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Edebiyat; düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, 

dil aracılığıyla söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanattır. Sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye 

ayrılır. Sözlü edebiyat; anlatım aracı olarak sözün kullanıldığı, yazının bulunmadığı çağlarda 

üretilmiş, dilden dile söylenerek günümüze kadar gelmiş, halkın ortak malı olmuş edebiyat ürünlerinin 

genel adıdır. Yazılı edebiyat ise anlatım aracı olarak yazının kullanıldığı, yazarı belli olan, her tür 

edebiyat ürününün toplu adıdır.  

Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri her şey, edebiyatın konusunu; dil 

ürünlerinde kullanılan üslup ve tür ise (roman, hikâye, deneme, fıkra, makale vb.) edebiyatın içeriğini 

oluşturur.

Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik, insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır. 
Güzel sanatlar için yapılan en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapılan 
sınıflandırmadır. Edebiyat diğer güzel sanat dallarından, kullanılan malzeme ve kendini ifade ediş tarzı 
bakımından ayrılır. Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanatlar 
etkinliğidir. Edebiyatın asıl amacı, güzel sanatların en önemli ögesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla 
gerçekleştirmektir. Edebiyatta fayda sağlamak, amaç olarak her zaman ikinci plandadır. Bilim nasıl ki akla, 
mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştirmeye yöneliktir.  

Güzel sanatlar; işitsel (fonetik), görsel (plastik) ve dramatik (ritmik) sanatlar olmak üzere üç gruba ayrılır. Müzik 
ve edebiyat işitsel sanatlardır; söze, sese biçim verir. Mimari, heykel, resim, hat görsel (plastik) sanatlardır; 
maddeye biçim verir. Tiyatro, dans, sinema, bale dramatik (ritmik) sanatlardır; harekete biçim verir.

 

Edebiyatın temel ögesi dildir. Dil, edebiyatın dışında diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Bu nedenle 
edebiyatın felsefe, psikoloji, sosyoloji, hatta tarih, coğrafya, ekonomi vb. bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır. 
Edebiyat araştırmalarında yazarın biyografisi yazılırken tarih biliminden, yaşadığı ortam aktarılırken 
sosyolojiden, yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum tasvir edilirken de psikolojiden yararlanılır. Yazarı 
etkileyen toplumsal, siyasal ve felsefi görüşler de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla ortaya konur.

Bilimin ve edebiyatın gelişmesi, buna bağlı olarak farklı alanlarda metinlerin yazılması, metinlerin 
sınıflandırılması sonucunu doğurmuştur. Bu sınıflandırma, metin türlerinin birbirinden ayrılmasını ve 
anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Metinler anlatım türlerine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre 
gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel olarak öğretici metinler ve edebî (sanatsal, kurmaca) metinler olarak 
ikiye ayrılır. Bu iki metin türünün ayrıldığı noktalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Edebî Metinler ile Öğretici Metinlerinin Karşılaştırılması  
Edebî Metinler  Ölçütler  Öğretici Metinler  

Gerçekler kurgulanarak anlatılır.  Gerçeklik  Gerçekler yorumlanmadan 
aktarılır.  

Çeşitli duyguları yaşatmak, oku-
yucuya edebî zevk vermek 
amacı güdülür.  

Amaç  Okuyucuya bilgi vermek, bilgiyi 
okuyucuyla paylaşmak amacı 
güdülür.  

Üslup kaygısı vardır, ifadeler 
süslü ve sanatlıdır.  

Üslup  Üslup kaygısı yoktur, ifadeler 
duru ve yalındır.  

Nesnellik ve bilimsellik değil, 
öznellik hâkimdir.  

Anlatım  Konu tarafsız bir şekilde yorum 
yapmadan açıklandığından 
nesnellik hâkimdir.  

Kelimeler yan ve mecaz 
anlamlarıyla kullanılır.  

Anlam  Kelimeler genellikle gerçek ve ilk 
anlamlarıyla kullanılır.  

Masal, destan, roman, hikâye, 
efsane, mesnevi, şiir, tiyatro gibi 
türleri vardır.  

Türler  Tarihî, felsefi, bilimsel metinler; 
deneme, makale, fıkra, söyleşi, 
eleştiri, haber yazısı; anı, 
mektup, günlük, gezi yazısı, ya-
şam öyküsü, öz yaşam öyküsü 
gibi türleri vardır. 
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      Tarihsel gelişim içinde birçok eleştirmen, edebiyat kuramcısı şiir üzerinde türsel açıdan da durmuştur. 
Biçimsel, içeriksel özelliklerine göre başka türden türlendirme yoluna da gitmişlerdir. “Eski şiir”, “yeni şiir”, 
“anlatımcı şiir”, “öz şiir”, “toplumcu şiir”, “bireyci şiir”... gibi adlandırmalar bugün de kullanılmaktadır. Kısaca, 
şiirde kalıplaşmış, belirli türler yoktur. Doğal bir olgudur bu. Çünkü sürekli bir değişim içinde oluş, sanat ve 
edebiyatın temel yasalarından biridir. Edebiyat tarihi de gerçekte bu değişim ve gelişimin bir öyküsü sayılabilir.  

Şiirin toprağında yeşeren, ayrı bir anlatım yolu olarak doğup gelişen düzyazı alanında da türlendirmelere 
gidilmiştir. Düzyazısal ürünlere de dilsel ve yapısal özelliklerine bağlı kalınarak değişik adlar verilmiştir. 
Kimilerine roman, kimilerine öykü, kimilerine oyun denilmiştir. Romanların, oyunların, öykülerin birbirini nasıl 
etkilediği, nasıl bir gelişim yolu izlediği üzerinde durulmuştur. Söz gelimi destandan, başka bir deyişle epikten 
romana geçiş üzerine türlü varsayımlar geliştirilmiştir.  

      Edebiyatta düzyazıyı başlı başına bir ana tür sayanlar olduğu gibi, düzyazıyı bir anlatım yolu sayıp o yolla 
biçimlendirilen ürünleri ayrı ayrı türlere ayıranlar da çıkmıştır. Düzyazısal ürünlerin bir dilimine sezdirtici ve 
yaşatıcı yazılar, yapıntısal yaratılar (fiction) adı verilmiştir. Bir dilimine de öğretici ve bilgilendirici yazılar (non 
fiction) denilmiştir. Roman, öykü, oyun, bilim-kurgu gibi türler birinci öbekte; makale, fıkra, deneme, eleştiri, anı, 
günlük, mektup, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü, gezi... gibi türler de ikinci öbek içinde düşünülmüştür. Öte 
yandan ikinci öbeğe giren düzyazısal türleri edebiyat dışı sayanlar da vardır. Hemen belirtelim ki bu türler kesin 
sınırlarla birbirinden ayrılmış değildir. Aralarında aşılmaz duvarlar yoktur. Kimi durumlarda bir yaratının 
dokusunda birkaç türle ilgili özellikler bulunabilir. Sözgelimi bir roman, anı biçiminde yazılabileceği gibi, mektup 
biçiminde de yazılabilir. Bir deneme, eleştirel boyutlar kazanabilir. Bir fıkra, makalenin sınırlarını kuşatabilir. Bir 
roman da bir öyküyle, bir yaşam öyküsüyle kesişebilir. Bunun için şu yargıyı bir kez daha yineleyelim: 
Edebiyatta türler sürekli bir değişim içindedir. 

 

Dil Bilgisi: Dilin Kullanımdan Doğan Türleri 

Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.  

Standart  Dil: Bir toplumun dilin belirli ölçü ve kurallarına uyarak konuştuğu ve yazdığı ortak 

dile standart dil denir. Standart dilin kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında belirtilir. 

Ülkemizdeki Standart Türkçe, İstanbul Türkçesi esas alınarak oluşturulmuştur. 

Örnek Standart Dil: İstanbul Türkçesi. 

Örnek Cümle: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 

 

Ağız Nedir?: Bir ülke sınırları içerisinde farklı yerleşim bölgelerine göre dilin ses, şekil, söz dizimi ve 

anlam bakımında farklı konuşulmasına ağız denir. 

Örnek Ağızlar: Ege ağzı, Kayseri ağzı, Erzurum ağzı, Trakya ağzı vb. 

Örnek Cümle: N’apıp durun gıı? (Ne yapıyorsun kız?) (Ege ağzı) 

Şive: Bir milletin dilinin farklı coğrafyalarda siyasi, tarihi, sosyal ve kültür düzeyine göre gösterdiği 

değişikliğe şive denir. Dilin, tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenebilen dönemlerinde ortaya 

çıkmıştır. Şiveler arasında kelim, ses ve şekil farklılıkları olabilir ancak anlaşmayı  engellemez. 

Örnek Şiveler: Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi vb. 

Örnek Cümle: Siz ne danışırsınız? (Siz ne konuşuyorsunuz) (Azeri şivesi) 

Lehçe: Bir dilin ses, şekil ve kelime bakımlarından tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı 

farklılık gösteren koluna lehçe denir. Dilin, tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen 

dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Lehçeler arasındaki farklılıkları anlaşmayı güçleştirir. 
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Örnek Lehçeler: Çuvaş lehçesi, Anadolu lehçesi ve Yakut lehçesi gibi. 

Örnek Cümle: En ubayın hanna üöreneriy? (Senin ağabeyin nerede okuyor?) (Yakut lehçesi) 

 Argo: Bir dilin ortak kullanımın dışında, ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık 

gösteren, belirli toplulukların kullandığı özel dil veya söz dağarcığına argo denir. Amaç farklı bir 

anlaşma biçimi sağlamaktır. Çoğunlukla kaba bir söylenişi olan argo, bazı kelimelerin değiştirilmesi, 

özel anlamlar yüklenmesi, lehçe ve eski kullanımlarından faydalanarak ortaya çıkarılır. 

Örnek Argolar: Türkçe argo. 

Örnek Cümle: Matematikten yine çaktım (Matematikten yine sınıfta kaldım), 100 papel uçlan, sonra 

tüy buradan (100 lira ver, sonra kaç buradan). 

Jargon: Kullanılan ortak dilden farklı olarak, aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandıkları 

özel dil veya söz dağarcığına jargon denir. 

Örnek Jargonlar: Tıp jargonu, asker jargonu vb. 

Örnek Cümle: Yeni gelenlere devrecilik uygulanır. (“devrecilik” ifadesi askeri bir jargondur), Hasta 

ne zaman eks oldu. (“eks olmak”ifadesi tıp jargonudur). 

 

 

 

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî 
yazılara hikâye denir.  

Hikâyelerde insan yaşamının bir bölümü, yer ve zaman kavramına bağlanarak ele alınır. Bir hikâyede olay 
ya da durum söz konusudur. Düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmanın esas olduğu bu 
türde, gerçek ya da düş ürünü bir olay kısa şekilde anlatılır. Olay eksenli bir yazı türü olan hikâyede temelde bir 
olay vardır ve olaylar genellikle yüzeyseldir, fazla ayrıntıya girilmez.  

Hikâye; kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı gibi unsurlardan 
oluşur. Okuduğunuz hikâyede çatışma yazar ile gazeteci çocuk arasında geçmektedir.  

Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturduğu 
organik bütüne olay örgüsü denir. Olay örgüsü hikâyedeki olay, kişiler arasında cereyan eden ilişkiler ya da 
kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkar. Öyküleyici metinlerde dramatik anlaşmazlık veya aykırılığa 
çatışma denir. Eserin tamamında işlenen çatışma; insan ile insan, insan ile toplum, insan ile kendisi, insan ile 

doğa vb. şeklinde kendini gösterir.  

Okuduğunuz hikâyenin olay örgüsü “Yazarın, gazeteci çocuğun sesini duyması, hazırladığı paralarla her 
gün olduğu gibi gazetesini alması, çocuğun ailesi hakkında anlattıklarını ve geleceğe dair hayallerini 
hatırlaması”, çocuğun hastalanması, ilaç alacak parasının olmaması, yazarın gazete karşılığı çocuğa borç 
vermesi, gazeteci çocuğun bir süre sonra gelmemesi, yazarın çocuğun ölüm haberini onun küçük kardeşinden 
alması şeklinde devam etmektedir.  

Hikâyedeki olay veya durumları, hikâye unsurlarından biri olan kişiler yaşar. Bu kişiler, öyküleyici metinlerin 
şahıs kadrosunu oluşturur. Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olayın merkezinde bulunan ait olduğu toplumsal 
sınıfın/zümrenin özelliklerini üzerinde taşıyan kişiye tip, toplumsal bir tabakayı değil de sadece kendini temsil 
eden kişiye de karakter denir.  

Hikâyelerde olayların başlaması, gelişmesi ve son bulması belli bir zamanda ve mekânda geçer. Zaman 
kavramı; dönem, mevsim, gün ya da an biçiminde ortaya çıkar. Okuduğunuz hikâyede zaman olarak kış 
mevsimi, sabahın erken saatleri, mekân olarak da sokağa vurgu yapılmıştır.  
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Olay ve durum hikâyesi olarak iki başlık altında incelenebilir.  

Olay Hikâyesi (Maupassant Tarzı Hikâye)  

İlk örneklerini Fransız yazar Guy de Maupassant (Gay dö Mopasan) verir. Olay örgüsü; kişi, zaman ve 
mekâna bağlıdır. Gözlemin önemli olduğu bu hikâyelerde yazar önce gerilimi artırır, sonra çarpıcı bir sonla 
çözüm bölümünde olayları açıklığa kavuşturur.  

Olay hikâyeleri serim, düğüm ve çözüm bölümünden oluşur. Serim bölümünde olayın geçtiği yer, zaman ve 
olay kahramanları belli başlı nitelikleriyle betimlenir. Düğüm bölümünde neden-sonuç ilişkisine göre olay 
yoğunlaşır ve merak ögesi doruğa çıkar. Çözüm bölümünde gelişmeler sona erer, merak edilen sorular 

cevabını bulur.  

Olay hikâyesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Refik Halit Karay, Reşat Nuri 
Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Ali gibi yazarlar da bu türde eserler verir.  

Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşan bir olay hikâyesi okudunuz.  

Durum Hikâyesi ( Çehov Tarzı Hikâye )  

İlk örneklerini Rus yazar Anton Çehov’un ( Anton Çehov ) verdiği bu öykülere Çehov tarzı da denir. Günlük 

yaşamdan bir kesit, bir insanlık durumu anlatılır. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunmayan bu hikâyelerde 

zaman ve mekân belirsiz olabilir. Kahramanların yaşamları, zaman ve mekân okuyucuya sezdirilir. Olay 

örgüsünden çok, tema üzerinde durulur. Belli bir zaman diliminde hayatın doğallığı içinde insanların 

davranışları, birbirleriyle ilişkileri, bazı olay, düşünce ve tasarılar karşısında gösterdikleri tepkiler ortaya konur. 

Bu türün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır.

 edebî metinlerde, okura olayı anlatan kişidir. Eseri yazan (yazar) gerçek kişi, edebî metinleri 

anlatan ise soyut bir kişidir. Yani anlatıcı, yazar değildir; yazarın kurguya dâhil edip ağzından hikâyeyi 
anlattırdığı hayali kişidir. Anlatıcı; eserlerin iç dünyasında olup biten olayları, sorunları, kahramanları, mekânı ve 
zamanı gören, bilen, duyandır. Hikâye ve roman gibi anlatmaya bağlı edebî metinler birinci kişi ya da üçüncü 
kişi ağzından anlatılır. Anlatım ya hâkim ya kahraman ya da gözlemci bakış açısıyla verilir.  

“Birtakım İnsanlar” hikâyesinin anlatıcısı birinci kişidir.  

Hâkim (ilahi) bakış açısı: Hâkim bakış açısında anlatıcı, kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil 
kişi “o”yu kullanır. Hâkim bakış açısıyla yazılan eserlerde anlatıcı her şeyi bilir, her zamanda ve her yerdedir. 
Olaylara ve kişilere tümüyle hâkimdir. Kahramanların duygularını, düşüncelerini, kafalarından neler 
geçirebileceğini anlar ve anlatır.  

Kahraman bakış açısı: Bu bakış açısında olay örgüsü, mekân ve kişiler eserin baş kahramanlarından biri 
tarafından anlatılır. Anlatıcı, ilahi bakış açısına sahip olmadığından metindeki diğer insanlar gibidir. Bakış açısı 
ilahi anlatıcıda olduğu gibi geniş değildir. Anlattıkları, yaşadıkları ve gördükleriyle sınırlıdır. Yalnızca bilinen, 
duyulan, görülen ve yaşanılanı anlatır.  

“Birtakım İnsanlar” hikâyesi kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.  

Gözlemci bakış açısı: Bu bakış açısı, anlatıcı yönünden kahraman bakış açısıyla yapılan anlatıma benzer. Aralarındaki 

temel fark, gözlemci anlatıcının, olayların oluşması ve akışında belirleyici rolü olmayan biri olmasıdır. Gözlemci anlatıcı, 

etrafında olup bitenleri bir kamera gibi izler, tarafsız bir tutumla gözlemlerini okura aktarır. Gözlemci anlatıcı, ilahi anlatıcı 

gibi her şeyi bilmez.

 

 

Hikayenin Özellikleri 
1. Hikaye yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatır. 

2. Romanlara göre olaylar çok daha kısa anlatılır. 

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

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

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

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

7. Romana göre kişi sayısı daha azdır. 

8. Hikayede plan şu şekildedir: serim, düğüm ve çözüm. 
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Hikayenin Bölümleri 
Çoğu hikaye serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaktadır. Ancak bazı hikayelerde (Durum hikayelerinde) bu 

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

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

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

 

Hikayede Kullanılan Anlatım Biçimleri 
Hikayelerde birçok anlatım biçimi kullanılmakla birlikte en çok kullanılan anlatım biçimleri “Öyküleyici anlatım” ve 

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

 

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/İsimler 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

 

 

İSİMLER (ADLAR) 
Tanım: Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları,  hatta fiilleri de karşılayan, onları anmaya, tanımaya, 

birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir: ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidiş, dönüş vb. 

İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılır. 

A. VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE İSİMLER 

İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup olmamasına göre ikiye ayrılır: Varlık veya kavram 

özelse (eşsiz, benzersiz) onun ismi de özel isim; cins ise (aynısından birden fazla) onun ismi de cins ismidir. 

1. ÖZEL İSİM: Kâinatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir. Bütün özel 

isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle 

başlamazsa cins ismi zannedilebilirler. 

Yavuz, Hasan, Kayseri, Acıpayam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan Selim, Hatice, Küçük Ağa, Türkçe, Türk Dil 

Kurumu... 

Başlıca Özel İsimler Şunlardır: 

1. İnsan isimleri: Ali, Meltem, Mehmet, Meral, Yasemin, Uğur, Barkın... 

2. Kurum, kuruluş, müessese, makam, üniversite isimleri: Mamak Anadolu Lisesi, Yeşilay Derneği, Türk Dil 

Kurumu, Ege Üniversitesi, Kars Valiliği, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü... 

 

3. Millet, kavim, din, mezhep isimleri:Türk, Türkler, Yunan, İngiliz, Çeçen, Ruslar... 

Müslüman, Musevî, Hıristiyan... 

İslâm, İslâmiyet, Musevîlik, Hıristiyanlık... 

Hanefî, Hanefîlik, Şafiî, Alevî... 

 

4. Dil isimleri: Türkçe, Farsça, Fransızca, Macarca, Fince, Tibetçe... 

 

5. İl, İlçe, Semt, mahalle, cadde, bulvar, sokak  isimleri: Sivas, Ankara, İstanbul, Mamak, Yenişehir, Şirinevler, 

Dikimevi, Atatürk Bulvarı, İvedik Caddesi, Gönül Sokak... 

 

6. Ülke ve bölge isimleri: 

Türkiye, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... 

Batı Almanya, Batı Trakya, Güney Yemen, Doğu Avrupa, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu (Bölgesi), Ege, 

Marmara... 

 

7. Kıta isimleri: Avrasya, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Antarktika, Arktika, Avustralya. 
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8. Deniz, okyanus, göl, akar su, boğaz, geçit isimleri:Akdeniz, Karadeniz, Manş Denizi, Büyük Okyanus, Atlas 

Okyanusu 

Van Gölü, Hazar Denizi, Beyşehir Gölü, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Fırat, Nil, İstanbul 

Boğazı,Panama Geçidi, Süveyş Kanalı ... 

 

9. Dağ, tepe, ova, yayla isimleri: Elmadağ, Uludağ, Ağrı Dağı, Erciyes (dağı), Everest Tepesi, Çukurova, Konya 

Ovası... 

 

"Konya Ovası, Van Gölü, Ağrı Dağı" gibi her iki harfi de büyük yazılan özel isimlere dikkat edilirse, birinci 

kelimenin zaten il olarak mevcut olduğu; ikinci kelime eklenince oluşan ismin o ile ait ama yeni ve özel bir 

varlığı karşıladığı görülür. Hâlbuki Hürriyet gazetesi, Nil nehri, Ankara şehri, Fırat nehri, Erciyes dağı gibi 

örneklerde birinci kelime büyük, ikinci kelime de küçük harfle başlamaktadır. Bunun sebebi bu kelimelere 

eklenen ikinci kelimelerle yeni bir özel isim oluşturulmuş olmamasıdır. Hürriyet zaten bir gazete adı; Nil zaten 

bir nehir adı; Ankara zaten bir şehir adı; Erciyes zaten bir dağ adıdır. 

 

10. Gezegen ve yıldız adları: Merih, Mars, Jüpiter, Venüs, Küçükayı... 

 

11. Dünya, güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya terimi) kullanılıyorsa özel isim olduğu 

için büyük; diğer anlamlarında (gerçek, mecaz, yan, eş, deyim vb.) kullanılıyorsa cins ismi olduğu için küçük 

harfle başlar:  

Ay'ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı. 

Yazın Güneş ışınları Dünya'ya dik olarak gelir. 

Türkiye'nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti. 

Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık. 

Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. (ayın kendisine değil, görünüşüne) 

12. Kitap, gazete, mecmua, eser isimleri: Cumhuriyet (gazetesi), Milliyet (gazetesi), Zaman (gazetesi); Varlık 

(dergisi), Aktüel (dergisi); Türk Dili (dergisi), Virgül; Yaprak Dökümü, Semerkant; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 

Türk Ansiklopedisi... 

 

13. Hayvanlara takılan özel isimler: Tekir, Karabaş, Yumoş, Minnoş, Pamuk... 

 

2. CİNS İSMİ: Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir. 

 

taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza... 

 

Başlıca Cins İsimleri 

1. Vücudun bölümleri ve organ isimleri: baş, kol, el, ayak...  

2. Akrabalık isimleri: ana, baba, kardeş, dayı, hala, teyze... 

3. Araç, eşya isimleri: kaşık, makas, bardak, iplik, iğne...  

4. Hayvan ve bitki isimleri: kedi, kartal, fındık, ceviz, kiraz...  

5. Kavramlar: düşünce, hedef, zekâ, temenni... 

6. İş, meslek; meslek sahibi simleri: öğretmenlik, öğretmen, avukat, işçi, memur, profesyonel, futbolcu... 

7. Giyecek isimleri: ceket, ayakkabı, gömlek, eldiven... 

8. Yiyecek isimleri: elma, yemek, ekmek, biber... 

9. İçecek isimleri: su, meşrubat, gazoz... 

10. Sayı isimleri: on, beş yüz, bir... 
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11. Renk isimleri: sarı, kıpkırmızı, mor... 

12. Nitelik isimleri: büyük, kocaman, dairesel... 

13. Zaman isimleri: ay, saat, dakika, yıl... 

14. Soru Kelimeleri: ne, kim, hangi... 

 

Bazı cins isimlerin özel isim olarak kullanıldığı görülür:  

 

tırmık: bir ziraat aleti. 

Tırmık: bir kedinin özel adı 

ozan: şair 

Ozan: erkek ismi 

 

B. MADDELERİNE GÖRE İSİMLER 

 

İsimler, karşıladıkları varlıkların beş duyu organından herhangi biriyle algılanıp algılanamamasına göre ikiye 

ayrılırlar.  

 

1. Somut İsim: Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz varlık ve kavramların 

isimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere somut isimler denir. Bu isimler, herkes tarafından görülen, 

bilinen, hissedilen, cismi olan, varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar. 

 

su, toprak, ağaç, ses, televizyon, rüzgâr, sarı, mavi, duman, koku... 

2. Soyut İsim: Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan, madde hâlinde bulunmayan ve zihnimizle 

kavradığımız veya var olduğuna (akla, ruha, sezgiye, inanca bağlı olarak) inandığımız varlıkların isimleridir.  

sevinç, şüphe, tezat, Allah, cesaret, keder, korku, aşk, melek, ruh, şeytan... 

 

C. VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER 

 

1. Tekil isim:Tek varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir. kendi, ben, 

çocuk, kalem, defter... 

 

Not: Tür adı olan her kelime, o türden tek varlığı anlattığı gibi; biçimce çoğullanmadığı hâlde o türün tümünü 

ya da bir bölümünü de anlatabilir. Bu durumda da tekil sayılırlar. 

 

İnsan, düşünen, konuşan bir varlıktır. (bütün insanlar) 

Çiçek, susuzluktan kurumuş. (herhangi bir çiçek) 

 

2. Çoğul isim:Yapısında, anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir. Cins isimlerinin 

çoğulu yapılır. 

 

 onlar, evler, fikirler, merkezler, dünyalar, kuşlar, böcekler, kelebekler, arılar... 

Not: Şekil yönüyle çoğul olmadığı, çokluk eki almadığı hâlde anlamca çoğul olan kelimeler vardır.  

Seçmen, tercihini yarın ortaya koyacak.  

Asker, sınırları bekliyor. 

Genç yaşta saçı dökülmüş. 

Bu cümlelerde seçmen, asker ve saç kelimeleri tekil oldukları hâlde anlamca çokluk bildirmektedirler. Bunlar, 

topluluk isimleri değildir. 
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Not: Bazı durumlarda özel isimlere de çoğul eki getirilir: Çokluk eki -lar/ler eklendiği kelimeye şu 

anlamlarıkatar: 

 

a) Aile anlamı katar; -gil ekinin yerine kullanılır, yapım eki görevinde olduğu için ayrılmadan yazılır. 

 

Yarın Ahmetlere gideceğiz. 

İzmir'e, amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz.  (burada özel isme getirilmemiş.) 

Aliler bize gelecekler. 

b) Benzerleri anlamı katar, kesme işaretiyle ayırarak yazılır:  

Bu millet nice Fatih'ler, Kemal'ler yetiştirecektir. 

Bu topraklarda ne Çaldıran'lar, ne Ridaniye'ler yaşandı. 

c) Aynı ismi taşıyanları belirtir: 

Sınıftaki Ali'ler ayağa kalksın. 

Hüseyin'lerin hepsi buraya gelsin. 

d) Abartma anlamı katar: Çalışmak için ta Almanya'lara gitti. 

e) Topluluk, soy kavramı bildirir:Osmanlılar, Türkler, Yunanlar, Adanalılar, Konyalılar... 

3. Topluluk İsmi: Yapıca tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan 

isimlerdir. Teklerden oluşan topluluğu, çokluğu bildiren kelimelere denir. 

 

ordu, sürü, orman, sınıf, okul, millet... 

Not: Topluluk isimleri de çokluk eki alabilir. Bu durumda aynı topluluktan birden fazla olduğu ifade edilmiş 

olur. Ordular, ormanlar, sürüler. 

 

Not: "-°z" ekinin de eklendiği sözcüğe topluluk anlamı kattığını ifade eden dil bilimciler de vardır: 

 

iki-z, beş-iz, dörd-üz 

D. YAPILARINA GÖRE İSİMLER 

 

İsimler kaç kelimeden oluştuklarına ve yapım eki alıp almadıklarına göre de sınıflandırılırlar. 

 

1. Basit İsim: Herhangi bir yapım eki almamış, kök hâlindeki isimlere denir. Çekim eki almış hâlde 

kullanılabilirler. Türemiş ve birleşik kelimeler yaparken bunlara yapım ekleri getirilir.  

İnsan, kelebek, gölge, yaprak(lar), kağıt(ta), kuş(u), çiçek(ler), dağ(dan), bir(de), ... 

Basit isimlerimizin çoğu tek hecelidir, ama bütün basit isimler tek heceli zannedilmemeli. 

 

Basit isimler, daha küçük ve anlamlı parçalara ayrılamazlar. Meselâ "kelebek kelimesini kel-ebek şeklinde ikiye 

ayırıp "kel" diye anlamlı bir kelime bulabiliriz gibi bir düşünce yanlıştır. Çünkü parça ile bütün arasında her 

zaman -az ya da çok- bir anlam ilgisi bulunmalıdır. 

 

2. Türemiş isim: İsim veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle 

oluşturulmuş, şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir. 

İsimden türeyenler: 

kömürlük, kitaplık, tuzluk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, 

Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik, bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, iyilik, güzellik, küçüklük, 

öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik... 

Yansımalardan türeyenler: 
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çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı 

Fiilden türeyenler: 

gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak... 

yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak, 

başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma... 

 

3. Birleşik İsim: Birleşik isimler, birden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı veya kavramı karşılayacak 

şekilde kalıplaşarak oluşturdukları, anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir. 

 

Birleşik ismi oluşturan kelimeler arasına herhangi bir ek veya kelime giremez; girerse bu kelime grubu birleşik 

isim olmaktan çıkar, belirtili isim tamlaması veya başka bir kelime grubu olur. 

 

Bu isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşmaya uğradıkları için tek bir kelime olarak kabul edilir ve bu 

şekilde kullanılırlar. 

 

Türkçe'de üç yolla birleşik isim yapılır: 

Anlam kayması yoluyla 

Ses kaynaşması yoluyla 

Kelime sınıfı kayması yoluyla 

a. Anlam kayması yoluyla: 

 

Birincisi: Birleşik ismi oluşturan kelimelerin tamamı (genellikle iki kelimeden oluşurlar) anlam kaybına uğrar. 

 

Hanımeli, aslanağzı, katırtırnağı, devetabanı, suçiçeği, demirbaş, denizaltı, kuşpalazı... 

İkincisi: Kelimelerden sadece birincisi anlam kaybına uğrar:  

Adamotu, yayın balığı, ince hastalık... 

Akçaağaç, akçakavak, akciğer, karabiber, alageyik... 

Başbakan, başyazar, başhekim...  

Üçüncüsü: İkinci kelime anlamını kaybeder: 

 

Karatavuk, yer elması, karafatma... 

b. Ses kaynaşması yoluyla: cumartesi, pazartesi, kahvaltı, çörotu, peki... 

 

c. Kelime sınıfı kayması yoluyla: 

 

kaptıkaçtı, külbastı, mirasyedi, dedikodu, hünkârbeğendi, albastı, gecekondu... 

örtbas, sıkboğaz, alaşağı, ateşkes, kapkaççı... 

giderayak, bilirkişi, vatansever, hacıyatmaz, cankurtaran... 

elverişli, rasgele, albeni, çalçene...  

Ayrıca bakınız-> Birleşik Kelimelerin Yazılışı 

 

Buraya kadar yapılan tasnife göre her kelimenin birden fazla özelliği vardır: 

Varlıklara verilişine göre: özel isim, cins ismi 

Maddelerine göre : soyut, somut 

Varlıkların sayılarına göre : tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi 

Yapılarına göre: basit, türemiş, birleşik 
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Örnekler: 

 

el: cins ismi; somut, tekil, basit isim 

düşünce: cins ismi; soyut, tekil, türemiş isim 

kitaplıklar: cins ismi; somut, çoğul, türemiş isim 

ayakkabı: cins ismi; somut, tekil, birleşik isim 

ordu: cins ismi; somut, topluluk ismi, basit isim 

Ankara: özel isim; somut, tekil, basit isim 

Çanakkale: özel isim; somut, tekil, birleşik isim. 

 

İSİMLERDE KÜÇÜLTME 

 

Bir varlığın, bir ismin küçüklüğü genel olarak, başına getirilen "küçük, mini, ufak" gibi sıfatlarla ifade 

edilir:Küçük köy, ufak el, mini kasa... 

 

 Bazen bu sıfatların yerini "Cİk, -Ceğİz" ekleri tutar. Bu ekler isimlere küçültme anlamı katar.  

küçük tepe > tepecik 

küçük çocuk > çocukcağız 

Not: Bu ekler her zaman küçültme anlamı katmayabilir; acıma ve sevgi; zavallılık ve küçümseme anlamları da 

katabilir: 

 

Serçecik daldan dala atlıyor. (acıma) 

Adamcağız korka korka ayağa kalkar.  (acıma) 

Bebeciğimi çok özledim, diyordu. (sevgi) 

küçük insan > insancık (zavallılık) 

zavallı kelimeler > zavallı kelimecikler (küçümseme) 

"k" sesi ile biten sıfatlara -Cİk eki getirildiğinde sıfatın sonundaki "k" düşer: 

küçük > küçücük 

ufak > ufacık 

alçak > alçacık 

minik > minicik 

  

"-cE, -İmsİ, -İmtrak" ekleri de küçültme anlamı katar: 

küçük > küçükçe   

büyük > büyükçe 

iri > irice     

yeşil > yeşilimsi  

sarı > sarımtırak  

 

İSMİN HÂLLERİ: 

 

İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev 

kazanmasını sağlayan eklere isim hâl ekleri denir. İsimlerin bu ekleri alarak yüklendikleri görevlere ismin hâlleri 

denir. 

 

1. Yalın  Hâl (Nominatif): Eki yoktur.İsimlerin hiçbir hâl eki almamış hâlleridir. Çoğul, iyelik ve bildirme eki almış 

olabilir. Bu durumda da yalın hâlde sayılırlar.  
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ev, okul, yol, çocuk, fikir, baba(sı), defter(ler), çalışkan(dır)... 

Yapım ekleri de ismin yalın durumunu değiştirmez: 

 

kalemlik, bilgili, susuz, meslektaş... 

Birleşik isimler de hâl eki almamışlarsa yalındırlar: 

 

dershane, tanksavar, gecekondu, bilirkişi... 

2. Belirtme (Yükleme) Hâli: ı, -i, -u, -ü eklerini alan isimler bu duruma girer. Bu isimler genellikle belirtili nesne 

olur.  

Defteri, okulu...  Ali kitabı aldı. (Belirtili  nesne) 

ev-i gördüm, kapı-y-ı açtım, okul-u boyadılar, gül-ü koparmayın... 

Not: Türkçe'de üçt çeşit -i (-ı, -u, -ü) eki vardır. Bunları birbirine karıştırmamalıyız. 

 

Köyü güzelmiş (iyelik eki) 

Köyü gezdiler (hal eki) 

Ört-ü, diz-i (fiilden isim yapma eki) 

3. Yönelme Hâli: "-E" ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.  

Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme, yaklaşma, ulaşma söz konusudur. Yönelme 

hâlindeki kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olabilir. Dolaylı tümleç, yükleme sorulan "neye, kime, 

nereye" sorularının cevabıdır. Sinema-y-a git, ev-e dön... 

 

4. Bulunma Hâli: "-dE" ekiyle yapılır.Eylemin yapıldığı yeri, nesneyi ya da soyut kavramı bildirir. Genellikle 

"kimde, nede, nerede" sorularına cevap vererek dolaylı tümleç olur. 

 

Babamda hiç para yoktu. (Kimde) 

ev-de oturma, okul-da öğren, yurt-ta kaldı, devlet-te bulunuyor... 

5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli: "-dEn" ekiyle yapılır.Eklendiği kelimeyi dolaylı tümleç yapar; "çıkma, 

ayrılma, uzaklaşma" bildirir. İsmin ayrılma hâli, yani dolaylı tümleç, yükleme sorulan "nereden, kimden, 

neden" sorularının cevabıdır. okul-dan çıktı, ev-den ayrıldı, yurt-tan geliyor, devlet-ten istedi... 

 

-den ekini alan isimler  bazen zarf tümleci olur.  

 

Sıkıntıdan her tarafı sivilce doldu. (Zarf tümleci) 

-den eki, bazen yapım eki olarak kullanılır. Bu durumda ya sıfat ya da zarf görevi üstlenir. 

 

Candan dost, toptan satış, içten davranış... 

-den eki bazen belirtili isim tamlamalarındaki tamlayan eki -ın, -in, -un, -ün 'ün yerini tutabilir. 

 

Çocukların biri ....Çocuklardan biri. 

-den ekini alan kelimelerle ikilemeler yapılabilir. 

 

Derinden derine sesler geliyor. 

-den ekini alan kelimelerle üstünlük anlamı taşıyan sıfat öbekleri oluşturulabilir. 

 

Gülden kırmızı yanak, Pamuktan beyaz eller... 

6. Eşitlik Hâli: "-CE" ekiyle yapılır.Bu hâldeki kelimeler cümlede zarf tümleci ve yüklem olarak kullanılır. 
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Onun davranışları çok zaman delicedir. 

Bu okulda yıllarca çalıştım dedi. 

O gün sizi saatlerce bekledik. 

Bu kararı sınıfça aldık. 

Bugün milletçe sevinçliyiz. 

7. Vasıta Hâli: "ile" edatı kullanılarak yapılır. "i" düşürülerek kullanılır. Bu hâldeki kelimeler cümlede zarf 

tümleci, edat tümleci ve yüklem olarak kullanılır. 

 

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. (edat tüml.) 

İşi kolaylıkla başardı. 

Ayağına gelen topa hızla vurdu. 

Babasını sevinçle karşıladı. 

O artık bizimledir. 

Öğrencileriyle geziye gitmişti. 

Arabasıyla evimize kadar getirdi. 

İğneyle kuyu kazıyorsun. 

Rüzgârın etkisiyle dallar sallandı. 

Sonbaharın gelmesiyle soğuklar artmıştı. 

Zilin sesiyle yarışma bitti. 

8. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli): "-(n)İn", "-dEn" ekleriyle yapılır ya da yalın hâldedir. 

Kitabın yaprağı yırtılmış. 

Ceket düğmesi 

Öğrencilerden biri 
 

 

 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

İMLA VE NOKTALAMA 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

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

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

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

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

Nokta ( . ) 

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

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

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

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

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

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

Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb. 

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

konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb. 
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5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur: 

                                   I.               1.                            A.            a. 

                                   II.              2.                            B.            b. 

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

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

Mayıs 1453, 29 Ekim 1923 vb. 

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

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

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

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

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

konur: 1.000, 326.197, 49.750.812 vb. 

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

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

 Virgül ( , ) 

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

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

oldum. (Halide Edip Adıvar) 

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller 

Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller (Faruk Nafiz Çamlıbel) 

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

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

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: 

Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 

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

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

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

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

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

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

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur: 

Akşam, yine akşam, yine akşam, 

Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim) 

6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur: 

Adana’ya yarın gideceğim, dedi. 

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

7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur: 

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

8. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur: 

Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e, 

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

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

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

memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz. 

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

http://tdk.org.tr/
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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. 

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

Noktalı Virgül ( ; ) 

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

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

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

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

sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. 

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

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

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

İki Nokta (: ) 

      1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur: 

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

Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. 

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur: 

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

olarak yaşamasıdır. (Atatürk) 

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

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

4. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur: 

Bilge Kağan:         Türklerim, işitin! 

                              Üstten gök çökmedikçe, 

                              alttan yer delinmedikçe 

                              ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? 

Koro:                    Göğe erer başımız 

                              başınla senin! 

Bilge Kağan:         Ulusum birleşip yücelsin diye 

                              gece uyumadım, gündüz oturmadım. 

                              Türklerim Bilge Kağan der bana. 

                              Ben her şeyi onlar için bildim. 

                                     Nöbetteyim! (A. Turan Oflazoğlu) 

5. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur: 

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? 

Ziraatçı sayar: 

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

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

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

Üç Nokta ( ... ) 

1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: 

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

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

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

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

Tanpınar) 

http://tdk.org.tr/
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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 ( ? ) 

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

Ünlem İşareti ( ! ) 

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

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

Ne mutlu Türk’üm diyene! (Atatürk) 

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: 

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

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

etmektir. (Atatürk) 

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

Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

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

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

konabilir: 

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 

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

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

kullanılır: 

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

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. 

Kısa Çizgi ( - ) 

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur: 

      Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil- 

      mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepe- 

      lerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvayda- 

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

      Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboş- 

      lar mı oturur? (Sait Faik Abasıyanık) 

  

  

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

bitişik yazılır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzun Çizgi (—) 

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

Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır: 

— Eski şehri gezdin mi? 

— Rothschild’in evine gittin mi? 
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— 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. 

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? 

http://tdk.gov.tr/
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      4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır. 

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) 

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

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

başladı. 

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

Denden İşareti (") 

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

tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır: 

a. Etken         fiil 

b. Edilgen       " 

c. Dönüşlü      " 

ç. İşteş             " 

Yay Ayraç ( ) 

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

yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur: 

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

göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç) 

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

Yunus Emre’nin (1240?-1320)... 

İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. 

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] 
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Kesme İşareti ( ’ ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb. 

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

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

maddesine göre... vb. 

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

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

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

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

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

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

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

Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci 

Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb. 

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

biçimlerde yazılır. 

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

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

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

Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb. 

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

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

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

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

ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. 

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

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

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

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

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

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

2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür. 

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

      Bir ok attım karlı dağın ardına 

Düştü m’ola sevdiğimin yurduna 

İl yanmazken ben yanarım derdine 

Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan) 

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

Güzelliğin on par’etmez 
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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.” 

 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... 
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 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... 

  

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. 
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“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... 

  

 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 
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 İlgi zamiri olan “-ki” nin yazımı: 

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

“Benim boyum uzun seninki kısa.” 

“Üzerindeki çok yakışmış.” 

 Sıfat yapım eki alan “-ki” nin yazımı: 

İsimlere getirilir ve eklendiği kelimeyi sıfat yapar. Bitişik yazılır. 

“Bahçedeki çiçekleri kim suluyordu?” 

 Bağlaç olan “ki” nin yazımı: 

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

“Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini!” 

  

10. “De” lerin Yazımı 

 Hâl eki olan “de” nin yazımı: 

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

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

tümleci görevinde kullanılır. Bitişik yazılır. 

“Evde kimse yoktu” 

“Bu kitapta güzel konular işlenmiş.” 

 Bağlaç olan “de” nin yazımı: 

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

cümlenin anlamı bazen değişirse de anlam bozulmaz. Ayrı yazılır. 

“Bence sen de haklısın!” 

“Salih de gelseydi.” 

“Kardeşim evde de yok.” 

  

11. Soru Ekinin (mi) Yazımı 

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?” 

 Cumhuriyet döneminden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir  

 Cumhuriyet döneminden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir 

 Cumhuriyet döneminden serbest tarzda yazılmış iki şiir 
 

Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde 
aktarılmasına şiir denir. Edebiyat türlerinin en eskisi olan şiirin bugüne kadar birçok tanımı yapılmıştır. Bu 
tanımlamalar çağdan çağa, kişiden kişiye değişmiş; kesin bir tanıma ulaşılmamıştır. Çünkü şiir türü, öznel 
nitelikleri ağır basan bir türdür. Şiirler konularına göre lirik, pastoral, satirik, epik, didaktik ve dramatik gibi adlar 
alır.  
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Lirik Şiir  

Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Divan 
edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.  

Okuduğunuz şiir, Necip Fazıl Kısakürek’in lirik şiirlerinden biridir. “Kaldırımlar” adlı şiir, Necip Fazıl’ın 
tanınmasını, “Kaldırımlar Şairi” olarak anılmasını sağlamıştır. Büyük şehirdeki insanların yalnızlığını işleyen 
“Kaldırımlar” şiiri üç bölümden oluşmaktadır. Okuduğunuz bölüm, şiirin birinci bölümüdür.  

Bir edebî eserde iletilmek istenen temel duygu veya kavrama tema denir. Tema yoğun olarak işlenen 
duygular ve hayallerdir. Şiirde işlenen temalar soyut bir kavram veya düşüncedir. “Kaldırımlar” şiirinde yoğun 
olarak yalnızlık teması işlenmiştir.  

Bir şiirin dizelerinde aynı ünlünün tekrarlanmasıyla oluşan ahenge asonans, aynı ünsüzün tekrarlanmasından 
oluşan ahenge de aliterasyon denir. Okuduğunuz şiirde “a” ünlüsü sıkça tekrarlanarak asonans; “k” ünsüzü 
tekrarlanarak da aliterasyon ortaya çıkmıştır. 
 
 

ŞİİRLE İLGİLİ KAVRAMLAR  

Daha deniz görmemiş/bir çoban çocuğuyum,  

Bu dağların eskiden/aşinasıdır soyum,  

Bekçileri gibiyiz/ebenced buraların..  

Bu tenha derelerin,/bu vahşi kayaların  

Yukarıdaki şiiri oluşturan her dize 14 heceden oluşmaktadır. Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan 

ölçüye hece ölçüsü denir. Şiir okunurken bazı yerlerde duraklama olur. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde 

ölçü kalıpları içinde durulan bu yerlere durak denir. Okuduğunuz şiirin durakları 7+7 şeklindedir. Şiirdeki 
eğik çizgiler durak yerlerini göstermektedir.  

Tapşırma/Mahlas  

Sanatçıların eserlerinde kullandıkları takma isme halk şiirinde tapşırma, divan şiirinde mahlas denir. 
Tapşırma/mahlas bir şiirin genellikle son bölümünde geçer. 
 

 

Şiirin bütününü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine nazım birimi denir. Nazım birimi, dize gruplarını 
oluşturan dize sayısına göre adlandırılır. Şiirde en küçük nazım birimine mısra (dize) adı verilir. Dize; bir şiirin 
parçası olabileceği gibi, kendi içinde bağımsız bir bütün de olabilir. İki dizeden oluşana beyit, üç ve daha fazla 
dizeden oluşana da bent denir. Dört dizeden oluşan nazım birimine dörtlük de denir. Okuduğunuz şiirin nazım 

birimi beyittir.  

 

Ölçü ve kafiye gözetilerek dizelerle kurulan metinlere manzume denir. Genellikle bir olay 
anlatılan manzumeler, bazı yönleriyle şiirden ayrılır. Sanatsal yönü zayıf olan manzumeler, 
serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Öyküleyici anlatımın özellikleri kullanılır. 
Manzumede bir olay ve durum anlatılır. Anlatılanlar düzyazı ile de dile getirilebilir. 

 

ŞİİR TÜRLERİ 

Pastoral Şiir  

Dağ, orman, kır, yayla, köy ve çoban hayatını, doğal güzellikleri ve bunlara duyulan özlemleri anlatan 
şiirlere pastoral şiir denir. Bu tür şiirlerde doğaya karşı saygı ve sevgi söz konusudur. Pastoral şiirlerin her 
türlü süsten, gösteriş ve söz oyunlarından uzak bir yapısı vardır. Türk edebiyatında Abdülhak Hamit’in “Sahra” 
adlı eseri pastoral şiire örnek gösterilebilir.  

Pastoral şiirin bir ozanın ya da çobanın ağzından yazılıp kır yaşamının çekiciliğini, güzelliğini an latan, 
çoban aşkını yansıtan kısa örneklerine idil denir. Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan, 
onların aşk, kır yaşamı üzerine duygu ve düşüncelerini yansıtan pastoral şiirlere eglog denir. Eglog, Türk 
edebiyatında hemen hemen hiç kullanılmamıştır.  

 

Epik Şiir  

Yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi temalarının işlendiği şiirlerdir. Epik, Yunancada destan anlamına gelen 
epope kelimesinden gelmektedir. Milletlerin hayatında derin izler bırakan tarihî olayları dile getiren destanlar da 
epik şiirlerdir. Okuyucuyu coşturan bu şiirler aynı zamanda lirik özellikler de taşır.  

Yahya Kemal, Türk akıncılarının vatan sevgilerine karşı duyduğu hayranlık ve hasret duygularını işlediği 
“Mohaç Türküsü”nde Osmanlı tarihini yüceltmiştir.  
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Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos 1526 tarihinde ve 2 saat gibi kısa bir sürede Osmanlı lehine 
sonuçlanmıştır. Bu özelliği ile tarihin en kısa süren meydan savaşı olarak nitelendirilmiştir. Kanuni ve Sadrazam 
Damat İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, düşmanı dize getirmiş ve seferi zaferle taçlandırmıştır. 
 

Satirik Şiir  

Bir kişi, olay veya durumu; iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştiren şiirdir. Öğretici yönü bakımından 
didaktik şiir özelliği gösteren satirik şiirler, bir eleştiri içerdiği için ayrı bir tür olarak incelenir. Bu tür şiirlere divan 
edebiyatında “hiciv”, halk edebiyatında “taşlama”, yeni edebiyatımızda ise “yergi” adı verilir.  

Nâzım Hikmet “Kerem Gibi ” şiirini, kendisiyle aynı yola baş koyan fakat daha sonra o yoldan -kendilerince- 
çekilmek zorunda kalan ve kendisine de vazgeçmesi için baskı yapan birkaç arkadaşı için yazmıştır. 
 

Didaktik Şiir  

Bir şeyler öğretmek ya da bilgi vermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Bu tür şiirlerde duygu değil, düşünce ön 
plandadır. Fabllar bu tür şiirlere girer. Duygu yönü az olan bu şiirlerde kuru bir anlatım vardır ve okurun aklına 
seslenir. Okuduğunuz “Dost” şiiri didaktik özellikler göstermesine rağmen duygusal anlatıma ve imgeye yer 
vermiştir. Bu şiirde insanların dostlarına karşı nasıl bir düşünce ve tavır içinde bulunması gerektiği 
vurgulanmaktadır. 

 

Dramatik Şiir  

Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir hâline 
getirilir ve onlara ezberletilirdi. Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. 

 

A- Nazım Şekli (Biçimi): 

 Bir şiirin dış yapısına, konu dışında kalan ögelerine “nazım şekli (biçimi)” denir. 

 Nazım şekli, dize ve uyağın bir düzen  içinde birleşmesinden oluşur. 

 Örneğin; gazel, kaside,  koşma, ,semâi, ilahi birer nazım şeklidir. 

 
1- İslamiyet’ten Önceki Nazım Biçimleri 
 Koşuk 

 Sagu 

 Destan 

 

 
2- İslamî Dönem Nazım Biçimleri 
 

a) Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 

  
 

1-Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 
 Mani 

 Türkü 

 Ninni 

 Ağıt 

 Destan 

2-Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri 
 Koşma  (Güzelleme, Taşlama,Kocaklama,Ağıt) 

 Semâi 

 Varsağı 

 Destan    

3-Tekke –Tasavvuf  Edebiyatı Nazım Biçimleri 
 İlahi 

 Nefes 

 Şathiye 
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 Deme 

 Devriye 

 Nutuk 

 
b) Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 

 
 
1-Beyitlerle Oluşanlar 
 Gazel 

 Kaside 

 Mesnevi 

 Bent 

 Müstezat 

 Kıt'a 

2-Dörlüklerle oluşanlar 
 Rubâi 

 Tuyuğ 

 Şarkı 

 Murabba 

 
 
3- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri 
 

 
1-Sone: 
 Türk edebiyatına Cenab Şahabettin ‘in kazandırdığı  ancak Tevfik Fikret'in başarıyla kullanıldığı “sone”  Fransız 
edebiyatından alınan iki dörtlük ile iki üçlükten oluşan bir nazım şeklidir. 

 Uyak düzeni "abab, abba, ccd, eed" şeklindedir. 

 

 
2-Terza-rima: 
 İtalyan edebiyatından alınan    “ terza- rima”, üçlü bentlerden  oluşan ve sonunda tek mısra bulunan nazım şeklidir 

 Kafiye düzeni aba, bcb, cdc, d şeklindedir. 

 

 
3-Triyole: 
 On dizeden oluşan triyolenin kafiye şekli ab, aaaa, bbbb şeklindedir. 

 İlk bölüm iki, sonraki bölümler dört dizeden oluşur. 

 Birinci bölümün ilk dizesi birinci dörtlüğün sonunda, ikincisi ise ikinci dörtlüğün sonunda tekrar edilir. 

 
 
 

B-Nazım Türü: 

 
 Nazım şekli aynı olan şiirlerin konularına göre sınıflandırılmasına “nazım türü” denir. 
 Örneğin; güzelleme,koçaklama,taşlama, birer nazım türüdür. 
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Güzel konuşmak, yazmak, sözün etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına 

başvururuz. Örneğin; “Sen çok güzelsin” sözünü etkisizin artırmak için “Sen çiçek gibisin” deriz. 

Bunu anlatmak için “benzetme” den yararlanırız. En çok kullanılan edebi sanatlar şunlardır. 
   

A) MECAZLARLA İLGİLİ SANATLAR 

  

                Sözcüğün gerçek anlamı dışında kullanılmasıyla yapılan sanattır. Söze güzellik, canlılık, 

kazandırır. Bu tür mecazlarda, iki nesne arasında benzetme amacı güdülür. 
  

Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü 

  

Bu dizede “kurşun” sözcüğü “bulut” anlamında mecaz olarak kullanılmıştır. 
  

Konuşulanlara kulak verirsen, kazançlı çıkarsın. 

Bu cümlede de “kulak vermek” deyimindeki “vermek” sözcüğü “dikkatle dinlemek” anlamında mecazdır. 
  

Burnundan Yanına varılmıyor. 

Bu cümlede de “burun” sözcüğü, kibir, büyükleme, anlamında mecazdır. “Mecaz’la ilgili sanatlar şunlardır. 
  

1. TEŞBİH (BENZETME) 

Aralarında türlü yönlerden karşılaştırılarak benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden zayıf olanı, nitelikçe daha üstün 
olana (güçlü olana) benzetme sanatıdır. Ancak, sözcükler gerçek anlamda da kullanılabilir. 
  

Bir benzetmede dört öğe bulunur: 

Benzetilen: Başka bir şeye benzetilen varlıktır. 

Kendisine benzetilen: Nitelikçe daha güçlü olan varlıktır. 

Benzetme Yönü: Benzetmenin hangi yönden yapıldığını anlatır. 

Benzetme Edatı: Benzetmede benzerlik, eşitlik, karşılaştırma… ilişkisi kuran edatlardır. 

Bunlar, gibi, sanki, kadar, tıpkı… vb sözcüklerdir. Bu öğelerden ilk ikisi “temel”, son ikiside “yardımcı” öğelerdir. 
  

a) Tam (Ayrıntılı) Benzetme: 

  

Tam benzetmede öğelerin tamamı kullanılır. 

Ali arslan       gibi     cesurdur. 

  

Burada Ali, cesurluk yönünden arslana benzetilmiştir. 

Bu tür benzetmeye ‘tam benzetme (teşbih)” denir. 
  

Cennet   gibi   güzel   vatanımız 

bztln     edat   b.yönü      bzyn 

  

b)Teşbih-i Beliğ (Güzel benzetme): 

  

Benzetmenin temel öğeleriyle (benzeyen ve kendisine benzetilen) yapılır. “Benzetme yönü” ve “benzetme 
edatı” kullanılmaz. 
  

Nazlı vücudu bir kucak ot, bir yığın kemik 

Bu dizede nazlı vücut (benzeyen). Bir kucak ot, bir yığın kemiğe (kendisine benzetilen) benzetilerek güzel 
benzetme yapılmıştır. 
  

Atılan elbiseler,    boğazlanmış bir adam 

  

“Cennet vatan”, 

Altın başaklar”. 

“Gördüm deniz dedikleri bir başlı ejden”, 

“Gider oldum kömür gözlüm elveda” gibi sözler dizeler birer “teşbih-i beliğ” (güzel benzetme) dir. 
  

c) Temsili teşbih: 

Kendisine benzetilen, benzeyenin tüm özelliklerini kendine toplarsa, bu tüm benzetmeye “temsili benzetme” 
denir. Örneğin Tevfik Fikret’in ünlü “Çınar” şiirinde vatan çınara benzetiliyor. 
  

Hani bir gün seninle Topkapı’dan 

Geliyorduk; yol üstü bir meydan 

Bir çınar gördük, enli, boylu, vakur 
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Bir ağaç: hiç eğilmemiş, mağrur. 

Koca bir gövde belki altı asır 

Belki ondan daha fazla, dalgın, ağır 

Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş. 

… 

Söyle ey garip vatan, bildir; 

Çektiğin hangi kanlı seyyiedir… (Çınar, Tevfik Fikret) 
  

Bu şiirde, vatanın özellikleri çınar üzerinde toplanmıştır. Böylece “temsili benzetme” yapılmıştır. 
  

2. İSTİARE (Eğretileme) 

  

Benzetmenin temel öğelerinden birinin (benzetilen ya da kendisine benzetilen) söylenmesiyle yapılan 
benzetmedir. 

Bir başka deyişle, bir sözün gerçek anlamını kaldırarak, benzerliği olan başka bir anlamı eğreti olarak verme, 
ödünç verme demektir. Cesur insana “aslan”, kurnaz kimseye “tilki” demekle istiare yapılmış olur. 
  

İstiarenin başlıca üç türü vardır. 
  

a) Açık istiare (eğretileme): 

Yalnız “kendisine benzetilen” kullanılarak yapılan benzetmedir. 
  

Kurban olam kurban olam 

Beşikte yatan kuzuya 

Bu dizelerde, beşikte yatan bebek, kuzuya benzetilmiştir. Ancak benzetilen (bebek) söylenmemiş, kendisine 
benzetilen (kuzu) söylenerek “açık istiare” yapılmıştır. 
  

Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyundu. 

Bu cümlede “elbise” sözüyle” (kendisine benzetilen), yapraklar söylenmemiştir. 
  

Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? 

Bu dizede “ak saçlar”, “kar” a benzetilmiş, benzetilen (saç) söylenmemiş, yalnızca kendisine benzetilen (kar) 
söylenmiştir. 
  

Uyarı: Açık istiarenin, Divan ve Halk şairlerince ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış biçimlerine “mazmun” denir. 

Uzun boy için selvi, kaş için hilal, diş için inci, ağız için gonca sözleri birer mazmundur. 
  

b) Kapalı İstiare (eğretileme): 

Yalnız “benzeyen” kullanılarak yapılan benzetmedir. Kapalı istiarelerde, “kendisine benzetilen” söylenmez. 
  

Tekerlekler yolara bir şeyler atıyor. 

Bu cümledeki “tekerlekler”, insana benzetilmiş ancak “insan” (kendisine benzetilen) söylenmemiştir. Bu nedenle 
kapalı istiare yapılmıştır. 
  

Ufukta günün boynu büküldü. 

Bu cümlede de “güneş” (benzeyen) insana benzetilmiş, ancak “insan (kendisine benzetilen) söylenmemiştir. Bu 
nedenle kapalı istiare yapılmıştır. 
  

Beni bir dağda buldular 

Kolum kanadım yoldular 

Dolaba layık gördüler 

Derdim vardır inilerim 

  

Bu dörtlükte, “dolabın döndüğü” anlatılmıştır. Benzeyen öğe “dolap” söylenmiş, kendisine benzetilen öğe, “inan” 
söylenmemiştir. Bunu benzetme yönünden (inleme) çıkarıyoruz. Bu dörtlükte de kapalı istiare yapılmıştır. 
  

Ali kükreyerek düşmanın üstüne yürüdü. 

Bu cümlede Ali, kükreme özelliğinden ötürü aslana benzetilmiştir. Ali, (benzetilen) söylenmiş, “aslan” (kendisine 
benzetilen) söylenmemiştir. 

Bu cümlede de kapalı istiarede kimi zaman “benzetme yönü” kullanılır. “Benzetme edatı” hiç kullanılmaz. 
  

Uyarı: Kapalı istiarelerde, kişileştirme sanatı (teşhis) da yapılmaktadır. Çünkü, bu söz sanatında, insan 

dışındaki varlıklar, insanların çok bilinen özelliklerine benzetilerek tanıtılmaktadır. Yukarıda geçen “tekerlek, 
“gün” ve “dolap” sözcüklerine insan kişiliği de kazandırılmış olmaktadır (bkz. Kişileştirme ve konuşma) 
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c)Temsili İstiare (eğretileme): 

Benzetmenin temel öğelerinden yalnız biriyle (benzeyen ya da kendisine benzetilen) yapılır. İlk bakışta 
sembolik şiire benzerse de, birbirine karıştırılmamalıdır. Temsili istiarede söylenmeyen öğenin temsil ettiği 
varlıklar ya da olaylar gerçektir. Sembolik şiirde ise yapılan benzetmeler hayalidir. 
  

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan, 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol 

… 

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! 

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu! 

                                                      (Y.K.Beyatlı) 
  

Yukarıda bir bölümü alınan “Sessiz gemi” şiirinde ölüm (benzeyen), gemiye (benzetilen) benzetilmiş bir dizi 
benzerlik yönleri sıralanmış: ancak “ölüm” (benzeyen) söylenmemiş, yalnız “sessiz gemi” anlatılarak şiir 
tamamlanmıştır. 
  

Uyarı: Fabi türündeki tüm şiirler temsili istiaredir. 

  

BENZTLN   VAR(sa)     AÇIK    iSTİARE 

                     Olumlu         Olumlu 

  

BENZTLN YOK(sa)       KAPALI İSTİARE                                                                                                  

                   Olmsz             Olmsz 

  

3. MECAZ-I MÜRSEL (Ad Aktarması) 

  

Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden, gerçek anlamı dışında başka bir sözcüğün yerine (Parça-bütün, iç-dış, 
neden-sonuç, yazar-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler kurularak) kullanma sanatıdır. 
  

Halit Ziya’yı okudun mu? (Halit Ziya’nın eserlerini okudun mu?) Sanatçı- yapıt ilişkisi. 
  

Vapur, Beşiktaş’a yanaştı. (Beşiktaş iskelesine yanaştı) Parça-bütün ilişkisi kurulmuş. 
  

Sobayı yaktım. (Sobanın içindekileri- odun-kömür) 

Konağa sor. (Konağın içinde oturanlara sor) 

Onda kafa yok! (Onda akıl yok) 

“dış” söylenerek “iç” kastedilmiştir. 
  

Üç gündür bereket yağıyor. (yağmur) 

Yağmur bereket, bolluk getirdiği için, sonuç söylenerek sebep (yağmur) anlatılmak isteniyor. 
  

Sivas, mandayı kabul etmedi (Sivas Kongresi üyeleri anlatılmak isteniyor. 

Mecaz-ı Mürsel, dilimizde çok yaygındır. Günlük konuşmalarımızda, deyimlerimizde mecaz-ı mürsellere 
oldukça yer veriyoruz. 
  

Ayağını giy. (“Ayakkabını giy” demek isteniyor. İç ve dış ilgisi kuruluyor.) 
  
  
 Ünlü raketler Avrupa’dan döndüler. (“Ünlü tenisçiler Avruda’dan döndüler”. Demek isteniyor.) 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal 

“Hilal sözcüğüyle” bayrak anlatılmak isteniyor. Parça-bütün ilişkisi kurulmuş, mecaz-ı mürsel yapılmıştır. 
  

4. KİNAYE 

  

Bir sözcüğün ya da sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde birlikte kullanılmasıdır. 
Asıl geçerli olan mecaz anlamdır. 
  

Ey benim sarı tamburam 

Sen ne için inilersin 

İçim oyuk, derdim büyük 

Ben onun’çün inilerim 
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Üçüncü dizedeki “içim oyuk” sözü hem gerçek (Tamburun içi yoktur), hem de mecaz (acılı,dertli) anlamlarıyla 
kullanıldığı için kinaye sanatı yapılmıştır. 
  

O adamın, her zaman kapısı açıktır. 

Burada, “kapısı açıktır” hem gerçek (hem gerçekten açıktır) hem mecaz (adamın konuksever olması) anlamda 
kullanıldığı için kinaye sanatı yapılmıştır. 
  

Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? 

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar 

Bu dizelerde şairin bozulmuş bahçeler görmüş olması tabiidir. Mecaz anlamı ise şairin birçok kimse öldükten 
sonra yuvalarının dağılmış olması görmesidir. 
  
  

5. TEŞHİS (Kişileştirme) ve İntak (Konuşturma) 

  

İnsan dışındaki varlıklara ya da kavramlara insan kişiliği kazandırma sanatına kişileştirme (teşhis) denir. 
İnsanın konuşma yetisinin başka varlıklara aktarılmasına da intak (konuşturma) sanatı denir. 
  

Bu iki sanat genellikle birlikte kullanılır. Her “kişileştirme” de konuşturma olmayabilir, fakat her “konuşturma” da 
mutlaka “kişileştirme” vardır. Özellikle fabllarda, hayvan öykülerinde masallarda sık sık bu sanata başvurulur. 
  

Bulutlar gözyaşı döktüler.(Teşhis) (aynı zamanda kapalı istiare) 

Bu cümlede “bulutlar” insanlara özgü bir nitelik olan “gözyaşı dökme” özelliği ile tanıtıldığı için kişileştirme 
sanatı yapılmıştır. 
  

Bülbül, “senin nazını çekemem…” diyordu. Güle. 

Bu cümlede “bülbül”, hem “naz çekme” özelliği ile kişileştirilmiş, hem de insanlar gibi konuşturulmuştur. Burada 
kişileştirme konuşturma sanatı birlikte kullanılmıştır. 
  

Güğüm bir gün, testiye: 

“Yola çıkalım” dedi. 

Testi: “korkarım” dedi. 

Evde kalmak istedi. 

Bu dörtlükte de “kişileştirme” ve “konuşturma” sanatı vardır. 
  

Yüce dağlar birbirine göz eder, 

Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder, 

İçmiş gibi geceyi bir yudumda 

Göğün mağrur bakışlı bulutları     (Bu dizelerde de “kişileştirme (teşhis)” yapılmıştır.) 
  

Salındı bağçaya girdi 

Çiçekler selama durdu 

Mor menevşe boyun eğdi, 

Gül kızardı hicabından 

  

  

6. TARİZ (İğneleme, söz dokundurma) 

  

Söylenen sözün ya da kavramın, gerçek ya da mecaz anlamı dışında tamamen tersini anlatma sanatıdır. Bir 
başka deyişle, birini küçük düşürmek onunla alay etmek ya da iğnelemek için sözün ters söyleyerek amacımızı 
belirtmedir. Örneğin; randevusuna geç kalmış kişiye “Aman ne kadar erken geldiniz” diyerek onu iğnelemiş 
oluruz. Bir kişinin tembelliğini anlamak için de “ Bu ne çalışkanlık! Dersek “tariz” yapmış oluruz. 
  

“Bu ne kudret ki elifbayı okur ezberden”  (Eşref) 

Ters Öğüt Destanı 

Bir yetim görünce döktür dişini, 

Bozmaya çabala halkın işini 

Günde yüz adamın vur ser leşini 

Bir yaralı sarmak için yeltenme 

Her nereye gidersen eyle talanı 

Öyle yap ki ağlatasın güleni 

Bir saatte ki ağlatasın güleni 

El bir doğru söylerse inanma       (Huzun) 
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Bu dörtlükte şair, okuyucuya öğüt veriyor. Yetim hakkını yiyen, halkın işini bozan, çevresini kırıp geçiren, 
kimseye yardım etmeyen birisini öğütlüyor. Ancak, dikkat edilirse şairin asıl amacı bunların tam tersinin doğru 
olacağını anlatmaktır. Şair, bu dörtlükte söylenenlerin tersini anlatmak istiyor. 
  
   

B) ANLAMLA İLGİLİ SANATLAR           

  

Bir sözcüğün ya da birbiriyle anlam ilişkisi bulunan sözcüklerin gerçek anlamlarıyla yapılan sanatlar, bu 
bölümde ele alınmıştır. 
  

1. TENASÜP (uyum, uygunluk) 

  

Anlamca birbirine uygun, birbiriyle ilişkili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Divan edebiyatında sıkça, 
Halk edebiyatında da seyrek başvurulan bir söz sanatıdır. 
  

Yine bahar geldi, bülbül sesinden 

Sada verip seslendi mi yaylalar 

Çevre yanın lale sümbül bürümüş 

Gelin olup süslendin mi yaylalar 
  

Bu dörtlükte kullanılan “bülbül, sada seslenme”, “bahar, bülbül, lale, sümbül” “gelin olma süslenme” sözcükleri 
anlamca birbiriyle ilgili olduğundan tenasüp sanatı yapılmıştır. 
  

Deli eder insanı bu dünya 

Bu gece, bu yıldızlar, bu koku 

Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar 
  

Bu dizelerde de altı çizili sözcüklerle anlamca ıl… kurularak tenasüp yapılmıştır. 
  

2. TEVRİYE (Çift gerçek anlamlı, ) 

  

Bir sözcüğün bir beyitte, bir cümlede, birden çok gerçek anlamı sezdirecek biçimde ve yakın anlamdan 
çok uzak anlamı kastedilerek kullanılmasıdır. Bir başka deyişle sesteş sözcüklerin birden çok anlamıyla 
kullanılmasına “tevriye” denir. 
  

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 

Bu dizede geçen “el” sözcüğü hem “organ adı” hem de “kalıcı kalan” anlamında kullanıldığı için tevriyelidir. 
  

Tevriyede de kimi zaman sözcüğün yakın anlamı söylenip uzak anlamı da anlatılabilir. 
  

Havada yaprağa döndürdü rüzgar beni 

Bu dizede “rüzgar” sözcüğü “yel” ve “zaman” anlamında kullanarak “zaman” kavramı kasdedilmiştir. 
  

Bu kadar şetafet çünkü sende var. 

Beyaz gerdanında bir de ben gerek 

Bu beyitteki “ben” sözcüğü, hem “deri üzerindeki siyah noktacık iz” hem de söyleyen kişinin yerini tutan “ben” 
zamiri anlamlarına gelebilecek biçimde kullanıldığı için tevriye yapılmıştır.Kinayeden ayrılan yönü ise kinayede 
uzat anlamın mecazı olarak kullanılmasıdır. Tevriyede ise, yakın ve uzak anlam da gerçek anlamlıdır. 
  

Bana Tahir Efendi kelp demiş 

İttifatı bu sözde zahirdir 

Maliki mezhebim benim zira 

İtikadımca kelp tahirdir. 

Burada “tahir” sözcüğü tevriyelidir. Hem Tarih Efendi, hem de “tahir” sözcüğü “temiz” anlamında kullanılmıştır. 
Şair, asıl Tahir Efendi’yi kastetmiştir. 
  

3. TECAHÜL-İ ARİF (Bilmezlikten Gelme) 

  

Bilinen bir gerçeği, bir nükteye, (espri, ince anlamlı şaka söz) dayanarak bilmiyormuş gibi söyleme sanatıdır. 
Sanatçı gerçek sebebi hayali ve güzel bir nedene bağlar. 
  

Ey Şuh! Nedima ile bir seyrin işittik. 

Tenhaca varıp Göksu’ya işret var içinde (İşret yiyip içme) 

Şair Nedim. Göksu’da sevgilisiyle yiyip içtiğini, eğlendiğini bildiği halde bilmiyormuş gibi görünerek Tecahül-i 
Arif sanatını yapmaktadır. 
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Gökyüzünün başka rengi de varmış 

Geç fark ettim taşın sert olduğunu 

Su insanı boğar, ateş yakarmış 

Her geçen günün bir dert olduğunu 

İnsan bu yaşa gelince anlarmış 

                                               (C.S.Tarancı) 

Bu dizelerde; taşın sert olduğu, ateşin yakacağı ve suyun boğacağı bilindi halde şairin bunların anlaşılması için 
“bu yaş” ı (otuz beş yaşını) şart koşması, bildiği halde bilmezlikten gelmesidir. 
  

4. HÜSN-İ TALİL 

  

Güzel şeyler düşünelim diye 

Yemyeşil oluvermiş ağaçlar 

Ağaçların yeşil oluşu, doğal bir olgudur. Ancak bu dizelerde şair, ağaçların yeşil oluşunu insanlara güzel şeyler 
düşündürmesi nedenine bağlamıştır. 
  

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden/ 

Birçok senler geçti dönen yok seferinden 

 Ölenlerin dünyaya dönmeyişini yerlerinden memnun olmalarına bağlıyor) 
  

Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su 

Habibim fasi-ı güldür bu akarsular bulunmaz mı 

(Gul-i ruhsar: gül yanaklı fasl:mevsim) 
  

Bahar mevsiminde (gül mevsimi) suların bulanık akması doğaldır. Ancak şair, suların bulanık akmasını, 
sevgilinin aşkıyla döktüğü kanlı gözyaşlarının sulara karışıp, onları bulandırması nedenine bağlamaktadır. Bu 
nedenle “hüsn-i talil” sanatı yapılmıştır. 
  

Salındı bağçaya girdi 

Çiçekler selama durdu 

Mor menekşe boyun eğdi, 

Gül kızardı hicabından 

Güllerin kırmızı olması bir doğa olayıdır; ancak şair sevgilinin güzelliği karşısında güllerin utancından kıpkırmızı 
olduğuna bağlıyor. 
  

Saksında ruhumun bütün yası var. 

Derdimle soluyor açılan gonca. 

Bu dizelerde, goncanın solması doğal bir olay olduğu halde, şair bunu goncanın yaslı olduğu, dert çekmesi 
nedenine bağlıyor. Bununla da “hüsn-i talil” yapmış oluyor. 
  

Ey sevgili sen bu ilden gideli 

Yaprak döktü ağaçlar, coştu gökyüzü 

Bu dizelerde şair, ağaçların yapraklarını dökmesi doğal olduğu halde, bunun nedenini sevgilisinin gitmesine 
bağlayarak “hüsn-i talil” sanatı yapıyor. 
  

Müzeyyen oldu reyahin bezendi bağ-ı çemen 

Meğer ki haber geldi yardan bu gece 

Müzeyyen : Süslenmk 

Reyahın     : Reyhanlar 
  

Bu dizelerde “sevgiliden haber geldiği için fesleğen çiçekleri süslendi, bahçenin çimenleri bezendi” demek 
isteniyor. Oysa sevgili bahçeye gelse de gelmese de çiçekler yine de açacaktır. 
  

5. TEZAT (Zıtlık, karşıtlık) 

  

Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların özellikleri bir arada kullanılır. Zıt kavramlardan birinin gerçek, 
diğerinin ise mecaz anlamda kullanılmaktır. 
  

Neden böyle düşman görünürsünüz 

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 

Şair bu dizelerde “dost” ve “düşman” karşıt sözcüklerini bir arada kullanarak anlamı daha da güçlendirmiş: 
böylece “tezat” sanatı yapılmıştır. 
  

Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz 

Bu dizede “ağlamak” ve “gülmek” karşıt sözcükleriyle “tezat” sanatı yapılmıştır. 
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Güvenme varlığa (zenginlik) düşersin darlığa (fakirlik) 
  

Çın çın ötüyor sessizlik 

Bu dizede de “sessizlik” ve “çın çın ötmek” karşıt sözleriyle “tezat” sanatı yapılmıştır. 
  

6. LEFF -Ü NEŞR (Açma ve Yayma) 

  

Birkaç şeyi söyledikten sonra, onlarla ilgili kavramları bir cümle ya da manzumede belli düzenlerle sıra 
gözeterek anlatma sanatıdır. Kısacası, dizelerde ya da yazıda bir tür söz simetrisi yapmaktır. 
  

Bahçıvan güller ekmiş 

Dikeniyle bahçeye 

  

Burada bahçıvan 2. dizedeki bahçe ile ilgilidir. 

Gül sözcüğü de 2. dizedeki diken ile ilgilidir. 

Dolayısıyla bir leff-ü neşr sanatı yapılmıştır. 
  

Buy-i gül taktir olunmuş, nazın işlenmiş ucu 

Biri olmuş hoy birisi dest-mal olmuş sana 

(Buy-i gul: Gül kokusu; Hoy: Ter, Dest-mal: Mendil) 

Bu beyitte, birinci dizedeki “buy-i gül”, ikinci dizedeki “hoy(ter)” ile: yine birinci dizedeki “destmal (mendil)” ile ilgi 
kurulmuştur. “Gül kokusu” ter: “naz”da “ucu işlenmiş mendil” olarak düşünülmüştür. Böylece “leff-ü Neşr” sanatı 
yapılmıştır. 

İlk bakışta tenasüp sanatına benzerse de şekil kullanış bakımından farklıdır. Tenasüpte sözcükler gelişi güzel 
sıralanır. Leff-ü Neşrde birbirine denk düşürülen sözcükler belli bir sıraya göre düzenlenir. 
  

Baran değil, şafak değil, ebr-i seher değil 

Göz yaşıdır, ciğer kanıdır. Dud-i ahtır. 
  

7. TELMİH (Çağrışım, anıştırma) 

  

Herkesçe bilinen geçmişteki bir olayı, efsaneyi, çağrıştırma, anımsatma sanatıdır. Bi sözün telmih olduğunu 
anlayabilmek için, çağrıştırılan olay, durum ve kişi hakkında bir bilgiye sahip olmalıyız. 
  

VefasızAslı’ya yol gösteren bu 

Kerem’in sazına cevap veren bu 

Kuruyan gözlere yaş gösteren bu 

Sızmadı toprağa çoban çeşmesi 
  

Bu dörtlükte şair, “Aslı ve Kerem” sözleriyle ünlü “Kerem ve Aslı” adlı aşk hikayesini çağrıştırmaktadır. 

Seretti hava üzre denir taht-ı Süleyman 

Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde 

Bu beyitte de “taht-ı Süleyman” sözü ile gösteriş ve saltanatlarıyla ünlü Süleyman peygamber çağrıştırılıyor. 

Gökyüzünde İsa ile 

Tur dağında Musa ile 

Elindeki ki asa ile 

Çağırayım Mevlam seni 
  

Yunus Emre bu dörtlüğünde de Hz.İsa’nın göğe çıkış inancını, Hz.musa’nın Tur Dağı’nda Tanrı ile konuştuğu 
inancını ve Hz.Musa’nın asa ile gösterdiği mucizeleri telmih etmiştir. 

                Ey dost senin yoluna 

Canım vereyim Mevla 

Aşkını komayayın 

Od’a gireyim Mevla 

  

Bu dizelerde “Od’a gireyim” sözü ile Hz.İbrahim Peygamberin ateşe atılma olayı anlatılıyor. 
  
  

8. MÜBALAĞA (Abartma) 

  

Bir varlığı, olayı ya da düşünceyi olduğundan çük daha büyük (ya da küçük) gösterme sanatıdır. Mübalağa, 
günlük yaşamda sıkça başvurulan bir anlatım yoludur. Mizah (gülmece) yazarları, insanları kusurlu yanlarını 
belli bir abartma ölçüsüyle ortaya koyarlar. 
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Sekizimiz odun çeker 

Dokuzumuz ateş yakar 

Kaz kaldırmış başın bakar 

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz. 
  

Kaygusuz Abdal’ın bu dörtlüğünde, sekiz kişinin ateş yakmasına karşın kazın pişmeyişi abartmalı bir biçimde 
anlatılarak mübalağa sanatı yapılmaktadır. 

                

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, 

O ne müthiş tipidir. Savrulur enkaz-ı beşer… 

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak,el, ayak 

Boşanır sırtlara, vadilere sağnak, sağnak! 
  

Bu dizelerde anlatılanlar abartıdır. Burada da mübalağa sanatı vardır. 
  

Ak gerdanında benler öldürdü beni 

Bu dizede de “benlerin şairi öldürmesi” bir abartıdır. 
  
  

9. TEKRİR (Tekrar, Yineleme) 

  

Söze güç kazandırmak için, belli sözcüklerin düzyazıda ya da şiirde yineleme sanatıdır. 
  

Vur, aşkın ve Hak’kın zaferi için 

Vur, senden bak dünya bunu istiyor; 
  

Bu dizelerde, “Vur” sözcükleri yinelenerek “vurmak” eylemi anlamca güçlendirilmiş, tekrir sanatı yapılmıştır. 
  

Dedim inci nedir dedi dişimdir 

Dedim kalem nedir dedi kaşımdır 

Dedim on beş nedir dedi yaşımdır 

Dedim daha var mı dedi ki yok yok 

  

Bu dizelerde “dedim, dedi” sözcükleriyle teknir sanatı yapılmıştır. 
  

Kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesi 

Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır 

Kaldırımlar duyurur sükun içinde seni 

Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. 
  
  

10. NİDA (seslenme) 

  

Söze söyleyişle (nazım ve nesirde) coşku katmak için ünlem görevli sözcükleri sıkça kullanmaktır. İlk bakışta 
tekrir sanatına benziyor. İşlevsel olarak tamamen farklıdır. Nida ya yalnız ünlem ve seslenme sözcükleri 
kullanır. Tekrir de ise her sözcük kullanılabilir. 
  

Sen ey Kars’lar, Antep’ler, Erzurum’lar, Maraş’lar 

Dördünden bir ikisi şehit düşen kardaşlar 

Ey zeybekler, seymenler, dadaşlar diyarı hey! 
  
  

11. İSTİFHAM (Soru sanatı) 

Duygu ve düşüncelerin daha etkili olabilmesi için soru biçiminde anlatımdan yararlanma sanatıdır. Amaç soru 
sormak değil, okuyucunun dikkatini devamlı kılmaktır. İlk bakışta tecahül-i Arif sanatına benzerse de birbirinden 
apayrı sanattır. 
  

Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı 

Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı 
  

Benim de mi düşüncelerim olacaktı 

Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım, 

Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle? 
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C) SÖZLE İLGİLİ SANATLAR 

  

Sözcüğün yapısına, söylenişine ve yazılışına dayanarak yapılan sanatlar şunlardır: 
  

1. CİNAS 

  

Seslen aynı, anlamları farklı sözleri bir arada kullanma sanatıdır. Yani sesteş sözcüklerin ayrı ayrı anlamlarda 
kullanılmasıdır. Cinaslı sözcükler daha çok manilerde kullanılır. 
  

Al beni, ele beni 

Kül edip ele beni. 

Seveceksen kendin sev 

Sevdirme ele beni. 
  

“Beni kül edip elekte ele”  ve “Beni ele (başkasına) sevdirme.” diyerek ele sözcüğünü iki ayrı anlamda 
kullanarak cinas yapmıştır. 
  

Her nefeste eyledik yüz bin günah 

Bir günaha etmedik hiçbir gün ah 

Bu beyitte “günah ve gün ah” sözcükleri cinaslıdır. 
  

Hey oynayan yavrular 

Ağaçta kuş yavrular 

Ellerin derdi biter 

Benim derdim yavrular 
  

Bu dörtlükte “yavrular” sözcüğü, 1. dizede gerçekten “yavru”, 2. dizede “kuşun yavrulaması”, 4. dizede “derdin 
çoğalması” anlamında kullanılarak cinas sanatı yapılmıştır. 
  

 Kalem böyle çalınmıştır yazıma 

Yazım kışa uymaz, kışım yazıma 

  
 

2. ALİTERASYON (ses ve hece yinelemesi) 

  

Düzyazıda ya da manzumede, bazı ses ya da hecelerin tekrarıyla ses güzelliği yaratmadır. 
  

Kargayı kuzgunun kovardı kondurmazdı 

Bu cümlede, “k” sesinin tekrarlarıyla bir ses güzelliği meydana getirilmiştir. 
  

Karşı yatan karlı kara dağlar, kararıptır, otu bitmez. 

Bu cümlede de , “kar” hecelerinin yinelenmesiyle aliterasyon yapılmıştır. 
  

Dest busi arzusuyla ölürsem dostlar 

Kuze eylen toprağım sunun anınla yare su   (Fuzuli) 
  

Bu beyitte, “s” sesinin yinelenmesiyle aliterasyon sanatı yapılmaktadır. 

Aziz dost! Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. (Erenlerin Bağından) 
  
   

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/Sıfatlar 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

İsmi farklı yönleriyle niteleyip yani özelliklerini gösterip onları çeşitli açılardan belirten sözcüklere sıfat denir. 

Sıfatlar isimleri renk, şekil, biçim vb. durumlarla niteler. 

 

ÖZELLİKLERİ 

Sıfatlar genellikle isimlerden önce gelir. Sıfatların bir isimle anlam oluşturması şarttır. 

Eğer sıfatlar isimden sonra gelirse sıfat özelliğini kaybeder. 
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Sıfatlar hiçbir zaman çekim eklerini almazlar. Çekim ekini alan sıfatlar özelliğini kaybeder ve isimleşir. Çekim 

ekleri şunlardan oluşmaktadır: İsim hal ekleri, iyelik ekleri, çokluk eki –ler, -lar ve ilgi eki… 

Sıfatlar asla tek başlarına bulunmazlar. 

İsimlerden önce “bir” sözcüğü varsa o sözcükten önce sıfat bulunma olasılığı çok yüksektir. 

Sıfatlar genel olarak niteleme ve belirtme sıfatları olarak iki başlıkta incelenir. Sıfat çeşitleri şu şekildedir: 

 

Sıfat Çeşitleri 

Niteleme Sıfatı 

Sayı Sıfatı 

Asıl Sayı Sıfatı 

Sıra Sayı Sıfatı 

Üleştirme Sıfatı 

Kesir Sayı Sıfatı 

İşaret Sıfatı 

Belgisiz Sıfatlar 

Soru Sıfatı 

Adlaşmış Sıfat 

 

A) Niteleme Sıfatı 

 İsimleri ve varlıkları durum, biçim, renk ve hareketini göstererek niteleyen sıfatlardır. Niteleme sıfatını alan 

isim “Nasıl” sorusuna cevap verir. Niteleme sıfatları isimlerin kalıcı özelliklerini gösterir. 

 

Çalışkan öğrenci, kırmızı kalem, mavi araba, yuvarlak silgi, sararmış yaprak, küçük çocuk, akıllı tahta… 

 

Yukarıda verilen örneklerde “Kırmızı, mavi, çalışkan, yuvarlak, sararmış, küçük, akıllı” sözcükleri niteleme 

sıfatlarıdır. Niteledikleri sözcüklere “Nasıl” sorusu sorularak cevap alınabilmektedir. 

 

B) Belirtme Sıfatları 

 Belirtme sıfatları isimlerin öncesinde kullanılarak isimleri sayı, işaret, soru ve belgisizlik durumlarıyla belirtir. 

Belirtme sıfatları kendi içerisinde dört başlıkta incelenmektedir. 

 

1. Sayı Sıfatı 

 

İsimleri sayıları yönüyle belirten sıfatlardır. Sayı sıfatları da kendi içerisinde 4 başlıkta incelenir. 

a. Asıl Sayı Sıfatı: Varlıkları ve isimlerin sayısını belirten sıfatlardır. Belirttiği varlığın kaç adet olduğunu gösterir. 

İsimlere sorulan “Kaç” sorusuna cevap verir.  

 

Asıl Sayı Sıfatı Örnekleri 

Üç saat sonra gelecekti. 

15 yumurta alabilir miyim? 

İki ay sonra mezun oluyorum. 

 

b. Sıra Sayı Sıfatı: Belirttiği ismin ve varlığın sırasını belirtir. İsimlere sorulan “Kaçıncı” sorusuna cevap verir. 

Sıra sayı sıfatı “-ncı, -nci, -ncu, -ncü” ekleriyle yapılır. 

 

Sıra Sayı Sıfatı Örnekleri 
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Okulda yapılan futbol turnuvasında üçüncü sırayı biz aldık. 

Kitabın beşinci sayfasında bu konudan bahsedilmiş. 

Koridorun sağından ikinci kapıda Ahmet’i bulabilirsiniz. 

 

c. Üleştirme Sıfatı: Belirttiği isme paylaşma, bölüşme anlamı katan sıfattır. “Kaçar” sorusuna cevap verir. “-ar, -

er, -şar, -şer” ekleriyle yapılır. 

 

Üleştirme Sıfatı Örnekleri 

Bu sınavda sıfat ve zamir konusundan altışar soru çıkacak. 

Beşer lira ikramiye dağıtıldı. 

d. Kesir Sayı Sıfatı: Belirtiği ismin oranını ve bütünün bir parçasını gösteren sıfattır. 

 

Kesir Sayı Sıfatı Örnekleri 

Bu sınavda sınıf yüzde yetmiş başarı gösterdi. 

Öğle yemeğinde yarım ekmek yedim. 

 

2. İşaret Sıfatı 

 

Varlıkları işaret yoluyla yerini gösteren sıfatlardır. Başlıca işaret sıfatları şunlardır: Bu, şu, o, beriki, öteki, 

öbür… 

 

örnekler 

 

Bu masanın yerini değiştirin. 

Öteki çocuğu da çağırın. 

Öbür eve hırsız girmiş. 

 

Not: Bazı işaret sıfatları yer de bildirir. Yer bildiren bu sıfatlar “-daki” ekini alır. 

 

Buradaki ağaçlar çok büyük. 

 

3. Belgisiz Sıfatlar 

 

Belirttikleri isimleri tam olarak ve kesin olarak belirtmeyen, isimleri belli belirsiz belirten sıfatlardır. “Hangi” 

sorusuna cevap verir. Belli başlı belgisiz sıfat vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Bir, Birkaç, çok, birçok, bazı, 

tüm, her, bütün, hiçbir, herhangi bir, kimi, birtakım… 

 

Örnekler 

Tüm öğrenciler karnesini aldı. 

Bazı insanlar kıymet bilmiyor… 

Birçok soruyu yanlış yaptım. 

Kimi sınıflar gürültü yapıyor. 

 

Not: “Bir” sözcüğü tek anlamına gelecek şekilde kullanılırsa sayı sıfatı, herhangi bir anlamına gelecek şekilde 

kullanılırsa belgisiz sıfat olur. 

Türk edebiyatı dersine bir gün çalışmak yeterli olmaz. 

Bir gün bu dersten yüksek not alacağım. 
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Yukarıdaki örnekleri incelediğimizde “Türk edebiyatı dersine bir gün çalışmak yeterli olmaz.” cümlesinde “Bir” 

sözcüğü “tek” anlamına gelecek şekilde kullanıldığından dolayı sayı sıfatıdır. Yine yukarıda verilen “Bir gün bu 

dersten yüksek not alacağım.”  cümlesinde  ise “Bir” sözcüğü “herhangi bir” anlamına gelecek şekilde 

kullanıldığı için belgisiz sıfat olmuştur. 

 

Eğer “Bir” sözcüğü  “Aynı” anlamına gelecek şekilde kullanılırsa da niteleme sıfatı olur. 

 

Ahmet ile ben bir boydaydık. (Bu cümlede “bir” sözcüğü “aynı” anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Bu 

nedenle niteleme sıfatıdır.) 

 

4. Soru Sıfatı 

Soru sorarak isimleri belirten sıfatlardır. İsimlerin özelliklerini bulmamızı sağlayan sorular soru sıfatlarını 

oluşturur. İsme getirilen soru sıfatlarının cevapları yine sıfat olmaktadır. Soru sıfatlarının bazıları şunlardır: 

Hangi, nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar… 

 

Soru sıfatı örnekleri 

Hangi arabayı aldın?   Bu arabayı aldım. 

Nasıl bir kazak arıyorsun?   Boğazlı kazak arıyorum. 

Kaçıncı katta oturuyorsunuz?   Beşinci katta oturuyoruz. 

Bu işten kaçar lira kazandınız?   Bu işten onar lira kazandık. 

 

Adlaşmış Sıfat 

Niteleme sıfatları bazen ismi de karşılayacak şekilde kullanılabilir. Bu durumda sıfatın nitelediği isim düşer ve 

kullanılmaz. Sıfat ismin anlamını da üstünde taşır. Bu durumdaki sıfatlara “Adlaşmış Sıfat” denir. 

 

Adlaşmış sıfat örnekleri 

Yaşlı insanlar çok duygusal olur. 

Yaşlılar çok duygusal olur. 

Çalışkan öğrenciler sene sonunda ödüllerini alacaktır. 

Çalışkanlar sene sonunda ödüllerini alacaktır. 

Hastanede, doğan çocukları yoğun bakım ünitesine alıyorlardı. 

Hastanede, doğanları yoğun bakım ünitesine alıyorlardı. 

 Türk halk edebiyatından bir masal örneği 

 Doğu edebiyatından bir masal örneği 

 Divan edebiyatından fabl özelliği 

 Batı edebiyatından bir fabl örneği 

Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı 
metinlerdir. Sözlü geleneğe ait anonim ürünlere halk masalı denir. Hayal ürünü olan masallarda konu gerçek 
dışıdır ancak gerçek hayattan alınmış motifler de masallarda yer alabilir. Cinler, periler vb. olağanüstü ögelere 
yer verilir. Doğa yasalarıyla çelişen durum ve olaylar masala konu olabilir.  
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Masallarda anlatılanların geçtiği yer, masala özgü düşsel bir ülkedir. Daha doğrusu masal ülkesidir. Kimi 
masallarda, özellikle de Binbir Gece Masalları’nda Kafdağı geçer. Bu dağ da coğrafyada rastlayabileceğimiz bir 
dağ değildir. Zümrütten yapılmış, gökyüzüne renk veren, her köşesi ayrı bir yapı taşıyan bir masal dağıdır.  

Masallarda hem gerçek dünyadan alınan kişiler (padişah, tüccar, zengin vb. ) hem de hayvan ve masal 
kahramanlarından (şahmeran, zümrüdüanka, dev, cadı, peri ) seçilir. Masallarda belirli davranışları sergileyen 
“tip”lere yer verilir.  

Yer gibi zaman ögesi de belirsizdir. Belirli bir zaman diliminde geçmez masalda anlatılanlar. “Evvel zaman 
içinde” diye adlandırılan bu zaman, anlatı tekniği olarak -miş’li geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman 
kiplerinden biriyle anlatılır. Masalda zaman gerçekçi değildir. “Az gittik, uz gittik; dere tepe düz gittik, bir arpa 
boyu yol gittik; ben anamın beşiğini sallar iken” gibi belirsiz zamanlara yer verilir.  

Doğu coğrafyasının en eski masalları Arap edebiyatına ait “Binbir Gece Masalları”dır. Avrupa’da masallar 19. 

yüzyılda derlenmiş ve sistemli bir şekilde yayımlanmıştır. Batı edebiyatında Grimm Kardeşlerin Masalları 

(Alman), Andersen Masalları (Danimarka), Perrault Masalları (Fransız) örneklerini verebiliriz. 

       Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal örneği Uygur Türklerine ait “Edgü Ögli Tigin Ayıg Ögli Tigin (İyi Huylu 

Şehzade Kötü Huylu Şehzade)” hikâyesidir. Türk edebiyatında “Keloğlan” en tanınmış masal kahramanıdır. La Fontaine’in 

(La Fonten) masalları Şinasi tarafından “Tercüme-i Manzume” adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Eflatun Cem Güney ise Türk 

edebiyatının sözlü kültürümüzden gelen masalları derleyip kitap hâlinde yayımlamıştır. 

BİNBİR GECE MASALLARI  

Dünyaca ünlü Binbir Gece Masalları’nın iki önemli kahramanı baş vezirin kızı Şehrazat ve ülkeyi yöneten Sultan 

Şehriyar’dır. Şehriyar zalim bir hükümdardır. Her gün bir genç kızla evlenip ertesi sabah onu öldürmektedir. 

Akıllı ve zeki bir kız olan Şehrazat, buna bir çare düşünür. Şehriyar ile evlenir ve ona her gece bir masal anlatır. 

Ama masalı hep en ilginç noktasında keserek sultanı merak içinde bırakır. Sultan da masalın devamını 

dinleyebilmek için her gecenin sonunda Şehrazatʼın bir gün daha yaşamasına izin verir. Şehrazat’ın masalları 

“bin bir gece” sürer. Sonunda Şehriyar, Şehrazat’ı öldürmekten vazgeçer ve ikisi mutlu bir yaşam sürerler. 

HARNÂME  

Divan edebiyatı şairi Şeyhi’nin, toplumsal eşitlik düşüncesini işlediği yergi içerikli, 126 beyitlik bir mesnevisidir. 

Harnâme Türk edebiyatındaki ilk fabl örneğidir. Hekim olan Şeyhî, Çelebi Mehmed’i iyileştirir, bunun üzerine 

Çelebi Mehmed ona bir köy (Tokuzlu köyü) hediye eder. Şeyhî, köye giderken tımarın eski sahipleri tarafından 

soyulur ve dövülür. Bunun üzerine Şeyhî, hükümdara hâlini anlatmak için Harnâme’yi yazar. 

FABL  

Sonunda ders verme amacı güden, düşündüren ve genellikle manzum yazılan kısa hikâyelerdir. Genellikle 
hayvanlar ve bitkiler insanlar gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranır. Teşhis ve intak sanatlarına 
başvurulan fablların sonunda her zaman bir ahlak dersi verilir. Masallarda olduğu gibi fabllarda da zaman ve 
yer genellikle belirsizdir. Mesajlar, evrensel doğrular ve değerler üzerine kurulur.  

Fabl türünün en ünlü yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır. Türk edebiyatında fablın ilk örneği 
Harname’dir. Beydeba’nın “Kelile ve Dimne” adlı eseri Hint edebiyatının önemli eserlerinden biridir.  

Fablın Yapısı  

Fabllar bir olay merkezinde geliştiği için serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur.  

Serim: Olayların ve kahramanların tanıtıldığı giriş bölümüdür. Olay, yer, zaman ve varlık kadrosuna ilişkin 
temel bilgiler sunulur.  

Düğüm: Olay veya sorunların çıkmaza girdiği bölümdür. Ortaya çıkan sorunun nasıl çözüleceğine dair bir 
merak oluşturulur.  

Çözüm: Düğümün, çıkmaza giren olayların açığa kavuştuğu bölümdür. “Düğüm”de oluşan soruların 
cevapları burada açığa kavuşturulur.  

Öğüt: Olay veya olayların arkasında yatan mesaj ve öğüdün açıklandığı bölümdür. Burada verilen öğüt, 

olayların doğal akışından çıkarılan bir derstir. 
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Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/ Edat, bağlaç, ünlem 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev 

kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 

1-GİBİ 

Cümleye benzerlik, eşitlik, tezlik, olasılık gibi anlamlar katar. 

Balıklar nar gibi kızardı. (benzerlik) 

O da babası gibi çok çalışkandır. (eşitlik) 

Bu iş olacak gibi. (olasılık) 

2-İLE 

 **Biri bağlaç diğeri edat olan iki çeşit “ile” vardır. Bir cümlede “ile”nin  yerine “ve”yi getirebiliyorsak 

bağlaç, getiremiyorsak edattır. 

İzmir’e uçakla gideceğiz.   (edat) 

Kardeşimle ben size geliyoruz.    (bağlaç) 

Onunla pek anlaşamıyoruz.    (edat) 

3-İÇİN 

Cümleye amaç-sonuç, neden-sonuç, özgülük gibi anlamlar katar. 

Piknik yapmak için deniz kenarına gittiler. (amaç-sonuç) 

Diyet ve spor yaptığı için çok kilo verdi. (neden-sonuç) 

Bu fedakarlıklar hep çocuklarımız için. (özgülük) 

4-GÖRE 

Cümleye görelik, karşılaştırma, oranlama, uygunluk gibi anlamlar katar. 

Tatile gitmek için kafamıza göre bir yer bakıyoruz. (uygunluk), 

Onun boyuna göre ayakları çok küçüktür. (orantı) 

Geçmişte günümüze göre daha üretken sanatçılar varmış. (karşılaştırma) 

5-KARŞI 

Cümleye genellikle yönelme anlamı katar. 

Boğaz’a karşı oturup çaylarımızı yudumladık. 

Ona karşı sorumluluklarım var. 

6-KADAR 

Cümleye zaman, yönelme, ölçü, nitelikte eşitlik, karşıtlık, karşılaştırma gibi anlamlar katar. 

Gece yarısına kadar ders çalıştık. (zaman) 
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O da senin kadar iyi birisi. (eşitlik) 

Ona laf anlatmak deveye hendek atlatmak kadar zor. (karşılaştırma) 

7-KARŞIN, RAĞMEN 

Karşıtlık, aykırılık ilgilisi kurar. 

Yasak olmasına rağmen sigara içiyorlardı. 

8-DOĞRU 

Cümleye yer ve zaman bakımından yönelme ve yaklaşıklık anlamları katar. 

Şu tarafa doğru yürüyünce karşınıza şehrin heykeli çıkacak. 

Akşama doğru oradan ayrıldık. 

Bize doğru geliyorlar. 

*Doğru sözcüğü isim, sıfat ve zarf olarak da kullanılabilir. 

Her zaman doğruyu söyleyiniz. (isim) 

Doğru sözden zarar gelmez. (sıfat) 

Bana doğruyu söyle! (zarf) 

9-ÜZERE 

Cümleye amaç, koşul gibi anlamlar katar. 

Dil öğrenmek üzere İngiltere’ye gideceğim. 

Kitabını haftaya geri vermek üzere alıyorum. 

Diğer Edatlar: Dek, değin, denli, beri, dolayı, ötürü, diye, değil, mi 

 Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilgileri kuran sözcük 

veya söz öbekleridir. 

İLE , VE  BAĞLAÇLARI 

Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. 

 Küçük odanın ve mutfağın penceresi açık kaldı. 

 Bu yıl tatile Antalya ve Mersin’e gideceğiz. 

 Onun yanına gideceğim ve her şeyi anlatacağım. 

 Evle okul arası çok uzak. 

 Annesiyle babası yarın bize gelecek. 

**Biri bağlaç diğeri edat olan iki çeşit “ile” vardır. Bir cümlede “ile”nin  yerine “ve”yi getirebiliyorsak 

bağlaç, getiremiyorsak edattır. 

 İzmir’e uçakla gideceğiz. (edat) 

 Kardeşimle ben size geliyoruz. (bağlaç) 

 Onunla pek anlaşamıyoruz. (edat) 
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  AMA , FAKAT  BAĞLAÇLARI 

  *Karşıt anlamlı iki cümleyi birbirine bağlar. 

 Sınava iyi hazırlandı ama üniversiteyi kazanamadı. 

 Onu aradık ama bulamadık. 

 Söz verdin fakat sözünü tutmadın. 

*Koşul anlamı katar. 

 Sinemaya gidebilirsin ama eve erken döneceksin. 

 Sana bisiklet alacağım ama dikkatli süreceksin. 

 *Pekiştirme anlamı katar. 

 Soğuk ama çok soğuk bir yerdi. 

ANCAK ,YALNIZ  BAĞLAÇLARI 

Yalnız sözcüğü;  ama, fakat  anlamında kullanılıyorsa bağlaçtır. Bir tek, sadece anlamında kullanılıyorsa 

edattır. 

    Geziye yalnız bizim sınıf katıldı. (edat) 

 Onunla konuşurum yalnız sen de benimle geleceksin. (bağlaç) 

 Bu işi ancak sen başarırsın. (edat) 

 Az yiyor ancak kilo veremiyor. (bağlaç) 

HEM…HEM   BAĞLACI     

Karşılaştırılan iki unsurun hepsi anlamını vermektedir. 

 Hem ucuz hem kaliteli bir kazak aldım. 

 Hem çalışıyor hem okuyor. 

NE…NE BAĞLACI 

Cümleyi anlamca olumsuz yapar. Karşılaştırılan iki unsurun hiçbiri  anlamını verir. 

 Sallanmaz o kalkışta ne bir mendil ne bir kol. 

 Beni ne arıyor ne soruyor. 

*İki karşıt sıfatı birbirine bağlarsa “ikisinin arası, ortası”  anlamı verir. 

 Ne güzel ne çirkin bir kızdı. 

  Ne tatlı ne ekşi. 

  YA… YA  BAĞLACI 

Karşılaştırılan unsurlardan birini ifade etmek için kullanılır. 

 Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. 

 Bu işe ya kardeşim ya Ali girecek. 

  Oysa, Oysaki, Halbuki 
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 Oysa ben geleceğini düşündüm. 

 Oysaki bu işe girmeyi çok istemiştim. 

 Halbuki o çok iyi biridir. 

   Öyleyse, Çünkü, Hatta 

 Olanları duymamış mı, öyleyse ben ona anlatayım. 

 Okula gelemeyeceğim; çünkü hastayım. 

 Dün bize gelmiş, hatta birkaç saat bizi beklemiş. 

 “DE” Bağlacı 

Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir sözcüktür. Kendinden önce gelen sözcükten 

ayrı yazılır. 

 Bu akşam ikisi de ders çalışacak. 

 Sen de mi geliyorsun? 

 Ne iyi ettin de geldin. 

 Olanları bana da anlattılar. 

“Kİ” Bağlacı 

Bağlaç olan “ki” kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. 

 Ben ki yedi iklimin padişahıyım. 

 Onu tanımıyorum ki. 

 Öyle sanıyorum ki artık gelmeyecek. 

 Öğretmen edatları anlatacak mı ki? 

 

Her Zaman Edat Olanlar: 

için, mi, gibi ,kadar 

Bazen Edat Olanlar: 

ancak, yalnız, bir, tek (bunların yerine SADECE kelimesi gelebilirse edattır) 

Her Zaman  Bağlaç Olanlar: 

ve, çünkü, ama, fakat, de, ki (de, ki ayrı yazıldığında) 

Bazen Bağlaç Olanlar: 

ancak, yalnız (bunların yerine AMA kelimesi gelebilirse bağlaçtır) 

*”ile” yerine “ve” kullanılabilirse bağlaçtır, kullanılamazsa edattır. 

Bir olay ya da durum karşısında beliren korku, sevinç, üzüntü, şaşkınlık gibi duyguları yansıtan sözcüklerdir. 

1-ASIL ÜNLEMLER 
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Her zaman ünlem olan, başka bir görevi bulunmayan ünlemlerdir. 

Hişt, haydi, ey, hey, ah, aman, vah vah, of, oh… 

2- ÜNLEM GİBİ KULLANILAN SÖZCÜKLER 

Bazı sözcükler ve cümleler ünlem olmadıkları halde vurgu gereği ünlem değeri kazanabilir. 

Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! 

Dikkatli ol! 

Yaşasın! Çok mutluyum. 

3-YANSIMA ÜNLEMLERİ 

Yansıma sözcüklerle oluşan ünlemlerdir. 

Deh küheylan! 

Tak tak! 

Çat! 

ÜNLEM CÜMLESİ 

İçinde ünlemlerin yer aldığı cümlelerdir. 

Aman efendim, bu ne güzel tesadüf! (ünlem cümlesi) 

Sakın ha, kimseye söyleme! (ünlem cümlesi) 

 Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından iki roman 

 

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve 
değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne roman denir. Uzun anlatıma dayalı edebiyat 

türlerinden biri olan roman; olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır.  

Bir olay etrafında gelişen roman, ana olayı destekleyen ikinci dereceden olaylar yardımıyla ve 
kahramanların duygularının incelenmesiyle derinleşir. İnsanların başından geçen maceralar, değişik ruh hâlleri 
ya da önemli toplumsal olaylar ve doğa olayları gibi insanı ilgilendiren pek çok olay, romana konu olabilir. 
Ancak işlenen konunun gerçek ya da gerçeğe yakın olması gerekir.  

Anlatmaya bağlı eserler, özellikle de roman ve hikâyeler birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır. Birinci 
kişili anlatımda “ben, biz”, üçüncü kişili anlatımda “o, onlar” özneleri kullanılır. Yüklemler bu öznelere göre 
çekimlenir. Romanlarda üç tür anlatıcı bakış açısı vardır. Anlatmaya bağlı edebî türlerin bakış açıları aynıdır. Bu 
açıklamalar “Hikâye” ünitesinde (2. Ünite) verilmiştir.  

Kişi, olay, mekân ve zaman romanın kurgusunu oluşturur. Bazı romanlarda bunlara “fikir” unsuru da eklenir.  

Kişi (kahramanlar): Romanların çoğunda başkarakter ve yardımcı karakterlerden oluşan geniş bir şahıs 
kadrosu vardır. Bu kişilerin yaşamı ayrıntılı olarak geniş bir zaman çerçevesi içinde baştan sona anlatılır. 
Roman kişileri “tip” ve “karakter” olarak verilir. Bu kişiler, olay örgüsü içindeki tutum ve davranışları ile bireysel 
veya toplumsal bazı değerleri temsil eder. Kişilerin olaylar içinde kazandıkları özellikler romandaki temel 
çatışmayı belirler. Romanın varlık kadrosunu oluşturan kişiler bazen davranışlarıyla, düşünceleriyle ve 
eylemleriyle kendini gösterir. Kişiler, ruhsal ve fiziksel özelliklerini ortaya koyan tasvirler aracılığıyla da 
tanıtılabilir.  
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Olay: Romanlar, temel bir olay etrafında gelişen ve iç içe geçmiş çok sayıda olaydan oluşur. Romanda 
anlatılan olaylar hayattan alınabileceği gibi tarihten, anılardan, okunan kitaplardan ve masallardan da alınabilir. 
Romanda olaylar her yönüyle ayrıntılı olarak işlenir.  

Mekân (yer): Romanlardaki kişilerin yaşadığı, olayların geçtiği yerdir. İnsanlar gibi roman kişileri de belli bir 
çevrede yaşar. Bu çevre, okuyucuya betimleme yoluyla anlatılır. Romanda olayların geçtiği ve kişilerin yaşadığı 
yerler, çevre ve diğer mekânlar çok ayrıntılı şekilde verilir.  

Anlatmaya bağlı metinlerde mekân çok önemlidir çünkü kişilerin psikolojik özelliklerini ortaya çıkarmak için 
bir araç olarak kullanılır. Bazı romanlarda kahramanların temsil ettiği düşünce veya zihniyeti karşılayan mekân, 
romanda sadece bir sahne olmayıp önemli bir yapı unsurudur.  

Zaman: Romanlarda zaman kavramı belirgindir. Olay veya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Romanlarda fiiller 

genellikle “-di’li geçmiş zaman” kipinde kullanılır. Klasik romanda zaman “geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman” olmak üzere 

üç dilimde verilir. 

 

ROMAN TÜRLERİ  
Romanlar konularına ve yansıttıkları edebî akımlara göre türlere ayrılır.  

Konusuna Göre Romanlar  Akımlarına Göre Romanlar  
Tarihî roman: Yeniçeriler (Ahmet Mithat Efendi), 
Cezmi (Namık Kemal), Küçük Ağa (Tarık 
Buğra)...  

Macera romanı: Hasan Mellah (Ahmet Mithat 
Efendi), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Define 
Adası (Stevenson)...  

Sosyal roman: Bereketli Topraklar Üzerinde 
(Orhan Kemal), Sefiller (Victor Hugo), Meyhane 
(Emile Zola)...  

Psikolojik roman: Eylül (Mehmet Rauf), Matma-
zel Noraliya’nın Koltuğu, Dokuzuncu Hariciye Ko-
ğuşu (Peyami Safa), Suç ve Ceza 
(Dostoyevski)...  

Bilim kurgu romanı: Ben Robot (Isaac 
Asımov)...  

Klasik roman: La Princesse De Cleves (Madame 
De La Fayete )  

Realist roman: Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşak-
lıgil), Kızıl ile Kara (Stendhal), Savaş ve Barış 
(Tolstoy)...  

Romantik roman: İntibah (Namık Kemal), Genç 
Werther’in Acıları (Goethe), Sefiller (Victor 
Hugo)...  

Natüralist roman: Zehra (Nabızade Nâzım), 
Jack (Alphonse Daudet)...  

Postmodern roman: Tutunamayanlar (Oğuz 
Atay), Gülün Adı (Umberto Eco)...  

 
TAHKİYELİ METİNLERDE ANLATIM TEKNİKLERİ  

Geriye Dönüş Tekniği  

Bu teknik genellikle tarihi romanlarda kullanılır. Yazarlar şimdiki zamanda yaşadıklarından eserlerinde 
şimdiki zaman ağır basar. Bu etkiyi azaltmak için geriye dönüş tekniği kullanılır. Ayrıca kişiler ve olaylar 
hakkında bilgi verilirken de kullanılabilir. Yazar karakterlerin, yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi vermeyi 
amaçlar. Bu anlatım tekniği romanın gerçekliğine önemli ölçüde etki eder. Olayların altyapısıyla ilgili bilgiler 
verdiği için gelecekte olabilecek olaylar veya kişilerin şu anki konumlarıyla ilgili fikir sahibi olunur.  

Örnek  

Babasını hatırladı. Trene yolcu ederken “Aman oğlum,” demişti, “yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu 
olduğunu göster şu millete, ille de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yeregelmez. Heye İstanbul gurbeti çetin, 
İstanbullunun cinden de beter olduğunu söylerdi emmim ya, boş ver. Var git, sağlıcakla, eyi kötü bir işin başın 
geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma. Ben hepsinin yuvasını yaparım!”  

Orhan Kemal, Gurbet Kuşları  
İç Çözümleme Tekniği  

Anlatıcı ve onun hâkim bakış açısıyla kurulan, anlatıcının kahramanın zihninden geçenleri okuduğu anlatım 
tekniğine iç çözümleme denir. Bu teknikte anlatıcı, figürün zihnine rahatça nüfuz ederek onun düşüncelerini 
“diye düşündü” gibi ifadeyle aktarır ve figürü edilgenleştirerek anlatır.  

Örnek  

Yavaş yavaş merdivenleri indi. Orta kata gelince müdürün odası gözüne ilişti. Şakir Bey’i bir kere görmek fena 

olmaz diye düşündü. Kocası hakkında ondan malûmat alabilirdi, hademe ile içeriye haber gönderdi. 
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Bilinç Akışı Tekniği  

Bu teknikle karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır. Karakterin duyguları ve dü-
şüncelerindeki değişimler bu teknikle verilir. Karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla ve 
herhangi bir sıra olmadan okuyucuya verilir. Bu sayede okuyucu karakterin psikolojisini ve ruh hâlini daha iyi 
anlayabilir ve bazı olaylarla, bu olayların nedenleri arasındaki bağlantıları açıklayabiliyor. Ayrıca karakterin 
aklında kurduğu planlar ve yapmak istediği şeyler de bu teknikle verilir.  

Örnek  

Getirip karşısına buruş buruş, upuzun bir gölge dikiyorlar ve o soruyor; kocanın ne işle meşgul olduğunu biliyor 

muydun? Gölge diyor; bilmiyordum. Ne zamandan beri bilmiyordun? Gölge diyor, beni alıp kaçırdığından beri. 

Kaçırmış mıydı seni? Gölge diyor; he, kasabamdan alıp kaçırmıştı. Peki bunca altını, halıyı, vesaireyi bu adam 

acaba hangi parayla alıyor diye hiç merak da mı etmiyordun? Gölge diyor; etmiyordum. Peki vukuat nasıl oldu 

vukuat, onu anlat! Gölge diyor; o eve yeni gelmişti, nereden geldiyse... Sonra? Sonra o geldiğinde çocuk 

ağlıyordu ve o çocuğu ağlar buldu. Evet? Ağlar bulunca öfkelendi o. 

 

ROMANIN HİKÂYEDEN AYRILAN YÖNLERİ  

• Romanlar uzun, hikâyeler ise genellikle kısadır.  

• Romanlarda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır, hikâyelerde tek olay vardır.  

• Romanlarda kişi sayısı fazladır, karakterler detaylı olarak anlatılır; hikâyelerde kişi sayısı azdır, detaya 
girilmez.  

• Romanlarda olaylar daha geniş bir coğrafyada geçer ve çevreler ayrıntılı olarak anlatılır; hikâyelerde ise çevre 
detaylı olarak anlatılmaz, olayın geçtiği yerle (çevre) sınırlıdır.  

• Romanlardan olayın geçtiği dönemin siyasi, sosyal ve tarihî durumları hakkında bilgi edinilir, hikâyelerde ise 
bu durum pek yoktur.  

• Romanlarda geçen olaylar geniş bir zaman diliminde, hikâyelerde ise kısa zaman diliminde anlatılır.  

• Romanların en önemli ögesi başkarakter, hikâyelerin ise konunun kendisidir. 

 

TAHKİYELİ METİNLERDE ANLATIM TEKNİKLERİ  

Pastiş  

Bir sanatçının üslubunu, tarzını, dilini veya düşüncesini taklit etmektir. Önceki formdan hareket ederek 
yeniden oluşturulan bu eser, aslında taklit yoluyla bir eseri yüceltmektir. Pastişte orijinal eser doğrudan 
kullanılmaz, tamamıyla taklit edilir.  

Örnek  

Delisakal izzet Efendi dünürü Kız Halil Çelebi'nin Tabanıyassızade Tiryaki Beşir Bey'den naklettiğine göre...  

Tarihçiler ve vakanüvislerin hemen hepsi (...) beyan etmiştir.  

Râviyân-ı ahbar ve nâkilân-ı âsâr Üzeyir Bey'in kâh Galatavî, kâh İstanbulî, kâh Sinobî olduğunu beyan 
etmelerine rağmen...  

İhsan Oktay Anar, Kitab-ül Hiyel  

Parodi  

Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir 
özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratmaktır. Pastişten farkı şudur: Pastiş belli bir 
türün üslûbunu, anlatma formatlarını taklit eder; parodi belli bir metnin konusunu taklit eder.  

Örnek  

Parodide genel metin taklit edilebileceği gibi, metnin bir cümlesi veya kişisi de taklit amaçlı olarak 
kullanılabilir. İhsan Oktay Anar’ın “Puslu Kıtalar Atlası ” romanında filozof Decartes’in ( Dekart ) “Yöntem 
Üzerine Konuşmalar ” adlı kitabı “Zagon Üzerine Öttürmeler” adıyla yer almıştır.  

İroni  

Söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt 
söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahtan farklı olarak ironi, olaylara daha eleştirel 
yaklaşır. İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı çizer.  

Örnek  

Hasan Ali Toptaş; “Uykuların Doğusu” adlı romanında hikâyeler anlatan dayının, eserin sonunda sırf bedenden 

ibaret kalması ve bir silindir gibi çocukların oyuncağı olmasını alaya alarak dünyanın şekli ve düzenine ironik bir 

vurgu yapmıştır. 
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Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/Zamirler 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

Zamir (Adıl) 

1. Sözcük Durumundaki Zamirler (Kişi Zamirleri, İşaret Zamirleri, Belgisiz Zamirler, Soru Zamirleri) 

 2. Ek Durumundaki Zamirler (İyelik Zamirleri, İlgi Zamiri) 

Varlıkları ifade etmek istediğimizde onların ismini söyleriz: Ahmet, kalem, masa, çiçek vb. 

“Hasan kalemi aldı.” cümlesini bazen varlığın yerine farklı kelimeler kullanarak ifade ederiz, örneğin “Hasan 

onu aldı.” deriz. “Hasan onu aldı.” dediğimizde “onu” sözcüğünün “kalem” sözcüğü yerine kullanıldığını 

anlarız. Bu şekilde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) adı verilir. 

 >  Zamirler, yerini tuttukları varlıklara ve özelliklerine göre 2 ana başlıkta incelenir: 

1. Sözcük Durumundaki Zamirler 

1.1. Kişi (Şahıs) Zamirleri 

İnsan isminin yerini tutan kelimelere kişi zamiri denir. Üç tekil, üç de çoğul olmak üzere toplam altı tane şahıs 

zamiri vardır: 

1. tekil kişi → ben 

2. tekil kişi → sen 

3. tekil kişi → o 

1. çoğul kişi → biz 

2. çoğul kişi → siz 

3. çoğul kişi → onlar 

 UYARI  Zamirler isim çekim eklerini alabilirler. Bu yüzden kişi zamirleri karşımıza çekim eki almış şekilde 

çıkabilir. 

ben + e → bene → bana 

sen + i → seni 

o + (n)dan → ondan 

biz + im → bizim 

siz + de → sizde 

onlar + ı → onları 

Örnek(ler) 

» Pikniğe sadece Enes katılmadı. → Pikniğe sadece o katılmadı. 
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» Benim taşıdığım kutu çok ağır, senin taşıdığın kutu çok hafif. 

» Annem bana hediye almış. 

» Sizi ben de görmek istiyorum. 

» Taraftar olarak biz onlardan çok farklıyız. 

  NOT  “Kendi” sözcüğü de şahıs zamirleri içinde değerlendirilir ve bu zamire “dönüşlülük zamiri” adı verilir. 

Örnek(ler) 

» Bırakın tüm işleri kendi yapsın. 

» İnsan kendini düşünmeli bazen. 

 1.2. İşaret (Gösterme) Zamirleri 

Varlıkların adını söylemeden, onları işaretle göstermeye yarayan sözcüklere işaret zamiri denir. “Bu, şu, o, 

bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki vb.” işaret zamirleridir. 

Örnek(ler) 

» Şunları arkadaşlarım için alayım. 

» Ahmet Beyler buraya on yıl önce taşınmış. 

» Size ait olan kitaplar orada. 

» Bu, yapılacak işlerin listesi. 

  NOT  “O“ ve “onlar” sözcükleri hem işaret hem de kişi zamiri olarak kullanılabilirler. Bu kelimeler insan 

isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri, insan dışı varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiridir. 

Örnek(ler) 

» Onu kütüphanede çalışırken görmüşler. (İnsan ismi yerine kullanıldığı için kişi zamiri) 

» Onu cüzdanıma koyarken düşürmüşüm. (İnsan dışı varlık (para, fotoğraf vb.) yerine kullanıldığı için işaret 

zamiri) 

  NOT  “Bu, şu, o” sözcükleri bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler zamir olmaktan 

çıkar, işaret sıfatı olurlar. 

Örnek(ler) 

» Bu telefon babama ait. (“telefon” sözcüğünü işaret ettiği için işaret sıfatı) 

» Bu babama ait. (bir ismin yerini tuttuğu için işaret zamiri) 

 1.3. Belgisiz Zamirler 

Varlıkların yerini tutmalarına rağmen hangi varlığın yerine kullanıldığı tam ve açıkça belli olmayan sözcüklere 

belgisiz zamir denir. “Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey vb.” sözcükler belgisiz 

zamirlerdir. 
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Örnek(ler) 

» Testteki sorulardan birkaçı çok kolaydı. 

» Olanları kimse anlamıyordu. 

» Biri telefonuma çağrı bırakmış. 

  NOT  Belirsizlik bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler belgisiz sıfat, 

bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamir olur. 

Örnek(ler) 

» Bazı veliler toplantıya katılmadı. (“veliler” sözcüğünü belirttiği için belgisiz sıfat) 

» Bazıları toplantıya katılmadı. (bir ismin yerini tuttuğu için belgisiz zamir) 

 1.4. Soru Zamirleri 

İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklere soru zamiri denir. “Ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, 

nereden vb.” sözcükler soru zamirleridir. 

Örnek(ler) 

» Dolaptaki karpuzu kim yedi? 

» Marketten neler aldınız? 

» Bu saate kadar nerede kaldın? 

  NOT  Soru bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler soru sıfatı, bir 

ismin yerini tutuyorsa soru zamiri olur. 

Örnek(ler) 

» Hangi soruyu yanlış yaptın? (“soru” sözcüğünü belirttiği için soru sıfatı) 

» Hangisini yanlış yaptın? (bir ismin yerini tuttuğu için soru zamiri) 

 2. Ek Durumundaki Zamirler 

2.1. İyelik (Aitlik) Zamirleri 

Ek halinde olup getirildiği ismin hangi şahsa ait olduğunu bildirir. Bunlar aynı zamanda iyelik ekleridir. 

1. tekil şahıs iyelik eki → -(i)m 

2. tekil şahıs iyelik eki → -(i)n 

3. tekil şahıs iyelik eki → -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü 

1. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)mız, -(i)miz, -(u)muz, -(ü)müz 

2. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)nız, -(i)niz, -(u)nuz, -(ü)nüz 

3. çoğul şahıs iyelik eki → -ları, leri 
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» (benim) defterim 

» (senin) defterin 

» (onun) defteri 

» (bizim) defterimiz 

» (sizin) defteriniz 

» (onların) defterleri 

» Kalemim kırılmış. 

» Dün evlerine misafir oldum. 

 UYARI  3. tekil şahıs iyelik eki “ı, i, u, ü” ile belirtme hal eki olan “ı, i, u, ü” birbiriyle karıştırılmamalıdır. 

Bu iki eki karıştırmamak için eki alan kelimenin başına “onun, onların” kelimelerinden uygun olanı getiririz. 

Cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmuyorsa o ek iyelik ekidir, cümlenin anlamında bozulma oluyorsa 

hal ekidir. 

Örnek(ler) 

» Telefonu benim telefonumdan hızlıydı. 

Bu cümlede “telefonu” sözcüğünün başına “onun” getirebiliyoruz: “Onun telefonu benim telefonumdan 

hızlıydı.” Bu yüzden “-u” eki iyelik ekidir. 

» Telefonu yere düşürdü. 

Bu cümlede “telefonu” sözcüğünün başına “onun” getiremiyoruz: “Onun telefonu yere düşürdü.” Bu yüzden “-

u” eki hal ekidir. 

 2.2. İlgi Zamirleri 

Cümlede daha önce geçmiş bir ismin yerini tutan “-ki”  eki ilgi zamiridir. Bu zamir kendinden önceki kelimeye 

bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 

» Benim kalemim kırmızı, seninki siyah. 

Bu cümlede “kalem” sözcüğü iki kere tekrarlanmayarak “-ki” eki “kalem” sözcüğünün yerine kullanılmıştır. “-

ki” eki ismin yerine kullanıldığı için ilgi zamiridir. 

» Benimki kırıldı, senin bardağını kullanabilir miyim? 

» Senin notların benimkinden yüksek. 

 UYARI  İlgi zamiri olan “-ki”, bağlaç olan “ki” ve sıfat yapan “-ki” eki ile karıştırılmamalıdır. 

Örnek(ler) 
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» Evdeki hesap çarşıya uymaz. (“hesap” sözcüğünü nitelediği için sıfat yapan “-ki”) 

» Şemsiyen yoksa benimkini alabilirsin. (“şemsiye” sözcüğü yerine kullanıldığı için ilgi zamiri) 

» O kadar geveze ki hiç susmayacak sandım. (cümleleri birbirne bağladığı için bağlaç) 

 

 Cumhuriyet döneminden bir tiyatro  (trajedi) örneği  

 Cumhuriyet döneminden bir tiyatro  (komedi) örneği 

 Cumhuriyet döneminden bir tiyatro  (dram) örneği 

 Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği 

 

Tiyatro, yaşamdaki olayları sahnede canlandırma sanatıdır. Olayları oluş hâlinde gösteren tiyatro 
eserlerinde; olaylar yazarın ağzından anlatılmaz, eserdeki kişiler tarafından doğrudan doğruya söylenir ve 
yapılır. Tümüyle konuşma ve harekete dayalı bir gösteri sanatıdır.  

Tiyatroda perde ve sahne olmak üzere iki bölüm vardır. Perde, konunun ana parçalarından her biridir. 
Sahne ise her perdede kişilerin girip çıkmasıyla oluşan küçük bölümlerdir. Tiyatronun olay ve kişiler olmak 
üzere iki temel ögesi vardır.  

Her tiyatro eserinde bir olay ya da olaylar zinciri vardır. Bu olaylar eyleme dönüşmüş tutkular, özlemler, 
düşler ve isteklerdir. Her oyunda dramatik eylem, bir ana düşünceye, bir duyguya dayanır.  

Tiyatro eserlerinde olaylar bir mücadeleden doğar. Bu savaşımda farklı güçler karşı karşıya gelir. Olayların 
ortaya çıkışında etken olan varlıklara oyunun kişileri denir. Tiyatronun amacı insan ve toplum yaşamını 
anlatmak olduğuna göre insansız bir tiyatro düşünülemeyeceği açıktır. Anlatmaya bağlı metinlerde olduğu gibi, 
tiyatroda da yazar tipleştirme ya da karakter çizme yöntemine başvurabilir.  

Olay ve kişiler gibi temel ögelerin yanında dekor, kostüm ve ışık gibi yardımcı ögeleri de olan tiyatro eserleri; 

serim (başlangıç), düğüm (gelişim) ve çözüm (sonuç) bölümlerinden oluşur. 

 

TİYATRO TERİMLERİ  

aksesuar: Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği 
kullandığı çeşitli eşya.  

aksiyon: Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi.  

aktör: Erkek oyuncu.  

aktris: Kadın oyuncu.  

dekor: Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin olayının geçtiği yerin ve çağın özelliklerini 
belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü.  

diksiyon: 1. Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme. 
2. Duru, açık vurgulama ve çıkaklara tam uyarak konuşma.  

doğaçlama: Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, 
sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun, tuluat.  

dram: 1. Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama. 2. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü 
yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu. 3. Tiyatro edebiyatı.  

dramatik: 1. Sahne oyununa özgü olan. 2. İçinde gerilim, çatışma vb. olaylar bulunan, insan ilişkileri ile 
gelişen (eser, olay).  

dramatize etmek: Bir edebî eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu biçimine getirmek.  

entrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, 
dek.  

jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket.  

koro: Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk.  

kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.  
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kulis: Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm.  

makyaj: İyi görüntü sağlamak, belli bir tipi yaratmak veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun 

yüzünde ve başka organlarında yapılan boyama ve değişimler. 

mimik: Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı.  

mizansen: Yönetmenin belli bir oyun içinde oyuncuları düzene alması ve onları oyuna uygun bir uyum içine 
sokması için yaptığı hazırlık, çalışma.  

oyuncu: Herhangi bir oyunda oynayan kimse.  

pandomim: Sözsüz oyun.  

perde: Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri.  

piyes: Oyun.  

prömiyer: İlk gösteri.  

reji: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında oyunu yönetme.  

rejisör: Yönetmen.  

replik: Sahne oyunlarında konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerden her biri.  

rol: Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı.  

sahne: 1. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. 2. İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için 
genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk.  

skeç: Güldürü niteliğinde kısa oyun.  

suflör: Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek.  

tablo: Bir perdenin dekor değişikliğiyle oluşan alt bölümü.  

temsil: Oyun.  

tirat: 1. Sahnede kişilerin birbirlerine söyledikleri uzun sözler. 2. Bir tiyatro oyununda, oyuncunun uzun ve 

kesintisiz konuşması. 

 

Tarihsel gelişim süreci içinde tiyatro üç bölümde incelenir: trajedi, komedi ve dram.  

1) Trajedi  

Seyircide korku ve acıma gibi duygular uyandırır. Böylece ruhun tutkulardan temizlenmesi hedeflenir. Halkı 
temsil eden ve eyleme karışmayan “koro” klasik trajedinin temel ögesidir. Erdeme ve ahlaka değer veren 
trajedide kaba saba sözlere yer verilmez. Kahramanları sıradan insanlardan değil; Tanrılar, Tanrıçalar, krallar, 
soylular gibi doğaüstü varlıklar ya da yüksek tabakadan kişilerden oluşur. Eser, baştan sona kadar ciddi bir 
hava içinde geçer. Acı veren; vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. Yalnızca bu 
olayların öyküsü anlatılır. Şiir biçiminde yazılır. Sahnede üç birlik kuralına ( yer, zaman, olay) uyulur. Zaman 
birliği, olayların yirmi dört saat içinde, mekân birliği de olayların tek bir yerde geçmesidir. Olay birliği ise 
trajedinin tek bir olay çevresinde gelişmesidir. Kral Oidipus, Elektra ( Sofokles ), Andromak ( Racine ), Le Cid ( 
Corneille ) bu türe örnektir.  

2) Komedi  

Olayların, insanların, durumların gülünç yanlarını ortaya koyan klasik komedi, insanları güldürürken 
düşündürmeyi hedefler. Komediler, konularını günlük yaşamdan seçer, kahramanlar genellikle halktan kişilerdir. 
Olaylar çirkin ya da acılı olsa da sahnede seyirciye gösterilir. Anlatımda soyluluk aranmaz. Sahnede kaba saba 
sözlere de yer verilebilir. Trajediler gibi koro ve diyolog bölümlerinden oluşur. Üç birlik kuralına uyulur. Şiir 
biçiminde yazılır. Komedinin karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi olmak üzere üç türü vardır.  

Karakter komedisi: İnsanların karakterlerinin ve kişiliklerinin aksak ve gülünç taraflarını gösteren 
komedidir. Tartuffe, Cimri, (Moliere), Venedik Taciri (Shakespeare) bu türe örnektir.  

Töre komedisi: Toplumların gülünç ve aksak yanlarını, gelenek-göreneklerin ve törelerin bozuk taraflarını 
anlatan komedi türlerindendir. Şair Evlenmesi (Şinasi), Gülünç Kibarlar (Moliere), Eşek Arıları (Aristophanes), 
Müfettiş (Gogol) bu türe örnektir.  

Entrika komedisi: Günlük yaşamdaki olayları merak uyandıracak ve insanları şaşırtacak biçimde anlatan 
komedidir. Yanlışlıklar Komedyası (Shakespeare), Scapin’in Dolapları (Moliere) bu türe örnektir.  

3) Dram  

İnsan yaşamını çirkin ve güzel yanlarıyla canlandırmak amacıyla ortaya çıkar. Kahramanlar her tabakadan 

seçilebilir. Hem acıklı hem de güldürücü olaylar, bir arada bulunabilir. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu 

yoktur. Kişiler tek yönlüdür, bütünüyle iyi ya da kötüdür. Olay, tarihten ya da günlük yaşamdan alınabilir. Perde 

sayısı, yazarın isteğine bağlı olan dramlar, şiir biçiminde ya da düzyazıyla yazılabilir. Hernani ( Victor Hugo ), 

Faust ( Goethe ), Don Carlos ( Schiller ), Kış Masalı ( Shakespeare ) bu türe örnektir. 
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Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/Zarflar 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

Zarflar konusuna geçmeden önce şunu bilmeliyiz ki Türkçede tüm konular birbiri ile zincirlenmiş durumdadır 

arkadaşlar. Bir konunun mutlaka başka bir konu ile bağlantısı olduğunu görebilirsiniz. Örneğin sıfatlar 

konusunu kavrayabilmeniz için isimler konusunu, cümlenin ögeleri konusunu rahatlıkla anlayabilmeniz için 

özellikle sözcük türlerini ve tamlamaları, tamlamaları anlayabilmeniz için isim ve sıfatı bilmeniz gerekmektedir. 

Zarfları rahatlıkla kavrayabilmek için ise fiiller, fiilimsiler ve sıfatlar konularına yeteri kadar hâkim olmanız 

gerekmektedir. 

Nasıl ki sıfatlar isimlere karşı sevgi besleyen kelimelerse, zarflar da; fiil, fiilimsi, sıfat ve hatta kendi türüne 

(zarfa) âşık kelimelerdir. Peki, aralarındaki bu aşkta nasıl bir bağ var, nasıl bir ilişki içindeler? Zarflar; fiillerin, 

fiilimsilerin sıfatın ve kendi türünün halini/durumu anlatır, gittikleri yöneldikleri yeri-yönü işaret eder, onların 

yaptığı şeylerin zamanını söyler, onları miktar bakımından belirtir ve bütün bunları soru şeklinde onlara 

sorabilir. O halde bizim de zarfları bu ilişkiler bakımından beşe ayırmamız mümkündür. Bunlar; 

Zarflar ve Çeşitleri 

1-Durum/Hal (Nasıllık-Nicelik) Zarfı 

2-Zaman Zarfı 

3-Yer-Yön Zarfı 

4-Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfı 

5-Soru Zarfı 

 

1-DURUM ZARFI 

Yapılan her bir hareketin yapılış şekli, tarzı, hali, vaziyeti vardır. Durum zarfları, bu hareketlerin yani fiillerin 

nasıl yapıldığını gösteren zarflardır.  Örneğin; konuşursunuz ama nasıl  konuşursunuz? 

Hızlı konuşurum. 

Yavaş konuşurum. 

Akıcı konuşurum. 

İçten konuşurum. 

Alaycı konuşurum. 

Dikkatli konuşurum. 

 

Konuşma eyleminin nasıl olduğunu gösteren bu kelimeler “durum zarfı” olarak görev yaparlar. Dikkat 

ederseniz fiile sorduğumuz nasıl sorusuna da cevap verir. 

Fiillere ve fiilimsilere sorulan “nasıl, niye, neden, niçin” sorularından uygun olanına cevap verirler. 

Cümlede fiilleri, fiilimsileri bazen nitelik anlamının yanında kesinlik, olasılık, yineleme ve sebep anlamlarında 

da belirtebilir. 

ÖRNEKLER 

Bunları defterinize doğru çiziniz. (Nasıl çiziniz? – Doğru) 

Onlara insanca davranalım. ( Nasıl davranalım? – İnsanca) 

O, bu çalışmasıyla sınavı mutlaka kazanır. (Kesinlik anlamlı zarf) 

Oraya asla gitmeyeceğim. (Kesinlik anlamlı zarf) 

Annesi belki yarın bize de gelir. (Olasılık anlamlı zarf) 

Yaşlı adam bakımsızlıktan öldü. (Niçin öldü? – Bakımsızlıktan) 

Arkadaşlarına küstüğünden sokağa çıkmıyor. ( Neden çıkmıyor?  – Küstüğünden) 

Sürekli aynı konuyu konuşuyor? (Yineleme anlamlı zarf) 
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Kazanma hırsıyla yarışmaya tekrar katıldı. (Yineleme anlamlı zarf) 

Güzel yarışıp arabayı kazandılar. (Nasıl yarışıp? Güzel) (Yarışıp kelimesi  fiilimsidir.) 

Hızlı okuyarak kitabı bir günde bitirdi. (Nasıl okuyarak? Hızlı = Zarf) (Okuyarak kelimesi fiilimsidir.) 

2-ZAMAN ZARFI 

Yaptığımız eylemlerin, hareketlerin yapılma zamanını gösteren sözcükler zaman zarfı olarak adlandırılır. 

Zaman zarfları fiillere ve fiilimsilere sorduğumuz “ne zaman” sorusuna karşılık verirler. 

 ÖRNEKLER 

Sabahları, binlerce kuş birden öter. (Ne zaman öter? Sabahları= Zaman zarfı) 

Beni yarın mutlaka aramalısın. (Ne zaman aramalı? Yarın = Zaman zarfı) 

  

Dün koşup oynayan çocuk, bugün hastalandı. 

(Z.zarfı)(Fiilimsi)                  (Z.zarfı)     (Fiil) 

Yazın köye gideriz, akşamları mangal yakarız. 

Bu işi gece yapmak yorucu olur, gündüz vakti hallederiz. 

3-YER YÖN ZARFI 

Fiilleri  ve fiilimsileri yer-yön anlamlarıyla belirten, onların yöneldikleri yeri-yönü gösteren kelimelerdir. 

Ek almadan kullanılan yer yön zarfları sınırlı sayıdadır. Bunlar: “İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri” 

en sık kullanılan yer yön zarflarıdır. 

Bilmemiz gereken en önemli şey bu kelimelerin hiçbir çekim eki almamış halde bulunuyor olmasıdır. Eğer 

çekim eklerinden birini alırsa bunlar zarf değil “isim” olurlar. 

Fiillere ve fiilimsilere sorulan “nereye” sorusuna cevap verirler. 

Cümlede mutlaka fiili veya fiilimsiyi yön bakımından belirtmesi gerekir. 

 ÖRNEKLER 

İçeri girdi ve elindeki çiçeği annesine uzattı. (girdi = fiil) (içeri = yer-yön zarfı) 

(nereye) 

İçeri girip herkese bağırdı. (girip = fiilimsi) (nereye? İçeri = yer-yön zarfı)(nereye) 

Sürekli evdesin, biraz dışarı çık. (çık = fiil) (nereye? Dışarı= y.y.zarfı) 

(nereye) 

Dışarı çıkacak hali kalmamıştı. (çıkacak = fiilimsi) (Nereye? Dışarı= y.y.zarfı) 

Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var benim içim yanıyor. (Ek aldığı için zarf değil  isimdir) 

Aşağı ineceğim, istediğin bir şey varsa alayım. (ineceğim = fiil) (Nereye? Aşağı = y.y.zarfı) 

Aşağı gelip bana yardım eder misin ? (gelip = fiilimsi) (Nereye? Aşağı= y.y.zarfı) 

Elindekileri yukarı at, boşuna merdiven çıkma. (at = fiil) (Nereye at? Yukarı = y.y.zarfı) 

Yukarı atmak için bütün gücünü kullanmalısın.  (atmak = fiilimsi) (Nereye? Yukarı = y.y.zarfı) 

Park etmek için önce ileri git, sonra direksiyonu kır. 

 

Geri dönmek için bir yol bulmalısın. 

NOT: Yer yön belirten sözcükler cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Eğer çekim eki alarak kullanılırsa 

isim, ismi etkileyecek şekilde kullanılırsa sıfat olur. 

 

İçeriye girdi ve elindeki çiçeği annesine uzattı. (İçeri = Fiile sorulan nereye sorusuna cevap verse  de  “e”  

yönelme hal eki aldığı için yer yön zarfı değil isimdir) 

İçeri çok soğuk, üzerine bir şeyler al. (içeri = isim) 

İçeri odaya küçük bir çocuk girdi. (İçeri = Sıfat) 

(Hangi oda) 

 4-MİKTAR (AZLIK-ÇOKLUK, ÖLÇÜ)  ZARFI 
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*Fiilin, fiilimsinin, sıfatın, adlaşmış sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını miktar, ölçü bakımından etkileyen, 

onların ne kadar olduğunu gösteren zarflardır. 

*Bu sözcükler sayı, eşitlik, karşılaştırma, üstünlük, aşırılık, derece gibi anlamlar bulunmaktadır. 

*Yukarıda saydığımız sözcüklere sorulan “ne kadar” sorusuna cevap verirler. 

*Az, azıcık, çok, daha çok, çokça, kadar, bu kadar, biraz, oldukça, pek, pek çok, en, en çok, fazla, epeyce, denli 

vb sözcükler en sık kullanılan miktar zarflarıdır. 

Bebeği çok uyuttu. (Ne kadar uyuttu?) 

Çok çalışarak  mülakatı kazandı. (Ne kadar çalışarak?) 

Çok  güzel bir arabası var. (Ne kadar güzel ?) 

Çok yaşlıya otobüslerde mutlaka yer verin. (Ne kadar yaşlıya?) 

Çok hızlı yürüdük. (Ne kadar hızlı? ) 

Bir saatte epeyce yol almışız. (Ne kadar yol almışız?) 

Az konuş, çok dinle. 

Cep telefonuyla fazla konuşmak zararlıdır. 

Oldukça büyük evde oturuyorlar. 

Biraz beklersen sana yardımcı olurum. 

Kayahan’ın oğlu da pek sevimli bir şeymiş 

NOT: Bazı miktar belirten sözcükler cümle içinde zaman anlamında da kullanılabilir. 

 

Buralara daha kar yağmadı. (Henüz kar yağmadı) (Zaman zarfı) 

Senden daha çok şey öğreneceğim kesin. (Ne kadar çok ? Miktar zarfı) 

5-SORU ZARFI 

Eylemin nasıllığını, zamanını, sebebini, miktarını soran soru anlamlı sözcükler soru zarflarıdır. 

Bir soru cümlesine verilen cevap zarf ise cümledeki soru anlamı soru zarfıyla sağlanmış demektir. 

Alınan cevap zarf olduğu için soru kelimesi de soru zarfıdır diyebiliriz. 

Nasıl, niçin, neden, niye, ne, ne zaman, ne kadar vs. sözcükler soru zarflarıdır. 

Bu soru sözcükleri mutlaka fiil ya da fiilimsiye soruluyor olmalıdır. 

Cevabı “çünkü” ile başlayabilen cümlelerde soru anlamı soru zarfı ile sağlanmıştır 

 ÖRNEKLER 

Buraya kadar nasıl geldin? 

(Koşarak geldim= Koşarak durum zarfı ise nasıl = Soru zarfıdır) 

Avukat müvekkilini nasıl savunmuş? 

Açık oturum ne zaman başlayacak ? 

Niçin hemen uyumuyorsun? (Çünkü …) 

Kimse neden burada olanları anlatmıyor? 

Niye her gün yanımda değilsin? 

Beni ne kadar özledin? 

Ne ağlayıp duruyorsun, kalk yüzünü yıka! 

NOT: “Ne, nasıl” gibi soru kelimeleri başka sözcük türleri (sıfat, zamir) olarak da kullanılabilir. 

Nasıl araba almayı düşünüyorsun? (Kırmızı Araba.  Nasıl = Soru sıfatı) 

Araba kullanmayı nasıl öğrendin? (Çalışarak öğrendim. Nasıl = Soru zarfı) 

Bana ne aldın ? (Araba aldım.  Ne = Soru Zamiri) 

Size ne konuda yardım edebilirim? (Bu konuda.  Ne = Soru Sıfatı) 

Kimseden fayda yok sana ne bekliyorsun? (Çünkü… Ne = Soru Zarfı) 
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 Cumhuriyet döneminden bir otobiyografi 

 Divan edebiyatından bir tezkire 

 

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, 

eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme 

yazılarına hayat hikâyesi (biyografi) denir. 

 

Biyografi Özellikleri 

1. Yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere 

ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır. 

2. Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır. 

3. Bilgi, belge, tanık ve kanıtlara dayandırılmalıdır. 

4. Kronolojik sıra izlenebilir. 

5. Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır. Kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı belirlenmelidir. 

6. Öznel bir tutum izlenmemeli, kişinin yaşamı aşırı yerme ve övmelerden uzak tutulmalıdır. 

7. Açık, sade bir dil kullanılır. 

8. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere, "Tezkire" denirdi. 

9. Türün ünlüleri; Mithat Cemal Kuntay, Şevket Süreyya Aydemir.  

 

* Ünlü bir kişinin hayat hikâyesini yazacak kimse, geniş bir araştırma yapar. Şayet kişi sağ ise ona 

hayatıyla, çalışmalarıyla, eserleriyle ilgili sorular sorar ve aldığı cevapları not eder (veya kaydeder.); 

bunlardan yazısında yararlanır. Kişi hayatta değilse, onun hayatını (varsa belgeleriyle birlikte) 

etraflıca araştırır. Nasıl ünlü olduğunu, nasıl başarılı olduğunu; (varsa) eserlerini dikkatlice inceler. 

Bütün bu veriler ışığında kronolojik olarak veya kendine özgü bir üslûpla hayat hikâyesini yazar. 

* Çoğu zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da 

söz eder. 

Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara biyografik roman denir. 

Bir kişinin hayatını ayrıntılı olarak veren kişisel biyografi kitapları olduğu gibi, birden çok kişinin hayat 

hikâyelerini bir araya getiren genel biyografi eserleri de vardır. Örneğin antolojilerde, ansiklopedilerde, 

yıllıklarda birden çok kişinin biyografileri çok kısa olarak ana hatlarıyla verilir. Bu eserlerde ya da yazarın 

kitabının arka kapağında veya iç sayfasında yer alan biyografiler genellikle kısadır. Ayrıntıları atılmış daha 

çok doğum ölüm tarihleri, doğum yerleri, bitirdikleri okullar, çalıştıkları işler, yazdıkları eserler ve önemli 

başarıları anılmakla yetinilir. 

Her döneme, her mesleğe ve her millete ait kişilerin biyografilerini veren eserlere evrensel biyografi, bir 

millete ait kişilerin biyografilerini verenlere ulusal biyografi, bir bölgeye mensup kişilerin biyografilerinin 

toplandığı eserlere bölgesel biyografi, belli bir mesleğe mensup kişilerin yer aldığı eserlere meslekî 

biyografi, belli bir dönemde yaşayanların hayat hikâyelerinin verildiği eserlere de dönem biyografisi denir. 

Dönem biyografisine çağdaş insanların yer aldığı Who's Who? (Kim Kimdir?) adlı eseri gösterebiliriz. 

Biyografiler yazım tekniğine göre de farklılıklar arz etmektedir. Bunları kısaca şöyle sınıflandırabiliriz: 

a) Bilimsel biyografi: Biyografik bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde, alt başlıklar halinde, onun dönemi 

içindeki konumunu, getirdiği yenilikleri, gösterdiği başarıları, eserlerini, eserlerinin değişik özelliklerini 

eleştirel bir tutumla, belgelere, araştırma ve incelemelere dayalı olarak veren çalışmalara bilimsel biyografi 

ya da biyografik monografi denir. Bu tür eserlerde kişinin doğumu, yetişmesi, öğrenimi, çalışma hayatı, 

türlerine göre eserleri, eserlerinin önemi, şekil ve muhteva özellikleri, başarıları, ödülleri ve başka 

özellikleri bölümler halinde verilir. Bilimsel biyografi türüne şu örnekler verilebilir: Mehmet 

Kaplan, Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser (1971); İsmail Parlatır, 

b) Biyografik roman: Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî 

yazılara biyografik roman denir. 

https://www.turkedebiyati.org/edebiyat.html
https://www.turkedebiyati.org/divan_edebiyati_sairleri.html
https://www.turkedebiyati.org/tezkire-nedir.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/mithat_cemal_kuntay.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/sevket-sureyya-aydemir.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/mehmet_kaplan.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/mehmet_kaplan.html
https://www.turkedebiyati.org/tevfik_fikret.html
https://www.turkedebiyati.org/biyografik-roman/
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Roman, hikâye gibi tahkiye kurgusu içerisinde, olay anlatımı üslûbuyla kişiyi bir roman kahramanı gibi 

olayların içindeki konumlarıyla sunan eserlere de edebî biyografi ya da biyografik roman denir. Biyografik 

romanlarda kişinin ruhsal ve fiziksel özellikleri, davranışları, duyguları, düşünceleri, tepkileri, tavır 

alışları, giyinişi gibi pek çok değişik özellikleri ayrıntılı olarak verilip bir anlamda onun portresi çizilir. 

Hayatı içerisinde canlı, yaşayan bir kişilik olarak sergilenir. Buna örnek olarak M. Emin 

Erişirgil'in Mehmet Akif /İslâmcı Bir Şairin Romanı (1956); Tahir Alangu'nun "Ömer Seyfettin "(1968) 

adlı eserleri verilebilir. Ayrıca Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" (1975) adlı romanı da bu türün 

en iyi örneklerindendir. Yazar bu romanında hocası Mustafa İnan'ı merkez alarak bir dönemin idealist 

neslinin hayatını yansıtmıştır. 

c) Nekroloji: Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde 

yakın çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün niteliklerinin, erdemlerinin, çalışmalarının ve diğer 

özelliklerinin anı üslûbuyla anlatıldığı yazılara denir. Bu yazılar bir anlamda öleni çok seven birinin 

ağıtları, duygusal, öznel açıklamalarıdır. 

Bu tür yazılara örnek olarak Yahya Kemal'in ölümü dolayısıyla kaleme alınmış şu yazıları verebiliriz: 

Vehbi Cem Aşkun, "İstanbul Aşığını Kaybetti" (Dün-ya, 5 Kasım 1958); Nimet Behsuz, "Büyük Şairin 

Arkasından" (Yeni Gün, 3 Kasım 1958); Cenap Gedikoğlu, "Bir Dev Şair Göçtü" (Yeni Gün, 5 Kasım 

1958). 

BİYOGRAFİ TARİHİ GELİŞİMİ: 

Türk edebiyatında ilk biyografik eser, Malik Bahşi'nin Feridüddin-i Attar'dan çevirmiş olduğu 

"Tezkiretü'l-Evliya"dır. 

Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş ve birden fazla kişinin biyografisinin yeraldığı tezkire, menakıb, 

vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, şairname, gazavatname, sicil gibi adlar altında 

birçok eser kaleme alınmıştır. Menakıpname ya da velâyetname denilen eserlerde tarikat büyüklerinin, 

evliyaların, pir ve şeyhlerin olağanüstü halleri, kerametleri ve diğer kişisel özellikleri anlatılır. 

Yayımlanmış bazı menakıpnamelere şu örnekler gösterilebilir: Hacımsultan Velâyetnamesi (Rudolp 

Tschudi); Hacı Bektaş Velâyetnamesi (Erich Gross).Vakayinamelerde de birçok devlet adamının 

biyografilerine ait malzemeler bulmak mümkündür. 

Şuara Tezkireleri: 

Şairlerin biyografilerine, eserlerine yer veren, şiirleri hakkında değerlendirmelerin bulunduğu 

eserlere şuara tezkiresi denir. 

Türk şairlerinin biyografilerinin toplandığı ilk Türkçe şuara tezkiresi XV. yüzyılda kaleme alınan Ali Şir 

Nevaî (ö.1501)'nin Mecâlisü'n-Nefâis (1491) adlı eseridir. 

Tanzimat'tan günümüze kadar yazılmış bazı biyografi örnekleri: 

 Recaizade Mahmut Ekrem-> Kudemadan Birkaç Şair (1885); 

 Muallim Naci-> Osmanlı Şairleri (1890); 

 Beşir Fuad-> Viktor Hugo (1886); 

 Süleyman Nazif-> Mehmet Akif (1924); 

 Kenan Akyüz-> Tevfik Fikret (1947); 

 Mehmet Kaplan-> Namık Kemal Hayatı ve Eserleri (1948); 

 Olcay Önertoy-> Halit Ziya Uşaklıgil, Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri (1965); 

 Birol Emil-> Mizancı Murad Bey, Hayatı ve Eserleri (1979); 
 Nurullah Çetin-> Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri (1998). 

Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografide doğumdan itibaren 

otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. Edebiyat, sanat, siyaset, 

spor vb. alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve 

nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla 

kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir. 

Otobiyografi Bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserdir. Kaynak olarak kişi 

kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır. Otobiyografi yazmak çok güçtür, çünkü insanın 

kendinden sözederken objektif olması zordur. Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı, düşünceleri, 

yaptığı işler hakkında bilgileniriz. Biyografiler aynı zamanda iyi bir belgeseldirler. Bu alanda çalışacaklara 

ve yazarın yaşadığı dönemin özelliklerine kaynaklık eder. Otobiyografileri okumak, kendi 

https://www.turkedebiyati.org/roman.html
https://www.turkedebiyati.org/hikaye.html
https://www.turkedebiyati.org/mehmet_akif_ersoy.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/omer_seyfettin.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/oguz_atay.html
https://www.turkedebiyati.org/yahya_kemal_beyatli.html
https://www.turkedebiyati.org/tezkire-nedir.html
https://www.turkedebiyati.org/ali_sir_nevai.html
https://www.turkedebiyati.org/ali_sir_nevai.html
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/cumledeanlam.html
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deneyimlerimize bir yaşam deneyimini, yaşayanın ağzından katmak demektir. Onların; başarılarının 

nedenlerini çözeriz. 

Otobiyografinin belirleyici özellikleri: 

 Otobiyografi düşünsel plânla yazılır. 

 Otobiyografi, belgelere dayanılarak yazılır. Rivayetlere ve tartışmalara yol açacak bilgilere yer 

verilmez. 

 Derlenen bilgiler bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirilmelidir. 

 Biyografi yazarı objektif olmak zorundadır. 

MONOGRAFİ: 

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda 

özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir. 

Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait bir sorun özel bir 

görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de 

yapılabilir. 

ÖZ GEÇMİŞ / CV: 

Öz geçmiş (CV), kişinin, hayatındaki önemli evreleri; elde ettiği bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi 

ağzından anlattığı yazı türüdür. Öz geçmiş, çoğunlukla bir iş başvurusunda, kişinin kendini tanıtmak için 

başvuru yaptığı kurum ya da kuruluşa verilmek üzere yazılır. Öz geçmiş, kişinin öğrenim durumunu, iş 

tecrübelerini, özelliklerini eksiksiz olarak yansıtmalıdır. 

HÂL TERCÜMESİ: 

Osmanlı Dönemi'nde yazılan, daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir. 

PORTRE 

Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî yazılara portre denir. 

Kişinin sadece dış görünüşünün (boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerinin...) anlatıldığı 

portreye fizikî portre; iç dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının, fikirlerinin, zayıf taraflarının... 

anlatıldığı portreye ruhî portre (tinsel, moral portre) denir. Çoğu zaman fizikî portre ile ruhî portre iç içe 

verilir. 

Fizikî portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirlendikten sonra, uygun 

sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır. 

İç dünyanın anlatıldığı ruhî portrede ise; kişinin ahlâkı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslûpla yazılır. 

Portreye konu kolan kişiye ait, düşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak ortaya koymak için onun 

sözlerine de yer verilebilir. 

Romanda olay kahramanları değişik bölümlerde (yeri geldikçe) gerek dış görünüşleriyle gerekse karakter 

özellikleriyle okuyucuya tanıtılır. Okuyucunun roman kahramanlarını hayalinde canlandırması sağlanır. 

Bu yönüyle portre bölümlerine, romanlarda daha çok rastlanabileceği gibi bağımsız bir edebî tür olarak 

yazılmış portreler de vardır. 

 

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/ Edat, bağlaç, ünlem 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

 

 Cumhuriyet döneminden bir özel,  bir edebî mektup 

 İki e-posta örneği 

 Divan edebiyatından bir mektup örneği 

 Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği 
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Bir kişinin uzaktaki bir tanıdığına haber vermek, bir dileğini iletmek ya da ondan bir şey istemek amacıyla 
yazıp gönderdiği yazılara mektup denir. Mektup her zaman başvurulan resmî ve özel bir iletişim aracıdır. 
Mektuplar; özel mektuplar, resmî mektuplar ve iş mektupları olmak üzere üçe ayrılır. Kişilerin anne, baba, 
akraba, arkadaş gibi yakınlarına yazdıkları mektuplara özel mektup denir. Özel mektuplar, iki kişi arasında 
geçen bir tür konuşmanın yazıyla ifadesidir. Okuduğunuz mektup, Sabahattin Ali tarafından karısı ve kızına 
yazılmış özel bir mektuptur.  

İyi mektup yazma zamanla geliştirilen bir beceridir. Bunun için yazan kişinin iyi bir gözlemci olması gerekir. 
Ayrıca mektup yazılacak kişinin ilgi alanları hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınılmamalıdır. Bunlar; sanat, 
yeni ve ilgi çekici yerler, güzel bir tablo, okunup beğenilen bir roman ya da yakında izlenen bir film, tiyatro eseri, 
maç, konser, konferans gibi konularda olabilir. Bu ve bunlara benzer konulardan biri ya da birkaçı hakkında 
ayrıntılı bilgi vermek ve kişisel yorum ve değerlendirmelerde bulunmak, mektubu ilgi çekici yapar.  

Mektup yazılan kişinin ilgisini çekmeyen konularda yazmak, söz gelişi spora ilgi duymayan birine uzun 
uzadıya bir spor karşılaşmasından söz etmek mektubun değerini düşürür.  

Mektupların şekil bakımından değişmez ölçüleri vardır. Mektuplar, beyaz çizgisiz kâğıda siyah ya da mavi 
mürekkepli kalemle yazılır. Renkli ya da kurşun kalemle mektup yazılmaz. Özel mektuplar elle yazılır. İş 
mektuplarında daktilo veya bilgisayar kullanılabilir. Günün tarihi ve mektubun yazıldığı yerin adı kâğıdın sağ üst 
köşesine yazılır. Ay ve gün adı yazılmaz.  

Mektup, hikâye, roman ve şiir gibi türlerde bir anlatım biçimi/tekniği olarak da kullanılmıştır. 

 

EDEBÎ MEKTUP  

Edebî türlerin yazımında olduğu gibi duygu ve izlenimleri başkalarına aktarma; duygu, heyecan ve düşünceleri 

başkalarıyla paylaşma isteği insanın doğasında vardır. Bu bakımdan sanatçılar arasında yazılan mektuplar aynı 

zamanda bir edebî değer taşır ve edebî mektup diye adlandırılır. Önemli kişilerin yazdıkları mektuplar, sanat 

ya da siyasi değeri bakımından tarihsel çalışmalara ışık tutabilir. 

 

E-POSTA (ELEKTRONİK POSTA)  

E-posta; Genel Ağ üzerinden kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri dijital mektuptur. E-postaya (elektronik 
posta), elektronik mektup (elmek) da denir. E-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosya türü 
eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer edilebilir. E-posta yazılan kişinin yakınlık derecesine bağlı olarak bir 
hitap kullanılır. İlk kez e-posta atılıyorsa konuya girmeden önce kişi kendini kısaca tanıtmalıdır.  

Bir e-postada iki bileşen vardır: üstbilgi, e-posta bedeni.  

Üstbilgi: Bu bileşende ileti özeti, gönderen, alan ve iletiye ilişkin diğer bilgiler bulunur.  

E-posta bedeni: Burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanıcı imzası yer alır.  

E-postada gönderen (kimden), alıcı (kime), konu ve tarih adında dört önemli alan vardır. “Gönderen” 

bölümünde iletiyi gönderenin adresi ve adı, “alıcı”da iletiyi alanın adresi ve adı, “konu”da iletiyi özetleyen birkaç 

kelime “tarih”te ise ileti gönderildiğindeki yerel tarih ve saat yer alır. 

 

E-POSTA YAZARKEN DIKKAT EDILMESIGEREKENLER  

E-posta, mektup gibi düşünülmeli ona göre özen gösterilmelidir. E-posta gönderilen kişi, sanal dünya 
dışında tanınmıyorsa resmî bir dille yazılmalı, kesinlikle “siz” ifadesi kullanılmalıdır. E-postaya uygun bir hitapla 
başlamak gerekir. E-posta atılan kişi tanıdık biriyse daha samimi ifadeler kullanılabilir.  

Ad-soyad içeren bir e-posta adresi kullanılmalıdır. Bir kişiye ilk kez e-posta atılıyorsa konuya girmeden 
önce kendimizi çok kısa tanıtmamız faydalı olacaktır.  

E-postanın “konu” bölümü boş geçilmemeli, konuyu açıklamaya çalışan ufak ama özellikli bir cümle 
kurulmalıdır. Uzun mesajlarda okunabilirliği kolaylaştırmak için cümleleri kısaltmakta ve paragraflara bölmekte 
fayda vardır. Sorun, tam olarak dile getirilmeli ve mesaj sayısı azaltılmalıdır.  

E-postalar; sade ve anlaşılır cümleler kullanılarak yazım hatası yapmadan yazılmalıdır. Yazının sonunda 
“teşekkür ederim, iyi çalışmalar, iyi günler vb.” nazik ifadeler kullanılmalıdır. E-posta gönderilmeden önce 
okunmalı ve yazım hataları düzeltilmelidir.  

E-postaya cevap yazarken yeni bir e-posta oluşturmak yerine “yanıtla” butonu kullanılmalıdır çünkü e-posta 

gönderilen kişi günde yüzlerce e-posta okuyor olabilir. 
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ŞİKÂYETNÂME  

Kanuni Sultan Süleyman Bağdat’ı fethettiğinde Fuzûlî, “Geldi Burc-ı Evliyâ-ya Pâdşâh-ı Nâmdâr” (Namdar 

padişah Evliyâ Burcu’na geldi.) sözleriyle karşılar ve ona meşhur “Bağdat Kasidesi”ni sunar. Bunun üzerine 

Fuzûlî’ye Bağdat Vakıflarından günde dokuz akçelik bir maaş bağlanarak bir belge verilir. Belgesine rağmen, 

vakıf memurlarının hileleri yüzünden uzun müddet oyalanır, bu parayı alamaz. Fuzûlî, Şikâyetnâme’yi fakir 

olduğu ve para alamadığı için değil, sırf Vakıf idaresindeki yolsuzluklardan dolayı üzüldüğü için devrin Nişancı 

Paşası’na ( Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi ) yazar. 

 

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/Fiiller 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

 

Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. 

 

İsmi fiilden ayırmak için –me, -ma  olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız. Eğer bir 

kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek  mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil 

demektir. Getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir. 

 

*Geldi——— gelmedi ,gelmek 

*Oturmuş—— oturmamış, oturmak 

*Söylüyorum———- söylemiyorum, söylemek 

 

Görüldüğü gibi  yukarıdaki kelimelere –ma,-me  ve –mak,-mek  getirebilmekteyiz. Öyleyse bu kelimeler 

fiildir. 

 

*Kitap——— kitapma , kitapmak 

 

Yukarıdaki ‘kitap’ sözcüğüne ise bu ekleri getiremiyoruz. Öyleyse bu kelime isimdir. 

 

Fiiller, anlattıkları hareketin niteliğine göre değişik özellikler gösterir. Bunları üç grupta inceleyebiliriz: 

 

Kılış Fiilleri 

 

Eğer bir fiil geçişli ise (yani ‘neyi’, ‘kimi’ sorularını sorabiliyorsak) kılış fiilidir. 

 

*kırmak ,atmak , dikmek, içmek, ezmek,delmek,yolmak,dizmek…. 

 

Görüldüğü gibi yukarıdaki fiillere ‘neyi kırmak?, neyi atmak…’sorularını yöneltebiliyoruz. 

 

Öyleyse bu fiiller geçişlidir  ve geçişli olduğu için de kılış fiilidir. 

 

Oluş Fiilleri 

 

Fiil, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi anlatıyorsa ve bir hareket bildirmiyorsa o fiil oluş fiilidir. 

 

*sararmak, yaşlanmak, uzamak, paslanmak, büyümek, solmak, acıkmak… 
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Görüldüğü gibi yukarıdaki fiiller geçişli olmadığı için kılış fiili olamaz. Bir hareket olmadığı için ve eylem 

öznenin kendi isteği dışında gerçekleştiği için bu fiiller oluş fiilidir. 

 

Durum Fiilleri 

 

Fiil, öznenin kendi iradesinde yani kendi isteği ile gerçekleşiyorsa ve fiil bir hareket ifade ediyorsa o fiil durum 

fiilidir. 

 

*Yürümek, oturmak, gitmek, çıkmak, ağlamak… 

 

Görüldüğü gibi yukarıdaki fiiller, bir hareket bildirmektedir ve bu hareket kişinin kendi isteğiyle 

gerçekleşmektedir bu yüzden yukarıdaki fiiller durum fiilleridir. 

 

Not:   Durum fiilleri de oluş fiilleri de geçişsiz fiillerdir. 

 

FİİLDE KİP: Kipler, haber (bildirme) ve dilek (isteme) kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 a)Haber Kipleri: Zaman eklerinin hepsine birden haber kipleri denir. Haber kipleri şunlardır: 

 

1)Öğrenilen(duyulan) (miş’li) Geçmiş Zaman: Fiillere –miş ,-mış, -muş,-müş ekleri getirilerek sağlanır. Bu 

eylemler daha çok başkasından duyulma, aktarılma anlamı taşırlar.  Bazen de farkında olmadan yapılma 

bildirir. 

 

*Evleri yanmış.(başkasından duyma) 

*Seni sormuşlar. (başkasından duyma) 

*Aaa ! Çorabım kaçmış. (sonradan farkına varma) 

*Mutfakta elimi kesmişim. (sonradan farkında olma) 

*Bu solmuş elbiseleri giymemelisin.(sıfat fiil eki) 

 

2)Görülen (di’li) Geçmiş Zaman:  Eylemlere “dı,di,du,dü,tı,ti,tu,tü” ekleri getirilerek yapılır. Anlatan kişi 

harekete bizzat tanık olmuştur, eylemi görmüştür. 

*Evleri yandı. 

*Hep birlikte geziye gittik. 

*Sınavı kazanabileceğini söyledi. 

*Kalbim Ege’de kaldı. 

*Beraber yürüdük bu sahillerde. 

*Burada her zaman tanıdık insanlara rastlayabilirsiniz.(sıfat-fiil eki) 

 

3)Şimdiki Zaman: Eyleme –yor eki getirilerek yapılır. Eylem ile anlatış aynı zamanda gerçekleşir. 

*Ders çalışıyorum. 

*Ne diyor? 

*Çocuklar yine kavga ediyor. 

 

Not: -makta,-mekte eki de fiile şimdiki zaman anlamı katar. 

*Bir soğuk yatakta büzülmekteyim. 

*Lütfen sessiz olun şu an ders çalışmaktayım. 

 

4)Geniş Zaman: Eylemlere –r, -ar, -er ekleri getirilerek yapılır. 

*Senden sana sığınırım. 

*Her sabah yürürüm. 
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*Bu yolun sonu nereye çıkar? 

*Hep böyle güler yüzlü müsün? (sıfat-fiil eki) 

 

Not: Geniş zamanın olumsuzu –mez, -maz’dır. Ancak 1.tekil ve 1.çoğul çekimlerde –me ,-ma şeklini alır. 

*Gelmezsiniz    ___ gelirsin           *gelmem____gelirim 

 

5)Gelecek Zaman: Eylemlere –ecek , -acak eki getirilerek yapılır. 

*Sana olan aşkımı haykıracağım. 

*Gelecek de bir gün gelecek. 

*Mektuba yazacak sözüm kalmadı. 

*Okuyacak da adam olacak. 

*Açacak nerede? 

 

b)Dilek Kipleri: Fiilin gerçekleşmesini ya da gerçekleşmemesini dilek,istek,gereklilik veya emir kavramları 

içerisinde veren kiplerdir. Bunlar haber kipleri gibi belirli bir zaman  anlamı taşımazlar. 

 

1)Dilek-şart kipi: Fiillerin kök ya da gövdelerine –se ,-sa eki getirilerek yapılır. Dilek- şart kipi cümleye bazen 

‘şart(koşul)’ anlamı katarken bazen de ‘dilek’ anlamı katar. 

*Ah şu sınavı bir kazansam! 

*Sana olan duygularımı açıkça bir söyleyebilsem! 

*Çalışırsan kazanırsın. 

*Yaramazlık yaparsan bir daha seni getirmem. 

 

2)İstek kipi: Fiil kök ya da gövdelerine –e, -a, -ayım, -eyim, -alım, -elim getirilerek yapılır. 

*Sana duyduklarımı anlatayım 

*Seninle yine görüşelim. 

*Bunu böyle bilesin 

 

3)Gereklilik Kipi: Fiil kök ya da gövdelerine –meli,-malı getirilerek oluşturulur. 

*Bu deneme sınavında birinci olmalıyım. 

*Bu sorunun bir çözüm yolu olmalı. 

*Şimdiye eve varmış olmalı. (olasılık, ihtimal) 

 

4)Emir Kipi: Eylemin gösterdiği hareketin emir biçiminde yapılması gerektiğini ifade eder. 

*Söyle yanıma gelsin.(3.tekil kişi emir eki) 

*Lütfen işlerinizi iyi yapınız. (2.çoğul kişi emir eki) 

*Çeneni kapa. (2.tekil kişi emir eki) 

*Beni beklesinler (3.çoğul kişi emir eki) 

 

Not: Emir ekleri ile şahıs eklerini birbiri ile karıştırmamak gerekir. Şahıs ekleri hiçbir zaman fiilin 

üzerine direkt olarak gelmez; ancak bir kip ekinden sonra gelebilir. Emir ekleri ise fiilin üzerine direkt 

olarak gelir. 

*Geliyorsun, gitmelisin (şahıs eki) 

*Gelsin, gitsin (emir eki) 

 

FİİLLERDE BİRLEŞİK ZAMAN: Fiillere kip eklerinden sonra –idi ,-imiş, -ise ekeylemlerinden biri 

getirilerek yapılır. Kısacası, iki kip ekinin üst üste gelmesi durumudur. 

*Yüzüme bu türlü bakmayacaktın. (Gelecek zamanın hikayesi) 

*Gözünden akan bir damla yağmur olsaydım.(Şart kipinin hikayesi) 

*Sen de gelecekmişsin.(Gelecek zamanın rivayeti) 
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*Bunu daha önce yapmalıymışım. (Gereklilik kipinin rivayeti) 

*Bu konuyu anlarsanız netleriniz de artar. (Geniş zamanın şartı) 

*Gülüyorsam mutlu olduğumdan değildir. (Şimdiki zamanın şartı) 

*Bu köyde iki genç yaşarmış.(Geniş zamanın rivayeti) 

 

FİİLLERDE ANLAM (KİP, ZAMAN) KAYMASI: Fiil çekimlerinde kullanılan kip ve zaman ekleri her 

zaman kendi anlamlarında kullanılmazlar. Bu ekler birbirlerinin yerlerine de geçebilir. İşte bir zaman kipi ya da 

bir dilek kipi başka bir kipin yerine kullanılmışsa burada bir zaman (anlam, kip) kayması var demektir. 

*Derslerime her hafta düzenli olarak çalışıyorum. 

*Arkadaşlar, bundan sonra daha yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 

*Fatih, o yıllarda pek çok sefer yapar. 

*Soruları sonra çözersiniz. 

*Mektubu yarın alır. 

*Bütün bu soruları çözeceksin. 

*Eser Selçuklulardan kalma olacak. 

*Sabahları, erken kalkmayı seviyorum. 

*Allah’ım bize yardım et. 

 

EK-FİİL (EK-EYLEM): Ekfiil “i” fiilidir tek başına bir anlamı yoktur. Ekfiilin iki görevi vardır:1)İsim ve 

isim soylu kelimelere gelerek bu kelimelerin cümlede yüklem olmasını sağlar.(O iyi bir öğrenciydi.) 

2)Çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller yapar. (Koşuyordum) 

“-imek” dört basit çekimi vardır. Basit çekimli durumlarda sadece isim soylu sözcüklerde bulunur. 

 

1)Bilinen Geçmiş Zaman(idi):  Çalışkandım (çalışkan idim) ,çalışkandın, çalışkandı ,çalışkandık, 

çalışkandınız,çalışkandılar 

Ekfiil sadece isme değil edata, zamire,sıfata, tamlamalara da gelebilir. 

*İşte tüm bunları yapan oydu. (o idi) (ekfiil zamire eklenmiştir) 

*Bu yaptıklarım senin içindi.(için idi) (ekfiil edata eklenmiştir) 

 

2)Öğrenilen Geçmiş Zaman (imiş):  İşçiymişim (işçi imişim) ,işçiymişsin,işçiymiş,işçiymişiz, işçiymişsiniz, 

işçiymişler 

 

3)Şart Kipi (ise):  Öğretmensem (öğretmen isem) ,öğretmensen ,öğretmense ,öğretmensek ,öğretmenseniz, 

öğretmenseler 

 

4)Geniş Zaman: Ekfiilin geniş zamanında “i” fiili bugün tamamen düşmüştür.Ekfiilin geniş zaman ekleri 

sadece isme gelir.Çekimi şu şekildedir: 

 

*İyiyim ,iyisin ,iyi(dir),iyiyiz,iyisiniz,iyidirler 

Ekfiilin olumsuzu “değil”dir.Ekfiili bulmak için isme “değil” ekleriz. 

*Öğrenciyim ———- öğrenci değilim. 

 

Önemli Uyarı: Ekfiilin geniş zamanına şekilce benzeyen diğer eklerle ekfiilin geniş zamanı 

karıştırılmamalıdır: 

*Geliyorum (şahıs eki) 

*Hastayım (ekfiilin geniş zamanı) 

*Babam (iyelik eki) 

*Babayım (ekfiilin geniş zamanı) 

*Ölüm (Fiilden isim yapım eki) 

*Benim kardeşim [tamlayan (ilgi) eki] 
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*Sen ne kadar güzelsin. (Ekfiilin geniş zamanı) 

*Sen yine bana döneceksin. (şahıs eki) 

 

YAPILARINA GÖRE FİİLLER: 

Yapılarına göre fiiller üç grupta incelenir. 

 

A) Basit Fiiller: 

Hiçbir yapım eki almamış fiillerdir. Fiil köklerine gelen çekim ekleri (zaman, şahıs) fiilin anlamını 

değiştirmediğinden böyle fiillere de basit fiil denir. 

* Durmuş bir saat de günde iki kez doğruyu gösterir. 

* Güzel söz söyleyebilmek için güzel düşünmek gerekir. 

* Dostluk bir şemsiyeye benzer.İnsan onları ancak kötü havalarda ister. 

* İstediğim her şeyi yaptım; çünkü yapamayacağımı düşündüğüm şeyi istedim. 

* Büyük adam büyük olduğunu; büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir. 

 

B) Türemiş (Gövde) Fiiller: 

Yapım eki almış fiillerdir. Türkçede fiil türetmenin iki yolu vardır: 

1) İsim kök ya da gövdelerinden fiil türetme: 

 

* güzel-leş       *sarı-ar                *ışıl-da          *göz-le 

*az-al              *ben-imse             *ince-l          *düz-el 

*su- sa            * sivri-l                 *yaş-a           * kan-a 

 

2) Fiilden fiil türetme: 

* sev-in           *çık-ar               * kız-ış            *bak-ış 

* öl-dür      * taşı-t        *at-ıl       *kan-dır      *koş-tur 

 

C) BİRLEŞİK FİİLLER: 

En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan fiillerdir. 

Üç grupta incelenir: 

 

A) Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller: 

Bir isimle bir fiilin anlam yönünden birleşip  kaynaş -masıyla oluşur.  Bu sözcüklerden biri  ya da ikisi ger -çek 

anlamını yitirir.Deyimlerin çoğu bu türe örnektir. 

* Sen kimsin ki bana kafa tutuyorsun? 

* Bu tehditlerinle gözümü korkutamazsın. 

* Annemin yemekleri hoşuna gitti mi? 

* Odasında kitaplarına göz atıyordu. 

* Adama laf anlatmaktan dilimde tüy bitti. 

* Konuşulanlara ben de kulak kabarttım. 

* İş için yüzlerce kişi başvurmuştu. 

 

B) Yardımcı Fiillerle Yapılan Birleşik Fiiller: 

İsim soylu bir sözcüğün üzerine –et , -ol , -kıl , -eyle  gibi yardımcı eylemler getirilerek yapılır. 

* Seven bu gönül seni asla terk etmeyecek. 

* Hayat uykuyla uyanıklık arasında raks eder. 

* Bu usanç duyan gözlerim bir şeyde karar kıldı. 

* Seyreyleyelim mehtabı yıldızların altında. 
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UYARI 1: Bu türle yapılan birleşik fiilin isim kısmında bir ünlü düşmesi ya da bir ünsüz türemesi varsa birle- 

şik fiil bitişik yazılır. 

 

* Akşamı seyredeyim senin bakışlarında. 

* Benliğime hakim olur bir deli rüzgar. 

* Bir gün yeniden bana döneceğini hissediyorum. 

* Ama dönsen de seni asla affetmeyeceğim. 

* Sabreden derviş muradına ermiş. 

 

UYARI 2 : Et- , ol- yardımcı eylemleri tek başına bir anlam taşıyorsa  ve önündeki isimle kaynaşmamışsa 

kendi görevinde kullanılmış demektir yani asıl fiildir. 

* Ben ettim sen etme. 

* Köyümüzde şimdi kirazlar olmuştur. 

* Elindeki gömlek ancak beş milyon lira eder. 

* Boş zamanlarımda kütüphanede olurum. 

 

C) ÖZEL ( KURALLI ) BİRLEŞİK FİİLLER: 

İki fiilin birleşmesi yoluyla oluşur. Tamamı bitişik yazılır. Dört grupta incelenir: 

 

1) Yeterlilik Fiili ( fiil + ebil-) : 

 

Cümleye gücü yetme ve olasılık anlamı katar.Fiilin üzerine ebilmek getirilerek oluşturulur. 

* Okula geç kalırsam öğretmenim kızabilir. (o) 

* Bu genç yaşımda ölebilirim (o) 

*En güzel şiirlerimi söylemeden gidebilirim buralardan (o) 

* Bir gece ansızın gelebilirim. (o) 

* Sevinçten kapında bayılabilirim. 

* Sınıfı geçebilirim (g.y) 

 

UYARI: Yeterlilik fiilinin olumsuzunda bil– fiili düşer. Fiilin üzerine –ama , -eme getirilerek yapılır. 

* Yapabilirim > yapamam. (yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzu) 

* yaparım    >   yapmam  ( geniş zamanın olumsuzu) 

* Görebilirsin >  göremezsin (yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzu) 

* Atamam kendimi mavi denize dünya güzel. (atabilirim: yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzu) 

 

Tezlik Birleşik Fiili: (Fiil+iver-): 

Cümleye tezlik çabukluk anlamı katar. 

* Uzanıp tutuver elimi ne olur geri dön. 

* Akşamın derin kızıllığında kayboluverdim. 

* Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. 

* Polisler kaçan hırsızı yakalayıverdi. 

* Annesini görünce yanına koşuverdi. 

 

NOT: Olumsuzluk eki –ma, -me asıl eylemden sonra gelirse önemsizlik, yardımcı fiil olan  verden sonra 

gelirse olumsuz tezlik bildirir. 

* Sen de o filmi görmeyiver. (önemsizlik) 

* Her şeye maydanoz oluverme. (olumsuz tezlik) 

Süreklilik Birleşik Fiili (fiil+ edur, kal, gel): 

Cümleye devam etme, süreklilik anlamı katar. 
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* Bu hikaye yıllardır süregelir. 

* Televizyonun karşısında uyuyakalmışım. 

* Gidedursun turnalar, gurbet ellere. 

* Listede ismimi göremeyince listeye bakakaldım. 

 

Yaklaşma Fiili (fiil+ eyaz) : 

Eylemin gerçekleşmesine çok az bir zaman kaldığını ifade eder.Az kalsın olacaktı anlamı verir. 

 

 Cumhuriyet döneminden iki günlük örneği 

 İki blog örneği 

 

Bir kimsenin günü gününe tuttuğu, üzerine tarih attığı, günlük yaşamından kesitler sunduğu notlara günlük 
denir.  

Günlükler dışa dönük günlükler ve içe dönük günlükler diye ikiye ayrılır. Dışa dönük günlükler yayımlanmak için 
tutulur. Bu yönden de günlükçü gözlerini kendi içine değil, dışa çevirir. Hemen hemen her olay, olgu, ya da insanlık 
durumundan söz açar. Böylece kendi zaman dilimi içindeki devinimlerden, kımıltılardan, düşünsel akımlardan haber 
verir. Bunun için de bunların belgesel değeri vardır. Tarihçiler bu günlüklerden yararlanarak kimi olayları açıklamaya, 
aydınlatmaya çalışır.  

İçe dönük günlüklere ruh bilimsel günlük de denilebilir. Günlük yazarı gözlerini kendi içine çevirir, kendini 
tanımaya çalışır. Bu türde yazılan günlüklere özel günlük diyenler de vardır. Yazar, okuduğu bir kitaptan, bir 
dostundan ya da arkadaşından bile söz ederken sürekli olarak kendini öne çıkarır. Günce, günü gününe tutulan 
yazılardır. Anılar bir defada kaleme alınır, günlük ise değişik zamanlarda, olayların meydana geldiği zaman diliminde 
yazılır.  

Anıları üst düzey görevlerde bulunmuş, önemli eserler bırakmış insanlar yazar. Fakat günlükleri herkes 

yazabilir. Çünkü günlüklerde insanların yaşadıkları güne ait duyguları ve izlenimleri yer alır. Günlüklerde, 

yazıların başına kaleme alındıkları tarih de eklenir. 
 

Günlük, tarihte ilk defa Romalılar tarafından birtakım kamu kuruluşlarındaki işlemlerin unutulmaması 
amacıyla kullanılmıştır. İngiliz Kraliçesi’nin yardımcısı Burney’in (Börniy) 19. yüzyılın başlarında kaleme aldığı 
eser, bu türün ilk örneği olarak kabul edilir. Alfred de Vigny’nin (Alfred dö Vicni) “Bir Ozanın Günlüğü”, 
Stendhal’ın (Stendal) “Öznel Günlük”, Gogol’ün (Gogol) “Journal”, Daniel Defoe’nun (Danyel Defo) “Veba Yılı 
Günlüğü”, Dostoyevski’nin (Dostoyevski) “Bir Yazarın Günlüğü” bu türün dünya edebiyatındaki önemli 
eserleridir.  

Türk edebiyatında “ruzname” adıyla tutulan savaş notları tam olarak günlük niteliğinde olmasa bile günlük 
türüne oldukça yakındır. Bir edebî tür olarak günlük, ilk defa Tanzimat Dönemi’nde yazılmıştır. Direktör Ali 
Bey’in “Seyahat Jurnali” adlı gezi kitabı Batı’daki anlamıyla Türk edebiyatında görülen ilk günlüktür. Şair Nigâr 
Hanım’ın “Hayatımın Hikâyesi”, Nurullah Ataç’ın “Günce, Uçuş Günlüğü”, Salâh Birsel’in “Kuşları Örtünmek, 
Bay Sessizlik”, Oktay Akbal’in “Yeryüzü Korkusu, Anılarda Görmek”, Tomris Uyar’ın “Gündökümü, Günlerin 
Tortusu”, Cahit Zarifoğlu’nun “Yaşamak”, Cemal Süreya’nın “Günler” gibi eserler günlük türünün önemli 
örnekleridir.  

Bazı yazarlar, günlük türünü bir tarz olarak benimsemiş, günlük türünün biçimsel özelliğini kullanarak roman, 

hikâye ve şiirler yazmışlardır. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” 

Peride Celâl’in “Evli Bir Kadının Günlüğü”, Nâzım Hikmet’in “Piraye’ye Mektuplar Saat 21-22 Şiirleri” adlı 

eserler, buna örnek gösterilebilir. 

 

Genel Ağ’ın yaygınlaşmasıyla kişiler; bloglar, kişisel siteler ve sosyal medya aracılığıyla gün içinde neler 
yaptıklarını bir deftere yazar gibi bu sitelerdeki ilgili bölümlere yazmaktadır. Milyonlarca kişi, yazılan bu metinleri 
istedikleri zaman okuma imkânına sahiptir. Çoğunlukla görsel ve işitsel verilerle zenginleştirilebilme imkânına 
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sahip olan bu sayfalar, başkalarının yorum yazmasına da fırsat tanımaktadır. Bir çeşit günlük sayılabilecek bu 
sayfalar, alışılagelmiş günlük yazılarından bu yönüyle farklıdır.  

Bloglarda kişisel konular, kültür, gezi, teknoloji, yemek, ekonomi, fotoğraf gibi konular işlenir. Kişisel blogların 

yanında birçok kişinin katkısıyla yazılan topluluk blogları, kurum ve kuruluşların kendileriyle ilgili haber ve 

duyuruları halkla paylaştığı kurumsal bloglar da vardır. 

 

Kişisel: Genel Ağ üzerinde bireysel olarak oluşturulan, genel veya belli bir odak noktası olan blog çeşididir. 
Büyük oranda blog yazarının ismini veya takma adını alır. Yazarın bireysel günlüğü olması dışında, gündemi 
kendi kalemi ile yansıttığı ortamdır. Kişilerin günlük yaşamda yaşadıkları olayları, karşılaştıkları durumları 
okurlarıyla paylaşmasını sağlar.  

Tematik: Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı 

ve düzenlediği bloglardır.  

Politika, pazarlama, yemek, Genel Ağ, ekonomi, tasarım, fotoğraf, programlama dilleri, blogger temaları ve 
benzeri konularda odaklanmış bloglar bulunmaktadır.  

Topluluk: Üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglardır. 

Komünite olarak da adlandırılan bu türdeki blogların çoğu kendi sunucularındaki blog yazılımını kullanmaktadır.  

Kurumsal: Şirketlerin kendileri ile ilgili haber ve duyurularını daha samimi bir şekilde halka açtıkları bloglar, 

dünyada ve iş hayatında giderek önem kazanmaktadır. Türkiyeʼde az sayıda olsa da bazı şirketler, şirket 

bloglarını hizmete sunmaya başlamıştır. 

 

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/Fiiller 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 
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