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Önsöz

Önsöz
‹nsanlar aras›nda iletiflimi sa¤layan en temel araç dildir. Dil ö¤retiminin temel
hedefi ise ö¤rencilerin dilin ifade edilmifl biçimlerini kavramalar›, bilgi kaynaklar›na ulaflarak duygu, düflünce ve hayal dünyalar›n› zenginlefltirmeleri ve dil arac›l›¤›yla kendilerini ifade edebilmeleridir. ‹nsano¤lunun kendini ifade etmede kulland›¤› yollar ise konuflma ve yazmad›r.
Tarihsel geliflim süreci içinde sözel iletiflimi kullanan insano¤lu, bilgi ve deneyimlerini gelecek kuflaklara aktarmak için yaz› dilini bulmufl, sözel dilin yan›nda
yaz› dilini de kullanmaya bafllam›flt›r. Yazma konuflman›n eskili¤ine karfl›l›k; yaz›n›n etkisinin yüzy›llarca sürmesi yönüyle, büyük önem tafl›r. Yaz›, insanlar›n duygu ve düflüncelerini anlatmada kulland›klar› belli simgeler ve iflaretlerdir. Toplumsal yaflam, sözlü iletiflim gibi yaz›l› iletiflimi de gerekli k›lmaktad›r. Bilmek gerekir
ki toplumlar›n ayd›nlanmas› ve geliflmesi, yaz› dilinin bulunup kullan›lmas›ndan
sonra olmufltur.
Yazma becerisi alan yaz›nda tan›mlan›rken genellikle bireyin kendini yaz› arac›l›¤›yla anlatabilme yetene¤i üzerine yo¤unlaflmakta ve bu beceri yaz›l› anlat›m
terimi ile karfl›lamaktad›r. ‹lkö¤retimin ilk y›llar›nda itibaren gelifltirilmeye çal›fl›lan
yaz›l› anlat›m becerisi temel okuryazarl›k becerilerinden biri olmakla birlikte ö¤renim yaflam›n›n ve günlük yaflam›n her aflamas›nda etkin olarak kullan›lmas› gereken bir ifade becerisidir.
Türkçe yaz›l› anlat›m kitab›, yaz›l› anlat›m alan›n› tan›man›z, kavramsal bir görüfl gelifltirmeniz, etkili bir biçimde yazl› anlat›m gerçeklefltirebilmek için gerekli
becerilerle donanman›z ve bu alana yönelik ö¤renme-ö¤retme etkinlikleri düzenleme bilgi ve becerilerinizi gelifltirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Bu amaca yönelik
olarak kitapta; yaz›l› anlat›m, yaz›l› anlat›m türleri I: düflünce yaz›lar›, yaz›l› anlat›m türleri II: sanatsal yaz›lar, yaz›l› anlat›m türleri III: yaz›flmalar, yaz›m kurallar›,
noktalama iflaretleri, anlat›m bozukluklar› ve yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik ö¤renme-ö¤retme etkinlikleri konular›na yer verilmifltir.
Konular› kendi kendinize çal›flarak ö¤renmenize olanak sa¤layacak biçimde,
uzaktan e¤itim ilkelerine uygun olarak haz›rlanm›fl bu kitaptaki bilgileri daha kolay ve etkili biçimde ö¤renebilmeniz için öncelikle ünitelerin bafl k›s›mlar›nda yer
alan amaçlar bölümünü gözden geçiriniz. Ünitelerin içindekiler k›s›mlar›n› inceleyiniz. Ünitelerin içine yerlefltirilmifl olan sorular›n ve tart›flma önerilerinin gere¤i-
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ni yerine getiriniz. Ünitelere iliflkin metni çal›flt›ktan sonra ünite sonundaki özeti
okuyunuz. Ünitelerin sonundaki de¤erlendirme sorular›n› yan›tlay›n›z. Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi için ünitelerin sonlar›ndaki kaynaklara baflvurunuz. Kitaptaki kimi üniteler için çekilen televizyon programlar›n› izlemeye özen gösteriniz.

Kitab›n yararl› olmas›n› umuyor, baflar›lar diliyorum.

Editör
Yrd. Doç Dr. fi. Dilek BELET
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K

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre
haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

Girifl: Ünitede ifllenen konulara
iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye
iten, gerekti¤inde konular› daha
iyi kavrayabilmeniz için yapman›z gerekenleri belirten k›sa
aç›klamalard›r.

N Amaçlar›m›z:
Üniteyi tamamlad›¤›n›zda
kazanaca¤›n›z bilgi ve
becerilerdir.

Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular›n günlük yaflama yans›malar›n› içeren, kuramsal aç›klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras›nda ba¤
kurman›za yard›mc› olmay› hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al›nt›lar ya da gazete haberleridir.

Anahtar Kavramlar: Ünitede aç›mlanan
temel kavramlard›r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin
ipuçlar› verir.

Yana Ç›kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan›m ya da aç›klamalard›r. Önemsemeniz gereken noktalar› gösterir.
Metin içinde yap›lan aç›klamalar›n bir tür çok
k›sa özeti gibi düflünülebilir.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

Düflünelim: Metnin herhangi bir yerinde ve geD Ü fi Ü N E L ‹ M
rekti¤inde sizlerin düflünmesini, düflündüklerinizi
belirli bir konuya yo¤unlaflt›rman›z› sa¤lamak amac›yla soS da
O Rsizin
U yapman›z beklenen davran›fllard›r.
rulan sorular ya

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

N N

‹çindekiler: Ünite içinde hangi konular›n ifllenece¤ini gösterir. Ana konu-SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
lar›n bafll›klar›n› içerir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
K ‹ T A P
S O R U

TELEV‹ZYON
D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

S›ra Sizde: ‹fllenen konular› kavray›p
SIRA S‹ZDE
kavramad›¤›n›z› kendi kendinize ölçAMAÇLARIMIZ
menize yard›mc› olmaya amaçlayan, düflünmeye ve uygulamaya
sorulard›r.
D Ü fi Ü N E L ‹yönlendiren
M
K ‹ T A P
S O R U

TELEV‹ZYON
D‹KKAT

Kullan›m K›lavuzu

Özet: Ünitede ayr›nt›l› ifllenen konular›n önemli noktalar› tekrar vurgulan›r.

Okuma Parças›: Bu bölümde,
baz› do¤rudan iliflkili bilimsel
bir çal›flmadan al›nan okuma
parçalar›na yer verilmektedir.

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifllenen konular› ö¤renip ö¤renmedi¤inizi kendi kendinize ölçmenizi sa¤layacak, bir tür s›nava
haz›rl›k testidir. S›navlarda
ç›kabilecek türde sorular› içerir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›:
"Kendimizi S›nayal›m" bölümündeki
sorular›n cevaplar›n› ve ilgili olduklar› konular› içerir. Yanl›fl cevaplad›¤›n›z sorularla ilgili konular› tekrar etmeniz s›navdaki baflar›n›z› art›rabilir.

“

Yaflam›n ‹çinden: Ünitede aktar›lan kuramsal aç›klamalar ile günlük yaflam›m›zda karfl›laflt›¤›m›z olaylar aras›nda iliflki kurman›z› sa¤lamak için verilmifl haber ve
al›nt›lard›r.

”

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›: "S›ra Sizde"lerde
yer alan sorular›n cevaplar›n› içerir. Her hangi
bir S›ra Sizde sorusuna verdi¤iniz cevap ile bu
bölümdeki cevab› karfl›laflt›rarak, ilgili konuyu
ne ölçüde ö¤rendi¤inizi belirleyebilirsiniz.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: ‹fllenen konulara
iliflkin daha genifl bilgi edinmek
isteseniz bu bölümde yer alan
kaynaklar› inceleyebilirsiniz.
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Yaz›l› Anlat›m

1

Bu ünitede yaz›l› anlat›m; yaz›l› anlat›m›n önemi, temel ilkeleri, yazma ö¤retimi
ve yarat›c› yazma konular› irdelenmekte ve konuya iliflkin uygulama çal›flmalar›na yer verilmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yaz›l› anlat›m›n özelliklerini aç›klamak,
Yaz›l› anlat›m›n önemini kavramak,
Yazma ö¤retiminin temel özelliklerini kavramak,
Yarat›c› yazmay› kavramak,
Yarat›c› yazmay› örneklendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip
olabileceksiniz.

1
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Örnek Olay
S›nav girifl belgesine iliflkin bir sorun yaflayan üniversite ö¤rencisinin yazm›fl oldu¤u dilekçe, okuyanlar› oldukça flafl›rt›r. Çünkü dilekçede flunlar yazmaktad›r:
Benim kendim 2004-2005 ö¤retim y›l› ö¤rencilerinizden bulundu¤um Serdar ö¤renci no: 999222345 ile kay›tl› ö¤renciniz bulunmakta S›nav tarihi
olan 12.05.2005 günü cumartesi günü s›nav yeri belli oldu¤u s›nav girifl belgesinin taraf›ma gönderilmifl bulundu¤u ve benimde bu s›nav belgesi ile ayr› flehirde oturmam sebebiyle ayn› gün normal s›nava yetiflme flekli ile birlikte ç›kt›¤›m ve s›nav yerim olan Adana iline gitti¤im yeri arad›¤›m ve imtahan yeri olan Adanada 4 tane ayr› semtler bulundu¤undan ve benim de bu
yerlere ulaflabilmem için ayn› gün tarihte bir taksi tutmamla ve tüm aramalara ra¤men okulun bilindi¤i ancak böyle bir yeniflehir mahallesi olarak 4
yerde oldu¤undan acilen imtihan›ma yetiflmek üzere ve kendi imkanlar›mla tutmufl oldu¤um özel taksi ile arad›¤›m›z ve bir türlü bulunmad›¤› göz
önüne al›narak imtihan saati olarak 20.Dakika geçmifl bulundu¤u ile imtihan heyeti taraf›ndan benim geç gelmem sebebi ile imtihana al›nmam›fl bulundu¤um göz önüne al›narak ve ekte sunaca¤›m s›nav girifl belgesinden de
anlafl›laca¤› üzere adreste sadece Yeniflehir mahallesi Adana yaz›l› bulundu¤undan ancak sözü edilen mahalle 3 mahallede bulundu¤u ve bunlar›nda ayr› ayr› olmas› sebebiyle benim elimde olmayan sebeplerle imtihana girmedi¤im bu mazeretiminde göz önüne al›narak benim ma¤duriyetimin giderilmesi ve bu mazeretime binaen madur olmam söz konusu oldu¤u gibi
bir ö¤rencinin elinde olmayan s›nav girifl belgesinden kaynaklanm›fl bulundu¤u göz önüne al›narak 12.05.2005 günlü s›nav›mda bulunan derslerimden madur olmam sebebiyle ifl bu dilekçemin göz önüne al›narak maduriyetimin giderilmesini sayg›lar›mla arz ederim. 15.05.2005

Anahtar Kavramlar
• Yaz›l› anlat›m
• Bulufl

• Düzenleyifl
• Anlat›fl

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• YAZMA SÜREC‹ VE YAZILI ANLATIMIN ÖNEM‹
• YAZILI ANLATIMIN TEMEL SÜREÇLER‹
• Bulufl
• Düzenleyifl (Düzenleme)
• Anlat›fl
• BULUfi UYGULAMASI
• PLAN UYGULAMASI
• ANLATIM UYGULAMASI
• YAZMA Ö⁄RET‹M‹
• Yazma Ö¤retimi Yaklafl›mlar›
• YARATICI YAZMA
• YARATICI YAZMA UYGULAMASI
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G‹R‹fi
Bugüne kadar “kompozisyon” sözcü¤ünü çok duydunuz, çok kulland›n›z. Belki
flimdiye kadar yüzlerce kompozisyon yazd›n›z. Belki “Yine mi kompozisyon?” diye soranlar›n›z ç›kacakt›r. Birçok yerde “kompozisyon” sözcü¤üyle size söylenen
söz, asl›nda “belli bir konuda duygu ve düflüncelerinizi ortaya koydu¤unuz yaz›l›
bir anlat›m” yapman›zd›. “Kompozisyon”, yaz›l› anlat›m›n; yani yazma sürecinin
dayand›¤› önemli kavramlardan biridir.
Nedir kompozisyon? Önemi nereden gelmektedir?
Türkçemize Bat› dillerinden gelmifl olan “kompozisyon” sözcü¤ü; birlefltirme,
bileflim anlam›na gelir. Edebiyat, müzik, resim, tiyatro gibi sanat dallar›nda kullan›lan ortak bir terimdir. Yaz›da kompozisyon ise duygu, düflünce, görüfl ve hayallerin düzenli bir biçimde, aç›k, canl› ve çarp›c› bir anlat›mla sözlü veya yaz›l› olarak ortaya konmas›d›r. Bu tan›mda da görüldü¤ü gibi kompozisyonun üç temel
ögesi vard›r:
• Duygu, düflünce, görüfl ve hayal,
• Belirli bir düzen,
• Aç›k, canl› ve çarp›c› bir anlat›m. Bunlar›n içinde “düzen”, ayr› bir önem tafl›maktad›r. Bundan dolay› kompozisyona k›saca “düzenli yazma ve konuflma sanat›” da denebilir.
Yazma, temel dil becerilerinden biridir. Düflünceyi, duyguyu, olay› yaz› ile anlatmaya yaz›l› anlat›m denir.
Anlat›m becerilerinden olan yazman›n gerçekleflebilmesi için anlama sürecinin
sa¤l›kl› bir biçimde tamamlanm›fl ya da sürdürülüyor olmas› gereklidir. Okuduklar›n›, gördüklerini ve dinlediklerini anlamland›ramayan bir kifli; bunlar› sözlü ya da
yaz›l› bir biçimde anlatamaz. Burada sözü geçen “anlamland›rma” sözcü¤ü ile asl›nda “düflünme” yetisine de iflaret edilmektedir. Yazma eylemi, dil ve düflünce aras›ndaki kopmaz ba¤ ile iliflkilidir ve yazma, yukar›da da belirtildi¤i gibi, insan›n
düflüncelerini bir düzene koyabilme becerisidir. Bu da belli bir disiplini gerektirir.
Bu disiplini sa¤layan da kompozisyondur.
Kompozisyonu k›saca “düzenli yazma ve konuflma” sanat› olarak tan›mlam›flt›k. Demek ki kompozisyon sanat›, “yazma ve konuflma” olmak üzere iki yönlüdür. Bu ünitede yaz›l› anlat›m üzerinde durulmufl ve yaz›l› anlat›m, çeflitli yönleriyle irdelenmifltir.

YAZMA SÜREC‹ VE YAZILI ANLATIMIN ÖNEM‹
Anlatma iste¤i insanda do¤ufltan gelen bir e¤ilimdir. Çocukluk döneminde a¤lama,
ba¤›rma, el ve yüz hareketleriyle kendini gösteren bu istek; sonradan dil arac›l›¤›yla gerçekleflir.
Kompozisyon kavram›, insan›n “düzen”e olan gereksiniminden ve düzen tutkusundan do¤mufltur. Evreni dikkatli bir gözle incelersek varl›klar›n biçiminde ve
iliflkilerinde gizli veya aç›k bir düzen görürüz. Toplumun bütün kesimleri, çal›flmalar›n› ve yaflay›fl›n› belirli bir düzen içinde yürütmeyi ister. Toplumdaki ifl bölümü
de böyle bir iste¤in ve gereksinimin bir sonucu de¤il midir? Çünkü düzensizlik; kifli ve toplum hayat›nda her türlü kar›fl›kl›k, huzursuzluk ve bunal›m›n kayna¤›d›r.
‹flte duygu ve düflüncelerimizin düzgün ve etkili anlat›m› demek olan kompozisyon, her fleyden önce düzenli düflünme al›flkanl›¤› kazand›r›r. ‹nsan ve toplum
iliflkilerinde büyük de¤er tafl›r. ‹nsan› sa¤lam bir dil kültürüne ve zengin bir sözcük hazinesine sahip olmaya zorlar. Bilgi üretme, bilgiyi yayma gibi sürekli bir ça-

Kompozisyonun temel
ögeleri:
• Duygu, düflünce, görüfl,
hayal
• Düzen
• Aç›k, canl›, çarp›c›
anlat›m

Yaz›l› anlat›m:
Düflünceyi, duyguyu, olay›
yaz› ile anlatma.
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l›flman›n içinde bulunan ayd›nlar, özellikle ö¤retmenler, için yaz›l› anlat›m becerisi son derece önemlidir.
Baflkalar›na aktar›lmam›fl bilginin de¤er tafl›mad›¤›n›n insanl›k çok eskiden beri fark›ndad›r. Büyük Türk yazar› Yusuf Has Hacip, XI. yüzy›lda yazd›¤› Kutadgu
Bilig’de bugünün Türkçesiyle flöyle diyor:
“‹nsan gönlü dipsiz bir deniz gibidir. Bilgi bu denizde inci gibi durur. ‹nsan
inciyi denizden ç›karmazsa ha inci olmufl ha çak›l tafl›.”
fiimdi flu soru üzerinde düflünebiliriz:
SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Yaz›l› anlat›m süreci:
• Bulufl
S O R U
• Düzenleme
• Anlat›m

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Kutadgu Bilig’deki
bu sözlerle kompozisyon aras›nda nas›l bir ilgi kurulabilir?
SIRA S‹ZDE

YAZILI ANLATIMIN TEMEL SÜREÇLER‹

D Ü fi Ü Nbulunan
EL‹M
Bizden uzakta
insanlarla da iliflki ve iletiflim kurmam›z› sa¤layan, kal›c›
eserler meydana getiren yaz›l› anlat›m; kimi ilkelerle oluflturulur. Baflar›l› bir yaz›l›
anlat›m için Sgöz
bulundurmam›z gereken temel süreçler; bulufl (duygu ve
O R önünde
U
düflünce üretme, icat), düzenleyifl (plan yapma, tertipleme) ve anlat›fl (ifade etme)
olarak s›n›fland›r›labilir.
D‹KKAT

Bulufl

N N

SIRA S‹ZDE
Yaz› konusuyla
ilgili duygu ve düflünceler ortaya koyma demektir. Buna, konuyla ilgili madde ve malzemelerin toplanmas› da denir. Bulunan malzemelerin uygun bir s›raya konmas› düzenleyifl, onlara yaz› biçiminin verilmesi de anlat›flt›r.
AMAÇLARIMIZ
Sürecin uygulanmas›; sözcük da¤arc›¤›, cümle bilgisi, paragraf yap›s›, noktalama
ve yaz›mla s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.
Bu arada
K kâ¤›d›n
‹ T A P temiz ve düzgün, ilk bak›flta çekici olmas›na, yaz›n›n temiz ve
okunakl› olmas›na özen göstermeliyiz. Unutmayal›m ki yap›lan bir ifl insan›n iç
dünyas›n›, karakter özelliklerini de yans›t›r.
Bulufl aflamas›nda
konuyu belirleme ve s›n›fland›rma, ana fikri ve yard›mc› fiTELEV‹ZYON
kirleri ortaya koyma, örnekler bulma gibi önemli noktalar söz konusudur.
Bir konu üzerinde düflünürken kafam›zda o konuyla ilgili birtak›m duygu ve
fikirler do¤ar. ‹flte bulufl (icat), anlatacaklar›m›z›n kafam›zda ayr›nt›l› olarak canERNET
land›r›lmas›‹ N Tanlam›na
gelir. Baflka bir deyiflle bulufl; yaflan›lan, görülen, duyulan, düflünülen, ayn› konular üzerinde yazarlar› birbirine benzemekten kurtaran
farkl›l›kt›r.
Bulufla, kiflinin kendinde oluflturdu¤u duygu ve fikirlerin biçimlenmesi gözüyle de bakabiliriz. Güzel bir bulufl, yaz›m›z› basmakal›p olmaktan kurtar›r ve yazara de¤er kazand›r›r. Özellikle sanatta buluflun büyük yeri vard›r.
Buluflta duygu ve düflüncelerimizin kan›tlara dayanmas›, inand›r›c› olmas›, gerçe¤e uymas›, do¤al olmas› gibi dört özellik aran›r.

Düzenleyifl (Düzenleme)
Zihinde canland›r›lan yaz› malzemesinin s›ralanmas›, bir düzene konmas› düzenleyifl demektir. Bir konuda iyi bir yaz› yazmak için öncelikle konuyu iyi kavramak
gerekir. Ondan sonra o konuyla ilgili neler söyleyebilece¤imizi düflünmeli, onlar›
bir düzene koymal›; sözün k›sas› plan yapmal›y›z. E¤er böyle bir zihinsel haz›rl›k
ve düzenleme yoluna gitmeden akl›m›za gelen fleyleri gelifligüzel yazmaya kalkarsak hiç de baflar›l› olamay›z. Yazma çal›flmalar›nda plan, bir bak›ma, yaz›n›n iskeletini oluflturur. Konusunu düzenli ve kolay yazmak isteyen bir kimse, hiç de¤ilse
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kafas›nda bir plan yaparak ifle bafllamal›d›r. Bu plan yap›lmazsa söze nereden bafllayaca¤›m›z›, neleri nerede söyleyebilece¤imizi bilemeyiz. Gerçek hayatta da planlama, amaca en k›sa yoldan ulaflma arac› de¤il midir?

Anlat›fl
Duygu ve düflüncelerimizi dile getirme, ifade etme demektir. Daha önce de belirtti¤imiz gibi yaz›l› anlat›mda bulufl ile düzenleyifl aflamalar›ndan sonra s›ra anlat›fla
gelir. Bu aflamaya anlat›m da diyoruz. fiimdi etkileyici ve sürükleyici bir anlat›mda
bulunmas› gereken özellikleri belirtelim. Bunlar duruluk, aç›kl›k, yal›nl›k, içtenlik,
ak›c›l›k ve kifliselliktir. (Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için ünite 1’e bak›n›z).

ÖRNEK

Sözün kal›c› olmas›, gelecek kuflaklara aktar›lmas›, anlat›m›n önemi ve iletiflim
bak›m›ndan de¤eri üzerinde dururken büyük söz ustas› Yunus Emre’ye bir kulak
verelim ve küçük bir inceleme - de¤erlendirme çal›flmas› yapal›m. Bundan sekiz
yüzy›l öncesinden flöyle sesleniyor Yunus:
Sözünü bilen kiflinin
Yüzünü a¤ ede bir söz
Sözü piflirip diyenin
‹flini sa¤ ede bir söz
Söz ola kese savafl›
Söz ola kestire bafl›
Söz ola a¤ulu afl›
Bal›la ya¤ ede bir söz
Bu fliirde flairin en çok vurgulad›¤› fley afla¤›dakilerden hangisidir? SIRA
Neden?
S‹ZDE
• Sözünü bilen kifli
• Sa¤lam kiflinin sözü
D Ü fi Ü N E L ‹ M
• Sözün büyük gücü
• Sözün savafl› kesmesi
S O R U
• Sözün zaman›n› bilme

SIRA S‹ZDE

2
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

Sorular› daha da ço¤altabiliriz. Elbette ki bu sorulara olumlu yan›t vermek ve
D‹KKAT
bana kat›lmak zorunda de¤ilsiniz. Ama kesin yarg›ya varmadan önce fliiri ve sorular› bir kez daha okuyun. Bir de flu soruya yan›t vermek için düflünün:
S‹ZDE ilgi kuru“Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.” atasözüyle bu fliir SIRA
aras›nda
labilir mi? Ne bak›mdan?
Yunus’un bu güzel fliiri, bundan sekiz yüzy›l önce yazd›¤›n›
gözden uzak tutAMAÇLARIMIZ
may›n. O büyük söz ustas›n›n Türk diline, edebiyat›na ve kültürüne çok büyük
hizmetlerde bulundu¤unu biliyoruz. Gerçekten Türkçemizin ba¤›ms›z bir dil olarak varl›¤›n› sürdürmesinde Yunus’un unutulmaz bir pay› vard›r.
K ‹ T A P
Okudu¤unuz bu fliirde çok tatl› bir dil, çarp›c› bir anlat›m hemen dikkatinizi çekiyor mu?
Yan›t›n›z›n “Evet” oldu¤una kesinlikle inan›yorum. Ayr›ca
T E L bu
E V ‹ Zfliirle
Y O N yüzy›llar
ötesinden bize ne güzel ve ne kadar anlaml› dersler verildi¤ini bir daha düflünür
müsünüz?
Ayn› yarg›lar› paylaflmasak bile flunu söyleyebiliriz: fiiirde kullan›lan dili bugün
‹ N T E R Nbüyük
ET
bile kolayca anl›yor, çekici anlat›mdan zevk al›yoruz. ‹flte Yunus’u
flair yapan özelliklerin bafl›nda bu geliyor.

N N

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Kuflkusuz bu metni fliir yapan, yaln›zca anlat›m ögeleri de¤ildir. fiiirin güzelleflmesinde katk›lar› olan ölçü (vezin), uyak (kafiye), söz dizimi ve naz›m flekli gibi
biçimsel özellikleri de vard›r.
Hemen dikkatimizi çekti¤i gibi bu fliirde gerek öz gerekse biçim bak›m›ndan
çok güzel bir kompozisyonla karfl›laflmaktay›z.

BULUfi UYGULAMASI
fiimdi birlikte, kavrama ve bulufl üzerinde uygulama çal›flmalar› yapal›m:
“Sütten a¤z› yanan, yo¤urdu üfleyerek yer.” atasözüyle ilgili bir yaz› yazman›z istense ne yapars›n›z?
Önce sözü bir daha okuyun ve iyice düflünün. Burada sözün hem gerçek anlam› hem de mecaz anlam› oldu¤una dikkat edin. Sizden as›l istenen fleyin mecaz
anlam› yakalay›p ifllemeniz oldu¤unu unutmay›n.
Bu arada hemen “mecaz” sözcü¤ünün anlam›n› düflünün ve hat›rlamaya çal›fl›n. Bir sözcü¤ün veya sözün kendi gerçek anlam›ndan baflka bir anlamda kullan›lmas›na mecaz deniyordu de¤il mi? “Diflli” kelimesinin gerçek anlam› belli. Ama
biz bu sözcü¤ü, “O çok diflli bir kad›nd›r.” gibi bir cümlede kullan›rsak, mecaz
yapm›fl oluruz. O zaman bu sözcü¤ü, “‹stedi¤ini yapt›rabilen, sözünü geçiren kimse” anlam›nda kullan›yoruz demektir.
Evet yine konumuza dönelim. Yukar›daki atasözünde as›l vurgulamam›z gereken nedir? Siz ne dersiniz bilmem; ama bence üstünde durulmas› gereken nokta
flu olmal›: Herhangi bir olay karfl›s›nda kötü duruma düflen bir kimse, benzer durumlarla karfl›lafl›nca çok çekingen davran›r. Bu görüfle kat›l›r m›s›n›z?
Yan›t›n›z “Evet” ise konuyu az daha açal›m ve bu ana fikri yard›mc› fikirlerle
destekleyelim:
“Bafllar›na beklenmedik bir durum gelenler, o derece korkulu olmasa da benzer durumlar karfl›s›nda ürker, çekingen davran›rlar. En tehlikesiz konularda bile
dikkatli olmaya çal›fl›rlar. Böyle bir duruma düflmektense, önceden dikkatli olman›n yollar›n› araflt›rmak daha uygun olur.”
San›r›m bu görüfllere genel olarak siz de kat›lacaks›n›z. ‹flte o zaman konuyu
kavram›fl, bulufl aflamas›n› gerçeklefltirmifl oluruz. Ondan sonra yazaca¤›m›z fleyleri, duygu ve düflüncelerimizi maddeler halinde s›raya, düzene koymak gerekir ki
buna plan veya planlama dedi¤imizi biliyorsunuz. Anlat›m ise tasarlanan noktalar›n yaz›ya dökülmesi, ifade edilmesi oluyor.
Dilerseniz anlama, kavrama ve buluflla ilgili birkaç uygulama çal›flmas› daha
yapal›m:
“Baflaklar›n içi bofl olan›d›r ki bafl›n› daima havada tutar.” özdeyiflini
düflünelim.
Önce sözü dikkatle ve bir daha okuyun. Hem gerçek anlam hem de mecaz anlam› bak›m›ndan çok güzel bir söz de¤il mi?
Sizin ne düflündü¤ünüzü bilemiyorum; ama bana göre as›l vurgulanan nokta
flu: “Yeteneksiz ve bilgisiz insanlar, bu durumlar›n› örtmek için baflkalar›na büyük
görünmeye çal›fl›rlar. Onlar›n bu durumlar›na aldanmamal›y›z.”
Bu görüfle siz de kat›l›yor musunuz?
Yan›t›n›z›n “Evet” olmas› gerekir. Kendi düflüncenizle bu görüflü karfl›laflt›r›r
m›s›n›z? Arada önemli fark var m›? Ne bak›mdan? Asl›nda farkl› görüfller de olabilir ve bunu çok do¤al, bunu normal karfl›lamak gerekir. Ama temelde birleflti¤imizi san›yorum. O zaman yukar›daki görüflümüzü daha da açal›m:

1. Ünite - Yaz›l› Anlat›m

“Bilgili ve görgülü insanlar ise alçakgönüllü ve hoflgörülü olurlar. Kendilerini
olduklar›ndan baflka türlü göstermez, buna hiç gerek duymazlar. Onlar›n gerçek
de¤erlerini biz kolayca anlayabiliriz.”
Böylece özdeyiflle ilgili malzemeyi büyük ölçüde belirlemifl, toparlam›fl oluyoruz.
“At ölür, meydan kal›r; yi¤it ölür, flan kal›r.” atasözü üzerine bir yaz› yazacak olursan›z ana fikir olarak neyi vurgulars›n›z?
Sözü tekrar okumay› ve iyice düflünmeyi unutmay›n. fiöyle diyebilir miyiz?
“Bir at öldükten sonra onun hünerlerini gösterdi¤i meydan bofl kal›r; ama yi¤it
bir insan ölümünden sonra da an›l›r, ünü her tarafa yay›l›r. De¤erli insanlar, ölümden sonra da kolay kolay unutulmazlar.”
Bu görüfle siz de kat›l›yor musunuz?
Yan›t›n›z›n “Evet” oldu¤u kan›s›nday›m. fiimdi bir atasözüne daha bakal›m:
Sizce “Ak›l ak›ldan üstündür.” sözünün ana fikir cümlesi afla¤›dakilerden hangisidir?
“Bir insan›n akl› baflkas›ndan üstün olur.”
“‹nsan, kendinden üstün düflünceli kiflilerin bulunabilece¤ini unutmamal›d›r.”
“Ak›l üstünlü¤ü, insanda k›skançl›k duygusu yarat›r.”
“‹nsan›n baflkalar›na fikir dan›flmas› yararl› olur.”
Burada siz hangi seçene¤i seçtiniz bilemiyorum. Ancak benden böyle bir fley
istenseydi ikinci ve dördüncü seçeneklerden birini ya da ikisini birden seçerdim.
Çünkü dikkatle okunup düflünülürse bu iki seçene¤in ayn› ana fikri dile getirdi¤i
görülecektir.
Üzerinde k›saca durdu¤umuz atasözleri ile özdeyifle bakarak siz de anlama,
kavrama ve bulufl üzerine baflka örnekler oluflturmaya çal›fl›n.

PLAN UYGULAMASI
Daha önce plandan k›saca söz etmifltik. Bildi¤iniz gibi, plan insan›n gerek bireysel
gerekse sosyal hayat›nda büyük önem tafl›r. Günümüzde belli bir plana göre hareket etmeyen bir kiflinin ve toplumun baflar› flans› yoktur.
Yaz›da plana geçelim. Yaz›da (yaz›l› anlat›mda) plan; herhangi bir konuda öne
sürülecek düflüncelerin, olaylar›n ve duygular›n mant›kl› olarak düzene konmas›d›r. Önce konu belirlenip s›n›rlan›r, sonra “Bulufl” uygulamalar›nda belirtti¤imiz gibi bir ana fikre ba¤lan›r. Bu ana fikre göre bilgi ve malzeme toplan›r. Daha sonra
bu fikirler, birlik ve bütünlük sa¤lanacak biçimde s›ralan›r ki bu düzenleme ifline
planlama diyoruz.
Yaz›ya iyi bir plan yapt›ktan sonra bafllamal›y›z. Yaz›n›n çat›s›, iskeleti olan
plan; bize yol gösteren temel araçt›r.
Yaz›ya bafllarken hangi düflünceleri seçecek, onlar› nas›l gelifltirecek, yaz›y› nas›l sonland›raca¤›z? ‹flte bunu bize plan gösterecektir.
Planlamada; afla¤›daki sorular› sürekli olarak göz önünde tutmal›y›z:
Ne söyleyece¤im?
Niçin söyleyece¤im?
Nerede söyleyece¤im?
Ne zaman söyleyece¤im?
Nas›l söyleyece¤im?
Kime söyleyece¤im?
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fiimdi birlikte uygulamal› bir plan çal›flmas› yapal›m. Konumuz “Üzüm üzüme
baka baka karar›r.” atasözü olsun. Burada bizden istenen; sözün gerçek anlam›ndan s›yr›lmak, “kifliler aras›ndaki iliflkilerin yarataca¤› sonuçlar üzerinde durmak”
t›r. Bu durumda plan›m›z› flöyle yapabiliriz:
Girifl
1. Kifli
• Kiflinin tan›m›
• Kiflinin tek ve toplumsal yaflay›fl›
Geliflme
2. Kifliler aras›ndaki iliflkiler
• Aile kiflileri aras›ndaki iliflkiler
• Yak›n çevremizle iliflkiler
• Okul arkadafllar›yla iliflkiler
• ‹fl hayat›m›zdaki iliflkiler
• Çeflitli çevrelerden edinilen arkadafll›k iliflkileri
• Geziler dolay›s›yla kurulan iliflkiler
• Baflka toplumlar›n kiflileriyle kurulan iliflkiler
• Konuya uygun örnekler
Sonuç
Kiflilerle olan iliflkilerimizde dikkatli olmam›z gerekti¤ini vurgulayan ve e¤itimin önemini belirten bir sonuç.
Hiç kuflku yok ki bu, kesin ve de¤iflmez bir plan de¤ildir. Baz› maddeler
buradan ç›kar›labilir, buraya yeni maddeler de eklenebilir. Burada planla ilgili bir
fikir vermek ve plan›n bölümlerini göstermek amac›yla bu örnek ele al›nm›flt›r.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

3

Bu örne¤e bakarak
siz de belli konular üzerinde baflka örnekler oluflturmaya çal›fl›n.
SIRA S‹ZDE
fiimdi de, plan yapman›n yararlar›n› maddeler halinde k›saca belirtelim:
fi Ü N E L ‹ M
• Plan;D Üyaz›y›
gereksiz ve bofl sözlerden, bizi de konu d›fl›na ç›kmaktan
kurtar›r.
S O R fikirleri
U
• Yazarken
rahatça anlatmay› ve yaz›n›n kolay anlafl›lmas›n› sa¤lar.
• Düflünce, duygu ve hayallerimizi ölçülü ve ba¤lant›l› biçimde anlatmaya
yarar.
D‹KKAT
• Düzenli yazacak kifliyi karars›zl›k ve zaman kayb›ndan kurtar›r.
• Konuda birli¤i sa¤lar.
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SIRA S‹ZDE

ANLATIM UYGULAMASI

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

fiimdi bir ö¤renci
yaz›s› okuyal›m ve onu özellikle anlat›m yönünden inceleyip
AMAÇLARIMIZ
de¤erlendirelim.
S›n›fta ö¤renciye verilen yazma konusu flu:
“Ormanlar›m›z›
K ‹ T A Piyi koruyal›m. Çünkü orman ürünlerini d›fl ülkelerden sat›n almak olas›d›r; ama topra¤› ve onun üzerindeki orman› sat›n alamay›z.” Ö¤rencimiz
bu sözle ilgili olarak flöyle bir yaz› yaz›yor:

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

1. Ünite - Yaz›l› Anlat›m

ORMAN
Bana küçükken “Orman ne?” deseler ürperirdim. Orman›n ne oldu¤unu bilmez, ondan korkard›m. Çizgi filmlerde onu ve onun içinde yaflayan canl›lar› gördükçe, baflka odalara gider, film seyretmezdim. O y›llarda orman ve içindeki canl›lar benim
için s›rd›. Bu s›rr› çözmek için sorular sorar, annemi ve babam› bunalt›r, ald›¤›m
yan›tlarla yetinmez, soru sormaya devam ederdim.
Orman, benim için neydi, anlam›yordum. Sadece onun a¤açlardan olufltu¤unu
biliyordum.
‹lkokul y›llar›nda orman› tan›d›m. Tan›d›kça sevdim. Yararlar›n› ö¤rendim.
Orman bir ülkenin her fleyidir. Orman sayesinde evimiz, mobilyalar›m›z var. Onun
sayesinde okula gidebiliyoruz. Onun sayesinde okuyup yazabiliyoruz. Hep onun sayesinde bu modern yaflant›m›z› sürdürüyoruz.
Bugün en büyük sorun ona -ormana- karfl›, insano¤lunun yapt›klar›. Orman
insano¤luna her fleyini verdi. A¤açlar›n›, sular›n›, içinde yaflayan hayvanlar›n›, oysa insano¤lu onu yakt›, gitgide yok etti. Orman can çekiflmeye yüz tuttu. Bizden sonraki nesiller, “Allah Allah orman da ne ki?” diyebilirler. O zaman biz onlara ne deriz? Daha kötüsü bize “Ne yapt›n›z? Bu güzelli¤i nas›l ac›mas›zca yok ettiniz?” diye
sorarlarsa ve bizi lanetlerlerse ne yapar›z?
Belki orman ürünleri yabanc› ülkelerden sat›n al›nabilir. Ama, ya a¤açlar, ya hayvanlar? Onlar al›nabilir mi? Ya toprak, o güzel orman topra¤›, bir santimetresi bin
y›lda oluflan toprak, o sat›n al›nabilir mi? Yan›t yok, çünkü bunlar sat›n al›namayan, para ile elde edilemeyen de¤erlerdir.
‹yi korunmazlarsa, bir gün, ormanlar yok olabilir. Yok olunca da hiçbir fley yapmak
olas› de¤il. O zaman ne yapal›m? Orman bize bir veriyorsa biz ona iki verelim.
Onun yok olmas›n› önleyelim. Bu yok olman›n önüne geçip durdural›m. “Dur” diye
hayk›ral›m. Ormanlar› büyütelim, öyle ki kentlerimiz ormanlar içinde kaybolsunlar.
Çocuklar›m›z sokaklarda de¤il, ormanlarda oynas›nlar. Yurdumuzu yeflillendirip,
güzellefltirelim.
Haydi ifl bafl›na!”

fiimdi bu kompozisyonu dikkatli olarak bir daha okuyun.
Nas›l, yaz›y› be¤endiniz mi? Hemen dikkatinizi çeken yönlerin neler oldu¤unu belirtiniz.
Önce bu kompozisyonu yazan ö¤rencimizin okulunu belirleyelim. Bu ö¤renci
lise veya üniversite ö¤rencisi olabilir mi? Yan›t›n›z›n “Hay›r” olaca¤›na inan›yorum.
Çünkü dikkatle okuyunca yaz›da çocuksu ifadelerin bulundu¤unu görüyoruz. Peki bu ö¤renci ilkö¤retimde okuyor olabilir mi? Evet, bu çocu¤umuz ilkö¤retim 6.
s›n›f ö¤rencisi idi.
Bir kez daha belirtelim. Bu yaz› s›n›fta yaz›lm›flt›r ve üzerinde herhangi bir düzeltme yap›lmam›flt›r.
Haydi flimdi yaz›y› de¤erlendirmeye devam edelim. Ancak bir daha okur ve iyice düflünürseniz iflimiz daha kolay yürür.
Ö¤renci, verilen konuyu yeterince anlam›fl ve kavram›fl m›?
Kesinlikle evet. Hem de çok iyi anlam›fl ve kavram›fl. Kendi düzeyinde ilginç
bulufllar› da var (Çizgi film, korkma, soru sorma gibi).
Devam edelim.
Peki ö¤rencimiz bir plan yapm›fl; girifl, geliflme ve sonuç olarak bir düzen kurmufl mu?
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Bu soruyu da “Evet” diye yan›tlad›¤›n›z› biliyorum. Gerçekten bu yaz›da ilgi çekici bir girifl (‹lk üç paragraf), düzenli ve güzel bir geliflme (4 - 6. paragraflar) ve
çarp›c› bir sonuç bölümü oldu¤unu görüyoruz.
fiimdi flu soruyu düflünelim:
Yaz›da konu d›fl›na ç›k›lm›fl m›? Konuyla ilgisi olmayan sözler ve görüfller var m›?
Yaz›n›n bu aç›dan da çok baflar›l› oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. Konu d›fl›nda de¤il bir cümle, bir tek sözcük bile yok dersem bana kat›l›r m›s›n›z?
San›r›m ayn› görüflü paylafl›yoruz.
Peki yaz›ya bu özelli¤i kazand›ran nedir?
Çok k›sa bir yan›t› var bunun: Plan, düzen ve sistem. Böylelikle hiç de¤ilse kafada yap›lan düzenleme ilkesinin yarar›n› bir kez daha ve canl› olarak görmüfl
oluyoruz.
Yaz›n›n anlat›m özellikleri aç›s›nda da uygun oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bir yaz› yazarken konu, konunun ana maddesi, görüfl noktas›, tür gibi özelliklere dikkat edilmesi gerekti¤ini gözden uzak tutmayal›m.
Bir konunun gözlem, araflt›rma, inceleme, düflünme, hayal gücü gibi ögelerden
birine daha çok ba¤l› kal›narak ifllendi¤ini unutmayal›m.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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Bu yaz›y› daha
üzerinde durdu¤umuz anlat›fl ilkesi ve özellikleri aç›s›ndan dikkatle
SIRAönce
S‹ZDE
inceleyiniz. Baflar›l› bir yaz›da bulunmas› gereken aç›kl›k, duruluk, yal›nl›k, ak›c›l›k, kiflisellik gibi temel özelliklerin bu yaz›da olup olmad›¤›n› belirleyiniz.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

YAZMA Ö⁄RET‹M‹
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Yazma eylemi,
dayanan bir süreçtir. Yaz›l› ürün kâ¤›da yaz›lmadan
S O Rdüflünmeye
U
çok önce yazan›n zihninde en az›ndan bir taslak biçiminde oluflur. Düflüncelerini
zihninde belli bir düzen içinde herhangi bir çerçeveye oturtamayan kifliler, yaz›l›
D‹KKAT
olarak da baflar›l› ve anlaml› ürünler ortaya koyamazlar. Bu ba¤lamda yazma ö¤retimi, düflünmeyi ö¤retme olarak da adland›r›labilir. Çünkü yazma süreci, düflünSIRA
S‹ZDE ilerlemesine ba¤l›d›r.
me sürecinin
sa¤l›kl›
Anlat›m›n odaklanaca¤› konunun seçiminden sonra konuya dikkatle yaklafl›lmal›d›r. Bu konunun kime ve niçin anlat›laca¤›, sunulaca¤› da göz önünde tutulAMAÇLARIMIZ
mal›d›r. Yaz›l› ürünün ortaya konmas›ndan önce gerçekleflen bu süreç ne kadar
sa¤lam olursa yaz›l› ürünü oluflturma süreci de o kadar az sanc›l› olacakt›r. Çünkü
kime ve niçin
konusu; yaz›n›n dil ve anlat›m›n›, konunun yap›land›r›l›K ‹ yaz›laca¤›
T A P
fl›n› ve bunlara ba¤l› olarak da türünü belirleyecektir. Baflar›l› bir yazma çal›flmas›ndaki aflamalar› s›ras›yla bulufl, düzenleyifl ve anlat›fl olarak belirtmifltik. Bulufl;
yaz› konusuyla
ilgili duygu ve düflüncelerin ortaya konmas›, konu ile ilgili madde
TELEV‹ZYON
ve malzemelerin toplanmas›yd›. Bulunan malzemenin s›raya konmas›na düzenleyifl, onlara yaz› biçimi verilmesine anlat›fl denmekteydi. Bu uygulamalar; sözcük
da¤arc›¤›, cümle bilgisi, paragraf yap›s›, noktalama ve yaz›m ile s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.
T E R N Eanlat›m
T
Baflar›l› bir‹ Nyaz›l›
ürününün ortaya konmas›nda bu üç aflama büyük öneme sahiptir.
Yazma süreci, üst düzey düflünme biçimlerinin de devreye girdi¤i bir süreçtir.
Çünkü yaz›l› ürünler; de¤erlendirme, çözümleme ve yorumlamalar›n da yer ald›¤›
bir süreçte oluflur. Bir anlat›m becerisi olan yazmada öncelikle bir konunun üzerinde ayr›nt›l› bir biçimde düflünmek, düflüncelerini yal›n bir anlat›m ve bir düzen
içinde sunabilme yetilerine sahip olmak gerekir.
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Bu süreçte bireylerin kendi düflüncelerinin fark›na varmalar›n› sa¤lamal›y›z. Kimi etkinlikler arac›l›¤›yla konuflarak, çizerek ya da hareketlerle onlar›n düflüncelerini d›fla vurmalar›n› sa¤layabiliriz.
Her yazma deneyimi, yeni bir düflünme ve tasarlama süreci demektir. Yeni bir
yaflam durumunun daha deneyimlenmesi demektir. Kifliyi yazmaya yönlendirmek,
kendini yaz›l› olarak ifade etmeye al›flt›rmak, de¤iflik e¤itim - ö¤retim ortamlar› yaratarak bu becerilerinin geliflimine hizmet etmek gerekir. Yazma ö¤retiminin temel
ilkesi, yazd›rmakt›r.

Yazma Ö¤retimi Yaklafl›mlar›
Yazma sürecinin ö¤retilmesi, edindirilmesi söz konusu oldu¤unda devreye metne
nas›l yaklaflt›¤›m›z konusu girer. Çünkü bu, sizin yazma ö¤retimi yaklafl›m›n›z› da
belirleyecek olan ç›k›fl noktas›d›r. Genellikle metne yaklafl›mda iki tür bak›fl aç›s›
vard›r:
• Metni bir ürün olarak gören yaklafl›m
• Metni bir süreç olarak gören yaklafl›m
Metni bir ürün olarak gören yaklafl›mda yazma süreci yap›sal yönüyle dikkate
al›n›r. Yaz› yazmak, düflüncelerin kaydedilmesi ya da kâ¤›da aktar›lmas› olarak görülür. Yaz›n›n oluflturulmas›ndan önce gerekli bilgiler toplan›r; daha sonra toplanan bilgiler neden-sonuç iliflkisi, bir tezi kan›tlama, karfl›laflt›rmalar yapma yoluyla
kâ¤›da ifllenir. Süreç merkezli yaklafl›m ise yaz›y› oluflturan belle¤in biliflsel süreçlerini de göz önüne alarak bu sürecin yazma sürecindeki durumuna ve etkilerine
de e¤ilir. Yazmadan önce ve yaz›m s›ras›nda ortaya ç›kan farkl› süreçlerle alt beceriler üzerinde durur. Bu alt süreçler; ön yaz›m, taslak yazma, gözden geçirip düzeltme ve yaz›m ifllemi bitene kadar uyumun korunmas›n› kapsar.
Metni bir ürün olarak gören yaklafl›m›n biliflsel süreci göz ard› etmesi ve metin üzerindeki çözümlemeleri sadece yap›sal aç›dan yapmas› kiflinin yazma sürecindeki bulufl, düzenleyifl ve anlat›fl basamaklar›ndaki yarat›c›l›¤›n› da göz ard›
etmektedir.
Yazma ö¤retiminde önemli bir yere sahip olan yarat›c› yazma çal›flmalar›; kiflinin yaflant›lar›n›, gözlemlerini, duygu, hayal ve düflüncelerini daha özgün biçimlerde sunmas›na olanak sa¤lamas›yla bireyin yazma sürecindeki biliflsel ve duyuflsal
davran›fllar›n› harekete geçiren etkinlikler içermektedir. Bu nedenle yarat›c› yazma
çal›flmalar›, daha çok metni süreç olarak gören yaklafl›ma hizmet eder niteliktedir.

YARATICI YAZMA
Yarat›c› yazma, ö¤rencilerin yazma sürecine kat›l›mlar›n› amaçlayan ve bunun için
de çeflitli yazma etkinlikleriyle onlar›n yazma sürecinin ilkelerinden olan bulufl,
düzenleyifl ve anlat›fl basamaklar›nda daha üretken olmalar›n› sa¤layan bir yazma
yaklafl›m›d›r. Yarat›c› yazman›n yazma sürecine en önemli katk›s›, kifliyi yazma eylemine haz›r duruma getirmesi ve onu yazmaya güdülemesidir. De¤iflik ö¤renme
durumlar›na sahip olan ö¤rencilerin her birine ulaflmak oldukça zordur; ancak yarat›c› yazma çal›flmalar›, e¤lenceli ve farkl› yazma etkinlikleri arac›l›¤›yla ö¤rencilerin yazma sürecini bafllatmalar›n› ve yarat›c›l›klar›n› destekleyerek özgün ürünler
ortaya koymalar›n› sa¤lamaktad›r.
Oral (2003) ve ‹pfliro¤lu’nun (2006) yarat›c› yazma çal›flmalar› ile ilgili yap›tlar›nda çeflitli etkinlikler sunulmufltur. Yarat›c› yazma etkinlikleri hakk›nda fikir vermek aç›s›ndan yararl› olaca¤› düflünülen bu etkinliklerin bir bölümüne k›sa hat›rlatmalar biçiminde afla¤›da yer verilmifltir:
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•
•
•
•
•

Metnin devam›n› yazarak sonunu tamamlamak,
Metne yeni bir son yazmak (Metni k›saltmak ya da uzatmak),
Bak›fl aç›s›n› de¤ifltirmek,
Mekan›, zaman› ve kiflileri de¤ifltirmek,
Özgün metindeki olay örgüsüne ba¤l› kalarak kiflileri de¤ifltirmek ya da kiflilere ba¤l› kalarak olaylar› de¤ifltirmek,
• Bilinen bir motiften, tipten ya da öyküden yola ç›karak çeflitleme yazmak,
• Bir yaz›nsal türden baflka bir türe dönüflüm (Bir metni baflka bir türde bir
metne dönüfltürme),
• Metnin bafll›¤›ndan ya da içindeki bir kavramdan ya da motiften yola ç›karak ça¤r›fl›m zinciriyle yeni bir metin kurgulamak.
Kifliyi yazma sürecine biliflsel ve duyuflsal olarak haz›rlamak için öncelikle yaz›lacak konuya ve türe iliflkin örnekler ve farkl› kaynaklar okuma, beyin f›rt›nas›
yapma gibi baz› ön haz›rl›klar yap›labilir.
Çevre ve müze gezileri yaparak sonras›nda yazma çal›flmalar›nda bulunma, fliir yazma çal›flmalar› yapma, grupla beraber öykü yazma, sözcük türeterek öykü
yazma, senaryo ve diyalog yazma, özgün deyifller oluflturma, rüyalardan öyküler
oluflturma, reklam metinleri yazma gibi çeflitli etkinlikler düflünülebilir. Ayr›ca de¤iflik yazma konular›yla da kiflide yazma sürecinin çekicili¤i art›r›labilir. Kiflinin yarat›c›l›¤›n› ve hayal gücünü katabilece¤i ilgi çekici ifadeler biçiminde sunulan konular, kifliyi yaz›l› anlat›ma çeken bir baflka etken olacakt›r. Bu tür konular arac›l›¤›yla da yazma sürecinin içsellefltirilmesi sa¤lanm›fl olacakt›r.
• 40 yafl›na geldi¤imde nas›l bir yaflam›m olacak?
• E¤er gökten ya¤mur yerine flekerli su ya¤sayd› ne olurdu?
• E¤er bir hayvan olsayd›m hangi hayvan olurdum?
• Yüzünüzün en çok be¤endi¤iniz yeri hakk›nda bir dörtlük yaz›n›z.
• ‹çinde ihtiyar bir adam, simit, flifle ve yaprak olan bir öykü yaz›n›z.
Yarat›c› yazma, bireyin yazma becerisini gelifltirmekle kalmay›p onun benlik alg›s›n› da olumlu yönde etkiler. Yarat›c› yazma çal›flmalar›:
• Kiflinin kendisini tan›mas›na,
• Yaflam ve insan üzerine düflünerek karar vermesine,
• Planlama yapmas›na,
• Bu planlar do¤rultusunda eylemlerde bulunmas›na,
• Bir konudaki duygu ve düflüncelerini, hayal gücünü kullanarak özgürce ka¤›da dökmesine olanak sa¤lar.

YARATICI YAZMA UYGULAMASI
Yarat›c› yazma çal›flmalar›nda kifliyi yazma sürecine çekecek, onun yazma iste¤ini
uyand›racak konular›n sunulmas› önemlidir. Onlar›n hem yaflant›lar›n› devreye sokabilecekleri hem de hayal güçlerini kullanabilecekleri konularla yarat›c›l›klar› harekete geçirilir.
Maltepe’nin (2006) yarat›c› yazma ile ilgili yapm›fl oldu¤u doktora çal›flmas›nda, ö¤rencilere verilen ilgi çekici bir konu arac›l›¤›yla yarat›c› yazma uygulamas›
gerçeklefltirilmifltir. fiimdi bu metne birlikte bakal›m. Ö¤renciye verilen konu flu:
“Bir an için dünyaya yeniden geldi¤ini düflün. Bu kez sana dünyada istedi¤in herhangi bir canl› olabilme hakk› verilmifl. Ne olmak isterdin? De¤iflimden sonraki ilk gününü bize anlat›r m›s›n?” Bu konu gerçekten ilgi çekici
ve ö¤rencilerin hayal gücünü kullanmas›na uygun bir içeri¤e sahip. ‹flte bununla
ilgili bir ö¤renci yaz›s›:

1. Ünite - Yaz›l› Anlat›m

“KUfi CENNET‹ (6.s›n›f ö¤rencisi / k›z)
Kufl olmak isterdim. De¤iflimden sonraki ilk günüm:
Kufl olup geldim dünyaya yumurta çatlad› ve ben ç›kt›m. Bir dal›n üzerindeydim.
Süpürge telleriyle yap›lm›fl bir yuvada. Benimle beraber iki yavru daha vard›. Bir de
büyük iki kufl biri anne öbürü baba. Babam, uçup gitti. Annem bafl›m›zdayd›. Anneme sordum:
- Babam nereye gitti?
- Size yemek getirmeye, dedi.
Sonra uyuyakalm›fl›m. Güzel bir uykuydu. Rüyamda bir kedi babam› al›p götürmüfltü. Parçalad› her yerini korktum ve s›çrad›m. Babam bafl›mdayd›. Annem yeme¤i
haz›rlay›p getirdi. Çok ac›km›flt›m, annem ne getirdiyse bu böyle flu flöyle deyip yememezlik yapmad›m. Baya (baya¤›) karn›m fliflti. Sand›m ki daha ilk günden patl›yaca¤›m. Patlamadan dünyay› görmek istedim. Babama dönüp:
- Baba beni uçursana dedim. Babam:
- Daha ufaks›n uçamazs›n, dedi.
Babama küstüm babam yine gitti. Ayn› fleyi anneme söyledim. Annem:
- Afla¤›ya inip deneyelim, dedi.
Beni s›rt›na al›p indi. ‹lk uçuflu denedim olmad›. ‹ki, üç, befl, on... derken art›k uçuyordum. Annem beni tebrik etti. Kardefllerim yuvadayd›. Annemle beraber gökyüzüne ç›kt›k. Gökyüzünde bir melek gibi uçuyordum. Gide gide, uça uça, döne döne bir
baflka flehre gitmifltim. Art›k gün bat›yordu. Akflam olmufltu. Annemi kaybetmifltim.
Yuvama dönmek istedim. Ama bulamad›m. Gökyüzünde bir kufla rastlad›m. Bafl›mdan geçenleri bir ç›rp›da anlat›verdim. Kufl güldü. Sonra:
- Benimle gel! dedi.
Beni bir cennete getirdi. Ad› “Kufl Cenneti” idi. Orada bir sürü kufl vard›. fiafl›rm›flt›m, ilk defa görmüfltüm o kadar kuflu, gerçi daha bir gün olmufltu ama neyse
onlarla arkadafl olmufltum. Sonra bir bakt›m. Annemler kap›dayd›. Beni al›p eve
götürdüler...”

Yarat›c› yazma çal›flmalar›nda ö¤rencilere sunulabilecek bir baflka örnek verelim flimdi:
• “Bir elma tohumu olarak dünyaya geldi¤inizi düflünün. Ancak bir elma tohumuyken bafl›n›zdan geçen olaylar sonucu art›k bir tohum de¤ilsiniz ve flu
an bambaflka bir biçimdesiniz/durumdas›n›z. Nas›l bir varl›k oldu¤unuzu,
ne tür bir de¤iflim geçirdi¤inizi ve bafl›n›zdan geçenleri dile getiren bir anlat› oluflturunuz. Unutmay›n bu, bir elma tohumunun yaflam öyküsü olacak!”
fiimdi de bir uygulama çal›flmas› yapman›z› istiyoruz:
• “Afla¤›da verilen anlat›da olay yar›da b›rak›lm›flt›r. Sizce yazar›n duydu¤u sesler nereden gelmektedir? Öyküye kald›¤› yerden devam ederek olaylar› gelifltirip sonland›r›n›z.”
“H‹fiT, H‹fiT....
Yürüyordum. Yürüdükçe de aç›l›yordum. Evden k›zg›n ç›km›flt›m. Belki de t›rafl b›ça¤›na sinirlenmifltim. Olur, olur! Mutlak t›rafl b›ça¤›na sinirlenmifl olaca¤›m.
Otlar›n yeflil olmas›, denizin mavi olmas›, gökyüzünün bulutsuz olmas›, pekâlâ bir
meseledir. Kim demifl mesele de¤ildir, diye? Budalal›k! Ya ya¤mur ya¤sayd›... Ya otlar›n yeflili mor, ya denizin mavisi k›rm›z› olsayd›... Olsayd› o zaman mesele olurdu,
iflte.
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Çikolata renginde bir yaprak, ça¤la bademi renkli bir keçi gördüm, birisi arkamdan:
- Hiflt, dedi.
Dönüp bakt›m. Yolun kenar›ndaki daha boyunu posunu almam›fl taze deve dikenleriyle karabafllar erik lezzetinde bana bakt›lar. Difllerim kamaflt›. Yolda kimsecikler
yoktu. Bir evin dam›n›, uzakta uçan bir iki kuflu, yapraklar›n aras›ndan denizi gördüm. Yoluma devam ederken:
- Hiflt, hiflt, dedi.
Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istedi¤im için dönüp bakamad›m. Olabilir.
Gökten bir kufl, hiflt hiflt ederek geçmiflti. Arkamdan y›lan, tosba¤a, bir kirpi geçmifltir. Bir böcek vard›r belki hiflt hiflt diyen.
- Hiflt! dedi yine.
Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp bakt›m, çal›lar›n aras›na birisi saklan›yormufl
gibi geldi bana.
Yolun kenar›na oturdum. Az ötemde bir eflek otluyor. Onun da rengi ça¤la bademi,
a¤z›, diflleri, kulaklar›, boynu ne güzel. Otluyor âdeta çat›rdata çat›rdata yiyor. Belki de bu ç›t›rt›l›, çat›rt›l› sesi “hiflt, hiflt” diye duymuflumdur? Efle¤in ot kopar›fl›n›n sesinden apayr› bir ses:
- Hiflt hiflt hiflt, dedi.”
(...)

Bu öyküyü tan›d›n›z m›? Türk edebiyat›n›n en tan›nm›fl öykü yazarlar›ndan Sait Faik’in ünlü bir öyküsü bu. Sizce yar›m b›rak›lan bu öykü nas›l devam edebilir?
Biraz düflünüp yaz›n›z.
Yukar›daki örneklerde oldu¤u gibi düzeye uygun metinler seçilerek ö¤rencilerden olaylar› gelifltirip sonuçland›rmalar› istenebilir. Ayr›ca bu tür metinler üzerinde yine kahramanlar›n özelliklerinde, mekânda ve zamanda da de¤ifliklikler yap›larak ö¤rencilerden metni yeniden üretmeleri de istenebilir. Bu tür uygulamalar,
hem ö¤retmenler hem de ö¤retmen adaylar› ve ö¤renciler için geçerlidir.
Bu tür yarat›c› yazma etkinliklerinin yan› s›ra ö¤rencilere de¤iflik türlerde de
metinler yazd›r›labilir. Örne¤in ö¤rencilere mektup ya da söylefli türlerinde metinler yazd›rmak isteniyorsa bu konuda da e¤lenceli ve yarat›c›l›klar›n› harekete geçirebilecek konular/durumlar sunulabilir. Örne¤in ö¤rencilerden “Tarihi bir kiflilik
(flahsiyet) seçerek (M. Kemal Atatürk, Einstein, Graham Bell, Kanuni Sultan Süleyman vb.) ona mektup yazmalar› veya sevdikleri bir roman kahraman› ile söylefli
yapmalar› ya da ona mektup yazmalar›” istenebilir. Bir TV dizisi, sinema filmi veya tiyatro oyuncusu ile görüflme yapmalar› da istenebilir.
Yarat›c› yazma çal›flmalar›nda fliir türü ile ilgili olarak da yazma çal›flmalar› yapt›r›labilir. Öncelikle çocuklara güzel ve onlar için çekici fliirlerden örnekler okunur.
Ard›ndan üzerinde yarat›c› yazma çal›flmas›na uygun bir fliir seçilerek ö¤rencilerle
dizelerdeki sözcüklerin de¤ifltirilmesi ve yeni bir fliirin oluflturulmas› sa¤lanabilir.
Ö¤renci biçime öykünerek; ancak kendi seçece¤i sözcüklerle oluflturaca¤› içerikle
yeni bir ürün ortaya ç›karm›fl olman›n sevincini duyacakt›r. Ö¤rencilere fliir yazma
konusunda güç verecek bir çal›flmad›r bu.
Afla¤›da Özdemir Asaf’tan al›nm›fl bir dörtlük bulunmaktad›r. Bu dörtlü¤ün
özelli¤i, son dizesinin hemen hemen dörtlü¤ün önceki dizelerinin son sözcüklerinden olufluyor olmas›d›r. Ö¤renciler de bu düzene¤i örnek alarak bir dörtlük
oluflturabilirler.
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DÜELLO
Her tomurcuk bir çiçe¤in uykusuna,
Her çiçek bir yemiflin kuflkusuna,
Her yemifl bir böce¤in korkusuna,
Uykusuzca, kuflkusuzca, korkusuzca yürür.
Özdemir Asaf
(Bafll›k)..................
Her .................... bir ............... .........................,
Her .................. bir ................. ..........................,
Her ................... bir ................ ......................... ,
....................., ......................., .................. .............. .

Yukar›da sadece birkaç yarat›c› yazma uygulamas› sunuldu. Bu tür örnekler daha da ço¤alt›labilir. Böyle çal›flmalar arac›l›¤›yla kiflinin duyma, sezme, empati kurma, gözlemleme, yorumlama ve yarat›c› ögeler bulma gibi beceriler kazanmas›
h›zlan›r.
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Özet

N
AM A Ç

1

N
A M A Ç

2

Yaz›l› anlat›m›n önemini kavramak
Kompozisyonu k›saca “düzenli yazma ve konuflma sanat›” olarak tan›mlayabiliriz. Bunun “yazma” boyutuna, yaz›l› anlat›m diyoruz. Düzenli
yazma, hem kendimizi anlatma hem de baflkalar›yla anlaflma ve sa¤l›kl› iletiflim bak›m›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Meslekte ve hayatta baflar›l› olmak için düzgün bir yaz›l› anlat›m becerisine sahip olmal›y›z.
Yaz›l› anlat›m›n temel süreçlerini kavramak
Yaz›l› anlat›m›n üç temel süreci; bulufl, düzenleyifl ve anlat›flt›r. Baflar›l› bir anlat›mda ise duruluk, aç›kl›k, sadelik, içtenlik, ak›c›l›k, kiflisellik gibi ögeler bulunmal›d›r. ‹yi bir yaz›da konuyu çok iyi anlama ve kavrama, s›n›r› iyi çizme, anlatacaklar›m›z› düzene koyma; yani plan
yapma, sa¤lam bir anlat›m gibi temel özellikler
aran›r.

N
A M A Ç

3

N
A M A Ç

4

Yazma ö¤retiminin temel özelliklerini kavramak
Kifliyi yazmaya yönlendirmek, kendini yaz›l› olarak ifade etmeye al›flt›rmak, de¤iflik e¤itim - ö¤retim ortamlar› yaratarak bu becerilerinin geliflimine hizmet etmek gerekir. Yazma ö¤retiminin
temel ilkesi, yazd›rmakt›r. Yazma üzerine al›flt›rma ve uygulama yapt›rmakt›r.
Yarat›c› yazmay› kavramak
Yazma ö¤retiminde önemli bir yere sahip olan
yarat›c› yazma çal›flmalar›; kiflinin yaflant›lar›n›,
gözlemlerini, duygu, düflünce ve hayallerini daha özgün biçimlerde sunmas›na olanak sa¤layan
etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, bireyin yazma
sürecindeki biliflsel ve duyuflsal davran›fllar›n›
harekete geçiren etkinliklerdir. Yarat›c› yazma,
ö¤rencilerin yazma sürecine etkili kat›l›mlar›n›
amaçlayan ve bunun için de çeflitli yazma etkinlikleriyle onlar›n yazma sürecinin ilkelerinden
olan bulufl, düzenleyifl ve anlat›fl basamaklar›nda daha üretken olmalar›n› sa¤layan bir yazma
yaklafl›m›d›r.

1. Ünite - Yaz›l› Anlat›m
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi kompozisyonun temel ögelerinden de¤ildir?
a. Düzen
b. Duygu, düflünce
c. Görüfl, hayal
d. Aç›k, canl› ve çarp›c› anlat›m
e. Anlamland›rma

6. Afla¤›dakilerden hangisi yaz›l› anlat›m›n plan aflamas›na yönelik olarak sorulan sorulardan bir de¤ildir?
a. Ne düflünece¤im?
b. Ne söyleyece¤im?
c. Niçin söyleyece¤im?
d. Nerede söyleyece¤im?
e. Ne zaman söyleyece¤im?

2. Yaz› konusuyla ilgili duygu ve düflünceleri ortaya
koyma ya da konuyla ilgili malzeme toplamaya ne ad
verilir?
a. Bulufl
b. Düzenleyifl
c. Anlat›fl
d. Kompozisyon
e. Düflünce üretimi

7. Afla¤›dakilerden hangisi anlat›ma iliflkin bir özellik
de¤ildir?
a. Ak›c›l›k
b. Yal›nl›k
c. Aç›kl›k
d. Nesnellik
e. Duruluk

3. Yaz› konusuyla ilgili malzemelerin s›raya konmas›na ne ad verilir?
a. Bulufl
b. Düzenleyifl
c. Anlat›fl
d. Kompozisyon
e. Düflünce üretimi
4. Yaz› konusuyla ilgili malzemelere yaz› biçiminin verilmesine ne ad verilir?
a. Bulufl
b. Düzenleyifl
c. Anlat›fl
d. Kompozisyon
e. Düflünce üretimi
5. Afla¤›dakilerden hangisi yaz›l› anlat›m uygulamas›n›n do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u bir öge de¤ildir?
a. Sözcük da¤arc›¤›
b. Cümle bilgisi
c. Paragraf yap›s›
d. Noktalama ve yaz›m
e. Örnek metin

8. Ö¤rencilerin yazma sürecine kat›l›mlar›n› amaçlayan ve bunun için de çeflitli yazma etkinlikleriyle onlar›n yazma sürecinin ilkelerinden olan bulufl, düzenleyifl
ve anlat›fl basamaklar›nda daha üretken olmalar›n› sa¤layan yazma yaklafl›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Anlat›m
b. Yaz›l› anlat›m
c. Yarat›c› yazma
d. Ürüne dayal› yazma
e. Sürece dayal› yazma
9. Afla¤›dakilerden hangisi yarat›c› yazma etkinliklerinden biri de¤ildir?
a. Metnin devam›n› yazarak sonunu tamamlamak
b. Mekân›, zaman› ve kiflileri de¤ifltirmek
c. Bilinen bir motiften, tipten ya da öyküden yola
ç›karak çeflitleme yazmak
d. Bak›fl aç›s›n› de¤ifltirmek
e. Kompozisyon yazmak
10. Afla¤›dakilerden hangisi yarat›c› yazma çal›flmalar›n›n sa¤lad›¤› olanaklardan biri de¤ildir?
a. Kiflinin kendisini tan›mas›
b. Kiflinin yaflam ve insan üzerine düflünerek karar
vermesi
c. Kiflinin planlama yapmas›
d. Kiflinin dikte becerisini gelifltirmesi
e. Kiflinin bir konudaki duygu ve düflüncelerini, hayal gücünü kullanarak özgürce kâ¤›da dökmesi
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Yaflam›n ‹çinden

“

06.01.2007

Güzel yaz›, güzel konuflma
Temel e¤itimin amac›n›n ne oldu¤unu, dün, trafik konusuyla iliflkilendirerek tart›flmaya açm›flt›k. Bugün de
bu konuyu devam ettirmek istiyorum. Çünkü çok önemli! Konuflmak ve yazmak, insan›n kendisini ifade etmesinin en direkt yolu. E¤er bir kifli ya da toplumda kendini ifade etme sorunu yaflan›yorsa, bunun kökeninde
mutlaka ezberci e¤itim sistemi vard›r. T›pk› bizde oldu¤u gibi. Konuflma ve yazma özürlü bir toplum olarak
zaten yeterince sorunumuz vard›. Ona flimdi bir de geliflen biliflim teknolojisi eklenince hepten okumay›, yazmay›, sohbeti unuttuk. Çevrenizde hiç okuyan çocuk
görüyor musunuz? Ya da a¤z›ndan bal damlarcas›na fl›k›r fl›k›r konuflan birisini. Hadi böylelerini göremediniz,
yazd›¤› kompozisyon, mektup ya da e-postayla sizi hayrete düflüren, eline, beynine sa¤l›k dedirten örneklere
rastl›yor musunuz? Beni as›l ürküten yaz›lar›n çirkinli¤i.
Sanki Çin alfabesi gibi. ‹lkö¤retim ö¤rencisinden üniversite mezununa kadar de¤iflen bir fley yok. Hemen
hepimizin yaz›s›, doktor yaz›s› gibi. Yazandan baflkas›n›n okumas› o kadar zor ki! Eskiden Güzel Yaz› ve Güzel Konuflma dersleri vard›. Ya da bu konulara çok fazla önem verilirdi. Oysa flimdi ö¤renci güzel yaz› yaz›yormufl, güzel konufluyormufl kimsenin umurunda de¤il. Bu y›l ilkö¤retim 1. s›n›f ö¤rencilerine zorunlu hale
getirilen el yaz›s›n›n nas›l sonuç verece¤i ise tam bir
muamma. Çünkü ö¤retmenler el yaz›s› bilmiyor, yazam›yor, el yaz›s›na inanm›yor!..
Keflke ilkö¤retimin ilk 5 s›n›f›nda pek çok Bat› ülkesinde oldu¤u gibi sadece ve sadece güzel konuflma, güzel
yazma ve temel yaflam bilgileri verilse. 5 y›ldan 8 y›la
geçilirken bu vaat edilmiflti. Müfredat hafifleyecek, angarya bilgiler yerine hayata dair bilgiler verilecekti. Ama
de¤iflen bir fley olmad›...
Üniversitelere hâlâ zorunlu Türkçe dersi koyuyorsak,
bu bizim için utançlar›n en büyü¤ü. T›pk› okuma yazma
kurslar› gibi. Oysa Türkçe konusu ilkö¤retimde bitmeli.
‹lkö¤retimi bitiren her ö¤renci Türkçe’yi en iyi flekilde
konuflmal›, yazmal› ve kendisini en iyi flekilde ifade edebilmeli. Ama bunu maalesef eski Türkçe’den Latin harflerine geçti¤imiz y›llardaki kadar bile baflaram›yoruz.

Eskiden okumufllar belli olurdu. ‹nci gibi yaz›lar›, düzgün aksanlar› ve ak›c› bir konuflmalar› vard›. fiimdi ise
önümüze öyle s›nav kâ¤›tlar› geliyor ki, onun bir üniversite ö¤rencisine ait oldu¤una inanmak mümkün de¤il. Ama öyle... Gazete tirajlar›, nüfusun ikiye katlanmas›na ra¤men 30 y›l öncesinin gerisinde. Kitap sat›fllar› da öyle. E¤er televizyon ve internet yüzünden diyorsak, hiç de hakl› bir gerekçe de¤il. Do¤u'dan Bat›'ya geliflmifl ülkelerin tümünde teknoloji bizden çok
daha ileride ama hâlâ okuyorlar. Sorun, bizim e¤itim
sistemimizde…
Kaynak: 06.01.2007 tarihli milliyet.com.tr’den al›nm›flt›r.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
Dipsiz bir deniz gibi olan gönlümüzdeki inci; yani bilgi
neyle ç›kar, hangi araçla ç›kar›l›r? Bunun için akl›m›za
gelen ilk ve önemli araç dildir. ‹çimizdeki bilgi incisini
söz kal›plar› içine yerlefltirmede becerikliysek bunu çevremize iletebiliriz. fiunu hiç unutmayal›m ki bilmek, ö¤renmek kadar onlar› baflkalar›na aktarmak da önemlidir. Yoksa içimizdeki bilgiler, deniz dibindeki çak›l tafllar› gibi yarars›z, de¤ersiz olur.
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S›ra Sizde 2
fiair sözün gücünü vurgulamaktad›r. Çünkü dikkatle
bak›nca onun öteki seçeneklerden daha kapsaml› oldu¤unu ve fliiri tam olarak yans›tt›¤›n› göreceksiniz. Sözün
de¤eri çok güzel dile getirilmemifl mi? Düflünerek, ölçüp tartarak söz söylemenin önemi ne kadar ustal›kla
ve çarp›c› olarak belirtilmifl de¤il mi? Üstelik flair, güzel
söz söylemenin çarp›c› bir örne¤ini vermifl olmuyor mu?
S›ra Sizde 3
Bu sorunun yan›t› her ö¤rencinin kendine ait bir örnek
uygulama olma niteli¤indedir.
S›ra Sizde 4
Bu yaz›da cümleler son derece k›sa ve çocu¤un düzeyine çok uygun. Cümleler çok sa¤lam, aç›k ve anlam
bak›m›ndan kesin. Yer yer yap›lan tekrarlamalar›n anlat›ma güç katt›¤›na dikkat ediniz. Yaz›da yer yer fliirsel bir anlat›m bile söz konusu. Bu yaz›, noktalama iflaretleri ve yaz›m kurallar› bak›m›ndan da son derece
baflar›l›.

Yaz›l› Anlat›m
Türleri I:
Düflünce Yaz›lar›

2

Bir yaz›n›n ele ald›¤› konu ve biçim özellikleri onun türünü belirler. Her yaz› türünün kendine özgü nitelikleri vard›r. Bu ünitede yaz›l› anlat›m türlerinden düflünce yaz›lar› üzerinde durulmufltur. Bu ba¤lamda, düflünce yaz›lar›ndan; makale,
f›kra, elefltiri, deneme, söylefli, röportaj, gezi yaz›s›, an›, günlük, yaflam öyküsü ve öz
yaflam öyküsü aç›klanm›flt›r.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Düflünce yaz›lar›n›n genel özelliklerini kavramak,
Düflünce yaz›lar›n›n birbirlerine benzeyen ve birbirlerinden ayr›lan yanlar›n› aç›klamak,
Düflünce yaz›lar›n›n türlerini ve niteliklerini de¤erlendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Gökçe, Duygu, Oktay ve Sinan ö¤le aras›nda fakülte kantininde oturuyorlard›.
Duygu, elindeki ka¤›tlar› göstererek “Okulöncesi e¤itimiyle ilgili birkaç yeni makale buldum. Çok fley ö¤rendim, ufkum geniflledi diyebilirim. fiimdi konuya daha genifl bir aç›dan, daha sa¤l›kl› bakabiliyorum. Arkadafllar, okuman›z› öneririm.”
dedi.
Oktay; piyasaya yeni ç›km›fl, çok satan bir romana iliflkin de¤erlendirmeler
yapt›. Pek be¤enmedi¤i yap›t›n çok satmas›n›n nedeni olarak yay›nevinin iletiflim
araçlar›yla kurdu¤u güçlü iliflkiyi gösterdi. Duygu da ona destek verdi. ‹ki y›l önce de benzer bir durumun yafland›¤›n› söyledi. Gökçe, Duygu ve Oktay aras›nda
söylefli koyulaflt›, daldan dala geçildi; sanattan politikaya, ülke sorunlar›ndan küresel ›s›nmaya de¤in de¤iflik konular tart›fl›ld›.
Bu arada Sinan’›n pek konuflmad›¤›, arkadafllar›n›n sorular›na da k›sa yan›tlar verdi¤i gözden kaçmad›. Nitekim Sinan, düfltü¤ü güç duruma dayanamad› ve
hiç istememesine karfl›n izin isteyerek oradan ayr›ld›. Üç arkadafl›n›n öz güvenlerine, ortaya koyduklar› sa¤l›kl› yarg›lara duydu¤u hayranl›k ve söylefliye kat›lamam›fl olman›n ezikli¤iyle giderken onlarla paylaflabilece¤i bir kültür birikiminin,
düflüncesinin olmad›¤›n› duyumsad›. Arkadafllar›yla yaflad›¤› iletiflim s›k›nt›s›n›
gidermek ve ça¤a uyum sa¤layabilmek için onlar gibi donan›ml› olmak zorunda
oldu¤unu anlad›. “Bir yerden bafllamam gerekir.” diye düflünerek ad›n› arkadafllar›ndan çok s›k duydu¤u bir kitapç›ya do¤ru yürüdü.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Düflünce yaz›lar›
Makale
F›kra
Elefltiri
Deneme
Söylefli

‹çindekiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G‹R‹fi
MAKALE
FIKRA
ELEfiT‹R‹
DENEME
SÖYLEfi‹
RÖPORTAJ
GEZ‹ YAZISI
ANI
GÜNLÜK
YAfiAM ÖYKÜSÜ (B‹YOGRAF‹)
ÖZ YAfiAM ÖYKÜSÜ (OTOB‹YOGRAF‹)

•
•
•
•
•
•

Röportaj
Gezi yaz›s›
An›
Günlük
Yaflam öyküsü
Öz yaflam öyküsü
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G‹R‹fi
Bir yaz›n›n ele ald›¤› konu ve biçim özellikleri onun türünü belirler. Her yaz› türünün kendine özgü nitelikleri, özellikleri vard›r. Türler hiç de¤iflmeyen özelliklere
sahip, kal›plaflm›fl yap›lar de¤ildir. Zaman içinde ve ça¤›n gereklerine göre de¤iflikli¤e u¤rayabilir. Baz›lar›n›n önemi azalabilir, gereksinim duyulmad›¤› için baz›
türler önemini yitirirken baz› yeni türler de ortaya ç›kabilir.
Genel olarak hemen her yaz›; ya bir düflünceyi ifller, duyguyu yans›t›r, bir iste¤i dile getirir ya da herhangi bir konuda bilgi verir. Yaz›nsal metinler olarak adland›r›lan masal, fliir, roman, öykü, tiyatro gibi türler; okurda yaflama ve insana yönelik duyarl›k oluflturur. Dilin anlat›m olanaklar›n› da kullanarak okurun duygu ve
düflünce dünyas›nda duyusal etkiler b›rak›r. Düflünce yaz›lar› ya da ö¤retici metinler olarak adland›r›lan ve genifl anlamda; makale, f›kra, elefltiri, deneme, söylefli,
röportaj, gezi yaz›s›, an›, günlük yaflam öyküsü, öz yaflam öyküsü gibi türleri kapsayan yaz›lar›n genel amac› bilgi vermek, ö¤retmektir. Bu yaz›lar çok boyutlu düflünme, sa¤l›kl› yarg›lar oluflturma becerimizi gelifltirir.
Bu ünitede makale, f›kra, elefltiri, deneme, söylefli, röportaj, gezi yaz›s›, an›, günlük, yaflam öyküsü ve öz yaflam öyküsü gibi düflünce yaz›lar›n›n genel özellikleri
aç›klanm›fl ve bu türlerin örneklerine yer verilmifltir.

MAKALE
Makale; bir konuya iliflkin görüflü, düflünceyi aç›klamak, savunmak ya da konuyla ilgili bilgi vermek amac›yla yaz›lan gazete ve dergi yaz›s›d›r.
Makalede konu s›n›rlamas› yoktur, bilim ve sanat baflta olmak üzere toplumun
tümünü ya da bir bölümünü ilgilendiren her konuda makale yaz›labilir. Gazetelerde yay›mlanan makaleler, f›kralarda oldu¤u gibi, iflin do¤as› gere¤i ve yay›n organ›n›n özelliklerine ba¤l› olarak genellikle güncel olay ya da sorunlar› ele al›r. Dergilerde yay›mlananlar ise derginin uzmanl›k alan›na (bilim, sanat vb.) giren konular› iflleyen ve derin bir araflt›rma ya da incelemeye dayanan çal›flmalard›r.
Bir düflünceyi iflleyen ya da onun üzerine kurgulanan; bu özelli¤iyle bilim ve
sanat›n geliflmesine, toplumsal sorunlar›n çözümüne büyük katk›s› olan makale,
bir düflünce yaz›s›d›r. Yeni bir fley ortaya koyma çabas› içinde olan makale yazar›n›n ele ald›¤› konuya iliflkin görüfl ve düflüncelerini okuyucuya benimsetmesi, bunu sa¤lamak için de yaz›da öne sürdü¤ü görüfl ve düflünceleri kan›tlamas› gerekir.
Makaleyi bir gazete ve dergi yaz›s› olarak f›kradan ay›ran en önemli özellik, öne
sürülen görüfl ve düflünceleri kan›tlama zorunlulu¤udur. Makale yazar›; de¤iflik örneklerden ve say›sal verilerden yararlanarak, tan›k göstererek, karfl›laflt›rma ya da
benzetmeler yaparak öne sürdü¤ü, savundu¤u görüfl ve düflüncelerin do¤rulu¤unu kan›tlamaya çal›fl›r. ‹yi yaz›lm›fl bir makalede kan›tlar, karfl› görüflleri etkisiz k›lacak güçte olur. Bir düflünce yaz›s› olarak makalenin en temel özelli¤i, bilimsel bir
nitelik tafl›mas›d›r.
Aç›klamaya, bilgi vermeye dayal› bir tür olan makalenin do¤up geliflmesinde
bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de gazete ve dergilerin büyük rolü vard›r.
Öteki türlerde oldu¤u gibi makalede de dil ve anlat›m önemlidir. Makalede
okurun konuyu do¤ru ve iyi anlayabilmesi için sözcüklerin de¤iflmeceli (mecaz)
anlamlar›yla öne ç›kt›¤› süslü, sanatl› bir anlat›m ye¤lenmez. Sözcüklerin gerçek ya
da terimsel anlamlar›yla kullan›ld›¤› yal›n, duru ve aç›k bir anlat›ma baflvurulur.
Özellikle gazetelerde yer alan makalelerde “okur düzeyi”nin göz önünde bulundurulmas› gerekir. Makalenin anlat›m›, baz› aç›lardan büyük benzerlik gösterdi¤i f›krada oldu¤u gibi öznel de¤il nesneldir; çünkü ele ald›¤› konu bilimseldir. Amaç
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ö¤retmek, okuru bilgilendirmek, onun görüfl ya da düflüncesini etkilemek oldu¤u
için makalede genellikle tart›flmac› ya da aç›klay›c› anlat›m biçimleri kullan›l›r.
Makale iç yap› bak›m›ndan girifl, geliflme ve sonuç olmak üzere üç bölümden
oluflur. Girifl bölümünde ele al›nan konu ya da sorun tan›t›l›r. Neyin üzerinde durulaca¤› k›saca; ancak aç›k seçik bir biçimde belirtilir. Geliflme bölümü makalenin
ana bölümüdür. Geliflme bölümünde düflünceler aç›klan›r, konuya iliflkin ayr›nt›l›
bilgi verilir, öne sürülen görüfl ve düflünceleri okura benimsetmek amac›yla düflünce çeflitli yollarla gelifltirilir. Bunun için konunun niteli¤ine uygun olarak örneklemeler, tan›mlamalar, karfl›laflt›rmalar yap›l›r; bilimsel verilerden yararlan›l›r,
tan›k gösterilir. Sonuç bölümünde ise geliflme bölümünde yap›lan aç›klamalar›n,
verilen bilgilerin, ortaya konan kan›tlar›n ›fl›¤› alt›nda bir yarg›ya var›l›r.
Öteki düflünce yaz›lar›nda oldu¤u gibi makalede de bu bölümler, geometrik biçimler gibi birbirinden çizgiyle ayr›lm›fl ba¤›ms›z birimler olarak düflünülmemelidir. Girifl, geliflme, sonuç olarak adland›rd›¤›m›z bu üç bölüm aras›nda içten içe bir
anlam örgüsü ve aflamal›l›k söz konusudur.
Prof. Dr. Ufuk Beyazova (2007, ss.533-535)’n›n “Kitap-Çocuk ‹liflkisi” adl› makalesinin baz› bölümleri afla¤›da verilmifltir. Makalenin tamam› için “II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat› Sempozyumu” kitab›na bakabilirsiniz.
Bu makalenin ön bölümünde çocuklar›n gelifliminde kitab›n rolü ve çal›flman›n
alana katk›s› aç›klanm›flt›r. Yöntem bölümünde çal›flmaya iliflkin verilerin hangi
kaynaklardan, nas›l topland›¤› ve nas›l de¤erlendirildi¤i üzerinde durulmufl ve bu
verilerden elde edilen bulgulara da sonuç bölümünde de¤inilmifltir. Tart›flmada
ise, sonuçlar irdelenmektedir.

K‹TAP-ÇOCUK ‹L‹fiK‹S‹
Kitaplar beynin h›zl› geliflme döneminde bebek ve çocuklar›n ö¤renme ve konuflma becerilerinin geliflmesine önemli katk›da bulunan araçlard›r. Bebekler tüm beyin hücreleri biçimlenmifl olarak do¤arlar. Ancak nöronlar aras›ndaki ba¤lar›n oluflmas›, say›s›nda artma ve
karmafl›klaflma ve biçimlenme do¤umdan sonraki özellikle ilk 3 y›l içinde gerçekleflir. Bu üç
y›l içinde ald›¤› çevresel uyaranlar, gördü¤ü ilgi, edindi¤i deneyimler bir heykelt›rafl›n kaya parças›n› oyarak biçimlendirmesi gibi çocu¤un do¤ufltan var olan beyin yap›s›n› biçimlendirir. Yafl büyüdükçe beyin dokusunun gelifltirilebilirlik özelli¤i giderek azal›r. Dil geliflimi özellikle ilk y›l içinde gerçekleflir. Düflündüklerini iyi dile getirebilme ve söylenenleri alg›lama yetene¤i çocu¤un içinde yaflad›¤› çevreden ald›¤› uyaranlar›n çeflitlili¤i, süreklili¤i
ve say›s› ile iliflkilidir...
Bu çal›flma bizim toplumumuzda 0-5 yafl aras›nda çocu¤u olan ailelerin kendilerinin
ve çocuklar›n›n kitapla olan iliflkilerini belirlemek, bu iliflkiyi etkileyen etmenleri saptamak
amac›yla yap›ld›. Kitap iliflkisi yo¤un olan ve olmayan gruplarda dil geliflimini de¤erlendirmeyi amaçlayan bir araflt›rman›n ön çal›flmas›n› oluflturdu.
Yöntem
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Sa¤lam Çocuk Poliklini¤i, Sa¤l›k Bakanl›¤› Macunköy ve
Öveçler Sa¤l›k Ocaklar› Sa¤lam Çocuk polikliniklerine baflvuran 0-5 yafl grubu toplam 515
çocu¤un aileleriyle yüz yüze görüflülerek evdeki kitap say›lar›, son 3 ay içinde kitap okuyup
okumad›klar›, çocuklar›n›n sahip oldu¤u kitap say›s›, cinsi, çocu¤a haftada kaç kez kitap
okundu¤u, günde televizyon izlemeye ay›r›lan süre gibi bilgiler derlendi. Ailelerin e¤itim ve
gelir durumlar›, sahip olduklar› çocuk say›s›, ev halk› say›s›, çocu¤un do¤um s›ras› gibi etmenlerle kitap iliflkisi karfl›laflt›r›larak kitaba sahip olamama ya da aile ile kitap iliflkisi kuramama konusundaki riskler saptanmaya çal›fl›ld›. Elde edilen tan›mlay›c› veriler X2 testi
ile de¤erlendirildi. Kitap okuma s›kl›¤›n› etkileyen etmenleri saptamak için lojistik regresyon
analizi kullan›ld›.
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Sonuçlar
...
Ailelerin %47,5’i çocuklar›na herhangi bir zaman kitap okuduklar›n› söylediler. Bu
oran ilkö¤retim ve daha düflük e¤itim alan annelerin çocuklar›nda %35,2 iken, lise ve daha yüksek e¤itim görmüfl annelerin çocuklar›nda %47,2 idi (p < 0.05). ‹lkö¤retim ve daha
düflük e¤itim alan babalar›n çocuklar›nda %31,8 iken, lise ve daha yüksek e¤itim görmüfl
babalar›n çocuklar›nda %46,9 idi (p < 0.05). Düflük sosyoekonomik düzeydeki ailelerin
%30,2’inde, orta sosyoekonomik düzeydeki ailelerin %39,8’inde, yüksek sosyoekonomik düzeydeki ailelerin %54,4’inde çocu¤a kitap okunmufltu (p < 0.001). Günde 0-3 saat TV izlenen evlerin %50’sinde, 4 saatten fazla TV izlenen evlerin %38.8’inde çocuklara kitap okunmaktayd› (p < 0.05).
Tart›flma
Sa¤lam çocuk polikliniklerine baflvuran ailelerin çocuklar›nda kitapla iliflkiyi belirlemek
amac›yla yap›lan bu tan›mlay›c› çal›flma çocuklar›n küçük yafllarda kitapla tan›flmalar›n›n anne ve babalar›n›n e¤itim ve sosyoekonomik düzeyleri ile yak›ndan iliflkili oldu¤unu
gösterdi. Lise ve üzeri e¤itim düzeyi olan ailelerde evde daha çok kitap vard›, son 3 ay içinde ana babalar taraf›ndan kitap okunmufltu. Bu durum çocu¤un evde kitap okundu¤u konusunda bir gözlemi oldu¤unu gösterdi. E¤itim ve sosyoekonomik düzeyleri yüksek olan aileler çocuklar›na daha fazla kitap alm›fllard› ve çocu¤a kitap okuma etkinlikleri de daha
fazlayd›. Evde ailenin TV izleme süresi k›sald›kça ana baba ve çocuklar›n kitapla iliflkileri
artmaktayd›. Erken yafllarda kitapla iliflkinin çocu¤un al›c› ve anlat›c› dil geliflimine olumlu katk›lar› göz önüne al›nd›¤›nda az e¤itimli ve yoksul aile ortamlar›n›n ve gün içinde
uzun süre TV izlenmesinin dil geliflimi ve dolay›s› ile ö¤renme becerisini olumsuz etkileyece¤i bu tür aile ortamlar›n› iyilefltirici giriflimlerin gerekli oldu¤u sonucuna var›ld›. Bu sonuçlara dayanarak çocuklara beden sa¤l›klar› konusunda dan›flmanl›k ve destek veren
sa¤l›k kurumlar›n›n ayn› zamanda zihinsel geliflimlerini desteklemek için öneriler ve yard›mlar yapabilece¤i düflünülmelidir.

FIKRA
F›kra, gazete ve dergilerin belli sütunlar›nda yay›mlanan, güncel konular› ele alan
yaz› türüdür.
Günümüzde daha çok köfle yaz›s› olarak adland›r›lan bu tür yaz›larda güncel
olan her tür konu, yazar›n görüflü do¤rultusunda yorumlanarak okura sunulur.
F›kra, makaleye göre daha k›sa olan bir yaz› türüdür. Makaledeki gibi öne sürülen görüfl ve düflünceleri kan›tlama zorunlulu¤u yoktur. Yazar, öne sürdü¤ü görüfl ve düflüncelerini kan›tlamak zorunda olmasa da gerekti¤inde çeflitli yollara
baflvurarak iflledi¤i konu ya da sorunla ilgili olarak okurlar›n› etkilemek, düflündürmek, uyarmak ister. Bu özelli¤iyle gazete ve dergilerde yay›mlanan f›kralar›n kamuoyu oluflturmada etkili oldu¤u söylenebilir.
Kendisine ayr›lan köflenin s›n›rlar› göz önünde bulunduruldu¤unda f›kra
yazar›n›n görüfl ve düflüncelerini k›sa; ancak etkili bir dille aktarabilmesi beklenir.
Hemen her gün ve yinelemeye düflmeden güncel konulara iliflkin yaz› yazman›n
güçlü¤ü göz önünde bulunduruldu¤unda f›kra yazar›n›n derin bir bilgi ve kültür
birikimine; ak›c›, içten bir anlat›m becerisine sahip olmas› gerekir.
Güncel olay ya da sorunlar› ifllemesine karfl›n baz› f›kralar, zamana göre pek
fazla de¤iflmeyen insanl›k durumlar›n› sanatsal bir tatla iflledikleri; bu yüzden geçerliklerini ve yaz›nsal de¤erlerini yitirmedikleri için bir süre sonra kitap olarak da
yay›mlanabilir.
F›kra, iç yap› bak›m›ndan makaleye benzer. Girifl bölümünde konu tan›t›l›r.
Geliflme bölümünde konuya iliflkin görüfl ve düflünceler aç›klan›r, yorum yap›l›r.
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Sonuç bölümünde ise genellikle bir yarg›ya var›l›r, varsa konu ya da soruna iliflkin
öneriler s›ralan›r.
‹çinde gülmece ögesi bulunan k›sa öykülere de f›kra denir. Gülmece yönü a¤›r
basan f›kralar (Nasreddin Hoca f›kralar› vb.) ile güncel bir konuyu ya da sorunu
ele al›p yazar›n bak›fl aç›s›yla yorumlayan f›kralar, düflüncelerin kurgulan›fl› ve aktar›lmas› bak›m›ndan farkl›l›klar gösterir. Afla¤›daki f›kra örne¤inde yazar, güncel
bir konuyu özgün bir bak›fl aç›s›yla okura da duyma ve düflünme sorumlulu¤u
yükleyen bir anlay›flla ifllemifltir.

HAZ‹NE...
ÇEMBERL‹TAfi an›t›n›n alt›nda oldu¤u söylenen hazinenin, flu anda on binlerce
Türk’ün akl›na tak›ld›¤›ndan eminim.
Medyada “Çemberlitafl’›n alt›ndaki mermer blokun içinde Hz. ‹sa’n›n hazinesi
var.” haberi gazetelerde ve televizyonlarda yer al›nca, büyük ilgi gördü.
Hazine iflte oradayd›...
Ve dün gece yine on binlerce vatandafl›m›z›n, “Çemberlitafl’›n alt›na delik aç›p hazineyi alma” hayali kurdu¤undan eminim.
An›t› restore eden flirketin sahibi, SKY Türk’te “Çok de¤erli dinsel eflyalar ve hazineyi oradan almak olanaks›z. Çünkü dev blok mermerlerden yap›lm›fl bir küçük
odac›kta, üzerinde ise dev an›t var.” gibi aç›klamalar yapt›.
Olsun...
Uzaktan bir gizli delik aç›larak an›t›n alt›na kadar gidilir. Sonra yukar›ya do¤ru bir
ikinci delikle hazineye var›l›r.
Trafik polisinin durdu¤u yere denk gelmez ve polis deli¤e düflmezse, iflte hazine oradad›r.
Yine dün gece kaç bin kiflinin hayalinde, “belediye kanalizasyon iflçisi” k›l›¤›na girip Çemberlitafl’›n dibinde kazma sallad›¤›n›, hazineyi al›p götürdü¤ünü tahmin edebiliyorum.
Anadolu’da koca toprak y›¤›nlar›ndan yap›lm›fl yüzlerce höyükten bir tekinin dahi dibi
sa¤lam de¤il. Her hazine haberi alan bir delik açm›flt›r oralara.
Devlet koridorlar›nda oturan odac›lar dald›klar›nda, kahvehanelerde tek bafl›na oturmufl, gözlerini karfl› bofl sandalyeye dikmifl bir kifli gördü¤ümde, “hazine bulma hayali”
kurduklar›n› bilirim.
Vaktim varsa sorar›m da:
“Buldun mu?...”
“.......!”
Oysa hazine uzakta bir yerde de¤ildir.
Çok yak›nd›r bize.
Bir an için kendi ellerine baksa insan... Gözlerini aç›p kapatsa... Bir türkü m›r›ldansa diliyle...
Ci¤erlerini doldura doldura nefes alsa...
Yüre¤ini dinlese; umutlar›, özlemleri, sevdalar›...
Kafatas›n›n içine özenle konulmufl, Çemberlitafl’›n alt›na delik açma fikrini üreten o
beyni ile en de¤erli hazinenin asl›nda kendisi oldu¤unu düflünse...
Ve avantac›l›k, beleflçilik, ya¤mac›l›k, cinlik, kurnazl›k yüzünden yoksullaflt›¤›n› bilse...
Bulacak hazineyi ama...
Bekir Coflkun, Hürriyet Gazetesi, 17 Kas›m 2007.
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ELEfiT‹R‹
Gerçek de¤erini ortaya koymak amac›yla bir sanat ya da düflünce yap›t›n› de¤iflik
yönleriyle ele al›p inceleyen yaz›lara elefltiri diyoruz.
Elefltiride amaç; söz konusu yap›t›n kendi türü içindeki yerini, de¤erini, toplumun ya da dönemin düflünce ve sanat geliflimine yapt›¤› katk›y› belirlemektir. Bu
belirleme; yap›t›n de¤erli, de¤ersiz; olumlu, olumsuz; do¤ru, yanl›fl; güzel, çirkin;
güçlü, güçsüz vb. yanlar› göz önünde bulundurularak yap›l›r.
Elefltirmen; yap›t› kendi birikimine, dünya görüflüne göre inceler ve de¤erlendirir. ‹lgili sanat ya da düflünce alan›na katk› yapabilmesi için elefltirmenin uzmanl›k dal›nda yetkin olmas›, de¤erlendirme yaparken bilimsel düflünmesi, yap›ta ve
yazar›na karfl› yans›z bir tutum tak›nmas› gerekir. Bununla birlikte elefltirmen, de¤erlendirme yaparken bütünüyle nesnel olamaz; kiflisel duygu ve düflüncelerini de
yaz›s›na katar. Duygu ve düflüncelerin yaz›ya ustaca kat›lmas›, elefltiriye ö¤retici
niteli¤inin yan› s›ra yaz›nsal bir tat da verir.
Genel anlamda bir gazete, dergi yaz›s› olan elefltiri; okurun yap›t›n anlam evrenine girmesine yard›mc› olur. Yönlendirme ve bilgilendirme yoluyla okura yaz›nsal yap›ta de¤iflik aç›lardan bakma; dolay›s›yla okudu¤u yap›ttan daha çok yararlanma becerisi kazand›r›r. Baflka bir söyleyiflle elefltiri, yap›t ile okur aras›nda
köprü kurar.
Tarihi eskiye dayanmas›na karfl›n elefltiri, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra
ba¤›ms›z bir tür olarak geliflmeye bafllar. Elefltiri, elefltirmenin yap›ta yaklafl›m›na
ve uygulad›¤› yönteme göre türlere ayr›l›r. Bafll›ca elefltiri türleri flöyle s›ralanabilir
(Kavcar ve di¤erleri, 2004, ss.159-160; Özdemir, 1994, ss.161-165):
Tarihsel elefltiri: Bu tür elefltiride yap›t, üretildi¤i dönemin özellikleri göz
önünde bulundurularak incelenir. Yap›t, dönemin ölçütleriyle de¤erlendirilir.
Toplum bilimsel elefltiri: Toplum bilimsel elefltiride yaz›nsal yap›t, yaz›ld›¤›
dönemin toplumsal özelliklerini yans›tan bir belge olarak görülür ve bu anlay›flla
ele al›n›r.
Ruh bilimsel elefltiri: Yaz›nsal ürünün yazar›n kiflili¤i, bilinçalt› ve ruhsal yaflant›s›n›n ele al›narak de¤erlendirilmeye çal›fl›ld›¤› bir elefltiri türüdür.
Yaflam öyküsel elefltiri: Bu elefltiri türünde, yazar›n yaflant›s›yla yap›t› aras›ndaki iliflki ve etkileflim incelenir; bunun için yazar›n yaflam› ayr›nt›lar›yla de¤erlendirilir.
‹zlenimci elefltiri: Yaz›nsal ürünün belli kural ya da ilkelere göre de¤il kiflisel
be¤eni ve etkilenmeye göre incelendi¤i, öznel tutumun öne ç›kt›¤› elefltiri türüdür.
Dil bilimsel elefltiri: Yazar›n kiflili¤i, dönem ve çevre özellikleri bir yana b›rak›larak yap›t›n bir dil ürünü olarak ele al›n›p dil bilim aç›s›ndan incelendi¤i elefltiridir.
Çok yönlü (eklektik) elefltiri: Yap›t›n tek bir ö¤reti, ilke ya da görüfle ba¤l›
kal›narak de¤il yeri geldikçe farkl› bilim dallar›na özgü yöntemler kullan›larak de¤iflik yönlerden de¤erlendirildi¤i elefltiri türüdür.
Elefltiri türlerinin günümüzde iç içe özellikler gösterdi¤ini, elefltirinin temel ifllevinin yazar›n yapt›¤› ya da yapmak istedi¤i fleyi ortaya koymak oldu¤unu belirtmeliyiz. Elefltirmenin de bu “ortaya koyma” iflini yaparken elefltirilebilece¤ini bilmesi
gerekir. Adalet A¤ao¤lu’nun “Fikrimin ‹nce Gülü” adl› yap›t› üzerine kaleme al›nm›fl
afla¤›daki yaz›, konuya iliflkin bilgilerinizin pekiflmesine katk› sa¤layacakt›r.

Elefltirmen: Bir sanat
yap›t›n› inceleyip
de¤erlendiren kifli.
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F‹KR‹M‹N ‹NCE GÜLÜ
Adalet A¤ao¤lu, Fikrimin ‹nce Gülü’nde kurtuluflu Almanya’da arayan binlerce Bayram’dan birini anlat›yor. Roman, Bayram’›n Balk›z ad›n› verdi¤i Mercedes’iyle Kap›kule’den Türkiye’ye girifliyle bafll›yor, köyü Ball›hisar’a var›fl›yla da bitiyor. Her yolculukta olabilecek bir iki küçük olay, Mercedes’in oras›n›n buras›n›n zedelenmesi, flarampole uçuflu;
yolda karfl›lafl›lan gümrük görevlileri, trafik polisi, kâhya, garson gibi birkaç insan... Hepsi
bu kadar. Ama öte yandan bu küçük çizgilerin belirledi¤i bir kal›n çizgi: Bayram. Özlemleri, tutkular›, ezilmiflli¤iyle bir Bayram.
A¤ao¤lu, Bayram’›n kiflili¤inde salt “Almanyac›lar”› de¤il, tüketim ekonomisinin koflullad›¤› nesneleflmifl insan› anlat›yor. Bireysel kurtuluflu için her fleyi mubah gören, kendi
kurtuluflu u¤runa baflkalar›n›n yaflam›n› hiçe sayan, umursamayan, düzenin çarp›klaflt›rd›¤›, özüne yabanc›laflm›fl bir insan bu.
Almanya’da çal›flt›¤› süre içinde biriktirdi¤i bütün paras›n› Mercedes’e yat›ran Bayram
kurtulmufl da de¤ildir üstelik. Köyü Ball›hisar’a varana dek Mercedes’iyle birlikte düflleri de
onulmaz yaralar alacak, onca yolu afl›p köyüne kadar gelecek; sonra tükenmifl, içi boflalm›fl, “Münih’in Banhof’una indi¤i ilk akflamkinden daha da bitkin, daha da korkular, tedirginlikler içinde”, “köyünün dibinde yaln›z ve yabanc›”, kafas›nda “yar›n ne yapaca¤›m”
sorusunu büyüterek, çocukluk günlerinde belle¤ine yerleflmifl o Ford’un sahibi gibi köyüne
giremeden geri dönecektir.
Roman›n Kap›kule-Ball›hisar yolculu¤unu kapsad›¤›n› söylemifltim. A¤ao¤lu’nun gözlemcili¤ine de de¤inmeliyim burada. Ama gördü¤ünü oldu¤u gibi yans›tan bir gözlemcilik
de¤il bu. Geçilen yollar›, yolda yaflanan›; reklam panolar›, restoranlar›, araçlar›, bu araçlar›n sürücüleriyle soluk alan bir canl›y› sergiliyor sanki A¤ao¤lu. Üçüncü kiflinin anlat›m›ndan, ustaca kiflisinin bilincine kay›yor, onun bak›fl›yla yanafl›yor olaya, nesnelere. Sonra yer de¤ifltiriyor, “öteki”nin düflüncelerine atl›yor. Her birimize göre baflka olan yan›yla
veriyor böylece bir olay parças›n›, nesnelerin her bilince baflka bir biçimde yans›y›fl›n›...
...
A¤ao¤lu, çocuklu¤undan Almanya’daki iflçili¤ine kadar duygular›, düflünceleri, özlemleri, tutkular›yla yaflayan bir Bayram tipi çiziyor. Geriye dönüfllerle, yolculu¤un “vukuats›z” bölümlerinde Bayram’›n an›lar›na dalarak, parça parça, ama parçalar aras›nda ba¤lant›lar kurarak, bir dantel örer gibi kiflisinin dünyas›n› sergiliyor. Yaln›z Bayram de¤il, roman›n yap›s› içinde yer alan bütün kifliler gerçeklikleriyle veriliyorlar. Salt betimlemede ulafl›lan bir baflar›n›n sonucu de¤il bu, ayr›nt›lar›n seçimi ve de¤erlendirilifli de yarat›yor gerçeklik duygusunu.
Adalet A¤ao¤lu, geriye dönüfllerle Bayram’›n gerçekli¤ini ne ölçüde baflar›yla verebiliyorsa, bir süre yurdundan uzak kalm›fl kiflisinin gözüyle Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelifliminin sa¤l›ks›zl›¤›n› da o ölçüde baflar›yla iletiyor.
Özk›r›ml› (1994, ss.122-123)

DENEME
Deneme; yazar›n özgürce seçti¤i bir konuda kiflisel görüfllerini, düflüncelerini söylefli havas› içinde ve kesin sonuçlara gitmeden anlatt›¤› yaz› türüdür.
Yukar›dakine benzer tan›mlar yap›lmas›na karfl›n denemeye iliflkin flu tür belirlemeler de vard›r:
“Deneme ad› verilen yaz› türünün gerek biçim gerek öz bak›m›ndan an›, söylefli, elefltiri, f›kra ve makale gibi çeflitli yaz› türleriyle yak›n bir benzerlik içinde oldu¤unu be-
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lirtmek gerekir. Bunun içindir ki baz› kimseler belli bir türe sokamad›klar› her yaz›ya veya kitaba ‘deneme’ ad›n› vermektedirler” (Kavcar ve di¤erleri, 2004, s.138).

Denemenin s›n›rlar›n› çizmek, denemeyi bir tür olarak belli bir kal›ba oturtmak
güçtür. Bu güçlü¤e karfl›n deneme türüne özgü ve hemen herkesin üzerinde görüfl birli¤ine vard›¤› ortak özelliklerin oldu¤u da bir gerçektir.
Deneme, insan› ve insanl›¤› ilgilendiren her konuda yaz›labilir; ancak en çok
da kendini anlat›r denemeci. Yaz›s›n› kendisiyle konufluyormufl ya da dertlefliyormufl gibi yazar. Belli kurallara ba¤l› kalmaz, bir gelifligüzellik içinde; ancak uygun
ça¤r›fl›mlarla bir düflünceden baflka bir düflünceye ya da bir konudan baflka bir konuya geçebilir. Bu da yazar›n yarat›c›l›¤›n› ortaya koymas›na ve özgün bir yap›t
oluflturmas›na olanak tan›r.
Denemeci, düflüncelerinin do¤rulu¤unu kan›tlama kayg›s› tafl›maz; daha do¤rusu buna gerek duymaz. Okura ö¤üt vermeye kalkmaz, onu bilgilendirmeye ve
e¤itmeye çal›flmaz; ancak onu düflündürür. Kendi yaflam›n›, duygu ve düflünce evrenini okuruna açarak onun bu birikimden yararlanmas›n› sa¤lar. Bu yolla okurunun be¤eni düzeyini yükseltir, ufkunu geniflletir. Denemenin ba¤›ms›z bir tür olarak ortaya ç›kmas›na öncülük eden Frans›z yazar Michel de Montaigne (15331592), “Denemeler” (1987, s.25) adl› kitab›n›n okuruna seslendi¤i bölümünde konuyla ilgili görüfllerini aç›klarken flunlar› söylüyor:
“Okuyucu, bu kitapta yalan dolan yok. Sana bafltan söyleyeyim ki ben burada yak›nlar›m ve kendim d›fl›nda hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet ya da kendime ün sa¤lamak hiç akl›mdan geçmedi; böyle bir amaç peflinde koflmaya gücüm yetmez. Bu kitab›, yak›nlar›m için bir kolayl›k olsun diye yazd›m. ‹stedim ki beni kaybedecekleri
zaman (ki pek yak›nd›r) hakk›mda bildikleri, daha ayr›nt›l› ve daha canl› olsun.
Kendimi herkese be¤endirmek niyetinde olsayd›m özenir, bezenir, en gösteriflli halimle ortaya ç›kard›m. Kitab›mda sade, do¤al ve her günkü halimle, özentisiz bezentisiz
görünmek isterim; çünkü ben kendimi oldu¤um gibi anlat›yorum. Burada kusurlar›m, nas›l bir adam oldu¤um edebin, terbiyenin izin verdi¤i ölçüde, aç›k olarak görülecektir. Hâlâ ilk do¤a kanunlar›n›n rahat serbestli¤i içinde yaflad›klar› söylenen
insanlar aras›nda olsayd›m emin ol ki kendimi tastamam ve ç›r›lç›plak da gösterirdim. K›sacas› okuyucu, kitab›m›n özü benim: Bofl zamanlar›n› bu kadar sudan ve
anlams›z bir konuya harcaman ak›l kâr› olmaz. Haydi u¤urlar olsun.”

Denemede; öykü, roman gibi türlerde oldu¤u gibi olay ya da dü¤üme dayal›
bir sürükleyicilik söz konusu de¤ildir. Bu nedenle deneme yazar›n›n okurun ilgisini canl› tutmak için derin bilgi birikimi ve kültürün yan› s›ra usta bir anlat›ma,
k›vrak bir dile sahip olmas› gerekir.
Deneme okuru da farkl› bir okurdur; o kolayc›l›¤a kaçmaz, roman ve öyküdeki gibi olaylar›n sürükleyicili¤ine kap›larak yol almaz. Yazar› anlamak için düflünsel çaba harcar. Ayr›ca yaz›da da dile getirildi¤i gibi “kiflisellik”, deneme yazar› ve
okurunun ortak özelli¤idir.

YAfiAMA Ö⁄RET‹S‹
...Çevremizden, bize yaflamay› sevdirecek, bizi yaflamaya ba¤layacak öyle olaylar ak›p gidiyor ki geçen gün böyle olaylardan birini yaflad›m; çevremize, olaylara ve insanlara bakmay› bildikçe anl›yorum ki yaflamay› daha iyi anlayaca¤›z. Bak›n ne oldu? Bir pazar günü,
ö¤rencilerimle bir k›r gezintisine ç›kt›k, iki kilometre ya yürüdük ya yürümedik. Ama bu yol
boyu öyle yeni fleyler, öyle güzel fleyler gördüm ki ilk kez yaflad›m diye ba¤›rd›m kendi ken-
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dime. Yaflamak, nerede olursa olsun yaflamak, olaylardan, insanlardan gelen havada yaflaman›n kutsal solu¤unu solumak! Yeni bir ölçü koydum yaflant›ma: Yaflamak! Yaflamak
ve yaflaman›n sevincini yaymak. Sokaklara, sofralara, a¤aç altlar›na, kahvelere, odalara,
harman yerlerine, yaflaman›n en güzel ö¤reti oldu¤u gerçe¤ini götürmek! Bir ö¤retmenin,
bir e¤itmenin en önemli görevlerinden biri de budur, diyorum, kendi kendime. Bu gerçe¤e,
o pazar günü, sevgili ö¤rencilerimle istasyona giden yoldan k›rlara aç›ld›¤›m›z gün vard›m.
Erkenden kalkm›flt›m. Perdelerimi aralad›¤›mda günün yeni ›fl›¤›n› ay›rt ettim. Ifl›k zerdali
a¤açlar›n› taptaze bir sabah rengine boyam›flt›. Penceremi açt›m ve oh! dedim. Köylüler kad›n erkek, tarlalara ifle gidiyorlard›. Çocuklar›m teker teker gelmeye bafllad›lar. Hepsini selamlad›m. Çocuklar iki s›ra dizildiler. Okuldan böyle ç›kt›k. Tepemizde bunaltmayan bir
may›s günefli vard›, istasyona giden toprak yola, oradan k›rlara vurduk. Art›k, ö¤rencilerimi özgür b›rakt›m. K›rlara da¤›ld›lar. Ben, uzaklardaki köyü seyrettim. Badanal› köy okulu, kerpiç evlerin aras›nda seçiliyordu. Okulun bahçesinde benim dikti¤im a¤açlar yeflermiflti. Çocuklar, çiçek toplay›p bana getiriyorlard›. “Ö¤retmenim ball›baba!”, “Ö¤retmenim
papatya!”, “Ö¤retmenim menekfle!” diyorlard›. Bir ara, kendimi çiçekler denizinin ortas›nda buldum. Ö¤rencilerim yar›fla vurdular ifli. Durmadan çiçek getiriyorlard›. Gözleri ›fl›ld›yordu hepsinin. Kofltular, oynad›lar. Onlarla konufltum. Teker, teker adlar›yla ça¤›rd›m onlar›. Ö¤rencilerim! Çocuklar›m! Ad›n› duyan koflup geliyordu. Sevgiyle, ilgiyle nas›l da koflup geliyorlard›. Art›k, köye dönüyorduk. Elimden tutmak istiyorlard›. Bir çocuk kalabal›¤›n›n ortas›nda sevinçlerle, mutluluklarla yürüyordum. Hiçbir çocu¤un gönlü k›r›lmas›n istiyordum, hepsinin ellerinden bir bir tutuyor, bir vakit yürüyordum. Susuyorlar, yürüyorlar, c›v›ld›yorlar, oraya buraya kofluyorlar, yeniden çiçekler getiriyorlard›. Ellerim, ö¤rencilerimin elleriyle, ö¤rencilerimin çiçekleriyle doluydu. Köye var›nca birer birer evlerine da¤›ld›lar. Ben okul bahçesinde yaln›z kald›m. Ama hep “Yaflad›m!” diye içimden sesleniyordum. ‹nsanlara, olaylara do¤an›n bitmez tükenmez derinliklerine do¤ru aç›lmak, kendinden ç›karmak, insanlarla, olaylarla, do¤an›n sessiz yaflant›s›yla ortakl›k kurmak, yaflamak
budur dedim. Göklerimizi, k›rlar›m›z›, sazaklar›m›z›, ormanlar›m›z›, uzay›p giden yollar›m›z› ve çocuklar›m›z› düflündüm. Neden dedim, neden yaflamamak? Yaflamay›, severek,
yaflamay› sevdirmek. Yaflama ö¤retisine inan›yorum. ‹nsanca ö¤reti bu. Sevgili ulusumuza
yaflama sevincini afl›lamal›y›z! En güzel ö¤reti yaflamay› ö¤retmek olacak. Birden bu düflünceden, güzel pazar günleri, zerdali a¤açlan açm›fl i¤deler, çocuk elleri, menekfleler, papatyalar, ball›babalar, orman koyaklar›, s›cak kokulu k›rlar bularak, soruyorum: “Yaflamay› ö¤renmek, yaflamay› ö¤retmek, yaflamay› sevmek, yaflamay› sevdirmek için neler yapmal›y›m?” Yaflamay› ö¤renmek! Ah, sevgili kardeflim ö¤renebilece¤imiz en zor; ama en güzel
bilgi budur. Bir kez do¤aya dönmeliyiz. Do¤a, yaflama sevgisinin anas›d›r. K›rlar›, ormanlar›, a¤açlar›, gölgeli toprak yollar›, ›rmak boylar›n›, mefleleri, köknarlar›, derinliklerinde
kurtlar, tilkiler, tavflanlar, saklanan eski köy korular›n› az seviyoruz. Do¤ay› bilmiyor, do¤ay› tan›m›yor, do¤ay› sevmiyoruz. Gündüzlerden gecelere, mevsimlerden mevsimlere yaflant›m›z› dolduran bin bir do¤a olay›ndan bilgimiz yok. Kendi içimizde, ufak ve s›n›rl›
dünyam›zda, günefl görmemifl bölgemizde, do¤as›z yafl›yoruz. Oh! O gölleri düflünüyorum.
Bir yürüyüflten sonra bir tepeye var›r; o tepenin üzerinden birdenbire bir göl görünür. Birdenbire gölün üzerinden ç›¤l›klarla yaban kazlar› kalkar. Yeflil sazlar aras›ndan geçip yeniden gölün mavi yeflil yata¤›na do¤ru süzülürler. Böyle gezintileri seviyor muyuz? Bir koru, bir çiçek tarlas›, bir göl, yamaçta bir a¤aç seçmenin, mutlulu¤una erdik mi? Yaflant›m›zda do¤adan ç›kard›¤›m›z, kendi buldu¤umuz bir gerçek var m›? Bu gerçek ilk önce bir
do¤a parças› olabilir. Kendi s›n›rlar›m›z› aflarak bir toprak yoldan yürümek ve ancak kendi buldu¤umuz, kendi gözledi¤imiz bir do¤a güzelli¤i, bir do¤a gerçe¤i ile karfl›laflmak, o
gerçekle dost olmak! Yaflamay› ö¤renmek iflte ilk önce, bu gezintilerle, bu bulufllarla bafll›yor. Do¤adan sonra, insanlar›, insanlar›n yaratt›¤› toplumu tan›yabiliyor muyuz? Sadece
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kendi k›s›r ç›karlar›m›zla, kendi kiflisel ilgilerimizle, s›¤ insanl›kla de¤il, insanlar› insan
olarak, gerçek olarak, doruklar›yla derinlikleriyle, sevinçlerinin ortas›nda ve ac›lar›n›n karanl›¤›nda tan›yabiliyor muyuz? Köylerde, insan ba¤lant›lar›n›n ortaya ç›kard›¤› bir sürü
kavgalar oluyor. ‹nsan insanla, insan toplumla çat›flmalara düflüyor. Toprak kavgalar›, s›n›r kavgalar›, su kavgalar›, k›z kaç›rmalardan do¤an kavgalar. Kavgalar, insan›n bir parças›. Bu kavgalara ilgiyle, insan› izleyerek, yeni gözlerle bakabiliyor muyuz? Kendimizi,
toplumla kavgalar›nda da insanlara yak›n, insanlara dost duyabiliyor muyuz?
Çocuklar diyorsun da oradan akl›ma geldi. Çocuklar› gerçekten tan›yor, gerçekten seviyor muyuz? Onlar›n geliflmelerini, evrenlerini, gülmelerini, a¤lamalar›n›, oyunlar›n›, yaratmalar›n› izliyor muyuz? Bir çocu¤a bakt›¤›mda ben, bir çocukla konufltu¤umda yaflaman›n tüm özünü ay›rt eder gibi oluyorum. Çocuklarla tazeleniyor, korular›n, çiçek tarlalar›n›n, göllerin, gölgelerle uzayan ba¤ yollar›n›n güzelli¤ini ay›rt ediyorum. Çocuk, do¤a
ile insan yaflant›s›n› birlefltiriyor. Do¤adaki bereketli kaynaflmay›, çocuk insan›n yaflant›s›na getiriyor. O bozulmam›fl, geliflmelere gebe diri düzen, çocukla birlikte, bozulmufl, durgunlaflm›fl, k›m›ldamaz insan yaflant›s›n› uyar›yor, renklerle donat›yor. Ah! Yaflamay› bilmeyince, yaflamay› ö¤renmeyince çocuklar›n getirdi¤i do¤al sevinçleri, do¤al tazelikleri,
do¤al yasalar› ay›rt edemiyoruz ki. Milyonlarca çocu¤un ortas›nda çocukluksuz, sevinçsiz,
gülmesiz yaflayan bir ulus! Bir ad›m! Ne olur, bir ad›m! Çocuklu¤u al›n›z ve el ele do¤aya
do¤ru bir ad›m at›n›z! Çocuklar›n çiçek kopartmalar›ndaki, çiçek toplamalar›ndaki, çiçek
tafl›malar›ndaki o kat›ks›z sevince kat›l›n›z. Yaban›l badem a¤açlar›n›, kabarm›fl köstebek
höyüklerini, günefl vurmufl üvez dallar›n›, kaplumba¤a yuvalar›n›, yurdumuzun yaflamam›z için bize adad›¤› k›rlar›, ormanlar›, gölleri, bozk›rlar› tan›y›n›z! ‹lk ad›m, do¤ad›r. Birdenbire oradan insan›n kendisine geçeceksiniz. Orada yaflaman›n büyük sevincini, gizlerini ve ›fl›klar›n› bulacaks›n›z. Erken kalkacak, zerdali a¤ac›n› ve ifle giden köylüleri göreceksiniz. Do¤a ve insanlarla bizleri birlefltiren mutlu ortakl›k! ‹flte, yaflamak budur! Yaflamay› ö¤renmek, budur. Yaflamak için do¤a ile ve insanlarla ortakl›k kurmaya bakaca¤›z.
Yaflamak yaflayanlarla birleflmektir...
Ceyhun Atuf Kansu (Akt. Özdemir, 2003, ss.199-202)

Yazar, yaflam ö¤retisinden söz ediyor; ancak görüfllerini kan›tlama çabas› göstermiyor. Buna karfl›n onun düflüncelerine kat›l›yor musunuz? “Çocuklar diyorsun
da oradan akl›ma geldi.” diyerek yazar›n hem bir söylefli havas› yaratt›¤›n› hem de
konudan konuya ustaca geçti¤ini fark ettiniz mi?
Sizce makaleyi f›kra, deneme ve elefltiri yaz›lar›ndan ayr›lan, en belirgin
özelli¤i nedir?
SIRA S‹ZDE

SÖYLEfi‹

D Ü fitürüdür.
Ü N E L ‹ M Böyle taSöylefli, herhangi bir konuyu konuflma havas› içinde anlatan yaz›
n›mlanmakla birlikte baz› edebiyat araflt›rmac›lar› söylefliyi bir edebiyat türü olarak
görmemekte, bir yaz›fl ya da anlat›m biçiminin ad› olarak de¤erlendirmektedir.
S O R U
Söylefli, gazete ve dergilerin iç sayfalar›nda ve genellikle de hafta sonlar›nda yay›mlan›r. Bir s›n›rlama olmamakla birlikte söylefli için konu seçilirken genellikle inD‹KKAT
sanlar›n dinlenme gereksinimi de göz önünde bulundurulur. Yazar, güncel bir konuya iliflkin görüfllerini konuflma havas› içinde aktar›rken hem okurlar›n hoflça vaSIRA S‹ZDE
kit geçirmelerini sa¤lar hem de konuyla ilgili kendi düflüncelerini
aç›klam›fl olur.
Söyleflide yazar, okurun karfl›s›ndaym›fl ve onunla konufluyormufl gibidir. Bu
yüzden konuflma dilinde yayg›n olarak kullan›lan devrik cümleleri bolca kullanaAMAÇLARIMIZ
bilir. S›k s›k sorular yönelterek okurlar›n konuyla ilgili düflünce üretmelerini sa¤la-
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maya, okurlar› konunun içine çekerek ilgilerini canl› tutmaya çal›fl›r. Sordu¤u sorular› okur ad›na yine kendi yan›tlar. Sorulan sorular› yan›tlamaya haz›rl›kl› olmayan okur, bu yöntemle fark›na varmadan genellikle yazar›n yan›t›n› kendi yan›t›
olarak benimser ve onun düflüncesine kat›l›r.
Söyleflide içten bir anlat›m, herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i yal›n bir dil kullan›lmal›d›r. Konu fazla derinlefltirilmemeli; anlat›m› canl› tutmak ve sözü güçlendirmek için f›kralardan, atasözü ve özdeyifllerden yararlan›lmal›d›r.
Afla¤›daki metni, yaz›nsal bir tür olan söyleflinin özelliklerini göz önünde bulundurarak okuyunuz.

BEZENMEK *
Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini, dervifl gibiyimdir. Berbere u¤ramaya üflenip sakal bir kar›fl, saçlar öylesine, günlerce dolaflt›¤›m olur. Bir Mehmet Beyimiz vard›, çoktan öldü, rahmet dilemifl olacak, hat›rlay›verdim. Tan›fl›r, konuflurdum; ama ad›m› hiç mi merak
etmemifl, yoksa unutu mu vermifl, nedir? Bir gün benim için: “Hani saç› sakal› akar gibi bir
adam geliyor buraya, o iflte” demifl, duyanlar›n hepsi de anlam›fllar ben oldu¤umu. Bana
da söylediler, hofluma gitti, do¤rusu tam bulmufl rahmetli. Çamurdan kaç›nmay› bir türlü
beceremem; çoraplar›m hep düfler; yakamla boyunba¤›m›n biri bir yandad›r, biri bir yanda; sigara külüne bulanm›fl›m, ona da ald›rmam... Dedim ya, dervifl gibiyimdir.
Eee, ne yapal›m? Fikir adam›y›m, bilim adam›y›m ben; derin derin düflüncelerimden ç›k›p da süslenmeye, d›fl güzelliklerle u¤raflmaya ay›racak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafam› donatay›m, yeter bana. Ama görenler beni be¤enmeyeceklermifl, vars›nlar be¤enmesinler! Öyle görünüfl düflkünü kimselerin diyeceklerinden bana
ne? Ben geçici fleylerle, istedik mi ç›kar›p atabilece¤imiz fleylerle de¤il, bizim ta içimize iflleyen, benli¤imizi yo¤uran meziyetlerle övünen insanlardan›m; onlarla yetinmeyip bir de d›fla bakanlar uzak olsunlar benden, onlarla düflüp kalkmay› ister miyim ben?
Bilirsiniz beni, bilirsiniz de inanmazs›n›z bu son dediklerime. Saç›m›n sakal›m›n akar
gibi oldu¤u, benim kendime çekidüzen vermesini bilmedi¤im do¤rudur; ama övünülecek
fley mi bu? Süslenmek, bezenmek benim elimden gelmez; ama süslenmeyi, bezenmeyi kötülemeye kalkanlara pek k›zar›m. Adam dedi¤in üstüne bafl›na da bakmal›d›r; yaln›z temiz
giyinmesi de yetmez, kendine yak›flacak fleyleri bulmal›, güzel olmaya, kendini be¤endirmeye çal›flmal›d›r.
Güzel olmak... “Ya yarad›l›fl›ndan güzel de¤ilse?” demeyiniz, en çirkin, en biçimsiz insanlar dahi, biraz zevkleri varsa, o çirkinliklerini, biçimsizliklerini örtmenin, baflka güzelliklerle karfl›lar›ndakilere unutturman›n bir yolunu bulurlar. Süslenirler, bezenirler, öylelikle olsun kendilerini karfl›lar›ndakilere flirin gösterirler.
“Ben yarad›l›fl›mdan güzel de¤ilim” deyip de boynunu bükmek olur mu? Medeniyet dedi¤iniz, bir bak›ma, tabiatla savaflmak, tabiat› oldu¤u gibi b›rakmay›p düzeltmek, insano¤lunun istedi¤i hale getirmek de¤il midir? Öyle olunca insanlar aras›ndaki çirkinlikleri de:
“Ne yapal›m, öyle do¤mufl onlar!” deyip çirkin b›rakamay›z, onlar› da elimizden geldi¤ince
güzellefltirmek borcumuzdur...
Bu söylediklerimin kendimi ele kötülemek oldu¤unu biliyorum. Benim iflime gelmiyor
diye do¤ruyu saklayay›m da iflime gelecek do¤rular m› uyduray›m? Üstüne bafl›na bakmayan, kendine bir çekidüzen vermeye özenmeyen adam gerçekten medeni bir adam de¤ildir.
Bir kere öyle kimselerde çevrelerindekilere bir ald›r›fls›zl›k vard›r. Çevrelerindekilere gerçekten ald›rsalar, onlar› gerçekten düflünseler kendilerini onlara be¤endirmek isterler. “Ben
böyle sallapati gezerim, korkunç bir surat›m olur, gene de baflkalar›n›n aras›na girerim, benimle konuflurlar, konuflmaya mecburdular” demek kendini be¤enmenin, büyüklenmenin
ta kendisi de¤il midir? Böyle kendini be¤enen, büyüklenen kifliden topluma ne iyilik gelebi-
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lir? Bilgisi varm›fl, derin derin düflünceleri varm›fl, flöyle iyilikleri, böyle üstünlükleri varm›fl... Bütün o bilgisi, derin derin düflünceleri, iyilikleri, üstünlükleri kendisinde, baflkalar›nca da be¤enilmek, baflkalar›nca da hofl, sevimli görülmek dile¤ini uyand›rmam›fllarsa
topluma ne hayr› olur öyle meziyetlerin? ‹yi biliniz, süslenmeyi, bezenmeyi kötüleyen, bir
suç saymaya kalkan kimseler, toplumu hiçe sayan kimselerdir.
Nurullah Ataç (1964, ss.271-273)
* Bu yaz›da, günümüz yaz›m ve noktalama kurallar›na uygun baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

RÖPORTAJ
Röportaj; konusu bir inceleme, araflt›rma, soruflturma olan gazete yaz›s›d›r. Gö¤üfl
(1978, ss.315-316)’e göre tan›tma (röportaj) türü, gezi yaz›s›n›n bir çeflididir. Bu
türde daha çok belli bir yer, çevre, kurum ya da kiflinin/kiflilerin çal›flmalar›, yaflam
koflullar›, sorunlar› vb. tan›t›l›r.
Röportaj görmeye, incelemeye dayanan bir yaz› türüdür. Gazetecili¤in ana dallar›ndan biridir. Bir gerçe¤i, bir konuyu ya da durumu; araflt›rma, soruflturma, inceleme, ço¤u kez de ilgili kiflilerle konuflma yoluyla aç›kl›¤a kavuflturma amac› güder. Bu özelli¤i ile röportaj, zaman zaman hem öykü, roman, tiyatro, gezi yaz›s› gibi türlerin tekni¤ini kullan›r hem de gerekti¤inde bilimsel araflt›rma yöntemlerinden yararlan›r. Bu nedenle de ad› geçen türlerle benzerlik gösterdi¤i olur.
Röportajda konu, önemi ve güncelli¤iyle genifl bir okur kitlesinin ilgisini çekecek türden olmal›d›r. Yazar; önce bir ön çal›flma yapmal›, gerekli notlar› almal›, konuyla ilgili bilgi edinmeli, varsa konuyla ilgili daha önce yap›lm›fl çal›flmalar› incelemeli, uzman görüfllerine baflvurmal›d›r. ‹yi bir haz›rl›k aflamas›ndan sonra konu
ya da sorunu yerinde görmeli; insanlar›n yaflay›fllar›n›, birbirleriyle iliflkilerini, gelenek ve göreneklerini gözlemeli, toplumsal sorunlar› bu gözlemlerden elde etti¤i
bilgilerin ›fl›¤›nda irdelemelidir.
Röportaj; haberden farkl› olarak duyurman›n, yans›tman›n ötesinde olaya yol
açan etkenleri de ele al›r. Elde edilen bulgular, yazar›n anlay›fl›na göre yeniden biçimlenir.
Foto¤raf›n ço¤u durumu ve ayr›nt›y› sözden daha iyi yans›tt›¤› gerçe¤inden yola ç›kan yazar, yaz›s›n› gerekti¤inde foto¤raflarla destekleyerek okuruna sunar, bu
yolla yaz›s›n›n inand›r›c›l›¤›n› ve etkisini art›r›r.
Röportajc›, yapt›¤› araflt›rma ve inceleme sonuçlar›n› yal›n bir dille ve etkileyici
bir anlat›mla okurlar›na sunar. ‹yi yaz›lm›fl bir röportaj, roman ve öykü s›cakl›¤›yla okunabilir. Röportaj yazar›n›n çarp›c› bir bafll›kla birlikte etkili bir girifl bölümünün okurun ilgisini çekme aç›s›ndan tafl›d›¤› önemi bilmesi gerekir.
Röportajlar; yazar›n yöntemine göre (belgesel röportaj, konuflmaya dayal› röportaj), uzunluk k›sal›¤a göre (tek röportaj, dizi röportaj), konular› ya da görüflülen kiflilere göre (siyasal röportaj, edebi röportaj vb.) gibi türlere ayr›lmakta ve adland›r›lmaktad›r.
Afla¤›da örneklenen röportajda yazar; sünger avc›lar›n›n sorunlar›n›, güçlü gözlem gücünden de yararlanarak okura sunar.

DEN‹Z ÇEKER
Gecenin hayli ilerlemifl bir saatinde Bodrum’a geldik. Bodrum’un bembeyaz evleri üstüne ay
›fl›¤› dökülüyordu ve evlerin aksi denize vuruyordu. Bodrum bir deniz kasabas›d›r. Türkiye’deki hiçbir deniz kasabas›na da benzemiyor. Bambaflka bir özelli¤i var. Ay ›fl›¤› alt›nda bir
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masal flehri gibi. Nefes alm›yor. Durgun, bir göl kadar durgun, bir göl kadar durgun denizin
üstünden gümüfl par›lt›lar kay›yor. Denizin üstünde yer yer bir top ›fl›k uçuflup duruyor.
Bodrum’da otel yok. Otobüste köylü ile çat›flan dalg›ç Ahmet bizi pansiyon gibi bir eve
götürdü.
Sabahleyin bol bir güneflle gözümü açt›m. K›fl ortas›nda yaz! Bu Bodrum’a has bir özelliktir. Kasaba deniz, kasaba ac› ac› tuz kokuyordu. Tuzun genzimi yakt›¤›n› duydum.
Gece kald›¤›m›z evde kap›lar kilitsiz, pencereler aç›kt›. Evde de kimsecikler yoktu. Sabahleyin de kap›lar ard›na kadar aç›k kald›, biz d›flar› ç›kt›k. Odada eflyalar›m›z var, çalmazlar m›? Bende merak ve korku. Sordum:
“Bu kasabada h›rs›zl›k olmaz. Y›llardan beri de bir tek cinayet olmad›.” dediler.
Bodrum’un insanlar› pek öyle uysal görünmüyorlar. Gürültüyle konuflan, al›ngan, kavgac›, içen insanlar. Bodrum bambaflka bir yer, bir toprak. ‹nsan burada denizden ç›km›fl
bal›¤a dönüyor. Bir ba¤›ra ba¤›ra, laf› kar›flt›ra kar›flt›ra konufluyorlar ki. Ancak iki üç gün
sonra konuflmalar›ndan bir fleyler anlayabildim.
Bodrum baflka yerdir, dedim. Türkiye’de ekme¤ini denizden ç›karan iki üç yerden biri,
birincisidir: Marmaris, Bozburun, Bodrum. Buradaki insanlar›n ço¤u toprakla ilgisini kesmifltir. Deniz, topra¤a hiçbir suretle insan vermiyor. Aksine al›yor. Topraktan kopar›yor.
Dalg›çlar aras›nda Konyal›lar, Erzurumlular bile var. Yak›n köylüler de dalg›çl›k ediyorlar.
Dalg›ç Ahmet de köylü. Babas› da dalg›çm›fl. Bir akflam yan›ma oturdu da bafl›ndan geçenleri bir bir anlatt›. Konuflmas›ndan öyle hissettim ki bu Ahmet’in yar›s› toprakta, yar›s›
denizdedir.
“Akl›ma flöyle geliyor: Üç ayd›r babam denizdeydi. Bir mektup alm›flt› anam çok uzaklardan. Babam iki aya kadar geleceklerini yaz›yordu. Mektubu küçük bir limandan postaya atm›flt›. Mektup sevinçliydi. Çok sünger ç›karm›flt› babam. Mektuptan bir hafta sonra, babam› yar› ölü getirdiler. Vurgun yemifl. Bir taraf›n›n eli aya¤› hiç tutmuyordu. Babam vurgunu k›rk befl kulaçta yemifl. Bir ay yatakta yatt›. Sonra da öldü. Ölürken de anama vasiyeti flu oldu : “O¤lumu dalg›ç yapma!” Ben anamla bir bafl›ma kald›m. Tarlam›z yok. Tak›m›m›z yok. Sersefil. ‹fl yok, güç yok. Vasiyet masiyet para etmedi açl›¤a. Bir gün anama dedim ki: “Dalg›ç olaca¤›m. Baflka çare yok. Aln›ma yaz›lan gelir.” Ama denizden ödüm patl›yordu. Bir korku vard› içimde tarifsiz. Denizi, dalg›çlar› görünce hep babam›n yataktaki
hali geliyordu gözümün önüne. Ne gelirdi elden! Anam deniz laf› edilince deli oluyordu.
Ben hem korkuyor hem de denize ç›kmak için anama yalvar›yordum. Anam›n hali kötüydü. Çökmüfltü. Köy... Allah›n belas› k›raç tarla. Ekin vermez. Ekin verse bile benim tarlam
yok. En sonunda ver elini deniz dedim.
Babam›n arkadafl› kaptana gittim, söyledim. Bu y›l süngere ç›kaca¤›m, dedim, avans
ver! Avans› ald›m. Sefer zaman› geldi, biz denize aç›ld›k. Hat›rl›yorum: Ya¤murlu bir gündü. Denizin üstüne usuldan usuldan ya¤mur iniyordu. Bana, formay› nas›l giyece¤imi,
bafll›¤› nas›l takaca¤›m›, havay› nas›l al›p verece¤imi günlerdir usta dalg›çlar tarif edip duruyorlard›. Dalg›ç elbisesini giydirdiler. Ben tir tir titriyordum. Bir insan kaplan›n a¤z›na,
ateflin içine at›l›rken, yani bile bile ölüme giderken nas›l korkar, ben de öyle korkuyordum.
‹flte korkudan elim, aya¤›m tutmuyordu. Ya bir daha denizin dibinden geri ç›kamazsam.
O otobüsteki herif, serseri ne diyordu? Deniz çekermifl adam›... Yalan! Ne deniz çeker ne bir
fley. Ekmek çeker, ekmek... Tuttular at›verdiler beni... Kendimi, her fleyi unutmufltum. Bir
türlü dibe gidemiyorum. Denizin yüzünde kalakald›m. Ne afla¤› ne yukar›. Korkumdan elimi bile k›m›ldatam›yorum. Bir zaman denizin yüzünde bir bal›k lefli gibi kald›ktan sonra
çektiler. Arkadafllar gülüyorlard›. Ben bitmifltim. Kendi kendime ac›mdan ölsem de denize
girmem dedim. Borcum vard› kaptana. Ne yapmal›yd›m? Deniz yüzünde kald›¤›mdan bir
hafta sonra, dalg›çlar› seyrede ede birazc›k ›s›nd›m denize... Ve girdim. Nas›l oldu, ne yapt›m, ben de bilmiyorum. Kendimi denizin dibinde buldum. Bir ay kadar sonra al›flm›flt›m.
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Ben yirmi y›ll›k dalg›c›m, her denize giriflimde o ilk korkuya benzer bir korkuyu, yüre¤imde bir s›z›y› daima duydum. Her y›l seferden dönüflümde dalg›çl›ktan ayr›lmaya karar veririm, bir türlü ayr›lamam. Baflka ifl yok. ‹ki kere vurgun yedim. Bu iki kere ölüm demektir.
Evlendim, iki o¤lum var. Onlar hiçbir zaman dalg›ç olmayacaklar.”
Ahmet’in kuru yüzü terlemifl, hatlar› sertleflmifl, b›çak gibi olmufltu. Bir fley iffla eder gibi e¤ilip kula¤›ma:
“Bey,” dedi, “flu lanet denizin bir de tiryakili¤i var. Denizin dibini bir görsen. Oras› da
kendine göre bir dünya... Bilen bilir. Tad›na varan bilir. Güzel bir dünya. Hani insan bazen özlemiyor da de¤il!”
“Yani,” dedim, “otobüsteki köylü bofla söylememifl.”
“Ama ekmek, baflta geliyor. Öteki sonradan...” dedi.
“Bu kadar güzel mi? Karanl›k de¤il mi?”
“Yüzünden ayd›nl›kt›r. Bir gün denizin dibini anlat›r›m sana.”
Sonra gözleri yaflararak ilave etti:
“Birkaç dönümlük bir tarla alacak param olsa. Mandalina dikerdim bahçeye... ‹htiyarl›¤›mda medar olurdu. Yüzüne bile bakmazd›m denizin.”
Birdenbire söyledi¤ine piflman gibi oldu:
“Yok,” dedi, “can›m çekti¤i zaman dalard›m denize.”
Dalg›ç Ahmet’in gözlerinde ›fl›kl› bir toprak parças›na hasretin kederi vard›.
Yaflar Kemal (2002, ss.91-93)

GEZ‹ YAZISI
Gezi yaz›s›; gezilip görülen yerlerin ilginç yönlerini, insanlar›n yaflant›lar›n›, gelenek ve göreneklerini anlatan bir yaz› türüdür.
‹nsan merak etti¤i için ya da dinlenmek amac›yla zaman zaman yaflad›¤› çevrenin d›fl›na ç›kmak; de¤iflik insanlar, farkl› yaflamlar görmek ister. Kimi zaman da
bir görev gere¤i baflka bir yere gider. ‹ster yaln›zca gezmek için isterse görev gere¤i gitmifl olsun insan gezdi¤i, gördü¤ü yerlere iliflkin izlenimlerini, duygular›n›,
düflüncelerini baflkalar›na anlatma gereksinimi duyar. Gezi yaz›lar›, bu anlatma gereksiniminden do¤mufltur denebilir.
Gezi yaz›lar›, yaflananlara ve gözleme dayan›r. Yazar, yaz›s›n› kaleme al›rken
kendi an›lar›n›n yan› s›ra yaz›l› ve sözlü kaynaklardan da yararlan›r. Yaflad›¤›, gördü¤ü, duydu¤u olay ve durumlara iliflkin duygular›n›, düflüncelerini aç›¤a vurabilir; konuya iliflkin de¤erlendirmeler, çözümlemeler yapabilir. Ancak yazar›n anlatt›klar›n›n gerçe¤e dayal› olmas›, yaz›s›n› güçlendirmek amac›yla gerçek d›fl› aktar›mlara yönelmemesi gerekir. Toplum bilim, halk bilim, hukuk, tarih vb. alanlarla
ilgili çal›flmalarda gezi yaz›lar›ndan belge ya da kaynak olarak yararlan›labilece¤i
göz önünde bulunduruldu¤unda bu tür yaz›lar›n gerçe¤e ve gözleme dayanmas›n›n önemi kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r.
Gezi yaz›lar›nda gezilip görülen yerlerin de¤iflik görünümleri, insanlar›n yaflay›fllar›, inançlar›, gelenek ve görenekleri, tarihleri, dilleri vb. hakk›nda bilgiler bulunur. Bu bilgiler, oralar› görmeyen insanlar›n ilgisini çeker; çünkü baflka yerlere
ve insanlara iliflkin durumlar› ö¤renme iste¤i gidip görenler kadar gidemeyenler
için de söz konusudur. Gezilip görülen yerleri anlatan her yaz›n›n anlat›m sanat›
aç›s›ndan de¤erli oldu¤u söylenemez. Gezi yaz›s› yazar›, gerekli gördü¤ünde, anlatt›klar›n› görünür k›lmak için yaz›s›n› foto¤raflarla destekleyebilir. Bir görüntüyü
ayr›nt›lar›yla birlikte okurun belle¤inde canland›rman›n güçlü¤ü göz önünde bulunduruldu¤unda foto¤raf›n gezi yaz›lar› için tafl›d›¤› önem daha iyi anlafl›l›r. Bu
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deste¤in gazete ve dergilerin görsel yönünü zenginlefltirdi¤i de söylenebilir. Gezi
yaz›s›n›n yaz›nsal ürün say›labilmesi için sanat de¤eri tafl›mas› gerekir.
Gezi yaz›lar›nda flu nitelikler bulunmal›d›r:
• Konu olarak al›nan yer ilginç olmal›; okurlar›n ilgisini çekecek görünüm,
olay ya da durumlar› içermeli,
• Gezilen yerlere iliflkin görüntüleri anlatmakla yetinmemeli, orada yaflayan
insanlar›n duygu ve düflünce evrenlerini yans›tmal›; toplumun kendine özgü anlay›fl, tutum, kültür özellikleri varsa, bu konulara iliflkin bilgi vermeli,
• Okurun ilgisini canl› tutacak k›vrak bir dile, sürükleyici bir anlat›ma sahip
olmal›,
• Anlat›lanlar› okurlar›n belle¤inde görünür k›labilmek, yaz›n›n inand›r›c›l›¤›n› art›rabilmek için gerekti¤inde görsel anlat›m›n (foto¤raf vb.) gücünden
yararlanmal›d›r.
Gezgin ya da gezi yazar› deyince akla ilk gelen kiflilerin bafl›nda dünya edebiyat›nda Marco Polo (1245-1324), bizim edebiyat›m›zda ise Evliya Çelebi (16111682) oldu¤unu biliyor musunuz?
Afla¤›daki gezi yaz›s›nda do¤a betimlemeleri, söylenceler, insan özelliklerine
yönelik belirlemeler yaz›nsal bir kurgu içinde sunulmaktad›r.

N‹L’DE YOLCULUK
M›s›r deyince akla ilk, Kahire ve piramitler gelir. Piramitler eski M›s›r uygarl›¤›n›n da yads›nmaz bir simgesi.
Ancak, M›s›r uygarl›¤›n›n as›l flaheserleri Luksor’da. Buradaki Karnak tap›na¤› tam
2200 y›l boyunca, ad›m ad›m büyütülmüfl ve (bence) piramitlerden daha muhteflem bir eser
haline getirilmifl.
M›s›r’›n güneyindeki Luksor’a gitmek için birkaç yol var. Uçak, tren, karayolu, vapur...
Ben treni ye¤ledim.
Zaman zaman yaflanan soygun ve terör olaylar› nedeniyle pek çok yerde sadece turistlere hizmet eden bölümler var. Tren de öyle.
Avrupal›lar›n ve Japonlar›n dikkati çekti¤i turist gruplar› için ayr› kompart›manlar var.
Ben, M›s›rl›lar›n yolculuk etti¤i, hemen hiç yabanc›n›n bulunmad›¤› bölümden bilet ald›m.
Daha ucuz. Ama birinci tercih nedenim ucuzlu¤u de¤il. M›s›rl›larla birlikte yolculuk
etmek.
Yaflam›m›n unutulmaz yolculuklar›ndan birini yapt›m.
Hemen yan›ma ak giysiler içinde, yafl› 70’in üzerinde bir dede oturdu. Koridorun öteki
taraf›nda ise iki çocuklu, bir büyükanneli aile oturdu.
Çocuklar›n ten rengi gözlerinin karas›yla yar›fl›yor. Nas›l sevimliler...
Yola ç›kt›k. Daha yar›m saat geçmedi, bohçalar aç›ld›. Benim yan›mda bir paket bisküvi ve meyve suyu var.
Yan taraf›m bereketli. Çocuklar›n elinde birer kaynam›fl yumurta, sa¤a sola kofluflturuyorlar. Kitab›m› okurken arada bir bohçaya gözüm kay›yor.
Göz kayar da hakk› olmaz m›?
Bohçan›n her halkas›ndan ben de pay›m› ald›m.
Yanda Nil ak›yor...
Mavi atlas, hurma a¤açlar› ve uçsuz bucaks›z çöl...
Nil’e Araplar, “Bahr”, yani deniz diyorlar. Binlerce kilometrelik çölün ortas›ndan böyle
bir nehir akarsa, deniz de¤il, okyanus bile denir.
Nil’in 6 bin 700 kilometrelik yolculu¤unun 2 bin 800 kilometresi çölün ortas›nda geçiyor. Bir özelli¤i de yaz›n suyunun artmas›.
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K›zg›n günefl, yüzleri kavururken, topra¤› çatlat›rken Nil’in suyu artarsa eski M›s›r’›n
yurttafllar› ne düflünür:
“Nil’in alt›nda cin var...”
Nil’e nas›l bir görev biçer:
– Tanr›lar›n hizmetçisi...
Nil, befl bin y›ld›r bereket ekip uygarl›k biçiyor. Eski M›s›r’da hükümdarlar Nil k›y›s›nda
sulu tar›m yapan köylülerden vergiyi çok “adil” al›yormufl. Nil’in k›y›s›na belli aral›klarla
kuyular aç›l›rm›fl. Nil’in yüksekli¤i o kuyuya da yans›rm›fl.
Devlet görevlileri hasat dönemlerinde bu kuyularda ölçüm yaparlarm›fl. Su düzeyi yüksekse demek ki ürün de iyiydi. O zaman vergi yüksek. Su düzeyi normalin alt›nda, demek
ki ürün azd›. O zaman vergi daha düflük.
Günefl indikçe, bütün renkler de¤ifliyor. Nil’in mavili¤i koyulafl›yor. Hurma a¤açlar›n›n
dallar›n›n flekliyle her türlü hayal kurulabilir. Çöl sar›s›na kahverengi bulafl›yor.
Yan komflunun çocuklar›ndan biri yan›ma geldi. Benimle tan›flmak istiyor. ‹lkokul iki
ya da üç olmal›.
‹ngilizce heceleyip ad›m› sordu. “Mustafa” dedim. ‹nanmad›. Ben onun için çoook
uzaklardan birisiyim. Ad›m nas›l Mustafa olabilir ki?
Sonra babas›yla konufltuk. Bankada görevliymifl. Kambiyo bölümünde çal›fl›yormufl. En
büyük iste¤i, o¤lunun ‹ngilizce ö¤renmesi ve Avrupa ülkelerine gitmesiymifl.
Birlikte son kalan meyveleri de yedik...
Karanl›k çöktü. Art›k, d›flar›da sadece siyah›n tonlar› ve tren sesi var. Komflular Luksor’a
az bir mesafe kala, küçük bir yerleflim yerinde inmeden önce ›srar ettiler:
– Haydi bize gidelim. Gece kal›n. Luksor’a sabah gidersiniz.
‹çtenliklerine teflekkür ettim. Adreslerini yazd›rd›lar. Dönüflte f›rsat›m olur da u¤ramazsam k›r›lacaklar...
Mustafa Balbay (1997, ss.80-83)

Yaz›nsal bir tür olarak söylefli, röportaj ve gezi yaz›s›n›n ortak özelliklerini
SIRA S‹ZDEbelirtiniz.

ANI

D Ü fi Ü N E Lya
‹ M da durumAn›; bir kimsenin bafl›ndan geçenleri, tan›k oldu¤u, duydu¤u olaylar›
lar› anlatt›¤› yaz›d›r.
‹nsan yaflad›klar›n›, tan›k oldu¤u olaylar› ya da duyduklar›n›S Oçevresindeki
kifliR U
lere anlatmak ister. Anlatma eylemi, yaflananlar›n üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra gerçeklefliyorsa söz konusu olan art›k bir an›d›r.
D‹KKAT
An› da öz yaflam öyküsü (otobiyografi) gibi birinci kiflinin a¤z›ndan anlat›l›r.
‹kisinin ayr›ld›¤› nokta, öz yaflam öyküsünün kiflinin yaflam›yla s›n›rl› oluflu, an›n›n
S‹ZDE
ise yazar›n yaflam›yla birlikte çevresini ve yaflad›¤› dönemi deSIRA
yans›tmas›d›r.
Baz›
an›larda kiflinin yaflad›klar›ndan daha çok dönem ya da çevrenin öne ç›kt›¤› görülür. ‹ster kiflinin yaflam› ister çevre isterse döneme iliflkin durum öne ç›ks›n an› tüAMAÇLARIMIZ
rü yaflanm›fl› anlat›r.
An› ve zaman iliflkisi, bu türün tarih ve günlükle de kesiflmesine neden olur;
ancak tarih, nesnelli¤iyle; günlük, günü gününe tutulmas›yla Kan›dan
‹ T A ayr›l›r.
P
An›, yaflanan olay ya da dönemin üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra
yaz›ld›¤› için yazar; zaman›n unutturma, belle¤i yan›ltma özelli¤ini gözden uzak
tutmaz. Belle¤ini tazelemek, zaman›n an›n›n izleri üzerinde b›rakt›¤›
tozlar› silmek
TELEV‹ZYON
için kendi günlüklerinden, baz› tan›klardan; gazete, dergi, mektup vb. belgelerden
yararlanabilir.
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Tan›nm›fl bilim, düflünce insanlar›n›n, devlet adamlar›n›n ve sanatç›lar›n an›lar›; onlar›n yaflamlar›yla birlikte dönemlerine de ›fl›k tutan önemli belgelerdir. Ancak kendini koruma ve savunma içgüdüsü nedeniyle kimi kiflilerin, zaman zaman
olaylar› ya da gerçekleri yaflanandan farkl› anlatabilece¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu ba¤lamda, gerekti¤inde, an›lar›n baflka belgelerle karfl›laflt›r›larak
de¤erlendirilmesi yerinde olur.
An›n›n ilgiyle okunabilmesi için ilginç olay ve bilgileri içermesinin yan› s›ra
inand›r›c›l›k aç›s›ndan anlat›m›n içten, abart›s›z olmas› gerekir. Gö¤üfl (1998, s.14)’e
göre içtenlik ve ilginçlik, an›larda aranan önemli niteliklerdir. Bunun d›fl›nda her
yaz›nsal yap›t için vazgeçilmez bir koflul olan dilin ustaca kullan›lmas› gere¤i, an›
yaz›lar› için de geçerlidir.
An›lardan ve an› yazanlar›n söylediklerinden ç›kar›lanlar, insanlar›n afla¤›daki
verilenlerle ya da benzer nedenlerle an› yazd›¤›n› ortaya koymaktad›r (Kavcar ve
di¤erleri, 2004, s.179):
• Kendini baflkalar›na birinci a¤›zdan tan›tmak,
• Birikimini, deneyimini insanlarla paylaflmak,
• Kamuoyu önünde kendisiyle hesaplaflmak,
• ‹nsanlara, özellikle gelecek kuflaklara, uyar›da bulunmak,
• Bir gerçe¤in yitip gitmesini önlemek,
• Yazma al›flkanl›¤› vb.
An›lar, gazete ve dergilerin tek say›s›n›n bir iki sütununda ya da birkaç say›l›k
dizi biçiminde olabilece¤i gibi kitap olarak da yay›mlanabilir.
Afla¤›daki an›da Sadi Irmak; gençlik y›llar›n›, o y›llar›n koflullar›n› gerçek olaylara dayal› anlat›r. An›lar›n anlat›m›nda Atatürk’ün önder özellikleri sezilir. An›lar,
tarihe tan›kl›k eden bir belge niteli¤i kazan›r.
ATA’DAN B‹R SES *
1924 y›l› Ekim ay›ndayd›k. Büyük zaferden sonra Atatürk iki giriflimde bulunmufltu. Birisi
‹zmir’de toplad›¤› ‹ktisat Kongresi ki “Milli ekonomi” sözü tarihimizde ilk defa bu kongrede
ortaya at›lm›flt›. ‹kinci hareket Avrupa’ya ilk ö¤renci kafilesinin gönderilmesidir. Bu ilk kafilede Avrupa’ya gitmek üzere 150 arkadafl baflvurmufltu. Son derece s›k› bir eleme s›nav› geçirdik, bir süre sonra sonuçlar ilan edildi. 150 kifli içinden 13 kifli seçilmiflti. ...Yola ç›kaca¤›m›z gündü. Beni Berlin Üniversitesine yolluyorlard›. O zaman Berlin’e Balkanlardan ve
Polonya’dan geçen bir trenle gidilirdi. Trene binece¤im s›rada bir telgraf müvezzinin (da¤›t›c›s›) “Mahmut Sadi” diye avaz avaz ba¤›rd›¤›n› duydum. Elime bir telgraf tutuflturuldu.
‹mza Milli E¤itim Bakan›’n›nd›. Atatürk’ün emri ile çekilmiflti. ‹çinde hat›r›mdan ç›kmayan flu cümle vard›: “Sizi birer k›v›lc›m olarak gönderiyoruz. Gür alevler halinde dönmelisiniz.” Hangi derse girsem, hangi imtihana ç›ksam kulaklar›mda bu cümle ç›nlard›. Yol boyunca içimde alevden bir flevk ve omuzlar›mda da¤lar gibi bir sorumluluk tafl›yordum. Bu
ses art›k ömrüm boyunca beni hiç b›rakmayacakt›.

DOLAYLI B‹R TEMAS
Atatürk’le dolayl› bir temas›m 1933 y›l›nda olmufltu. Atatürk memleketin tek yüksekö¤retim kurumu olan ve baz› reform denemelerine ra¤men ça¤dafl bir karakter alamam›fl olan
‹stanbul Darülfünununda bir devrim yapmay› tasarl›yordu. Ben bu tarihten 2 y›l önce T›p
Fakültesine hoca olmufltum. Bu köklü reform için genç bir idealist olan Reflit Galip’i Milli
E¤itim Bakan› yapm›flt›. ‹sviçre’den de bir teknisyen uzman Profesör Malche getirilmiflti.
Onun yapt›¤› ilk genelgede kiflili¤imiz, okudu¤umuz okul, bildi¤imiz yabanc› diller ve
özellikle yay›nlar›m›z ve bu yay›nlar›n yabanc› dillerde olup olmad›¤› soruluyordu. ‹flte
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darülfünunu kapayan ve üniversiteyi kuran reform, bu ankete gelen cevaplar üzerine gerçekleflmiflti. Yeni üniversite kadrosuna al›nan tek tük eski hocalardan birisi de bendim. Bu
isimlerin seçilmesinde bizzat Atatürk’ün meflgul oldu¤u bilinmektedir. O günlerde iki yenilik yap›lm›flt›. Hitler’in zulmünden kaçan ve ço¤u dünyaca ünlü olan 50 kadar Alman
bilgin üniversitemizde görev alm›flt›. Böyle bir kadro içerisinde bana da yer verilmifl olmas›n› hayat›m›n bafll›ca mutlulu¤u biliyorum ve bunu sa¤layan Atatürk’e ayr› bir minnet
besliyorum.
O’na olan borcumuz:
Bu küçük, önemsiz; fakat bence aziz olan an›lar› dile getirdikten sonra kendi kendime
soruyorum: O’na karfl› olan görevimizi flah›s olarak ve kuflak olarak yerine getirmifl miyiz?
Sadi Irmak (1978, ss.12-28)
* Bu yaz›da, günümüz yaz›m ve noktalama kurallar›na uygun baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

GÜNLÜK
Günlük; bir kimsenin yaflad›klar›n›, buna iliflkin duygu ve düflüncelerini günü gününe, üzerine tarih koyarak anlatt›¤› yaz›d›r. Günlük yerine zaman zaman “günce”
terimi de kullan›lmaktad›r.
Günlük tutma; insan›n içini dökme, yaflad›klar›n› birine anlatma gereksiniminden do¤mufltur. Unutma özelli¤inden ötürü belle¤ine güvenemeyen insano¤lunun
yaflad›klar›n› zaman›n elinden kurtarma iste¤i de günlük tutma düflüncesinin nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir.
Günlük ve an› birbiriyle kar›flt›r›lmamal›d›r. Ad›ndan da anlafl›labilece¤i gibi
günlük; olaylar›n günü gününe, henüz s›cakl›¤›n›, canl›l›¤›n› yitirmeden bellekte
tazeli¤ini korurken yaz›ld›¤› yaz› türüdür. An› ise aradan uzun y›llar geçtikten sonra kaleme al›n›r. Bu nedenle an›da olaylar, zamana direnebilen yanlar›yla; baflka
bir söyleyiflle bellekte kald›¤› kadar›yla yaz›ya geçer.
Özdemir (1994, ss.181-184)’e göre günlüklerden baz›s› içe dönük, baz›s› d›fla
dönüktür. ‹çe dönük günlüklerde düflünsel ve ruhsal durum öne ç›kar. Yazar, kendini tan›maya çal›fl›r. Kimseye söyleyemedi¤i dertlerini, s›k›nt›lar›n›, ac›lar›n› yaz›ya döker. D›fla dönük günlüklerde ise d›fl dünya, olaylar ve bu olaylar›n yazar üzerindeki etkileri anlat›l›r. Bu tür günlükler yay›mlanabilir; bu yolla yazar, yaflanan
olaylara iliflkin görüfllerini kamuoyu ile paylafl›r.
‹çe dönük, d›fla dönük günlüklerin d›fl›nda bir de yazarlar›n yap›tlar›n›n oluflum
ve geliflme aflamalar›na iliflkin tuttuklar› günlükler vard›r.
Askerlerin, siyasetçilerin, sanatç›lar›n yan› s›ra toplumun hemen her kesiminden insanlar›n günlük tuttu¤u bilinmektedir. Günlükler birinci kiflili anlat›ma dayal› k›sa yaz›lard›r. Tutulan her günlü¤ün yaz›nsal de¤er tafl›mas› beklenemez. Günlüklerin yaz›nsal de¤eri; anlat›m sanat›n›n ilkelerine, özelliklerine uygunlu¤uyla
oluflur. Günlüklerin günlü¤ü yazanlar›n yaflamlar›na ve yaflad›klar› döneme ›fl›k
tuttu¤u söylenebilir.
Muzaffer ‹zgü, 2004 y›l› 30 May›s Pazar günü yaflam›na iliflkin bir not düfler.
Afla¤›daki günlük; sanatç›n›n o gün yaflad›klar›n›, o güne iliflkin duygu ve düflüncelerini yans›tmaktad›r:

‹ZM‹R, 30 MAYIS 2004 PAZAR
Pazar günleri yapayaln›z›z Günsel’le... Oysaki di¤er günler Günsel’in bafl› kalabal›k; fizyoterapist, o¤lum, gelinim, yard›mc› kad›n, hemflire, torunlar... Ama pazar günleri hele o¤lum
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yazl›¤›na gitmiflse salt evin içinde Günsel’le ben... Kas›lan kaslar› için jel buzlar konacak
baca¤›na, koluna, omzuna; sonra bandajlarla sar›lacak.
Günsel, yar›m saat buzlu buzlu yatacak. Onlar atel diyorlar, ben o ayg›tlara, felçli hastan›n yaflam›n› kolaylaflt›rd›¤› için, felçayg›t diyorum. Önce sol elin felçayg›t› tak›lacak. Ah
yine huysuzlu¤u üzerinde baflparma¤›n ve küçük parma¤›n... Kafesine girmek istemeyen
kufllar gibi huysuz iki parmak da. Sevgiyle yaklaflmak gerekiyor bu parmaklara, sonra küsüyor, k›vr›l›yorlar. Sol ayak uyumlu. Hep içe dönmek istiyorsa da felçayg›t tak›l›nca uyum
sa¤lay›veriyor...
Ön balkondan arka balkona birkaç kez birlikte yürüyüfl... Düfl yürüyüflü... Koridor duvarlar› yok, k›rk befl y›l önce ö¤retmenlik yapt›¤›m›z köyün papatyal› yollar›nday›z, o y›llardaki gibi el ele, bak›fla bak›fla... Hiç konuflmuyoruz, salt ayaklar›m›z›n sesi var; ama içimiz
gümbür gümbür. Her gün hastal›kta jiletin keskin yan› denli yol alman›n mutlulu¤u... ‹ki
yaflama ve yaflatma h›rs› birleflmifl, birlikten kocaman bir güç olmufl. O güç itiyor bizi...
Biraz sonra felçli kolu düz tutmaya yarayan uzun balon tak›lacak Günsel’in koluna. O
balonla bir saat uzan›p kalacak yata¤›nda. Sa¤ elinde bir kitap, yaflanm›fl, yaflanacak öyküler... Sonra yine felçayg›tlar ve mutfak... Yemekleri ›s›taca¤›m, sofray› süslemeye çal›flaca¤›m, bir sar› gül, bir yeflil salata... Nefleli yemek saati konuflmalar› olmasa da suskun da de¤iliz. Bir an›, bir gülümseme, tuzsuz yeme¤imizin tuzu gibi.
Sonra koridorda yine yürüyüfl... Bazen el ele, bazen Günsel bir bafl›na. Ama koridordaki kap›lar yok, her kap›dan içerde bir baflka güzellik, yirmili yafllar›m›z›n Silvan’›, k›rkl›
yafllar›m›z›n Ayd›n’›, altm›fll› yafllar›m›z›n ‹zmir’i... An›lara yolculuk, minicik ad›mlar, kocaman an›lar...
Pazar günleri yapayaln›z›z Günsel’le... Ama öyle ço¤al›yoruz ki düfllerde...
Muzaffer ‹zgü (2004, s.198)
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An› yazman›n,
günlük
SIRA
S‹ZDEtutman›n insan yaflam›ndaki önemini tart›fl›n›z.

YAfiAM ÖYKÜSÜ (B‹YOGRAF‹)

D Ü fi Ü Ntürlü
E L ‹ M alanlarda tan›nm›fl, kal›c› yap›tlar vermifl, iz b›rakm›fl kiflilerin
Yaflam öyküsü;
yaflamlar›na, yapt›klar›na iliflkin toplu bilgi veren yaz›d›r.
Tan›mdan
S Oda
R Uanlafl›laca¤› üzere yaflam öyküsü yaz›lan kifliler; siyasal, toplumsal, bilimsel, sanatsal aç›dan önemli ifller yapm›fl; örnek yap›tlar b›rakm›fl, dönemlerini etkilemifl; bu nedenle de kamuoyunun ya da bir bölümünün ilgisini çeken
D‹KKAT
kiflilerdir.
Yazar, sa¤l›kl› bir yaflam öyküsü ortaya koyabilmek için önceden araflt›rma
SIRA S‹ZDE
yapmal›, yaflam
öyküsü yaz›lan kiflinin yak›nlar›yla (sa¤sa kendisiyle de) ve onu tan›yanlarla görüflmeli; varsa söz konusu kifli ya da baflkalar› taraf›ndan yaz›lm›fl not,
an›, kitap vb. belgeleri toplamal›d›r. Kiflinin yaflam›n› anlatan öykü do¤ru bilgilere
AMAÇLARIMIZ
ve belgelere dayanmal›, gerçekleri yans›tmal›d›r. Yazar, öyküsünü anlatt›¤› kifliye
iliflkin yer ve zaman yanl›fl›na düflmemeli, bilgi ve belgeleri bir tarihçi titizli¤iyle
karfl›laflt›rarak
de¤erlendirmelidir. Çal›flmas›nda söylentilere, yak›flt›rmalara, belgeK ‹ T A P
lenemedi¤i için tart›flma yaratacak olay ya da bilgilere yer vermemelidir. Yaflam
öyküsü yazar›, yaflam›n› anlatt›¤› kifliyle olan özel ba¤lar›n etkisinde kalmadan,
duygusall›¤a kap›lmadan elden geldi¤ince yans›z bir tutum tak›nmal›d›r.
TELEV‹ZYON
Yaflam öyküsü, yaflamla ilgili bilgileri tarih s›ras›na koyarak bir araya toplayan
bir çal›flma de¤ildir. Kiflinin yaflam›n›n; söylediklerine, yazd›klar›na ve yapt›klar›na
ba¤l› kal›narak öykülefltirilmesidir. Kiflinin sözleri, davran›fllar›, yap›tlar› aras›nda
‹ N T E R N E Toluflturulan anlaml› bir bütündür. Yetkin bir yap›t ortaya koyaba¤lant› kurularak
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bilmek için kimi zaman yazar, yaflam›n› anlatt›¤› kiflinin iç dünyas›na girerek orada dolafl›r, onu daha iyi tan›maya çal›fl›r. Kiflinin yaflam evrelerini, önemli say›labilecek olay ve olgularla birlikte yans›tan yaflam öyküsünün, bir roman ya da öykü
tad›nda okunmas› için yaz›nsal de¤ere sahip olmas›; baflka bir söyleyiflle sanatç›
duyarl›¤›yla kaleme al›nmas› gerekir.
Afla¤›da buna örnek bir yaz›y›, Cemal Süreya’n›n anlat›m›yla elefltirmen ve yazar Do¤an H›zlan’›n yaflam öyküsünü okuyacaks›n›z:

DO⁄AN HIZLAN
Bir ödül var. Ad› da çok ilginç: “K›rklar Ödülü” (yüz y›lda belki bir kez daha verilebilir).
K›rk sanat ve kültür adam›n›n bir araya gelerek ona verdi¤i ödül önümüzdeki günlerde
aç›klanacak. Evet, Do¤an H›zlan hem 1950 kufla¤›n›n bir üyesi hem de yüz y›lda “belki bir
kez daha rastlanabilen” bir kifli.
1950 edebiyat kufla¤›n›n bugün 50 - 60 yafllar›nda olan üyelerinin sanat ortam›nda hemen hiçbir zaman iktidara gelmedi¤i, daha do¤rusu sanat› yöneltecek duruma yükselemedi¤i söylenir. Bu yarg›n›n do¤ru yanlar› var. Ama Do¤an H›zlan hariç. Do¤an, böyle bir
yarg›y› hiçleyen bir gerçek olarak ortada. Yok, yok, yaflayan bütün kuflaklar›n üyesi gibi göründü o. Ama bu bizim kufla¤›m›z›n ortak tavr› da de¤il mi? Ne olursa olsun, Do¤an H›zlan sadece kendi kufla¤›n› de¤il bütün bir edebiyat-sanat patrimuan›n› savunmak, ileri sürmek, göz önüne sermek ifllevini cesaretle üstlendi. Böyle genifl bak›fl ve devinim alan› da ona
demokrat bir yap› kazand›rd›.
Edebiyat›m›z›n hem anas› hem babas› oldu.
Cumhuriyet’te, özellikle de Hürriyet’te kazand›¤› üst yönetim konumunda kufla¤›n› seve
seve kuflak duygusunu aflt›. Editörlü¤ün bir çokbak›fll›l›k tarikat› oldu¤unu zaten hemen
daha bafltan anlam›flt›. Alt›n Kitaplar ve Yeni Edebiyat serüveninde bunun ilk uygulamalar›n› yapma olana¤› da buldu.
Saat befl sular›nda Hürriyet gazetesinden ç›kar, yürüye yürüye Sirkeci’ye iner. Konyal›’dan iki yüz elli gram kurabiye al›r, sonra geri döner, tam Vilayet’in önüne geldi¤i zaman,
bir taksi çevirir; Hürriyet’in önüne kadar (150 metre) arabayla gider. “Lordun küçük yürüyüflü” bitmifltir. Lorddur, senyör ve iyi bak›fll› uzak akraba.
O fleker-atefl buzullu kurabiyelerde flair Nedim, Sümbülzade Vehbi, Abdülbaki Gölp›narl›, ‹smet Sungurbey tad› da vard›r. ‹stanbul’da Girit ve hiçbir zaman yok olmayacak eski ‹stanbul tad›.
Çelebi sözcü¤ü bugün belki biraz da o yafl›yor diye ayakta duruyor. Kime b›rakacak o
sözcü¤ü?
Bab›âli’de benzersiz ve çok renkli bir tip yaratt›. Gerçekten benzeri yok. Editör ve elefltirmen olarak hiçbir zaman büyük yanl›fla düflmez. Ama adam atlatma sanat›nda Bizans’tan
bu yana ondan büyü¤ü gelmemifltir. ‹ki türlü atlat›r: Atlatma zorunda kalm›flt›r, bir; atlatmadan art›k haz da duymaya bafllam›flt›r, iki. Yine de flöyle diyelim: Yüz kifliye yard›m etmek için, on kifliyi atlat›r.
Kalabal›¤a muhatap olmak istemez. Bunu kendine verilmifl bir ceza olarak görür. Yine
de savundu¤u, omuz vermek istedi¤i bir fley varsa, ortal›¤› toz duman eder, uçaktan adam
indirmeyi bile dener, karakollarda kar›nca izi aramay› becerir. Bafl› o kadar kalabal›kt›r
ki, çok fleyi unutmak zorunda kal›r.
Küçük ödünler vererek cezaland›r›r. Böylece de öç alma duygusunu lüks bir biçimde yitirme tad›na ulafl›r. Yanl›fl anlafl›lma lüksü de vard›r.
Peter Ustinov’un biraz daha zekisi. Kibrit bile çakmak istemeyen iyi kalpli Neron. Tören
adam›.
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Zeytinya¤l›lar ve güllaç. Yalan söyler kimi zaman, ama sizin yalanlar›n›za da her zaman sahip ç›kar. Sözgelimi Nil k›y›s›nda villa alm›fls›n deseniz, inan›r buna ve tart›flmaya
bafllar: Hangi k›y›s›nda, yan›nda ne var?
Kalem merakl›s›. 1.234 kalemi vard›r.
Bir dostu onu flöyle tan›ml›yor: So¤an gibidir, tat ve vitamin yönünden çok iyi; ama yiyenin gözlerini yaflart›r.
Bir sürü teyze ve bir anne aras›nda büyüdü. Bu yönüyle hâlâ ilkokul duyarl›¤› içinde
de. Müsamereci yan›n› hep diri tuttu. Papyonunda 23 Nisan’a, pantolon ask›s›nda Lale
devrine sa¤lam göndermeler var.
Kurtar›c› bir sinizm.
Kimseye k›zamaz. Kimse de ona.
Ud çalar. Klasik Türk müzi¤inin ustas›d›r. Ama Klasik Bat› müzi¤i hastas›d›r da. Bu
onun elefltirmen olarak en iyi aç›klay›c›s›d›r. Sadece kuflaklararas› de¤il sanatlararas› dost.
...
Cemal Süreya (2006, ss.234-236)

ÖZ YAfiAM ÖYKÜSÜ (OTOB‹YOGRAF‹)
Öz yaflam öyküsü, bir kiflinin kendi yaflam öyküsünü anlatt›¤› yaz› ya da yap›tt›r.
Öz yaflam öyküsü birinci kiflili anlat›mla yaz›l›r, bu yönüyle üçüncü kiflili anlat›mla yaz›lan yaflam öyküsünden ayr›l›r. Öz yaflam öyküsünde kifli kendi yaflam›n› anlat›r. Öz yaflam öyküsü, zaman zaman an› türüyle benzerlik gösterse de an›dan
farkl› özelliklere sahiptir. An›da yazar›n yaflam›yla birlikte çevre ve yaflad›¤› dönem
de yans›t›l›rken öz yaflam öyküsünde anlat›lanlar, yazar›n yaflam›na odaklan›r; çevreyi ve dönemi yans›tma kayg›s› güdülmez. Yazar, kendi yaflam öyküsünü kaleme
al›rken an›lar›ndan da yararlanabilir. Ancak kendi yaflam›n› anlatan kifli öz yaflam
öyküsünün “yaflanm›fl›” anlatt›¤› gerçe¤ine duyarl›kla ba¤l› kalmal›; baflka bir söyleyiflle yaflad›klar›n› yazmal› ya da yazd›klar› düfl ürünü olmamal›d›r.
An› ve yaflam öyküsü gibi öz yaflam öyküsünün de ilgiyle okunabilmesi için
gerçe¤i yans›tmas›n›n yan› s›ra dilinin yal›n, anlat›m›n›n içten olmas› gerekir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

4

Yaz›nsal bir SIRA
tür olarak
S‹ZDE yaflam öyküsü ve öz yaflam öyküsünün yaz›lmas›nda gözetilmesi gereken kurallar nelerdir? Kitab›n›zdaki bilgilerden de yararlanarak siz de yaflam öykünüzü yaz›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
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Düflünce yaz›lar›n›n genel özelliklerini kavramak
Genel olarak hemen her yan› bir düflünceyi ifller,
duyguyu yans›t›r, bir iste¤i dile getirir ya da herhangi bir konuda bilgi verir. Düflünce yaz›lar› da
genelde bilgi vermek amac›yla yaz›lan ö¤retici
metinler olarak da adland›r›lan yaz›lard›r. Bu yaz›lar; makale, f›kra, elefltiri, deneme, söylefli, röportaj, gezi yaz›s›, an›, günlük, yaflam öyküsü, öz
yaflam öyküsü olarak s›n›fland›r›labilirler. Düflünce yaz›lar› çok boyutlu düflünme ve sa¤l›kl›
yarg›lar oluflturma becerimizi de gelifltirir.
Düflünce yaz›lar›n›n benzeyen ve birbirlerinden
ayr›lan yanlar›n› aç›klamak
Makale; bir konuya iliflkin görüflü, düflünceyi
aç›klamak, savunmak ya da konuyla ilgili bilgi
vermek amac›yla yaz›lan gazete ve dergi yaz›s›d›r. Gazete ve dergi yaz›s› olarak makaleyi f›kradan ay›ran en önemli özellik, öne sürülen görüfl
ve düflünceleri kan›tlama zorunlulu¤unun yan›
s›ra anlat›m›ndaki nesnelliktir. Makale bilimsel
bir nitelik tafl›r.
F›kra; gazete ve dergilerin belli sütunlar›nda yay›mlanan, güncel konular› ele alan yaz› türüdür.
Güncel olan her tür konunun yazar›n görüflü do¤rultusunda ifllendi¤i bu tür yaz›lar, günümüzde
daha çok köfle yaz›s› olarak adland›r›lmaktad›r.
F›kra, makaleye göre daha k›sad›r; f›kra yazar›n›n öne sürdü¤ü görüfl ve düflünceleri kan›tlama
zorunlulu¤u yoktur. Yazar, çeflitli yollara baflvurarak iflledi¤i konuyla ilgili olarak okurlar›n› düflündürür, uyar›r. Bu yönüyle f›kran›n kamuoyu
oluflturmada etkili oldu¤u söylenebilir. ‹çinde
gülmece ögesi bulunan k›sa öykülere de f›kra
denir.
Elefltiri, gerçek de¤erini ortaya koymak amac›yla
bir sanat ya da düflünce yap›t›n› de¤iflik yönleriyle ele al›p inceleyen yaz›d›r. Amac›; ele al›nan yap›t›n kendi türü içindeki yerini, de¤erini, toplumun ya da dönemin düflünce ve sanat geliflimine
yapt›¤› katk›y› belirlemektir. Elefltiri yaz›lar› yap›t
ile okur aras›nda köprü kuran çal›flmalard›r.
Deneme; yazar›n özgürce seçti¤i bir konuda kiflisel görüfllerini, düflüncelerini söylefli havas› içinde ve kesin sonuçlara gitmeden anlatt›¤› yaz› türüdür. Deneme yazar› belli kurallara ba¤l› kalmadan, gelifligüzellik içinde, düflünceden düflünceye ya da konudan konuya geçebilir.
Söylefli, herhangi bir konuyu konuflma havas›
içinde anlatan yaz› türüdür. Söyleflide yazar, güncel bir konuya iliflkin görüfllerini konuflma havas› içinde aktar›r. Okura s›k s›k sorular yönelten

yazar sordu¤u sorular› okur ad›na yine kendisi
yan›tlar.
Röportaj; konusu bir inceleme, araflt›rma, soruflturma olan gazete yaz›s›d›r. Röportaj›n konusu,
genifl bir okur kitlesinin ilgisini çekecek türden
olmal›d›r. Yazar, iyi bir ön haz›rl›k yapt›ktan sonra konu ya da sorunu yerinde inceleyerek yaz›s›n› oluflturmal›d›r. Röportajlar belgesel röportaj,
konuflmaya dayal› röportaj; tek röportaj, dizi röportaj; siyasal röportaj, edebi röportaj vb. türlere
ayr›lmaktad›r.
Gezilip görülen yerlerin ilginç yönlerini, insanlar›n yaflant›lar›n›, gelenek ve göreneklerini anlatan yaz›lara gezi yaz›s› denir. Gezi yaz›lar›ndan
toplum bilim, halk bilim, hukuk, tarih vb. alanlarla ilgili çal›flmalarda belge ya da kaynak olarak yararlan›labilir. Gezi yaz›lar›nda gezilip görülen yerlerin de¤iflik görünümleri, insanlar›n yaflay›fllar›, inançlar›, gelenek ve görenekleri, tarihleri, dilleri vb. hakk›nda bilgiler bulunur.
An›; bir kimsenin bafl›ndan geçenleri, tan›k oldu¤u, duydu¤u olaylar› ya da durumlar› anlatt›¤›
yaz›d›r. An› birinci kiflinin a¤z›ndan anlat›l›r. An›larda kiflinin yaflam›yla birlikte yaflan›lan çevre
ve dönem de anlat›l›r. An›, tarih ve günlükle de
kesiflir; ancak tarih, nesnelli¤iyle; günlük, günü
gününe tutulmas›yla an›dan ayr›l›r. Tan›nm›fl bilim, düflünce insanlar›n›n, devlet adamlar›n›n ve
sanatç›lar›n an›lar›; yaflad›klar› döneme ›fl›k tutan
önemli belge niteli¤i tafl›r.
Günlük; bir kimsenin yaflad›klar›n›, buna iliflkin
duygu ve düflüncelerini günü gününe, üzerine
tarih koyarak anlatt›¤› k›sa yaz›d›r. Günlük ve
an› birbirinden farkl›d›r. Günlük; olaylar günü
gününe, henüz s›cakl›¤›n›, canl›l›¤›n› yitirmeden
bellekte tazeli¤ini korurken yaz›l›r. Baz› günlükler içe dönük, baz›lar› d›fla dönüktür.
Türlü alanlarda tan›nm›fl, kal›c› yap›tlar vermifl,
iz b›rakm›fl kiflilerin yaflamlar›na, yapt›klar›na iliflkin toplu bilgi veren yaz›lara yaflam öyküsü denir. Yaflam öyküsü do¤ru bilgilere ve belgelere
dayanmal›, gerçekleri yans›tmal›d›r.
Kiflinin kendi yaflam öyküsünü anlatt›¤› yaz› ya
da yap›ta öz yaflam öyküsü denir. Öz yaflam
öyküsü birinci kiflili anlat›mla yaz›l›r, bu yönüyle
üçüncü kiflili anlat›mla yaz›lan yaflam öyküsünden ayr›l›r. Öz yaflam öyküsü, zaman zaman an›
türüyle benzerlik gösterir; ancak an›dan farkl›
özelliklere sahiptir. An›da yazar›n yaflam›yla birlikte çevre ve yaflad›¤› dönem de yans›t›l›r, öz
yaflam öyküsünde ise anlat›lanlar yazar›n yaflam›na odaklan›r.

44

Türkçe Yaz›l› Anlat›m

Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki dizilerden hangi ikisi düflünce yaz›s›d›r?
a. Deneme-tiyatro
b. Öykü-röportaj
c. Makale- roman
d. Yaflam öyküsü- an›
e. fiiir-gezi yaz›s›
2. Afla¤›dakilerden hangisi makalenin özelli¤i de¤ildir?
a. Öne sürdü¤ü görüflleri kan›tlama
b. Sözcükleri farkl› anlamlar›yla kullanma
c. Güncel konular› ele alma
d. Say›sal verilerden, örneklerden yararlanma
e. Okuru bilgilendirme amac›n› gütme
3. F›kraya iliflkin afla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt›r?
a. Öne sürdü¤ü görüflleri kan›tlar.
b. Günümüzde daha çok köfle yaz›s› olarak adland›r›l›r.
c. Makaleye göre daha k›sad›r.
d. Kamuoyu oluflturmada etkilidir.
e. Okuru uyarma, düflündürme amac› tafl›r.
4. ‹zlenimci elefltiriye göre elefltirmen, bir edebiyat yap›t›n› afla¤›dakilerden hangisine göre de¤erlendirir?
a. Yap›t›n üretildi¤i dönemin özelliklerine göre
b. Kiflisel be¤enisine ve etkilenme durumuna göre
c. Yazar›n bilinçalt›n› ve ruhsal yaflant›s›n› ele alarak
d. Yap›t› de¤iflik yönlerden ele alarak
e. Yap›t›n bir dil ürünü oldu¤unu düflünerek
5. Afla¤›dakilerin hangisi denemeci için söylenemez?
a. Ço¤unlukla kendinden söz eder.
b. Düflünceden düflünceye, konudan konuya geçebilir.
c. Okura ö¤üt verme amac› güder.
d. Düflüncelerinin do¤rulu¤unu kan›tlama kayg›s›
tafl›maz.
e. Kesin sonuçlara gitmez.

6. Afla¤›dakilerin hangisi söylefli türünün özelliklerinden de¤ildir?
a. Okurla konufluyormufl gibi yaz›l›r.
b. Gazete ve dergilerin iç sayfalar›nda yay›mlan›r.
c. Okura hoflça vakit geçirme olana¤› sunar.
d. Ele al›nan konuyu derinlemesine ifller.
e. Devrik cümleler bolca kullan›labilir.
7. Röportaj› haberden ay›ran en önemli özellik afla¤›dakilerin hangisidir?
a. Gazete ve dergilerin iç sayfalar›nda yay›mlanmas›
b. Görmeye, incelemeye dayanmas›
c. Konuyu foto¤raflarla desteklemesi
d. ‹lgi çekici, güncel bir konuyu ifllemesi
e. Bulgular›n yazar›n anlay›fl›na göre biçimlendirilmesi
8. Afla¤›dakilerin hangisi gezi yaz›lar›n›n bir özelli¤i
de¤ildir?
a. Gerçekleri de¤ifltirerek anlatmas›
b. Foto¤raf›n anlat›m gücünden yararlanmas›
c. Konu olarak seçilen yerin ilginç olmas›
d. Gezilen yerde yaflayanlar›n duygu ve düflüncelerini yans›tmas›
e. K›vrak bir dile, sürükleyici bir anlat›ma sahip olmas›
9. Afla¤›dakilerin hangisi insanlar›n an› yazma nedenlerinden biri de¤ildir?
a. Yaflad›klar›n› günü gününe belgelendirmek
b. Kendini baflkalar›na birinci a¤›zdan tan›tmak
c. Birikimini, deneyimini insanlarla paylaflmak
d. Kamuoyu önünde kendisiyle hesaplaflmak
e. Özellikle gelecek kuflaklara uyar›da bulunmak

10. Do¤uflunda insan›n içini dökme gereksiniminin etkili oldu¤u ve kiflinin yaflad›klar› henüz s›cakl›¤›n›, canl›l›¤›n› yitirmeden kaleme ald›¤› yaz›l› anlat›m türü afla¤›dakilerin hangisidir?
a. Öz yaflam öyküsü
b. Söylefli
c. Günlük
d. Deneme
e. F›kra
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Yaflam›n ‹çinden
Öz Yaflam Öyküsü
Yozgat, benim çocuklu¤umda Ankara’ya 8-10 saatte gidilip gelinen bir kentti. fiimdi otobüsle üç saat. Kurtulufl
Savafl› s›ras›nda bir hafta çekermifl, dedem anlat›rd›.
Türkiye haritas›nda “Bozok yaylas›” diye bir yayla vard›r. Yozgat kenti bu yaylan›n bat› ucuna, iki tepenin
aras›na kurulmufl.
Kentin kuzeyindeki tepeler de ormanl›km›fl. fiimdi yaln›z güneydekinde bir büyük çam orman› var: So¤luk.
Otobüsten inersiniz, çarfl›da sizi ilk karfl›layan burcu
burcu çam kokusudur. 1943 y›l›nda on yafl›mdayd›m,
Yozgat’tan ç›kt›¤›m›zda. 45 yafl›nday›m bugün. Al›r al›r
gider bu koku beni. Ortaokul, lise y›llar›nda yazlar› giderdim. Sonralar› yine gittim her y›l olmasa da.
Kent kuzeyden güneye bir dereyle bölünür, Çatak Deresi. Yazlar› suyu azalsa da, yukar›larda mezarl›klar›n
orda p›r›l p›r›l akan suda kad›nlar yaz temizli¤i yaparlar. Yataklar dökülür. Yünler tokaçla dövülerek y›kan›r.
Çimenli¤e serilerek kurutulur. Afla¤›da p›narlar vard›r
ve evler. Ora, yukar› çatakt›r. Afla¤› çatakta otururduk
biz. Babam Balyozo¤lugil’den olur. Annemse Kavurgal› Hoca Nuri Efendi’nin k›z›d›r.
Okula bafllam›flt›m. S›n›f birincili¤ini kimselere b›rakmayan, küçücük, incecik bir k›zd›m. fieker, çay sadeya¤ yaflam›m›zdan ç›km›flt›. Daha baflka fleyler de. Pekmez içerdik sabahlar›. ‹çimiz alev alev yanard›. Yollarda bir kar, bir kar. ‹nce c›lgalardan yürürdük. Yüz kere
kara yatar kalkard›k. Kal›b›m›z› ç›kar›rd›k. Yün h›rkalar›m›z›n nak›fllar› geçerdi kardan kal›b›m›za. Öyle manto falan giymezdik.
Ö¤retmenim mavifl sar›fl›n bir göçmen k›z›yd›. Melek
Ö¤retmen. Kendini paralarcas›na çal›fl›rd› bizi e¤itmek
için. Y›l sonlar› gösteriler düzenlenirdi. K›yas›ya provalar yapard›k. Bir fleyden çok korkard›m, azarlanmak.
Annem afl›r› titiz bir kad›nd›. K›flta k›yamette soba dibinde s›k s›k y›kard› bizi. So¤uk olurdu evlerdeki hamaml›klar. Belli aral›klarla Çarfl› hamam›na, Aynal› hamama gidilirdi. Bir gün önceden el öpülüp izin al›n›rd›
dededen. Zengin evlerinin hatunlar› faytonla giderdi.
Orta halliler, bir gün önceden haber verirdi bohça tafl›y›c›s› kad›na, ard›na düflüp giderlerdi. Yoksullarsa kendi bohçalar›n› koltuklar›nda tafl›yarak ya da çocuklar›na
tafl›tarak... Vars›llar›n kurnalar› ayr›yd›. Taslar› b›rak›l›rd› kurnan›n içine. Kap›dan karfl›layan nat›r al›r götürür,
oturturdu. Bayram önünde kalabal›k olurdu hamamlar.
Tasla, takunyayla birbirine girerdi bazen k›y› mahallele-

rin kad›nlar›. Göbektafl›na, turfludan dolmaya getirdikleri yiyecekleri açanlara babaannem kötü bakard›. Bense bay›l›rd›m. Bizim yiyeceklerimizi çarfl›dan gönderirdi erkekler. Soyunma odas›nda, herkesin y›kanmas› bittikten sonra kimseye göstermemeye çal›flarak yerdik.
Kebaplar filan. Ama biz çocuklar›n, incelikler umurumuzda de¤ildi. ‹lle de göbektafl›nda yemelerin tad›. Bir
kez olsun. Gün ikindide evlere dönülürdü. El öpülürdü
yine. “Sa¤l›k sular› olsun” denilirdi. Bu hamam fasl›n›n
görkemi önceleriydi tabiî. Sonra, elden geldi¤ince kaytar›ld›.
Düflüfl y›llar›nda daha nelerden kaç›n›ld›, nelerden utan›ld›. Çocukluk iflte. Ö¤retmen para harcamay› gerektirecek bir fley isteyecek diye çok korkard›m. Az›n›, kötüsünü almak a¤r›ma giderdi. ‹yisine, ço¤una güç yetmezdi.
Y›l sonunda karnelerimizi al›rd›k. Benimki bafltan sona
pekiyi. O y›llarda ilkokul okuyanlar bilirler, pek kolay
al›nmazd› bu pekiyiler. Karneleri öteki dedelere, ninelere götürmek gelenekte vard›. Olmaz olsun. Anam yollard› dedemlere beni. Var›rd›m ki orda yafl›t›m day› k›z›. Tembel mi tembel. Beni görünce bafllard› ba¤›ra ba¤›ra a¤lamaya. Sesi, yeri gö¤ü tutarak. Onun annesi,
üvey anneannemin ye¤eniydi. Belki o yüzden, çok sevilirdi. Asard› surat›n› anneanne. “Çocu¤u a¤latt›¤›m”
için b›çaklar açmazd› a¤z›n›. Karnem elimde donar kal›rd›m. Küçük day›m yetiflirdi. K›skan›rd› çünkü ötekini.
Beni tutard› ona karfl›, över, yüreklendirirdi. K›flsa, k›za¤›na filan bindirirdi. Sonralar› da karfl›laflt›m benzer
durumlarla.
1942’de, üç y›l süren askerli¤ini bitirmiflti babam. Ankara’ya gitti. ‹fl buldu, ev buldu bizi ça¤›rd›. 43 olmufltu,
yeni do¤an üçüncü k›z kardeflimi de alarak vard›k Ankara’ya. Denizciler caddesinin üst yan›nda, Yahudi mahallesine yak›n bir yerdeydi ilk evimiz.
...
Ulucanlar’da otururken Sal› pazar›na ç›kard›k anac›¤›mla. O gün bugündür gidiyorum pazara. fiimdi de ben
k›zlar›mla.
...
Naylon girdi sonra da ülkemize. Yeni bir ça¤ aç›ld›.
Cebeci ortaokuluna bir gölge gibi gittim geldim. Sevmedim hiç. Evdeki bunalt›n›n yans›s› m›yd›? Büyüyordum, karfl›lanamayan gereksinmelerim dolay›s›yla m›yd›? Bu sevgisizlik, ilgisizlik lise ikiye dek sürdü. K›z lisesinde okuyordum. Önceleri tek tük yazd›¤›m fliir sü-
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rekli bir u¤rafl olmufltu benim için. S›n›f dergilerini, okul
dergilerini dolduruyordum. Öteki s›n›flar›n ozan› olmad›¤›ndan konuk sanatç›l›k yap›yor, siparifl kabul ediyordum.
Oldum olas› matematik, fen dersleri a¤›r, hocalar› sert
gelir ö¤rencilere. Tafllamalar yaz›yordum onlara. Edebiyat hocam›n koruyucu kanatlan alt›nda. Bir yandan da
eksiksiz bir ö¤renci olmaya çal›fl›yordum. S›n›f›m›zda,
haziran döneminde liseyi bitiren dört kifliden biri de
bendim.
Liseyi bitirmifltim; ama yaflam da yeniden a¤›rlaflmaya,
maafllar yetmemeye bafllam›flt›. Evlerin kad›nlar›, k›zlar› daha büyük say›larda devlet arflivlerini dolduruyordu.
O yaz ifl arad›m. Oysa t›p fakültesine gitmeyi düfllüyordum. Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu s›nav›n› kazanm›flt›m. Edebiyat okuyacakt›m. Gidemedim. Hukuka
yaz›ld›m. Bir de ifl buldum. ‹çiflleri Bakanl›¤›nda. Y›l
içinde akflamlar› ders çal›fl›yor, y›l sonlar›nda izinlerimi
kullanarak s›navlara giriyordum. Dört y›l sonra bitti fakülte.
Çal›fl›yordum, okuyordum, fliir yaz›yordum, niflanlanm›flt›m bir de. O günden bugüne durup dinlenmeden
çal›flt›m. Uyku saatleri d›fl›nda tek bofl dakikam geçmedi. Çok yorgun düfltü¤ümde örgü örerek dinlendim.
‹yi mi bu?
Dinlenmesini bilmeyenin çal›flmas› verimli olabilir mi?
Gövdem baflkald›rd› arada bir. 1956’da evlenmifl, 1957
ve 58’de art arda iki çocuk sahibi olmufltum. Evlendi¤im y›l ilk fliir kitab›m› ç›karm›flt› Varl›k Yay›nevi: Rüzgâr Saati. Öncesinde Varl›k fliir ödülünü kazanm›flt›m.
Teoman Karahun arkadaflla birlikte. 1960 y›l›nda ikinci
kitab›m ç›kt›: Kestim Kara Saçlar›m›, Yeditepe Yay›nevi’nden.
1960, toplumumun yaflam›nda da benim özel yaflam›mda da bir ayd›nlanma y›l› oldu.
1957’den sonra iki ayr› ilçede, Kumluca ve fiavflat’ta k›sa süreler oturmufltuk. 1960’ta eflimin askerli¤i de bitti¤inden kesin ayr›ld›k Ankara’dan. O kaymakaml›k yapt›, ben ö¤retmenlik. Olanak buldukça avukatl›k. Befl
çocu¤un da anal›¤›.
...
1964’te S›¤da bas›lm›flt›. 1965’te Kumru’dayd›k. Göçebe
düzenimizin getirdi¤i bir kazada dizlerim yanm›flt›. O
y›l Türk Dil Kurumu fiiir Ödülü’nü ald›m. 1972’de bas›lan Marafl’›n ve Ökkefl’in Destan›, öncesinde TRT ödülü kazanm›flt›. Geçen y›lsa A¤›tlar ve Türküler Yeditepe
Arma¤an›’n› ald›.
Yafl›yorum ve yaz›yorum. Biri ötekine dönüflüyor durmadan.

Çocuklu¤un gerçeklikleri düflsel gerçekliklerdir. Size
kesitler verdim kolayca. Sonras›n› yazmak zor. Deneyece¤im bir gün. O güne dek fliir, kanat tak›p uçurmazsa
onlar› da.
Kaynak: Kabacal› (2004, ss.13-20)

”

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d
2. b
3. a
4. b
5. c
6. d
7. e
8. a
9. a
10. c

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Makale” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “F›kra” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Elefltiri” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Deneme” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Söylefli” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ropörtaj” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gezi Yaz›s›” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “An›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Günlük” bölümünü
gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
Makaleyi f›kra, deneme, elefltiri gibi türlerden ay›ran en
önemli özellik; tak›n›lan nesnel tutum ve öne sürülen
görüfllerin kan›tlanmas› zorunlulu¤udur. Elefltirmenin
de yans›z olmas›, bilimsel düflünmesi beklenir; ancak
genellikle elefltirmen bir yap›t› de¤erlendirirken bütünüyle nesnel olamaz, kendi duygu ve düflüncelerini de
yaz›s›na katar.

Ataç, N. (1964). Söylefliler. Ankara: TDK Yay›n›.
Balbay, M. (1997). Ülkelere de¤il savafla düflman›m. ‹stanbul: Ça¤dafl Yay›nlar›.
Beyazova, U. (2007). Kitap-çocuk iliflkisi. II. Ulusal çocuk ve gençlik edebiyat› sempozyumu Sever, S. (Yay.
Hz.). Ankara: Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri
Fakültesi Yay›n›.
Binyazar, A. (2005). Emin Özdemir’den Bir Deneme
Seçkisi. Cumhuriyet kitap. 818, ss.12,13.
Coflkun, B. (2007). Hazine. Hürriyet gazetesi. 17 Kas›m.
Gö¤üfl, B. (1978). Türkçe ve yaz›n e¤itimi. Ankara: Gül
Yay›nevi.
Gö¤üfl, B., F. O¤uzkan, O. Önertoy, M. Ünlü, S. Koçak
(1998). Yaz›n terimleri sözlü¤ü. Ankara: Dil Derne¤i Yay›n›.
Irmak, S. (1978). Atatürk’ten an›lar. Ankara.
‹zgü, M. (2004). ‹zmir, 30 May›s 2004 Pazar. Ça¤dafl
Türk dili, Ankara: Dil Derne¤i Yay›n›, 197, s.198.
Kabacal›, A. (2004). fiiirin ve dilin bilinci. Ak›n G. (Hz).
‹stanbul: TÜYAP Yay›n›.
Kavcar, C., F. O¤uzkan, Ö. Aksoy (2004). Sözlü ve yaz›l› anlat›m. Ankara: An› Yay›nc›l›k.
Kemal, Y. (2002). Bu diyar bafltanbafla. ‹stanbul: Adam
Yay›nlar›.
Kudret, C. (1980). Örneklerle edebiyat bilgileri 2. ‹stanbul: ‹nk›lap ve Aka Kitabevleri.
Montaigne de M. (1987). Denemeler. Eyubo¤lu S. (Çev.).
‹stanbul: Cem Yay›nevi.
Özdemir, E. (2003). Düzyaz›n›n sorgulayan gücü. ‹stanbul: Dünya Kitaplar›.
Özdemir, E. (2000). Elefltirel okuma. Ankara: Bilgi Yay›nevi.
Özdemir, E. (1990). Örnekli aç›klamal› edebiyat bilgileri sözlü¤ü. ‹stanbul.
Özdemir, E. (1996). Sözlü - yaz›l› anlat›m sanat›. ‹stanbul.
Özdemir, E. (1994). Yaz›nsal türler. Ankara: Bilgi Yay›nevi.
Özk›r›ml›, A. (1994). Romanlar›n dünyas›nda. Ankara:
Ümit Yay›nc›l›k.
Özk›r›ml›, A. (1983). Türk edebiyat› ansiklopedisi. ‹stanbul: Cem Yay›nevi.
Süreya, C. (2006). 99 Yüz “‹zdüflümler-söz senaryosu”.
‹stanbul: YKY.

S›ra Sizde 2
Söylefli ve röportaj, gazete ve dergi yaz›s›d›r. Gezi yaz›lar› da genellikle gazete ve dergilerde yay›mlanan yaz›lard›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda üç türün ortak özelli¤i,
gazete ve dergi yaz›s› olmalar›d›r diyebiliriz. Bunun d›fl›nda baz› röportajlar›n gezi yaz›s› özelli¤i tafl›d›¤› da
bilinmektedir.
S›ra Sizde 3
‹nsan an›lar›n› yazarak, günlük tutarak baz› gerçeklerin
unutulmas›n›, yitip gitmesini önleyebilir; birikimini, deneyimini baflkalar›na, özellikle gelecek kuflaklara, aktarabilir. Kifli, özellikle gençler, günlük tutarak yazma becerilerini gelifltirebilir.
S›ra Sizde 4
Yaflam öyküsü ve öz yaflam öyküsü; do¤ru bilgilere ve
belgelere dayanmal›, gerçekleri yans›tmal›d›r. Verilen
bilgilerde yer ve zaman yanl›fl› yap›lmamal›d›r. Yaz›,
duygusall›¤a kap›lmadan elden geldi¤ince yans›z bir
tutumla kaleme al›nmal›d›r. Öz yaflam öyküsü birinci
kiflili, yaflam öyküsü üçüncü kiflili anlat›mla yaz›l›r.

Yaz›l› Anlat›m
Türleri II:
Sanatsal Yaz›lar

3

fiiir, öykü, roman ve tiyatro gibi yaz›nsal türlerin ortak özelli¤i ayn› zamanda
sanat ürünü olmalar›d›r. Bu tür metinler okura anlama ve de¤erlendirme
sorumlulu¤u yükler. Bu ba¤lamda düflünüldü¤ünde e¤itimde yaz›nsal metinlerin
yeri daha iyi anlafl›l›r. Bu ünitede yaz›nsal metinlerin özellikleri irdelenmifl ve
yaz›nsal metin örneklerine yer verilmifltir.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
fiiir, öykü, roman ve tiyatro gibi sanatsal anlat›m türlerinin özelliklerini
aç›klamak,
fiiirin, öykünün, roman›n ve tiyatronun türlerini aç›klamak,
Sanatsal anlat›m türlerinin önemli temsilcilerini tan›mak için gerekli bilgi ve
becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
- Bugün “Çok yaflamak, zengin yaflamak nedir ve nas›l baflar›l›r?” konulu bir
tart›flma yapaca¤›z, dedi ve ilk sözü Ak›n’a verdi ö¤retmenimiz.
- Ba¤›fllay›n hocam, flimdiye dek hiç düflünmedim bunu, dedi Ak›n. Akl›ma bir
fleyler geliyor; ama bekledi¤iniz yan›t›n bu olmad›¤›n› düflünüyorum. ‹zin verirseniz biraz düflünmek istiyorum.
- Peki. Serpil, sen ne söyleyeceksin bu konuda?
- Bunun yan›t› kolay. Çok yaflamak, uzun yaflamakt›r. Zengin yaflamak da
varl›k içinde yaflam sürmektir.
S›n›fta bir kahkaha tufan› koptu. Ak›n:
- Ben de böyle düflünmüfltüm, iyi ki söylememiflim diyerek güldü.
- Özlem, sen ne diyeceksin, dedi ö¤retmenimiz.
- Geçen y›l “Çok gezen mi, yoksa çok yaflayan m› bilir?” konulu bir tart›flma
yapm›flt›k. Sorunuz bana onu an›msatt›. Bence çok yaflamak, bilgili yaflamak olabilir. Zengin yaflamak da hareketli yaflamak, tekdüze yaflamamak anlam›na gelebilir.
Murat’›n parmak kald›rmas› üzerine ö¤retmen:
- Evet, Murat.
- Ö¤retmenim zengin yaflamak; tekdüze yaflamamakt›r, renkli yaflamakt›r bence.
- Sözü biraz açar m›s›n? Sen de Özlem gibi mi düflünüyorsun?
- Benim düflündü¤üm biraz de¤iflik. Hareketli yaflamakla renkli yaflamak ayn›
fley de¤il bence, karfl›l›¤›n› verdi.
Burçin:
- Edebiyat yaflam› zenginlefltirir. Bu zenginlikten yararlanan; baflka bir söyleyiflle fliir, öykü, roman okuyan, bunlar› okuman›n tad›na varan kiflinin yaflam›
zenginleflir. Bence zengin yaflamak budur. Çok yaflamak konusu da bu ba¤lamda
düflünülmeli; ama ne söyleyece¤imi tam olarak belirleyemedim.
- Zengin yaflayan çok yaflar dersem bundan ne anlars›n›z?
- Yaflam›n süresi de¤il niteli¤i önemli demektir.
- Böyle de düflünülebilir; ancak ben baflka bir fley söylemenizi bekliyorum. Okudu¤unuz öyküleri, romanlar›, izledi¤iniz oyunlar› düflünerek bulabilirsiniz bunu.
Size bir ipucu daha: Herkesin bir yaflam› vard›r; oysa okuduklar›m›zda...
- Ö¤retmenim ben söyleyebilir miyim?
- Evet, Erdal.
- Herkesin bir yaflam› vard›r; bildi¤i, ö¤rendi¤i yak›n çevresiyle s›n›rl›d›r. Oysa
öykülerde, romanlarda, tiyatrolarda çok de¤iflik yaflamlar›n tan›¤› oluruz. Pek çok
yaflam› tan›r›z. O yap›tlardaki kiflilerle özdeflim kurarak onlar›n yaflad›klar›n› yaflar, duygular›n› paylafl›r›z. Bu, bize duyarl›k kazand›r›r. Pek çok yaflam sürmüfl
oluruz. Bu, ayn› zamanda yaflam zenginli¤idir. Zengin yaflamakt›r. Yaz›nsal yap›tlar› okuyarak bunu baflarabiliriz.
- Özdeflim kurmak duyarl›¤›m›z› gelifltirir, düflünmeyi ö¤reniriz diye ekledi Irmak.
- Güzel, dedi ö¤retmenimiz. fiiirin de kiflinin özellikle duyma, sezme gücünü
gelifltirdi¤ini biliyoruz. Sonuç olarak duyan, düflünen, duyarl›¤› geliflmifl insan
hem çok hem de zengin yaflam›fl olur diyebiliriz öyleyse.

Anahtar Kavramlar
• Anlat›m türleri
• fiiir
• Öykü

‹çindekiler
•
•
•
•
•

G‹R‹fi
fi‹‹R
ÖYKÜ
ROMAN
T‹YATRO

• Roman
• Tiyatro
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G‹R‹fi
fiiir, öykü, roman, tiyatro gibi yaz›nsal türlerin ortak özelli¤i; ayn› zamanda sanat
ürünü olmalar›d›r. Bilindi¤i gibi sanat; bir yaratma ya da yeniden yap›land›rma iflidir, güzeli ve güzelli¤i arar. Sanatsal özelli¤i olan yaz›nsal türler, gerçe¤i oldu¤u gibi de¤il de¤ifltirerek, biçimlendirerek, kurgulayarak yans›t›r. Bu özelliklerinden dolay› bu tür metinlere kurmaca metinler de denir. Yaz›nsal ürünler, insan› ve yaflam› ele al›r; ancak sanatç›, ele ald›¤› yaflam durumunu salt gerçek olarak sunmaz;
onu kendi anlay›fl ve bak›fl aç›s›na göre düfl ve düflünce gücünü kullanarak de¤ifltirir, zenginlefltirir, yeniden oluflturur.
Yaz›nsal metinlerde konu o denli önemli de¤ildir. Önemli olan, konunun ifllenifl ya da sunulufl biçimidir. Sanat›n bir özelli¤i de etkileyiciliktir. Bu nedenle ayn›
konuyu iflleyen iki yap›t, okurda farkl› etkiler yaratabilir ya da biri ötekinden daha
etkileyici olabilir. Bu etki yaratmada, elbette okurun anlama ve alg›lama düzeyi de
önemlidir.
Yaz›nsal metinler, okura duyarl›k kazand›rma amac› tafl›r. Duyarl›k kazand›rma, do¤rudan anlat›mla de¤il okurun sezme ve özdeflim (empati) kurma becerisine yönelik dolayl› anlat›mla gerçekleflir. Yaz›nsal metinlerin dil ve anlat›m› da ö¤retici metinlerden farkl›d›r. Kullan›lan dil, her fleyden önce özneldir. Mecazlar ve
öteki söz sanatlar›na bolca baflvurulabilir. Dolayl› anlat›m›n sonucu olarak yaz›nsal
metinlerin iletisi; okurun kendine göre ç›karabilece¤i türden, örtük bir iletidir. Söz
gelimi bir makaleyi okuyan hemen herkes metinden benzer bir sonuç ç›kar›rken
ayn› roman› okuyan kifliler de¤iflik yarg›lar oluflturabilirler. Bu durum, yaz›nsal metinlerin bireysel yönünü öne ç›kar›r. Baflka bir söyleyiflle yaz›nsal metinler, okura
anlama ve de¤erlendirme sorumlulu¤u yükler. Anlama ve de¤erlendirme çabas›;
okurun elefltirel düflünme becerisini gelifltirir, duyarl›¤›n› ve sezme gücünü art›r›r.
Bu nedenle yaz›nsal metinlerle buluflan kifli özgür düflünebilen, duyarl› bir birey
olur. Ça¤dafl ve demokratik toplum ise ancak bu nitelikteki bireylerle oluflur. Bu
ba¤lamda düflünüldü¤ünde çocuklar›n e¤itiminde yaz›nsal metinlerin yeri daha iyi
anlafl›l›r.
Bu ünitede, e¤itimde önemli bir ifllevi olan yaz›nsal metin türlerinin özellikleri
aç›klanarak bu türlere iliflkin örneklere yer verilmifltir.

fi‹‹R
Zaman içinde sürekli geliflmesi, de¤iflmesi nedeniyle öteki yaz›nsal türler gibi fliirin
de eksiksiz bir tan›m›n› yapmak güçtür. Belki de bu güçlük nedeniyle kimilerince
büyülü söz, kimilerince kanatl› söz olarak ifade edilen fliirin anlamsal s›n›rs›zl›¤›na
iflaret edilmektedir. Bununla birlikte fliir; duygu, düflünce, gözlem, izlenim ve imgelerin genellikle ölçü, uyak, ses uyumu gibi ögelerden yararlanarak yo¤un biçimde dile getirildi¤i sanatl› bir yaz›n türü olarak ifade edilebilir (Gö¤üfl ve di¤erleri,
1998, s. 111).
En eski yaz›nsal tür olarak kabul edilen fliirin öteki türlere kaynakl›k etti¤i söylenebilir. ‹nsanda duygu, düflünceden önce oluflmufltur. fiiir de duyguya seslenen
bir tür oldu¤u için düflünceye seslenen ve ayn› zamanda düflünce ürünü olan düz
yaz›dan önce ortaya ç›km›flt›r. Eski toplumlar›n din vb. törenlerinde müzik, dans
ve fliir iç içedir.
Kimi zaman naz›m, manzum, manzume, fliir terimlerinin birbiriyle kar›flt›r›ld›¤›
görülür. Naz›m, belli bir ölçü ve uyak düzeni olan bir anlat›m yolu; manzum, naz›mla yaz›lm›fl mektup, öykü, oyun vb. türlerin özelli¤i; manzume, naz›mla yaz›lm›fl, sanat de¤eri tafl›mayan k›sa metin; fliir ise sanat de¤eri tafl›yan bir türdür. Bu
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Biçim: fiiirin yap›sal, görsel
özellikleri.

Naz›m birimi: fiiirde bir
duygunun, düflüncenin,
iste¤in dile getirildi¤i birim.

Uyak: fiiirde dize sonlar›nda
yeralan anlamca farkl›
sözcükler ve görevce ayr›
evraklardaki ses benzerli¤i

Ölçü: Dizelerdeki hecelerin
aç›kl›k, kapal›l›k, k›sal›k,
uzunluk bak›m›ndan denli¤i

Naz›m biçimi: fiiirin yap›sal
durumu.
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do¤rultuda her fliirin bir naz›m oldu¤u; ancak manzum olan her ürünün fliir olmad›¤› söylenebilir. Manzum yap›t›n fliir olabilmesi için sanat de¤eri tafl›mas› gerekir.
fiiir; biçim, içerik, dil ve anlat›m özellikleriyle düz yaz›dan farkl› bir türdür. fiiirin bu özellikleri ve fliirle ilgili baz› terimler üzerinde k›saca dural›m:
Biçim denince fliiri okumadan fliire bir foto¤rafa bakar gibi bakt›¤›m›zda alg›lad›¤›m›z yap›sal, görsel özellikler akla gelir. Bunlar; dizelerin kümelenifli, dizelerin
uzunluk - k›sal›k durumu ve uyak dizilifliyle ilgili özelliklerdir.
Naz›m birimi; fliirde bir duygunun, düflüncenin, iste¤in dile getirildi¤i birimdir.
Naz›m birimini paragraf›n fliirdeki karfl›l›¤› olarak düflünebiliriz. Düz yaz›da paragraf bir düflünce birimidir. Bir paragrafta ancak bir düflünceye yer verilir. fiiirde düflünceden çok duygular›n dile getirildi¤ini göz önünde bulundurursak naz›m birimini, bir duygunun ifllendi¤i birim; baflka bir söyleyiflle duygu birimi olarak de¤erlendirebiliriz. Halk fliirimizde naz›m birimi dörtlüktür. Halk ozanlar›m›z duygular›n› genellikle dört dizelik birimlerle oluflturduklar› fliirlerle yans›tm›fllard›r. Divan
edebiyat›nda ise genellikle iki dizeden oluflan birimler (beyit) kullan›lm›flt›r.
Uyak, fliirde dize sonlar›nda yer alan anlamca farkl› sözcükler ve görevce ayr›
eklerdeki ses benzerli¤idir. Uyaklar; yap›l›fllar›na göre yar›m uyak, tam uyak, zengin uyak, cinasl› uyak gibi adlar al›r. Yar›m uyak, tek ünsüz benzerli¤ine; tam
uyak, bir ünlü ve bir ünsüzden oluflan iki sesin benzerli¤ine; zengin uyak, ikiden
çok sesin benzerli¤ine dayan›r. Cinasl› uyak ise söyleniflleri bir, anlamlar› ayr› sözcüklerle yap›l›r.
Uyaklar›n dizelerdeki s›ralan›fllar›na uyak dizilifli ya da uyak örgüsü ad› verilir.
Diziliflleri bak›m›ndan uyaklar; düz uyak, sarma uyak, çapraz uyak gibi adlar al›r.
Düz uyakta her dize kendinden sonrakiyle uyakl›d›r. Sarma uyakta dörtlü¤ün birinci dizesi dördüncü dizesiyle, ikinci dizesi de üçüncü dizesiyle uyaklan›r. Çapraz
uyakta ise birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dize uyakl›d›r.
Dizelerdeki hecelerin say› ya da aç›kl›k/ kapal›l›k - k›sal›k / uzunluk bak›m›ndan denkli¤ine ölçü ad› verilir. Halk fliirimizde ulusal olan hece ölçüsü, divan fliirinde ise kökü Arap edebiyat›na dayanan aruz ölçüsü kullan›lm›flt›r. Dizelerdeki
hece say›s›n›n eflitli¤i ilkesine dayanan hece ölçüsüne göre; söz gelimi bir fliirin ilk
dizesinde 11 hece varsa yirminci dizesinde de 11 hece bulunur. Hecelerin aç›kl›k,
kapal›l›k ya da k›sal›k, uzunluk özelliklerine dayanan aruz ölçüsünde de söz gelimi fliirin birinci dizesinin alt›nc› hecesi kapal›/uzunsa yirminci dizesinin alt›nc› hecesinin de kapal›/uzun olmas› gerekir. Hemen belirtelim ki ikinci örnek her durumda geçerli de¤ildir; çünkü aruz ölçüsü dizelerdeki hece say›s›na de¤il hecelerin de¤erlerine dayan›r ve iki aç›k hece bir kapal› heceye eflit say›l›r. Ayr›ca bir buçuk ses de¤erinde heceler de vard›r. Bu nedenle aruzla yaz›lm›fl fliirlerin dizelerindeki hece say›lar›n›n eflit olmas› beklenmemelidir.
fiiir dizelerinin kümelenifli, naz›m birimi, ölçü ve uyak örgüsü gibi ögelere göre belirlenen yap›sal duruma naz›m biçimi ad› verilir. Halk edebiyat›nda koflma,
semai, mani; divan edebiyat›nda gazel, müstezat, mesnevi gibi naz›m biçimleri kullan›lm›flt›r.
Günümüzde daha çok belli bir ölçü, uyak ve naz›m biçimine ba¤l› olmayan,
serbest fliirler yaz›lmaktad›r. Serbest fliirlerde dizelerin kümelenifli, uzunluk ve k›sal›klar› belli bir kal›ba ba¤l› de¤ildir. Bu tür fliirlerde sözcükleri bir araya getirirken sa¤lanacak uyum ve de¤iflik ba¤daflt›rmalarla ortaya ç›kacak anlam etkisi
önemsenir.
Konu, izlek (tema), de¤iflmece (mecaz) ve öteki söz sanatlar›, iç uyum (iç
ahenk) vb. ögeler de içerikle ilgili kavramlard›r. Konu; ele al›nan, üzerinde duru-
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lan, söz söylenen, yaz› yaz›lan fleydir. Eski fliirde s›n›rl› olmas›na karfl›n günümüz
fliirinde konu s›n›rlamas› söz konusu de¤ildir, hemen her fley fliir konusu olabilmektedir. ‹zlek, konuyu ifllerken okurda uyand›r›lmak istenen duygu ya da etkidir.
Söz sanatlar›, sözü etkili k›lmak amac›yla yap›lan söz ve anlam oyunlar›d›r. ‹ç
uyum ise sözcük ve dize örgüsünden do¤an uyumdur.

fiiir Türleri
Niteliklerine göre lirik, epik, didaktik, pastoral ve dramatik olmak üzere befl tür fliir vard›r.

Lirik fiiir
Duygular›n ve düflüncelerin coflkulu bir biçimde dile getirildi¤i fliir türüdür. Eski
Yunan’da “lir” ad› verilen bir çalg› eflli¤inde okundu¤u için bu ad› alm›flt›r. Lirik fliir dünya edebiyat›nda oldu¤u gibi bizim edebiyat›m›zda da çok sevilen ve ifllenen
bir türdür. Divan edebiyat›nda Fuzuli (16.yy.), Nedim (18.yy.); halk edebiyat›nda
Karacao¤lan (17.yy.), Gevheri (17.yy.); yeni edebiyat›m›zda Yahya Kemal Beyatl›
(1884-1958), Ahmet Muhip D›ranas (1909-1980), Orhan Veli Kan›k (1914-1950),
Melih Cevdet Anday (1915-2002), Cahit Külebi (1917-1997), Behçet Necatigil (19161979) gibi pek çok flairimiz bu türde güzel örnekler vermifllerdir. Âfl›k ya da saz flairi ad›yla bilinen ozanlar›n günümüzde de fliirlerini saz eflli¤inde söyledikleri bilinmektedir.
Ahmet Muhip D›ranas’›n ünlü fliiri “Fahriye Abla”y› lirik fliir türüne örnek olarak irdeleyelim.
FAHR‹YE ABLA
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,
Kapan›rd› daha gün batmadan kap›lar.
Bu, afyon ruhu gibi bayg›n mahalleden,
Hayalimde tek çizgi bir sen kalm›fls›n sen!
Hülyas›ndaki genifl ayd›nl›¤a gülen
Gözlerin, difllerin ve ak pak gerdan›nla
Ne güzel komflumuzdun sen, Fahriye abla!
Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi,
Sarmafl›klarla balkonu örtük bir evdi;
Güneflin batmas›na yak›n saatlerde
Y›kan›rd› gölgesi kuytu bir derede.
Yaz, k›fl yeflil bir saks› ›t›r pencerede;
Bahçende akasyalar açard› baharla.
Ne flirin komflumuzdun, Fahriye abla!
Önce upuzun, sonra kesik saç›n vard›;
Tenin bu¤days›, boyun bir baflak kadard›;
‹çini g›c›klard› bütün erkeklerin
Alt›n bileziklerle dolu bileklerin.
Aç›l›rd› rüzgarda k›sa eteklerin;
Aç›k saç›k flark›lar söylerdin en fazla.
Ne çapk›n komflumuzdun sen, Fahriye abla!

fiiir Türleri: Niteliklerine
göre, lirik, epik, didaktik,
postoral ve dramatiktir.
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Gönül verdin derlerdi o delikanl›ya,
En sonunda varm›fls›n bir Erzincanl›ya.
Bilmem flimdi hâlâ bu ilk kocanda m›s›n?
Hâlâ da¤lar› karl› Erzincan’da m›s›n?
B›rak, geçmifl günleri gönlüm hat›rlas›n;
Hat›rada kalan fleyler de¤iflmez zamanla.
Ne vefal› komflumdun sen, Fahriye abla!
Ahmet Muhip D›ranas (Akt. Kurdakul, 1992, s.129)

Epik fiiir
Epik fliir; kahramanl›k, yi¤itlik, göç, savafl, yurt sevgisi vb. konular› iflleyen fliirdir.
Bu tür fliirlere destan ad› da verilmektedir. Destanlar çok eski ça¤larda uluslar›n
bafl›ndan geçip toplum ruhunda derin izler b›rakan olaylar›, ola¤anüstü ögelerle
süsleyerek anlatan uzun manzum yaz›lard›r. Destanlar›n oluflumunda çekirdek, yay›lma ve derleme olmak üzere üç aflama vard›r. Çekirdek aflamas›nda toplum ruhunu etkileyen savafl, göç gibi bir olay vard›r. Yay›lma aflamas›nda toplum ruhunu etkileyen bu olay a¤›zdan a¤›za, kulaktan kula¤a, kuflaktan kufla¤a geçer ve
ulusun özlem vb. duygular›n› da yans›tarak biçimlenir. Derleme aflamas›nda ise
halk aras›nda yay›lan destan, bir ozan taraf›ndan derlenip düzenlenir. Bu tür destanlara do¤al destan ad› verilir.
Köklü uluslar›n edebiyatlar›nda oldu¤u gibi edebiyat›m›zda da zengin bir destan kültürü vard›r. Bafll›ca destanlar›m›z: Saka Destan›, Hun Destan›, Köktürk Destan›, Uygur Destan›. Dünya edebiyat›nda Homeros (‹Ö-9.yy.) taraf›ndan düzenlenen ‹lyada ve Odise (Yunan), Firdevsi (932-1020)’nin yazd›¤› fiehname (‹ran), Lönnrot (1802-1884) adl› bir hekim taraf›ndan oluflturulan Kalevala (Fin); bu türün tan›nm›fl örnekleri aras›ndad›r.
Tarihsel bir olay›n bir ozan taraf›ndan destan özelliklerine uygun olarak kaleme al›nmas›yla ortaya ç›kan yap›tlara da yapma destan ad› verilir. Üç fiehitler Destan› (Faz›l Hüsnü Da¤larca), Sakarya Meydan Savafl› (Ceyhun Atuf Kansu), Kurtulufl Savafl› Destan› (Naz›m Hikmet) gibi yap›tlar; Kurtulufl Savafl›’n› konu alan yapma destanlar›m›zd›r.

Didaktik fiiir
Didaktir fliir türleri:
• Yergi
• fabl
• manzum hikayeler
• manzum mektuplar

Ö¤üt verme ya da bilgilendirme amac› güden fliire didaktik fliir denir. Genellikle
bilim, sanat, ahlak, felsefe, din gibi konular›n temel ilkelerini ö¤retmek amac›yla
oluflturulur. Akla seslenen, ö¤reticilik yönü a¤›r basan bu tür fliirlerin duygu yönü
zay›ft›r; bu nedenle genellikle anlat›mlar› da kurudur.
Yergiler, fabller, manzum hikâyeler ve manzum mektuplar didaktik fliir türüne
girer.
Yergi; kiflinin, toplumun, olay›n ya da durumun gülünç ve olumsuz yönlerini
i¤neleyici ve alayc› bir dille anlatan fliirdir. Bu fliir türüne halk edebiyat›nda tafllama, divan edebiyat›nda hicviye, Bat› edebiyat›nda satir ad› verilir. Olumsuz bir durumu düzeltmek amac› güttü¤ü için yergiler de didaktik fliir say›l›r.
Ça¤dafl Türk fliirinin kurucular›ndan say›lan Tevfik Fikret (1867-1915)’in çocuklar için yazd›¤› “fiermin” adl› yap›t›ndan al›nan afla¤›daki fliiri ö¤retici yönünü göz
önünde bulundurarak okuyal›m.
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MARANGOZ
Marangozum ben befl gündür...
Çal›flan her ifli görür;
‹nsan için sanat çoktur,
Yap›lmayacak ifl yoktur.
Elim ifller, iflim ürer;
Aletlerim birer birer
Geçerler her gün elimden;
Onlar› pek severim ben.
Ooh, sevgili aletlerim;
Ben sizi her gün bilerim.
Tezgah›m›n bir yan›nda
Hepsi durur s›ra s›ra.
Bir b›çk›m, bir testerem var;
Birkaç rendem, güsterem var;
Ölçülerim, pergellerim,
Gönyelerim, cetvellerim,
K›skaçlar›m, kerpetenim,
Hepsi mükemmeldir benim.
Çekiç, törpü, keski, kalem,
Torna, burgu... Bütün elzem
Avadanl›klard›r. -Haydi,
‹fl bafl›na biraz flimdi!
Tevfik Fikret (2004, s.40)
güstere: Dar ve uzun testere, bile¤i tafl›.

Fabl: Kiflileri genellikle hayvan, bitki ya da cans›z varl›klar olan ve ahlak dersi
vermek amac›yla yaz›lan ürünlerdir. Fabllar, düz yaz›yla da yaz›labilir; ancak ço¤unlukla manzum olarak kaleme al›n›rlar. ‹nsanlar aras›nda geçen olaylar›, insan
d›fl› varl›klar aras›nda geçiyormufl gibi göstererek iflleyen fabl; bir ahlak dersi ve
ö¤üt vererek kiflinin kusurlar›n›, yanl›fl davran›fllar›n› düzeltmek amac›n› güder. Bir
tür masal olan fabl› öteki masallardan ay›ran özellik, genellikle sonunda okuyan ya
da dinleyene bir ders vermesidir. Bu dersin ifllenen öykünün do¤al bir sonucu gibi görünmesi, aç›k ve anlafl›l›r olmas› beklenir. Ders verme özelli¤iyle fabl, özellikle çocuklar›n e¤itiminde önemli bir iflleve sahiptir.
Bir olaya dayand›¤› için fabl›n da serim, dü¤üm, çözüm bölümleri vard›r. Olay›n ak›fl› içinde simgesel kifliler belirleyici yönleriyle öne ç›kar›l›r. ‹leti, bir eylemle birlikte verildi¤i için hem didaktik hem de dramatik tür özelli¤i tafl›yan fablda
kiflilefltirme ve konuflturma (teflhis ve intak) sanatlar›na bolca yer verilir. Günümüzde çocuklar için yaz›lan ve ö¤retme kayg›s› a¤›r basan baz› fabl örneklerinin
fliirsellikten uzaklaflt›¤› görülmektedir. Çocuklara yaz›nsal de¤er tafl›mayan ürünler
sunmak, fliiri salt bilgilendirici bir tür olarak tan›tmak; çocu¤un türe iliflkin yanl›fl
de¤erlendirmeler yapmas›na neden olabilir.
Hint düflünürü Beydeba’n›n yazd›¤› Kelile ve Dimne, dünya edebiyat›nda bu
türün bafll›ca kaynaklar›ndan biridir. Bat› edebiyat›nda Aisopos (Ezop-‹Ö-6.yy.)’un
yazd›¤› masallar ünlüdür. Bütün dünyada fabllar›yla tan›nan La Fontaine (16211695)’in fabllar›n› yazarken Beydeba’dan yararland›¤› bilinmektedir. Türk edebiyat›nda fieyhi (15.yy.)’nin Harname adl› mesnevisi türün ilk baflar›l› örneklerinden bi-
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ridir. Tanzimat dönemi flair ve yazarlar›ndan fiinasi (1826-1871) de bu türde birkaç
örnek (Eflek ile Tilki Hikâyesi, Karakufl Yavrusu ile Karga Hikâyesi, Ar› ile Sivrisinek Hikâyesi vb.) vermifltir.
Jean de La Fontaine’den al›nan afla¤›daki metni okuyup bize vermek istedi¤i
dersi bulal›m.
ALTIN POSTU G‹YEN EfiEK
Efle¤in biri aslan postu giymifl,
Millet evinden ç›kamaz olmufl.
Eflek hep o eflek,
Ama gören korkudan ölecek.
Bir gün aksilik etmifl kulaklar›,
Uçlar› ç›k›vermifl posttan d›flar›.
Aç›kgözün biri görmüfl,
Efle¤in flakas› sona ermifl;
Vurmufl sopay› beline,
Sürmüfl aslan› de¤irmene.
fiafl›rakalm›fl görenler,
Aslan› eflek etti sanm›fllar.
Fransa’da çok böyle aslan.
Nice babayi¤itlerimize
Bu masal biçilmifl kaftan.
Posta kanarsak vuf bize!
La Fontaine (Çev: S. Eyubo¤lu, 2000, s. 224)

Didaktir fliir olarak nitelendirilen manzum hikâyeler, ö¤üt vermek amac›yla naz›mla yaz›lm›fl öykülerdir. Manzum mektuplar ise naz›mla yaz›lm›fl mektuplard›r.
Didaktik fliir edebiyat›m›zda çok kullan›lan türlerdendir. Kutadgu Bilig (Yusuf
Has Hacib-11.yy.), Hayriyye (Nabi -1642-1712), Terkib- i Bent (Ziya Pafla-18251889), Haluk’un Defteri (Tevfik Fikret- 1867-1915), As›m (Mehmet Akif Ersoy-18731936); bu türde akla ilk gelen yap›tlard›r.

Pastoral fiiir
Postoral fliir: ‹dil ve eglog
olarak iki türden oluflur.

K›r ve çoban yaflam›n› konu alan, bu yaflam› sevdirme amac› güden fliirdir. Bu fliirler yal›n bir dille yaz›l›r, süsten ve sözcük oyunlar›ndan uzakt›r. Bat›da do¤a manzaralar›n› do¤rudan do¤ruya ozan›n a¤z›ndan anlatan fliirlere idil, çobanlar›n karfl›l›kl› konuflmas› biçiminde yaz›lan pastoral fliirlere de eglog ad› verilir. Pastoral fliirin bat›daki ilk önemli ozanlar› Yunan edebiyat›nda Theokritos (‹Ö-3.yy.) ve Latin
edebiyat›nda Vergilius (‹Ö-70-19)’tur. Pastoral fliir edebiyat›m›zda fazla ilgi gören
bir tür de¤ildir. Abdülhak Hamit Tarhan (1852-1937)’›n yap›t› Sahra, edebiyat›m›zda bu türün ilk örne¤i say›l›r.
Ça¤dafl fliirimizin önde gelen flairlerinden Behçet Necatigil’in afla¤›daki fliirini
okuyarak özellikle kentte yaflayanlar aç›s›ndan fliiri de¤erlendirmeye çal›flal›m.
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KIR fiARKISI
Tam otlar›n sarard›¤› zamanlar...
Yere yüzükoyun uzan›yorum.
Toprakta bir telafl, bir telafl...
Kar›ncalar öteden beri dostum.
Ellerime han›m böcekleri konuyor,
Ne fleker fley onlar.
Uç böcek, uç böcek diyorum,
Uçuyorlar.
Pan’›n teneffüsü bile
Il›k, okflamakta yüzü.
Devedikenleri, çal›l›k vesaire,
Bir âlem bu topraklar›n üstü.
Tabiatla hafl›r neflir,
K›rlarda geçen ikindi vakti.
Sakin, dinlenmifl, rahat
Bir gün daha bitti.
Behçet Necatigil (Akt. Do¤an, 2002, s. 405)

Dramatik fiiir
Manzum tiyatro yap›tlar›ndaki fliirdir. En güzel örnekleri tragedyalarda verilmifltir.
Edebiyat›m›zda dramatik fliire fazla örnek yoktur. Abdülhak Hamit Tarhan (18521937), Faruk Nafiz Çaml›bel (1898-1973) gibi flairler bu türde örnekler vermifllerdir.
Bat› edebiyat›nda Shakespeare (1564-1616), Corneille (1606-1684), Racine (16391699); bu türün tan›nm›fl kiflileridir. Bu türe iliflkin örne¤i tiyatro konusunda bulabilirsiniz.
Yukar›daki s›n›fland›rmalar›n yap›ld›¤› dönemlerden günümüze fliir türü sürekli olarak geliflmifl, buna ba¤l› olarak fliir anlay›fl› da de¤iflmifltir. fiiir, biçim aç›s›ndan belli kal›plar›n d›fl›na ç›karken s›n›rl›l›k ortadan kalkm›fl; hemen her fleyin ifllenebildi¤i bir konu özgürlü¤üne kavuflmufltur. Bu nedenle günümüz fliirini eski
bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmek ve s›n›fland›rmak do¤ru olmaz. Bunun d›fl›nda yukar›da da de¤inildi¤i gibi Cumhuriyet döneminde fliirimiz, gelene¤in getirdi¤i ba¤lardan da kurtulmufltur. ‹kisinin ayr› ögeler olmad›¤› anlay›fl›yla biçim ve içerik birlikte düflünülmüfl; biçim, öz ya da içeri¤e göre belirlenmifltir. Baflka bir söyleyiflle
biçimle öz kaynaflm›flt›r.
Ça¤dafl fliirimizin tan›nm›fl adlar› olarak Naz›m Hikmet (1902-1963), Orhan Veli Kan›k (1914-1950), Necip Faz›l K›sakürek (1905-1983), Cahit S›tk› Taranc› (19101956), R›fat Ilgaz (1911-1993), Faz›l Hüsnü Da¤larca (1914-...), Melih Cevdet Anday
(1915-2002), ‹lhan Berk (1918-...), Cahit Külebi (1917-1997), Özdemir Asaf (19231981), Behçet Necatigil (1925-1979), Attila ‹lhan (1925-2005), Turgut Uyar (19271985), Edip Cansever (1928-1986), Cemal Süreya (1931-1990), Gülten Ak›n (1933...), Ataol Behramo¤lu (1942-...) ve daha pek çok flair say›labilir.
Cumhuriyet dönemi flairlerinden seçilmifl afla¤›daki örne¤i okuyarak fliirimizin
biçim ve içerik aç›s›ndan ulaflt›¤› zenginli¤e iliflkin görüfl oluflturabiliriz.
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BEN SANA MECBURUM
Ben sana mecburum bilemezsin
Ad›n› m›h gibi akl›mda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
‹çimi seninle ›s›t›yorum
A¤açlar sonbahara haz›rlan›yor
Bu flehir o eski ‹stanbul mudur
Karanl›kta bulutlar parçalan›yor
Sokak lambalar› birden yan›yor
Kald›r›mlarda ya¤mur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
‹nsan bir akflamüstü ans›z›n yorulur
Tutsak ustura a¤z›nda yaflamaktan
Kimi zaman ellerini k›rar tutkusu
Birkaç hayat ç›kar›r yaflamas›ndan
Hangi kap›y› çalsa kimi zaman
Arkas›nda yaln›zl›¤›n h›nz›r u¤ultusu
Fatih’te yoksul bir gramofon çal›yor
Eski zamanlardan bir cuma çal›yor
Durup köfle bafl›nda deliksiz dinlesem
Sana kullan›lmam›fl bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalan›yor
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
Ben sana mecburum sen yoksun
Belki haziranda mavi benekli çocuksun
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
Bir flilep s›z›yor ›ss›z gözlerinden
Belki Yeflilköy’de uça¤a biniyorsun
Bütün ›slanm›fls›n tüylerin ürperiyor
Belki körsün k›r›lm›fls›n telafl içindesin
Kötü rüzgar saçlar›n› götürüyor
Ne vakit bir yaflamak düflünsem
Bu kurtlar sofras›nda belki zor
Ay›ps›z fakat ellerimizi kirletmeden
Ne vakit bir yaflamak düflünsem
Sus deyip ad›nla bafll›yorum
‹çim s›ra k›m›ld›yor gizli denizlerin
Hay›r baflka türlü olmayacak
Ben sana mecburum bilemezsin
Attila ‹lhan (Akt. Kurdakul, 1992, ss. 296-297)
SIRA S‹ZDE

1

Sizce günümüz
SIRAfliirinin
S‹ZDE divan ve halk fliirinden ayr›lan en belirgin öz ve biçim özellikleri
nelerdir?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U
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ÖYKÜ
Öykü, yaflanm›fl ya da yaflanabilir nitelikteki olaylar› anlatan yaz›nsal türdür. Baflka bir söyleyiflle öykü; yal›n bir olay örgüsüne dayanan, az say›da kifliye yer verilen ve özlü bir anlat›ma sahip olan bir tür olarak da ifade edilebilir. Genellikle birkaç sayfadan oluflan öyküde; bir olay ya da durum, kifli, yer ve zaman ögeleri belirginlefltirilerek ifllenir. Olay (ya da durum), kifliler, yer ve zaman de¤iflkenlerine
öykü ögeleri ad› verilir.
Olay (ya da durum): Her öykü, kiflinin çevresiyle (do¤a, toplumsal) ya da
kendisiyle çat›flmas›ndan kaynaklanan bir olay ya da durum temeli üzerinde kurgulan›r. Bununla birlikte herhangi bir hayvan ya da fley de öyküye konu olabilir.
Kifliler: Öykü; bir olay ya da durum yap›land›rmas› içinde insan› ifller, insan›
tan›t›r. Öyküde kifli say›s› azd›r ve kiflilerin bir yüzü ya da yönü üzerinde durulur,
derin çözümlemeler yap›lmaz. Kifliler, yazar›n anlat›m›yla do¤rudan tan›t›labilece¤i gibi bir olay ya da durum karfl›s›ndaki davran›fllar› yans›t›larak ya da üçüncü kiflilerin onlarla ilgili görüfl ve tepkileri belli edilerek dolayl› yolla tan›t›labilir.
Yer ve zaman: Öyküde olay ya da durum belli bir yerde ve belli bir zaman dilimi içinde gerçekleflir, bir zaman diliminde yaflan›r. Öyküdeki yer, olay ya da durumun yafland›¤› çevre; zaman, olay ya da durumun bafllang›ç, geliflme ve bitiflini
kapsayan süreçtir.
Günümüzde olay, kifli, yer ve zaman ögelerine s›k› s›k›ya ba¤l›l›k göstermeyen
öyküler de yaz›lmaktad›r. Özellikle bilinçalt›na yönelik öykülerde bu anlay›fl›n
egemen oldu¤u görülmektedir.
Her öykünün okura vermek istedi¤i bir ileti vard›r. Bu ileti kimi öykülerde aç›kça belli edilir, kimi öykülerde de iletiyi bulma sorumlulu¤u okura yüklenir. Okur;
birikimine, duygu ve düflünce evrenine göre kendince bir yarg›ya var›r. Öykünün
iletisi ya da ana düflüncesi, baflkifliyle iliflkilidir; baflkiflinin duygular›, düflünceleri,
sözleri ya da eylemleri irdelenerek, geliflim çizgisine bak›larak ç›kar›labilir.
Birinci ve üçüncü kiflili olmak üzere öykülerde iki tür anlat›m vard›r. Birinci kiflili anlat›ma “benöyküsel anlat›m”, üçüncü kiflili anlat›ma “elöyküsel anlat›m” ad›
da verilmektedir (Özdemir, 2000, ss. 145-146). Birinci kiflili anlat›mda anlat›c›, olay
ya da durumu yaflayan kifli ya da kiflilerden biridir. Okur, olay ya da durumu öykü kiflisinin bak›fl aç›s›yla ö¤renir. Üçüncü kiflili anlat›mda ise anlat›c›; olay ya da
duruma iliflkin her fleyi sezen, bilen, gören, duyan biridir.

Öykü Ö¤eleri:
• Olay (durum)
• kifli
• yer
• zaman

Öykü Türleri
Öyküler kurulufl biçimlerine göre olay öyküsü, durum ya da kesit öyküsü olmak
üzere ikiye ayr›l›r.

Olay Öyküsü
Olay öyküsü, klasik öykü ve bu tür öykünün kurucusu say›lan Frans›z yazar› Guy
de Maupassant (1850-1893)’›n ad›ndan dolay› Maupassant tipi öykü olarak da bilinmektedir. Bu tür öykülerde olay önemlidir. Okuru etkileyecek türden güçlü bir
olay; serim, dü¤üm, çözüm aflamal›l›¤› içinde yans›t›l›r. Olay ögesi, merak duygusunu devindirerek okurun ilgisini canl› tutar. Olay öykülerinde kifliler, ço¤unlukla
belirgin özellikleri olan ya da üstün nitelikli kimselerdir. Konusunu tarih, ulusal
duygular, toplumsal gerçekler ve benzerlerinden alan olay öyküsü; genellikle okuru etkileyecek bir sonuca ba¤lan›r. Anlat›mda gelifligüzellikten kaç›n›l›r ve betimlemeye önem verilir.

Öykü türleri:
• Olay öyküsü
• durum ya da kesit öyküsü
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Durum Öyküsü
Durum öyküsüne kesit öyküsü, modern öykü adlar›n›n yan› s›ra bu öykü türünün
kurucusu say›lan Rus yazar› Anton Pavloviç Çehov (1860-1904)’un ad›ndan dolay›
Çehov tipi öykü ad› da verilmektedir. Belirli bir olaya dayanmad›¤› ve gerilim ögesi tafl›mad›¤› için serim, dü¤üm, çözüm aflamalar› da bulunmayan durum öyküsü;
baflta gündelik yaflam ve toplumsal gerçekler vb. olmak üzere hemen her fleyi konu al›r. Durum ya da kesit öyküsünde kifliler s›radan insanlard›r. Buna ba¤l› olarak
dil de gündelik konuflma dilidir. Yazar sanat kayg›s› gütmez, bunun yerine içtenlikli bir anlat›m› ye¤ler. Betimlemeler ancak gerekli görülürse yap›l›r. Memduh
fievket Esendal (1883-1952), bu türün Türk edebiyat›ndaki öncüsü say›l›r.
Günümüz öyküsünde anlat›lan olaydan çok yazar›n kendine özgü anlat›fl biçimi (biçem) önemlidir. Bir öykü türüne iliflkin tüm özelliklerin, her zaman, her öyküde ve bir arada yans›ma buldu¤u da söylenemez. Baz› yap›tlar›n kimi yönleriyle olay öyküsü, kimi yönleriyle durum öyküsü özelli¤i tafl›d›¤› görülür. De¤iflik
özelliklerin iç içe girdi¤i bu öyküleri, ad› geçen iki türden birine sokmak pek do¤ru olmaz; ancak öykü incelemelerinde, belki, yap›t›n hangi öykü türüne iliflkin
özelliklerinin a¤›r bast›¤›ndan, hangi öykü türüne daha yak›n oldu¤undan söz edilebilir.
Bat›l› anlamda öykü ve roman ülkemizde tan›nmadan önce anlat› gereksinimi
söylenceler, destanlar, Dede Korkut Öyküleri, halk öyküleri, meddah öyküleri ve
mesnevilerin yan› s›ra masallarla karfl›lanmaktayd›. Bat› edebiyat›nda ilk örneklerini ‹talyan yazar› Boccacio (1313-1375)’nun Decamerone adl› yap›t›yla verdi¤i ve
19. yüzy›lda ba¤›ms›z bir tür olarak ortaya ç›kan Bat›l› anlamda öykü, öteki baz›
türler gibi, edebiyat›m›za Tanzimat döneminde girmifltir. Emin Nihat (?-1875’ten
sonra)’›n 1872’de yay›mlad›¤› yedi öyküden oluflan Müsameretname’si, Ahmet Mithat (1844-1912)’›n 1870-1894 y›llar›nda Letaif-i Rivayat genel bafll›¤› alt›nda dizi
olarak yay›mlad›¤› öyküler ilk örneklerdir. ‹lk baflar›l› öyküler ise Samipaflazade
Sezai (1860-1936)’nin 1892’de yay›mlad›¤› Küçük fieyler adl› yap›t›nda yer al›r.
Türk edebiyat›nda öykü türünün önemli temsilcileri aras›nda Hüseyin Rahmi
Gürp›nar (1864-1944), Halit Ziya Uflakl›gil (1866-1945), Memduh fievket Esendal
(1883-1952), Ömer Seyfettin (1884-1920), Refik Halit Karay (1888-1965), Reflat Nuri
Güntekin (1889-1956), Sabahattin Ali (1906-1943), Sait Faik Abas›yan›k (1906-1954),
Kenan Hulusi Koray (1908-1943), Orhan Kemal (1914-1970), Haldun Taner (19151986), Necati Cumal› (1921-2001), Oktay Akbal (1923-), Muzaffer ‹zgü (1933-...),
Gülten Day›o¤lu (1935-...), Füruzan (1935-...) ve daha pek çok yazar say›labilir.
Afla¤›da edebiyat›m›zda öykü türünün önemli temsilcilerinden olan Sait Faik
Abas›yan›k’›n bir öyküsü verilmifltir. Öyküyü türün özelliklerine dikkat ederek
okuyal›m. Güçlü bir toplumsal ve do¤al çevre gözlemine dayal› olarak yaflamdan
bir kesit sunan öyküdeki Sina¤rit Baba’n›n ve öteki öykü kiflilerinin kiflilik özelliklerini irdeleyelim.
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S‹NA⁄R‹T BABA
“Cehennem Niflan›”nda befl sandald›k. Güzel bir ocak akflam›. Hava lodos. Denize k›rm›z› rengin türlüsü yay›lm›fl. Çok kaynam›fl ›hlamur rengindeki yayvan, genifl,
ölü dalgalar. Sandallar a¤›r a¤›r sallan›yor, oltalar bekliyor, insanlar susuyor...
Otuz sekiz kulaç suyun alt›ndaki derin sessizli¤e, dibindeki dall› budakl› kayalar›n aras›na yedi rengin en koyusu girer mi flimdi? Sina¤rit Baba döner mi avdan? P›r›l p›r›l, ele¤imsa¤ma rengi pullar›yla a¤›r a¤›r, muhteflem, bir ilkça¤ kral› gibi zengin, cömert, asil ve zalim mantosu ile dolafl›r m› kim bilir? Alt›n›, zümrütü, incisi,
mercan›, sedefi lacivertli¤in içinde yan›p yan›p sönen saray›n› özlemifl acele mi ediyordur.
Sina¤rit Baba ömründe konuflmam›fl, ömrü boyunca evlenmemifl, ömrü boyunca
yaln›z yaflam›flt›r. Onun kovu¤undaki zümrüt pencereden ne facialar seyretmifltir Sina¤rit Baba, ne oltalar koparm›flt›r.
Bu akflam kimin oltas›n› seçmeli de art›k bitirmeli bu yorucu ömrü. Daha her yeri p›r›l p›r›lken, mantosu s›rt›nda iken, daha eti mayoneze gelirken bitirmeli bu ömrü. Sonra hesapta bir gün pis bir “Vatos”un, bir s›rt› renksiz, yap›flkan ve parazitli bir
canavar›n difline bir taraf›n› kapt›rmak var. ‹yisi mi muhteflem bir sofraya kurulmal›, bir zaferle dolu ömrün sonunu beyaz flarapla, sular›n üstündeki baflka dünyada
yaflayan bir ak›ll› mahluka kendini teslim etmeli.
Sina¤rit Baba oltalardan birini koklad›. Bu bal›kç› Hristo’dur; kusurlu adam.
Gözü açt›r onun. ‹çinden pazarl›kl›d›r. Evet, fukarad›r ama kibirli de¤ildir. Sina¤rit
Baba fukaral›kta gururu sever. Öteki oltaya geçti. Koklad›. Bu bal›kç› Hasan’d›r.
Geç. Cart curt etmesine bakma! Korkakt›r. Sina¤rit Baba cesur insandan hofllan›r.
Bir baflka oltaya baflvurdu. Bal›kç› Yakup iyidir, hofltur, sevimlidir, edepsizdir, külhanidir. Ama k›skançt›r. K›skançlar› sevmez Sina¤rit Baba. Geç. fiu olta, hasisin tuttu¤u olta. Sina¤rit Baba cömertten hofllan›r. Ama bu oltaya bir bafl vurmaya de¤er.
Bir bafl vurdu. Hasisin oltas›n›n i¤nesini dümdüz etti. Sina¤rit Baba i¤neden kopard›¤› yar›m kolyozu çi¤nemeden yuttu. Hasis oltas›n› h›zla toplad›.
- Vay anas›n› be Nikoli, dedi, i¤neyi dümdüz etti.
Nikoli’nin oltas›n›n yemini kuyru¤uyla sarsmakta olan Sina¤rit Baba, Nikoli’nin
bir kusurunu ar›yordu. Onda kusur mu yoktu. Evvela sarhofltu. Sonra ahlaks›zd›,
kendini düflünürdü ama cesurdu, cömertti, hiç k›skanç de¤ildi. Fukara idi. Kibirli
idi de. Sina¤rit Baba kibirli fukaray› severdi ama Nikoli’nin kibrini be¤enmiyordu.
‹nsano¤lunda o baflka bir fley, gurura pek benzeyen fley, yerinde, vaktinde bir gurur,
o da de¤il, insano¤lunun insanl›¤›ndan, ta saç›n›n dibinden, oltas›n› tutuflundan
beliren, isteyerek olmayan, ama pek istemeyerek de gelmeyen bir gurur isterdi. Öyle
bir elin oltas›n› düzleyemez, misinas›n› kesemez, bedenini f›rdöndüsünden al›p gidemezdi.
Befl sandal›n beflini de koklad›, be¤enmedi.
Sina¤rit Baba kayas›n›n kenar›nda durmufl, lacivert âlem içinde hafifçe yakamozlanan oltalarla, c›val› zokalardan ayd›nlanan saray meydan›n› seyrediyordu.
Oltalar gitgide ço¤al›yordu. Sina¤rit ve mercanlar flehrinin göbe¤inde flimdi tatl› tatl› sallanan on befl tane fener vard›. Öteki kovuklardan mercan bal›klar› ç›k›yor, fenerlerden birine hücum ediyor, budalaca yakalan›yorlard›. Gözleri büyümüfl bir
halde yukar›ya ç›karlarken dönüp tekrar afla¤›ya kadar geliyor, yukar›ki dünyay›
görmeye bir türlü karar veremiyorlard›. Sina¤rit Baba’ya büyüyen gözleriyle, “Bizi
kurtar flu lanetlemeden” der gibi bak›yorlard›. Sina¤rit Baba düflünüyordu. Gidip o
yakamoz yapan ipe bir difl vurdu mu idi, tamamd›. Ama hiçbirini kurtarm›yor, ha-
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reketsiz duruyordu. Sina¤rit Baba onlar› kurtarman›n bu kadar kolay oldu¤unu biliyordu ama bildi¤i bir fley daha vard›. O da ister su, ister kara, ister hava, ister boflluk, ister hayvan, ister nebat âleminde olsun bir kiflinin akl› ile hiçbir fleyin halledilemeyece¤ini bilmesidir. Ancak bütün bal›klar oltaya tutulan hemcinslerini kurtarman›n tek çaresinin koflup o yakamoz yapan ipi koparmak oldu¤unu ak›l ettikleri zaman bu hareketin bir neticesi ve faydas› olabilirdi. Yoksa gidip Sina¤rit Baba oltay›
kesmifl, biraz sonra Sina¤rit Baba tutuldu¤u zaman kim kesecek? Kim ak›l edecek yakamozu difllemeyi?...
O s›rada büyük büyük ›fl›klar saçan bir olta afla¤›ya inmiflti. Sina¤rit Baba ümitle kofltu. Bu oltay› da koklad›. Hiç tan›d›¤› birisi de¤ildi. Yemi a¤z›na ald›¤› zaman
bu olta sahibinin, tam arad›¤› adam oldu¤unu bir an sand›. Bu anda da yakaland›. Kepçeden sandala düfltü¤ü zaman Sina¤rit Baba büyük gözleriyle kendisini yakalayana sevinçle bakt›. Sina¤rit Baba etraf› k›rm›z›, içi ayd›nl›k siyah gözleriyle bir
daha bakt›, bir daha bakt›. Birdenbire ürperdi. Hiddetinden ayaklar›n› yere vuran
bir genç k›z gibi sandal›n döflemesini dövdü. Belki bizim bile bilemedi¤imiz bir iflaret görmüfltü kendisini tutan oltan›n sahibinde: Bu adam flimdiye kadar hiç imtihan
geçirmemiflti. Ömrü boyunca, cesur, cömert. Sina¤rit Baba’n›n istedi¤i flekilde ma¤rur yaflam›flt›. Ama Sina¤rit Baba bu adam›n ne korkunç bir ikiyüzlü köpek oldu¤unu bizim göremedi¤imiz bir yerinden anlay›vermiflti. Bütün devirler ve seneler boyunca kendisini tutan oltan›n sahibi ne cesaretini, ne cömertli¤ini, ne gururunu tecrübeye, bir imtihana tabi tutturmam›fl, her devirde talihi yaver gitmifl birisi idi. Kimdi, ne idi? Sina¤rit Baba da bilemezdi. Ama belki de ölünceye kadar cömert, cesur,
ma¤rur yaflayacak olan bu adam›n flu ana kadar bir defa bile bir imtihana sokulmad›¤›n› anlam›flt›. Belki de sonuna kadar bu imtihandan kurtulacakt›. Sina¤rit
Baba böylesine hiç rastlamam›flt›. Ölmeden evvel adama bir daha bakt›. Namuslu,
cesur, cömert ölecek olan bu adam›n hakikatte korkaklar›n en korka¤›, namussuzlar›n en namussuzu oldu¤unu aln›nda okuyordu. Bu adam o kadar talihli idi ki daha, ikiyüzlülü¤ünü kendi kendisine bile duyacak f›rsat düflmemiflti. Yoksa Sina¤rit
Baba yakalan›r m›yd›? Sina¤rit Baba h›rs›ndan tekrar tepindi. Ba¤›rmak ister gibi
a¤z›n› açt›. Kapad›. Sina¤rit Baba son nefesini, böylece hiçbir insanl›k imtihan› geçirmemiflin sandal›nda piflman ve ma¤lup verdi.
Sait Faik Abas›yan›k (2007, ss.102-105)
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Sizce bir öykünün
olay ya da durum öyküsü oldu¤u, genel olarak, metnin hangi özellikleSIRA S‹ZDE
rine bak›larak belirlenebilir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ROMAN

Roman; insanlar›n yaflay›fllar›n›, serüvenlerini, iç dünyalar›n›, çevreyle olan iliflkilerini toplumsal
S Obir
R Uolay ya da durumu kurmacaya dayal› olarak anlatan düz yaz› türü olarak tan›mlanabilir. Öteki yaz›nsal türler gibi roman da insan› ifller. Onun do¤al ve toplumsal çevresiyle ve kendisiyle olan çat›flmalar›n› konu edinir. Romanda
D‹KKAT
tan›t›lan çevre, öyküdekine göre daha genifltir. Kifli say›s› da öyküye göre daha
çoktur. Romanda kiflilerin -özellikle baflkiflinin- karakterleri ayr›nt›l› olarak tan›t›l›r.
SIRA S‹ZDE bütünü ya da uzun bir dönemi anlat›l›r.
Baflkiflinin yaflam›n›n
Romanda öyküye göre karmafl›k bir olay örgüsü vard›r. Öyküde oldu¤u gibi romanda da olaylar zamandan ba¤›ms›z düflünülemez, olay ya da durumlar bir zaAMAÇLARIMIZ
man dilimi içinde gerçekleflir. Roman›n konusu, genellikle daha genifl bir zaman
dilimini kapsar. Zaman, olaylar›n ak›fl sürecidir.
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Roman›n öyküye göre daha uzun oldu¤unu da söyleyebiliriz; ancak uzunluk k›sal›k ölçütüyle bir yap›t›n roman ya da öykü oldu¤unu belirlemek do¤ru olmaz.
Uzun öyküler olabilece¤i gibi k›sa romanlar da vard›r. Bu nedenle roman›n uzunlu¤u ile de¤il yukar›da belirtti¤imiz öteki özellikleriyle, konuyu iflleyifl biçimiyle,
ayr›nt›lara inmesiyle öyküden ayr›ld›¤›n› söylemek daha do¤ru olur. Bununla birlikte roman türüne iliflkin bu genel belirlemelerin her roman için geçerli olmayabilece¤ini de belirtmek gerekir.
Öykü gibi romanda da okura verilmek istenen kiflisel ya da toplumsal içerikli
bir ileti vard›r. Roman›n iletisinin de baflkifliyle iliflkili oldu¤unu belirtmek gerekir.
Romanda olaylar, ço¤unlukla üçüncü kiflili anlat›mla, kimi zaman da birinci kiflili anlat›mla verilir. Bunun d›fl›nda an› defteri ya da mektup biçiminde yaz›lan romanlar da vard›r.
Kurmacaya dayal› bir tür olan roman, salt gerçe¤i anlatmaz. Romanc› kendi
duygu ve düflünce evrenine, dünya görüflüne göre gerçe¤i yeniden yap›land›r›r;
salt gerçe¤i kendi imbi¤inden geçirerek dam›t›r, onu yeniden yarat›r. Bu yaratma
sonucu ortaya ç›kan yap›t; birkaç kifliyi etkileyecek güçteki bir olay› toplumsallaflt›r›r, bir bak›ma evrensellefltirir. Salt gerçek iken belki s›radan bir gazete, radyo ya
da televizyon haberi olan ve k›sa süre sonra belleklerden silinip gidecek olan olay;
roman konusu olarak ifllendi¤inde bütün insanl›¤a mal olarak sonsuza dek insanlar› etkileyecek bir güce kavuflur.
Bat› edebiyat›nda ilk baflar›l› örne¤ini ‹spanyol yazar› Cervantes (1547-1616)’in
17. yüzy›lda verdi¤i (Don Kiflot-1605) roman, edebiyat›m›za Tanzimat döneminde
girmifltir. Türk okuru roman türünü önce çevirilerle tan›m›flt›r. ‹lk örnek, Yusuf Kamil Pafla’n›n 1859’da Frans›z yazar› Fenelon (1651-175)’dan yapt›¤› Telemak çevirisidir. Daha sonra yerli romanlar yaz›lm›flt›r. ‹lk yerli roman, fiemsettin Sami’nin
yazd›¤› Taaflfluk-› Talat ve F›tnat (1872)’t›r. Nam›k Kemal (1840-1888)’in yazd›¤› ‹ntibah (1876), ilk edebi roman olarak kabul edilir; ancak bu türün yetkin örneklerini görmek için Halit Ziya Uflakl›gil (1866-1945)’in Mai ve Siyah (1897), Aflk-› Memnu (1900) adl› yap›tlar›n› beklemek gerekecektir.

Roman Türleri
Romanlar; konular› ve ifllenifl biçimleri aç›s›ndan türlere ayr›l›r.

Konular›na Göre Romanlar
Konular›na göre romanlar; serüven romanlar›, polis romanlar›, tarihsel romanlar,
psikolojik romanlar, yaflam öyküsel romanlar, sosyal romanlar, töre romanlar›, egzotik romanlar gibi türlere ayr›l›r.

Serüven Romanlar›
Genellikle ola¤anüstü kifli ve serüvenlerle okuru heyecanland›rmay› amaçlayan
sürükleyici özelli¤e sahip romanlard›r. Bu tür romanlar, genellikle daha çok çocuklar seslenir. Ancak bu yarg›, bütün serüven romanlar› için geçerli de¤ildir. Baz› romanlar›n toplumsal ya da ruhsal irdelemeye dönük katmanlar› vard›r. Örne¤in
Robinson Crusoe (Daniel Defou), ‹nce Memet (Yaflar Kemal) ... vb. yap›tlar bu tür
içinde de¤erlendirilebilir.

Polis Romanlar›
Polislikle ilgili konular› iflleyen ve a¤›rl›kl› olarak korku, merak, heyecan vb. duygular› devindiren romanlard›r. Edebiyat›m›zda yerli polis roman› türünün ilk örne-
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¤i Ahmet Mithat Efendi (1844-1913)’nin yazd›¤› Esrar-› Cinayat (Cinayetlerdeki S›rlar-1883/84) adl› yap›tt›r. Türk yazarlar›n›n polis roman›na pek ilgi gösterdikleri
söylenemez. Dünya edebiyat›nda; Aytafl› (Wilkie Collins), On Küçük Zenci (Agahta Christie) bu türün ünlü yap›tlar›ndand›r. Günümüz Türk edebiyat›nda ise Sis ve
Gece (Ahmet Ümit) bu türün baflar›l› örneklerinden biri olarak say›labilir.

Tarihsel Romanlar
Konular›n› geçmiflten, tarihsel kifli ve olaylardan alan romanlard›r. Nam›k Kemal
(1840-1888)’in yazd›¤› Cezmi (1880), edebiyat›m›zdaki ilk yerli tarihsel roman olarak kabul edilir. Rus edebiyat›nda Savafl ve Bar›fl (Tolstoy), Türk edebiyat›nda ise
Devlet Ana (Kemal Tahir), fiu Ç›lg›n Türkler (Turgut Özakman) an›msanacak örnekler aras›ndad›r.

Psikolojik Romanlar
Kiflilerin ruhsal durumlar›n› derinlemesine çözümlemeye yönelik romanlard›r. Bu
türe tahlil roman›, ruh bilimsel roman gibi adlar da verilir. Psikolojik romanlarda
olay ve kifli say›s› daha azd›r. Mehmet Rauf (1875-1931)’un yazd›¤› Eylül (1901), ilk
yerli psikolojik roman olarak kabul edilir. Bu türün örnekleri aras›nda Genç Werther’in Ac›lar› (Goethe), Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu (Peyami Safa)... say›labilir.

Yaflam Öyküsel Romanlar
Yaflam öyküsel romanlar yaflam›fl kiflileri konu edinen romanlard›r. Örne¤in Bir Bilim
Adam›n›n Roman› (O¤uz Atay), U¤ur Olsun! Bir Devrimcinin Öyküsü (Sevgi Özel)...

Sosyal Romanlar
Toplumsal sorunlar (göç, sanayileflmenin getirdi¤i sorunlar, iflçi eylemleri vb.) üzerine kurulmufl romanlard›r. Örne¤in K›rm›z› ve Siyah (Stendhall), Oliver Twist
(Charles Dickens); Araba Sevdas› (Recaizade Mahmut Ekrem), Kiral›k Konak (Yakup Kadri Karaosmano¤lu), Yaprak Dökümü (Reflat Nuri Güntekin) ...

Töre Romanlar›
Toplumun belli bir döneminde ve çevresinde yayg›n olan gelenekleri, görenekleri yans›tan romanlard›r. Töre romanlar›n›n bir yönüyle sosyal roman s›n›f›na girdi¤i de söylenebilir. Sinekli Bakkal (Halide Edip Ad›var) bu türe örnek olarak gösterilebilir.

Köy Romanlar›
Köy yaflam›n› anlatan romanlard›r. Nabizade Naz›m (1862-1893)’›n yazd›¤› Karabibik (1890) edebiyat›m›zdaki ilk köy roman›d›r. fieytanl› Göl (George Sand), Ç›lg›n
Kalabal›ktan Uzak (Thomas Hardy); Onuncu Köy (Mahmut Makal), Y›lanlar›n Öcü
(Fakir Baykurt)... bu türden romanlard›r.

Egzotik Romanlar
Yabanc› ülkelerin do¤a ve insanlar›n› anlatan romanlard›r. Örne¤in Aziyade (Pierre Loti), Ana (Pearl S. Buck), Nilgün (Refik Halit Karay)...

‹fllenifllerine Göre Romanlar
‹fllenifllerine göre romanlar; romantik roman, realist roman, natüralist roman, fantastik roman gibi türlere ayr›l›r.
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Romantik (Coflumcu) Roman
Romantizmin ilkelerine uygun olarak yaz›lan bu tür romanlarda duygusall›k öne
ç›kar. Yazar, olaylar ve kiflilere karfl› tarafs›z de¤ildir; kendi kiflili¤ini gizlemez,
duygu ve düflüncelerini okura sezdirir. Edebiyat›m›zda Ahmet Mithat (1844-1912),
Nam›k Kemal (1840-1888) bu türde ürün vermifllerdir.

Realist (Gerçekçi) Roman
Gerçekçili¤in ilkelerine uygun olarak yaz›lan bu tür romanlarda anlat›lanlar›n
gerçe¤e uygun olmas› için gözleme önem verilir. Recaizade Mahmut Ekrem
(1847-1914), Samipaflazade Sezai (1860-1936) gerçekçilik ak›m›na ba¤l› yazarlar›m›zdand›r.

Natüralist (Do¤alc›) Roman
Kiflili¤in oluflumunda çevrenin de büyük bir etkisi oldu¤una inan›ld›¤› için bu tür
romanlarda nesnel gerçekler, yaflam›n ac›mas›z ve kaba yanlar› da yans›t›l›r. Nabizade Naz›m (1862 [?]-1893), Hüseyin Rahmi Gürp›nar (1864-1944 ) bu ak›mdan etkilenmifl yazarlar›m›zdand›r.

Fantastik Roman
Düfle, do¤aüstü güçlere, bilimkurgu vb. ögelere baflvurarak gerçek dünyada yaflanamayacak olaylar› iflleyen romanlard›r. Yüzüklerin Efendisi (Tolkien), Gulyabani
(Hüseyin Rahmi Gürp›nar), ‹mparator Çay Bahçesi (Nazl› Eray) vb. yap›tlar bu türdendir.
Türk edebiyat›nda roman türünün temsilcileri aras›nda Hüseyin Rahmi Gürp›nar (1864-1944), Halit Ziya Uflakl›gil (1866-1945), Halide Edip Ad›var (1884-1964),
Reflat Nuri Güntekin (1889-1956), Yakup Kadri Karaosmano¤lu (1889-1974), Peyami Safa (1899-1961), Ahmet Hamdi Tanp›nar (1901-1962), Sabahattin Ali (19061943), Kemal Tahir (1910-1973), Orhan Kemal (1914-1970), Necati Cumal› (19212001), Yaflar Kemal (1923-...), Oktay Akbal (1923-), Fakir Baykurt (1929-1999),
Adalet A¤ao¤lu (1929-...), O¤uz Atay (1934-1977), Burhan Günel (1947-...), Selim
‹leri (1949-...) ... say›labilir.
Okudu¤unuz roman ve öyküleri de göz önünde tutarak iki türün ayr›lan
belirleSIRA yönlerini
S‹ZDE
yiniz.

T‹YATRO
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Yaz›nsal bir tür olarak tiyatro ya da drama, olaylar› olufl durumunda göstermek üzere yaz›lan yap›tt›r. Tiyatro, sanat dal› olarak konuflma ve eyleme
‹lk topS Odayan›r.
R U
lumlar›n din törenlerinde yap›lan kutsal varl›klarla ilgili taklitlerin, gösterilerin tiyatroya kaynakl›k etti¤i san›lmaktad›r. Bu nedenle tiyatronun din törenlerinden do¤D‹KKAT
du¤u kabul edilmektedir. Bat› tiyatrosunun kayna¤›, eski Yunan’da ba¤bozumu törenlerinde düzenlenen etkinliklerdir ve ilk oyunlar a¤lat› (tragedya) türündedir.
SIRA S‹ZDE
Tiyatro yap›tlar›nda olay ve kifliler olmak üzere iki öge; serim,
dü¤üm ve çözüm olmak üzere üç evre vard›r. Bu tür yap›tlar, olaylar›n geliflmesine göre perde
(konunun ana bölümleri) ve sahne (kiflilerin girip ç›kmas›yla de¤iflen küçük böAMAÇLARIMIZ
lümler) olarak adland›r›lan bölümlere ayr›l›r. Tiyatro yap›tlar›nda konuflmalar da
monolog (kiflinin tek bafl›na konuflmas›), diyalog (kiflilerin karfl›l›kl› konuflmalar›),
tirat (coflkulu uzun sözler) gibi adlar al›r.
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Tiyatro Türleri
Tiyatro yap›tlar›n›n a¤lat› (tragedya) ve güldürü (komedya) olmak üzere iki ana
türü vard›r. Dram vb. öteki türler, bu iki türün de¤iflmesi ya da birleflmesi sonucu
ortaya ç›km›flt›r.

A¤lat› (Tragedya)
‹zleyicilerin korku ve ac›ma duygular›n› coflturarak ruhu tutkulardan kurtarmay›
amaçlayan en eski tiyatro türüdür. Konular›n› söylencelerden (mitoloji) ve tarihten
al›r. Kifliler; do¤aüstü varl›klar, üst kesimden insanlard›r. A¤lat›, iyi konum ya da
durumda olan kiflilerin kötü duruma düflmesini ifller. A¤lat›da ahlak ve erdeme de¤er verilir. Dil ve anlat›m; oyun kiflilerine uygun, üst kesimin dil ve anlat›m›d›r.
Klasik a¤lat›lar manzumdur (17. yüzy›lda düz yaz›yla yaz›lanlar da vard›r.). A¤lat›larda zaman, yer ve olay birli¤inden oluflan “üç birlik” kural› vard›r. Zaman birli¤i,
olay›n 24 saat içinde geçebilir kan›s›n› uyand›rmas›; yer birli¤i, olay›n bafltan sona
ayn› yerde geçmesi; olay birli¤i, yap›t›n bir ana olay çevresinde geliflmesidir. Yunan edebiyat›nda Aiskhylos (‹Ö-525-456), Sophokles (‹Ö-495-406); Frans›z edebiyat›nda Corneille (1606-1684) ve Racine (1639-1699) bu türün tan›nm›fl ozanlar›d›r.
Afla¤›daki a¤lat› örne¤ini türün yukar›da belirtilen özelliklerini de göz önünde
tutarak okuyal›m.
PERS’LER
Pers’ler tragedyas›nda, Yunanistan üzerine büyük bir ordu ile karadan ve denizden yürüyen Pers kral› Serhas (Kserkses)’›n Salamis Savafl›’nda (‹Ö-480) yenilmesi
anlat›lm›flt›r. Pers - Yunan savafllar›na savaflç› olarak da kat›lan ozan, Salamis Savafl›’ndan sekiz y›l sonra oynatt›¤› bu oyununda, o zaman için güncel say›lan bir
olay› konu olarak alm›fl; fakat bunu, tarih çerçevesi ve mitologya havas› içinde ifllemifltir.
(Olay, Pers’lerin baflkenti Susa’da, kral saray›n›n önünde geçer. Kral Serhas’›n
yoklu¤unda ülkeyi gözetmekle görevli yafll› Pers’ler [Koro] ile kral›n annesi kraliçe
Atossa, kayg› ile haber beklemektedirler. Bu s›rada Ulak gelir, Pers’lerin Salamis’te
u¤rad›¤› yenilgiyi anlat›r. Koro ve kraliçe, eski kral Darius’un ruhunu yeralt› ülkesinden ça¤›r›r, ondan ak›l dan›flmay› düflünürler. Kraliçe Atossa’n›n adaklar› ve Koro’nun ça¤r› türküleri üzerine, Darius’un ruhu gelir, o¤lunun yenilgisini ö¤renince
üzülür; bunu, Serhas’›n tanr›lara sayg›s›zl›k etmesine ba¤lar; o¤lunun bir daha tanr›lar› öfkelendirmemesini ö¤ütleyerek gözden silinir. Bir süre sonra Serhas periflan
bir halde gelir. Suçunu kabul eder. Oyun, Koro’nun a¤lay›p yak›nmalar› ve danslar›yla sona erer.)
Atossa
- ...Önce ö¤renmek istedi¤im fleyler var: Dostlar›m,
fiu Atina denen yer nerde, hangi bucakta?
Koro Bafl›
- Ta uzakta bat›da, Kral Güneflin göçtü¤ü yerde.
Atossa
- O¤lum da bu kenti ele geçirmek diledi, ha?
Koro Bafl›
- Böylece bütün Hellas krala boyun e¤ecekti.
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Atossa
- Onlar›n öyle büyük ordular› var m› ki?
Koro Bafl›
- Hem de Med’lerin bafl›na hayli bela getirmifl bir ordu.
At o s s a
- Neye güvenirler baflka? Yurtlar›nda yeterince zengin mi bunlar?
Koro Bafl›
- Gümüfl madenleri var, bir toprak gömüsü.
Atossa
- Neyle savafl›r bu soy, yayla ok mu yarafl›r ellerine?
Koro Bafl›
- Yok yok, dimdik ayakta durup k›l›çla dövüflürler,
Kalkanlar kollar›nda.
...
Aiskhylos (Çev. G. Dilmen; Akt. Kudret, 1980, ss. 193-194)

Güldürü (Komedya)
Güldürmek ve düflündürmek amac›yla insanlar›n, olaylar›n ve yaflam›n gülünç
yönlerini yans›tan tiyatro türüdür. Güldürü, konular›n› günlük yaflamdan al›r. Kifliler, ço¤unlukla alt kesimdendir. Naz›mla yaz›l›r (17. yüzy›lda düz yaz›yla yaz›lanlar da vard›r.). Buna ba¤l› olarak dil ve anlat›m da gündelikleflir. Güldürüde de üç
birlik kural›na uyulur.
Güldürü; karakter, töre, entrika güldürüsü gibi türlere ayr›l›r. Karakter güldürüsü, insan karakterinin gülünç yönlerini ifller. Töre güldürüsü, törelerin gülünç yönlerini ele al›r. Entrika güldürüsü ise bir olay içinde çevrilen dolaplara dayal›d›r,
oyunda kifliler genellikle kendi kazd›klar› kuyuya düfler.
Yunan edebiyat›nda Aristophanes (‹Ö-445-385), Frans›z edebiyat›nda Moliere
(1622-1676) bu türün tan›nm›fl yazarlar›d›r.
Afla¤›da Aristophanes’in “Eflekar›lar›” adl› güldürüsünden bir bölüm verilmifltir.
Türle ilgili bilgilerimizi an›msayarak metni okuyal›m.
(Philokleon [Kleon’u seven] ad›nda bir ihtiyar, yarg›ç olma tutkusuna kap›lm›flt›r. O¤lu Bdelykleon [Kleon’dan tiksinen], babas›n› bu huyundan vazgeçirmek için,
onu eve kapat›r. Öteki yarg›çlar, Philokleon’u da al›p mahkemeye gitmek üzere, eflekar›lar› k›l›¤›nda, sabahleyin erkenden gelirler [Bunlar, eserin Koro’sudur]. Yarg›çlar, durumu ö¤renince Bdelykleon’a k›zarlar. Sorunu çözmek için, yarg›çl›k konusunda baba ile o¤ul aras›nda bir söz yar›flmas› yap›lmas›na karar verilir. Bdelykleon, babas›n›n da yarg›çlar korosunun da demagoglara alet olduklar›n› ispat ederek
yar›flmay› kazan›r. Yarg›çl›k tutkusuna kap›lm›fl ihtiyar babas›n› bu zevkinden yoksun b›rakmamak için de ona, ev ifllerini yarg›lamak üzere evde uydurma bir mahkeme kurar; ilk olarak da köpekleri Labes, peynir çald›¤› için bu mahkemede yarg›lan›r.)
Afla¤›daki parçada, Eflekar›lar›’n›n (yarg›çlar korosunun) sahneye girifli ve Philokleon’u kurtarmaya çal›flmas› gösterilmifltir.
...
(Ellerinde sopalar, k›çlar›nda flifllerle ihtiyarlar korosu girer.)
Koro Bafl›
- Yürü, Komias, daha canl›! Nedir bu uyuflukluk?
Sen eskiden taz› gibiydin taz›.
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(...)
Aman çabuk olal›m, dostlar, çabuk!
Lakhes’i yarg›layaca¤›z, unutmay›n.
Bir kovan dolusu paras› varm›fl adam›n.
Kleon efendimiz “Tam vaktinde gelin!” dedi;
Üç günlük de öfke istedi, baldan tatl›:
Herifi gere¤ince cezaland›rmak için.
Yürüyelim, arkadafllar, gün do¤madan yetiflelim.
Fenerciler fenerleri sa¤a sola sallas›n.
Tafllara dikkat, düflüp kol bacak k›rmay›n.
(...)
Bu evdeki yarg›ç dostumuza ne oldu?
Ne diye ç›k›p kat›lm›yor aram›za?
Hiç bekletti¤i olmad› kendini böyle;
Tersine, hep önden gider ba¤›ra ça¤›ra.
Türkü söyleme¤e bay›l›r bu dostumuz.
Gelin, dural›m da bir türküyle ça¤›ral›m flunu.
Duyar duymaz ç›kar›r kap›dan burnunu.
Koro
- Ne oluyor? Niçin? Ne var?
Neden ç›k›p ses vermez bu ihtiyar?
Pabuçlar›n› yitirmifl olmas›n?
Bir yere mi çarpt› kald› karanl›kta?
...
Aristophanes, Eflekar›lar› (Çev. S.Eyubo¤lu; Akt. Kudret, 1980, ss. 207-208)

Dram
Yaflam› hem gülünç hem de ac›kl› yönleriyle; daha do¤rusu yaflam› oldu¤u gibi
yans›tan tiyatro türüdür. Konular›n› tarihten ya da günlük yaflamdan al›r. Oyun kiflileri her kesimden insanlar olabilir. Dram hem düz yaz›yla hem de naz›mla yaz›labilir. Dil ve anlat›mda yer yer a¤lat›, yer yer de güldürünün özellikleri görülür.
Dramda üç birlik kural›na uyma zorunlulu¤u yoktur.
Frans›z yazar› Victor Hugo (1802-1895), dram türünün en tan›nm›fl yazarlar›ndand›r. Afla¤›daki metin onun ünlü yap›t› “Hernani”den al›nm›flt›r.
HERNAN‹
Hernani, 5 perdedir. Naz›mla yaz›lm›flt›r. Zaman ve yer birli¤ine uyulmam›flt›r.
(Olay, 1519’da, ‹spanya’da geçer: Yafll› Don Ruy Gomez de Silva, genç ve güzel
ye¤eni Dona Sol de Silva’y› sever, onunla evlenme haz›rl›¤› içindedir. Fakat Dona
Sol, bir kan davas› yüzünden ‹spanya kral› Don Carlos’u öldürmek için ant içip da¤lara ç›km›fl bir kanun kaça¤› olan Hernani’yi sevmektedir. Dolambaçl› birtak›m
olaylardan sonra, Dona Sol ile Hernani evlenirlerse de dü¤ün gecesi iki sevgili zehir
içip kendilerini öldürmek zorunda kal›rlar.)
Afla¤›daki parçada, Dona Sol ile Hernani’nin gizli buluflmalar› ve kaçmaya karar vermeleri anlat›lmaktad›r.
...
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Hernani
- Henüz gençsiniz diye size bir efl seçmeyi
Uygun görmüfller... Bu efl de amcan›z Silva Beyi
Don Ruy Gomez... Kastilya âyân›ndan, Aragon Eflraf›ndan,
nüfuzlu, büyük bir zat... Hem de son derece zengin...
Dükün tek kusuru, ihtiyar olmas›... Ama size sunaca¤› alt›nlar,
Mücevherler, inciler yafl›n› unutturur.
................................. Halbuki ben
Yoksulum. Ormanlard› tek mekan›m çocukken. ‹htimal ki,
benim de, bugün kanla paslanm›fl
Çok parlak bir flecerem, karanl›¤a yaslanm›fl
Ve hâlâ bir kefenle örtülü haklar›m var.
Felek oyun etmezse, günün birinde onlar
K›nlar›ndan ç›kacak k›l›c›mla beraber...
fiimdilik baht›n bana sundu¤u hazineler,
Cömertçe da¤›tt›¤›: hava, su ve ayd›nl›k...
Durum bu... Birimizi seçmeniz laz›m art›k:
‹ster dükle evlenin, ister benimle gelin...
Karar›n›z?
Dona Sol
- Sizinle gelece¤im.
...
Victor Hugo, Hernani (Çev. C. Meriç; Akt. Kudret, 1980, ss.232-234)

Tiyatronun de¤iflik bir dal› da müzikli oyunlard›r. Bunlar opera, operet gibi müzik eflli¤inde oynanmak üzere oluflturulan yap›tlard›r.
Ça¤dafl tiyatro, klasik tiyatro s›n›fland›rmas›na uymaz. Bilimsel ve toplumsal geliflmelere ba¤l› olarak tiyatro anlay›fl› da de¤iflmifltir. Günümüzde de¤iflik tiyatro
türlerinden söz edilmektedir. Alman flair, oyun yazar› ve tiyatro adam› Bertholt
Brecht (1898-1956)’in öncülük etti¤i epik tiyatro, bunlar›n en önemlilerindendir.
Tiyatro anlay›fl› bak›m›ndan yepyeni bir biçim olan epik tiyatro, klasik tiyatroda oldu¤u gibi izleyiciyi oyunun etkisine almay› de¤il tam tersi oyuna yabanc›laflt›rmay› ilke edinir. Epik tiyatro anlay›fl›; oyuna kendini kapt›rmayan izleyicinin oyunu
elefltirel bir yaklafl›mla de¤erlendirece¤i, olaylar› ve olaylar› do¤uran nedenleri daha iyi anlayabilece¤i yönündedir.

Geleneksel Türk Tiyatrosu
Genel olarak hemen her toplumun kültür, yaflay›fl biçimi vb. özelliklerine göre
oluflturdu¤u geleneksel bir tiyatrosu vard›r. Bat›l› anlamda tiyatro, edebiyat›m›za
Tanzimat döneminde girmifltir. Yay›mlanan ilk oyun fiinasi (1826-1871)’nin fiair Evlenmesi (1860) adl› bir perdelik töre güldürüsüdür. Sahnelenen ilk oyun ise Nam›k
Kemal (1840-1888)’in Vatan Yahut Silistre (1873) adl› yap›t›d›r.
Bat› tipi tiyatroyu tan›madan önce halk›m›z›n tiyatro ve e¤lenme gereksinimini karfl›layan Karagöz oyunu, orta oyunu, meddahl›k gibi geleneksel oyunlar›m›z
vard›.
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Karagöz Oyunu
Deriden yap›lan insan, hayvan ve eflya flekillerinin arkadan ›fl›kland›r›larak bir perde üzerine yans›t›lmas› temeline dayanan geleneksel seyirlik oyundur, bir gölge
oyunudur. Karagöz oyununda tek sanatç› vard›r. Belli konular olmas›na karfl›n do¤açlamaya dayal› bir oyundur. Konuyu her sanatç› kendine göre ifller. Oyunun iki
baflkiflisinden Karagöz halktan, okumam›fl birini; Hacivat ise ayd›n ya da yar› ayd›n birini temsil eder.
Afla¤›da “Karagöz’ün A¤al›k Oyunu”ndan bir bölüm verilmifltir. Metni geleneksel tiyatromuzun özelliklerine dikkat ederek okuyal›m.
Karagöz’ün A¤al›k Oyunu
H. - Cahillik âlimlikten iyidir, derlerse iflit de inanma.
K. - (Bafl›n› kald›rarak) Ulan bunu kim bilmez be!
H. - Sen e¤ bafl›n›.
K. - Olur. (E¤er.)
H. - (A¤lar gibi) Hey gidi babam›n güzel nasihatleri uçuyor uçuyor.
K. - Ökse kural›m, tutar›z.
H. - Sen e¤ bafl›n›.
K. - (E¤er.) Olur.
H. - ‹kinci nasihat. (Vurur.)
K. - Elin k›r›ls›n kerata.
H. - Zü¤ürtlük zenginlikten iyidir derlerse iflit de inanma.
K. - Bu ne biçim nasihat be? Bunlar› kim bilmez?
H. - E¤er sen bunlar› bilmifl olsayd›n adam olurdun, bana karfl› öyle terbiyesizce hareket etmezdin. Sen e¤ bafl›n›.
K. - Bu nasihatler kaç tane?
H. - Efendim, üç tane, bir tane kald›.
K. - Onu da ver bakal›m. (Bafl›n› e¤er.)
H. - (A¤lar gibi) Ah benim sevgili babam›n k›ymetli nasihatleri gidiyor. Hâflâ huzurdan köpek a¤z›na kemik atar gibi gidiyor.
K. - (Kalkar, bir tokat atarak) Köpek senin baband›r terbiyesiz herif!
H. - Zaten sen adam de¤ilsin. Ben sana babam›n k›ymetli nasihatlerini vereyim, sen
bana teflekkür yerine tokat at.
K. - Sen flimdi ukalal›¤› b›rak, baflka kald› m›?
H. - Son olarak bir tane kald›, e¤ bafl›n›.
K. - Onu da söyle bakal›m. (Bafl›n› e¤er.)
H. - Üçüncü nasihat. (Tokat)
K. - Elin k›r›ls›n kerata.
H. - Bekârl›k evlilikten iyidir derlerse iflit de inanma.
K. - (Bafl›n› kald›rarak) Bitti mi? fiimdi sen de benim babam›n nasihatlerini dinle,
e¤ kafan› afla¤›.
H. - Benim nasihate ihtiyac›m yok. (Giderken)
K. - (Yakalayarak) Buraya gel. fiimdi sen benim babam›n nasihatlerini dinle.
H. - Benim nasihate ihtiyac›m yok. (Giderken)
K. - (Yakalayarak) Buraya gel. E¤ bakal›m kafay›.
H. - Ne olacak?
K. - Nasihat verece¤im. E¤ flu kafan› afla¤›ya.
H. - E¤dim. (E¤ilir.)
K. - (Elini bir afla¤›, bir yukar› sallayarak) Öhö... öhö... s›k› dur, nasihat geliyor.
H. - Ama Karagözüm yavafl gelsin.

3. Ünite - Yaz›l› Anlat›m Türleri II: Sanatsal Yaz›lar

K. H. K. H. K. H. K. H. K. H. K. H. K. H. K. H. K. H. K. -

Art›k o baht›na, (tokat atarak) birinci nasihat.
Birader pek h›zl› vurdun.
Nasihatler kafana iyice ifllesin, benim nasihatler dehfletlidir.
Eeee... Ne imifl o nasihatin söyle.
Acele yok. (Tokat atarak) Birinci nasihat.
Nedir o?
(Tokat atarak) Birinci nasihat.
Ne imifl o?
Açl›k tokluktan iyidir derlerse iflit de inanma.
A Karagözüm bunu kim bilmez?
Bu nasihatler bana babamdan kalmad›r, sen kelleyi e¤!
Ama Karagözüm yavafl vur.
Olur, sen e¤ kafay›, (tokat atarak) ikinci nasihat.
Ne imifl o?
Senin s›rt›na binmek, efle¤in s›rt›na binmekten iyidir derlerse iflit de inanma...
A birader böyle nasihat olur mu?
Nasihatin kötüsü olur mu, sen kafan› s›k› tut, (tokat atar) üçüncü nasihat...
(Bafl›n› kald›r›r.) Ne imifl o?
(Tokat atarak) Tokat yemek, yemek yemekten iyidir derlerse iflit de inanma.
(Hacivat gider.) Seni gidi ö¤üt budalas› kerata. Sen gidersen beni de buraya
m›hlamazlar, pamuk ipli¤iyle hiç ba¤lamazlar. ... (Yavafl yavafl çekilir, gider.)
- Muhavere biter. -

Sevilen (1986, ss.117-119)

Orta Oyunu
Meydanda, ortada oynanan; dekor olarak bir paravana, tezgah ve bir iki has›r iskemleden yararlan›lan ve genel olarak ikili konuflmaya dayanan bir oyundur. Orta oyunu da do¤açlamaya dayan›r. Karagöz oyununda oldu¤u gibi her sanatç›, halk›n ortak mal› olan konuyu kendince iflleyebilir. Oyunun iki baflkiflisinden Kavuklu, Karagöz oyunundaki Karagöz’ün; Piflekâr ise Hacivat’›n karfl›l›¤›d›r.
BAHÇE
Afla¤›daki parça “Fas›l” bölümünün bafllang›c›d›r.
P i fl e k â r - fiimdi ne iflle meflgulsün?
Kavuklu - Yani, ne ifl görüyorum?
P. - Öyle ya.
K. - Hiç tabii. Okumam yok, yazmam yok; baflka bir marifetim de yok.
P. - Eyvah! Desene, evde de rahat›n yok. Aman, Hamdici¤im, felaket üstüne felaket!
K. - O da do¤ru. Hatta bizim kar›yla kavga ettim de, ç›kt›m sana geldim; “belki bir ifl
bulur da geçimi düzeltirim” dedim.
P. - Aman birader, bu aral›k ortal›kta o kadar kesatl›k var ki, sorma. Ben bile geçinemiyorum. Hele flimdilik biraz sab›rl› ol da, bakal›m belki bir ifl ç›kar.
K. - ‹smail, bu iflsizlik yüzünden evle de bozufltuk.
P. - Ev kira de¤il miydi?
K. - Elbette kira.
P. - Öyleyse ne üzülüyorsun? B›rak ç›k. O keder etsin.
K. - Ev mi keder etsin?
P. - Öyle ya! Aran›z bozulmad› m›? B›rak, yürüyüver.
K. - Evet bozuldu. Ben de b›rakt›m, yürüyüverdim.
P. - Bir daha gitmezsin. O piflman olsun. Hem can›m, ev sana darg›n de¤il mi?

71

72

Türkçe Yaz›l› Anlat›m

K. - Darg›n, darg›n ama ‹smail, malum ya, kad›nlar acayiptir; flimdi g›rtlak g›rtla¤a
gelirler, on dakika sonra hiçbir fley olmam›fl gibi öyle konuflurlar.
P. - Ay! Sizin ev konuflur mu?
K. - Elbette. Dilsiz de¤il ya!
P. - Amma da tuhaf! Evin konufltu¤unu bu yafl›ma geldim, duymad›md›. Türkçe mi,
Arapça m›, Farisîce mi konuflur?
K. - Ne söylüyorsun, ‹smail, anlayamad›m.
P. - Can›m, anlafl›lmayacak ne var ki? Sizin ev konufluyor ya...
K. - Evet.
P. - ‹flte ben de onu soruyorum:
Ne lisanla konuflur?
K. - Biz evlendik evleneli, bildi¤imiz Türkçeden baflka bir lisanla konuflmad›k.
P. - Demek, sade Türkçe konuflur, öyle mi?
K. - Birlefleli on seneyi geçiyor, baflka dil kulland›¤›n› duymad›m.
P. - Demek, içinden konufluyor.
K. - ‹çinden konuflur, ben yüzünden anlar›m... ‹smail, e¤leniyor musun? Ulan, bir
saattir, “ne olacak, sonu nereye varacak?” diye bekledim. Hâlâ saçma sapan,
içinden ç›k›lmaz bofl lak›rd›lardan baflka bir fley yok. Haydi, sen flimdi bana
ufak, flöyle benim bar›naca¤›m gibi, iki üç odal› bir evce¤iz bul da, ötesini düflünürüz?
P. - Peki, refika nerde?
K. - Deminden anlatt›m ya! Anlamak istemedin yahut hakikaten anlamad›n. “-Evle dar›l›flt›k.” dedim, seksen lak›rd›n›n belini büktün. Benim kar›yla kavga ettik,
o k›zg›nl›kla evden f›rlad›m.
P. - Yaa! Demek, “Evle darg›n›m.” dedi¤in bu muydu?
K. - Öyle ya, a can›m!
P. - Öyleyse, evvela sana kutu gibi bir ev, ondan sonra da sana lay›k bir ifl. Haydi
buyurun. fiurada, hemen elimin alt›nda, üç odal› bir kâflane var. Onu sana tutuverelim. Buyurun, efendim, buyurun!
Kudret (1980, ss. 248-249)

Meddahl›k
Tek oyuncunun öykünmeye dayal› olarak sergiledi¤i oyundur. Sanatç›; mendil,
baston gibi basit gereçleri kullanarak konu ald›¤› bir masal ya da öyküyü canland›r›r. Karagöz ve orta oyununda oldu¤u gibi anlat›m do¤açlamaya dayal›d›r. Meddah, birkaç kiflinin kimli¤ine bürünüp onlar›n kifliliklerini yans›t›r.
Tanzimat döneminde edebiyat›m›za giren Bat› tipi tiyatro, Cumhuriyete de¤in
beklenen geliflmeyi gösteremez. Nam›k Kemal (1840-1888)’in Vatan Yahut Silistre
piyesi oynand›ktan sonra (1873) tutuklan›p Magosa’ya sürgüne gönderildi¤ini, ilk
Müslüman Türk kad›n oyuncu Afife Jale (1902-1941)’nin polis ve toplum bask›s›yla karfl›laflt›¤›n› an›msatmak bunun nedenlerini aç›klamak için yeterlidir.
Cumhuriyetin getirdi¤i özgürlük ortam›nda öteki sanat dallar› gibi tiyatro da
boy atm›fl, hem merkez yönetimi hem de yerel yönetimlerce desteklendi¤i için büyük bir geliflme göstermifltir. Özellikle Halkevleri arac›l›¤›yla ülke geneline yay›lmas› sa¤lanan tiyatronun topluma ça¤dafl de¤erler edindirme konusunda önemli
bir ifllevi olmufltur. Müsahipzade Celal (1870-1959), Reflat Nuri Güntekin (18891956), Cevat Fehmi Baflkut (1905-1971), Haldun Taner (1915-1986), Orhan Asena
(1922-2001), Necati Cumal› (1921-2001), Aziz Nesin (1915-1995), Turgut Özakman
(1930-...), Güngör Dilmen (1930-...) gibi pek çok yazar; tiyatro türünde baflar›l›
ürünler vermifllerdir.
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fiiir, öykü, roman ve tiyatro gibi sanatsal anlat›m
türlerinin özelliklerini aç›klamak
fiiir; duygu, düflünce, gözlem, izlenim ve imgelerin genellikle ölçü, uyak, ses uyumu gibi ögelerden yararlan›larak yo¤un biçimde dile getirildi¤i
sanatl› bir yaz›n türüdür. fiiirde biçim deyince dizelerin kümelenifli, dizelerin uzunluk - k›sal›k
durumu ve uyak dizilifliyle ilgili özellikler akla
gelir. Konu, izlek (tema), de¤iflmece (mecaz) ve
öteki söz sanatlar›, iç uyum (iç ahenk) vb. ögeler
de içerikle ilgili kavramlard›r. De¤iflik ba¤daflt›rmalarla imge oluflturma ve ça¤r›fl›m aç›s›ndan üstün bir güce eriflen fliirin anlatmaktan çok sezdirici bir ifllevi vard›r. Öykü, yaflanm›fl ya da yaflanabilir nitelikteki olaylar› anlatan yaz›nsal türüdür. Öyküde olay (ya da durum), kifliler, yer ve
zaman de¤iflkenlerine öykü ögeleri ad› verilir.
Öykü, kiflinin çevresiyle (do¤a, toplumsal) ya da
kendisiyle çat›flmas›ndan kaynaklanan bir olay
ya da durum temeli üzerinde kurgulan›r. Öyküde kifli say›s› azd›r ve kiflilerin bir yüzü ya da yönü üzerinde durulur, derin çözümlemeler yap›lmaz. Öteki yaz›nsal yap›tlarda oldu¤u gibi öyküde de olay ya da durum belli bir yerde ve belli
bir zaman dilimi içinde yaflan›r. Roman; insanlar›n yaflay›fllar›n›, serüvenlerini, iç dünyalar›n›,
çevreyle olan iliflkilerini, toplumsal bir olay ya
da durumu kurmacaya dayal› olarak anlatan düz
yaz› türüdür. Romanda çevre, öyküdekine göre
daha genifltir. Kifli say›s› daha çoktur. Roman kiflilerinin -özellikle baflkiflinin- karakterleri bütün
yönleriyle ayr›nt›l› olarak tan›t›l›r. Roman›n konusu genellikle öyküde oldu¤undan daha genifl
bir zaman dilimini kapsar. Edebiyat›m›za Tanzimat döneminde giren roman›, Türk okuru önce
çevirilerle tan›m›flt›r. Yaz›nsal bir tür olarak tiyatro ya da drama, olaylar› olufl durumunda göstermek üzere yaz›lan yap›tt›r. Tiyatro, sanat dal› olarak konuflma ve eyleme dayan›r.
fiiirin, öykünün, roman›n ve tiyatronun türlerini
aç›klamak
Lirik, epik, didaktik, pastoral ve dramatik olmak
üzere befl tür fliir vard›r. Lirik fliir, duygular›n ve
düflüncelerin coflkulu bir biçimde dile getirildi¤i
fliir türüdür. Kahramanl›k, yi¤itlik, göç, savafl,
yurt sevgisi vb. konular› iflleyen fliire epik fliir ad›

verilir. Ö¤üt verme ya da bilgilendirme amac›
güden fliire didaktik fliir ad› verilir. Yergiler, fabller, manzum hikâyeler ve manzum mektuplar didaktik fliir türüne girer. Pastoral fliir; k›r ve çoban
yaflam›n› konu alan, bu yaflam› sevdirme amac›
güden fliirdir. Manzum tiyatro yap›tlar›ndaki fliire
de dramatik fliir denir. Öyküler kurulufl biçimlerine göre olay öyküsü ve durum ya da kesit öyküsü olmak üzere ikiye ayr›l›r. Olay öyküsünde
okuru etkileyecek türden güçlü bir olay; serim,
dü¤üm, çözüm aflamal›l›¤› içinde yans›t›l›r. Durum öyküsü önemli bir olaya dayanmaz, yaflamdan kesitler sunar. Bat› tipi öykü, edebiyat›m›za
Tanzimat döneminde girmifltir. Romanlar; konular›, anlat›l›fl biçimleri, okur özellikleri vb. aç›lardan türlere ayr›l›r. Konular›na göre; serüven romanlar›, polis romanlar›, tarihsel romanlar, psikolojik romanlar, yaflam öyküsel romanlar, sosyal romanlar, töre romanlar›, egzotik romanlar
ifllenifllerine göre de romanlar; romantik roman,
realist roman, natüralist roman, fantastik roman
gibi türlere ayr›l›r. Tiyatro yap›tlar›n›n a¤lat› (tragedya) ve güldürü (komedya) olmak üzere iki
türü vard›r. Dram vb. öteki türler bu iki türün de¤iflmesi ya da birleflmesi sonucu ortaya ç›km›flt›r.
A¤lat›, izleyicilerin korku ve ac›ma duygular›n›
coflturarak ruhu tutkulardan kurtarmay› amaçlar.
Güldürü, olaylar›n ve yaflam›n gülünç yönlerini
yans›t›r. Güldürünün karakter, töre, entrika güldürüsü gibi türleri vard›r. Dram, yaflam› hem gülünç hem de ac›kl› yönleriyle yans›t›r. Bat›l› anlamda tiyatro da edebiyat›m›za Tanzimat döneminde girmifltir. Bat› tipi tiyatroyu tan›madan önce halk›m›z›n tiyatro ve e¤lenme gereksinimini
Karagöz oyunu, orta oyunu, meddahl›k gibi geleneksel oyunlar›m›z karfl›lamaktayd›.
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Sanatsal anlat›m türlerinin önemli temsilcilerini
tan›mak
fiiir, öykü, roman ve tiyatro türünün önemli temsilcileri ve yap›tlar›ndan örnekler ünite içinde ayr›nt›l› biçimde aç›klanm›flt›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki terimlerden bir küme oluflturuldu¤unda
hangisi d›flar›da kal›r?
a. Ölçü
b. Uyak
c. Naz›m birimi
d. Naz›m biçimi
e. Konu

6. Afla¤›dakilerden hangisi edebiyat›m›zdaki ilk yerli
roman olarak kabul edilmektedir?
a. ‹ntibah
b. Cezmi
c. Taaflfluk-› Talat ve F›tnat
d. Telemak
e. Aflk-› Memnu

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir fliir türü de¤ildir?
a. didaktik
b. egzotik
c. lirik
d. pastoral
e. dramatik

7. Afla¤›dakilerden hangisi konusuna göre roman türlerinden biri de¤ildir?
a. Sosyal roman
b. Töre roman
c. Egzotik roman
d. Tarihsel roman
e. Dizi roman

3. En do¤rusu, dosta düflmana iyilik etmen;
‹yilik seven kötülük edemez zaten.
Dostuna kötülük ettin mi düflman›n olur:
Düflman›nsa dostun olur iyilik edersen.
Ö. Hayam
Yukar›daki fliirin türü afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Didaktik
b. Epik
c. Pastoral
d. Dramatik
e. Lirik
4. Afla¤›dakilerden hangisi öykü ögelerinden biri de¤ildir?
a. Kifli
b. Zaman
c. Uzunluk
d. Yer
e. Olay
5. Afla¤›dakilerden hangisi öyküleriyle tan›nm›fl sanatç›lardan biri de¤ildir?
a. Halit Ziya Uflakl›gil
b . Refik Halit Karay
c. Sait Faik Abas›yan›k
d. Behçet Necatigil
e. Orhan Kemal

8. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal roman türünde de¤ildir?
a. K›rm›z› ve Siyah
b. Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu
c. Araba Sevdas›
d. Kiral›k Konak
e. Yaprak Dökümü
9. Afla¤›dakilerden hangisi güldürünün özelli¤idir?
a. Kifliler ço¤unlukla alt kesimdendir.
b. Ahlak ve erdeme de¤er verilir.
c. Dil, üst kesimin kulland›¤› dildir.
d. Ac›kl› konular› ifller.
e. En eski tiyatro türüdür.
10. Afla¤›dakilerden hangisi sahnelenmifl ilk yerli oyunumuzdur?
a. fiair Evlenmesi
b. Nal›nlar
c. Zavall› Çocuk
d. Vatan Yahut Silistre
e. Çok Bilen Çok Yan›l›r
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Yaflam›n ‹çinden

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

YAfiADIKLARIMDAN Ö⁄REND‹⁄‹M B‹R fiEY VAR
Yaflad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir fley var:
Yaflad›n m› yo¤unlu¤una yaflayacaks›n bir fleyi
Sevgilin bitkin kalmal› öpülmekten
Sen bitkin düflmelisin koklamaktan bir çiçe¤i

1. e

‹nsan saatlerce bakabilir gökyüzüne,
Denize saatlerce bakabilir, bir kufla, bir çocu¤a
Yaflamak yeryüzünde, onunla kar›flmakt›r
Kopmaz kökler salmakt›r oraya
Kucaklad›n m› s›ms›k› kucaklayacaks›n arkadafl›n›
Kavgaya tüm kaslar›nla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzand›n m› bir kez s›ms›cak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir tafl gibi dinleneceksin
‹nsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildi¤ine
Hem de tüm benli¤i seslerle, ezgilerle dolarcas›na
‹nsan bal›klama dalmal› içine hayat›n
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcas›na
Uzak ülkeler çekmeli seni, tan›mad›¤›n insanlar
Bütün kitaplar› okumak, bütün hayatlar› tan›mak arzusuyla yanmal›s›n
De¤iflmemelisin hiçbir fleyle bir bardak su içmenin mutlulu¤unu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaflamak özlemiyle dolmal›s›n
Ve kederi de yaflamal›s›n, namusluca, tüm benli¤inle
Çünkü ac›lar da sevinçler gibi olgunlaflt›r›r insan›
Kan›n kar›flmal› hayat›n büyük dolafl›m›na
Dolaflmal› damarlar›nda hayat›n sonsuz taze kan›
Yaflad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir fley var:
Yaflad›n m› büyük yaflayacaks›n, ›rmaklara, gö¤e, bütün evrene kar›fl›rcas›na
Çünkü ömür dedi¤imiz fley hayata sunulmufl bir arma¤and›r,
Ve hayat, sunulmufl bir arma¤and›r insana
Kaynak: Ataol Behramo¤lu (1991, ss. 55-56)

2. b
3. a
4. c
5. d
6. c
7. e
8. b
9. a
10. d

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “fiiir” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “fiiir” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “fiiir” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Öykü” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Öykü” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Roman” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Roman” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Roman” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Tiyatro” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Tiyatro” bölümünü
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra sizde 1
Günümüz fliirinde divan ve halk fliirinde oldu¤u gibi ölçü, uyak vb. kal›plar yoktur. fiiir geleneksel ba¤lardan
kurtulmufltur. Belli kal›plar›n d›fl›na ç›kan günümüz fliirinin konusu da genifllemifl; fliir, hemen her fleyin ifllenebildi¤i bir konu özgürlü¤üne kavuflmufltur. Biçim ve
içerik birlikte düflünülmüfl, “öz ya da içeri¤e göre biçim” anlay›fl› benimsenmifltir.
S›ra sizde 2
Bir öykünün olay ya da durum öyküsü oldu¤u okuru
etkileyecek güçlü bir olaya dayan›p dayanmad›¤›na, kiflilerin özelliklerine, dil ve anlat›m›n niteli¤ine bak›larak
belirlenebilir. Bununla birlikte bir öykü türüne iliflkin
tüm özellikler, her zaman, her öyküde ve bir arada bulunmayabilir. Baz› yap›tlar kimi yönleriyle olay, kimi
yönleriyle durum öyküsü özelli¤i tafl›yabilir.
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Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
S›ra sizde 3
Bu soruya, okudu¤unuz roman ve öykülerin özelliklerini göz önünde tutarak yan›t vermeye çal›fl›n›z. Bilgilerinizi afla¤›da yer alan aç›klamalarla pekifltirebilirsiniz:
Romanda öyküye göre daha genifl bir çevre tan›t›l›r.
Roman›n olay örgüsü daha karmafl›kt›r. Kifli say›s› öyküye göre daha çoktur ve kiflilerin -özellikle baflkiflininkarakterleri ayr›nt›l› olarak tan›t›l›r. Konusu, genellikle
daha genifl bir zaman dilimini kapsar. Öyküye göre daha uzun oldu¤unu da söyleyebiliriz; ancak uzunluk k›sal›k ölçütüyle bir yap›t›n roman ya da öykü oldu¤unu belirlemek do¤ru olmaz. Roman; uzunlu¤u ile de¤il
öteki özellikleriyle, konuyu iflleyifl biçimi ve ayr›nt›lara
inmesiyle öyküden ayr›l›r. Bununla birlikte roman türüne iliflkin genel belirlemelerin her roman için geçerli olmad›¤›n› da belirtmek gerekir.

Abas›yan›k, S. F. (2007). Mahalle kahvesi. ‹stanbul: YKY.
Do¤an, M. H. (2002). Yüzy›l›n Türk fliiri (1900-2000).
‹stanbul: YKY.
Fikret, T. (2004). fiermin. Ankara: Ankara Özel Tevfik
Fikret Okullar› Yay›n›.
Gö¤üfl, B., F. O¤uzkan, O. Önertoy, M. Ünlü, S. Koçak
(1998). Yaz›n terimleri sözlü¤ü. Ankara: Dil Derne¤i Yay›n›.
Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve e¤itim. Ankara: Engin
Yay›nevi.
Kavcar, C., F. O¤uzkan, Ö. Aksoy (2004). Sözlü ve yaz›l› anlat›m. Ankara: An› Yay›n›.
Kudret, C. T. (1980). Örneklerle edebiyat bilgileri 2. ‹stanbul: ‹nk›lap ve Aka Kitabevleri.
Kurdakul, fi. (1992). Ça¤dafl Türk edebiyat› 3 cumhuriyet dönemi/1 fiiir. Ankara: Bilgi Yay›nevi.
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Naci, F. (2007). Yüz y›l›n 100 Türk roman›. ‹stanbul:
Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›n›.
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Türleri III: Yaz›flmalar

Yaz›flma, günümüzde yaflam›n her alan›nda gerekli olan bir iletiflim türüdür. Yaz›flmalar, devlet kurumlar›ndaki iflleyiflte çok önemli yer tutar. Kiflilerin kurumlarla olan iliflkilerinin ve kurumlar›n kendi aralar›ndaki iliflkilerin a¤›rl›kl› noktas›n› yaz›flmalar oluflturur. Yaz›flmalar yaln›zca resmî ifllemlerde de¤il kiflilerin özel
yaflamlar›nda da önemlidir. Hangi birimiz yaflam›nda dilekçe, rapor, mektup, davetiye gibi yaz›lardan en az birini yazmam›flt›r? Yaz›l› iletiflimin önemli boyutunu
oluflturan yaz›flma, belli kurallara ve tekniklere göre yap›l›r.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yaz›flma kavram›n› aç›klamak,
Yaz›flman›n önemini kavramak,
Özel yaz›flma türlerini aç›klamak,
Resmî yaz›flma türlerini aç›klamak,
‹fl yaz›flmalar›n› aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Bir özel okulun müdürlü¤ünü yapan Ali Bey, sekreterden ifl baflvurusu dilekçelerini istedi. Okulun matematik ö¤retmeniyle s›n›f ö¤retmenine gereksinimi vard›. Gerekli duyurular yap›lm›flt› ve hemen duyurular›n arkas›ndan baflvurular gelmeye
bafllam›flt› bile. Çok baflvuru olmufltu. Sekreter Aylin Han›m, getirdi¤i baflvuru dilekçelerini Ali Bey’in masas›na b›rakt›. Ali Bey, baflvurunun bu kadar çok olaca¤›n› beklememiflti do¤rusu. Elliye yak›n dilekçe sayd›. Tek tek hepsini okudu; okulda
çal›flt›raca¤› ö¤retmenleri seçerken onlarla yüz yüze bir görüflme yapar, karar›n›
öyle verirdi. Say› çok fazlayd› ve iflin do¤rusu elli ö¤retmeni de okula ça¤›ramazd›. Dilekçelerden düzgün yaz›lm›fl, anlat›m› iyi olan alt› tanesini ay›rmaya karar
verdi. Çünkü o ; “‹fl kiflinin aynas›d›r, lafa bak›lmaz.” atasözünün ne kadar do¤ru bir söz oldu¤unu bilir ve seçimini öyle yapard›. Ay›rd›¤› dilekçeleri yazanlar›n
nitelikli ö¤retmenler oldu¤undan flüphesi yoktu. Ali Bey, sekreteri Aylin Han›m’›
ça¤›rd›, elindeki dilekçeleri Aylin Han›m’a uzatarak “Bu dilekçelerin sahipleri ile
görüflmek istiyorum, lütfen kendilerine iletiniz.”dedi.
Evet arkadafllar! Kurallara uygun, düzgün dilekçe yazanlar; görüflmeye ça¤r›lmaya hak kazand›lar ve ifle girmeye bir ad›m yaklaflt›lar. Bilmek gerekir ki do¤ru
ve iyi yaz›lm›fl bir dilekçenin yeri geldi¤inde bir anahtar gibi kapal› kap›lar› açan
bir gücü vard›r.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Yaz›flma
Resmî yaz›
Yaz›flma ilkeleri ve kurallar›
Mektup
Davetiye

•
•
•
•

Özel yaz›
Dilekçe
Rapor
Tutanak

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• YAZIfiMA KAVRAMI VE YAZIfiMANIN ÖNEM‹
• YAZIfiMALAR
• Özel Yaz›flmalar
• Resmî Yaz›flmalar
• Resmî Yaz› Çeflitleri
• ‹fl Yaz›flmalar›
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G‹R‹fi
Günlük yaflamda hemen herkes dilekçe yazma ifliyle karfl›lafl›r. Dilekçenin yan›nda öz geçmifl, mektup, rapor, tutanak gibi yaz› türleri de karfl›lafl›lan di¤er yaz› türleridir. Üzülerek belirtmek gerekir ki; bu yaz›flmalar›n kurallar›, toplumumuzun
çok önemli bir kesimi taraf›ndan bilinmemektedir. Oysa bu yaz› çal›flmalar› her zaman kiflilerin karfl›s›na ç›kacak bir konudur. Kifli, böyle bir konuyla karfl›laflt›¤›nda
“Ben bunu falanca kifliye yazd›ray›m.” dememelidir. Ça¤›m›z koflullar›, kiflinin her
yönden donan›ml› olmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Belli bir e¤itimden geçmifl bir kifli, bu tür yaz› çal›flmalar›n› düzgün bir flekilde haz›rlayabilme becerisini edinmifl
olmal›d›r. Bu ünitede; yaz›flma türleri üzerinde durulmufl, örnek uygulama çal›flmalar›yla bu yaz›flma türlerinin özellikleri aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

YAZIfiMA KAVRAMI VE YAZIfiMANIN ÖNEM‹
Ça¤lar boyunca insanlar aras›nda iletiflimi sa¤layan en temel araç dil olmufltur.
Toplumsal bilincin geliflmesiyle birlikte dil de geliflmifl, daha ifllevsel bir biçime
dönüflmüfltür.
Tarihsel geliflim süreci içinde sözel iletiflimi kullanan insano¤lu, bilgi ve deneyimlerini gelecek kuflaklara aktarmak için yaz› dilini bulmufl; sözel dilin yan›nda
yaz› dilini de kullanmaya bafllam›flt›r. Böylece bilginin paylafl›m› daha kolay bir hale gelmifl; bunun sonucunda da uygarl›k h›zl› bir flekilde geliflmifltir. Yaz›, insanlar›n duygu ve düflüncelerini anlatmada kulland›klar› belli simgeler ve iflaretlerdir.
Toplumsal yaflam, sözlü iletiflim gibi yaz›l› iletiflimi de gerekli k›lmaktad›r.Yaz›l› iletiflimin toplumsal yaflam›n içine girmesiyle birlikte insanlar; dilekçe, mektup, dergi, gazete, kitap gibi yaz›l› iletiflim araçlar›yla tan›flm›fl oldular. Bilmek gerekir ki
toplumlar›n ayd›nlanmas› ve geliflmesi, yaz› dilinin bulunup kullan›lmas›ndan sonra olmufltur.
Yaz› ve yaz›flmalar›n bilginin kal›c›l›¤›n›n sa¤lamas›nda, toplumlar›n kültürel
zenginli¤inin korunmas›nda ve kültürün kuflaklar boyunca yaflat›lmas›nda çok
önemli bir rolü vard›r. Toplumsal yaflam, insanlar›n birbirleriyle iletiflim içinde olmas›n› gerektirir. Yaflam koflullar› kimi zaman zorlafl›r, insanlar›n omuzlar›na a¤›r
yükler koyar. ‹nsanlar; önlerine ç›kan sorunlar›, engelleri bunlarla mücadele ederek aflmaya çal›fl›r. Bu mücadelenin çözüm noktas›n› iletiflim oluflturur. Çünkü iletiflim sayesinde insanlar, sorunlar›n› dile getirirler ve bu sorunlar›na çözüm ararlar.
‹letiflim süreci sözlü oldu¤u gibi yaz›l› olarak da gerçekleflir. Uygarl›¤›n geliflim sürecinin temel tafllar›ndan biri olan yaz›, sanatta ve bilimde ne kadar önemliyse yaz›flmalarda da o kadar önemlidir.
Yaz›flmalar, toplumsal yaflam›n vazgeçilmezleridir.Yaz›flmalar sayesinde insanlar aras›ndaki anlaflmalar belgelendirilmifl, unutulmam›flt›r. Di¤er taraftan devletlerin siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel konularda yapt›klar› anlaflmalar yaz›l› kay›t
alt›na al›nm›flt›r.Yap›lan bu yaz›l› anlaflmalar›n ba¤lay›c›l›¤› vard›r ve taraflar bu yaz›l› anlaflman›n kurallar›na uymak zorundad›r.Teknolojinin geliflmesiyle birlikte telefon, belgegeçer, bilgisayar gibi iletiflim araçlar›n›n toplumsal yaflam›n içine girmesi sonucu mektup, tebrik kart› gibi yaz›flma türlerinin çok az kullan›l›r oldu¤u
bir gerçektir. Ancak belirtmek gerekir ki de¤iflen yaflam koflullar›na karfl›n insanlar›n yaflam›nda mektup ve tebrik kartlar› gibi özel yaz›flma türlerinin önemi azalmayacakt›r. Söz gelimi mektubun yerini baflka hiçbir iletiflim arac› tutamaz. Duygular›n en iyi anlat›m›n› mektuptan baflka hangi iletiflim arac›yla gerçeklefltirebiliriz? Di¤er yönden mektubun özel iliflkilerde oldu¤u gibi devletler aras› iliflkilerde de çok
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‹nsanlar, kurumlar ve
devletler aras› anlaflmalar
yaz›l› olur. Yaz›l› anlaflma
bir belgedir.Taraflar, hukuk
aç›s›ndan bu yaz›l› belgenin
gereklerine uymak
zorundad›r.
Günümüzde nitelikli
insanlar›n bir ad›m önde
olduklar› bir gerçektir.
Yaz›flma yöntemlerini bilmek
ve uygulamak, nitelikli insan
olman›n gereklerinden
biridir.

SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Yaz›flman›n SIRA
toplumsal
S‹ZDE yaflam içindeki yerini ve önemini aç›klay›n›z.
Sözlü iletiflim ve yaz›l› iletiflim birbirine benzer. Her ikisinde de dili iyi kullanfi Ü N E L ‹ M
mak gere¤iD Üvard›r.
Ancak konuflma diliyle yaz› dilinin farkl› oldu¤u noktalar vard›r.Yaz›l› anlat›mda beden dilini kullanma olana¤› yoktur. Ayr›ca yaz›l› anlat›mda
S O R gücünden
U
konuflma dilinin
yararlan›lamaz. Bu nedenle yaz›l› anlat›m›n olanaklar›ndan olabildi¤ince yaralanmak gerekir. Bir yaz› çal›flmas›n›n belirli aflamalar›
vard›r.
D‹KKAT
Bir yaz› çal›flmas›n›n aflamalar› flunlard›r:
• Düflünsel haz›rl›k (ön haz›rl›k),
SIRAkaralamas›n›n
S‹ZDE
haz›rlanmas›,
• Yaz›n›n
• Karalaman›n denetimi, düzeltilmesi,
• Karalaman›n
temize çekilmesi,
AMAÇLARIMIZ
• Yaz›n›n son kez denetimi.
Hiçbir yaz› rastgele yaz›lmaz. Yaz›ya bafllamadan önce birtak›m haz›rl›klar yap›lmal›d›r. ‹lk Kolarak
iliflkin bilginin yeterlili¤i ve kan›tlar gözden geçirilerek
‹ T A konuya
P
ifle bafllanmal›d›r. Bu ön haz›rl›k aflamas›ndan sonra yaz›n›n bir karalamas› haz›rlanmal›d›r. Karalama üzerinde düzeltmeler yap›ld›ktan sonra yaz› temize çekilmelidir.
Bu noktadan
T E L Esonra
V ‹ Z Y O Nyaz›, son kez dikkatlice incelendikten sonra art›k gerekli yere
verilmeye haz›r durumdad›r. Bir üst makama verilecek yaz›, k›sa bir dilekçe dahi olsa konu önemsenmeli ve bir ön haz›rl›k çal›flmas› mutlaka yap›lmal›d›r.
Yaz›, temiz beyaz bir kâ¤›da mürekkepli bir kalemle yaz›labilece¤i gibi bilgisa‹NTERNET
yarla da yaz›labilir.Yaz›n›n
kâ¤›da geçirilmesi s›ras›nda dikkat edilecek di¤er önemli nokta da yaz›n›n kâ¤›da düzgün bir flekilde yerlefltirilmesidir.Yaz› kâ¤›da gelifligüzel yerlefltirilmez. Kâ¤›d›n üstünde, yanlar›nda ve alt›nda uygun boflluklar›n b›rak›lmas› gerekir. Resmî yaz›flmalarda kullan›lan A4 kâ¤›d›nda b›rak›lacak boflluklar flu flekilde olmal›d›r: Kenar boflluklar› üstten 4cm, soldan 4cm, sa¤dan 2,5cm,
alttan 2,5cm. Ayr›ca paragraf, 1cm içeriden bafllamal›d›r.

N N

Resmî
K ‹ Tyaz›lar›n
A P haz›rlanmas›
bir ön haz›rl›k sürecini
gerektirir. Yaz›lacak yaz›n›n
önce düflünsel haz›rl›¤›
yap›lmal›, konuyla ilgili
Tayr›nt›l›
E L E V ‹bir
Z Yaraflt›rmadan
ON
sonra elde edilen bilgiler
›fl›¤›nda yaz›n›n karalamas›
yaz›lmal›d›r. Karalama
üzerinde gerekli düzeltmeler
‹ N T E R N Esonra
T da yaz›
yap›ld›ktan
temize çekilmeli ve yaz› son
kez denetlenmelidir.

SIRA S‹ZDE

ayr› bir yeri vard›r. Kimi zaman devlet baflkanlar›n›n sorunlar›n çözümünde birbirlerine mektup yazd›klar› da gözden kaç›r›lmamal›d›r.
Yaz›flmalarda çok kulland›¤›m›z bir di¤er yaz›flma türü de dilekçedir. Dilekçe;
karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümünde, bir iste¤in ya da bir durumun bildirilmesinde
çok s›k kulland›¤›m›z bir yaz›flma türüdür. Öte yandan do¤um, ölüm, dü¤ün, bayram gibi özel günler için yaz›lan tebrik ve davetiyelerin insanlar›n sosyal yaflam›nda ne kadar önemli oldu¤unu da biliriz.
Yaflam›m›z içinde çok önemli yeri olan bu yaz›lar›n yaz›lmas›nda uyulmas› gereken ilkeler ve kurallar vard›r. Ayn› zamanda bu yaz›flmalarda kullan›lacak yaz›ya da dikkat etmek gerekir. Bilgisayar›n yaflam›m›za girmesiyle birlikte yaz›flmalar›n bilgisayar ortam›nda yaz›lmas› do¤al olarak yayg›nlaflm›flt›r. Ça¤›m›z›n ifllevsel
arac› olan bilgisayar› kullanmak önemlidir. Ancak kendi el yaz›m›zla bu tür yaz›lar› kurallara uygun olarak yazabilme becerisini de mutlaka edinmifl olmal›y›z.

2

Yazma süreciSIRA
hangi
aflamalardan meydana gelir?
S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT
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YAZIfiMALAR
Yaz›flma, kiflileri ilgilendirdi¤i kadar kurum ve kurulufllar› da ilgilendiren bir konudur.Yaz›flmalar; konusuna, amac›na, biçimine, dil ve anlat›m›na göre özel yaz›flmalar, resmî yaz›flmalar ve ifl yaz›flmalar› olmak üzere s›n›fland›r›labilir.

Özel Yaz›flmalar
Özel yaz›flmalar; kifliler aras›nda yap›lan, genellikle özel konular› içeren yaz›flmalard›r. Özel yaz›flmalar›n kendi içinde amaçlar›na ve biçim özelliklerine göre türleri vard›r. Bafll›calar› mektup, not, davetiye, tebrik yaz›lar›, teflekkür mektuplar› ve
telgraf olarak s›ralanabilir.

Mektup
Bir haberi, bir dile¤i, bir duyguyu veya bir düflünceyi bizden uzakta olanlara iletmek amac›yla yazd›¤›m›z yaz›ya mektup denir. Mektuplar›n sanat de¤eri tafl›yanlar› edebi mektup olarak nitelenir. Mektup, bafllang›çta yaln›zca haberleflme arac›
olarak kullan›l›rken sonraki y›llarda yaz›l› anlat›m türleri içinde önemli bir yere sahip olmufltur. Bilindi¤i gibi mektubun günümüzde kullan›m› azalm›flt›r. Telefon ve
bilgisayar gibi iletiflimi daha çabuk sa¤layan araçlar›n yayg›nlaflmas›, kullan›m aç›s›ndan mektubun taht›n› elinden alm›flt›r. Buna karfl›n duygu ve düflüncelerin daha etkili anlat›m›nda mektubun yerini tutabilecek baflka bir iletiflim arac›n›n da olmad›¤› unutulmamal›d›r. Mektuptaki anlat›m özneldir ve kifliden kifliye de¤ifliklik
gösterir; ama mektubun plan› ve d›fl yap›s› de¤iflmez. Mektubu özel mektup, edebî mektup olarak ayr› ayr› de¤erlendirmek gerekir.
Özel Mektuplar: Özel mektuplar birbirine yak›n kiflilerin yazd›klar› mektuplard›r. Özel mektubun anlat›m›, özelli¤i gere¤i içten olmal›d›r. Ancak karfl›m›zdaki kifli çok yak›n›m›z olsa bile mektupta sayg›l› bir ifade kullan›lmal›d›r. Ayr›ca özel
mektuplar›n gizlili¤i vard›r; özel mektuplar›n gizlili¤i yasayla korunur. Mahkeme
karar› olmadan hiçbir mektup aç›lamaz.
Edebî Mektuplar: Edebiyat dünyas› içindeki kiflilerin birbirlerine yazd›klar› mektuplard›r. Bu mektuplar›n sanat yönü vard›r ve anlat›mlar› edebî özellik tafl›r. Edebi mektuplar, genellikle edebiyat araflt›rmac›lar› taraf›ndan sonraki y›llarda yay›mlan›r. Bu mektuplar genellikle belge niteli¤indedir. Anlat›m özelliklerine göre edebî mektuplar özel mektuplara çok benzer.
Mektup Plan›: Mektup, anlat›m türlerinin birço¤unda oldu¤u gibi girifl, geliflme ve sonuç bölümlerinden oluflur. Mektuba taraflar›n yak›nl›k derecesine uygun
bir hitapla bafllan›r. “Can›m Arkadafl›m, Sevgili Kardeflim, Say›n Bayan, Ayfle Han›m” gibi... Hitaplardan sonra virgül iflareti kullan›l›r. Girifl bölümünde, k›saca
mektubun yaz›l›fl nedeni belirtilir.
Geliflme bölümünde ise kiflisel durum, duygular; k›saca iletmek istenen her fley
dile getirilir. Ö¤renmek istenen fleyler sorulur. Karfl› taraf›n sorduklar›na bu bölümde yan›t verilir.
Sonuç bölümü, karfl›daki kifliye ilgi ve yak›nl›k derecesine uygun bir flekilde
“sayg›yla”, “sevgiyle”, “iyi dileklerle” ve “selamla” bitirilir. Ayn› zamanda bu bölümde, yak›nl›k derecesine göre “ellerinden öperim”, “gözlerinden öperim”, “sayg›lar”, “sevgiler” gibi kal›plaflm›fl sözlere de yer verilebilir. Mektubun sa¤ alt köflesine ad soyad yaz›l›p imzalan›r. Mektup kâ¤›d› eflit bir flekilde katlanarak zarfa konur. Zarf›n üstü yaz›lmadan önce, zarf zihinde dört eflit parçaya bölünmeli; sol üst
köfleye gönderenin ad›, soyad› ve adresi; sa¤ alt köfleye de al›c›n›n ad› ve adresi
okunakl› bir yaz›yla yaz›lmal›, sa¤ üst köfleye pul yap›flt›r›lmal›d›r.

Mektup; teknolojinin
geliflmesiyle birlikte telefon,
bilgisayar gibi iletiflim
araçlar›n›n gölgesinde
kalm›fl bir yaz› türüdür.
Ancak temiz, beyaz bir
kâ¤›da düzgün bir yaz›yla
yaz›lm›fl bir mektubun karfl›
tarafa etkisi büyük olur.
Unutulmamal›d›r ki
mektubun yerini baflka
hiçbir iletiflim arac›
tutamaz. Çünkü duygular›n
ve düflüncelerin en iyi
anlat›m› mektupla olur.
Mektup; kullan›lan dil,
ka¤›d›n düzeni, yaz›n›n
düzgünlü¤ü, yaz›m ve
noktalama kurallar›na ve
sayg› ölçülerine uygunluk
göstermelidir.
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Mektup Plan›

Zarf Plan›
Tarih, Yer

Hitap Bölümü
Girifl
Gön: Ad› Soyad›
Adresi

Geliflme

Pul

Al›c›n›n Ad› Soyad›
Adresi

II

II

fiehir

Sonuç
Adres

SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Niçin mektubun
SIRA yerini
S‹ZDE baflka bir iletiflim arac› tutamaz?

Not (Pusula)

Ü fi Ü N E Lgerektirmeyen,
‹M
Not; resmî Difllemi
yak›n çevrede k›sa haberleflmeler için kullan›lan
bir yaz› türüdür. Notlar samimi kifliler aras›nda kullan›l›r. Kurum ve kurulufllar›n
birbirlerine ya
S O da
R Umüflterilerine not yazmalar› do¤ru de¤ildir.
Not Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar:
• Notta ileti aç›k ve k›sa olmal›d›r.
D‹KKAT
• Notta mutlaka tarih ve saat belirtilmelidir. Gerekirse telefon numaras› yaz›lmal›d›r.
SIRA derecesine
S‹ZDE
• Yak›nl›k
uygun bir hitap bulunmal›d›r.

N N

K ‹ T A P

‹mza

AMAÇLARIMIZ

Sevgili Ayfle,
16.01.08 / 10.45
‹stanbul’dan teyzen arad›. Seninle acil görüflmesi gerekiyormufl; araman› istedi.
K ‹ T A P

Teyzenin telefonu: 0212/521 66 55
TELEV‹ZYON
Arkadafllar›m›z›n ve
dostlar›m›z›n baflar›lar›n›
kutlamak, onlar› bayram
‹ N Tözel
E Rgünlerde
NET
gibi
hat›rlamak; toplumsal
yaflam›n gereklerindendir.
Tebrik kartlar›, bu konuda en
anlaml› yaz›l› iletiflim
türlerindendir.

Not Örne¤i

‹pek

TELEV‹ZYON

Tebrik (Kutlama) Yaz›lar›
Kifliler ve kurumlar aras›ndaki baflar›lar›n ve mutluluklar›n paylafl›lmas›nda ve iyi
dileklerin iletilmesinde kullan›lan k›sa yaz›lard›r. Tebrik kart›; kiflilerin ve kurum‹ N T E R N atamalarda
ET
lar›n baflar›s›nda,
ve terfilerde; niflan, dü¤ün, do¤um günü, bayram, yeni y›l ve kurulufl y›l dönümü gibi özel günlerde gönderilir.
Tebrik Kart› Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar:
• Tebrik, düz kâ¤›t üzerine yaz›labilece¤i gibi haz›r kartlara da yaz›labilir.
• Mürekkepli kalemle ve düzgün el yaz›s›yla yaz›lmal›d›r.
• Tebrik iletisinin ilk cümlesi, tebrik edilecek konuyla ilgili olmal› ve devam›ndaki cümleler sayg› ya da sevgi ifadesi tafl›mal›d›r.
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• Niflan, nikâh, dü¤ün gibi mutlu olaylarda tebrik kart› yerine telgrafla kutlama yap›lmas› daha uygun olur.
• Tebrik kart› olarak kifli kendi kartvizitini de kullanabilir.
Tebrik Kart› Örne¤i
Ali ERSOY
Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesi
‹lkö¤retim Bölümü
Eskiflehir
Sevgili Ali,
16.01.2008
Doktor unvan›n› almandan dolay› kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› dilerim.
Orhan Y›ld›z

Tebrik Kart› Örne¤i
Say›n Y›lmaz Ailesi,

16.01.2008

Bu mutlu gününüzde aran›zda bulunamad›¤›m›z için çok üzgünüz. Sizleri candan
kutluyor, mutluluklar diliyoruz.
Uzun Ailesi

Davetiye (Ça¤r›)
Davetiye, toplant› ya da tören gibi etkinliklere ça¤r›lacak kiflilere yaz›lan yaz›lard›r.
Niflan, dü¤ün, nikâh, do¤um günü, parti ya da bir baflar›n›n kutlanmas› gibi özel
toplant›lar için yaz›lan davetiyeler; mezuniyet, aç›l›fl, tan›t›m gibi etkinlikler için de
yaz›l›r. Davetiye, kurumlar aras› yaz›l›yorsa resmî bir nitelik kazan›r.
Davetiyede Bulunmas› Gereken Noktalar:
• Davet eden ve edilen,
• Davetin nedeni,
• Davetiyenin kaç kiflilik oldu¤u,
• Davetin tarihi, saati ve yeri,
• Gerekiyorsa giysi biçimi de belirtilmelidir.
Davetiye Örne¤i
Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Dekanl›¤›
27 Aral›k 2007 tarihinde yap›lacak olan “Y›lbafl› Kokteyli”ne kat›lman›z› dilerim.
Prof. Dr. Yüksel KOCADURU
Dekan
Tarih: 27 Aral›k 2007, Perflembe, saat: 17.00
Yer: E¤im Fakültesi Ö¤renci Kantini

Davetiye; arkadafl, dost ve
akrabalar›n nikâh, dü¤ün,
toplant›, tören gibi
etkinliklere ça¤r›lmas›nda
kullan›lan özel yaz›flma
türlerinden biridir.
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Davetiye Örne¤i
Anadolu Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Dekanl›¤›
“24 Kas›m Ö¤retmenler Günü” kutlama etkinli¤i olarak fakültemizce düzenlenen
“Sanat›n E¤itimde Yeri” konulu paneli onurland›rman›z› dilerim.
Tarih: 24 Kas›m 2007
Saat: 10.00
Yer: Sinema Anadolu

Prof Dr. Yüksel KOCADURU
Dekan

Teflekkür Mektuplar›
Bir memnuniyeti bildirmek için yaz›lan mektuplard›r. Kifli ya da kurumlar, sürekli
al›flverifl yapan müflterilerine düzenli al›flveriflleri için ya da baflka bir nedenden
dolay› teflekkür mektubu yazarlar.
Teflekkür Mektubu Örne¤i
Hasan ÇOBAN
Atatürk Mah. Irmak Sok.
Günefl Apt. No: 6
Meram/KONYA
Say›n Çoban,
Bankam›z› tercih etti¤iniz için teflekkür eder, esenlikler dileriz.
Türkiye Ziraat Bankas›

Telgraf
Telgraf da toplumlar›n çok
uzun y›llar kulland›klar› bir
iletiflim türüdür. Onun da
geliflmifl iletiflim araçlar›n›n
gölgesinde kald›¤›n›
söyleyebiliriz.

Acele gönderilmesi gereken bir haber telgrafla gönderilir. Telgraf gönderme ifline
“telgraf çekme” denir. Telgrafta haber metni k›sa tutulmal›d›r; çünkü telgrafa yaz›lacak her sözcük için para ödenir. Uzun y›llar haberleflmede etkin bir flekilde
kullan›lan telgraf; günümüzde telefonun, bilgisayar›n ve belgegeçerin yayg›nlaflmas›yla birlikte önemini yitirmifltir. Ancak niflan, dü¤ün, nikâh gibi özel günlerde
kullan›lmaktad›r.
Telgraf metnine hitap konmaz. Yaz›flmalarda bulunan “girifl, geliflme, sonuç”
bölümleri telgrafta bulunmaz. Genellikle haber çok k›sa olarak iletilir.
Telgraf›n gönderilmesinde normal, acele ve y›ld›r›m olmak üzere üç seçenek
vard›r.
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Telgraf Örne¤i
Al›c›: Hasgül SARICA
Cumhuriyet Mah. Günebakan Sok. Nefle Apt. No: 9
Göztepe/‹STANBUL
Çal›flt›¤›n kurumda iyi bir konuma gelmifl oldu¤unu ö¤rendim. Kutluyor ve yeni
görevinde baflar›lar diliyorum.
Ablan Hülya

Resmî Yaz›flmalar
Kamu kurum ve kurulufllar›n›n kendi aralar›nda ya da özel, tüzel kifli ve kurulufllarla yapt›klar› yaz›flmalar›n tümüne “resmî yaz›” denir. Devlet kurumlar›n›n yaz›flmalar› belli bir kurala göre yap›l›r.
Resmî yaz›flmalarla ilgili olarak T.C. Baflbakanl›k ‹daresi Gelifltirme Baflkanl›¤›n›n bir genelgesi vard›r ve resmî kurumlar›n yaz›flmalar› bu genelgeye göre yap›l›r. Resmî yaz›lar›n belli bir kurala göre yap›lmas›n›n nedeni, biçim olarak birli¤i
ve standard› sa¤lamakt›r. Resmî yaz›lar, eskiden daktiloyla yaz›l›rken günümüzde
bilgisayar›n yayg›nlaflmas›yla birlikte genellikle bilgisayarla yaz›lmaktad›r. Resmî
yaz›lar flu bölümlerden oluflur:
Bafll›k: Bafll›k, kâ¤›d›n üstünden dört santim afla¤›da ve sat›r›n tam ortas›nda
bulunur. Bafll›kta yaz›y› gönderen kurulufla ait simge ya da iflaret olur. Resmî kurumlar ya da tüzel kurulufllarca yaz›lan yaz›lar, haz›r bafll›kl› kâ¤›tlara yaz›l›r.
Bafll›¤›n ilk sat›r›na Türkiye Cumhuriyeti (T.C.), ikinci sat›r›na kuruluflun ad› büyük harflerle yaz›l›r; bunun bir sat›r alt›na da yine kâ¤›d› ortalayarak birimin ad›,
küçük harflerle yaz›l›r.
T.C.
ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
E¤itim Fakültesi Dekanl›¤›

Say›: Kurumlar, yaz›lar› belli bir dosya tasnif sistemine göre dosyalamak zorundad›rlar. Bu nedenle yaz›lara bir say› ve kay›t numaras› verilir, yaz›lar buna göre
tasnif edilir. Say›, bafll›¤›n sol sat›r›ndan iki aral›k afla¤›s›na büyük harflerle “SAYI”
biçiminde yaz›l›r, sonuna (:) iflareti konur. Bu iflaretten sonra yaz›ya bir kod numaras› verilir. Kod numaras›ndan sonra (-) iflareti konarak kay›t numaras› yaz›l›r. Kay›t numaras›, yaz›n›n evrak kay›t defterinde ald›¤› numarad›r. Gelen evrak numaras›, damga veya yaz› ile kay›t numaras›ndan sonra ( / ) iflareti konarak say› düzgün bir flekilde yaz›lmal›d›r. Örne¤in:13/08/1991 tarih ve 08-3-383-16649 (1991/17)
say›l› genelge ve 01/01/1992 tarihinden bafllayarak yürürlü¤e giren “Resmî Yaz›flmalarda Kod Sistemi”ne mutlaka uyulmal›d›r.
Örnek
SAYI: B.30.2 ANA. 0.30.00-510-3242
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Tarih: Bafll›¤›n iki sat›r alt›nda say›n›n hizas›na uygun olarak sa¤ tarafa yaz›l›r.
Tarih, hitaptan iki sat›r yukar›ya veya yaz›n›n son cümlesinden sonra yaz›labilir.
Tarih “gün, ay ve y›l” olarak yaz›l›r.
Örnek
T.C.
ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
Aç›kö¤retim Fakültesi
SAYI: B 30. ANA. 3900.01/16

03/05/2007

Konu: Resmî yaz›larda yaz›n›n hangi konu hakk›nda yaz›lm›fl oldu¤unu belirten bölümdür. Konu bölümünde “Yaz› k›saca neyi içermektedir?” sorusunun yan›t› olmal›d›r. Konu, say›n›n bir sat›r alt›na yaz›lmal›d›r.
Örnek
T.C.
ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
Aç›kö¤retim Fakültesi
SAYI: B 302.Gün.3900.01/16
KONU: Lisans Tamamlama Program›

03/05/2007

‹lgi: Resmî yaz›, daha önce yaz›lm›fl bir yaz›ya karfl›l›k olarak yaz›l›yorsa ilgi yaz›l›r. ‹lgi bölümü; gönderilecek makam bölümünden (hitaptan) üç sat›r afla¤›ya, say› ve konu bölümünün alt›na gelecek flekilde yaz›l›r.
Örnek
T.C.
ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
Aç›kö¤retim Fakültesi
SAYI :B 302. Gün.3900.01/16
KONU : Lisans Tamamlama Program›

03/05/2007

‹LG‹: 26.12.2007 tarih ve B.30.2.ANA.70.00.01-510 - 3748 say›l› yaz›n›z.

Metin: Metin bölümü; iste¤in, durumun ya da düflüncenin yer ald›¤› bölümdür.
Metin bölümü gönderilecek makamdan (adres) sonra, ilgi bölümü varsa, ilgiden
iki sat›r afla¤›ya yaz›l›r.
Yaz›n›n metni üç bölümden meydana gelir.
Girifl Bölümü: Bu bölümde ilgileri ile birlikte yaz›n›n yaz›lma nedeni ya da sorun belirtilir. Geliflme Bölümü: Bu bölümde kurumun ya da kiflinin görüflü aç›klan›r. Yaz›ya karfl›l›k ise istenen bilgiler verilir. Sonuç: Resmî yaz› bir üst makama
gönderilecekse “arz ederim” ya da “dilerim”, bir alt makama yaz›lacaksa “rica ede-
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rim” ile biter. Yaz›n›n sa¤ alt köflesinde kiflinin ya da makam sahibinin imzas›, unvan› ve ad› bulunur.
‹mza: ‹mza bölümü yaz›n›n imzaland›¤› bölümdür. ‹mza, yaz›n›n metin bölümünün iki ya da dört sat›r alt›na gelecek flekilde sa¤a yasl› olarak düzenlenir. ‹mzan›n alt›na yazan›n ad› küçük, soyad› büyük harflerle yaz›l›r; unvan, ad ve soyad›n tam ortas›na gelecek flekilde yaz›l›r. Zorunlu durumlarda unvan k›salt›larak yaz›labilir. Akademik kariyer unvanlar› ad›n bafl›na küçük harflerle yaz›l›r. Haz›rlanan yaz›y›, makam yerine yetkili biri imzalayacaksa ad ve soyad›n alt›na ortalanarak “Bakan a.”, “Genel Müdür a.”, “Rektör a.” gibi unvanlar yaz›lmal›d›r.
Resmî Yaz›flmalarda ‹mza Örne¤i
..................memurlar›n bilgisayar kursuna kat›lmas› konusunda gerekli ilgiyi
gösterece¤iniz ümidiyle sayg›lar sunar›m.
‹mza
Prof. Dr. Nazmi UZUN
Dekan

Onay: Resmî yaz›, bir üst makam›n›n onay›na sunulacaksa imza bölümünün
dört sat›r alt›na ve kâ¤›d› ortalayarak büyük harflerle “OLUR” yaz›l›r. Alt›na s›ras›yla tarih, imza, ad soyad› ve makam yaz›l›r.
Resmî Yaz›flmalarda Onay Örne¤i
‹mza
Prof.Dr.Yüksel Kocaduru
Dekan

OLUR
05/01/2008
‹mza
Prof.Dr. Fevzi SÜRMEL‹
Rektör

Ekler: Yaz›ya eklenecek belgeler varsa bunlar›n say›lar› ve nitelikleri yaz›n›n
ekler bölümünde gösterilmelidir. Ekler bölümü imza bölümünün bitiminden iki sat›r alta yaz›n›n sol taraf›na yaz›lmal›d›r.
Resmî Yaz›flmalarda Ekler Örne¤i
EKLER:
EK-1 Hizmet ‹ç E¤itim Program›
EK-2 Baflvuru Formu

Da¤›t›m: Resmî yaz›n›n hangi birimlere gönderilece¤inin belirtildi¤i bölümdür.
Ekin iki sat›r alt›na sat›r bafl› yap›larak büyük harflerle DA⁄ITIM yaz›l›p (:) iflareti
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konarak alt› çizilir. Bu bölümde, yaz›n›n gönderilece¤i yerler protokol s›ras›na göre düzenlenir. Bu düzenlemede, do¤rudan ilgili ifli yerine getirme durumunda
olanlar, “gere¤i” k›sm›na; gönderilen yaz› hakk›nda bilgi edinmeleri istenen kurulufl ya da birimler, “bilgi” k›sm›na protokol s›ras›na göre yaz›l›r. Gere¤i k›sm› da¤›t›m bölümünün alt›na, bilgi k›sm› ise gere¤i k›sm›n›n hizas›na gelecek flekilde sa¤
tarafa do¤ru yaz›l›r.
Resmî Yaz›flmalarda Da¤›t›m Örne¤i
DA⁄ITIM :
Gere¤i
Fakülte Dekanl›klar›na
Yüksekokul Müdürlüklerine

Bilgi :
Genel Sekreterli¤ine

Paraf: Yaz›y› imzalayacak makama kadar ara makamlar›n belirtildi¤i bölümdür.
Paraflayacak kiflinin unvan› k›salt›larak önüne (:) iflareti konur, büyük harfle ad›n›n ilk harfi ve soyad› yaz›l›r. Parafta tarih de bulunur. Gizli yaz›larda yaz›y› yazan›n da paraf› bulunur.
Resmî Yaz›flmalarda Paraf Örne¤i
fiube Müd. : N. YILDIZ
Daire Baflk. : C. KUTLU
Genel Müd. : S. AYDIN
Müst.Yard. : H. UZUN

Resmî yaz›lar, genelgede
belirtilmifl kurallara ve
tekniklere göre yaz›lmal›d›r.
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Tarih
Tarih
Tarih
Tarih

Paraf
Paraf
Paraf
Paraf

Koordinasyon: Haz›rlanan yaz›, baflka birimlerin görüfl ve ifl birli¤ini gerektiriyorsa paraf bölümünün bir sat›r alt›na alt› çizili olarak küçük harflerle “koordinasyon” yaz›l›r; bunun alt›na da gereksinim duyulan birimin sorumlusunun unvan›,
ad› ve soyad› paraf bölümündeki gibi yaz›l›r.
Gizlilik Derecesi: Yaz›n›n gizlilik derecesi varsa kâ¤›d›n üstüne ve alt›na ortaya gelecek flekilde gizlilik derecesini gösteren damga vurulur.
‹vedilik Derecesi: Önceli¤i olan yaz›lard›r. Tarihin oldu¤u yere k›rm›z› damga
ve büyük harflerle yaz›lan uyar›d›r.
Sayfa Numaras›: Resmî yaz›larda sayfa say›s› birden fazlaysa ilk sayfaya numara konmaz. Di¤er sayfalar›n sayfa numaras› üst ortaya gelecek flekilde (—) iflaretleri aras›na rakamla yaz›l›r.
Devam ‹flareti: Devam iflareti sayfa say›s› birden çok olan yaz›lar için kullan›l›r.Yaz›n›n bitmedi¤ini gösterir. Devam iflareti (./..), sayfan›n sonunda sa¤ tarafa
gelecek flekilde konur.
Asl›na Uygunluk Onay›: Yaz›n›n ço¤alt›lmas› gerekiyorsa ço¤alt›lan sayfan›n
alt›na ortaya gelecek flekilde “Asl›n›n ayn›d›r.” yaz›l›r, imzalan›r, mühürlenir.
Bir resmî yaz›n›n
bölümleri nelerdir?
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
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Bir Resmî Yaz› Örne¤i
G‹ZL‹L‹K DERECES‹
(Damga ‹le)
T.C.
BAfiBAKANLIK
‹dari Geniflleme Baflkanl›¤›
ACELE
07.01.2008

2 sat›r
SAYI:
1 sat›r
KONU:

2-4 sat›r

Gönderilen Makam (Adres)
3 sat›r

‹LG‹: ...............................
1cm

2 sat›r
Metin ...............................................................................................................
......................................................................................
1 cm
1 sat›r
Metin ...............................................................................................................
.............................................
2-4 sat›r
‹mza
Recep Korkmaz
Baflkan
2 sat›r
OLUR
10.01.2008
‹mza
Yücel Güngör
Genel Müdür
EKLER:

2 sat›r

DA⁄ITIM:
Gere¤i:
2 sat›r
.........................
.........................
.........................

Bilgi:

G‹ZL‹L‹K DERECES‹
(Damga ‹le)
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Resmî Yaz› Çeflitleri
Resmî yaz›lar konular›na ve özelliklerine göre dilekçe, öz geçmifl, rapor, tutanak
(zab›t), karar form yaz›lar›, sözleflme, flartname, tezkere, müzekkere, mazbata, genelge, vekaletname ve di¤er resmî yaz›lar olarak s›n›fland›r›labilir.
Resmî yaz›flmalar zaman zaman kifliler aras›nda veya özel kurumlar aras›nda da
kullan›l›r. Bu durumda resmî yaz› çeflidi, ifl yaz›s› kategorisine girmez ve resmî yaz› özelli¤i korunur. Örne¤in sözleflme, resmî yaz› çeflididir. Ancak sözleflmeyi hem
kamu kurumlar› hem özel kurumlar hem de kifliler kendi aralar›nda düzenleyebilmektedirler. ‹flte bu durumda resmî yaz›n›n resmî kurumlar d›fl›nda kullan›lmas›,
onun resmîyetini ortadan kald›rmaz. Aksine yaz›y› kullanan kim olursa olsun yaz›flma, resmîyetini muhafaza eder (Koç ve Öztoprak, 2003). Bu ünitede belirtilen
resmî yaz›lardan s›k kullan›lan “dilekçe, rapor, tutanak, karar” üzerinde durulmufltur.

Dilekçe
Kifli ya da kurulufllar›n bir iste¤ini bildirmek için kamu kurulufllar›na veya özel kurulufllara yazd›¤› k›sa mektuplard›r. Dilekçe, resmî yaz›lar›n bütün özelliklerini tafl›r. Dilekçeye eskiden halk dilinde “bir durumu anlatmak” anlam›nda arzuhal (arz›
hal) denirdi. Dilekçe yazmak, anayasal bir hakt›r. Kurallara uygun oldu¤u sürece
her kuruma yaz›labilir.
Dilekçede anlat›m düzgün
olmal›; belirtilecek durum,
istek ve sorun öz olarak
k›saca yaz›lmal›d›r.
Dilekçede ad, soyad, imza,
tarih mutlaka bulunmal›d›r.
‹yi yaz›lm›fl bir dilekçe,
tavsiye mektubu gibi
etkilidir.

SIRA S‹ZDE
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Dilekçe Nas›l Yaz›l›r?
• Dilekçe çizgisiz beyaz kâ¤›da, düzgün bir yaz›yla mürekkepli kalemle ya da
bilgisayarla yaz›lmal›d›r.
• Dilekçede kullan›lacak dil aç›k ve anlafl›l›r olmal›d›r. Söz fazla uzat›lmamal›, konunun özüne de¤inilmelidir.
• Kâ¤›d›n üstüne dilekçeyi yazd›¤›m›z kurumun ad› tam ortaya gelecek flekilde yaz›lmal›d›r.
• Girifl bölümüne dilekçenin yaz›l›fl nedeni k›saca belirtilmelidir.
• Geliflme bölümünde, dile¤in ve iste¤in ne oldu¤u aç›kça ortaya konmal›d›r.
• Sonuç bölümünde ise bir durumdan söz edilmiflse “Durumu bilgilerinize
sayg›lar›mla sunar›m.”, bir istek belirtiliyorsa “Gere¤ini bilgilerinize sunar›m.” cümleleri yer almal›d›r.
• Dilekçenin sa¤ alt köflesinde de dilekçe sahibinin imzas›, ad›, soyad›
bulunmal›d›r.
• Dilekçe metninin sol alt köflesine adres, varsa ekler de adresin alt›na
yaz›lmal›d›r.
• Dilekçede tarih mutlaka olmal›d›r. Tarih, kâ¤›d›n sa¤ üst köflesine yaz›labilece¤i gibi metnin bitim cümlesinden hemen sonra da yaz›labilir.
Not:
• Dilekçeyi alan makam, dilekçeyi iflleme koymak zorundad›r.
• Dilekçede ad, imza ve adres yoksa dilekçe iflleme konmaz.
Dilekçe yazarken
nelere dikkat edilmelidir?
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
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Dilekçe Plan›
Tarih
Makam›n ad› (adres)
________________
Yer (flehir)
————————————————————————————
Girifl
———————————————————
————————————————————————————
Geliflme ——————————————————————————————
————————————Sonuç

————————————————————————————
imza
Ad› Soyad›

Adres:
——————
———Dilekçe Örne¤i

15.08.2007
Özel Ça¤dafl ‹lkö¤retim Okulu Müdürlü¤üne,
Eskiflehir
2006-2007 ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi S›n›f
Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal›ndan mezun oldum. Kurumunuzda s›n›f ö¤retmeni
olarak görev almak istiyorum.
Gere¤ini bilgilerinize sunar›m.
Adres: Yeniba¤lar Mah.
Asma Sok.Gül Apt. No: 12
Eskiflehir

imza
Asl› YAMAN

Dilekçe Örne¤i
25/12/2007
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na,
Eskiflehir
‹fl baflvurusu için sab›ka kayd›m›n olup olmad›¤›n›n taraf›ma
bildirilmesini sayg›lar›mla arz ederim.
Adres: Arifiye Mah.
Maz› Sok. ‹lke Apt. No:5
Eskiflehir
Aç›k Kimli¤i:
Soyad›:
YAfiAR
Ad›:
HAKAN
Yücel
Baba Ad›:
Ana Ad›:
Münevver
Do¤um Yeri: ‹zmir
Nüfusa Kay›tl› Oldu¤u Yer (‹l - ‹lçe) : ‹zmir/ Bornava

imza
Hakan YAfiAR
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Öz Geçmifl
‹fl baflvurular›nda öz geçmifl,
istenen bir belgedir.
Kurallara uygun yaz›lm›fl bir
öz geçmiflin kiflinin ifle
al›nmas›nda etkisi büyüktür.

Kiflinin yaflam öyküsüdür. Bir öz geçmiflte kiflinin ö¤renim durumu, kim oldu¤u,
hangi niteliklere sahip oldu¤u, ifl deneyimi, özel ilgi alanlar› belirtilir. Öz geçmifl
sözlü veya yaz›l› olarak da anlat›labilir; ancak kiflilerden ço¤unlukla yaz›l› öz geçmifl istenir. Öz geçmifl bir bak›ma kiflinin otobiyografisidir. Otobiyografi, daha çok
sanatsal nitelikli öz geçmifl bilgilerini içeren yaz›nsal bir terimdir; öz geçmifl ise
daha geneldir. Öz geçmifller genellikle ifl baflvurusu dilekçeleriyle birlikte haz›rlan›r. ‹fle al›nacak kiflilerin seçiminde öz geçmifller belirleyicidir. Bu nedenle kurallara uygun öz geçmifl yazmak önemlidir. Öz geçmifle diploma, sertifika, ödül gibi
belgelerin as›llar› yerine fotokopilerinin konmas› daha uygun olur. ‹steniyorsa sa¤
üst köfleye foto¤raf yap›flt›r›l›r.
Örnek Öz Geçmifl
FATMA AYBEK
fiirintepe Mah. Ay Sok. No:37/1 Eskiflehir
Kiflisel Bilgiler:
Do¤um yeri ve tarihi: Denizli / 26.09.1983
Medeni durumu : Bekar
Tel:...
Cep:...
e-mail:..

foto¤raf

E¤itim Durumu:
Lisans: 2002-2008 Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
Ortaö¤retim:1997-2000 Tavas Lisesi /Denizli
Bildi¤i Yabanc› Diller:
Az derecede ‹ngilizce
‹fl deneyimi:
1) 2006/2007 Eskiflehir Büyükflehir E¤itim Merkezi Gönüllü Türkçe Ö¤retmenli¤i
2) 2005/2006 Art› Fen Dershanesi Türkçe Ö¤retmenli¤i
‹lgi Alanlar›: Kitap, sinema, tiyatro, gezi
Yay›nlar› -Ödülleri: Kat›ld›¤› Kurslar, Ald›¤› Belgeler: Bilgisayar sertifikas›
Hakk›nda Bilgi Al›nabilecek Kifliler:
1) Ad› Soyad›, unvan›, adresi, tel no:
2) ....

Rapor
Bir olay›, bir ifli veya bir durumu incelemekle görevli kifli ya da komisyonun üst
makamlara sunmak üzere haz›rlad›klar› yaz›ya rapor denir. Rapor farkl› ifl kollar›nda yaz›labilir. Söz gelimi doktor raporu, polis raporu, müfettifl raporu, bilirkifli raporu, y›ll›k faaliyet raporu, de¤erlendirme raporu, deney raporu, araflt›rma gelifltirme raporu, teftifl raporu gibi. Raporun özü, bir konunun araflt›r›lmas›na ve incelen-
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mesine dayan›r. Ayn› zamanda raporun haz›rlanmas› sürecinde konuyla ilgili iyi
bir gözlemin ve incelemenin yap›lmas› gere¤i vard›r. Raporun yaz›m›, türüne göre
farkl›l›k gösterir. Raporun uzunlu¤u ya da k›sal›¤›, ele al›nan konunun veya sorunun kapsam›yla ilintilidir.
Rapor haz›rlan›rken nelere dikkat edilmelidir?
• Konu, tarafs›z bir gözle iyice incelenmelidir.
• Kiflisel duygu ve düflüncelere yer verilmemelidir.
• Var›lan sonuç do¤ru bilgilere, kan›tlara ve belgelere dayanmal›d›r.
• Anlat›m düzgün, aç›k ve anlafl›l›r olmal›d›r.
• Verilecek bilgiler belli bir plan içinde olmal›d›r.
• Raporun sonuna yararlan›lan kaynaklar› gösteren bir kaynakça eklenmelidir.

Raporlar; araflt›rma,
inceleme ve gözlem
yap›larak haz›rlanan
yaz›lard›r. Raporu haz›rlayan
kifli, konuyla ilgili olarak bir
sonuca ulafl›r. Ancak
raporda belirtilecek sonuç,
yap›lacak de¤erlendirme;
bilgi ve kan›ta dayanmal›d›r.

Örnek Rapor
20-06-1991
E¤itsel Kol Çal›flma Raporu
Cumhuriyet Lisesi Müdürlü¤üne,
Eskiflehir
Kültür ve Edebiyat Kolunun 1990 - 1991 Ö¤retim Y›l› çal›flma raporudur.
1990 - 1991 Ö¤retim Y›l› çal›flma program›m›zda belirtilen ve gerçeklefltirilen
etkinlikler afla¤›da belirtilmifltir:
1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› etkinli¤i
2. 10 Kas›m program› etkinli¤i
3. 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü etkinli¤i
4. Çanakkale Zaferini Anma etkinli¤i
5. Belirtilmifl olan etkinlikler için duvar gazetesi ç›kar›ld›.
Baflkan
(imza)

Yazman
(imza)

Sayman
(imza)

Üye
(imza)

Tutanak
Bir toplant›da söylenen sözleri, bir olay›, bir durumu an›nda ya da hemen sonras›nda anlatmak için yaz›lan ve ilgililer taraf›ndan imzalanan yaz›lara tutanak denir.
Tutanak yaz›lmas› için mutlaka bir olumsuzlu¤un yaflanmas› gerekmez. Meclis çal›flmalar›nda, mahkemelerde, kurul toplant›lar›nda, kongrelerde, s›navlarda tutanak düzenlenebilir. Resmî ve özel kurumlar›n yöneticileri taraf›ndan yasalara ya da
mevzuata ayk›r› görülen tutum ve davran›fllar; tutanak yazma nedeni olabilir. Örne¤in tutanak, kamu kurumlar›nda suç say›lan bir olay›n meydana gelmesi sonucunda yaz›laca¤› gibi yerel yönetim görevlilerinin ifl yerlerini denetlemeleri s›ras›nda yasa ve mevzuata ayk›r› tutumlar›n belirlenmesinde de yaz›l›r.
Tutanaklar; konular›na göre toplant› tutana¤›, s›nav tutana¤›, olay tutana¤› gibi
adlar al›r. Raporla tutanak birbirine kar›flt›r›lmamal›d›r. Rapor, araflt›rma ve inceleme sonucu yaz›l›r ve bir sonuca var›l›r; hatta baz› raporlarda çözüm önerileri de
yer alabilir. Tutanakta ise görülen, duyulan ve yap›lanlar oldu¤u gibi; kararlar, kabul edilen flekliyle yaz›l›r; de¤ifliklik yap›lmaz.
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Tutanak Yaz›m›nda Nelere Dikkat Edilmelidir?
• Tutanakta söylenen sözler eksiksiz yaz›lmal›, olayla ilgili bilgiler do¤ru
verilmelidir.
• Olay tutana¤›nda olay, olufl s›ras›na göre bir plan içinde anlat›lmal›; kiflilerin konuflmalar› oldu¤u gibi yaz›lmal›d›r.
• Tutanak, tutana¤› haz›rlayan kifli ve görgü tan›klar› taraf›ndan imzalanmal›d›r.
• Tutanakta kanaat belirtilmez ve bir sonuca var›lmaz.
SIRA S‹ZDE

6

Raporla tutanak
farklar nelerdir?
SIRA aras›ndaki
S‹ZDE
Örnek Tutanak

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹
Toplant› Tutana¤›

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Toplant› Tarihi :17.09.2007
Toplant› Saati :10.00
SIRA S‹ZDE
Toplant› Yeri :Seminer Salonu
Toplant› Konusu :2007-2008 Akademik Y›l Aç›l›fl Toplant›s›

N N

AMAÇLARIMIZ

Al›nan Kararlar:
1. Dan›flmanlar›n kay›tlarda ö¤rencilerden banka dekontu almadan kay›t yapmaK ‹ T A P
malar›na,
2. Son s›n›f ö¤rencilerinin kredi toplamlar›n›n gözden geçirilmesine,
3. S›nav yüzdelerinin ve ders planlar›n›n en geç 21.09.2007 Cuma günü saat 17.00’ye
kadar
T E Lbilgisayara
E V ‹ Z Y O N girilmesine,
4. Ö¤renci devams›zl›klar›n›n bilgisayara zaman›nda girilmesine,
5. Ö¤rencilerin dan›flmanl›k hizmetlerinin daha etkin bir flekilde yürütülmesine karar verilmifltir.
‹NTERNET

‹mza

‹mza

‹mza

Örnek Tutanak
Tutanakt›r

15/01/2007
Okulumuz memuru Hakk› fiEN, 12/01/2007 - 14/01/2007 tarihleri aras›nda 2
(iki) gün hiçbir mazeret belirtmeden ifle gelmemifl ve sorumluluklar›n› yerine getirmemifltir.

‹mza
Hasan Bilgiç
Okul Müdürü Yard›mc›s›

‹mza
Nurettin Y›lmaz
Atatürk ‹lkö¤retim Okul Müdürü
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Karar
Herhangi bir konuda görüflmeler ve tart›flmalar sonucu var›lan kesin yarg›ya karar
denir. Karar, farkl› ortamlarda, farkl› konulara iliflkin al›nabilir. Söz gelimi bir apartman ya da bir kooperatif yönetiminin, okullarda ö¤retmen kurullar›n›n, e¤itsel kol
yönetimlerinin; belediye ve hükümet meclislerinin, kamu kurulufllar›n›n, özel ve
tüzel kurumlar›n yönetim kurulu toplant›lar›n›n sonuçlar›n› bildiren yaz›lar; karar
yaz›lar›d›r. Karar, kuruluflun kendi tüzü¤ündeki esaslara göre Karar Defteri’ne yaz›l›r; yönetim kurulu baflkan› ve üyeleri taraf›ndan imzalan›r. Karar yaz›s›n›n bafl›na karar s›ra numaras›, karar tarihi, oturum yeri ve saati yaz›l›r.

Karar resmî bir yaz› niteli¤i
tafl›r. Al›nan kararlar,
ba¤lay›c›d›r; taraflar›n
kararlara uyma
sorumluluklar› vard›r.

Karar Örne¤i
Karar No: 2
Tarih: .../.../...
Karar›n Konusu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› Kutlamas›
Kültür ve Edebiyat Kolu 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› kutlamas› ile ilgili olarak yap›lacak etkinlikleri tart›flm›fl ve afla¤›daki kararlar› alm›flt›r:
1) 29 Ekim ve Cumhuriyet Bayram› konulu duvar gazetesi ç›kar›lacak,
2) Cumhuriyet konulu fliir ve kompozisyon yar›flmas› düzenlenecek,
3) Atatürk ve Cumhuriyet konulu panel etkinli¤i gerçeklefltirilecektir.
‹mza
Ad› Soyad›
Yönetim Kurulu Baflkan›

‹mza
Ad› Soyad›
Sekreter

‹mza
Ad› Soyad›
Üye

‹mza
Ad› Soyad›
Üye

‹fl Yaz›flmalar›
Kifliler ve kurumlar aras›nda ticari konularda yap›lan yaz›flmalard›r. ‹fl yaz›lar› da
bir çeflit mektuptur. ‹fl mektuplar›, kiflilerin veya kurumlar›n iflle ilgili olarak yazd›klar› yaz›lar›n tamam›d›r. ‹fl mektuplar›n›n içeri¤ini “bilgi alma”, “ bilgi verme”, “
siparifl verme”, “siparifl alma”, “ sat›fl” gibi konular oluflturur.

Bir ‹fl Yaz›s›nda Bulunmas› Gereken Noktalar
• Mektubu gönderen kuruluflun “ad› ve adresi, telefon ve/veya belgegeçer
numalar›, e-mail adresi” mektubun bafl›nda yer al›r.
• Say› bölümü, adresin alt›nda bulunur. ‹fl mektuplar›nda da “Say›” bulunur.
• Tarih, say›n›n hizas›na gelecek biçimde mektubun sa¤ üst köflesine yaz›l›r.
• Adres, mektubun gönderilece¤i kifli ya da firman›n ad› ve adresinin bulundu¤u bölümdür.
• Hitap bölümü, mektubun yaz›ld›¤› kifli ya da kurulufla seslenmek için yaz›lan sözcüklerdir. “Say›n Ahmet SARICA”, “Say›n Müflterimiz” gibi.
• Metin bölümü, konuyla ilgili cümlelerin yer ald›¤› bölümdür. Bu bölüme konunun özü yaz›lmal›, metnin anlat›m› aç›k olmal›d›r.
• Sayg› ifadesi metnin hemen alt›nda yer alan bölümdür. Genellikle bu bölüme “Sayg›lar›mla” sözcü¤ü yaz›l›r.
• ‹mza bölümü mektubun sa¤ taraf›nda yer al›r. Bu bölümde kurum yetkilisinin imzas› ve unvan› bulunur.

‹fl yaz›lar›; kifliler ve
kurumlar aras›nda ticari
konularda yap›lan
görüflmeleri, ifl
ba¤lant›lar›n›, alacak,
verecek konular›n› içerir.
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Örnek ‹fl Mektubu
ARSLAN HOLD‹ND
Atatürk Cad. No:18
Eskiflehir
Tel:322 12 05 Fax:322 12 06
Say›:196.16K.36

10/01/2008

Say›n Ekrem Koç
Vali Tando¤an Cad.
Karanfil Sok.No:6
Maltepe/Ankara
Say›n Koç,
‹lgili yaz›n›zda siparifl verdi¤iniz ürünler, 09/01/2008 tarihinde adresinize
gönderilmifltir.
Gönderilen ürünler:

1)...
2)...
3)...
4)...
Sayg›lar›mla
‹mza
Ali ‹mdat
Arslan Holding Sat›fl Müdürü
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Yaz›flma kavram›n› aç›klamak
Tarih boyunca insanlar›n iletiflimde kulland›klar› en
temel araç dildir. Toplumlar, çok uzun y›llar yaz›n›n kullan›lmad›¤› dönemlerde sözel dili kullanm›fllard›r. Yaz› dilinin kullan›lmas›yla birlikte kiflilerin, kurumlar›n, devletlerin birbirleriyle olan iliflkileri, anlaflmalar› yaz›l› kay›t alt›na al›nm›fl; bu sayede taraflar›n haklar› korunmufltur.

N
AM A Ç

4

Yaz›flman›n önemini kavramak
Toplumlar›n kültürel varl›klar›, yaz› ve yaz›flmalar sayesinde korunmufl ve günümüze kadar gelmifltir. Yaz›flmalar insanlar›n, toplumlar›n ve devletlerin birbirleriyle olan iliflkilerinde kullan›lm›fl;
yap›lan anlaflmalar bu sayede yaz›l› kay›t alt›na
al›nm›flt›r. Yaflam boyunca karfl›laflt›¤›m›z mektup, davetiye, dilekçe, rapor, tutanak gibi yaz›
türlerini kurallara uygun yazmak gerekir. Günümüz yaflam›, insan›n her yönden donan›ml› olmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Bu nedenle belli bir
e¤itimden geçmifl herkes, yaz›flmalarla ilgili kurallar› bilmeli; dilekçe, rapor, tutanak, mektup
gibi yaz›lar› düzgün olarak yazabilmelidir.
Özel yaz›flma türlerini aç›klamak
Mektup, davetiye, not, tebrik kart› gibi yaz›lar
özel yaz›flmalara giren yaz›lard›r. Söz gelimi bir
mektubu yazmak kolay gibi gelir; ama ço¤u kifli
mektupta bulunmas› gereken noktalar› gözden
kaç›r›r. Bir mektup plan› flöyledir: Mektupta bir
hitap bulunur. Sonraki bölümler s›rayla girifl, geliflme ve sonuç bölümlerinden oluflur. Mektubun
girifl bölümünde k›saca mektubun yaz›l›fl nedeni
belirtilir. Geliflme bölümü, kiflisel durumun belirtildi¤i ve isteklerin yer ald›¤› bölümdür. Bu bölümde bir önceki mektupta sorulanlara yan›t verilir. Sonuç bölümünde mektup iyi dileklerle bitirilir. Girifl, geliflme, sonuç bölümleri; ayr› paragraflarda belirtilmelidir. Mektubun sa¤ alt köflesi
imzalanmal›d›r. ‹mzas›z mektuplar›n geçerlili¤i
yoktur. Davetiye ise bir ça¤r› mektubudur. Akraba, dost ve yak›nlar›n dü¤ün, toplant› gibi etkinliklere ça¤r›lmas› için kullan›l›r. Bir davetiyede;
davet eden ve edilen, davetin nedeni, davetiyenin
kaç kiflilik oldu¤u, davetin tarihi/saati ve yerinin
bulunmas›na dikkat edilmelidir.
Tebrik kartlar› da özel yaz›flmalardand›r. Toplumsal yaflam baz› sorumluluklar› gerektirir. Özel günlerde akraba ve dostlar›m›z›n hat›rlanmas› gerekir.
Tebrik kartlar›, bayram günlerinin kutlanmas› için

N
A M A Ç

5

yaz›labilece¤i gibi yak›nlar›m›z›n baflar›lar›n›n kutlanmas› için de yaz›l›r. Bayram için “Bayram›n›z›
en içten dileklerimle kutlar, sa¤l›k ve mutluluklar
dilerim.”, bir baflar›n›n kutlanmas› için de “Bu yeni görevin için seni kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.” gibi sözler kullan›labilir.
Resmî yaz›flma türlerini aç›klamak
Devlet kurumlar›n›n birbirlerine yazd›klar› yaz›lar resmî yaz›lard›r. Yaz›lan dilekçenin de resmî
yaz› oldu¤unu bilmek gerekir. Resmî yaz›larda
biçim ve içerik yönünden standard›n sa¤lanmas›
için bu yaz›lar›n belirlenmifl ortak kurallara göre
yaz›lmas› gerekir.
Resmî yaz›lar, bölümlerden oluflur: Üste yaz›y›
yazan kurumun ad›, yaz›n›n konu, say› ve ilgi
bölümleri; yaz›n›n gönderildi¤i kurum, metin bölümü, imza, da¤›t›m bölümü (yaz›n›n ilgili birimlere gönderilmesi).
Resmî yaz› türleri içerisine dilekçe, rapor, tutanak gibi yaz›lar da girer. Dilekçe günümüzde s›k
karfl›laflt›¤›m›z bir yaz›flma türüdür. Resmî yaz›lar›n özelliklerini tafl›r. Bir dilekçede; dilekçenin
yaz›ld›¤› kurumun ad› (hitap), metin bölümü (durum, istek...) ve sunufl (arz) bölümü bulunmal›d›r. Dilekçede ad - soyad, imza, adres ve tarih;
bulunmas› gereken di¤er ögelerdir. Raporlar ise
araflt›rmaya, incelemeye gözleme dayanan ve bir
üst makama yaz›lan yaz›d›r. Raporlar haz›rlan›fl
konular›na göre doktor raporu, etkinlik raporu,
bilirkifli raporu, denetleme raporu gibi adlar al›r.
Raporda araflt›r›lan konuya iliflkin bir sonuca var›l›r. Belirtilen görüfl kan›tlara dayand›r›lmal›d›r.
Tutanaklar da resmî yaz›lard›r; olay ve toplant›
tutana¤› gibi adlar al›r. Toplant› tutana¤›nda konuflmalar an›nda yaz›ya geçirilir. Olay tutana¤›nda ise tutana¤›n yaz›m› olay›n hemen sonras›nda
olur. Tutanaklarda görüfl belirtilmez; söylenenler
ve görülenler oldu¤u gibi yaz›lmal›d›r. Tutanakta tutana¤› haz›rlayan kiflinin, görgü tan›klar›n›n
ad› - soyad› ve imzalar› bulunmal›d›r.
‹fl yaz›flmalar›n› aç›klamak
‹fl yaz›flmalar›, kifliler ve kurumlar aras›nda ticari
konularda yap›lan yaz›flmalard›r. ‹fl yaz›lar› da bir
bak›ma mektubun özelliklerini tafl›d›klar› için mektup say›l›rlar. ‹fl yaz›lar›nda verilen siparifller, gönderilen ürünler, borç ve alacak tutarlar› yer al›r.
‹fl yaz›lar›nda; gönderen firman›n ad› ve adresi,
say›, tarih, mektubun gönderilece¤i adres, hitap,
metin, imza bulunur.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi “resmî yaz›” türüne girmez?
a. Dilekçe
b. Davetiye
c. Rapor
d. Tutanak
e. Karar
2. Afla¤›dakilerden hangisi mektupta bulunmayan bir
bölümdür?
a. Hitap
b. Tarih
c. ‹mza
d. Adres
e. Arz bölümü
3. Afla¤›dakilerden hangisi sanatç›lar›n ve yazarlar›n
birbirlerine yazd›klar› mektup türüne verilen add›r?
a. Edebî mektup
b. Özel mektup
c. ‹fl mektubu
d. Tebrik mektubu
e. Ça¤r› mektubu
4. Afla¤›dakilerden hangisi araflt›rma, inceleme ve gözlem yap›larak yaz›lan bir yaz› türüdür?
a. Tutanak
b. Rapor
c. Özel mektup
d. Karar
e. Öz geçmifl
5. Afla¤›dakilerden hangisi herhangi bir olay›n ortaya
ç›k›fl›n› ve sonucunu, olay an›nda ya da olaydan hemen
sonra anlatan yaz›lara verilen add›r?
a. Rapor
b. ‹nceleme yaz›s›
c. De¤erlendirme yaz›s›
d. Denetleme yaz›s›
e. Tutanak
6. Afla¤›daki yaz› türlerinin hangisinde gündem
belirlenir?
a. Rapor
b. Tutanak
c. ‹fl mektubu
d. Karar
e. Öz geçmifl

7. Afla¤›dakilerden hangisi mektupta hitaptan sonra gelen noktalama iflaretidir?
a. Nokta
b. Ünlem
c. Noktal› virgül
d. Soru iflareti
e. Virgül
8. Afla¤›dakilerden hangisi “rapor”la ilgili bir özellik
de¤ildir?
a. Gözlem
b. Sonuç
c. ‹nceleme
d. Araflt›rma
e. Bireysellik
9. Afla¤›dakilerden hangisi bir ifl mektubuyla ilgili olarak yanl›fl bir bilgiyi içermektedir?
a. Siparifl metin bölümünde verilir.
b. Mektubun gönderilece¤i adres metin bölümünden önce bulunur.
c. Tarih sa¤ köflede bulunur.
d. Mektubu gönderen firman›n ad› ve adresi yaz›n›n en alt›nda bulunur.
e. Metnin sa¤ alt köflesinde firma yetkilisinin imzas› bulunur.
10. Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde resmî yaz›larda
bulunan bölümler do¤ru s›n›flanm›flt›r?
a. Gönderen makam, say›, konu, ilgi, metin, ekler,
da¤›t›m
b. Gönderen makam, say›, konu, ilgi, gönderilen
makam, ekler, da¤›t›m
c. Gönderen makam, say›, konu, ilgi, gönderilen
makam, da¤›t›m, ekler
d. Gönderilen makam, say›, konu, ilgi, gönderen
makam, ekler, da¤›t›m
e. Gönderilen makam, ilgi, say›, konu, gönderen
makam, ekler, da¤›t›m
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Yaflam›n ‹çinden

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b

“

27.11.2007

2. e
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Mehmet Y. YILMAZ
mehmetyilmaz@hurriyet.com.tr

4. b
Türkçe e¤itimini ihmal etmeyelim
5. e
HATAY Barosu,
merkez ilçe ve ‹skenderun’da avukatl›k stajlar›n› yapanlar için diksiyon e¤itimi program› haz›rlam›fl.
Haberi okurken “Buna bir de Türkçe e¤itimi program› ekleselerdi” diye düflündüm. Çocuklar›m›z› ilkö¤retim okulundan itibaren test s›navlar›na haz›rlad›¤›m›z
için çok ihmal etti¤imiz bir konu bu. Bana gelen okuyucu mektuplar›nda en basit imla kurallar›n› bile bilmeyen üniversite mezunlar› oldu¤unu görüyorum. Nas›l
konufltuklar›n›, dertlerini anlatabilip anlatamad›klar›n›
ise Allah biliyor. Avukatl›k gibi düflündü¤ünü iyi ifade
edememe durumunun yaflamsal önemde sonuçlar do¤urabilece¤i bir meslekte bu e¤itimin gereklili¤ini fark
etti¤i için Hatay Barosu’nu kutluyorum. Yeri gelmiflken
dikkatimi çeken bir konuya daha de¤ineyim ama ne ifle
yarayacak bilmiyorum. 90 Dakika program›na kat›lmaya bafllad›¤›mdan beri pazar geceleri yay›mlanan televizyon spor programlar›n› izlemeye çal›fl›yorum.
Gözünüzü kaparsan›z oynanan maçlar ile ilgili olarak maç sonunda konuflan futbolcular›n hangisinin yerli, hangisinin yabanc› futbolcu oldu¤unu
ay›rt edemeyebilirsiniz.
Zaten topu topu on kelimeyle konufluyorlar ve telaffuz
becerisi, cümle kurma yetene¤i hak getire.
Bu sorunun çözüm yeri ise herhalde önce aile içindeki
e¤itim, sonra da ilkö¤retimden itibaren al›nan formel
e¤itim olmal›.
Art›k orta e¤itim kurumlar›na test s›nav›yla girmek de kalkt›¤›na göre çocuklar›m›z›n Türkçeyi
düzgün yazar ve konuflur olarak yetifltirilmesi için
ö¤retmenlere büyük sorumluluk düflüyor.
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 27 Kas›m 2007
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Resmî
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Özel
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bölümünü gözden geçiriniz.

Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”
Yaz›flmalar”

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Yaz›flmalar, toplumsal yaflam›n iflleyiflinde çok önemli
yere sahiptir. Devletler aras› iliflkilerde, kurumlar›n ve
bireylerin kendi aralar›ndaki iletifliminde kullan›lan yaz›flmalar; iletiflimin önemli bir boyutudur. Kiflinin özel
iliflkilerinde mektup, tebrik kart›, davetiye gibi yaz›flmalar›n önemi yads›namaz. Baflka bir aç›dan bak›ld›¤›nda
da ma¤duriyetin giderilmesi konusunda yaz›l› belgeler,
hukuki anlamda önemli kan›t oluflturmaktad›r.
S›ra Sizde 2
Yaz›, düflüncenin sat›rlara dökülmesidir. Düflünmeden
ne konuflabilir ne de yazabiliriz.Yaz›ya konu hakk›nda
düflünsel haz›rl›¤› yaparak bafllamak gerekir. Kifli kendisine “Ben bu konuyla ilgili olarak ne biliyorum, neler
yazabilirim?” sorusunu sormal›d›r. Bu ifllemden sonra
zihinde yaz›n›n plan› oluflturulmal›d›r. Asl›nda sözünü
etti¤imiz bu düflünsel süreç, yaz›n›n temelini oluflturur.
Bu noktadan sonra s›rada yaz›n›n karalamas› vard›r.
Yaz›n›n karalamas› mutlaka haz›rlanmal›d›r. Yazaca¤›m›z yaz› k›sa bir dilekçe olsa bile yazacaklar›m›z›n karalamas›n› yazmal›y›z. Karalama üzerinde düzeltmeleri
yaparak yaz›y› temize çekmeliyiz. Temize çekilen yaz›-
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n›n son kez denetimini yapt›ktan sonra yaz› gönderilecek ya da verilecek yere art›k haz›r duruma gelmifltir.
Anlafl›laca¤› gibi bir yaz›n›n haz›rlanma süreci vard›r.Yaz›y› haz›rlarken bu sürecin basamaklar›n› atlamadan yaz›y› özenle haz›rlamam›z gerekir.
S›ra Sizde 3
Geliflen teknoloji, iletiflimi daha kolay ve h›zl› hâle getirmifltir. Özellikle cep telefonu ve ‹nternetin kullan›lmas›, iletiflimde devrim say›labilecek yeniliklerdir. fiüphesiz iletiflimi h›zl› ve kolay gerçeklefltirmek önemlidir.
‹letiflimin geldi¤i bu nokta, do¤al olarak mektubun toplumsal yaflamda nicelik olarak önemini zay›flatm›flt›r;
ama nitelik olarak bunu söyleyemeyiz. Çünkü özel duygular›n en iyi anlat›m› mektupla olur. Telefonla ya da
mesajla gerçeklefltirilen iletiflimin duygusu yoktur. Bu
nedenle mektubun yerini baflka hiçbir iletiflim arac›
alamaz.
S›ra Sizde 4
Resmî yaz›larda standard›n sa¤lanmas› için “Baflbakanl›k” taraf›ndan bir genelge yay›mlanarak uyulacak kurallar belirtilmifltir. Bir resmî yaz› flu bölümlerden oluflur: Yaz›y› yazan kurumun ad› (makam), Say›, Konu,
Tarih, Yaz›n›n gönderilece¤i kurumun ad› (makam), ‹lgi, Metin, ‹mza, Ekler, Da¤›t›m, Paraf, Koordinasyon,
Gizlilik dereceleri, ‹vedilik derecesi, Sayfa numaras›,
Devam iflareti, Asl›na uygunluk.
S›ra Sizde 5
Dilekçe de asl›nda resmî bir yaz›d›r. Resmî yaz›lar›n
özelliklerini tafl›r. Dilekçeyi mürekkepli kalemle yazabilece¤imiz gibi bilgisayarla da yazabiliriz. Dilekçeyi
beyaz, çizgisiz, k›r›fl›ks›z, temiz bir kâ¤›da yazmal›y›z.
Dilekçede yaz›lacaklar k›sa ve öz olmal›d›r. Düzgün ve
kurallara uygun bir dilekçe yazmak için yazaca¤›m›z dilekçenin düflünsel haz›rl›¤›n› yapmal›y›z. Karalama üzerinde gerekli düzeltmeleri yapt›ktan sonra dilekçeyi temize çekmeliyiz. Dilekçede kullan›lacak dil de önemlidir. Dilekçenin kendine özgü bir dili vard›r. Senli benli
anlat›mla dilekçe yaz›lmaz. Dilekçe dili, sayg›l› bir dil
olmal›d›r. Bir dilekçe; makam, metin, tarih, imza, ad ve
soyad, adres ve eklerden oluflur.

S›ra Sizde 6
Raporla tutanak aras›ndaki farklar flunlard›r:
• Rapor haz›rlayan kifli konuyla ilgili olarak bir sonuca ulafl›r, görüflünü belirtir; hatta çözüm önerilerinde bulunur. Tutanak; konuflulan›n görülenin oldu¤u gibi yaz›ya aktar›lmas›d›r. Tutanakta
görüfl belirtilmez.
• Raporun haz›rlanmas› uzun sürebilir. Rapor; araflt›rma, inceleme ve gözlem sonucu yaz›laca¤› için
raporun haz›rlanma süreci uzayabilir. Tutanak
için ayn› fleyi söyleyemeyiz. Tutanak toplant› tutana¤› ise konuflmalar an›nda yaz›ya geçirilir,
olay tutana¤› ise olay›n hemen sonras›nda tutanak haz›rlan›r.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
A¤ca, H. (1999). Sözlü anlat›m. Ankara: Gündüz E¤itim
ve Yay›nc›l›k.
Emir, S. (1986). Kompozisyon yazma sanat›. ‹stanbul:
Türk Dünyas› Araflt›rma Vakf›.
Göllüo¤lu, G. (2006). KPSS. Ankara: Yarg› Yay›nevi.
‹leri, C. (1998). Yaz›l› anlat›m türleri III: Yaz›flmalar.
Sözlü ve yaz›l› anlat›m. Pilanc›, H. (Ed.). Eskiflehir:
Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi Yay›nlar›.
Koç, H. Öztoprak, M. T. (2003). Yaz›flma teknikleri. Ankara: Seçkin Yay›nevi.
Tafler, S. (2000). Konuflma e¤itimi. ‹stanbul: Papirüs Yay›nevi.

Yaz›m Kurallar›

5

Yaz›da; kar›fl›kl›klar›n önüne geçmek, yanl›fl okumay› önlemek, okumay› ve anlamay› kolaylaflt›rmak, cümlenin yap›s›n› ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün
vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için yaz›m kurallar›na uyulur. Dillerin yap›s›, cümle düzeni farkl› oldu¤u için yaz›m kurallar›nda da fakl›l›klar görülebilir.
Yaz›m kurallar›, kimi zaman cümlenin anlam›na katk›da bulunur kimi zaman
cümlenin anlam›n› de¤ifltirir kimi zaman cümleye derin bir anlam katarlar; ama
her dilde, dilin ayr›lmaz bir parças› olarak yer al›rlar.

Amaçlar›m›z

N
N

Bu üniyeyi tamamlad›ktan sonra;
Yaz›m kurallar›n›n önemini anlamak,
Yaz›m kurallar›n› kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Do¤ru Yazmak
Nas›l yazaca¤›m? Yazmaya bafllarken bunu sorar›z kendi kendimize. Çok basit kurallar, iyi yazman›z› sa¤lar. En az›ndan yazd›klar›n›z›n iyi görünmesini, iyi okunmas›n› sa¤lar. Bu iyi okunma ve görünme, kuflkusuz içerikle ilgili de¤il. Burada kastedilen biçimsellik. Yazarken biçimle ilgili uymam›z gereken belli bafll› baz› kurallar
var. Bunlar› flöyle s›ralayabiliriz: Mutlaka s›k s›k paragraf yap›n. Paragrafs›z bir yaz› upuzun ve ürkütücü bir duvara benzer. Böyle bir duvar› kimse görmek istemez.
Yaz›n›z› da kimse okumak istemez. Her noktalama iflaretinden sonra (yani virgül,
nokta, iki nokta, soru ve ünlem iflaretleri gibi) bir boflluk b›rak›n. Bunu yapmazsan›z cümleleriniz ve sözcükleriniz karmakar›fl›k bir koyun sürüsüne benzer. Hiçbirini di¤erinden ay›ramazs›n›z. Ne kadar sade yazarsan›z o kadar güzel görünece¤inden emin olun. Yani mümkün oldu¤u kadar az noktalama iflareti kullan›n. Gereksiz t›rnaklardan, parantezlerden, çizgilerden, flapkalardan kaç›n›n. Noktalama iflaretlerini sadece gerekti¤inde ve zorunlu oldu¤unuzda kullan›n ki onlar›n da k›ymeti bilinsin. ‹mla kurallar›na mutlaka uyun. O kurallar dilin birli¤ini ve düzenini
sa¤lar. Yazd›klar›n›z›n okuyan herkes taraf›ndan anlafl›lmas›n› sa¤lar. Bilmedi¤iniz bir imla kural› olursa diye yan›n›zda bir “imla k›lavuzu” bulundurman›z sizi
küçük düflürmez. K›sa cümleler okunma aç›s›ndan büyük avantaj sa¤lar. Tamam,
uzun cümleler kurup ne kadar usta yazar oldu¤unuzu göstermek isteyebilirsiniz.
Ama art arda s›ralanm›fl onlarca sözcü¤ün insan beynine anlaml› bir mesaj göndermesi, birkaç sözcü¤ün göndermesinden daha zordur. Art›k ço¤umuz bilgisayarlarda, klavyeleri kullanarak yaz›yoruz. Yaz› büyüklü¤ünüzün (yani punto) ve yaz›
karakterinizin (yani font), kulland›¤›n›z dile uygun olmas›na özen gösterin. Çok
küçük de olmas›nlar, çok büyük de. Unutmay›n, yaz›n›z binlerce bilgisayarda aç›lacak. Her yerde ayn› düzenlilikte görünmesi, s›k kullan›lan yaz› tipleri (font) ve
normal ölçülerde bir punto seçmenizle mümkün olabilir. Boflluklar çok önemlidir.
Yukar›da her noktalama iflaretinden sonra boflluk b›rakman›z önerildi. Yaz›n›z›n
bütününün biçimsel olarak s›cak görünmesi için yanlardan, alt ve üstten de uygun
boflluklar b›rakmal›s›n›z. Derli toplu bir görüntü, karmafla karfl›s›ndan her zaman
avantajl›d›r. Yaz›da baz› durumlarda bafll›k (yani belirleyici, vurgulay›c› sözcük ya
da sözcükler) kullan›r›z. Bunlar›n dikkat çekmesi için yaz›n›n bütününden farkl›
bir font ve punto ile yaz›lmalar› gerekir.
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/ozel/edebiyat/yazim/index.html adresinden
15.03. 2011 tarihinde eriflilmifl ve k›salt›larak al›nm›flt›r.

Anahtar Kavramlar
• Yaz›m

• Yaz›m kurallar›

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• TEMEL YAZIM KURALLARI
• Büyük Harflerin Kullan›ld›¤› Yerler
• Birleflik Sözcüklerin Yaz›l›fl›
• Al›nt› Sözcüklerin Yaz›l›fl›
• Yabanc› Özel Adlar›n Yaz›l›fl›
• Düzeltme ‹flaretinin Kullan›l›fl›
• Say›lar›n Yaz›l›fl›
• Baz› Sözcüklerin ve Eklerin Yaz›l›fl›
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5. Ünite - Yaz›m Kurallar›

103

G‹R‹fi
Düflünce ve duygular›n sözlü olarak do¤ru aktar›lmas› s›ras›nda durak, ton, vurgu
gibi ses özellikleri; jest ve mimikler anlam ay›r›c›l›¤› görevi üstlenir. Yaz›l› anlat›mda do¤ru anlat›m›n sa¤lanmas›nda ise yaz›m kuralar› ve noktalama iflaretleri yard›mc› olur. Bütün dillerde yaz›m kuralar›n›n amac›, o dili kullananlara ortak yaz›m› sa¤lamakt›r. Bu nedenle yaz›m kurallar›, dili ortak olarak kullanan kiflilerce belirlenmifl, benimsenmifl ortak anlaflma araçlar› olarak kabul edilir. Yaz›m kuralar›,
okuyup yazan herkesi ilgilendirir. Kurallar, kolay kavran›p uygulan›labilir nitelikte
olmal›d›r. Kar›fl›k de¤il yal›n, özel de¤il genel olmal›d›r.
Bu ünitede, temel yaz›m kurallar› aç›klanarak yaz›m kurallar›n›n uygulanmas›na iliflkin örneklere yer verilmifltir.

TEMEL YAZIM KURALLARI
Türkçe, yaz›m› kolay bir dildir. Alfabemiz Türkçe sözcüklerin seslerini bire bir karfl›layacak biçimde düzenlenmifltir. Ancak özellikle son y›llarda Türkçeye h›zla giren yabanc› sözcüklerin yaz›m›nda sorunlarla karfl›lafl›ld›¤› görülmektedir. Yine
son zamanlarda yaz›l› anlat›mda görülen “bir cümle ile çok fley anlatma” iste¤i de
yap›s› bozuk uzun cümlelere, yanl›fl yaz›mlara dolay›s›yla anlat›m bozukluklar›na
neden olmaktad›r.
fiimdi, Türkçenin temel yaz›m kurallar›n› incelemeye bafllayal›m (‹ncelemede
TDK, 2005, Yaz›m K›lavuzu’ndaki kurallar esas al›nm›flt›r.).

Büyük Harflerin Kullan›ld›¤› Yerler
Türkçede büyük harflerin kullan›m› genifl bir yer tutar. Yaz›mda büyük harflerin
kullan›lmas› gereken durumlar› afla¤›da verilen örneklerle görece¤iz.
• Cümle büyük harfle bafllar:
Toplant› saat 17.30’da bafllayacakt›r.
• Cümle içinde t›rnak veya yay ayraç ile belirtilen al›nt›lar, tam bir cümle
ise büyük harfle bafllar ve sonuna uygun noktalma iflareti konur. Al›nt›
tam bir cümle de¤ilse küçük harfle bafllar:
Bu nedenle atalar›m›z “Söz var, ifl bitirir; söz var, bafl yitirir.” demifllerdir.
Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yaz›yorum.) gezsek bile görmek için de¤il kendimizi göstermek için geziyoruz.
(Nurullah Ataç)
Bu, “küreselleflme” olarak adland›r›l›yor.
• ‹ki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle bafllar. Ancak iki noktadan sonra gelen sözler cümle niteli¤inde de¤ilse küçük harfle bafllar:
SIRA aya¤›n›n
S‹ZDE
Menfaat sandalyeye benzer: Bafl›nda tafl›rsan seni küçültür,
alt›na
alt›na al›rsan yükseltir.
(Cenap fiahabettin)
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Bu eksikli¤i siz de çok evde görmüflsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler ...
O R U Esendal)
(Memduh Sfievket

Rakamla bafllayan cümlelerde rakamdan sonra gelen sözcük özel ad Dde¤ilse
‹ K K A T büyük harfle
bafllamaz.
SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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• fiiirlerde dizeler büyük harfle bafllar:
Söyle sevda içinde türkümüzü
Aç bembeyaz bir yelken
Neden herkes güzel olmaz
Yaflamak bu kadar güzelken?

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
SIRA S‹ZDE
TELEV‹ZYON
D Ü fi Ü N E L ‹ M

‹ NST EO RRN UE T
SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
S O R U
AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA
S‹ZDE
D‹KKAT
K S‹ OT R AU P
D Ü fi ÜS‹ZDE
NEL‹M
SIRA
D‹KKAT
T ESL EOVR‹ ZUY O N
AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
K ‹ T A P
‹NTERNET
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
TELEV‹ZYON
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET
TKE L‹ E TV ‹ AZ Y PO N

• Özel adlar büyük harfle bafllar:
SIRA S‹ZDE
Kifli Adlar›
ve Soyadlar›: ‹smet ‹nönü, Orhan Veli Kan›k, Mehmet Emin Yurdakul, Karacao¤lan, Victor Hugo.
Kifli adlar›ndan önce ve sonra gelen sayg› sözleri, unvanlar, lakaplar,
D Ü fi Ü N E L ‹ M
meslek ve rütbe adlar›: Cumhurbaflkan› Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam
Mehmet Bey, Say›n Prof. Dr. Levent K›l›ç, Kanuni Sultan Süleyman, Yüzbafl›
S O R U
Cengiz Topel.
Nilay abla, Ali
D ‹ Keniflte
K A T gibi akrabal›k bildiren sözcükler büyük harfle bafllamaz. Ancak Nene Hatun, Baba Gündüz örneklerinde oldu¤u gibi akrabal›k bildiren sözcükler bafla geldi¤inde lakap yerine kullan›ld›¤› için büyük harfle bafllar.

N N

SIRA S‹ZDE

Resmî yaz›larda sayg› bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki,
unvan bildiren
sözcükler ve hitap sözleri: Say›n Baflkan, Say›n Vali, De¤erli
AMAÇLARIMIZ
Arkadafllar›m.
Millet, boy, oymak adlar›: Türk, Alman, ‹ngiliz, Japon, Arap, K›rg›z, Özbek,
K ‹ T A P
Tatar.
Dil ve lehçe adlar›: Türkçe, Almanca, ‹ngilizce, Japonca, Arapça, K›rg›zca,
SIRA S‹ZDE
Özbekçe, Tatarca.
DevletT Eadlar›:
Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti.
L E V ‹ Z Y OTürkiye
N
Din veDmezhep
adlar›
ile bunlar›n mensuplar›n› bildiren sözler: MüslüÜ fi Ü N E L ‹ M
manl›k, Müslüman; Hristiyanl›k, Hristiyan; Protestanl›k, Protestan.
Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Tanr›, Allah, Zeus, Kibele.
‹ N T EORRN EU T
GezegenS ve
y›ld›z adlar›: Dünya, Günefl, Ay, Neptün, Plüton, Halley.
SIRA S‹ZDE

Dünya, Günefl,
gezegen anlam› d›fl›nda kullan›ld›¤›nda küçük harfle bafllar.
D ‹ KAy
K Asözcükleri
T
D Ü fi Ü N E L ‹ M

K›ta, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak, semt gibi yer adlar›: Asya,
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
Avrupa, Afrika,
‹ç Anadolu, Güneydo¤u Anadolu, Ankara, ‹stanbul, Moskova, PaO R U Bozaniç, Atatürk Bulvar›, Mutlu Sokak, Asmal› Mescit Soka¤›.
ris, Çifteler, SPolatl›,

N N

AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA
Yer adlar›nda
sonra gelen deniz, nehir, göl, da¤, bo¤az gibi tür bildiren ikinci
D ‹ilk
K S‹ZDE
K addan
AT
adlar da büyük harfle bafllar: Ege Denizi, F›rat Nehri, Aral Gölü, Van Gölü, A¤r› Da¤›, ÇaK S ‹ O TRZigana
AU P
nakkale Bo¤az›,
Geçidi, Süveyfl Kanal›.

N N

DSIRA
Ü fi Ü NS‹ZDE
EL‹M

Özel ada dahil
tamlama kuran flehir, il, ilçe, bucak, belde, köy gibi sözler küçük
D ‹ Kolmay›p
KAT
TAMAÇLARIMIZ
ESL Yozgat
EOVR‹ ZUY O Nili, Etimesgut ilçesi, Do¤ançay›r köyü.
harfle bafllar:

N N
N N

SIRA S‹ZDE

Do¤u ve bat› Dsözleri
‹ K K A T yön bildirdi¤inde büyük harfle bafllamaz: Çorum’un do¤usu gibi. AnK ‹düflünce,
T A P hayat tarz›, politika gibi anlamlar bildirdi¤inde büyük olarak yaz›cak bu sözler
‹NTERNET
l›r: Bat› medeniyeti,
AMAÇLARIMIZDo¤u mistisizmi.
SIRA S‹ZDE

TELEV‹ZYON
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET
T KE L‹E VT ‹ ZAY OP N

5. Ünite - Yaz›m Kurallar›

Saray, köflk, han, köprü, kale, an›t gibi yap› adlar›: Dolmabahçe Saray›,
SIRAZafer
S‹ZDEAn›t›.
Çankaya Köflkü, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Beyaz›t Kulesi,
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlar›: Medeni Kanun, Atatürk Uluslararas› Bar›fl Ödülü Tüzü¤ü, Telif Hakk› Yay›n ve Sat›fl
Yönetmeli¤i TüD Ü fi Ü N E L ‹ M
zü¤ü.
Kurum, kurulufl ve kurul adlar›: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu ÜniS O R U
versitesi, Devlet Malzeme Ofisi, Bakanlar Kurulu, Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü.
Kurum, kurulufl, merkez, bakanl›k, üniversite, fakülte, bölüm, kanun,
D ‹ tüzük,
K K A T yönetmelik
SIRA S‹ZDE
vb. bildiren sözler; belli bir kurum kastedildi¤inde de büyük harfle bafllar:
Bu konu, Mecliste görüflülecektir. Son günlerde Merkez bu konuda yo¤un bir çal›flma içine girmiflSIRA S‹ZDE
tir. Bu karar, Yönetmelik’in 3’üncü maddesine uymaktad›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE

N N
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT
SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin adlar›: Nutuk,AMAÇLARIMIZ
Çal›kuflu, Resmi GaS O R U
zete, Milliyet, Cumhuriyet, Onuncu Y›l Marfl›, Saraydan K›z Kaç›rma.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

AMAÇLARIMIZ
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M

K D‹ ‹ KT KAA TP Hürriyet gaÖzel ada dahil olmayan dergi, gazete, tablo vb. adlar büyük harfle bafllamaz:
S O R U
zetesi, Türk Dili dergisi, A¤layan Çocuk tablosu.

KD ‹ KTK A T P
S O R U

SIRA S‹ZDE

N N
N N

E DL E‹ KV K‹ ZAYTOLefle
N gibi her
Mai ve Siyah, Leyla ile Mecnun, Suç ve Ceza, Ya Devlet Bafla yaT Kuzgun
sözcü¤ün büyük harfle bafllat›ld›¤› örneklerde oldu¤u gibi ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da,
AMAÇLARIMIZ
de, sözleriyle m›, mi, mu, mü soru sözü küçük harfle yaz›l›r.
SIRA S‹ZDE
‹NTERNET

Ulusal ve dinî bayramlarla kurultay, sempozyum, aç›k oturum vb. topKSIRA
‹ 29
T S‹ZDE
AEkim
P
lant›lar›n adlar›, bayram niteli¤i kazanm›fl günlerin adlar›:
CumhuAMAÇLARIMIZ
riyet Bayram›, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›, Ramazan Bayram›,
Kurban Bayram›, Nevruz Bayram›, Manas Bilgi fiöleni, 2. Uluslararas›
Aç›k ve
D Ü fi Ü N E L ‹ M
TKE L‹ E TV ‹ ZA Y PO N
Uzaktan Ö¤renme Sempozyumu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü.
Tarihî olay, ça¤ ve dönem adlar›: Cilal› Tafl Devri, ‹lk Ça¤, Yükselme Devri,
S O R U
Tanzimat Dönemi, Osmanl› Dönemi.
TELEV‹ZYON
‹NTERNET

SIRA
Tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle
Dbafllar:
‹ KS‹ZDE
K A T divan edebiyat›, halk fliiri, Türk sanat müzi¤i.
DNÜTfiEÜRS‹ZDE
NNEEL ‹TM
‹SIRA

N N

Özel adlardan türetilen bütün sözcükler: Türkçe, Türklük, Türkleflmek,
SIRA S‹ZDEEskiflehirli,
Türkçü, Türkçülük, Türkolog, Avrupal›, Avrupal›laflmak, Darvinci,
S O R U
AMAÇLARIMIZ
Zonguldakl›.

SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Özel ad, kendi anlam› d›fl›nda yeni bir anlam kazanm›flsa büyük harfle
acem
D ‹ K Kbafllamaz:
AT
KSIRA
‹ allahl›k
T S‹ZDE
A P (saf), don(Türk müzi¤inde bir perde), amper (elektrik ak›m›nda fliddet birimi),
D ÜS fiOÜ NR EUL ‹ M

kiflotluk (gere¤i yokken kahramanl›k göstermeye kalkmak).

SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N EUL ‹ M
E LSDE‹OVK ‹RKdinar.
ZAY TO N
Para birimleri büyük harfle bafllamaz: lira, yeni kurufl, avro, dolar,T liret,
AMAÇLARIMIZ

S O R U
Özel adlar›n yerine kullan›lan “o” zamiri cümle içinde büyük harfleSIRA
bafllamaz.
D ‹ KS‹ZDE
KAT

‹NTERNET

N N

N N
N N
N N

Alanlarla ilgili terimler cümle içinde büyük harfle bafllamaz: iktisat,K iktisadi,
D‹ ‹ TKS‹ZDE
KAA TP maliye, ekoSIRA
nomi, hicazkâr, acembuselik, türkü.
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
TELEV‹ZYON
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
‹NTERNET
TELEV‹ZYON
K ‹ T A P

SIRA S‹ZDE
T EDL ‹EKV K‹ ZAYTO N
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
‹NTERNET
KSIRA
‹ T S‹ZDE
A P
AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M
T KE L ‹E VT‹ ZAY OP N
S O R U

TELEV‹ZYON
‹NTERNET
SIRA
D ‹ K S‹ZDE
KAT
‹DSIRA
NÜTfiEÜRNS‹ZDE
NE EL ‹TM
SIRA S‹ZDE
S O R U
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
KSIRA
‹ TS‹ZDE
A P
D ÜSfiOÜ NRE UL ‹ M
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
T E DSL E‹OKV ‹RKZAUYTO N

AMAÇLARIMIZ
S O R U
D ‹ K S‹ZDE
KAT
SIRA
‹NTERNET
K D‹‹ KT K AA TP
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
TAMAÇLARIMIZ
ELEV‹ZYON
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
‹NTERNET
TELEV‹ZYON
K ‹ T A P
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

SIRA S‹ZDE

Yer, millet ve kifli adlar›yla kurulan birleflik sözcüklerdeki özel adlar:
Hindistan cevizi, ‹ngiliz anahtar›, Japon gülü, Antep f›st›¤›, Brüksel lahanas›, MaD Ü fi Ü N E L ‹ M
rafl dondurmas›, Van kedisi.
• Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlar› büyük harfle bafllar: 29 Ekim
S O R U Festivali 17 Kas›m’da bafllayacak.
1923, Eskiflehir
Belirli bir tarih
ay ve gün adlar› küçük harfle bafllar: Üniversitemiz eylülün
D ‹ K Kbelirtmeyen
AT
son haftas›nda derslere bafllayacak . Her cuma günü bölüm toplant›m›z yap›l›r.

N N

SIRA S‹ZDE

• Levhalar ve aç›klama yaz›lar› büyük harfle bafllar: Girifl, Ç›k›fl, Otobüs Dura¤›, Dolmufl Dura¤›, Müdür, Baflkan, Vezne, II. Kat, V. S›n›f, B Blok.
• Kitap,AMAÇLARIMIZ
bildiri, makale vb.nde ana bafll›kta bulunan sözcüklerin tamam›,
alt bafll›klarda bulunan sözcüklerin ise ilk harfleri büyük olur: TEMEL
YAZIM KURALARI, Birleflik Sözcüklerin Yaz›l›fl›.
K ‹ T A P

Birleflik Sözcüklerin Yaz›l›fl›
TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Birleflik sözcükler, iki ya da daha çok sözcü¤ün birlikte kullan›m›yla oluflan ve anTELEV‹ZYON
laml› tek bir sözcük ifllevi gören ögelerdir. Belirtisiz ad tamlamalar›, s›fat tamlamalar›, s›fatlar›n addan sonra gelmesiyle oluflan ve genellikle deyim olarak kullan›lan
isnat gruplar›, birleflik fiiller, ikilemeler, k›saltma gruplar› ve kal›plaflm›fl çekimli fi‹ N T E Rifadeler;
NET
illerden oluflan
yeni bir kavram› karfl›lad›klar›nda birleflik sözcük olur. Birleflik sözcüklerin yaz›l›fl›, Türkçenin yaz›m›nda en çok s›k›nt› duydu¤umuz konulardan biridir. Bu sözcüklerin ayr› ya da bitiflik yaz›l›fl› belirli kurallara ba¤l›d›r.
fiimdi bu kurallar› birlikte inceleyelim.

Bitiflik Yaz›lan Birleflik Sözcükler
Birleflik sözcükler flu durumlarda bitiflik yaz›l›r:
• Ses düflmesine u¤rayan birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r: kaynana (kay›n
ana), kaynata (kay›n ata), nas›l (ne as›l), pazartesi (pazar ertesi).
• Et- ve ol- yard›mc› fiilleriyle birleflirken ses düflmesine veya ses türemesine u¤rayan birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r: emretmek (emir etmek), kaybolmak (kay›p olmak), affetmek (af etmek), reddetmek (red etmek).
• Her iki sözcü¤ü veya ikinci sözcü¤ü, birleflme s›ras›nda benzetme yoluyla anlam de¤iflmesine u¤rayan birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r:
Bitki adlar›: aslana¤z›, kuzukula¤›, keçiboynuzu, kuflburnu, adamotu, camgüzeli, ayflekad›n.
Hayvan adlar›: danaburnu, karafatma (böcek); akbafl, yal›çapk›n› (kufl); karagöz, sazkayas›, s›rt›kara (bal›k); karadul (örümcek).
Alet ve eflya adlar›: deveboynu (boru), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba),
kancabafl (kay›k), adayavrusu (tekne).
Yiyecek adlar›: dilberduda¤›, han›mgöbe¤i, vezirparma¤› (tatl›); kad›nbudu
(köfte), alinazik (kebap), kedidili (bisküvi).
Gök cisimlerinin adlar›: Büyükay›, Küçükay›, Demirkaz›k, Samanyolu (y›ld›z kümesi); Demirkaz›k, Kervank›ran (y›ld›z).
Renk adlar›: balköpü¤ü, camgöbe¤i, devetüyü, fildifli, narçiçe¤i, kavuniçi, viflneçürü¤ü, yavrua¤z›.

5. Ünite - Yaz›m Kurallar›

• -a, -e, -›, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, görmek, ve yazmak fiilleriyle yap›lan tasvirî birleflik fiiller (yeterlilik, tezlik, süreklilik ve yak›nl›k gösteren fiilller) bitiflik yaz›l›r: düflünebilmek, yapabilmek; bakakalmak, gidedurmak, ç›kagelmek, süregelmek, al›vermek, gülüvermek, düflmeyegör öleyazmak.
• Bir veya iki ögesi emir kipi ile kurulan kal›plaflm›fl birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r: ateflkes, rastgele, s›kbo¤az, çekyat, kaçgöç, kapkaç, örtbas, veryans›n, yapboz, yazboz tahtas›.
• -an / -en, -r / - ar / - er / - ›r / -ir, -maz / -mez ve -m›fl / -mifl s›fat fiil
eklerinin kal›plaflmas›yla oluflmufl birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r:
a¤açkakan, cankurtaran, çöpçatan, dalgak›ran, gökdelen, oyunbozan, saçSIRA de¤erbilmez,
S‹ZDE
k›ran; bar›flsever, bilgisayar, füzeatar, uçaksavar, yurtsever;
etyemez, hac›yatmaz, kadirbilmez, kar›ncaezmez, koflkonmaz, varyemez.
• ‹kinci sözcü¤ü -d› ( -di / -du / -dü / -t› / -ti / -tu / -tü) kal›plaflm›fl belirli
D Ü fi Ü N E L ‹ M
geçmifl zaman ekleriyle kurulan birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r: albast›, ç›tk›r›ld›m, gecekondu, gündöndü, imambay›ld›, mirasyedi, papazkaçt›,
S O R U
fl›psevdi.
Her iki sözcü¤ü de -d› ( -di / -du / -dü / -t› / -ti / -tu / -tü) belirli geçmifl
veya -r /
D ‹ K K zaman
AT
- ar / - er / genifl zaman eklerini alm›fl ve kal›plaflm›fl olan birleflik sözcükler de bitiflik yaz›l›r: biçerdöver, konargöçer, okuryazar, uyurgrzer, yanardöner. SIRA S‹ZDE

N N

• Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r: ayakalt›,
bilinçalt›, gözalt›,
AMAÇLARIMIZ
akflamüstü, akflamüzeri, bayramüstü, ikindiüstü, ola¤anüstü, ö¤leüzeri, suçüstü, yüzüstü.
K su
‹ T vb.
A Psözcükler• fiehir, kent, köy, mahalle, da¤, tepe, deniz, göl, ›rmak,
le kurulmufl s›fat tamlamas› ve belirtisiz ad tamlamas› kal›b›ndaki yer
adlar› bitiflik yaz›l›r: Akflehir, Eskiflehir, Suflehri, Atakent, Bat›kent, KonutL E V ‹ Z Y O N K›z›ldekent, Çengelköy, Yenimahalle, Uluda¤, Kocatepe, Akdeniz,T EKaradeniz,
SIRA
S‹ZDE
niz, Ac›göl, K›z›l›rmak, Karasu, Akçay.
• Ara yönleri belirten sözcükler bitiflik yaz›l›r: güneybat›, güneydo¤u, kuzeybat›, kuzeydo¤u.
D‹ NÜTfiEÜRNNE LE‹TM
• Ev, hane, name, zade sözcükleri ile kurulan birleflik sözcükler bitiflik
yaz›l›r: aflevi, bas›mevi, do¤umevi, huzurevi, gözlemevi, dershane, yaz›hane,
S O R U
beyanname, kanunname, amcazade, teyzezade.
Eczahane, hastahane, pastahane, postahane sözleri kullan›mlar›ndakiDyayg›nl›k
‹ K K A T dolay›s›yla eczane, hastane, pastane, postane biçiminde yaz›lmaktad›r.
SIRA S‹ZDE

N N

• Arapça kurallara göre oluflan tamlamalar ve kal›plaflm›fl biçimler bitiflik
yaz›l›r: aleykümselam, bismillah, darülaceze, fevkalade, fleyhülislam, maflallah, velhas›l.
AMAÇLARIMIZ
• Farsça kurallara göre oluflan tamlamalar ve kal›plaflm›fl biçimler bitiflik
yaz›l›r: gayrimenkul, gayrimeflru, hüsnükuruntu, suikast.
K ‹ T A Polan kuru• Kanunlarda bitiflik geçen veya bitiflik olarak tescil ettirilmifl
lufl adlar› bitiflik yaz›l›r: ‹çiflleri Bakanl›¤›, Genelkurmay Baflkanl›¤›, Yüksekö¤retim.
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE
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K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE

D‹ NÜTfiEÜ RN NE LE‹TM
S O R U

D‹KKAT
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TELEV‹ZYON
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‹NTERNET
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Yukar›da say›lan birleflik yazma kurallar›n›n d›fl›nda afla¤›daki örneklerde de
bitiflik yazma gelenek hâline gelmifltir:
• Kifli adlar› ve unvanlar›ndan oluflmufl mahalle, meydan, köy vb. yer ve
kurulufl adlar›nda unvan sözü sonda olan birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r: Abidinpafla, Davutpafla, Kemalpafla, Ertu¤rulgazi, Necatibey Caddesi.
• Her iki anlam› da as›l anlam›n› korudu¤u hâlde bitiflik yaz›m›n yayg›nlaflt›¤› birleflik sözcükler bitiflik yaz›l›r:
Bafl sözüyle oluflturulan tamlamalar: bafl bakan, baflçavufl, baflhekim, baflkahraman, baflkomutan, baflmüfettifl, baflparmak, baflrol, baflsavc›; asç›bafl›,
binbafl›, elebafl›, onbafl›, ustabafl›, yüzbafl›.
O¤lu, k›z› sözleri: çapano¤lu, elo¤lu, elk›z›.
A¤a, bey, efendi, han›m, nine vb. sözleri: a¤abey, beyefendi, han›mefendi,
hac›a¤a, kad›nnine.
Belirsizlik gösteren s›fat ve zamirler: biraz, birkaç, birkaç›, birtak›m, birçok, birço¤u, hiçbir, hiçbiri, herhangi.

Ayr› Yaz›lan Birleflik Sözcükler
• Herhangi bir ses düflmesine veya türemesine u¤ramadan etmek, eylemek, olmak, k›lmak yard›mc› fiilleriyle kurulan birleflik fiilller ayr› yaz›l›r: alt etmek, arz etmek, bofl olmak, dans etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul
etmek, not etmek, söz etmek, terk etmek, var olmak, yok etmek, yok olmak.
• Birleflme s›ras›nda sözcüklerinden ikincisi veya hiçbiri anlam de¤iflikli¤ne u¤ramayan birleflik sözcükler ayr› yaz›l›r:
Hayvan adlar›yla kurulan birleflik sözcükler: dil bal›¤›, kedi bal›¤›, k›l›ç
bal›¤›, ton bal›¤›, çal› kuflu, muhabbet kuflu, tarla kuflu, a¤ustos böce¤i, ipek
böce¤i, uçuç böce¤i, at sine¤i, su sine¤i, su y›lan›, Ankara keçisi, f›nd›k faresi,
tarla s›çan›, yaban tavflan›, kaya örümce¤i, yaban örde¤i, Van kedisi, yaban
domuzu.
Bitki adlar›yla kurulan birleflik sözcükler: çörek otu, e¤relti otu, ökse otu,
küpe çiçe¤i, mum çiçe¤i, y›ld›z çiçe¤i, mercan a¤ac›, tespih a¤ac›, meyan kökü, yumru kök, yer elmas›, deve dikeni, kufl üzümü, at kestanesi, can eri¤i, fleker kam›fl›, soya fasulyesi, Antep f›st›¤›, fleker pancar›, kay›s› kurusu.
Nesne, eflya ve alet adlar›yla kurulan birleflik sözcükler: alç› tafl›, kireç tafl›, lüle tafl›, Oltu tafl›, el sabunu, yel de¤irmeni, oturma odas›, kol saati, masa
örtüsü, ‹ngiliz anahtar›, alt geçit, üst geçit, dolma kalem, toplu i¤ne, vurmal›
çalg›lar, tuz ruhu.
Yol ve ulafl›mla ilgili birleflik sözcükler: çevre yolu, deniz yolu, hava yolu,
kara yolu.
Durum, olgu, olay bildiren sözlerle kurulan birleflik sözcükler: ana dili,
ay tutulmas›, aç›k oturum, bafl a¤r›s›, bafl belas›, çözüm yolu, dil birli¤i, ifl birli¤i, madde bafl›, ses uyumu, yer çekimi.
Bilim, bilgi sözleriyle kurulan birleflik sözcükler: anlam bilimi, dil bilimi,
halk bilimi, toplum bilimi, ses bilgisi, flekil bilgisi.
Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleflik sözcükler: göz yuvar›, hava yuvar›, ›s› yuvar›, ›fl›k yuvar›, renk yuvar›, hava küre, ›fl›k küre, tafl küre, yar› küre, yar›m küre.
Yiyecek ve içecek adlar›yla kurulan birleflik sözcükler: su böre¤i, badem
ya¤›, kuyruk ya¤›, maden suyu, meyve suyu, kaflar peyniri, Adana kebab›, tas
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kebab›, ‹negöl köftesi, mercimek çorbas›, irmik helvas›, Kemalpafla tatl›s›, badem flekeri, çi¤ köfte, içli köfte, dolma biber, kesme fleker, kuru yemifl.
Gök cisimlerinin adlar›: Çoban Y›ld›z›, Kutup Y›ld›z›, gök tafl›, meteor tafl›.
Organ adlar›yla kurulan birleflik sözcükler: afl›k kemi¤i, elmac›k kemi¤i,
serçe parmak, köpek difli, süt difli, kuyruk sokumu, safra kesesi, takma difl, kepçe surat, karga burun, kepçe kulak.
Zamanla ilgili birleflik sözcükler: ba¤ bozumu, gece yar›s›, gün ortas›, hafta sonu.
-r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en s›fat fiil ekleriyle kurulan s›fat tamlamas› yap›s›ndaki birleflik sözcükler ayr› yaz›l›r: çalar saat, döner sermaye, koflar ad›m, yeter say›, ç›kmaz sokak, tükenmez kalem, uçan daire.
Renk sözü ve renklerden birinin ad›yla kurulmufl ad tamlamas› yap›s›ndaki renk adlar›, rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullan›lan s›fatlar ayr› yaz›l›r: bal rengi, duman rengi, gümüfl rengi, gece mavisi, limon sar›s›, aç›k yeflil, kirli sar›.
Yer adlar›nda kullan›lan bat›, do¤u, güney, kuzey, güneybat›, güneydo¤u, afla¤›, orta, yukar›, iç, yak›n, uzak sözcükleri ayr› yaz›l›r: Do¤u Anadolu, Bat› Trakya, Güneybat› Anadolu, Orta Asya, Uzak Do¤u, ‹ç Anadolu,
Afla¤› Ayranc›.
Kifli adlar›ndan oluflan mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy, vb. yer
ve kurulufl adlar›nda sondaki unvanlar hariç kifli adlar› ayr› yaz›l›r: Yunus Emre Kampüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvar›, Fevzi Çakmak Soka¤›, Cemal
Nadir Soka¤›.
D›fl, iç, öte, s›ra sözleriyle oluflturulan birleflik sözcük ve terimler ayr›
yaz›l›r: ça¤ d›fl›, kanun d›fl›, ola¤an d›fl›, yasa d›fl›, hafta içi, yurt içi, fizik ötesi, s›n›r ötesi, k›z›l ötesi, akl› s›ra, ard› s›ra, yan› s›ra.
Alt ve üst sözlerinden oluflmufl, somut olarak yer belirten birleflik sözcük ve terimler ayr› yaz›l›r: deri alt›, su alt›, toprak alt›, yer alt›, arka üstü,
bafl üstü, böbrek üstü bezi.
Alt, üst, ana, ön, arka, art, yan, karfl›, iç, d›fl, orta, büyük, küçük, sa¤,
sol, peflin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin baflta bulundu¤u birleflik sözcük ve terimler ayr› yaz›l›r: alt yaz›, üst küme, ana bilim dal›, ana fikir, ön
söz, arka teker, art damak, yan cümle, karfl› görüfl, iç savafl, d›fl hat, orta oyunu, küçük harf, sa¤ aç›k, sol bek, peflin hüküm, bir hücreli, iki efleyli, tek hücreli, çok düzlemli, çift kanatl›lar.

Al›nt› Sözcüklerin Yaz›l›fl›
Türkçenin yaz›m›nda s›k›nt› çekilen bir di¤er konu da baflka dillerden gelen sözSIRA S‹ZDE
cüklerin yaz›m›nda yaflanmaktad›r. Yabanc› kökenli sözcüklerin
yaz›l›fl›yla ilgili
kurallar›, yaz›m›nda en fazla yanl›fl görülen sözcüklerden baz›lar›yla örneklendirerek birlikte inceleyelim:
D Ü fi Ü N E L ‹ M
• ‹ki ünsüzle bafllayan bat› kökenli al›nt›lar, ünsüzler aras›na ünlü konmadan yaz›l›r: gram, kral, kredi, kritik, plan, problem, program, propaganda,
S O R U
protein, slogan, spiker, staj, stüdyo,trafik.
‹ki ünsüzle bafllayan bat› kökenli al›nt›lar, Türkçe söyleyiflte zorluk yaratt›¤›
D ‹ K K A T için iskelet,
istatistik, kulüp gibi birkaç örnekte iki ünsüz aras›nda bir ünlü türemifltir. Bu örneklerde
türeyen ünlü yayg›nlaflt›¤› için yaz›l›flta da gösterilmifltir.
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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• ‹ki ünsüzle biten bat› kökenli al›nt›lar, ünsüzler aras›na ünlü konmadan
yaz›l›r: film, form, lüks, modern, psikiyatr, slayt, teyp.
• ‹çinde SIRA
yan S‹ZDE
yana iki veya daha çok ünsüz bulunan bat› kökenli alnt›lar,
ünsüzler aras›na ünlü konmadan yaz›l›r: apartman, biyografi, elektrik, kilogram,D Üorkestra,
program.
fi Ü N E L ‹ M
• Bat› kökenli al›nt›lar›n içinde veya sonunda bulunan g ünsüzü korunarak yaz›l›r: diyagram, magma, monografi, paragraf, program, arkeolog, diyaS O ürolog.
R U
log, jeolog,
Co¤rafya, foto¤raf
D ‹ K K Ave
T topo¤raf sözcüklerinde g’ler, ¤’ye dönüflmüfltür.

Yabanc›SIRA
Özel
Adlar›n Yaz›l›fl›
S‹ZDE

N N

• Arap ve
Fars
kökenli kifli ve yer adlar›, Türkçenin yap› ve ses özellikleSIRA
S‹ZDE
rine göre yaz›l›r: Mehmet, Necmettin, Ömer, Fatma, Fas, M›s›r, Erdebil, Ba¤dat, Mekke.
AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M
• Latin yaz›
sistemini kullanan dillerdeki özel adlar, özgün biçimleriyle
yaz›l›r:SIRA
Beethoven,
Chopin, Grimm, Shakespeare, Bologna, Buenos Aires, New
S‹ZDE
KS ‹de
AU P
O TR Janerio.
York, Rio

Ü fi Ü N E L ‹ M
Napolyon, DBrüksel,
D ‹ K K A TCenevre, Londra, Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selanik, Atina, VeneTELEV‹ZYON
dik, Viyana, Zürih, Hollanda, Letonya, Lüksemburg gibi bat› kökenli adlar; eskiden beri diS O R Ubiçimleriyle kullan›l›r.
limize yerleflen
SIRA bu
S‹ZDE

N N

‹ ND T‹ KE RKayr›
NA ET T yaz›lan yer adlar› Türkçede de ayr› yaz›l›r: Frankfurt am Main, Hyde
Ait oldu¤u dilde
AMAÇLARIMIZ
park, New Orleans, San Marino, Titov Veles.

N N

SIRA S‹ZDE

• Yunanca adlar›n yaz›m›nda Yunan harflerinin ses de¤erlerini karfl›laK ‹ T A P
yan Türkçe harfler kullan›l›r: Homeros, Heredotos, Sokrates, Aristoteles, PlaAMAÇLARIMIZ Papandreu.
ton, Karamanlis,
• Rusça adlar›n yaz›m›nda Rus harflerinin ses de¤erlerini karfl›layan TürkTELEV‹ZYON
çe harfler kullan›l›r: Brejnev, Çaykovski, Çehov, Dostoyevski, Gorbaçov, YeltK ‹ T A P
sin, Moskova, Omsk, Petersburg.
• Çince adlar Türkçede yerleflmifl biçimleriyle yaz›l›r: Honan, Pekin,
‹NTERNET
fianghay.
TELEV‹ZYON
• Japonca adlar Türkçede yerleflmifl biçimleriyle yaz›l›r: Tokyo, Hiroflima,
Osaka, Kyoto, Hirohito, Masao Mori.
• Türk devlet ve topluluklar›na ait adlar Türkçede yerleflmifl biçimleriyle
TERNET
yaz›l›r:‹ NAzerbaycan,
Özbekistan, Bakü, Biflkek, Cengiz Aytmatov.

Düzeltme ‹flaretinin Kullan›l›fl›
• Düzeltme iflareti (^), yaz›l›fllar› ayn› olan ancak bu iflaretin kullan›m›yla
anlamlar› de¤iflen sözcüklerde okunufllar› uzun olan ünlülerin üzerine
konur.
Afla¤›daki örneklerde bu iflaretin getirdi¤i anlam de¤iflikli¤ini inceleyelim:
adem (yokluk)
adet (say›)
afl›k (eklem kemi¤i)

âdem (insan)
âdet (gelenek, al›flkanl›k)
âfl›k (vurgun, tutkun)
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ama
amin
hal
hala
kar
flura
hak
varis

(fakat)
(kimya terimi)
(Pazar yeri)
(baban›n k›z kardefli)
(donarak ya¤an su buhar›)
(flu yer)
(do¤ruluk)
(damar genifllemesi)

âmâ
âmin
hâl
hâlâ
kâr
flûra
hâk
vâris

(görme engelli)
(dua sözü)
(durum, vaziyet)
(henüz)
(kazanç)
(dan›flma kurulu)
(toprak)
(mirasç›)

• Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren birtak›m sözcük ve eklerle özel adlarda
bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine de düzeltme iflareti konur:
Dergâh, tezgâh, yadigâr, dükkân, hikâye, kâ¤›t, mahkûm, mekân.
Yabanc› dillerden Türkçeye giren kifli ve yer adlar›nda ince l ünsüzünden
sonra gelen a ve
SIRA S‹ZDE
u ünlüleri de (^) iflareti ile yaz›l›r. Bu kurala uyan örnekler bulunuz.

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M önlemek
• Nispet i’sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle kar›flmas›n›
için kullan›l›r. Böylelikle sözcüklerin anlam farklar› korunmufl olur. Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:
S O R U

(Türk)
(‹slam)
(çocu¤un)
(toprak)

askeri
dini
resmi
milli

Say›lar›n Yaz›l›fl›

askerî
dinî
resmî
millî

(okul)
(konular)D ‹ K K A T
(kurulufllar)
(bayramlar)

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

AMAÇLARIMIZ
• Say›lar metin içinde yaz›yla yaz›l›r: iki yüz y›ldan beri,
dört kifli, haftan›n
ikinci günü, alt› ayda bir, sekiz hafta sonra.
• Saat, para, ölçü ve istatistiki verilere iliflkin say›larda rakam kullan›l›r:
‹ T kifli,
A P %50.
15.30’da, 1.500 YTL, 25 kilogram, 100 kilometre, 5 metre, K600
• Birden fazla sözcükten oluflan say›lar ayr› yaz›l›r: alt› yüz on iki, otuz alt›
bin.
T E L E V ‹bitiflik
Z Y O N yaz›l›r:
• Para ile ilgili ifllemlerde; senet, çek vb. belgelerde say›lar
135,40 (yüzotuzbeflYTL,k›rkYKr).
• Oyun adlar›n› belirten say›lar bitiflik yaz›l›r: altm›flalt›, elliiki.
• Befl ve beflten çok rakaml› say›lar, sondan say›larak, üçlü
ayr›‹ N T E Rgruplara
NET
larak yaz›l›r ve araya nokta konur: 136.729, 52.650.985,
67.653.250.734.300.
• Say›larda kesirler virgülle ayrl›r: 17,5 (17 tam, onda 5), 7,45 (7 tam, yüzde
45).
• S›ra say›lar› yaz›yla da rakamla da yaz›labilir. Rakamla gösterildi¤inde
ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme iflareti konarak derec e gösteren ek yaz›l›r: 7., 72., VI.,4’üncü, 6’nc›.
• Romen rakamlar›; yüzy›llarda, hükümdar adlar›nda, tarihlerde, aylar›n
yaz›l›fl›nda, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitaplar›n as›l bölümlerinden
önceki sayfalar›n numaraland›r›lmas›nda kullan›labilir: XI. yüzy›l, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, VIII. Edvard, 3.VI.1956, II. Cilt.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Baz› Sözcüklerin ve Eklerin Yaz›l›fl›
• da, de Ba¤lac›n›n Yaz›m›
Ba¤laç olan da, de kendinden önceki sözcü¤ün son ünlüsüne ba¤l› olarak
ünlü uyumlar›na uyar ve ayr› yaz›l›r. Ancak ba¤laç olan da, de bulunma durumu
eki olan -da, -de, -ta, -te ile s›kça kar›flt›r›l›r. Aralar›ndaki fark› görmek için örnekleyelim:
Kardeflim evde uyuyor. (ek)
Otobüs yolda kald›.
(ek)
Gözlü¤üm çantamdayd›. (ek)

Ev de y›k›lm›fl.
(ba¤laç)
Yol da çok bozuktu.
(ba¤laç)
Çantam da yan›mda de¤ildi. (ba¤laç)

Ba¤laç olan da, de cümlelere de¤iflik anlamlar katar. Örnekleyelim:

SIRA S‹ZDE
D ÜSfi OÜ NRE LU‹ M

O kitab›SIRA
benS‹ZDE
de okudum.
Ben o kitab› da okudum.
Büyümüfl
küçülmüfl sanki.
SIRAde
S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Art›k gelirse
de bir ifle yarayaca¤›n› sanm›yorum.
Ya¤murSIRA
daS‹ZDE
ne ya¤murdu ama!
D Üde
Sfi ÜONgötür
RE LU‹ M ya sen de gitme.
Ya beni

D SÜ fiOÜ RN EUL ‹ M
D‹KKAT

S O de
R U
Ba¤laç olan da,
zaman ta, te biçiminde yaz›lmaz.
D ‹ K K Ahiçbir
T

S O R U
D ‹ K S‹ZDE
KAT
SIRA

UT
ya da ba¤lac›
DS ayr›
‹OK RKS‹ZDE
Ayaz›l›r.
SIRA

SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M

D ‹ KS‹ZDE
KAT
SIRA
AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
SIRA S‹ZDE
‹NTERNET
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

(baflkalar› gibi)
(benzerleri gibi)
(karfl›tl›klar› ba¤lama)
(neden-sonuç)
(pekifltirme)
(eflitleme)

D Ü fi Ü N E L ‹ M

N N
N N
N N

Ba¤laç olan da,
önceki sözcükten kesme iflaretiyle ayr›lmaz.
D ‹ Kde
K A kendinden
T
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ

• ki Ba¤lac›n›n
Yaz›m›
SIRA S‹ZDE
Ba¤laçAMAÇLARIMIZ
olan ki her zaman ayr› yaz›l›r ve baflka bir biçimi yoktur. Ba¤laç olan ki,
‹ T A P
ek olanK-ki
ile s›kça kar›flt›r›l›r. Aralar›ndaki fark› görmek için örnekleyelim:
DünküAMAÇLARIMIZ
kar ya¤›fl›ndan yoldaki araçlar çok etkilendi.
K ‹ T A P
Caddedeki
›fl›klar yan›yor ama soka¤›nki sönmüfl.
TELEV‹ZYON
Benimki de düflüncesizlik can›m, hakl›s›n.
K ‹ T A P
Geçen y›lki ürün bereketli oldu.
TELEV‹ZYON
Bankadaki hesab›m› kapatt›m.
‹NTERNET

Geçmifl
ki hayali cihan de¤er.
T Ezaman
L E V ‹ Z Y O olur
N
Babam›n vakti yok ki durup bunlar› dinlesin.
NTERNET
Desem ‹ki
vakitlerden bir nisan akflam›d›r.
SIRA
Bana k›zar S‹ZDE
m› ki?
‹ N Tgüzeldi
E R N E T ki anlatamam.
Öylesine

(ek)
(ek)
(ek)
(ek)
(ek)
(ba¤laç)
(ba¤laç)
(ba¤laç)
(ba¤laç)
(ba¤laç)

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE
Örneklerde
de görüldü¤ü gibi bitiflik yaz›lan -ki eki ya ilgi zamiri ya da s›fat görevinde kullan›l›r; ba¤laç olan ki ise ya cümleleri birbirine ba¤lamakta ya da bir
O R U
sözcü¤ü bir Scümleye
ba¤lamaktad›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

fiüphe ve pekifltirme
D ‹ K K A T göreviyle kullan›lan ki sözü de ayr› yaz›l›r: Ne düflünüyor ki?
S O ki....
R U
Öyle yorgunum

N N
N N

SIRA S‹ZDE

ki ba¤lac› fluDörneklerde
kal›plaflt›¤› için bitiflik yaz›l›r: belki, çünkü, hâlbuki, mademki,
‹KKAT
me¤erki, oysaki, sanki.
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
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• ne ..... ne ..... Ba¤lac›n›n Yaz›m›
ne ..... ne ..... ba¤lac›n›n kullan›ld›¤› cümlelerde fiil olumlu olmal›d›r:
Ne arad› ne sordu.
Ne derslere devam ediyor ne s›navlara çal›fl›yordu.
Bu güne kadar ne annesini ne de babas›n› görmüfltü.
• m›, mi, mu, mü Soru Ekinin Yaz›m›
m›, mi, mu, mü kendinden önceki sözcükten ayr› yaz›l›r ve kendinden önceki
sözcü¤e incelik-kal›nl›k, düzlük-yuvarlakl›k yönünden uyar:
‹yi mi?

Hasta m›?

Duydun mu?

Gördün mü?

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitiflik yaz›l›r:
Nas›ls›n›z, iyi misiniz? Hasta m›yd›n? Okur musunuz? Düzgün müymüfl?
Yukar›daki örneklerde bu ekin soru görevinde kullan›ld›¤›n› gördük. Bu ek
cümlede soru d›fl›nda baflka görevlerde de kullan›l›r. Bu tür kullan›mlarda ek, soru anlam›ndan uzaklafl›r ve yine ayr› yaz›l›r:
Tatl› m› tatl› bir dil.
Bunu bize yapar m› yapar.
Onu gördü mü her fleyi unuturdu.
Ya¤mur ya¤d› m› çamur basard›.
Geldi mi gitmez.

(pekifltirme)
(olas›l›¤› pekifltirme)
(ba¤laç)
(ba¤laç)
(karfl›tl›k)

Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yaz›m yanl›fl› vard›r?
a. Duvardaki bofllu¤a s›¤ar m› ki bu eflyalar?
b. Yerde, çok eski oldu¤u belli olan bir hal› vard›.
c. Onunlada onsuz da olam›yordu.
d. Bekledim de gelmedin.
e. S›n›f bofl da olsa oturup bekledim.

‹kilemelerin Yaz›m›

SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

‹kilemeler, ayr› ve araya herhangi bir noktalama iflareti konmadan yaz›l›r :
Ad›m ad›m ilerliyordu.
Beni er geç anlayacaks›n.
Do¤ru dürüst bir ifl bulamad›m gitti.
Yüre¤i küt küt çarp›yordu.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Pekifltirmeli S›fatlar›n Yaz›m›

N N

K güpegündüz,
‹ T A P
Pekifltirmeli s›fatlar bitiflik yaz›l›r: apaç›k, büsbütün, dümdüz,
kapkara, paramparça, sapasa¤lam, s›r›ls›klam, masmavi, yemyeflil.

Sat›r Sonuna Gelen Sözcüklerin BölünmesiT E L E V ‹ Z Y O N
Türkçede sat›r sonunda sözcükler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Sat›ra
s›¤mayan sözcükler bölünürken sat›r sonuna k›sa çizgi (-) konur. Sat›r sonuna
gelen sözcükleri nas›l bölece¤imizi bilmek için Türkçenin hece yap›s›n› iyi bil‹NTERNET
memiz gerekir:
Türkçede sözcük içinde iki ünlü aras›ndaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle
hece kurar: a-ra-ba, ba-fl›-na, in-sa-n›n, ka-ra-ca, sor-du.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Sözcük içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, di¤erleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar: var-l›k, gör-mek, Türk-çe.
Bat› kökenli sözcükler, Türkçenin hece yap›s›na göre hecelere ayr›l›r: band-rol,
kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram.

K›saltmalar›n Yaz›m›

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE

D‹ NÜ Tfi EÜ RN ENLE‹TM
SIRA S‹ZDE
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

TKE L‹E VT ‹ ZA Y OP N

TELEV‹ZYON
‹NTERNET

K›saltma; bir sözcük, terim veya özel ad›n içerdi¤i harflerden biri veya birkaç› ile
daha k›sa olarak ifade edilmesi ve simgelefltirilmesidir. K›saltma kurallar› flunlard›r:
Kurulufl, kitap, dergi ve yön adlar›n›n k›saltmalar› genellikle her sözcü¤ün ilk
harfi büyük yaz›larak yap›l›r: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), ABD (Amerika Birleflik Devletleri), AB (Avrupa Birli¤i), B (bat›), D (do¤u), GD (güneydo¤u),
SIRA S‹ZDE
KB (kuzeybat›).
Baz› k›saltmalarda özellikle son sözcü¤ün birkaç harfinin de k›saltmaya al›nd›¤›; baz› k›saltmalarda da aradaki sözcüklerden hiç harf al›nmad›¤› örnekler de varD Ü fi Ü N E L ‹ M
d›r. Bu tür yap›larda, k›saltman›n ak›lda kal›c› olmas› için yeni bir sözcük oluflturma amac› güdülmüfltür: BOTAfi (Boru Hatlar› ile Petrol Tafl›ma Anonim fiirketi),
S OveR Edebiyat
U
‹LESAM (‹lim
Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i).
T.C. (TürkiyeDCumhuriyeti)
ve T. (Türkçe) k›saltmalar›n›n d›fl›nda büyük harfle yap›lan k›‹KKAT
saltmalarda nokta kullan›lmaz.

N N

SIRA S‹ZDE

Element ve ölçülerin uluslararas› k›saltmalar› kullan›l›r: Fe (demir), km (kilometre), l (litre), mg (miligram).
Kurulufl,
kitap, dergi ve yön adlar›yla element ve ölçülerin d›fl›nda kalan sözAMAÇLARIMIZ
cük veya sözcük gruplar›n›n k›saltmas›nda ilk harfle birlikte sözcü¤ü oluflturan di¤er temel harfler dikkate al›n›r. K›salt›lan sözcük veya sözcük grubu; özel ad, unK ‹ T ise
A Pilk harf büyük; cins ad ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca),
van veya rütbe
‹ng. (‹ngilizce), Prof. (Profesör), K›r›m Cad. (K›r›m Caddesi), Alb. (Albay), Av.
(Avukat), hzl. (Haz›rlayan), fiz. (fizik), kim. (kimya).
L E V ‹ Z Y O Nyap›lan k›saltmalara getirilen eklerde sözcü¤ün okunuflu esas
KüçükT Eharflerle
SIRA
S‹ZDE YKr’un.
al›n›r: cm’yi,
kg’dan,
Büyük harflerle yap›lan k›saltmalara getirilen eklerde k›saltman›n son harfinin
okunuflu esas al›n›r: THY’de, TRT’deki, YTL’nin.
D‹ NÜ fiT ÜE NR ENLE‹ TM
SIRAbüyük
S‹ZDE harflerle yap›ld›¤› hâlde bir sözcük gibi okunan k›saltmalara
K›saltmas›
getirilen eklerde k›saltman›n okunuflu esas al›n›r: ASELSAN’a, BOTAfi’ta, NAS O R U
TO’nun, UNESCO’dan.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Sonunda nokta
k›saltmalara getirilen ekler, kesme iflaretiyle ayr›lmaz : Alm.dan,
D ‹ Kbulunan
KAT
S O R U
‹ng.yi, vb.leri.

N N
N N

SIRA S‹ZDE

Tonsuz (sert)D ‹ünsüzle
K K A T biten k›saltmalar, ek ald›klar›nda okunufltaki tonsuz ses tonlulaflt›r›lmaz : AG‹K’in (AG‹⁄’in de¤il), CMUK’un (CMU⁄’un de¤il), RTÜK’e (RTÜ⁄’ün de¤il), TÜB‹TAK’›n (TÜB‹TA⁄’›n
AMAÇLARIMIZde¤il). Birlik sözcü¤ü ile yap›lan k›saltmalarda söyleyiflte k’n›n yuSIRA S‹ZDE
muflamas› normaldir : ÇUKOB‹RL‹K’e (söyleyiflte : ÇUKOB‹RL‹⁄E), F‹SKOB‹RL‹K’in (söyleyiflte : F‹SKOB‹RL‹⁄‹N).
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

fiimdi, s›kça karfl›laflt›¤›m›z k›saltmalar› inceleyelim. Afla¤›daki örneklerde; k›saltmalar›n aç›l›m›na, büyük ve küçük harflere, nokta iflaretine, di¤er dillerden
Türkçeye Tgiren
dikkat edin:
KE L ‹E VT‹ Zk›saltmalara
AY OPN

TELEV‹ZYON
‹NTERNET
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ABS
ADSL
Age.
AIDS
AKUT
Alb.
AO
Asb.
At¤m.
AÜ
BDDK
CMUK
DDT
DNA
EFT
FIBA
FIDE
FIFA
FILA
GSM
HIV
ISBN
ISSN
‹MKB
LCV
LPG
Ltd.
MYK
NASA
NATO
Nu.
Onb.
RAM
S
s.
sa.
Sb.
SKT
STK
T.
T.C.
TEM
TIR

Motorlu tafl›tlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
Asimetrik say›sal abone hatt› (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Ad› geçen eser
Edinilmifl ba¤›fl›kl›k yetersizli¤i belirtisi (Acquired immune deficiency
syndrome)
Arama Kurtarma Teflkilat›
Albay
Anonim ortakl›k
Astsubay
Aste¤men
Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
Deoksirübo nükleik asit
Elektronik fon transferi
Uluslararas› Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de
Basketball Association)
Uluslararas› Satranç Federasyonu (Fédération Internationale des
Échecs)
Uluslararas› Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)
Uluslararas› Amatör Gürefl Federasyonu (Fédération Internationale
des Luttes Associées)
Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
AIDS hastal›¤›na neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
Uluslararas› standart kitap numaras› (International Standard Book
Number)
Uluslararas› standart dizi numaras› (International Standard Serial Number)
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
Lütfen cevap veriniz
S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gaz› (Liquified Petroleum Gas)
Limitet
Merkez Yönetim Kurulu
Amerikan Ulusal Havac›l›k ve Uzay Araflt›rmalar› Merkezi (National
Aeronautics and Space
Administration)
Kuzey Atlantik Antlaflmas› Teflkilat› (North Atlantic Treaty Organization)
Numara
Onbafl›
Bilgisayarda okunabilir ve yaz›labilir bellek (Random Access Memory)
Say›
Sayfa
Saat
Subay
Son kullanma tarihi
Sivil Toplum Kuruluflu
Türkçe
Türkiye Cumhuriyeti
Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
Uluslararas› Kara Yolu Tafl›mac›l›¤› (Transport International Routier)
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Tu¤a.
Tu¤g.
UEFA
UFO
ÜT
vb.
vd.
VIP
YKr

Tu¤amiral
Tu¤general
Avrupa Futbol Federasyonlar› Birli¤i (Union of European Football Associations)
Tan›mlanmam›fl Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
Üretim tarihi
Ve baflkas›, ve baflkalar›, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
Ve devam›, ve di¤erleri
Çok önemli kifli (Very Important Person)
Yeni kurufl

5. Ünite - Yaz›m Kurallar›
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Özet

N
AM A Ç

1

N

Yaz›m kurallar›n›n önemini anlamak
Yaz›l› anlat›mda, do¤ru anlat›m›n sa¤lanmas›nda
yaz›m kurallar› ve noktalama iflaretleri yard›mc›
olur. Bütün dillerde yaz›m kuralar›n›n amac›, o
dili kullananlara ortak yaz›m› sa¤lamakt›r. Yaz›da; kar›fl›kl›klar›n önüne geçmek, yanl›fl okumay› önlemek, okumay› ve anlamay› kolaylaflt›rmak, cümlenin yap›s›n› ve duraklama yerlerini
belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini
belirtmek için yaz›m kurallar›na uyulur.

Yaz›m kurallar›n› kavramak
Yaz›m, dilin sözcüklerini do¤ru olarak yaz›ya geçirilmesini sa¤layan ortak yazma biçimidir.
Büyük Harfler
• Cümle büyük harfle bafllar. Cümle içinde, t›rnak
veya yay ayraç ile belirtilen al›nt›lar tam bir cümle ise büyük harfle bafllar, iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle bafllar.
• Özel adlar büyük harfle bafllar: Kifli adlar› ve soyadlar›, kifli adlar›ndan önce ve sonra gelen sayg› sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe
adlar›, resmî yaz›larda sayg› bildiren sözlerden
sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren
sözcükler ve hitap sözleri; millet, boy, oymak
adlar›, dil ve lehçe adlar›, devlet adlar›, din ve
mezhep adlar› ile bunlar›n mensuplar›n› bildiren
sözler, din ve mitoloji ile ilgili özel adlar, gezegen ve y›ld›z adlar›; k›ta, bölge, il, ilçe, köy, semt,
cadde, sokak, semt gibi yer adlar›; saray, köflk,
han, köprü, kale, an›t gibi yap› adlar›; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlar›, kurum, kurulufl ve kurul adlar›, kitap, dergi, gazete, ve sanat eserlerinin adlar›, ulusal ve dinî bayramlarla kurultay, sempozyum, aç›k oturum vb.
toplant›lar›n adlar›, bayram niteli¤i kazanm›fl
günlerin adlar›, tarihî olay, ça¤ ve dönem adlar›,
özel adlardan üretilen bütün sözcükler; yer, millet ve kifli adlar›yla kurulan birleflik sözcükler
özel add›r.
• fiiirlerde dizeler, belirli bir tarih bildiren ay ve
gün adlar›, levhalar ve aç›klama yaz›lar›; kitap,
bildiri, makale vb.nde ana bafll›kta bulunan sözcüklerin tamam›, alt bafll›klarda bulunan sözcüklerin ise ilk harfleri büyük olur.

A M A Ç

2

Birleflik Sözcüklerin Yaz›l›fl›
Birleflik sözcükler, iki ya da daha çok sözcü¤ün
birlikte kullan›m›yla oluflan ve anlaml› tek bir
sözcük ifllevi gören ögelerdir. Bu sözcüklerin ayr› ya da bitiflik yaz›l›fl› belirli kurallara ba¤l›d›r.
Bitiflik Yaz›lan Birleflik Sözcükler
• Ses düflmesine u¤rayan birleflik sözcükler,
• et- ve ol- yard›mc› fiilleriyle birleflirken ses düflmesine veya ses türemesine u¤rayan birleflik sözcükler,
• Her iki sözcü¤ü veya ikinci sözcü¤ü, birleflme s›ras›nda benzetme yoluyla anlam de¤iflmesine u¤rayan birleflik sözcükler: Bitki adlar›, hayvan adlar›, alet ve eflya adlar›, yiyecek adlar›, gök cisimlerinin adlar›, renk adlar›,
• -a, -e, -›, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle; bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, görmek ve yazmak fiilleriyle yap›lan tasvirî birleflik fiiller,
• Bir veya iki ögesi emir kipi ile kurulan kal›plaflm›fl birleflik sözcükler,
• -an / -en, -r / - ar / - er / - ›r / -ir, -maz / -mez ve
-m›fl / -mifl s›fat fiil eklerinin kal›plaflmas›yla oluflmufl birleflik sözcükler,
• ‹kinci sözcü¤ü -d› ( -di / -du / -dü / -t› / -ti / -tu
/ -tü) kal›plaflm›fl belirli geçmifl zaman ekleriyle
kurulan birleflik sözcükler,
• Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri
sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleflik
sözcükler,
• fiehir, kent, köy, mahalle, da¤, tepe, deniz, göl,
›rmak, su vb. sözcüklerle kurulmufl s›fat tamlamas› ve belirtisiz ad tamlamas› kal›b›ndaki yer
adlar›,
• Ara yönleri belirten sözcükler,
• Ev, hane, name, zade” sözcükleri ile kurulan birleflik sözcükler,
• Arapça kurallara göre oluflan tamlamalar ve kal›plaflm›fl biçimler,
• Farsça kurallara göre oluflan tamlamalar ve kal›plaflm›fl biçimler,
• Kanunlarda bitiflik geçen veya bitiflik olarak tescil ettirilmifl olan kurulufl adlar›,
• Kifli adlar› ve unvanlar›ndan oluflmufl mahalle,
meydan, köy vb. yer ve kurulufl adlar›nda unvan
sözü sonda olan birleflik sözcükler,
• Her iki anlam› da as›l anlam›n› korudu¤u hâlde
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bitiflik yaz›m›n yayg›nlaflt›¤› birleflik sözcükler:
Bafl sözüyle oluflturulan tamlamalar; o¤lu, k›z›
sözleri; a¤a, bey, efendi, han›m, nine... sözleri;
belirsizlik gösteren s›fat ve zamirler.
Ayr› Yaz›lan Birleflik Sözcükler
• Herhangi bir ses düflmesine veya türemesine u¤ramadan etmek, eylemek, olmak, k›lmak, olmak
yard›mc› fiilleriyle kurulan birleflik fiilller,
• Birleflme s›ras›nda sözcüklerinden ikincisi veya
hiçbiri anlam de¤iflikli¤ine u¤ramayan birleflik
sözcükler: Hayvan adlar›yla kurulan birleflik sözcükler, bitki adlar›yla kurulan birleflik sözcükler;
nesne, eflya ve alet adlar›yla kurulan birleflik sözcükler, yol ve ulafl›mla ilgili birleflik sözcükler;
durum, olgu, olay bildiren sözlerle kurulan birleflik sözcükler; bilim, bilgi sözleriyle kurulan birleflik sözcükler, yuvar, küre sözleriyle kurulan
birleflik sözcükler, yiyecek ve içecek adlar›yla
kurulan birleflik sözcükler, gök cisimlerinin adlar›, organ adlar›yla kurulan birleflik sözcükler, zamanla ilgili birleflik sözcükler,
• -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en s›fat fiil ekleriyle kurulan s›fat tamlamas› yap›s›ndaki birleflik sözcükler,
• Renk sözü ve renklerden birinin ad›yla kurulmufl ad tamlamas› yap›s›ndaki renk adlar›, rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullan›lan s›fatlar,
• Yer adlar›nda kullan›lan bat›, do¤u, güney, kuzey, güneybat›, güneydo¤u, afla¤›, orta, yukar›,
iç, yak›n, uzak sözcükleri,
• Kifli adlar›ndan oluflan mahalle, bulvar, cadde,
sokak, ilçe, köy vb. yer ve kurulufl adlar›nda sondaki unvanlar hariç kifli adlar›,
• D›fl, iç, öte, s›ra sözleriyle oluflturulan birleflik
sözcük ve terimler,
• Alt, üst sözlerinden oluflmufl, somut olarak yer
belirten birleflik sözcük ve terimler,
• Alt, üst, ana, ön, arka, art, yan, karfl›, iç, d›fl, orta, büyük, küçük, sa¤, sol, peflin, bir, iki, tek, çok,
çift sözlerinin baflta bulundu¤u birleflik sözcük
ve terimler.
Al›nt› Sözcüklerin Yaz›l›fl›
• ‹ki ünsüzle bafllayan bat› kökenli al›nt›lar, ünsüzler aras›na ünlü konmadan; iki ünsüzle biten bat› kökenli al›nt›lar, ünsüzler aras›na ünlü konmadan yaz›l›r.

• ‹çinde yan yana iki veya daha çok ünsüz bulunan
bat› kökenli alnt›lar, ünsüzler aras›na ünlü konmadan yaz›l›r. Bat› kökenli al›nt›lar›n içinde veya
sonunda bulunan g ünsüzü korunarak yaz›l›r.
Yabanc› Özel Adlar›n Yaz›l›fl›
• Arap ve Fars kökenli kifli ve yer adlar›, Türkçenin yap› ve ses özelliklerine göre; Latin yaz› sistemini kullanan dillerdeki özel adlar, özgün biçimleriyle yaz›l›r.
• Yunanca adlar›n yaz›m›nda Yunan harflerinin ses
de¤erlerini karfl›layan Türkçe harfler kullan›l›r.
• Rusça adlar›n yaz›m›nda Rus harflerinin ses de¤erlerini karfl›layan Türkçe harfler kullan›l›r.
• Çince adlar, Türkçede yerleflmifl biçimleriyle
yaz›l›r.
• Japonca adlar, Türkçede yerleflmifl biçimleriyle
yaz›l›r.
• Türk devlet ve topluluklar›na ait adlar, Türkçede
yerleflmifl biçimleriyle yaz›l›r.
Düzeltme ‹flaretinin Kullan›l›fl›
• Düzeltme iflareti (^), yaz›l›fllar› ayn› olan ancak
bu iflaretin kullan›m›yla anlamlar› de¤iflen sözcüklerde okunufllar› uzun olan ünlülerin üzerine
konur.
• Nispet i’sinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle
kar›flmas›n› önlemek için kullan›l›r.
Say›lar›n Yaz›l›fl›
• Say›lar metin içinde yaz›yla yaz›l›r. Saat, para, ölçü ve istatistiki verilere iliflkin say›larda rakam
kullan›l›r.
• Birden fazla sözcükten oluflan say›lar ayr› yaz›l›r.
• Para ile ilgili ifllemlerde senet, çek vb. belgelerde
say›lar bitiflik yaz›l›r.
• Oyun adlar›n› belirten say›lar bitiflik yaz›l›r.
• Befl ve beflten çok rakaml› say›lar, sondan say›larak, üçlü gruplara ayr›larak yaz›l›r ve araya nokta konur.
• Say›larda kesirler virgülle ayr›l›r.
• S›ra say›lar› yaz›yla da rakamlada yaz›labilir. Rakamla gösterildi¤inde ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme iflareti konarak derece gösteren ek yaz›l›r.
• Romen rakamlar›; yüzy›llarda, hükümdar adlar›nda, tarihlerde aylar›n yaz›l›fl›nda, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitaplar›n as›l bölümlerinden
önceki sayfalar›n numaraland›r›lmas›nda kullan›labilir.
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da, de Ba¤lac›n›n Yaz›m›
Ba¤laç olan da, de kendinden önceki sözcü¤ün
son ünlüsüne ba¤l› olarak ünlü uyumlar›na uyar
ve ayr› yaz›l›r.
ki Ba¤lac›n›n Yaz›m›
Ba¤laç olan ki her zaman ayr› yaz›l›r ve baflka bir
biçimi yoktur.
ne ..... ne ..... Ba¤lac›n›n Yaz›m›
ne ..... ne ..... ba¤lac›n›n kullan›ld›¤› cümlelerde
fiil olumlu olmal›d›r.
m›, mi, mu, mü Soru Ekinin Yaz›m›
m›, mi, mu, mü kendinden önceki sözcükten
ayr› yaz›l›r ve kendinden önceki sözcü¤e incelik-kal›nl›k, düzlük-yuvarlakl›k yönünden uyar.
Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitiflik
yaz›l›r.
‹kilemelerin Yaz›m›
‹kilemeler, ayr› ve araya herhangi bir noktalama
iflareti konmadan yaz›l›r.
Pekifltirmeli S›fatlar›n Yaz›m›
Pekifltirmeli s›fatlar bitiflik yaz›l›r.
Sat›r Sonuna Gelen Sözcüklerin Bölünmesi
Türkçede sat›r sonunda sözcükler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Sat›ra s›¤mayan sözcükler bölünürken sat›r sonuna k›sa çizgi (-) konur.
Bat› kökenli sözcükler, Türkçenin hece yap›s›na
göre hecelere ayr›l›r:
K›saltmalar›n Yaz›m›
• Kurulufl, kitap, dergi ve yön adlar›n›n k›saltmalar› genellikle her sözcü¤ün ilk harfi büyük yaz›larak yap›l›r.
• Baz› k›saltmalarda özellikle son sözcü¤ün birkaç
harfinin de k›saltmaya al›nd›¤›; baz› k›saltmalarda da aradaki sözcüklerden hiç harf al›nmad›¤›
örnekler de vard›r. Bu tür yap›larda, k›saltman›n
ak›lda kal›c› olmas› için yeni bir sözcük oluflturma amac› güdülmüfltür.
• T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) k›saltmalar›n›n d›fl›nda büyük harfle yap›lan k›saltmalarda nokta kullan›lmaz.
• Element ve ölçülerin uluslararas› k›saltmalar› kullan›l›r.
• Kurulufl, kitap, dergi ve yön adlar›yla element ve
ölçülerin d›fl›nda kalan sözcük veya sözcük gruplar›n›n k›saltmas›nda ilk harfle birlikte sözcü¤ü
oluflturan di¤er temel harfler dikkate al›n›r.
• Küçük harflerle yap›lan k›saltmalara getirilen eklerde sözcü¤ün okunuflu esas al›n›r.
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• Büyük harflerle yap›lan k›saltmalara getirilen eklerde k›saltman›n son harfinin okunuflu esas al›n›r.
• K›saltmas› büyük harflerle yap›ld›¤› hâlde bir sözcük gibi okunan k›saltmalara getirilen eklerde
k›saltman›n okunuflu esas al›n›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerin hangisinde büyük harflerin kullan›m›yla ilgili bir yanl›fll›k yap›lm›flt›r?
a. Bayram boyunca Anadolu’nun bat›s› ya¤›fll› olacakm›fl.
b. Bu y›lki festival Ekim ay›n›n ikinci haftas› yap›lacak.
c. Türk Dili dergisinin son say›s›n› hiçbir yerde bulamad›m.
d. Evlerinin en büyük neflesi minik kedileri Beyaz’d›.
e. Bu konu ile ilgili bilgileri Bat›l› kaynaklardan
ö¤reniyoruz.
2. Afla¤›dakilerin hangisinde bir yaz›m yanl›fl› vard›r?
a. Yenilik, sanat›n hem koflulu hem de düflman›d›r.
b. Bir ülkede farkl› görüfllerin olmas› de¤il olmamas› tehlikelidir.
c. Bilimler durmadan alt bilimlere, alt bilimler tekrar alt bilimlere bölünüyor.
d. Öykünün gerçekleri, toplumsal ve bireysel gerçeklerden farkl›d›r.
e. Gök yüzündeki muhteflem k›z›ll›k neler ça¤r›flt›rmaz ki insana...
3. Afla¤›dakilerin hangisinde bir yaz›m yanl›fl› yoktur?
a. Ardarda gelen kötü haberler, herkesi derinden
etkiliyordu.
b. H›z› 2 saniyede 70 km.e ulaflan çitalar, karada
yaflayan en h›zl› hayvanlard›r.
c. ‹yi bir okur, okudu¤u eseri her yönüyle elefltirebilendir.
d. Bir çok insan, öykü yazman›n roman yazmaktan
kolay oldu¤unu düflünür.
e. Komflunun evine güpe gündüz h›rs›z girmifl.
4. Afla¤›dakilerin hangisinde k›saltmalar›n yaz›m›nda
yanl›fll›k vard›r?
a. TDK’nun son yaz›m k›lavuzu var m› sizde?
b. Ozan’›n ablas› THY’de hostes olarak çal›fl›yormufl.
c. Bu sezon TRT’de pek çok yeni dizi film bafll›yor.
d. TÜB‹TAK’›n burslar›na baflvurmay› düflündün
mü hiç?
e. Tek amac›, ODTÜ’de bir bölüm kazanmakt›.

5. Afla¤›dakilerin hangisinde yaz›m yanl›fl› yoktur?
a. Uykusu gelen çocuk, evde ev diye a¤l›yordu.
b. Yeni yasan›n 2011 de yürürlü¤e girece¤i söyleniyor.
c. Madem ki bana güvenmiyorsun, bundan sonra
seninle görüflmeyelim.
d. Bir bildikleri var ki sabaha kadar beklemifller.
e. Yaz gelince köydeki herkez yaylalara ç›k›yor.
6. Afla¤›dakilerden hangisi yaz›m ve noktalama yönünden do¤rudur?
a. “Yaban”› henüz ilk okul y›llar›mda okumufltum.
b. ‹fl ar›yor, ama do¤ru, dürüst bir ifl bulam›yordu.
c. O gün s›n›fta yanl›zca iki kifli vard›; Görkem ve
ben...
d. Okuldan ç›k›p hemen eve gelice¤imizi zannetmifltim.
e. Ayfle Hemflire’nin burada hangi y›llarda çal›flt›¤›n› bilen yok mu?
7. Afla¤›dakilerden hangisinin yaz›m› yanl›flt›r?
a. bir çok
b. bir fley
c. orijinal
d. doküman
e. t›rafl
8. Afla¤›dakilerden hangisinin yaz›m› yanl›flt›r?
a. bafl etmek
b. gel gelelim
c. hiçbir
d. fark etmek
e. hammadde
9. Afla¤›dakilerin hangisinde ‘’da, de’’ nin yaz›m› yanl›flt›r?
a. Güzelliklerde bulunan küçük kederlerde zaman
zaman insan› k›zd›r›yor.
b. Onca sorunu bitirdin de flimdi Ali’de kalan paran›n hesab›n› yap›yorsun.
c. ‹lk duydu¤umda art›k yapacak bir fley kalmam›flt›.
d. Dün akflam da Ak›n’› bulamad›m.
e.Ankara’da yaflayanlar Ku¤ulu Park› iyi bilir.
10. Afla¤›dakilerin hangisinde say›lar›n yaz›m›nda yanl›fll›k vard›r?
a. 9’dan sonra buluflal›m.
b. 4.y›l›na girdi.
c. 26’nc› s›nav›n› da geçti.
d. II. Mehmet o tarihte yirmiiki yafl›na girdi.
e. 8’den büyük say›lar› toplam›fllar.
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Yaflam›n ‹çinden
S›k Yap›lan Yaz›m Yanl›fllar›

mera¤›m› yenemedim

merak›m› yenemedim

Yanl›fl

Do¤ru

mualif

muhalif

,ve

ve

olup ta

olup da

70 li

70’li

orjinal

orijinal

ayit

ait

ö¤ünç

övünç

akl› evvel

akl›evvel

ö¤ünmek

övünmek

Allahaflk›na

Allah aflk›na

önerilebilinecek

önerilebilecek

Arapça’s›

Arapças›

pek çok

pek çok

arkadafldan

arkadafltan

pianist

piyanist

artt›rmak

art›rmak

rastgeldim

rast geldim

ay›r›m

ayr›m

sabahdan

sabahtan

azçok

az çok

senli benli

senlibenli

ba¤zen

bazen

seyhat

seyahat

bafletmek

bafl etmek

sova

so¤an

bir çok

birçok

super

süper

bire bir

birebir

taktir etmek

takdir etmek

birebir çeviri

bire bir çeviri

tarihde

tarihte

birfley

bir fley

tebri¤i

tebriki

böle

böyle

tehtid/tehtit

tehdit

ça¤re

çare

tetenoz

tetanos

çünki

çünkü

trafl

t›rafl

döküman

dokuman

Türkçe’de

Türkçede

dükkan

dükkân

Türkçe’mizin

Türkçemizin

farketmek

fark etmek

Türkçe’yi

Türkçeyi

gel gelelim

gelgelelim

ve,

ve

güçlendirme¤e

güçlendirmeye

yada

ya da

ham madde

hammadde

yaln›z

yaln›z

hergün

her gün

yaln›fl

yanl›fl

herkesden

herkesten

z›t›

z›dd›

herfley

her fley

hiç bir

hiçbir

huku¤un

hukukun

idda/idaa

iddia

imkan

imkân

‹ngilizce’nin

‹ngilizcenin

konservatuar

konservatuvar

maaflallah

maflallah

madem ki

mademki

malesef

maalesef

malolmak

mal olmak

Kaynak: Dr. S. Sadi SEFERO⁄LU http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/Turkce_kullan.html adresinden
04.03.2011 tarihinde eriflilmifl ve yararlan›lm›flt›r.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Temel Yaz›m Kurallar›”
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaflam›n ‹çinden”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaflam›n ‹çinden”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “da, de Ba¤lac›n›n
Yaz›m›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Say›lar›n Yaz›l›fl›”
bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Halûk, Kâz›m, Nalân, Nigâr, Balâ, Elâz›¤, ‹slâhiye, Lâdik, Lâpseki.
S›ra Sizde 2
Onunlada onsuz da olam›yordu.
Cümlede ba¤laç olan ve ayr› yaz›lmas› gereken de bitiflik yaz›lm›flt›r.

Noktalama
‹flaretleri

6

Noktalama iflaretleri; duygu ve düflüncelerimizi daha aç›k bir flekilde dile getirmeye, cümlenin yap›s›n› ve duraklama noktalar›n› belirlemeye, okuma ve anlamay›
kolaylaflt›rmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmeye yard›mc› olur. ‹nsanlar duygu ve düflüncelerini ifade edebilmek, aktarabilmek ve okudu¤unu anlayabilmek, karfl›s›ndakine do¤ru anlatabilmek için noktalama iflaretlerini bilmek
zorundad›r.

Amaçlar›m›z

N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Noktalama iflaretlerinin önemini anlamak,
Noktalama iflaretlerinin kullan›m›n› kavramak için gerekli bilgi ve becerilere
sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
‹yi Bir Çeviri ‹çin Ne Yapmam Gerekiyor?
Say›n Hocam,
Çevirmen olarak çal›fl›yorum. Çevirilerde noktalama iflaretlerini ve yaz›m kurallar›n› uygulamada zorluk çekti¤im oluyor.
Örne¤in internette dikkatimi çekti, Japonlar flirket ad› yazarken Ltd.den önce virgül koyuyorlar. Halbuki ‹ngiliz ve Amerikan flirketleri aras›nda bunu yapana rastlamad›m. Almancadan Türkçeye çeviri yapan çevirmenler aras›nda da “ve”den
önce Türkçede gerekmeyen virgüller koyduklar›na flahit olabilirsiniz. Ben de ‹ngilizceden Türkçeye çeviri yaparken ‹ngilizceden Türkçeye gerekmeyen virgüller s›zd›rd›¤›m› biliyorum. Ayr›ca, iki nokta ile ilgili problemler ile karfl›lafl›yorum. ‹ki
noktadan önceki cümleyi, Türkçede ‹ngilizcedeki gibi kuramay›nca (dizilifl fark›
nedeniyle) topal bir cümle ortaya ç›k›yor. Ben bazen iyi Türkçe için iki nokta üstüsteden vazgeçiyorum.
Sorum flu: Noktalama iflaretleri dillere göre bu kadar büyük ölçüde de¤iflir mi? Sizce Türkçedeki yaz›m kurallar›n› ve noktalama iflaretlerinin nas›l kullan›laca¤›n›
ö¤renmem bu sorunumu çözer mi?

Anahtar Kavramlar
• Noktalama iflaretleri

‹çindekiler
• GIRIfi
• NOKTALAMA ‹fiARETLERI
• Nokta (.)
• Virgül (,)
• Noktal› Virgül (;)
• ‹ki Nokta Üstüste (:)
• Üç Nokta (...)
• Kesme ‹flareti (‘)
• Soru ‹flareti (?)
• Ünlem ‹flareti (!)
• T›rnak ‹flareti (“ ”)
• Tek T›rnak (‘ ’)
• K›sa Çizgi (-)
• E¤ik Çizgi (/)
• Parantez (Yay Ayraç) ( )
• Köfleli Parantez [ ]
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G‹R‹fi
Noktalama iflaretlerinin tarihi, dil bilgini Aristophanes ile bafllar. ‹flaretlerin düzenli olarak kullan›m›, XVI. yüzy›lda matbaan›n bulunuflu ile olmufltur. XIX. yüzy›lda
ise genelleflmifl ve kurallara ba¤lanm›flt›r.
Türk yaz› dilinde ilk kez Orhun Abideleri’nde iki noktan›n (:) sözcükleri ay›rmada kullan›ld›¤› görülmektedir. Daha sonra fiinasi, fiair Evlenmesi (1859) adl› tiyatro oyununun bafl›nda baz› iflaretlerden bahsetmifltir. fiemsettin Sami de Kamus› Türkî adl› sözlü¤ünde iki noktaya, noktateyn; virgüle, fas›la demektedir. Önceleri düz yaz› metinlerinde kullan›lan noktalama iflaretlerinin fliirde kullan›lmad›¤›,
sonralar› iflaretlerin fliirlerde de kullan›ld›¤› görülmektedir. Servet-i Fünûn döneminde, Tevfik Fikret’in fliirlerinde noktalama iflaretlerinin özenle kullan›ld›¤› görülmektedir. Cumhuriyet döneminde, noktalama iflaretleri daha çok önemsenmifl, say›lar› ve yaz›daki ihtiyaca göre türleri art›r›lm›flt›r. Türk edebiyat›nda noktalama
iflaretlerinde ilk kaynak Frans›zca oldu¤u için birçok iflaretin ad› da virgül, apostrof
(kesme iflareti), parantez (ayraç) gibi Frans›zca olmufltur.
Bu ünitede noktalama iflaretlerinin nerelerde kullan›ld›¤› aç›klanarak, iflaretlerin kullan›m›na iliflkin örneklere yer verilmifltir.

NOKTALAMA ‹fiARETLER‹
Noktalama iflaretleri; duygu ve düflünceleri do¤ru anlatmak, cümlenin yap›s›n› ve
duraklama noktalar›n› belirlemek, okumay› ve anlamay› kolaylaflt›rmak, sözün
vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek amac›yla kullan›l›r. Bir bak›ma noktalama
iflaretleri, konuflurken söylediklerimizin daha iyi anlafl›lmas› için yapt›¤›m›z el yüz
iflaretleri ya da duraklama ve tonlaman›n yaz›daki karfl›l›klar› gibidir. Onlar›n arac›l›¤›yla hem do¤ru anlatabilir hem de bize iletilmek isteneni daha iyi anlayabiliriz.
Afla¤›daki cümleleri, virgülün kazand›rd›¤› anlam farkl›l›¤›na dikkat ederek inceleyin:
Rapora göre, yap›lacak tüm iyilefltirmelere karfl›n et talebi karfl›lanamayacak.
Rapora göre yap›lacak tüm iyilefltirmelere karfl›n et talebi karfl›lanamayacak.
Tren, az buçuk onar›lm›fl raylarda yol al›yor ve bombalanm›fl evler, y›k›lm›fl telgraf direkleri aras›ndan geçiyordu.
Tren az buçuk onar›lm›fl, raylarda yol al›yor ve bombalanm›fl evler, y›k›lm›fl telgraf direkleri aras›ndan geçiyordu.
Virgülün farkl› yerlerde kullan›m›n›n anlam› nas›l de¤ifltirdi¤ini afla¤›daki
cümleler üzeSIRA S‹ZDE
rinde uygulayarak gösteriniz.
Bu daha çok virüsün ortaya ç›kmas› anlam›na geliyor.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Ormandaki yang›n söndürme ekibi ve köylülerin müdahalesiyle söndürülebildi.
Benim gibi çal›flmazsan kazanamazs›n.
S O R U
H›rs›z çocu¤u kovalad›.
O sorular› yapamad›.
fiimdi, örneklerle di¤er noktalama iflaretlerini de görelim:

Nokta ( . )

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

N N

• Cümlenin sonuna konur.
• Baz› k›saltmalar›n sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yarAMAÇLARIMIZ
d›mc› doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak),
s. (sayfa), sf. (s›fat),
vb. (ve baflkas›, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), ‹ng.
(‹ngilizce).

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

• Say›lardan sonra s›ra bildirmek için konur: 6. (alt›nc›), 11. (on birinci); II.
O R ULouis, XVI. yüzy›l; 1. Cadde, 14. Sokak, 2. Levent.
Mehmet, SXIV.
Arka arkaya s›raland›klar›
için virgülle veya k›sa çizgiyle ayr›lan rakamlardan yaln›zca soD‹KKAT
nuncu rakamdan sonra nokta konur: 1, 2 ve 7. maddeler; XI - XV. yüzy›llar aras›nda.

N N

SIRA S‹ZDE

• Tarihlerin yaz›l›fl›nda gün, ay ve y›l› gösteren say›lar› birbirinden ay›rmak için konur: 03.10.1963, 29.X.1923.
• Saat veAMAÇLARIMIZ
dakika gösteren say›lar› birbirinden ay›rmak için konur: Tren
08.15’te kalkt›. Toplant› 13.00’te bafllad›.
• Befl ve beflten çok rakaml› say›lar sondan say›lmak üzere üçlü gruplara
K ‹ T yaz›l›r
A P
ayr›larak
ve araya nokta konur: 912.147, 20.783.442,
36.489.234.290.700.
• Matematikte çarpma iflareti yerine kullan›l›r: 6.6=36
TELEV‹ZYON

Virgül ( , )

• Birbiri ard›nca s›ralanan efl görevli sözcük ve sözcük gruplar›n›n aras›na konur:
‹NTERNET
Ali, sert yap›l›, genifl omuzlu, güçlü kuvvetli bir adamd›.
• S›ral› cümleleri birbirinden ay›rmak için konur:
Umduk, bekledik, düflündük.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu)
• Cümlede özel olarak vurgulanmas› gereken ögelerden sonra konur:
Binaenaleyh, biz her vas›tadan, yaln›z ve ancak, bir noktainazardan istifade
ederiz.
(Mustafa Kemal Atatürk)
• Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ay›rmak için konur:
fiimdi, efendiler, müsaade buyurursan›z, size bir sual soray›m.
(Mustafa Kemal Atatürk)
• T›rnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur:
Burada oturup beklemekten baflka çaremiz yok, dedi.
• Kendisinden sonraki cümleye ba¤l› olarak ret, kabul ve teflvik bildiren
hay›r, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baflüstüne, öyle,
SIRA S‹ZDE
haydi, elbette
gibi sözcüklerden sonra konur: Peki, gideriz. Öyle, bütün günümüz bofla geçti.
• Hitap için
kullan›lan sözcüklerden sonra konur: Say›n Baflkan, Bayanlar,
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Baylar.
• Say›lar›n yaz›l›fl›nda kesirleri ay›rmak için konur: 68,6 (altm›fl sekiz tam,
S O35,33
R U (otuz befl tam, yüzde otuz üç), 0,55 (s›f›r tam, yüzde elli befl).
onda alt›),
• Metin içinde
D ‹ K ve,
K A Tveya, yahut ba¤laçlar›ndan önce de sonra da virgül konmaz.
• Metin içinde tekrarl› ba¤laçlardan önce ve sonra virgül konmaz.
• Cümlede pekifltirme ve ba¤lama görevinde kullan›lan da, de ba¤lac›ndan sonra virgül
SIRA S‹ZDE
konmaz.
• Metin içinde -›nca/-ince anlam›nda zarf-fiil görevinde kullan›lan m›/mi ekinden sonra virgülAMAÇLARIMIZ
konmaz.
• fiart ekinden sonra virgül konmaz.
• Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluflturulmufl sözcüklerden sonra virgül konmaz.

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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Noktal› Virgül ( ; )
• Cümle içinde virgüllerle ayr›lm›fl tür veya tak›mlar› birbirinden ay›rmak
için konur:
Erkek çocuklara Do¤an, Tu¤rul, Aslan, Orhan; k›z çocuklara ise ‹nci, Çiçek,
Gönül, Yonca adlar› verilir.
• Ögeleri aras›nda virgül bulunan s›ral› cümleleri birbirinden ay›rmak
için konur:
Sevinçten, heyecandan içim içime s›¤m›yor; ba¤›rmak, kahkahalar atmak, a¤lamak istiyorum.
• Bir ögesi ortak olan iki cümle aras›na konur:
Bence bu, bir iki ayda bitecek bir dava de¤ildir; bir iki y›l bile sürebilir.
• Aralar›nda neden-sonuç, karfl›tl›k, tamlama ya da güçlendirme iliflkisi
bulunan ama, fakat, yoksa, çünkü, bundan dolay›, öyleyse, ne var ki, ayr›ca gibi ba¤laçlarla ba¤lanabilen cümleler aras›nda birinci cümleden
sonra konur:
Biz flairler kendi güzellik anlay›fl›m›z›n tutsa¤›y›z; ama okur, bizim göremedi¤imiz güzeli de görüyor.

‹ki Nokta ( : )
• Aç›klama yap›lacak yerlerde kullan›l›r:
s›fat: ‹simlerden önce gelerek onlar›n nitelik ve niceliklerini bildiren kelimeler.
• Bir cümleden sonra al›nt› bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullan›l›r:
Kad›n, korkuyla sordu: “Ne zaman geldi?”
O, baflar›n›n s›rr›n› tek kelimeyle aç›klad›: Azim.
• Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur:
Millî Edebiyat ak›m›n›n önemli isimlerinden baz›lar› flunlard›r: Ömer Seyfettin,
S‹ZDE Yöntem...
Halide Edip Ad›var, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, SIRA
Ali Canip
• Edebî metinlerde konuflma çizgisinden önce kullan›l›r:
Yoluma devam ederken:
D Ü fi Ü N E L ‹ M
- Hiflt, hiflt, dedi.
• Matematikte bölme iflareti yerine kullan›l›r:
S O R U
15:3=5
‹ki noktadan sonra ba¤›ms›z bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle
art arda
D ‹ K Kbafllar;
AT
örnekler s›ralan›yorsa ilk örnek küçük harfle bafllar:
SIRA S‹ZDE

Tam kap›dan ç›kmak üzereyken sordum: Tekrar gelecek misin?
‹nsan üç fleye benzer: a¤aca, suya ve rüzgâra

AMAÇLARIMIZ

N N

AÇIKLAMA:
‹ki nokta kullan›lm›fl cümleler, bazen ayn› sözcükler kullan›larak iki
K ‹ T A P
nokta kullan›lmadan da kurulabilir:
Çocuk merakla sordu: “Oyuncak da alacak m›s›n?”.
Çocuk merakla, oyuncak da alacak m›s›n, diye sordu.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Üç Nokta ( ... )
• Art arda örneklerin s›raland›¤› cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebilece¤ini göstermek için kullan›l›r:
Fiillerin baz›lar› isimlerden türemifltir: baflla-, sula-, taflla- ... (cümle sonunda)
Güneflli f›rt›nalar, renk renk çiçekler... ve baflka insanlarla birlikte yeni bir hayata haz›rlan›yordu. (cümle içinde)
• Herhangi bir nedenle tamamlanmam›fl cümlelerin sonuna konur:
Gök sar›, toprak sar›, ç›plak a¤açlar sar›...
Kar, y›l›n ilk kar›...
Belliydi ya¤aca¤›.
Kaç gündür neydi o so¤uklar öyle!
El elin efle¤ini elbette türkü söyleyerek arar. Hele eflek zorla aran›yorsa. Üstelik
subafl›n›nsa...
Trenin pencerelerinde gülümseyen kad›nlar, el sallayan çocuklar... Keskin bir
tren düdü¤ü... Trenin birdenbire sal›verdi¤i yo¤un bir buhar... Her fley bir su
katman›n›n alt›nda yok oluverdi birden. Sonra genzi yakan o bildik kömür kokusu...
• Kaba söylendi¤i için veya aç›klanmak istenmedi¤i için yaz›lamayan sözcük veya bölümleri göstermek için kullan›l›r:
K›lavuzu karga olan›n burnu b...tan ç›kmaz.
Olaya ... Bey’in o¤lunun da ad› kar›flm›fl.
• Al›nt›larda atlanm›fl bölümleri göstermek için kullan›l›r ve bu durumda
parantez içine de al›nabilir:
“...Annelerinin esvaplar›n› k›zlar giyer, büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takard›. S›rmal› çedik pabuçlar, k›rm›z› feraceler... Ah hele k›rm›z› feraceler... Bahar›n yeflil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kad›nlar t›pk› birer gelincik çiçe¤i gibi parlarlard›...”
(Ömer Seyfettin)
“Bilimin kayna¤› olan ak›l elbette sanata yabanc› kalamaz (...) Ama tek bafl›na ak›l, ancak duygudan yana kurumufl olan Voltaire’nin fliir benzerlerinden
baflka bir fley veremez.”
(SuutKemal Yetkin)
“Aflk geçici, evlilik ise daimîdir. (...) En eski edebiyattan en yenisine kadar, her
dilde fliirin konusu zevce de¤il, sevgilidir, hayaller ve semboller hep sevgilinin
süzgün gözleri ve karanl›k kirpikleri etraf›nda pervaneler gibi uçuflur.
(Ahmet Haflim)
• Durakl›, kesik kesik süren bir anlat›m› yans›tmak için kullan›l›r:
Üç ay oldu geleli... Komflulardan biri anlatt›yd› ama... Gene de ... Siz ... Ne de
olsa ...
(Adnan Özyalç›ner)
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Kesme ‹flareti ( ‘ )
• Afla¤›da s›ralanan özel adlara getirilen iyelik, durum Dve
bildirme ekleri
Ü fi Ü N E L ‹ M
kesme iflaretiyle ayr›l›r:
Kifli adlar›, soyadlar› ve takma adlar: Atatürk’üm, Yunus Emre’yi, YurdaS O R U
kul’dan, Kâz›m Karabekir’i, Refik Halit Karay’m›fl, Ahmet Cevat
Emre’dir.
SIRA S‹ZDE

Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Çiçek, Halit,
Mesut,
D ‹ K KMehmet,
AT
Murat, Özbek, Serap, Yi¤it, Bosna-Hersek, Gaziantep, Kerkük, Sinop,
Tokat,
Zonguldak
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE
gibi özel adlara ünlüyle bafllayan ek getirildi¤inde kesme iflaretine ra¤men
Ahmedi, Çeli¤i,
SIRA S‹ZDE
Çiçe¤i, Halidi, Mehmedi, Mesudu, Murad›, Özbe¤i, Serab›, Yi¤idi, Bosna-Herse¤i, GaziS O R U
antebi, Kerkü¤ü, Sinobu, Tokad›, Zongulda¤› biçiminde son ses yumuflat›larak
söylenir.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
AMAÇLARIMIZ

N N

Özel adlar için yay ayraç içinde bir aç›klama yap›ld›¤›nda kesme iflareti
sonra
D ‹ yay
K K Aayraçtan
T
S O R U
konur: Yunus Emre (1240?-1320)’nin, Yakup Kadri (Karaosmano¤lu)’nin.
K ‹ T A P
SIRA S‹ZDE

N N
N N

Özel adlar yerine kullan›lan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yaz›lmaz
D ‹ K K AveT kendisinden
sonra gelen ekler kesme iflaretiyle ayr›lmaz.
TELEV‹ZYON
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

Millet, boy, oymak adlar›: Türk’üm, Frans›z’s›n›z, ‹ngiliz’den, Rus’mufl,
O¤uz’un, Kazak’a, K›rg›z’›m, Türkmen’e.
K ‹ T Amerika
A P
Devlet adlar›: Türkiye Cumhuriyeti’ni, Osmanl› Devleti’ndeki,
BirleAMAÇLARIMIZ
‹NTERNET
flik Devletleri’ne, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden.
Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Allah’›n, Tanr›’ya, Cebrail’den, Zeus’u.
OP N ilçe, köy,
KE L‹E VT ‹ ZAYil,
K›ta, deniz, nehir, göl, da¤, bo¤az, geçit, yayla; ülke,Tbölge,
semt, bulvar, cadde, sokak vb. co¤rafyayla ilgili yer adlar›: Asya’n›n, Marmara Denizi’nden, Akdeniz’i, Meriç Nehri’ne, Van Gölü’ne, A¤r› Da¤›’n›n, ÇaT E L E V ‹ Z Y O N ‹ç Anadonakkale Bo¤az›’n›n, Zigana Geçidi’nden, Uzunyayla’ya, Türkiye’dir,
‹NTERNET
lu’da, Do¤u Anadolu’ya, Ankara’ym›fl, Sungurlu’ya, Köprübafl›’ndan, Tunal›
Mahallesi’ne, Taksim Meydan›’ndan, Reflat Konur Sokak’a.
Gök bilimiyle ilgili adlar: Jüpiter’den, Venüs’ü, Halley’in, Merih’e, Büyüka‹NTERNET
y›’da, Yedikardefl’ten, Samanyolu’nda.
Saray, köflk, han, kale, köprü, an›t vb. adlar›: Dolmabahçe Saray›’n›n, Çankaya Köflkü’ne, Sait Halim Pafla Yal›s›’ndan, Ankara Kalesi’nden, Tafl Han’›n,
Sakarya Köprüsü’nün, Bilge Ka¤an Abidesi’nde, Çanakkale fiehitleri An›t›’na.
Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, müzik vb.) adlar›: NuSIRA S‹ZDE
tuk’ta, Safahat’tan, Kiral›k Konak’ta, Sinekli Bakkal’›, Milliyet’te,
Resmî Gazete’de, Onuncu Y›l Marfl›’n›, Yunus Emre Oratoryosu’nu, Atatürk Uluslararas›
Bar›fl Ödülü’nü.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlar›: Millî E¤itim Temel
S‹ZDE
Kanunu’na, Medeni Kanun’un, Atatürk Uluslararas› Bar›fl SIRA
Ödülü
Tüzü¤ü’nde,
S O R U
Telif Hakk› Yay›n ve Sat›fl Yönetmeli¤i’nin.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

D ‹kanun,
K K A T tüzük, yöBelli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildi¤inde büyük harfle yaz›lan
netmelik sözlerinin ek almas› durumunda kesme iflareti kullan›l›r: Bu Kanun’un 10.
S O R U
maddesinin d bendi..., Yukar›da ad› geçen Yönetmelik’in 7’nci maddesine
SIRA S‹ZDE göre... .

N N

Kurum, kurulufl, kurul ve ifl yeri adlar›na gelen ekler kesmeyle ayr›lmaz:
Büyük
D ‹ K K Türkiye
AT
AMAÇLARIMIZ
Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Anadolu Üniversitesindeki.
SIRA S‹ZDE
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
TELEV‹ZYON
K ‹ T A P

N N

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
AMAÇLARIMIZ
D‹KKAT
S O R U

K ‹ T A P
SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
TAMAÇLARIMIZ
ELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET

T EK L E‹ VT‹ ZAY OPN

TELEV‹ZYON
‹NTERNET

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S O R U
SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
TELEV‹ZYON
K ‹ T A P

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
AMAÇLARIMIZ
S O R U

KSIRA
‹ T S‹ZDE
A P
D‹KKAT
D Ü fi Ü N E L ‹ M
TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE
S O R U

AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
K ‹ T A P
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
TELEV‹ZYON
AMAÇLARIMIZ
S O R U
K D‹ ‹ TK KAA TP
‹NTERNET
SIRA S‹ZDE
TELEV‹ZYON
AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET
K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Türkçe Yaz›l› Anlat›m
S O R U

Özel adlara getirilen
D ‹ K K A T yap›m ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen di¤er ekler kesmeyle ayr›lmaz: Türklük, Türkleflmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanl›k, HrisSIRA S‹ZDE
tiyanl›k, Avrupal›,
Avrupal›laflmak, Ayd›nl›, Konyal›, Bursal›, Ahmetler, Mehmetler,
SIRA S‹ZDE
Yakup Kadriler, Türklerin, Türklü¤ün, Türkleflmekte, Türkçenin, Müslümanl›kta,
Hollandal›dan, H›ristiyanl›ktan, Atatürkçülü¤ün.

N N

D Ü fi Ü N E L ‹ M
AMAÇLARIMIZ

• Kifli adlar›ndan sonra gelen sayg› sözlerine getirilen ekleri ay›rmak için
S O R UBey’e, Ayfle Han›m’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Pafla’ya.
konur: Nihat
KSIRA
‹ TS‹ZDE
A P

UnvanlardanDsonra
‹ K K A Tgelen ekler kesmeyle ayr›lmaz: Cumhurbaflkan›nca, Baflbakanca,
Türk Dil Kurumu Baflkan›na göre.

N N

D Ü fi Ü N E L ‹ M
TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE

• K›saltmalara getirilen ekleri ay›rmak için konur: TBMM’nin, TDK’nin,
S O R U
BM’de, ABD’de.
AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET

Sonunda nokta
k›saltmalarla üs iflaretli k›saltmalar kesmeyle ayr›lmaz. Bu tür k›D ‹ Kbulunan
KAT
S‹ZDE ve üs iflaretinden sonra, sözcü¤ün ve üs iflaretinin okunufluna uysaltmalarda SIRA
ek noktadan
gun olarak yaz›l›r:
Alm.dan, ‹ng.yi; cm3e (santimetre küpe), m2ye (metre kareK ‹ T A vb.leri,
P
SIRA S‹ZDE
ye), 64ten (alt› üssü dörtten).

N N

D Ü fi Ü N E L ‹ M

• Say›lara
TAMAÇLARIMIZ
E Lgetirilen
E V ‹ Z Y O N ekleri ay›rmak için konur: 1983’te, 7’nci madde, 3’üncü
S O R U
kat; 7,65’lik.

‹‹ KTK AA Tadlar›ndan
P
Ak›m, ça¤ veK Ddönem
sonra gelen ekler kesmeyle ayr›lmaz: Eski Ça¤›n, Yüksel‹NTERNET
me Döneminin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›na.

N N

SIRA S‹ZDE

T E L E V ‹ Z Y(O?N )
Soru ‹flareti

• Soru anlam› tafl›yan cümle ve sözlerden sonra konur:
Yaln›z AMAÇLARIMIZ
Tanr›lar m› akla gelmez cezalar uygulayacak?
‹NTERNET

(Ayla Kutlu)

K ‹ T A için
P daha derli toplu bir yalan bulamad›n m›?
Beni avutmak
(Cenap fiahabettin)

Sular m›
tunca benziyor mermer?
T E Lyand›?
E V ‹ Z Y O Neden
N
(Ahmet Haflim)

‹NTERNET

• Cevab› zaten içinde olan soru cümlelerinde de soru iflareti kullan›l›r. An‹NTERNET
cak içinde soru sözcükleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru
cümlesi olmayan cümlelerde soru iflareti kullan›lmaz:
Söyle, bu sözümde yalan var m›?
Bunun gibi bir güzel daha gördünüz mü?
Kaç para verdim, flimdi hat›rlam›yorum.
Yapar m› yapmaz m› ben bilemem.
Onu bizimle ne zaman tan›flt›rm›flt›, hat›rlam›yorum.

6. Ünite - Noktalama ‹flaretleri

• Baz› cümleler soru sözcü¤ü tafl›mad›¤› hâlde soru anlam› verir. Soru anlam› vurgu ve tonlama ile belirtilir.
Sen yapt›n onu?
Yafl›n›z?
SIRA S‹ZDE
Gördün?
• Bilinmeyen, kesin olmayan veya flüphe ile karfl›lanan yer, tarih vb. duD Ü fi Ü N E L ‹ M
rumlar için kullan›l›r:
Kaynaklara göre, Türk halk felsefesinin, Türk nüktecili¤inin ve mizah dehas›S O (1208?-1284).
R U
n›n büyük mümessili Nasreddin Hoca da bu as›rda yaflam›flt›r
m›/mi eki -›nca/-ince anlam›nda zarf-fiil iflleviyle kullan›ld›¤›nda soru
D ‹ Kiflareti
K A T konmaz:
Bahar gelip de nehir ça¤›l ça¤›l kabarmaya bafllamaz m› içimi geri kalm›fl bir
SIRA S‹ZDE
saat huzursuzlu¤u kaplard›.
(Haldun Taner)
D Ü fi Ü N E L ‹ M
AMAÇLARIMIZ

N N

• Soru ifadesi tafl›yan s›ral› ve ba¤l› cümlelerde soru iflareti en sona konur:
Üsküdar’dan m›, Hisar’dan m›, Kavaklar’dan m›?
S O R U
(Yahya Kemal Beyatl›)
K ‹ T A P
Soru eki, soru anlam› katm›yor, zaman anlam› kat›yorsa soru iflareti kullan›lmaz:
D‹KKAT
Akflam oldu mu memleket hasreti içimizi yakard›.
Hele bir de karlar›n eriyip derelerin coflmas› yok mu...

Ünlem ‹flareti ( ! )

TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE
‹NTERNET
AMAÇLARIMIZ
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
K ‹ T A P
D‹KKAT

TELEV‹ZYON

N N

• Sevinç, k›vanç, üzüntü, ac›, korku, hayret, ürperti, heyecan gibi duygular› anlatan cümlelerden; seslenme, hitap ve uyar› sözlerinden sonra koK ‹ T A P
nur:
Yaz›klar olsun sana! Aflkolsun! Hey baksana! fiflt! Sus bakay›m! S›k› tut!
Ee, yeter art›k! Aa! Bu da ne? Ah, ne yapt›n sen ! Eh! Fena de¤il. Hah, flimdi oldu! Hay Allah! Vah zavall›! Vay sersem! Aman dikkat! ‹mdat!
TELEV‹ZYON

SIRA S‹ZDE
‹NTERNET
AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Ne mutlu Türküm diyene!
Yafl otuz befl! Yolun yar›s› eder.

‹NTERNET

Zamanla nas›l de¤ifliyor insan!
Gökyüzünün baflka rengi de varm›fl!
Dur yolcu! Bilmeden gelip bast›¤›n
Bu toprak bir devrin batt›¤› yerdir.
• Parantez içinde kullan›lan ünlem iflareti alay etme, hafife alma, küçümseme, inanmama, kinaye anlamlar› katar:
‹steseymifl bu kitab› bir günde bitirirmifl (!) ama ne yaz›k ki vakti yokmufl.
Enflasyonun nas›l düflece¤ini bilmeyen ekonomi bilginlerimiz (!) var.

‹NTERNET
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AÇIKLAMA:
Ünlem iflareti, ünlem ifadesinden hemen sonra kullan›labilece¤i gibi
cümlenin sonunda da kullan›labilir:
Ordular! ‹lk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
TKE L‹E VT ‹ ZA Y OP N
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE
S O R U
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
‹ NSTOE RRNUE T
SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE
K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ
TELEV‹ZYON
K ‹ T A P

‹NTERNET
TELEV‹ZYON

‹NTERNET

T›rnak ‹flareti ( “ ” )

SIRAkimseden
S‹ZDE
• Baflka bir
veya yaz›dan oldu¤u gibi aktar›lan sözler t›rnak içine al›n›r:
Ne güzelD Üsöylemifl
D.H. Laurence “Çok biliyoruz ama az duyuyoruz.”. Ça¤›m›fi Ü N E L ‹ M
SIRA biraz
S‹ZDE da bu sözdedir.
z›n anlam›
Jüvenal “Bilge olan, Tanr›’dan sa¤lam bir bedenle sa¤lam bir ruhtan baflka bir
S O Rdemifltir.
U
fley istemez.”
D Ü fi Ü N E L ‹ M

T›rnak içindeki
sonunda bulunan iflaret (nokta, soru iflareti, ünlem iflareti vb.)
D ‹ Kal›nt›n›n
KAT
O R U
t›rnak içinde Skal›r.

N N
N N

SIRA S‹ZDE

Uzun al›nt›larda
D ‹ K Kher
A T paragraf ayr› ayr› t›rnak içine al›n›r.
• Özel olarak
belirtilmek istenen sözler t›rnak içine al›n›r:
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
Çocu¤a sürekli “ö¤üt verme” de “dayak” kadar zararl› bir e¤itimdir.
K ‹ T A istenen
P
• Vurgulanmak
sözler t›rnak içine al›n›r:
AMAÇLARIMIZ
Var m› SIRA
böyleS‹ZDE
bir zaman, ad› “flimdi” olan?

(Erendiz Atasü)
T KE L ‹E VT‹ ZAY OPN
D Ü fi Ü N E L ‹ M

• Cümle içerisinde geçen kitaplar›n ve yaz›lar›n adlar› ve bafll›klar› t›rnak
SIRA S‹ZDE
içine al›n›r:
S O R U
Sait Faik’in
Bir Nokta” adl› öyküsünde “haks›zl›k” konusu ifllenir.
T E L E V “Haritada
‹ZYON
‹NTERNET

D Ü fi Ü N E L ‹ M
içerisinde
D ‹ K Közel
AT

Cümle
olarak belirtilmek istenen sözler, kitaplar›n ve yaz›lar›n adlar› ve
bafll›klar› t›rnak içine al›nmadan koyu yaz›larak veya e¤ik yaz›yla (italik) dizilerek de gös‹ NST OE RRNUE T
terilebilir: Höyük
sözü Anadolu’da tepe olarak geçer.

N N

SIRA S‹ZDE

T›rnak içine al›nan
D ‹ K K A Tsözlerden sonra kesme iflareti kullan›lmaz: Yahya Kemal’in “Aziz ‹stanbul”unuAMAÇLARIMIZ
okuyal›m.

N N

SIRA S‹ZDE

• Bibliyografik künyelerde makale adlar› t›rnak içinde verilir.
K ‹ T A P

Tek T›rnak
‹flareti ( ‘ ’ )
AMAÇLARIMIZ
• Tek t›rnak iflareti, t›rnak içinde verilen ve yeniden t›rna¤a al›nmas› geE L Esözü
V ‹ Z Y O belirtmek
N
reken Tbir
için kullan›l›r:
K ‹ T A P sayg›da kusur etmemekle birlikte, kendi diliyle konuflan Yu“Halk Mevlana’ya
nus’u onunla boy ölçüfltürmekten de çekinmiyor. Mevlana’ya Yunus için ‘Mevlevi konaklar›n hangisine vard›ysam, bir Türkmen kocas›n›n izini önümde bul‹NTERNET
dum, onu
sözünü söyletiyor.”
T E L Egeçemedim.’
V‹ZYON
(Sabahattin Eyubo¤lu)
‹NTERNET

6. Ünite - Noktalama ‹flaretleri

K›sa Çizgi ( - )
• Sat›ra s›¤mayan sözcükler bölünürken sat›r sonuna heceleri ay›rmak
için konur. Birleflik sözcüklerde de bu kurala uyulur:
ba-flö¤-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-no¤-lu
..................................................................................................................... baflö¤retmen Atatürk ..........................................................................................ilkokuldayken .....................................................................................Karaosmano¤lu’nun......................................................................................
• Sözcükler sat›r sonunda ve bafl›nda bir tek harf kalacak flekilde bölünmez. Afla¤›daki kullan›mlar yanl›flt›r:
......................................................................................................................aniden ............................................................................................................uzunca ......................................................................................................camii ................................................................................................................edebî................................................
Do¤rusu:
...................................................................................................................aniden .........................................................................................................uzunca ................................................................................................................camii .............................................................................................................edebî................................................
• Özel isimlerde ve rakamlarda kesme iflareti sat›r sonuna geliyorsa ve
kesme iflaretinden sonra alt sat›ra geçilmesi gerekiyorsa k›sa çizgi kullan›lmaz:
................................................................................................ ..Bu y›l Ankara’
daki törenlerde ........................................................................................2012’
de .................................................
“de” ve “ki” ba¤lac› ile “mi” soru ekinden önceki sözcükler sat›r sonunda kal›yor, bu ek ve ba¤laçlar alt sat›ra iniyorsa sat›r sonuna k›sa çizgi
konmaz:
........................................................................................................elinde kitap
da yoktu .........................................................................................bulamad›m
ki soruyorum..................................................................................yeni
mi kazanm›fl?
AÇIKLAMA:
Özgün imlâs›yla yaz›lan yabanc› sözcükler sat›r sonunda kendi dillerinin kurallar›na göre bölünür.
• Cümle içindeki arasöz ve ara cümlelerin bafl›na ve sonuna konur:
Giysi seçimi, -moda- insan›n çevresine gösterdi¤i sayg› oldu¤u gibi, ça¤dafl yaflama bak›fl›n› aç›klayan, kendini takdim eden bir davran›flt›r.
(Nezihe Meriç)
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• Bir olay›n bafllang›ç ve bitifl tarihleri aras›na konur:
‹kinci dünya savafl› (1939-1945) alt› y›l sürmüfltür.
14.30-16.15
• Birbiriyle ilgi kurulan iki isim aras›nda kullan›l›r:
Ankara-Eskiflehir h›zl› tren seferleri
Türkçe-Almanca sözlük
Ural-Altay dil grubu
Galatasaray-Fenerbahçe karfl›laflmas›
• Rakamlar aras›nda kullan›larak “ila” anlam› verir:
6-10 kifli
23-24 yafllar›nda
10-12 metre
• Matematikte ç›kartma iflareti olarak kullan›l›r:
500-25=475
AÇIKLAMA:
Yaz›da sat›r bafl›na al›nan konuflmalar› göstermek için kullan›lan iflarete ise “uzun çizgi ya da “konuflma çizgisi” ad› verilir.

E¤ik Çizgi ( / )
• Yan yana yaz›lmas› gereken durumlarda m›sralar›n aras›na konur:
Memleket isterim / Ne baflta dert, ne gönülde hasret olsun; / Kardefl kavgas›na
bir nihayet olsun.
• Adres yazarken apartman numaras› ile daire numaras› aras›na ve semt
ile flehir aras›na konur:
K›r›m Cad., Nu.: 35/2 Köprübafl›/ESK‹fiEH‹R
• Tarihlerin yaz›l›fl›nda gün, ay ve y›l› gösteren say›lar› birbirinden ay›rmak için konur:
24/10/2011
19/IV/1590
• Bir sözün iki anlamda da kullan›labilece¤ini göstermek için kullan›l›r:
Diyelim baz›lar›n› da analar babalar ba¤›rlar›na basm›fllard› ama ortada dönen para/s›zl›k göz önündeydi.
(Nezihe Meriç)
• Matematikte bölme iflareti olarak kullan›l›r:
50/2=25
• ‹nternette genel a¤ adreslerinde kullan›l›r:
http://www.turkceciler.com
http://www.tdk.org.tr/TR/dosyalar/Turk%20Dili%20Dunya%20Dili.pdf
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Parantez (Yay Ayraç) ( )
• Cümlenin yap›s›yla do¤rudan do¤ruya ilgisi olmayan aç›klamalar› göstermek için kullan›l›r:
Türk edebiyat›n›n üç kolu da (halk edebiyat›, divan edebiyat›, yeni Türk edebiyat›) büyük farkl›l›k gösterir.
• Hakk›nda aç›klama yap›lan söze ait ek, parantez kapat›ld›ktan sonra yaz›l›r:
Yunus Emre (1240?-1320)’nin
• “yani” ile yap›lan aç›klamalar parantez içine al›nmaz.
Hocas›ndan, yani okumas›nda büyük eme¤i geçen insandan daha ne isteyebilirdi?
• Yabanc› sözcüklerin okunufllar› parantez içinde verilir:
Rousseau (Ruso)
Lord Byron (Lord Bayron)
Shelley (fielli)
Shakespeare (fiekspir)

Köfleli Parantez [ ]
• Parantez içinde parantez kullan›lmas› gereken durumlarda d›flta köfleli
parantez, içte parantez kullan›l›r:
Halikarnas Bal›kç›s› [Cevat fiakir Kabaa¤açl› (1886-1973)] en güzel eserlerini
Bodrum’da yazm›flt›r.
Afla¤›daki metinde hiçbir noktalama iflareti kullan›lmam›flt›r. Siz ( )SIRA
olarak
belirtilen yerS‹ZDE
lere gerekli olan noktalama iflaretlerini koyun.
Öfke ve güç aras›nda iliflki oldu¤unu gözlemliyorum ( ) Kifli( ) kendinden zay›f olan biriD Ü fi Ü N E L ‹ M
nin bir davran›fl›na( ) örne¤in( ) toplant›ya zaman›nda gelmeme gibi(
) öfkelenip bu duygusunu flu veya bu flekilde ifade edebilirken kendinden güçlü olan›n ayn› davran›fl›na öfS O R U hâlde( ) öfkelenmemekte( ) ( )Önemli de¤il( ) olabilir( )( ) diyebilmektedir. Öfkelendi¤i
kesini çekindi¤i için ifade edemeyen insanlardan söz etmiyorum( ) kendinden güçlü insana gerçekten k›zmayan insanlar›n davran›fl›ndan söz ediyorum( )
D‹KKAT
‹ki sorum var( ) 1( ) Siz çevrenizde( ) ayn› davran›fl› yapan iki kifliye böylesine farkl› farkl› tepkide bulunan insanlar tan›d›n›z m›( ) Tan›d›n›zsa o kiflinin özeliklerini k›saca belirSIRA var
S‹ZDE
tir misiniz ( ) 2( ) Bu insanlar›n niçin böyle oldu¤u ile ilgili iç görünüz
m›( ) Varsa( )
ne( )
http://www.dogancuceloglu.net adresinden 30.11 2007 tarihinde eriflilmifl ve üniteye
AMAÇLARIMIZ
uyarlanm›flt›r.
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Noktalama iflaretlerinin önemini anlamak
Noktalama iflaretleri, konuflurken söylediklerimizin daha iyi anlafl›lmas› için yapt›¤›m›z el yüz iflaretleri ya da duraklama ve tonlaman›n yaz›daki
karfl›l›klar› gibidir. Onlar›n arac›l›¤›yla hem do¤ru anlatabilir hem de bize iletilmek isteneni daha
iyi anlayabiliriz. Her noktalama iflaretinin farkl›
bir görevi vard›r.
Noktalama iflaretlerinin kullan›m›n› kavramak
Nokta ( . )
Cümlenin sonuna konur.
Baz› k›saltmalar›n sonuna konur.
Say›lardan sonra s›ra bildirmek için konur.
Tarihlerin yaz›l›fl›nda gün, ay ve y›l› gösteren say›lar› birbirinden ay›rmak için konur.
Saat ve dakika gösteren say›lar› birbirinden ay›rmak için konur.

Virgül ( , )
• Birbiri ard›nca s›ralanan efl görevli sözcük ve sözcük gruplar›n›n aras›na konur.
• S›ral› cümleleri birbirinden ay›rmak için konur.
• Cümlede özel olarak vurgulanmas› gereken ögelerden sonra konur.
• T›rnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden
sonra konur.
• Kendisinden sonraki cümleye ba¤l› olarak ret,
kabul ve teflvik bildiren hay›r, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baflüstüne, öyle, haydi, elbette gibi sözcüklerden sonra konur.
• Hitap için kullan›lan sözcüklerden sonra konur.
• Say›lar›n yaz›l›fl›nda, kesirleri ay›rmak için konur.
Noktal› Virgül ( ; )
• Cümle içinde virgüllerle ayr›lm›fl tür veya tak›mlar› birbirinden ay›rmak için konur.
• Ögeleri aras›nda virgül bulunan s›ral› cümleleri
birbirinden ay›rmak için konur.
• Bir ögesi ortak olan iki cümle aras›na konur.
• Aralar›nda neden sonuç, karfl›tl›k, tamlama ya da
güçlendirme iliflkisi bulunan “ama, fakat, yoksa,
çünkü, bundan dolay›, öyleyse, ne var ki, ayr›ca”
gibi ba¤laçlarla ba¤lanabilen cümleler aras›nda
birinci cümleden sonra konur.

‹ki Nokta ( : )
• Aç›klama yap›lacak yerlerde konur.
• Bir cümleden sonra al›nt› bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa konur.
• Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin
sonuna konur.
• Edebî metinlerde konuflma çizgisinden önce
konur.
• Matematikte bölme iflareti yerine kullan›l›r.
Üç Nokta ( ... )
• Art arda örneklerin s›raland›¤› cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebilece¤ini göstermek için
kullan›l›r.
• Herhangi bir nedenle tamamlanmam›fl cümlelerin sonun konur.
• Kaba söylendi¤i için veya aç›klanmak istenmedi¤i için yaz›lamayan sözcük veya bölümleri göstermek için kullan›l›r.
• Al›nt›larda atlanm›fl bölümleri göstermek için
kullan›l›r ve bu durumda parantez içine de al›nabilir.
• Durakl›, kesik kesik süren bir anlat›m› yans›tmak
için kullan›l›r.
Kesme ‹flareti ( ‘ )
• Afla¤›da s›ralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iflaretiyle ayr›l›r:
• Kifli adlar›, soyadlar› ve takma adlar,
• Millet, boy, oymak adlar›,
• Devlet adlar›,
• Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar,
• K›ta, deniz, nehir, göl, da¤, bo¤az, geçit, yayla;
ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar, cadde, sokak vb. co¤rafyayla ilgili yer adlar›,
• Gök bilimiyle ilgili adlar,
• Saray, köflk, han, kale, köprü, an›t vb. adlar›,
• Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel,
müzik vb.) adlar›,
• Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge
adlar›,
• Kifli adlar›ndan sonra gelen sayg› sözlerine getirilen ekleri ay›rmak için konur.
• K›saltmalara getirilen ekleri ay›rmak için konur.
• Say›lara getirilen ekleri ay›rmak için konur.
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Soru ‹flareti ( ? )
• Soru anlam› tafl›yan cümle ve sözlerden sonra
konur.
• Cevab› zaten içinde olan soru cümlelerinde de
soru iflareti kullan›l›r. Ancak içinde soru sözcükleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru
cümlesi olmayan cümlelerde soru iflareti kullan›lmaz.
• Baz› cümleler soru sözcü¤ü tafl›mad›¤› hâlde soru anlam› verir. Soru anlam› vurgu ve tonlama ile
belirtilir.
• Bilinmeyen, kesin olmayan veya flüphe ile karfl›lanan yer, tarih vb. durumlar için kullan›l›r.
• Soru ifadesi tafl›yan s›ral› ve ba¤l› cümlelerde soru iflareti en sona konur.
Ünlem ‹flareti ( ! )
• Sevinç, k›vanç, üzüntü, ac›, korku, hayret, ürperti, heyecan gibi duygular› anlatan cümlelerden,
seslenme, hitap ve uyar› sözlerinden sonra konur.
• Parantez içinde kullan›lan ünlem iflareti alay etme, hafife alma, küçümseme, inanmama, kinaye
anlamlar› katar.
T›rnak ‹flareti ( “ ” )
• Baflka bir kimseden veya yaz›dan oldu¤u gibi
aktar›lan sözler t›rnak içine al›n›r.
• Özel olarak belirtilmek istenen sözler t›rnak içine al›n›r.
• Vurgulanmak istenen sözler t›rnak içine al›n›r.
• Cümle içerisinde geçen kitaplar›n ve yaz›lar›n
adlar› ve bafll›klar› t›rnak içine al›n›r.
• Bibliyografik künyelerde makale adlar› t›rnak
içinde verilir.
Tek T›rnak ‹flareti ( ‘ ’ )
• Tek t›rnak iflareti, t›rnak içinde verilen ve yeniden t›rna¤a al›nmas› gereken bir sözü belirtmek
için kullan›l›r.
K›sa Çizgi ( - )
• Sat›ra s›¤mayan sözcükler bölünürken sat›r sonuna heceleri ay›rmak için konur. Birleflik sözcüklerde de bu kurala uyulur. Sözcükler sat›r sonunda ve bafl›nda bir tek harf kalacak flekilde
bölünmez.

•
•
•
•
•
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Özel isimlerde ve rakamlarda kesme iflareti sat›r
sonuna geliyorsa ve kesme iflaretinden sonra alt
sat›ra geçilmesi gerekiyorsa k›sa çizgi kullan›lmaz. “de” ve “ki” ba¤lac› ve “mi” soru ekinden
önceki sözcükler sat›r sonunda kal›yor, bu ek ve
ba¤laçlar alt sat›ra iniyorsa sat›r sonuna k›sa çizgi konmaz.
Cümle içindeki arasöz ve ara cümlelerin bafl›na
ve sonuna konur.
Bir olay›n bafllang›ç ve bitifl tarihleri aras›na konur.
Birbiriyle ilgi kurulan iki isim aras›nda kullan›l›r.
Rakamlar aras›nda kullan›larak “ila” anlam› verir.
Matematikte ç›kartma iflareti olarak kullan›l›r.

E¤ik Çizgi ( / )
• Yan yana yaz›lmas› gereken durumlarda m›sralar›n aras›na konur.
• Adres yazarken apartman numaras› ile daire numaras› aras›na ve semt ile flehir aras›na konur.
• Tarihlerin yaz›l›fl›nda gün, ay ve y›l› gösteren say›lar› birbirinden ay›rmak için konur.
• Bir sözün iki anlamda da kullan›labilece¤ini göstermek için kullan›l›r.
• Matematikte bölme iflareti olarak kullan›l›r.
• ‹nternette genel a¤ adreslerinde kullan›l›r.
Parantez (Yay Ayraç) ( )
• Cümlenin yap›s›yla do¤rudan do¤ruya ilgisi olmayan aç›klamalar› göstermek için kullan›l›r.
• Hakk›nda aç›klama yap›lan söze ait ek, parantez
kapat›ld›ktan sonra yaz›l›r.
• “yani” ile yap›lan aç›klamalar parantez içine al›nmaz.
• Yabanc› sözcüklerin okunufllar› parantez içinde
verilir.
Köfleli Parantez [ ]
• Parantez içinde parantez kullan›lmas› gereken
durumlarda d›flta köfleli parantez, içte parantez
kullan›l›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde virgül (,) di¤erlerinden farkl› bir görevde kullan›lm›flt›r?
a. Bahçede güller, papatyalar, karanfiller ve begonyalar vard›.
b. Güvenilir, çal›flkan, terbiyeli bir eleman ar›yoruz.
c. Annemin, babam›n, abimin ve ablam›n ifl yerleri birbirlerine çok yak›n.
d. Ekonomik kriz nedeniyle evini, arabas›n› ve tarlalar›n› satmak zorunda kalm›fl.
e. Evin her yerini, özellikle mutfa¤›n›, çok be¤endik.
2. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanl›fl› vard›r?
a. “En çok inand›¤›m›z fleyler, en az bildiklerimizdir.” demifl; Montaigne.
b. Cenap fiahabettin’in en ünlü fliiri “Elhan-› fiita”d›r.
c. Annem flöyle derdi bana: “Her fley önce istemekle bafllar.”
d. Sanatta yarat›c›l›k kadar “emek” de önemlidir.
e. Asl›nda bu tür sözcüklere “uzak anlaml›” demek
daha do¤ru olur.
3. Ben aç›kl›ktan yanay›m ( ) ( ) Baz› arkadafllar›n dedi¤i gibi ( ) türünden sözlerden nefret ederim ( ) Hangi arkadafl ( ) kim ( )
Yukar›daki parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere s›ras›yla afla¤›daki noktalama iflaretlerinden hangisi gelmelidir?
a. (,), (‘), (‘), (!), (?), (?)
b. (,), (“), (“), (!), (?), (.)
c. (,), (‘), (‘), (...), (,), (?)
d. (,), (“), (“), (.), (,), (?)
e. (,), (“), (“), (:.), (?), (...)
4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde noktalama yanl›fl›
yoktur?
a. Dersler 11, 01, 2011 tarihinde bitiyor.
b. Gitti¤i her yere bir a¤aç; özellikle de ç›nar; dikmeyi âdet edinmiflti.
c. ‹zmir’lileri bu y›l so¤uk bir k›fl bekliyor.
d. Ahmet Hikmet (Yesevi)nin do¤um y›l›n› bilen
var m› aran›zda?
e. ‹lkö¤retim 1, 2 ve 3. s›n›flar için yeni bir uygulama bafllat›ld›.

5. ‹ngilizce sözcükleri kullanmak (I) Türkçeyi zamanla
melez bir (II) dile dönüfltürür der (III) bunu her ortamda dile getirirdi (IV) Bununla da kalmaz (V) seçti¤i her
sözcü¤e dikkat ederdi.
Yukar›daki parçada numaralanm›fl yerlerden hangisine
hiçbir noktalama iflareti getirilemez?
a. I.
b. II.
c. III.
d. IV.
e. V.
6. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde üç nokta (...) yanl›fl kullan›lm›flt›r?
a. Hayatta üç hatadan hofllanmad›m: yalan söylemek, mesle¤i ciddiye almamak, birini k›skanmak...
b. Arkadafl›yla hep M... Pastanesinde buluflurdu.
c. Çok fley anlat›ld› o gün: siyaset, magazin, futbol...
d. Köfleden dönünce bir bakt› ki karfl›s›nda sevgilisi...
e. Gök sar›, toprak sar›, ç›plak a¤açlar sar›...
7. Afla¤›daki cümlelerin hangisinin sonuna soru iflareti
getirilemez?
a. Neden hâlâ ‹ngilizce sözcüklerle konufltu¤umu
anlamad›n
b. Türkçede a¤›zlar sözlü¤ünde 104 bin sözcük oldu¤unu biliyor musunuz
c. Dilimizin yanl›fl kullan›lmas›na karfl› ç›kmasa
m›yd›m
d. Türkçenin yaz›l› ilk belgeleri nelerdir
e. Hangi dili konufltu¤unu anlamad›n m›
8. Afla¤›dakilerin hangisinde bir noktalama yanl›fll›¤›
vard›r?
a. Saat 09.45’te fakülteden ç›kt›.
b. Sinemadan, müzikten ve tiyatrodan bahsederdi.
c. Yeter, b›kt›m art›k!
d. Bugünlerde gerçek bir düflünür (!) olmuflsun.
e. Niçin böyle sert bakt›¤›n› anlayamad›k?

6. Ünite - Noktalama ‹flaretleri

“

9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanl›fl
kullan›lm›flt›r?
a. 01.05.2005 tarihinde k›z›m do¤mufltu.
b. Kaç›nc› do¤um günüm oldu¤unu ben de hat›rlayamad›m.
c. Alb. Murat yine çal›fl›yordu.
d. T.D.K. yeni bir yay›n haz›rl›yor.
e. 10. Cadde, Ankara’n›n en sevimli yerlerindendi.
10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde kesme iflareti (‘)
yanl›fl kullan›lm›flt›r?
a. 23.08.2009’da görevim sona erdi.
b. Ankara’da olanlar beni heyecanland›rd›.
c. Türkçe’nin gücü her zaman kendisini belli eder.
d. O¤uz’un tek derdi, s›navdan yüksek not almakm›fl.
e. Polatl›’dan geçerken akl›ma askerlik an›lar›m
gelir.
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Yaflam›n ‹çinden
Kaybettiklerimiz
Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullan›r oldu. Cümlesi basitleflince düflünceleri de basitleflti. Bir baflka gün
ise ünlem iflaretini kaybetti, alçak bir sesle ve ses tonunu de¤ifltirmeden konuflmaya bafllad›. Art›k ne bir fleye
k›z›yor ne de bir fleye seviniyordu. Üstelik hiçbir fley
onda en ufak bir heyecan uyand›rm›yordu. Bir süre
sonra soru iflaretini kaybetti ve soru soramaz oldu. Hiçbir fley onu ilgilendirmiyordu. Ne kainat, ne dünya ne
de kendisi umurundayd›. Birkaç sene sonra; iki nokta
üst üste iflaretini kaybetti ve davran›fl sebeplerini baflkalar›na aç›klamaktan vazgeçti. Ömrünün sonuna do¤ru
elinde yaln›zca t›rnak iflareti kalm›flt›r... Kendine has
tek düflüncesi yoktu yaln›z baflkalar›n›n düflünceleri
tekrarl›yordu. Son noktaya geldi¤inde düflünmeyi ve
okumay› unutmufl vaziyetteydi...

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e
2. a
3. d
4. e
5. b
6. a
7. a
8. e
9. d
10. c

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Virgül” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Noktal› Virgül”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Noktalama ‹flaretleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Noktalama ‹flaretleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Noktalama ‹flaretleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Üç Nokta” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Soru ‹flareti” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Noktalama ‹flaretleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Nokta” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Kesme ‹flareti”
bölümünü gözden geçiriniz.

”
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Bu daha çok virüsün ortaya ç›kmas› anlam›na geliyor.
Bu daha çok, virüsün ortaya ç›kmas› anlam›na geliyor.
Ormandaki yang›n söndürme ekibi ve köylülerin müdahalesiyle söndürülebildi.
Ormandaki yang›n, söndürme ekibi ve köylülerin müdahalesiyle söndürülebildi.
Benim gibi çal›flmazsan, kazanamazs›n.
Benim gibi, çal›flmazsan kazanamazs›n.
H›rs›z çocu¤u kovalad›.
H›rs›z, çocu¤u kovalad›.
O sorular› yapamad›.
O, sorular› yapamad›.
S›ra Sizde 2
Öfke ve güç aras›nda iliflki oldu¤unu gözlemliyorum.
Kifli, kendinden zay›f olan birinin bir davran›fl›na, örne¤in, toplant›ya zaman›nda gelmeme gibi, öfkelenip bu
duygusunu flu veya bu flekilde ifade edebilirken kendinden güçlü olan›n ayn› davran›fl›na öfkelenmemekte,
“Önemli de¤il, olabilir.” diyebilmektedir. Öfkelendi¤i
hâlde, öfkesini çekindi¤i için ifade edemeyen insanlardan söz etmiyorum; kendinden güçlü insana gerçekten
k›zmayan insanlar›n davran›fl›ndan söz ediyorum.
‹ki sorum var: 1. Siz çevrenizde, ayn› davran›fl› yapan
iki kifliye böylesine farkl› farkl› tepkide bulunan insanlar tan›d›n›z m›? Tan›d›n›zsa o kiflinin özeliklerini k›saca belirtir misiniz? 2. Bu insanlar›n niçin böyle oldu¤u
ile ilgili iç görünüz var m›? Varsa, ne?
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Anlat›m
Bozukluklar›

7

Anlat›m, yaflant›m›z›n en önemli konular›ndan biridir. Çünkü sa¤l›kl› iletiflimin
temelinde, insanlar›n birbirlerini do¤ru anlamalar› gerçe¤i vard›r. Do¤ru anlat›m
ise duygu ve düflüncelere dayal› verilmek istenen iletinin amaca uygun olarak en
etkili biçimde karfl› tarafa bildirilmesidir. Kimi zaman toplumsal yaflam›n iç dengelerinde çeflitli nedenlerle bozulmalar meydana gelir. Kiflisel çat›flmalar, anlaflmazl›klar, toplumsal gerginlikler gibi olumsuzluklar; yaflam› öylesine zorlar ki toplum mutsuzlu¤a sürüklenir. Yaflam›n içinde sorunlar hep olacakt›r. Bilmek gerekir ki gerek bireysel gerek toplumsal sorunlar›n çözüm yollar›ndan en önemlisi
sa¤l›kl› iletiflimdir. Baflka bir deyiflle sorunlar›n çözümü, insanlar›n kendilerini
do¤ru ifade etmelerinden ve baflkalar›n› do¤ru anlamalar›ndan geçmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Do¤ru anlat›m›n yaflant›m›zdaki yerini ve önemini kavramak,
Anlat›m bozukluklar›n›n nedenlerini aç›klamak,
Sözcük düzeyinde anlat›m bozukluklar›n› kavramak,
Cümle düzeyinde anlat›m bozukluklar›n› kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Ahmet, s›n›f›n y›ld›z ö¤rencisiydi. Dersi dikkatle dinler, gözünden hiçbir fley kaç›rmaz, gerekti¤i yerlerde söz ister, konuflurdu. Ahmet konufltu¤u zaman arkadafllar› onu hayranl›kla dinlerdi. Ö¤retmenleri de Ahmet’i çok severlerdi. Özellikle Türkçe Ö¤retmeni Ömer Bey, Ahmet’i bir baflka severdi. Çünkü Türkçe dersinin amaçlar›ndan biri de konuflma becerisini gelifltirmekti ve Ahmet de güzel konuflma becerisiyle arkadafllar›na örnek olmaktayd›.
‹lerleyen günlerde beklenmeyen bir fley oldu. Özellikle anlat›m›n öne ç›kt›¤›
Türkçe ve Sosyal Bilgiler gibi derslerde Ahmet’in s›nav notlar› düflük geldi; oysaki
Ahmet’in derslerdeki görüntüsü çok iyiydi. Böyle bir ö¤rencinin notlar›n›n düflük
olmas› herkesi çok flafl›rtm›flt›. Ald›¤› notlar zay›f de¤ildi; ama Ahmet’e de yak›flan
notlar de¤ildi.
Ahmet’in bu durumuyla Türkçe ö¤retmeni yak›ndan ilgilendi. “Ahmet niçin
yaz›l› s›navlarda baflar›l› olam›yordu?” sorunu anlamaya çal›flt›. Asl›nda ortada
anlafl›lmayacak bir fley yoktu. Çünkü Ahmet’in yaz›l› anlat›m› iyi de¤ildi. K›r›k
dökük cümleler; noktalamada, yaz›mda ve anlat›mda yanl›fllar› o kadar çoktu ki
bu yanl›fl görüntünün içinde do¤rular da kaybolup gidiyordu. Ahmet’in sözlü
anlat›m› çok baflar›l›yd›; ama ayn› baflar›y› yaz›l› anlat›mda gösteremiyordu. Bilmek gerekir ki anlat›m yaln›zca sözle yap›lan bir ifl de¤ildir; anlat›m›n yaz›l›
olan boyutu da vard›r. Baflar›l› olmak için anlat›m›n her iki boyutunda da yetkin
olmak gerekir.
Bu ünitede “Ahmet için bundan sonra bir fleyler yap›labilir mi? Daha baflka bir
deyiflle Ahmet’in anlat›m› düzeltilebilir mi? Ahmet bekledi¤i baflar›y› yakalayabilir
mi?” sorular›na yan›t verilmeye çal›fl›lacakt›r.
Asl›nda sorun yaln›z Ahmet’in sorunu de¤il. Kan›mca birço¤umuzun bu konuda, oranlar› farkl› da olsa sorunlar› var. Peki çözümü var m›? Tabii ki var.
Do¤ru anlat›m›n kurallar›n› ö¤renir ve uygularsak anlat›m›m›z istenen düzeye
gelecektir.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Anlat›m
Özne-yüklem uygunlu¤u
Eylem çat›s›
Do¤ru sözcük

• Noktalama
• Yaz›m
• Do¤ru cümle

‹çindekiler
• GIRIfi
• ANLATIM BOZUKLUKLARININ NEDENLER‹
• ANLATIM BOZUKLUKLARI
• Sözcük Düzeyinde Anlat›m Bozukluklar›
• Cümle Düzeyinde Anlat›m Bozukluklar›
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G‹R‹fi
Anlat›m dedi¤imiz fley asl›nda iletiflimin temelidir. Do¤ru iletiflim do¤ru anlat›mla
olur. Sa¤l›kl› bir toplum, birbirini do¤ru anlayan insanlardan oluflur. “Toplum olarak bu konuda neredeyiz, karnemiz iyi mi?” Bu sorulara olumlu yan›t vermek çok
zor. “Peki bu yetersizlik giderilebilir mi?” E¤er iyi anlat›m›n önemini kavrar ve anlat›m›m›z› düzeltmek ve gelifltirmek istersek “Evet.”. Bu konunun e¤itimle çok s›k›
iliflkisi vard›r. Özellikle bizler, e¤itimciler olarak ellerimizde biçimlenen yavrular›m›za dili do¤ru kullanmay› ö¤retebilirsek sorunun önemli bir bölümünü çözmüfl
oluruz.
Birbirini do¤ru anlayan hoflgörülü bir toplum yaratmak, verilecek e¤itime ba¤l›d›r. Ça¤dafl bir e¤itimi toplumun bütün kesimlerine götürebilir, çocuklar›m›z›
e¤itebilirsek hayal etti¤imiz toplumu yaratmak o kadar zor de¤il. Her fleyden önce verilecek e¤itimin ça¤a uygun bir hale gelmesi gerekiyor. Okuyan, düflünen,
sorgulayan, uygarca tart›flan, birbirlerinin düflüncelerine sayg› duyan, hurafelere
de¤il bilimin gücüne inanan bir topluma sahip olmak; ancak ça¤dafl e¤itimle olur.
Ça¤dafl e¤itimin bütün sistemleriyle uygulanabilirli¤i; beraberinde birbirini do¤ru
anlayan, kendini do¤ru ifade eden bireyleri de oluflturacakt›r. Bireylerin e¤itimi
aile de bafllar. Dolay›s›yla bireylerin kendilerini iyi bir biçimde ifade etmeleri için
ailede verilen e¤itim önemlidir. Söz gelimi konuflma ça¤›na gelmifl bir çocu¤a konuflma e¤itimi, anne ve baba taraf›ndan geciktirilmeden verilmelidir. Bu süreçte
anne ve baba; çocukla çok daha yak›ndan ilgilenmeli, onu konuflturmaya çal›flmal›, çocuk konuflurken de onu can kula¤› ile dinlemelidir. Kendisiyle yak›ndan
ilgilenilen, dinlenen çocuk için bundan sonras› daha kolay olacakt›r. Çünkü çocuk konuflmay› seven, kendini ifade eden bir kifli olmaya haz›rd›r; temel iyi at›lm›flt›r. Bu temel e¤itim sürecini olumlu yönde geçiren çocuk, anlat›m›n konuflma
boyutunu belli ölçüde gelifltirmifl olarak okul yaflam›na bafllar. Okul süreci; çocu¤un sosyalleflti¤i, kendini daha iyi tan›maya ve her yönüyle kendini gelifltirmeye
bafllad›¤› bir süreçtir. Okul ortam›nda çocu¤un gözlem yapma, okuma ve düflünme yoluyla bilgi birikimi daha da artar. Bilgi birikiminin geliflmesi do¤al olarak
çocu¤un söz varl›¤›n›n da geliflmesine etki eder. Söz varl›¤› geliflen çocu¤un düflünce gücü artar, yarat›c›l›¤› geliflir ve anlat›m› fark edilecek derecede iyi bir düzeye ulafl›r. Çocu¤un okul ortam›nda sözel anlat›m›n›n yan›nda yaz›l› anlat›m› da
geliflir. Okulda anlat›m yönünden sistemli olarak kendisini gelifltiren çocuk, duygu ve düflüncelerini hem sözle hem de yaz›yla etkili bir flekilde anlatma becerisini kazan›r.
‹yi anlat›m, kiflilere her yönden büyük kolayl›klar sa¤lar. ‹yi anlat›m becerisine
sahip kifli; okulda baflar›l›d›r, ifl yaflam›nda bu yönüyle kendisini fark ettirir ve daha iyi yerlere gelir. Ayn› zamanda bu kiflilerin sosyal yaflam›nda uyum vard›r, aile
yaflam›nda efliyle ve çocuklar›yla iletiflimi iyidir. Öte yandan ifl ve siyaset dünyas›nda baflar›l› olan ve öne ç›kan kiflilerin etkili anlat›ma sahip olduklar› da bir gerçektir. Denebilir ki iyi anlat›m, baflar›l› olman›n temel kofluludur.
Bu konuda bir an›m› sizlerle paylaflmak isterim: 1980’li y›llarda Almanya’da çal›flan iflçilerimizin bir bölümü zorunlu olarak Türkiye’ye kesin dönüfl yapm›flt›. Ben
de o zaman Eskiflehir’de büyük bir okulda Türkçe ö¤retmeni olarak çal›fl›yordum.
Almanya’dan gelen bu ailelerin çocuklar›na yönelik ana dillerini gelifltiremedikleri
için özel s›n›f aç›lm›flt›. Bu s›n›f›n Türkçe dersine de ben giriyordum. ‹lk derste gördü¤üm manzaray› hâlâ unutabilmifl de¤ilim. Bu çocuklar 7. s›n›f ö¤rencileri olmalar›na karfl›l›k anlat›m yönünden 2. s›n›f düzeyindeydiler. Bu ö¤rencilerin pek ço¤u

Bireyin dil e¤itimini ald›¤› ilk
yer aile ortam›d›r. Bu
nedenle anne ve baba,
çocu¤un dil geliflimine
dikkat etmelidir.
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‹yi anlat›m, kifliye her
konuda büyük yararlar
sa¤lar. ‹nsanlar›n ifl yaflam›
çok önemlidir. ‹flinde
baflar›l› olan kifli mutludur.
Unutmamak gerekir ki iflteki
baflar›n›n perde arkas›nda,
her ne kadar zekân›n önemli
oldu¤u söylense de, iyi
anlat›m vard›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE

1
2

S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S OveRsanatla
U
Kültür
ilgilenmek;
yani düzenli kitap okumak,
tiyatroya ve sinemaya
SIRA S‹ZDE
gitmek kiflinin söz varl›¤›n›
D‹KKAT
gelifltirir. Kiflinin söz
varl›¤›n› gelifltirmesi de
anlat›m›n› daha yetkin bir
AMAÇLARIMIZ
SIRA getirir.
S‹ZDE
çizgiye

Almanya’da do¤mufl ve o ülkenin e¤itimini alm›fl olduklar›ndan ana dili sorunlar›
vard›. Do¤al olarak bana da büyük bir sorumluluk düflüyordu. Çok çaba göstermeme karfl›n istedi¤im baflar›y› elde edemedim. Baflar›s›z olduklar› ders, yaln›zca Türkçe dersi de¤ildi; di¤er derslerde de baflar›s›zl›k söz konusuydu.
Bu çocuklar›n zekâlar›nda bir sorun yoktu, hepsi cin gibi çocuklard›. Sorun, anlat›mlar›n›n yetersizli¤iydi; çünkü ana dili becerileri geliflmemiflti. Ne yaz›k ki bu
çocuklar›n yar›s› ortaokulu bitiremeden okuldan ayr›lmak zorunda kald›. Bugün
bile bu çocuklar› hat›rlad›kça üzülürüm.
Anlat›m›n güzel, do¤ru ve etkili olmas›; yukar›daki sat›rlarda de¤indi¤im gibi kiflinin ana diline hakim olmas›na ba¤l›d›r. Duygu ve düflüncelerin do¤ru ve etkili bir
flekilde dile getirilmesi her insan için gereklidir. Çünkü sosyal yaflam›n özünde birliktelik ve paylafl›m vard›r. Bu paylafl›m ayn› zamanda toplumun üretim gücünü
oluflturur. Bu nedenledir ki toplumsal yaflama gerçe¤ini birliktelik, paylafl›m ve üretim oluflturuyorsa bunlar›n da gerçekleflmesi do¤ru iletiflimle olur. Unutulmamal›d›r
ki do¤ru iletiflimin temelini de do¤ru anlama ve do¤ru anlat›m oluflturur.
‹yi anlat›m›nSIRA
yaflant›m›za
katk›lar› nelerdir?
S‹ZDE
Ü fi Ü N E L ‹ M e¤itimle iliflkisini de¤erlendiriniz.
‹yi ve do¤ruDSIRA
anlat›m›n
S‹ZDE

ANLATIM
NEDENLER‹
S O RBOZUKLUKLARININ
U

fi Ü N E L ‹ Mgerektirir ve bu düzenin oluflumunda cümleyi do¤ru kurmak
Anlat›m birD Üdüzen
önemlidir. Do¤ru cümleyi oluflturmak ise dil kurallar›n›n iyi bilinmesine ba¤l›d›r.
D‹KKAT
Anlat›m, gerçekten
S O R U çok dikkat gerektiren ciddi bir ifltir. Günümüzde ne yaz›k ki
Türkçenin kullan›m›nda bozuk anlat›mlara tan›k olmaktay›z. Özellikle topluma dil
S‹ZDE
konusundaSIRA
örnek
olmas› gereken bas›n ve yay›n organlar›nda dil yanl›fllar›n›n yaD‹KKAT
p›ld›¤›n› görüyoruz. Bir televizyon kanal›n›n çok izlenen bir dizisinde oyuncular›n
konuflmalar›n› komik duruma getirmek için Türkçede olmayan “Oha oldum!”, “OlAMAÇLARIMIZ
SIRA
S‹ZDE “Kal geldi.” gibi kullan›mlar; gençlik üzerinde olumsuz ördu, gözlerim
doldu.”,
nek oluflturmakta ve Türkçenin yozlaflmas›na neden olmaktad›r. Yine bilgisayarda
TürkçeninAMAÇLARIMIZ
hiç uymayan bir dilin kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Söz geliKdil‹ kurallar›na
T A P
mi selam yerine “slm”, ne haber yerine” nbr”, merhaba yerine “mrb”, tamam yerine “tmm”, evet yerine “ewt” gibi kullan›mlar; gün geçtikçe yayg›nlaflmakta, do¤ru
anlat›m›n Tyollar›
KE L ‹E VT‹ ZAgün
Y OPN gün t›kanmaktad›r.
Anlat›m bozuklu¤unun bir nedeni de az okuyor olmam›zd›r. Toplum olarak bu
konuda bir öz elefltiri yapmam›z gerekiyor. Dünyada en az okuyan ülkelerden biri Türkiye.T Üzülerek
E L E V ‹ Z Y O Nifade etmek isterim ki kitap okuma al›flkanl›¤›n› kazanamad›k.
‹ N T E R N ve
E T al›flkanl›¤›n› yeni bir anlay›flla ve yeni bir yap›lanmayla mutlaOkuma sevgisini
ka çocuklar›m›za kazand›rmak zorunday›z. Bilmek gerekir ki do¤ru ve etkili bir
anlat›m›n yolu zengin söz varl›¤›na sahip olmaktan geçiyor. Yeni sözcükler ö¤ren‹ N T E R N E T dilin gücünden ve zenginli¤inden yararlanmak flüphesiz anmek, konufltu¤umuz
lat›m› daha do¤ru ve etkin bir duruma getirecektir.
Bu ba¤lamda diyebiliriz ki belli bir e¤itim sürecinden geçmifl bir kifli iyi ve do¤ru anlat›m becerisine sahip olmal›d›r. Falih R›fk› Atay’›n bu konuda bir de¤erlendirmesi var. Yazar flöyle diyor: “Düflündü¤ünü ve duydu¤unu karfl›s›ndakine derli toplu anlatabilmek ne bir meslek ne de bir sanatt›r. Bu, ortaö¤retimden geçen her vatandafl›n yapmas› gereken ve yapabilece¤i bir fleydir. Hikâye yazmak bir sanatt›r;
fakat dün akflam bafl›ndan geçeni anlatabilmek bir sanat de¤ildir.” Yazar›n bu gö-

N N
N N

Son
dergi,
K ‹y›llarda
T A gazete,
P
AMAÇLARIMIZ
televizyon, sinema gibi kitle
iletiflim araçlar›nda zaman
zaman dilin iyi
kullan›lmad›¤›n› görüyoruz.
KE Ldurum,
‹E VT ‹ ZA Yçocuklar
TBu
OP N ve
gençler üzerinde olumsuz
etki yaratmaktad›r.
Toplumun önünde olan
dili
Tkiflilerin
E L E V ‹ve
Z Ykurumlar›n
ON
T E R N E T konusunda
iyi‹ Nkullanmalar›
sorumluluklar› vard›r.

‹NTERNET
‹yi anlat›m her fleyden önce
dil bilinciyle olur. Bu bilinç,
çok küçük yafllardan itibaren
insanlara kazand›r›lmal›d›r.
Ana dilini seven, ona sayg›
duyan bireyler yetifltirildi¤i
takdirde iyi ve do¤ru
anlat›m›n önünde engel
kalmayacakt›r.
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rüflüne kat›lmamak olas› m›? Yazarl›k özel yetenek gerektirir; ama do¤ru anlat›m
için bu gerekli de¤ildir. Okul yaflam› bireye do¤ru anlat›m becerisini kazand›rmal›d›r. Okul, çocuklar›m›za nerede nas›l konuflacaklar›n›, herhangi bir konuda duygu
ve düflüncelerini yaz›yla nas›l ifade edeceklerini en do¤ru biçimiyle kazand›r›ld›¤›
yerdir. Bu nedenle çocuklar›m›z, okul yaflam›nda köklü bir ana dili sevgisini edinmeli ve daha önemlisi ana diline sayg›l› bir birey olarak yetifltirilmelidir.
Anlat›m bozuklu¤unun temel nedenlerini aç›klay›n›z.

SIRA S‹ZDE

3

ANLATIM BOZUKLUKLARI

D Ü fi Üilgili
N E L ‹ Manlat›m boAnlat›m bozuklu¤unun birçok nedeni vard›r. Bunlar, sözcüklerle
zukluklar› ve cümle düzeyinde anlat›m bozukluklar› olmak üzere s›n›fland›r›labilir.

Sözcük Düzeyinde Anlat›m Bozukluklar›

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

Sözcüklerle ilgili anlat›m bozukluklar›; gereksiz sözcük kullan›m›, yap›lar› yanl›fl
D‹KKAT
olan sözcükler, sözcü¤ün yanl›fl anlamda kullan›lmas›, anlamca çeliflen sözcüklerin
bir arada kullan›lmas›, sözcü¤ün yanl›fl yerde kullan›lmas›, gereksiz yard›mc›
SIRA
eylemler, dil bilgisi yanl›fllar›, ba¤laç yanl›fllar›, noktalama eksi¤i
ve S‹ZDE
yaz›m yanl›fllar›
olarak s›n›flanabilir.

Gereksiz Sözcük Kullan›m›

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

D‹KKAT

N N

Dilimizin yabanc› dillerden etkilenmifl olmas›, gereksiz sözcük kullan›m›n›n nedenlerinden biridir. Ayn› zamanda cümlede gereksiz sözcük bulunmas›,
K ‹ T A P anlat›mda
duruluk ilkesini de bozar.
Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:
TELEV‹ZYON

“Kardeflinin giderek aflama aflama yükselen baflar›s›n› görüyordu.”
Cümledeki “giderek ve aflama” sözcüklerinin anlamlar› ayn›d›r.
“Ö¤renciler ö¤retmenin dilini, lisan›n› anlamakta zorlan›yordu.” Cümledeki “liT E R Nanlamdad›r.
ET
san” sözcü¤ünün kullan›m› gereksizdir; çünkü dil sözcü¤ü ile‹ Nayn›
“Depremde yaflad›¤›m›z o kara ve kötü günleri unutmamal›y›z.” Cümledeki “kara” ve “kötü” sözcükleri ayn› anlamdad›r.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

ÖRNEK

‹NTERNET

Cümlede gereksiz sözcük kullan›m›na iliflkin örnekler afla¤›daki biçimde ço¤alt›labilir:
Galiba orada uzun süre kalaca¤a benziyor.
E¤itime olumlu katk›lar›n›z› bekliyoruz.
Film beklenmedik bir sürprizle bitti.
Bu olay daha önce tahliye edilip sal›verilen bir kifli taraf›ndan yap›ld›.

Yap›lar› Yanl›fl Olan Sözcükler
Türkçede baz› sözcüklere dil bilgisi kurallar›na uygun düflmeyecek bir biçimde
yanl›fl eklerin eklenmesi de anlat›m bozuklu¤una neden olur.
Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:
“Ürünleri iç piyasada gere¤inden fazla pahal›lat›p satmak, ekonomiye zarar verir.” Bu cümlede “pahal›latmak” sözcü¤ü yanl›fl kullan›lm›flt›r. Çünkü Türkçede
pahal›latmak diye bir sözcük yoktur, do¤rusu “pahal›laflt›rma” olmal›yd›.

ÖRNEK

Do¤ru anlat›m, belli bir
e¤itim sürecinden geçmeyi
gerektirir. Bu e¤itim süreci
kifliye kendi ana dilinin
kurallar›n›, inceliklerini
ö¤retir.

ÖRNEK
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“Gümrük kap›s›nda araçlar gereksiz yere al›koyuldu.” Cümledeki “al›koyuldu”
sözcü¤ü yerine “al›kondu” sözcü¤ü kullan›lmal›yd›.
“Son günlerde beni görmemezlikten geliyor.” Cümlede “görmemezlik” sözcü¤ü
yanl›fl kullan›lm›fl, do¤rusu “görmezlik” olmal›yd›.
“Bu kadar›ylan bu ifl yap›lmaz.” Cümledeki “kadar›ylan” yerine “kadar›yla”
kullan›lmal›d›r.
“Rahmetlik day›s›n› çok severdi.” Türkçede “rahmetlik” diye bir sözcük yoktur,
do¤rusu “rahmetli” olmal›yd›.
Bu araban›n hemen yap›labilinece¤ini sanm›yorum. (yap›labilece¤ini)
Gerçekleri çarpt›rman do¤ru de¤il. (çarp›tman)
Türkü söylemesini çok seviyordu. (söylemeyi)
Sözcük bilgisi, do¤ru
anlat›m›n temelini oluflturur.
Sözcüklerin anlam farklar›n›
bilmek, do¤ru anlat›mda
önem tafl›r. Bu nedenle dilin
gücünü bilmek, kuflkusuz
anlat›m› daha iyi bir düzeye
tafl›yacakt›r.

Sözcü¤ün Yanl›fl Anlamda Kullan›lmas›
Do¤ru cümlelerde sözcüklerin anlam yönünden birbiriyle uyumu söz konusudur.
Kimi anlat›mlarda baz› sözcüklerin kökleri ve yaz›l›fllar› birbirine çok benzedi¤i
için sözcükler birbiriyle kar›flt›r›labilmektedir.
Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:

ÖRNEK

“ayr›m, ayr›cal›k”
Ayr›m: Bir fleyin baflkas›yla kar›flt›r›lmamas›n› sa¤layan ayr›l›k, baflkal›k, farkl›l›k.
“Yöneticinin ayr›m göstermemesi gerekir.” Cümlede anlat›lmak istenen “ayr›cal›k”t›r.
“Halk›n dil, din ve soy ayr›m›na sürükleniyor olmas› çok tehlikelidir.” Bu cümledeki “ayr›m” sözcü¤ünün kullan›m› do¤rudur.
Ayr›cal›k: Baflkalar›ndan ayr› ve baflkalar›na üstün tutulma durumu.
“Anne ve babalar çocuklar› aras›nda ayr›cal›k yapmamal›d›r.” Cümledeki “ayr›cal›k” sözcü¤ü, ayr›m anlam›nda kullan›lm›flsa yanl›flt›r.
“O hiç kimseye ayr›cal›k yapmayan bir yöneticiydi.” Cümledeki “ayr›cal›k” sözcü¤ü do¤ru kullan›lm›flt›r.

ÖRNEK

“bas›m, bas›n”
Bas›m: Gazete, dergi gibi eserleri basma ifli.
“Gazete matbaas›n›n bas›n iflinde çal›fl›yor.” Cümlede “bas›n” sözcü¤ü yanl›fl kullan›lm›flt›r, do¤rusu “bas›m”d›r.
Bas›n: Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda ç›kan yay›nlar›n hepsidir.
“Ulusal bas›m›n toplumsal sorumlulu¤u vard›r.” Cümlede “bas›m” sözcü¤ü yanl›fl
kullan›lm›flt›r, do¤rusu “bas›n” olmal›yd›.

ÖRNEK

Anlamca çok kar›flt›r›lan sözcüklerden ikisi de “fiyat ve ücret” sözcükleridir.
Fiyat: Al›m ya da sat›m bak›m›ndan bir fleyin para olarak de¤eri.
“Adam tamirciye: “Araban›n tamiri için ne kadar fiyat istersiniz? diye sordu.”
Cümlede “fiyat” sözcü¤ü yanl›fl kullan›lm›flt›r, do¤rusu “ücret” olmal›yd›.
Ücret: Görülen bir ifl, yap›lan bir hizmet karfl›l›¤› ödenen para.
“Bu kona¤›n ücretini ö¤renebilir miyim?” Cümledeki “ücret” sözcü¤ü yanl›flt›r,
do¤rusu “fiyat”t›r.
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“güvenilir, güvenceli”
“Bu binan›n depreme karfl› güvenceli oldu¤u söylenemez.” Cümledeki “güvenceli” sözcü¤ü, “güvenilir” anlam›nda kullan›lm›flt›r.

“etki, tepki”
“Okul müdürünün sabahki konuflmas› ö¤renciler üzerinde olumlu tepki yapt›.”
Cümledeki “tepki” sözcü¤ü yanl›fl kullan›lm›fl; do¤rusu “etki” olmal›yd›.
Belirtilen örneklerde de görüldü¤ü gibi kökleri ya da yaz›l›fllar› benzeyen sözcükler, anlat›mda bozukluklara neden olabilmektedir.
Az›msamak-küçümsemek, ba¤›ml›-ba¤l›, ço¤unluk-çokluk, dikmek-ekmek, duyurmak-hat›rlatmak, engellemek-önlemek, etki-tepki, karfl›n-karfl›t, kapsamakkaplamak, ö¤renim-ö¤retim, süreli-sürekli, resim-foto¤raf, yak›n-yaklafl›k, yay›nyay›m, yetkin-yetkili sözcükleri; anlat›mda birbiriyle çok kar›flt›r›lan di¤er sözcüklerdir. Bu ve benzeri sözcüklerin kullan›m›nda dikkatli olmak gerekir.
Okuman›n anlat›mla iliflkisini de¤erlendiriniz.

SIRA S‹ZDE

4

Anlamca Çeliflen Sözcüklerin Bir Arada Kullan›lmas›

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Anlamca çeliflen sözcüklerin ayn› cümlede kullan›lmas›, anlat›mda çeliflkili bir durum yarat›r. Bu anlat›m bozuklu¤u; “olas›l›k, kesinlik ya da yaklafl›kl›k” anlam› taS O R U
fl›yan sözcüklerin ayn› cümlede birlikte kullan›lmas›ndan kaynaklan›r.
Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

“Onunla görüflmeyeli afla¤› yukar› tam üç y›l oldu.” Bu cümledeki “afla¤› yukar›” ve “tam” sözcükleri birbiriyle çeliflmektedir.
S‹ZDE
“Kuflkusuz ülkemizin gelece¤inin iyi olaca¤›n› san›yorum.”SIRA
Cümledeki
“kuflkusuz” ve “san›yorum” sözcükleri anlamca çeliflmektedir.
“Tam bir ay kadar tatil yapaca¤›n› söyledi.” Cümledeki “tam”
ve “bir ay kadar”
AMAÇLARIMIZ
sözcükleri yine birbiriyle çeliflmektedir.
“Bu s›nava yaklafl›k tam bin kifli girecek.” Bu cümlede de “yaklafl›k” ve “tam”
sözcükleri birbiriyle çeliflmektedir.
K ‹ T A P

SIRA S‹ZDE

ÖRNEK
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SIRA S‹ZDE

Anlat›m›n düflünsel bir
AMAÇLARIMIZ
haz›rl›k sürecinden
geçilerek
oluflturulmas› önemlidir.

K ‹ T A P

Sözcü¤ün Yanl›fl Yerde Kullan›lmas›
Sözcükler cümlede do¤ru yerde kullan›lmal›d›r. Bir sözcü¤ünT Ecümlede
L E V ‹ Z Y O Nyanl›fl yerde kullan›lmas›, anlam kar›fl›kl›¤›na ya da yanl›fl tamlamalar›n kurulmas›na neden
olur.
Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:
‹NTERNET

“A¤r›s›z kulak delinir.” Bu söz hiç de yabanc›s› olmad›¤›m›z bir sözdür. Ancak dil
kurallar› yönünden do¤ru de¤ildir. Do¤rusu “Kulak a¤r›s›z delinir” olmal›yd›.
“Bu ülke için her kan›n› döken kifli kahramand›r.” Bu cümlede “her” sözcü¤ünün
kullan›ld›¤› yer yanl›flt›r. Her sözcü¤ü, kifli sözcü¤ünden önce gelmeliydi. Do¤rusu
“Bu ülke için kan›n› döken her kifli kahramand›r.” olmal›yd›.
“Sessizce kap›y› dinledi.” Bu yanl›fl cümledir, do¤rusu “Kap›y› sessizce dinledi.” olmal›yd›.

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

ÖRNEK

148

Türkçe Yaz›l› Anlat›m

“Çok midem yan›yor.” Cümlesi yanl›fl cümledir, do¤rusu “Midem çok yan›yor.”
olmal›yd›.
“Senin ne kadar kursu sevmedi¤ini biliyorum.” Cümlesi yanl›flt›r. Do¤rusu “Senin
kursu ne kadar sevmedi¤ini biliyorum.” olmal›yd›.

Gereksiz Yard›mc› Eylemler
Anlat›mda s›k yap›lan yanl›fllardan biri de gereksiz yard›mc› eylemlerin kullan›lmas›d›r.
Afla¤›daki örnekleri inceleyelim:

ÖRNEK

“Ayfle’nin s›nav› kazanaca¤›n› umut ediyoruz.” Cümledeki “ediyoruz” yard›mc›
eylemi gereksizdir. Cümlenin yüklemi yaln›zca “umuyoruz” olmal›yd›.
“Önünde gitmekte olan araca çarpm›fl.” Bu cümlede de “olan” sözcü¤ü fazlad›r,
“gitmekte” sözcü¤ü yerine “giden” sözcü¤ü kullan›lmal›yd›.

Dil Bilgisi Yanl›fllar›
Noktalama ve yaz›m
kurallar›, anlat›m›n temel
unsurlar›d›r.

ÖRNEK

Do¤ru anlat›m dil bilgisi kurallar›n›n uygulanmas›yla olur.
Baz› dil bilgisi yanl›fllar›n› inceleyelim:
• Ço¤ul sözcüklerin kullan›m›ndan kaynaklanan yanl›fllar:
Say› s›fatlar›yla “ birkaç, birçok, her...” belgisiz s›fatlar›n›n yer ald›¤› tamlamalarda tamlanan sözcü¤ünün ço¤ul kullan›m› yanl›flt›r.
“Birçok memurlar› emekliye ay›racaklarm›fl.” Cümledeki memurlar› sözcü¤ü ço¤ul olmaz. Do¤rusu “Birçok memuru emekliye ay›racaklarm›fl.” olmal›d›r.
• Tamlama Eklerinin Yanl›fl Kullan›m›:
Ad ya da s›fat tamlamas› kurulurken eklerin fazlal›¤› ya da eksikli¤i anlat›m bozuklu¤una neden olur.

ÖRNEK

“Ö¤renciler okul yönetimine bu konuda baflvurusu gerekiyor.” Cümlede anlat›m
bozuklu¤u var. Do¤rusu “ö¤renciler” sözcü¤ü “-in” ekini almal›yd› ve cümle “Ö¤rencilerin okul yönetimine baflvurusu gerekiyor.” olmal›yd›.
“Ahmet okul tak›m kaptan›d›r.” Cümledeki “tak›m” sözcü¤ü “tak›m›n›n” olmal›yd›.
“Anlat›m›n bir yetenekten daha çok gelifltirilen bir beceridir.” Cümledeki “anlat›m›n” sözcü¤ünün “-in” eki fazlad›r.

Ba¤laç Yanl›fllar›
Cümledeki ba¤laçlar anlama uygunluk göstermelidir. Ba¤laçlar›n yanl›fl kullan›m›
anlat›m bozuklu¤una yol açar.

ÖRNEK

“Çok çal›flt› ve s›nav› kazanamad›.” Bu cümlede “ve” ba¤lac› yerine “ancak, fakat”
gibi ba¤laçlar kullan›lmal›d›r.
“‹pek iyi, hofl; ama güzel k›zd›r.” Cümlede “ama” ba¤lac› yerine “hem de “ba¤lac›
kullan›lmal›d›r.
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Noktalama Eksikli¤i
Noktalama iflaretlerinin yerinde kullan›lmamas› anlat›m bozuklu¤una neden olur.
“Genç kad›ndan özür diledi.” Cümlenin bu haliyle öznesi “genç kad›n”d›r. E¤er ki
özür dileyen “genç” ise o zaman “genç” sözcü¤ünden sonra virgül gelmelidir.
“Kad›n hemflireye söylememifl.” Cümlenin bu biçimiyle öznesi “kad›n hemflire”dir.
Kad›n sözcü¤ünden sonra virgül kullan›rsak özne “kad›n” olur.
“Kadir, ‹brahim, Mustafa, Bekir ve Onur’u da ça¤›rd›.” Cümlede özne belirsizli¤i
vard›r. Özne “Kadir” ise izleyen benzer görevdeki sözcüklerden bu sözcü¤ü ay›rmak için Kadir’den sonra noktal› virgül getirilmelidir.

ÖRNEK

Yaz›m Yanl›fllar›
Dildeki sözcük ve eklerin kurallara uygun yaz›lmas› gerekir. Konuflma diliyle yaz›
dili farkl›l›k gösterir. Kimi zaman yaz›l› anlat›m›n konuflma diliyle yap›ld›¤›na tan›k
olmaktay›z.
“Burada iflini yapm›yan yoktur.” Cümlesinde “yapm›yan” sözcü¤ünün yaz›m›
yanl›flt›r. Do¤rusu “yapmayan”d›r.
“Bi fley de¤il.” Bu cümlede de “bi” sözcü¤ünün yaz›m› yanl›flt›r. Konuflma dilinde
kimi zaman “bir” sözcü¤ünün söylenifli “bi” olmaktad›r; tabii ki bu söylenifl do¤ru
de¤ildir; ancak yaz› dilinde bu sözcü¤ün “bir” olarak yaz›lmas› gerekir.
“29 ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildi.” Gün ve ay adlar›, e¤er tarih belirtiliyorsa büyük harfle bafllar. Cümledeki “ekim” sözcü¤ünün bu kurala göre büyük yaz›lmas› gerekir. Ayr›ca sert ünsüzlerin benzeflmesi kural›na göre “1923’de” de¤il
“1923’te” olmal›d›r.

ÖRNEK

Cümle Düzeyinde Anlat›m Bozukluklar›
Cümle düzeyindeki anlat›m bozukluklar›n›n birço¤u bileflik ya da s›ral› cümlelerin
kuruluflundaki uyumsuzluktan kaynaklan›r. Cümle ve cümlecikteki öge eksikli¤i,
öge uyuflmazl›¤› ile ortaya ç›kar. Bu do¤rultuda cümle düzeyinde anlat›m bozukluklar›; yüklem yanl›fllar›, özne yanl›fllar›, tümleçlerle ilgili yanl›fllar, tamamlama
yanl›fllar›, çat› uyuflmazl›¤›, deyim ve atasözleri yanl›fll›¤› olmak üzere s›n›fland›r›labilir.

Yüklem Yanl›fllar›
Yüklem Eksikli¤i: Özneleri ya da tümleçleri farkl› iki ayr› cümleyi ayn› yükleme
ba¤lamak, anlat›m bozuklu¤una neden olabilir.
“Ne ben onu ar›yordum ne de o beni (ar›yordu).” Bu iki cümlenin yüklemi “ar›yordum” olamaz. ‹kinci cümlenin yüklemi “ar›yordu”dur.
“Tatl›y› az, ac›y› hiç sevmem.” Cümle bu biçimiyle kullan›ld›¤›nda “Tatl›y› az sevmem, ac›y› hiç sevmem.” anlam› ç›kmaktad›r ki bu do¤ru de¤ildir. Öznesi ortak
olan bu s›ral› cümlede, birinci cümlenin yüklemi “severim” olmal›yd›. Cümlenin
do¤rusu “Tatl›y› az severim, ac›y› da hiç sevmem.” biçiminde olmal›yd›.
“Bugün okula bir sen gelmiflsin bir de ben (gelmiflim).” Cümlenin yüklemi eksik
kullan›lm›flt›r.
“Ülkenin bu sorununa ben baflka yaklafl›yordum, o baflka (yaklafl›yordu).” Cümlenin yüklemi eksik kullan›lm›flt›r.

ÖRNEK
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Eylemsi Eksikli¤i: Temel cümledeki yüklem eksikli¤i yan cümlede de ortaya
ç›kabilir.

ÖRNEK

“Kahvalt›da çay ve tost yedi¤ini unutmufltu.” “Kahvalt›da çay (içti¤ini)...”
“Bu sorunu yasal ve yasal olmayan yöntemlerle çözece¤iz.” “Bu sorunu yasal
(olan) ...”
“Ö¤rencilerin törene siyah kravat ve beyaz gömlekle giyerek gelmesini istedi.” “Ö¤rencilerin törene siyah kravat (takarak) ...”

Ek Eylem Eksikli¤i: Birinci cümlenin ek eylemle söylenmemesi bazen anlat›m› bozabilir.

ÖRNEK

“O¤lu baflar›l› ama h›rsl› de¤ildi.” “O¤lu baflar›l›(yd›) ...”
“Ö¤retmenin davran›fllar› sevimli; ancak anlat›m› düzgün de¤ildi.” “Ö¤retmenin
davran›fllar› sevimli(ydi) ...”
“Yönetici konuya iliflkin birçok örnek vermifl; biz de bunlar› tart›flm›flt›k.” “Yönetici konuya iliflkin birçok örnek vermifl(ti) ...”

Özne Yanl›fllar›
Özne -Yüklem Uyuflmazl›¤›: Üç yönden özne ile yüklem uygunlu¤u aran›r.
a) Tekillik - Ço¤ulluk Yönünden
• Soyut kavramlar ço¤ul eki ald›¤›nda yüklem tekil olur.
Örnek: Bu türlü kayg›lar onu y›pratm›flt›.
Düflünceler özgürce ifade edilmeli.
• Organ adlar› ço¤ul eki ald›¤›nda yüklem tekil olur.
Örnek: Güneflten yanan derileri dökülüyordu.
Adam›n so¤uktan ayaklar› titriyordu.
• Zaman ve eylem adlar› ço¤ul özne oldu¤unda yüklem tekil olur.
Örnek: Çocuklu¤umun güzel günleri bu köyde geçti.
Gürültüden konuflmalar duyulmuyordu.
• Bitki ve hayvan adlar› ile cans›z varl›k adlar› ço¤ul özne oldu¤unda
yüklem tekil olur.
Örnek: Yüksek yerdeki yaylalar çok so¤uk olur.
Kurakl›ktan dereler çok cans›z ak›yor.
• ‹nsan adlar›n›n ço¤ul özne olarak kullan›ld›¤› cümlelerde yüklem tekil de ço¤ul da olabilir.
Örnek: Ö¤renciler bahçeye ç›kt›. (ç›kt›lar)
K›zlar yazl›k sinemaya gitti. (gittiler)
• Topluluk adlar› özne oldu¤unda yüklem tekil olur.
Örnek: Bölük istirahate çekildi.
S›n›f dikkat kesilmifl, bundan sonra olacaklar› düflünüyordu.
Not: “birço¤u, birkaç›, hiçbiri, hiç kimse, herkes, hepsi.” gibi belgisiz ad›llar özne oldu¤unda yüklem tekil olur.
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b) Kifli Yönünden
Özne ben + sen + o ise yüklem biz olur.
ben + sen
“
ben + o
“
Örnek: Pikni¤e sen, ben ve Osman gidece¤iz. (ben+sen+o) biz
Ben ve sen kald›k burada. (ben+sen) biz
Oyuna ben ve Murat girdik. (ben+o) biz
Özne sen + o ise yüklem siz olur.
Örnek: Orkun’la bu ifli yapacaks›n›z.
Özne o + o (onlar) ise yüklem onlar olur.
Ahmet’le Hasan dershaneye gitmediler. (o+o) onlar

c) Olumluluk-Olumsuzluk Yönünden
S›ral› cümlelerde olumsuz cümlenin öznesi ile olumlu cümlenin öznesinin ortak kullan›lmas› anlat›m› bozar.
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Kimse senin gibi düflünmüyor, konuya farkl› yaklafl›yor. “(Herkes) senin ....”
Do¤ru anlat›m, dil kurallar›na uygunluk gösterir. Bu dil kurallar›n›n
k›saca
neler oldu¤uSIRA
S‹ZDE
nu aç›klay›n›z.

5

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Özne Eksikli¤i: Kimi cümlelerde öznenin hiç kullan›lmamas›
ya da hangi sözcü¤ün özne oldu¤unun belli olmamas› anlat›m bozuklu¤una neden olur.
S O R U

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

“Orman fidanl›¤›n›n fidan dikimi bu ay sonu bitecek ve halka aç›lacak.” Bu cümlede iki yarg› var. Birinci cümledeki yüklemin öznesi “orman fidanl›¤›n›n fidan diD‹KKAT
kimi” söz grubudur. ‹kinci cümlenin yüklemi “aç›lacak” sözcü¤üdür; ancak ikinci
cümlenin öznesi kullan›lmad›¤› için ikinci cümlenin öznesi, birinci cümlenin özS‹ZDE “Orman finesi gibi düflünülüyor ki bu da anlat›m bozuklu¤u yarat›yor. SIRA
Do¤rusu
danl›¤›n›n fidan dikimi bu ay sonu bitecek ve fidanl›k halka aç›lacak.” olmal›yd›.
“Kamp›n nöbetçisinin silah› al›nm›fl ve soyulmufl.” Cümlede soyulan›n
kim oldu¤u
AMAÇLARIMIZ
belli de¤il. ‹kinci cümlenin öznesi yok, özne “nöbetçi”dir.
“Kimsesiz adam›n ne paras› vard›, ne de bir yer bilirdi.” (kimsesiz adam)

N N

Tümleçlerle ‹lgili Yanl›fllar

SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P

Cümledeki tümleç eksikli¤i ya da yanl›fl tümleç kullan›lmas›, anlat›m bozuklu¤una
neden olur.
TELEV‹ZYON
Nesne Eksikli¤i: Kullan›lmas› gerekirken kullan›lmayan nesne, anlat›m bozuklu¤una yol açar.
T E R N E eksikli¤i
T
“Seyircilere inanm›yor, fanatiklikle itham ediyor.” Bu cümlede‹ Nnesne
var.
Çünkü ikinci cümlede “onlar›” ya da “seyircileri” nesnesi kullan›lmal›yd›.
“Uzun bir süre vahfli do¤an›n etkisinde kald› ve uzun süre izledi.” ‹kinci cümlenin
nesnesi yok; dolay›s›yla cümlede anlat›m bozuklu¤u var. Do¤rusu “Uzun bir süre
vahfli do¤an›n etkisinde kald› ve onu uzun süre izledi” olmal›yd›.

ÖRNEK
D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹Ö
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Dolayl› Tümleç Eksikli¤i: Cümlede ortak kullan›lan dolayl› tümleç yüklemlere uygun de¤ilse ya da kullan›lmas› gerekirken kullan›lmam›flsa anlat›m bozuklu¤una neden olur.

ÖRNEK

“Ailesi arkadafl›n› seviyor ve güveniyordu.” Cümlede “güveniyordu” yükleminin
dolayl› tümleç ögesi olmad›¤› için anlat›m bozuklu¤u var. “Kime güveniyor?” sorusuna verilecek yan›t “arkadafl›na” ya da “ona” olmal›yd›.

ÖRNEK

“Birbirinizi sevin, sahip ç›k›n.” Cümlede dolayl› tümleç eksik. “Kime sahip ç›k›n?”
sorusuna karfl›l›k olan dolayl› tümleç eksik. Do¤rusu “Birbirinizi sevin, birbirinize sahip ç›k›n.” olmal›yd›.
“Bütün yaflam›n› ö¤rencilere adam›flt› ve sayg› gördü.” Cümlede “Kimden sayg›
gördü?” sorusuna yan›t olabilecek sözcük yok; yani cümlenin dolayl› tümleci eksik. Do¤rusu “Bütün yaflam›n› ö¤rencilere adam›flt› ve onlardan sayg› gördü.” olmal›yd›.
Edat Tümleci Eksikli¤i: Cümlenin yard›mc› ögelerinden olan edat tümlecinin
kullan›lmamas› da anlat›m bozuklu¤una neden olur.

ÖRNEK

Yaflam›n› birlefltirdi, mutlu oldu. (onunla)
Bize yard›ma gelir, e¤lenirdi. (bizimle)

Tamlama Yanl›fllar›
Tamlayan Eksikli¤i: Ad tamlamalar›nda tamlayan görevindeki sözcü¤ün kullan›lmamas› anlat›m› bozar.

ÖRNEK

“Bu süreç, dilin kirlenmesini h›zland›r›yor; oysa korunmas› gerekir.” ‹kinci cümlede ad tamlamas›n›n tamlayan› kullan›lmam›fl. Do¤rusu “Bu süreç, dilin kirlenmesini h›zland›r›yor; oysa dilin korunmas› gerekir.” olmal›yd›.
“Hangi gün gelece¤ini bilmiyorum.” Cümlede “Kim gelecek?” “O mu yoksa sen mi?”
belli de¤il.
“Çal›flmalar›n› be¤eniyorum.” Kimin çal›flmas›n› be¤eniyorum?” ,“Onun mu senin
mi?” belli de¤il.
Tamlayan/Tamlanan Eki Eksikli¤i ya da Fazlal›¤›: Anlat›m bozuklu¤unun
bir nedeni de tamlanan ekinin eksikli¤i ya da fazlal›¤›d›r.

ÖRNEK

Ö¤retmenler ö¤rencileriyle yak›ndan ilgilenmesi gerekir. “Ö¤retmenlerin...”
Derne¤imizin üye ve denetçisi olan Mustafa Korkmaz gelmedi. “Derne¤imizin
üyesi...”
Tamlayan-Tamlanan Uyuflmazl›¤›: Cümlede tamlayan ile tamlanan›n birbirine uymamas› anlat›m bozuklu¤una yol açar.

ÖRNEK

“Askerî, siyasi ve ekonomi alanlar›nda görüfltüler.” Cümlede “askerî, siyasi ve ekonomi” sözcükleri cümlenin tamlayan›d›r; “alanlar›” sözcü¤ü ise tamlanan›d›r.
Tamlayan ve tamlanan sözcüklerinde tam bir uyumdan söz edilemez.
“Senin ve benim görevim çok farkl›.” Bu cümlede de tamlayan ve tamlanan uyumsuzlu¤u vard›r.

7. Ünite - Anlat›m Bozukluklar›

153

Çat› Uyuflmazl›¤›
Eylemlerin çat› ekleri, dil bilgisi kurallar›na uygun olmal›d›r. Uygun çat› eki almam›fl eylemlerin anlat›m bozuklu¤una neden olaca¤› unutulmamal›d›r.
“Haz›rl›klar yap›l›p yola ç›kt›k.” Bu cümlede “yap›l›p” ulac› edilgen, eylemi ise etken çat›l›d›r. Oysa cümlede her iki eylemi de yapan bellidir. Bunun için her iki
yüklem de etken olmal› ya da her iki yüklem de edilgen olmal›d›r. Do¤rusu “Haz›rl›klar yap›l›p yola ç›k›ld›.” olmal›yd›.
“S›n›f› susturarak derse bafllan›ld›.” Bu cümlede de çat› yönünden yanl›fll›k vard›r.
Do¤rusu “S›n›f› susturarak derse bafllad›.” olmal›yd›.

ÖRNEK

Deyim ve Atasözleri Yanl›fll›¤›
Deyim ve atasözleri, kal›plaflm›fl sözlerdir. Bu nedenle deyim ve atasözlerindeki
sözcüklerin yerleri de¤ifltirilemez ya da bir sözcü¤ün yerine baflka bir sözcük kullan›lamaz.
“Bugünkü tavuk, yar›nki hindiden iyidir.” Bu atasözü do¤ru de¤ildir. Do¤rusu
“Bugünkü tavuk yar›nki kazdan iyidir.” biçimindedir.
“El elin efle¤ini flark› söyleyerek arar.” Do¤rusu “El elin efle¤ini türkü ç›¤›rarak
arar.” olmal›d›r.
“Bir elin nesi var, çift elin sesi var.” Do¤rusu “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” olmal›d›r.

ÖRNEK
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Do¤ru anlat›m›n yaflant›m›zdaki önemini kavramak
‹nsanl›k tarihinde iletiflim, hep önemli olmufltur
ve önemli olmaya da devam edecektir. Çünkü
iletiflim, sosyal yaflam›n vazgeçilmez unsurlar›ndand›r. Toplumsal yaflam›n içinde aile; birlikteli¤in yo¤un yafland›¤›, duygu ve düflüncelerin paylafl›ld›¤› bir ortamd›r. ‹fl yaflam› da sosyal çevre
de insanlarla iletiflimin yo¤un oldu¤u ortamlard›r. ‹nsanlar›n bu ortamlarda baflkalar›yla olan
iliflkilerinin temelinde iletiflim vard›r. Belirtmek
gerekir ki insanlar aras›ndaki sa¤l›kl› iletiflim,
do¤ru anlat›mla gerçekleflir. Do¤ru anlat›m, kiflinin duygu ve düflüncelerini en iyi flekilde anlatmas›na olanak sa¤lar. ‹yi ve do¤ru anlat›m becerisini edinmifl kifliler, yaflam›n hemen hemen her
alan›nda baflar›l›d›rlar.
Anlat›m bozuklu¤unun nedenlerini kavramak
Yeterli dil bilgisini ve bilincini edinmemifl olmak,
anlat›m bozuklu¤unun temel nedenidir. Çünkü
anlat›m, dili iyi ve do¤ru kullanmay› gerektiren
bir eylemdir. Dil kurallar›n› bilmeden; daha do¤rusu iyi bir dil e¤itimi almadan iyi bir anlat›m
gerçekleflmez. Dil e¤itimine önce ailede bafllanmal›, sonra da okulda devam edilmelidir. Bu konuda bas›n yay›n organlar›n›n da büyük sorumlulu¤u vard›r.

N
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N
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Sözcük düzeyinde anlat›m bozukluklar›n› kavramak
Amaca uygun cümleyi oluflturmak, do¤ru sözcü¤ü bulmay› gerektirir. Kimi zaman biraz dikkatsizlikten, biraz da bilgisizlikten sözcükleri yanl›fl
kullan›yoruz. Bu yanl›fllar; gereksiz sözcük kullan›m›, yap›lar› yanl›fl olan sözcüklerin kullan›m›,
cümlede yanl›fl anlamda kullan›lan sözcüklerin
olmas›, anlamca birbiriyle çeliflen sözcüklerin
kullan›m›, sözcü¤ün yanl›fl yerde kullan›lmas›
fleklinde s›ralanabilir.
Cümle düzeyinde anlat›m bozukluklar›n› kavramak
Anlat›m›n temeli do¤ru cümledir. “Do¤ru cümle
nas›l olur; kurallar› nelerdir ya da ne gibi kullan›mlar cümlede anlat›m bozuklu¤una neden
olur?” Bu bozukluklar; yüklem yanl›fllar›, tümleç
yanl›fllar›, tamlama yanl›fllar›, özne-yüklem uyuflmazl›¤›, yaz›m ve noktalama yanl›fllar›, çat› uyuflmazl›¤›, deyim ve atasözü yanl›fllar›na dayal›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde ayn› anlama gelen
sözcükler gereksiz yere kullan›lm›flt›r?
a. Bu konuyu önümüzdeki hafta yeniden tekrar
anlatman› istiyorum.
b. Onlar ifl yerlerini temiz ve düzenli tutmay› kendilerine ilke edinmifller.
c. Ülkenin e¤itim ve ö¤retim konusu önemle ele
al›nmal›d›r.
d. Çevre ile ilgili seminer çal›flmalar› programa al›nd›.
e. O gün s›n›f›n afla¤› yukar› yar›s› okula gelmemiflti.

6. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bozuklu¤u vard›r?
a. fiehir yaflam› ö¤rencilerin gelmesiyle birlikte çok
hareketlendi.
b. Üniversitede ö¤rencilerin gereksinimlerini karfl›layacak olanaklar var.
c. Senin bu alandaki baflar›lar›nla ilgili olarak bas›nda güzel fleyler okudum.
d. Bizler için önemli olan sizlerin baflar›s›d›r.
e. Hiç ticareti sevmiyorum dese de inanmay›n.

2. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “ö¤retim” sözcü¤ü
yanl›fl kullan›lm›flt›r?
a. Bu y›l üniversitemizde ö¤retim yöntemleriyle ilgili bir sempozyum yap›lacak.
b. Okulun baflar›s›nda, ö¤retim kadrosu önemli yer
tutar.
c. ‹fl yerinden ö¤retim durumunu gösteren belge
istemifller.
d. Veliler, okulun e¤itim ve ö¤retim durumuyla yak›ndan ilgilenmelidir.
e. Okullar›n birinci amac› e¤itimdir; ö¤retim, e¤itimden sonra gelir.

7. “Hiç kimse ona bu gerçe¤i anlatmam›fl, bofl sözlerle
onu oyalam›flt›.” Bu cümledeki anlat›m bozuklu¤u afla¤›daki de¤iflikliklerden hangisiyle giderilebilir?
a. “oyalam›flt›” yerine “avutmufltu” sözcü¤ü getirilerek
b. “onu” sözcü¤ü at›larak
c. “anlatmam›fl”tan sonra “herkes” getirilerek
d. “hiç kimse” yerine “do¤ruyu” söyleyerek
e. “anlatmam›fl” yerine “aç›klamam›fl” sözcü¤ü getirilerek

3. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bozuklu¤u vard›r?
a. Tah›l üretiminin düflük olmas› s›k›nt› yarat›yor.
b. Güneflli günlerin ard›ndan havalar›n birden so¤umas› insanlar› flafl›rtt›.
c. Otobüsün zaman›nda kalkmamas› yolcular› k›zd›rd›.
d. Ö¤rencilerin mezuniyette koyu renk kravat ve
elbise giymeleri isteniyor.
e. Ülkemizin deprem kufla¤›nda olmas› tehlikenin
büyüklü¤ünü gösteriyor.
4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bozuklu¤u vard›r?
a. Uygulad›¤› diyet sayesinde kilo verdi.
b. Çocuklar›n e¤itimine büyüklerin çok özen göstermesi gerekir.
c. Herkes bu yaflananlardan bir ders ç›kartmas› laz›m.
d. Betonlaflma nedeniyle sahillerimizin görüntüsü
çok çirkinleflti.
e. Oyuncular›n maçtan sonra birbirleriyle tokalaflmalar› güzeldi.
5. “Ben maça ; o, tiyatroya gitti.” Bu cümledeki anlat›m
bozuklu¤u afla¤›daki de¤iflikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?
a. “o”dan sonra “ise” getirilerek
b. “o”dan sonra “noktal› virgül” kullanarak
c. “gitti” yerine “gittik” getirilerek
d. “maça” sözcü¤ünden sonra “noktal› virgülü kald›rarak
e. “maça”dan sonra “gittim” getirilerek

8. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bozuklu¤u yoktur?
a. Arkadafllar, sonunda ayn› bak›fl aç›s›na sahip oldular.
b. Düflüncelerini kat›lmad›¤›m›z insanlara bask›
yapmak demokratik bir yaklafl›m de¤ildir.
c. Oraya arkadafllar›n› görmeye gitmiflti, göremeden geldi.
d. Do¤al, tarihî, kültürel,mimarl›k eserleri yönünden zengin bir ülkeyiz.
e. ‹fl konusunda ben onu; o da beni etkilemek istemezdi.
9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde tamlama yanl›fll›¤›ndan kaynaklanan bir anlat›m bozuklu¤u vard›r?
a. Mehmet Bey, derne¤imizin üyesi ve ikinci baflkan›d›r.
b. Gördü¤ü olay› kimseye söylememiflti, olay›n sözünü bile etmemiflti.
c. Her ö¤retmen, ö¤rencilerinin sorunlar›yla yak›ndan ilgilenmesi gerekir.
d. Yönetimin yaklafl›m› böyle olursa sanat körelir;
oysa sanat›n körelmemesi gerekir.
e. Roman, yafll› bir kad›n›n ve k›z›n›n öyküsünü
anlat›yor.
10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “özne -yüklem uygunlu¤u” yoktur?
a. Saçlar› yavafl yavafl dökülüyordu.
b. Sorunlar onu ne hale getirmifller.
c. Ba¤r›flmalar ve tart›flmalar gittikçe art›yordu.
d. Piknikte köpekler çevresini sarm›flt›.
e. Gökyüzündeki kufllar nazl› nazl› süzülüyordu.
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Yaflam›n ‹çinden
D‹L
‹nsan›, hayvandan ay›ran en önemli özellikler nelerdir
diye sorsam, acaba ne cevap verirsiniz?” “Düflünme yetene¤idir”, “Konuflabilmesidir”, “Yazma becerisine sahip olabilmesidir,” der misiniz? Derslerimde ya da verdi¤im konferanslarda yukar›da soruyu sordu¤um zaman ald›¤›m cevaplar genellikle bunlar. Zaten ben de
yukar›da insan›n en büyük özelliklerinden biri düflünebilme ve düflündü¤ünü ifade edebilme özelli¤idir dedim. Ama, en büyük özelli¤idir demedim.
Çünkü düflünebilmek, konuflabilmek ya da kendini ifade edebilmek, insan›n do¤ufltan gelme yetileri olsa bile, sonradan gelifltirilecek yeteneklerdir. Diyelim ki bebek bir uçak kazas›ndan kurtulup ›ss›z bir ormanda yaflamaya bafllad›. Ve yine diyelim ki tüm olumsuz koflullara dayan›p hayatta kalmay› baflard›. Bu kifli eriflkin
bir yafla gelse de konuflma dilinin sözcükleriyle düflünme ya da kendini ifade edebilme olanaklar›ndan yoksundur. Yani bu kifli somut-soyut varl›klar› ya da gerçekli¤i sözcüklerle kavramlaflt›ran bir dil evrenine sahip
de¤ildir. Bu nedenle de bu ifllevleri yerine getiremez.
Yine hayal gücümüzü biraz daha zorlay›p diyelim ki bu
kifli hayvanlar›n yan›nda büyüdü. O hayvanlar ona çok
iyi bakt› ve kifli bu hayvanlarla hafl›r neflir oldu. Bu kifli
eriflkin bir yafla geldi¤inde, insanda var olan taklit yetene¤i nedeniyle hayvanlar gibi ses ç›kar›p, onlar gibi hareket edecektir. Düflünmeye gelince, düflünebilece¤i
fleyler, ac›k›nca nereden ve nas›l yemek bulaca¤›, zor
durumlarda kendini nas›l koruyaca¤›d›r. Dilsiz gerçekleflen bu düflünme, belli belirsizdir. Zaten bu ba¤lamda
yap›lan hareketlerin ço¤u da içgüdüseldir.
Demek ki insan›n düflünebilmesi, konuflabilmesi ya da
kendini ifada edebilmesi için önce bir alt yap›n›n sa¤lanmas› ve birbirini izleyen evreler içinde belirli bir geliflim sürecinin gerçekleflmesi gerekir. Bu alt yap› ve geliflim sürecine e¤itim ve ö¤retim diyoruz.
Yukar›da sordu¤um soruyu yineleyip, insan› hayvandan ay›ran en önemli özellikler nelerdir diye sordu¤umuzda, bence do¤ru cevap flu olmal›d›r: ‹nsan› hayvandan ay›ran en önemli özellikler, onun duygusal ve zihni davran›fllar aç›s›ndan e¤itilebilme ve ö¤renebilme
yetenekleridir. ‹nsan, düflünmeyi de konuflmay› yazmay› da, kendini ifade edebilmeyi de e¤itilerek ve ö¤renerek gerçeklefltirir.E¤er, insano¤lunun e¤itilebilme ve
ö¤renebilme yetenekleri olmasayd› bugün yeryüzünde
uygarl›k ad›na tafl üstünde tafl kalmayacakt›. Çünkü,
do¤adaki en y›rt›c› en ac›mas›z, en gözü kara varl›k ö¤renmemifl ve e¤itilmemifl insand›r.
E¤itimden ve ö¤renimden yoksun insanlar da düflünür.
Ama nas›l düflünür? Mesela, bir insan h›rs›zl›k yaparken

de düflünür. Bir cinnet söz konusu de¤ilse, bir katil, bir
tetikçi de birini öldürürken düflünür. Töre nedeniyle,
iki genç adam›n, bir erkekle beraber oldu diye k›z kardeflini, k›rk metre yüksekli¤indeki viyadükten afla¤› at›p
öldürmeleri de bir düflünce sonucudur. Hitler ve çetesinin yapt›¤› katliamlarla dünyay› kana bulamas›n›n arkas›nda “bir düflünce yoktur” diyebilir miyiz? ya da Stalin
dönemindeki cinayetlerde?
Öte yandan, uygarl›k hareketini bafllat›p, sürekli geliflmesini gerçeklefltiren, böylece de insanlara, hayvanlara
ve do¤aya daha rahat ve kolay yaflama olanaklar›n› sa¤layan da gene insand›r. ‹nsan›n e¤itilip ö¤renmesinin
bir di¤er nedeni de, özellikle ahlaki aç›dan, birbirlerine
zarar vermeden yaflayabilmelerinin sa¤lanabilmesi iste¤idir. E¤itilmifl insan, istisnalar d›fl›nda, birlikte yaflaman›n kurallar›na uyan, baflkas›n›n hakk›na sayg› gösteren,
yard›mlaflmaya ve eme¤e önem veren insand›r. ‹nsanl›¤›n ortak de¤erlerini yaratan ve yarat›lmas›na yard›mc›
olan e¤itilmifl ve do¤ruyu ö¤renebilmifl insanlard›r.
Ö¤renmek ve e¤itilmek, yaflam› kolaylaflt›ran, renklendiren, biçimlendiren enerjilerdir. Çevremizde ö¤renmemizi ya da ö¤retmemizi sa¤layan pek çok araç vard›r.
Bu araçlar bir resimdir, bir trafik iflaretidir, bir müzik
cümlesidir, bir foto¤raft›r, tiyatro oyunudur, sinema filmidir. Bütün bu araçlar›n ifllevinin temelinde bir anlat›m söz konusudur. Bütün bu anlat›mlar›n temelinde dil
vard›r. Bazen konuflma dili, bazen yaz› dili.
K›saca flöyle denebilir: Temelde, insan flu biçimlerde
bilgi elde edinebilmektedir: duyarak, görerek/okuyarak
ya da ayn› anda hem duyarak hem de görüp okuyarak.
Öte yandan, insan iki ayr› biçimde bilgi verebilir; konuflarak ve yazarak.Onun için biz de bu de¤iflik araçlar›,
ö¤renme ö¤retme aç›s›ndan dilin iki ayr› uygulama alan›nda topluyoruz.:yaz›l› ve sözlü anlat›m (konuflma)
alanlar›nda.
Yaz› diliyle konuflma dili aras›nda çok önemli farklar
vard›r. Bu fark› yaratan en büyük özellik ise insan›n sahip oldu¤u mükemmel beyin kapasitesidir. Peki insan
önce konuflmaya m› yazmaya m› bafllam›flt›r? Yani önce sesini mi, yoksa parmaklar›n› m› kullanmaya bafllam›flt›r? Sesini kullanmaya, yani, en ilkel anlamada da olsa konuflmaya bafllam›flt›r.
Kelime zenginli¤i dilin zenginli¤idir. Dillerin zenginli¤i
kelime say›s›n›n çoklu¤u ile ölçülür. Düflünce kelimelerle gerçekleflir. Onlarla söze dönüflür. Ve baflkalar›na
iletilir. Kelimelerin ve eflanlaml› kelimelerin say›s›n›n
fazlal›¤› ve bunlar›n konuflmada olsun yaz›da olsun,
dilbilgisi kurallar›na uygun ve do¤ru ifade edebilmesi,
düflüncenin bir mant›k ve disiplin içinde anlat›lmas›n›
sa¤lar. Bu da iletiflim zenginli¤inin sa¤lanmas›d›r.

7. Ünite - Anlat›m Bozukluklar›
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Dil yaln›zca yal›n bir yazma ve konuflma etkinli¤iyle s›n›rl› de¤ildir. Dik, insan›n hayal gücünü kullanabilme
becerisini gelifltirdikçe ve ondan yararlanma yollar›n›
denedikçe zenginleflmeye bafllam›flt›r. Zamanla bu gereksimin s›n›rlar› ve talepleri genifllemifl, dolay›s›yla dili kullanman›n boyutlar› da ço¤almaya bafllam›flt›r. ‹nsan›n yüzy›llar içinde arad›¤›, âfl›k oldu¤u güzellik kavram›, yani estetik duygusu, dilde de kendini göstermifl
ve bundan yaz› dilinin sanat› olan “edebiyat” do¤mufltur. fiiir roman, hikâye, masal, tiyatro oyunu, insan› uygarlaflt›r›p güçlendiren, bu nedenle de uygar insan›n
hiçbir zaman vazgeçemedi¤i sanat hazineleri olarak
yüzy›llar içinde geliflmifl zenginleflmifltir.
‹nsano¤lu, dilin güzelliklerini ve ufkunda yaratt›¤› sonsuz de¤iflimleri yaln›zca okuyarak elde etmekle yetinmemifltir.Yaz› sanat›nda kullan›lan dili duymak da istemifl ve hitabet sanat›n› var etmifltir. fiiirle ezgiyi birlefltirmifl, böylece insanl›¤›n en önemli ortak söylemi olan
flark›y› yaflam›na sokmufltur. Yüzy›llar boyunca fliiri ezgiyle birlefltirip duygular›n› en yüce düzeylere tafl›m›flt›r. Bu ortak söylem, insanlar aras›ndaki toprak s›n›rlar›n›, renk, ›rk, din ayr›m›n› ortadan kald›r›p ortak sanat
eserleri yaratm›flt›r. Bununla da yetinmemifl, konuflulan
dili yaflanan olaylar›n yans›mas›nda dinlemek ve görmek istemifl, ça¤lar boyunca en önemli sanatlardan biri olan tiyatroyu var etmifltir. Tiyatro sanat›n›n en önemli özelli¤i konuflulan dili güzel, do¤ru ve etkileyici bir
biçimde kullanma gereklili¤idir.
fiark›yla tiyatronun birleflmesiyle insan sesinin s›n›rlar›n› hayranl›k verici boyutlara tafl›yan “opera”, dünya sahnesinde yerini alm›flt›r. Daha sonralar›, teknolojinin geliflmesiyle, konuflulan dil, radyo, sinema, televizyon arac›l›¤› ile büyük kitlelere ulaflm›flt›r. Uygar ülkeler, bu
kitle ulafl›m araçlar›nda, her zaman dilin güzelini ve
do¤rusunu kullanmay› amaç edinmifllerdir. Dilin do¤ru,
güzel ve etkileyici kullan›lmas› amac›yla, öteden beri
pek çok kitap yaz›lm›fl, araflt›rmalar ve çal›flmalar yap›lm›flt›r. Böylece, o dili yaz› ve konuflma alanlar›nda kullan›p gelifltirecek yazarlar›n, konuflmac›lar›n, aktörlerin,
müzisyenlerin, flark›c›lar›n yetiflebilmesi için genifl ve
verimli ortamlar yarat›lm›flt›r.

”

Kaynak: Can GÜRZAP, Söz Söyleme ve Diksiyon 2006
ss.11-14’ten al›nm›flt›r.
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözcük Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözcük Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözcük Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Cümle Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle Düzeyinde
Anlat›m Bozukluklar›” bölümünü gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
‹yi anlat›m, insan›n kendisini do¤ru ifade etmesidir.
Toplum yaflam›nda da iyi ve do¤ru anlat›ma gereksinim
vard›r. ‹nsanlar›n birbirini do¤ru anlamalar› yaflam› daha uyumlu bir hale getirir. Bir insan›n ifl ve aile yaflam›nda baflar›l› olmas›, sa¤l›kl› bir iletiflim içinde olmas›;
iyi ve do¤ru bir anlat›m becerisini edinmesiyle olas›d›r.

¤›yla bir düflüncenin, bir duygunun dile getirilmesi ne
kadar etkili olabilir? Anlat›mda s›k yap›lan tekrarlar›n
nedeni; ifllenen konunun derinli¤ine inilememesi, anlam› etkili k›lacak sözcüklerin kullan›lamamas› ve söz
varl›¤›n›n yetersizli¤idir. Do¤ru ve iyi anlat›m için söz
varl›¤›n›n zengin olmas› gerekir, bunun da yolu okumaktan geçer.

S›ra Sizde 2
E¤itim; bireye yaflam›nda gerekli olan davran›fllar›n, bilgi ve becerilerin kazan›ld›¤› bir süreçtir. E¤itim önce ailede bafllar, okulda devam eder. Aile ortam›nda anne
ve baban›n çocu¤un konuflma becerisini gelifltirmesine
yönelik bir yaklafl›m içerisinde olmas› gerekir. Çocuk,
bu aile e¤itiminde anne ve babas›n›n her yönünü kendisine örnek al›r. Bunun için aile ortam›nda anne ve
baban›n düzgün konuflmas›, çocu¤un ileriki yaflam›nda
iyi bir anlat›m becerisine sahip olmas›n› sa¤lar. Okul,
e¤itimin bilimsel yöntemlere uygun bir biçimde gerçeklefltirildi¤i bir yerdir. Çocuk, ça¤dafl bir e¤itim ortam›nda ailesinden edindi¤i temel anlat›m becerisini gelifltirme olana¤› bulur. Ça¤dafl e¤itim ortam›nda çocuklar
kültürel, sanatsal etkinliklerle anlat›mlar›n› hem konuflma hem de yaz›l› anlat›mla daha iyi bir düzeye ç›kar›rlar. Özellikle çocu¤a kitap okuma al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lmas›yla çocu¤un söz varl›¤› gelifltirilir; bu sayede
de çocuk ifllevsel ve etkili bir anlat›m becerisini edinmifl
olur.

S›ra Sizde 5
Anlat›m, dil kurallar›na uygun olmal›d›r. Dil kurallar›na
uygun olmayan anlat›m, do¤ru anlat›m de¤ildir. Anlat›m bozukluklar›n›n nedenleri flu bafll›klar alt›nda s›ralanabilir:
• Yap›lar› yanl›fl sözcüklerinin kullan›lmas›
• Sözcü¤ün yanl›fl anlamda kullan›lmas›
• Anlamca birbiriyle çeliflen sözcüklerin birlikte kullan›lmas›
• Anlat›m›n özne-yüklem uyuflmazl›¤›
• Ek eylem, eylemsi ve yüklem eksikli¤i
• Eylem çat›s›n›n özneye uygunluk göstermemesi
• Özne ve tümleç eksikli¤i
• Tamlayan ve tamlanan eklerinin kullan›lmamas›
• Noktalama ve yaz›m kurallar›na uyulmamas›
• Atasözlerinin ve deyimlerin de¤ifltirilmesi

S›ra Sizde 3
Sa¤lam bir dil bilinci edinmemifl olmak, anlat›m bozuklu¤unun temel nedenidir. Her fleyden önce kifli, konufltu¤u dile sayg›l› olmal› ve dilini en güzel biçimiyle kullanmal›d›r. Aile ve okul e¤itimi kifliye do¤ru anlat›m becerisini kazand›rmal›d›r. Bu konuda önce anne ve babalara, sonra da ö¤retmenlere büyük sorumluluk düflmektedir.
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S›ra Sizde 4
Okuman›n anlat›mla güçlü bir iliflkisi vard›r. Kitaplarda
kullan›lan dil, kültür dilidir. Kültür dili, o dili konuflan
toplumun dildeki zenginli¤ini yans›t›r. Bu nedenledir ki
anlat›m›n do¤ru ve etkili olmas›nda zengin söz varl›¤›na gereksinim vard›r. Bir dilin söz varl›¤›n›n, yaz›l› kültürünün tafl›y›c› unsurlar› olan kitaplar› okumak, kiflinin
anlat›m›n› gelifltirir. Okumayan kiflinin anlat›m› s›¤d›r,
anlatt›klar›n›n bir derinli¤i yoktur. S›n›rl›, dar söz varl›-

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

8

Yaz›l› Anlat›m›n
Gelifltirilmesine Yönelik
Ö¤renme-Ö¤retme
Etkinlikleri

E¤itim yoluyla kazand›r›labilecek ve gelifltirilebilecek bir beceri olarak ifade edilen
yaz›l› anlat›m; konuflmadan sonra en fazla kullan›lan anlat›m yoludur. Yaz›l›
anlat›m›n gelifltirilmesi bireysel oldu¤u kadar toplumsal bir zorunluluktur.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik e¤itimin niteli¤ini aç›klamak,
Ö¤retim programlar›nda yaz›l› anlat›m›n yerini aç›klamak,
Yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik ö¤renme-ö¤retme sürecinin özelliklerini tan›mlayarak örnek etkinlikler düzenlemek için gerekli bilgi ve
becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Mert, bir ilkö¤retim okulunun beflinci s›n›f›nda ö¤retmenlik yap›yordu. Ö¤retmenler odas›na elinde ö¤rencilere ait kompozisyonlarla girdi. Hayal k›r›kl›¤› içindeydi. Ö¤rencileri yine yazma çal›flmalar›nda onun istedi¤i performans› gösterememiflti. Üstelik yazma etkinli¤ini hiç sevmiyorlard›. Ö¤retmen arkadafllar›na olayla
ilgili yak›nmalarda bulundu. Ö¤renci çal›flma kitab›nda yer alan “Nas›l bir çevrede yaflamak istersiniz? Düflüncelerinizi üç paragrafl›k bir yaz›yla anlat›n›z.” yönergesini s›n›fa okumufl ve ö¤rencilerinden yazmaya bafllamalar›n› istemiflti ve sonuç ortadayd›. Ö¤rencilerinin yaflad›klar› sorunun ne oldu¤unu bilemiyordu. Ne
yapmas› gerekiyordu? Nas›l bir yol izlemeliydi?

Anahtar Kavramlar
• Anlat›m
• Yaz›l› anlat›m

• Yazma süreci
• Ö¤renme-ö¤retme süreci

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• YAZILI ANLATIMIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹: YAZMA E⁄‹T‹M‹
• Yazma E¤itimi Süreci
• Yaz›l› Anlat›m Becerisinin Gelifltirilmesine Yönelik Kullan›labilecek Etkinlik
Modelleri
• Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesine Yönelik Ö¤renme Ö¤retme Sürecinin
Özellikleri
• Yaz›l› Anlat›m Çal›flmalar›n›n De¤erlendirilmesi
• Ö⁄RET‹M PROGRAMLARINDA YAZILI ANLATIM
• Okulöncesi E¤itim Program›nda Ana Dili Etkinlikleri
• ‹lkö¤retim (1-5. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda Yaz›l› Anlat›m
• ‹lkö¤retim (6-8. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda Yaz›l› Anlat›m
• Ortaö¤retim Program›nda Yaz›l› Anlat›m
• YAZILI ANLATIMIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹

8. Ünite - Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesine Yönelik Ö¤renme-Ö¤retme Etkinlikleri

G‹R‹fi
Bireylerin dili ö¤renme ve kullanmadaki yetkinlikleri toplumsal iliflkilerinin s›n›rlar›n› belirler. Ayr›ca, etkili bir iletiflim kurabilmek için, dile egemen olma, dolay›s›yla iletiflim kanal›n› do¤ru biçimde kullanma, kiflisel geliflimin de önemli bir gere¤i olarak görülmektedir. Bireyin anlama yetene¤iyle ve geliflimiyle önemli ölçüde ilgili olan anlat›m becerileri e¤itimle kazand›r›labilecek ya da gelifltirilebilecek
becerilerdir.
Bu ünitede, yaz›l› anlat›m e¤itiminin niteli¤inin nas›l olmas› gerekti¤i aç›klanarak, okulöncesinden ortaö¤retime kadar tüm e¤itim basamaklar›nda yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik ö¤retim programlar›nda nelere yer verildi¤i üzerinde
durulmufltur. Ayr›ca, tüm düzeylerde yaz›l› anlat›m becerisinin gelifltirilmesine yönelik ö¤renme ö¤retme sürecinin özelliklerinin neler olaca¤› aç›klanarak, örnek etkinliklere yer verilmifltir.

YAZILI ANLATIMIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹: YAZMA E⁄‹T‹M‹
Bireylerin ö¤renim yaflamlar› süresince anlama ve anlat›m becerilerinin gelifltirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenir. ‹lkö¤retimin ilk y›llar›ndan bafllayarak da
ö¤rencilerin dinleme, okuma ve konuflma gibi temel dil becerilerinin gelifltirilmesinin yan› s›ra kendilerini yaz›l› olarak anlatmalar›na yönelik yazma becerisinin edindirilmesi amaçlan›r. Yazma becerisi; iletiflim kurman›n, duygu, düflünce
ve tasar›lar›n, yaflant›lar›n anlat›lmas›n›n bir yoludur. Ayn› zamanda yazman›n,
bireye düzenli düflünme al›flkanl›¤› kazand›rma ifllevi de bulunmaktad›r. Yazma
ve becerilerinin geliflimi sürekli ve planl› bir biçimde, aflamal›l›k özelli¤ine sahip
etkinliklerle gelifltirilebilir. Bu etkinliklerde, ö¤rencilerin hatalar›n› ve do¤rular›n› görmeleri önemli bir role sahiptir. Hiçbir ön haz›rl›k ve ortak çal›flma yapmadan, ö¤rencilerden yazmalar›n› istemek, ö¤rencilerin yazmaya karfl› olumsuz tutum gelifltirmelerine yol açmaktad›r. Ö¤rencinin yazma becerisinin geliflmesi,
Türkçe dersinden baflka derslerde yap›lacak yazma çal›flmalar›nda da izlenmelidir. Böylece ö¤renci, bir yaflam becerisi olan dil becerilerinin, tüm dersler için
gerekli oldu¤unu kavrar.

Yazma E¤itimi Süreci
Ö¤rencilerin ilkö¤retimden bafllayarak yaz›l› anlat›m becerilerini gelifltirmeye
yönelik düzenlenecek etkinliklerin baflar›ya ulaflmas› ve baflar›l› yaz›l› anlat›m
ürünlerinin elde edilmesi için yazma çal›flmalar›nda öncelikle yazma amaçlar›n›n belirlenmesi, yazma sürecine uyulmas›, yazma etkinliklerine ö¤retmenin
rehberlik etmesi ve yazma ürünlerine dönüt verilerek ürünlerin de¤erlendirilmesi oldukça önemlidir.
Yazma e¤itiminin amaçlar›: Farkl› e¤itim kademelerinde düzey olarak farkl›l›k göstermekle birlikte yazma e¤itimine yönelik olarak gerçeklefltirilen etkinliklerin genel amaçlar› (Tompkins, 2004; Demirel ve fiahinel, 2006; Akyol, 2006; Y›ld›z, 2006);
• Ö¤rencilerin belli bir amaç ve kendi özellikleri do¤rultusunda, do¤ru ve etkili bir biçimde yaz›l› olarak kendilerini ifade etmelerini sa¤lamak,
• Etkili ve do¤ru yazman›n özelliklerini ö¤rencilere tan›tmak ve kazand›rmak,
• Ö¤rencilerin düflünce üretme ve yazma güçlerini gelifltirmek,
• Ö¤rencilere kendi yazd›klar›n›; içerik, dilbilgisi, yaz›m ve noktalama kurallar› bak›m›ndan inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapma beceri ve al›flkanl›¤› kazand›rmak biçiminde aç›klanabilir.
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Yazma e¤itiminin ilkeleri: Yazma deneyimi ve yaflant›lar›yla edinilen yaz›l›
anlat›m becerilerini gelifltirmeye yönelik amaçlara ulaflmak için ö¤renme ö¤retme
sürecini düzenlerken dikkat edilmesi gereken kimi ilkeler bulunmaktad›r. Bu ilkeler flu biçimde s›ralanabilir (Demirel ve fiahinel, 2006):
• Yazma etkinliklerinde ö¤renciler bir konu üzerindeki, bilgi, deneyim, izlenim ve duygular›n› kendi ifade biçimleri ve sözcük da¤arc›¤› ile ifade etmeye yöneltilmelidir.
• Yazma etkinliklerinde ö¤rencilerin kendi düzeylerine uygun duygu, yaflant›
ve bilgilerini anlatmalar›na olanak tan›yacak konulara yer verilmelidir.
• Yazma için ayr› bir ders saati ayr›lmal›d›r.
• Yazma becerisini gelifltirmek zaman al›r. Etkinlikler basitten karmafl›¤a aflamal› biçimde gerçeklefltirilmelidir.
• Düzenlenecek yazma etkinliklerinde ö¤rencilerin kendilerini, yak›n çevrelerini, kiflileri, nesneleri betimlemeleri ve tan›mlamalar› istenmelidir.
• Ö¤rencilerin herhangi bir konuda ikna edici yazmalar› istenmelidir.
• Ö¤rencilerin gerçeklefltirdikleri yazma etkinliklerine, ödevlerine dönüt
verilmelidir.
• Ö¤rencilerde yazmalar› için istek uyand›r›lmal›d›r.
• Yazma etkinlikleri, baflka derslerle ve günlük yaflamla iliflkilendirilmelidir.
Yazma Süreci: Yaz›l› anlat›m becerisinin kazand›r›lmas›na yönelik etkinliklerin etkili bir biçimde gerçeklefltirilmesi için yukar›da sözü edilen ilkelere uyman›n
yan› s›ra, yazma sürecine uyulmas› önemlidir. Yazma süreci ön yazma, taslak oluflturma, gözden geçirme, düzenleme ve yay›nlama olmak üzere befl aflamadan oluflmaktad›r. Ön yazma aflamas›nda; yazma etkinli¤ine yönelik konu seçilir, fikirler
toplan›r ve düzenlenir, yaz›n›n kime yönelik olarak yaz›laca¤› düflünülür, yazma
etkinli¤inin amac› tan›mlan›r, yaz›n›n amac› ve kime yönelik olarak yaz›ld›¤› düflünülerek yazma için uygun yaz›l› anlat›m türü seçilir. Sürecin ikinci aflamas› olan
taslak oluflturmada; okuyanlar›n dikkatini toplamaya yönelik nelerin kullan›laca¤›
belirlenir, yaz›n›n daha çok içeri¤i vurgulanarak yaz› taslak olarak yaz›l›r. Gözden
geçirme aflamas›nda; ö¤renciler yazd›klar›n› s›n›flar›yla paylafl›r, ö¤retmeninin ve
s›n›f arkadafllar›n›n yorumlar› ve tepkilerini kompozisyonuna yans›tarak de¤ifliklik
yaparlar. Düzenleme aflamas›nda; ö¤renciler yazd›klar› kompozisyonlar› yaz›m ve
noktalama kuralar›na uygun biçimde düzenler, bu konuda ö¤retmen ve s›n›f arkadafllar› ö¤rencilere yard›m eder. Son aflama olan yay›nlama aflamas›nda ise ö¤renciler yazd›klar› kompozisyonlar› s›n›f arkadafllar›yla paylafl›r ve yaz›s›n› uygun biçimde yay›nlar (Tompkins, 2004).
Ö¤retmenler s›n›f içinde ve s›n›f d›fl›nda düzenlenecek tüm yazma etkinliklerinde, ö¤rencilerin yazma sürecinin aflamalar›na uymalar›n› desteklemenin yan› s›ra
ö¤rencilerin bireysel özelliklerini dikkate almal›; farkl› yaz› türlerini ö¤rencilere tan›tarak okuma al›flkanl›¤› kazanmalar›na yard›mc› olmal›d›r. Ayr›ca ö¤rencilere
farkl› kaynaklara ulaflma olanaklar› sunmal›; ö¤rencilerin kendi yazd›klar›n› de¤erlendirmelerini sa¤lamal› ve onlar›n çal›flmalar›n› arflivlemelidir (Y›ld›z, 2006).
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Yaz›l› Anlat›m Becerisinin Gelifltirilmesine Yönelik
Kullan›labilecek Etkinlik Modelleri
Yaz›l› anlat›m becerisinin gelifltirilmesi amac›yla model olarak yazma, paylaflmal›
yazma, etkileflimli yazma, rehberle birlikte yazma ve ba¤›ms›z yazma olmak üzere
farkl› modeller kullan›larak birçok anlat›m türüne yönelik yazma etkinli¤i düzenlenebilir. Yazma sürecinin tüm aflamalar›na uyularak gerçeklefltirilecek bu modeller; benimsenen anlat›m türünde ulafl›lan baflar› düzeyine göre seçilebilir. Bu modellerin nas›l uygulanaca¤› afla¤›da aç›klanm›flt›r (Tompkins, 2004):
Model
olarak
yazma

Paylaflmal›
yazma

Etkileflimli
yazma

Rehberle
birlikte
yazma

Ba¤›ms›z
yazma

Nedir?

Ö¤retmen
ö¤rencilerin
önünde bir
metin
oluflturur,
yazd›klar› ile
ilgili
stratejileri ve
becerileri
sesli olarak
düflünerek
yazar.

Ö¤renciler ve
ö¤retmen
birlikte
düflünür
sonra
ö¤retmen
gerçek
yazmay›
yapar,
ö¤renciler
ö¤retmene
fikirleri ile
yard›m eder.

Ö¤renciler ve
ö¤retmen
etkileflim
içinde bir
metin
oluflturur.

Ö¤retmen
ö¤rencilere
stratejiler ve
süreç
hakk›nda
dan›flmand›r.

Ö¤renciler
yazma
sürecini
uygular,
yaz›s›n› yazar,
ö¤retmen
ö¤rencileri
izler.

Yazan kim?

Ö¤retmen

Ö¤retmen

Ö¤retmenö¤renci

Ö¤renci

Ö¤renci

Birlikte
düflünülür;
ö¤retmen
yazar.

Düflünme ve
yazma
sorumlulu¤u
ö¤retmen ve
ö¤rencinin her
ikisindedir.

Ö¤retmen
yap›y› kurar
ö¤renci
düflünür ve
yazar.

Ö¤retmen
deste¤i en
azd›r.
Ö¤renci
düflünür ve
yazar.

Ö¤retmen ne Tamamen,
kadar
ö¤retmen
destekler?
hem düflünür
hem yazar.
Birlikte
düflünülür;
ö¤retmen
yazar.
Etkinli¤in
yap›laca¤›
grubun
büyüklü¤ü
nedir?

Tüm s›n›f,
Tüm s›n›f,
Tüm s›n›f,
Küçük
küçük gruplar küçük gruplar, küçük gruplar, gruplar, tek
tek ö¤renci
tek ö¤renci
ö¤renci

Hangi
Gösteri
etkinlikler
uygulanabilir?

Dil deneyimi
yaklafl›m›

Tahmin
yaz›lar›, günlük
haberler,
dilekler,
mektuplar

S›n›f iflbirli¤i
ile okuma
kitaplar›na
iliflkin yaz›lar,
fliir

Ö¤renci

Mektuplar,
gazete
yaz›lar›,
hikâyeler vb.

S›n›f›nda ilk kez dilekçe yazma etkinli¤i gerçeklefltirecek bir ö¤retmenin
hangi yazma moSIRA S‹ZDE
delini benimsemesi ve süreci nas›l planlamas› gerekti¤ini aç›klay›n›z.
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Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesine Yönelik Ö¤renme
Ö¤retme Sürecinin Özellikleri
Okulöncesi dönemden bafllayarak, ilkö¤retim, 1-5. s›n›flar, 6-8. s›n›flar ve orta ö¤retim kurumlar›na yönelik olarak haz›rlanan tüm e¤itim programlar›nda ö¤rencilerin gerek sözlü anlat›m gerekse yaz›l› anlat›mlar›n› gelifltirmeye yönelik belirlenen
amaçlar›n de¤eri uygulamada kendini gösterecektir. Bir baflka ifade ile amaçlara
ulaflma derecesini belirleyecek olan temel de¤iflkenlerden birisi ö¤renme ö¤retme
sürecinin düzenlenmesidir. Bu süreçte kullan›lacak uygun yöntem, teknik ve araç
gereçlerin seçilmesi ve ifle koflulmas› ve kimi ilkelere uyulmas› programlar›n öngördü¤ü amaçlara ulafl›lmas›nda oldukça önemli bir iflleve sahiptir.
Ö¤rencilerin Türkçeyi etkin bir biçimde kullanmalar›na dönük yaz›l› anlat›m etkinliklerinin düzenlenmesinde ö¤renme ö¤retme sürecine yönelik flu noktalara
dikkat edilmesi gereklidir:
• Öncelikle ö¤rencilerin Türkçe dersine iliflkin olumlu tutum kazanmalar›na
yönelik olarak ö¤rencilerin motivasyonu sa¤lanmal›d›r.
• Konular ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimleri do¤rultusunda ve seviyelerine
uygun olarak seçilmelidir.
• Ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m etkinliklerini gerçeklefltirmelerine yönelik kendilerine güven duymalar›n› sa¤lamaya özen gösterilmelidir.
• Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar› göz önünde tutulmal›d›r.
• Konular basitten karmafl›¤a, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora giden
bir s›ra ile ele al›nmal›d›r.
• Ö¤rencilerin sözlü ve yaz›l› anlat›mlar›n› gelifltirme amac›yla bilgi düzeyi
yerine beceri ve al›flkanl›k kazand›rmaya yönelik uygulamalar gerçeklefltirilmelidir.
• Ö¤rencilerin dilin tüm becerilerini dikkate alarak anlama ve anlat›m birlikte gelifltirilmelidir. Bu amaçla ö¤rencilerin kitap okuma al›flkanl›klar› da
gelifltirilmelidir.
• Dilin kültür tafl›y›c›l›k ifllevi ve bu ifllevin ortaya ç›kard›¤› sonuçlar üzerinde
yaz›l› ve sözlü çal›flmalar yap›lmal›d›r.
• Konular›n iflleniflinde e¤itim ve ö¤retimin vazgeçilmez unsurlar› olan e¤itim
araç ve gereçlerinden yararlan›lmal›d›r. Tepegöz, bilgisayar, televizyon, kasetçalar, video gibi araçlar ders iflleniflinde etkili bir biçimde kullan›lmal›d›r.
• Türk dilinin kullan›lmas›nda imlâ birli¤i sa¤lamak amac›yla kabul görmüfl
terim ve kavramlara yer verilmelidir. Bu noktada, Türk Dil Kurumunun ‹mla K›lavuzu’nun son bask›s› ve TDK Sözlü¤ü esas al›nmal›d›r.
• Ö¤rencilerin imlâ, noktalama ve dil bilgisi kurallar›na uymay› al›flkanl›k hâline getirmelerine özen gösterilmelidir.
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Yaz›l› anlat›m›n
yönelik düzenlenecek etkinliklerin ö¤renme ö¤retme süSIRA gelifltirilmesine
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recinde dikkat edilmesi gereken özellikleri aç›klay›n›z.
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Yaz›l› anlat›m becerisinin gelifltirilmesi sürecinin son aflamas› ö¤renci ürünlerinin
de¤erlendirilmesi
S O R Uaflamas›d›r. Ö¤rencilerle gerçeklefltirilen yaz›l› anlat›m etkinliklerinin de¤erlendirilmesi süreci; izleme, yan›t verme, de¤erlendirme, notland›rma
aflamalar›ndan oluflur. ‹zleme: Ö¤retmen ö¤rencilerin yazma süreci boyunca yapD‹KKAT
t›klar›n› gözler, ö¤rencilerin yazd›klar› hakk›nda görüflmeler yapar, yazd›klar› metin örneklerini toplayarak yazma etkinli¤ine yönelik kay›tlar tutar. Yan›t verme:
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Ö¤rencilerin ürünlerine ya da süreçte yap›lan etkinliklerdeki performans›na iliflkin
ö¤retmen birebir/tüm s›n›fa dönüt verir. Bu aflamada, ö¤rencilerin yaz›l› anlat›mlar›ndaki eksiklikler yan›nda do¤ru yapt›klar›na da de¤inilir. De¤erlendirme: Ö¤rencilerin yazd›klar› ürünler yan›nda yazma süreci çeflitli gözlem formlar›, rubrikler
yoluyla bütüncül olarak de¤erlendirilir. Bu süreçte; yazma sürecinde yap›lan etkinlikler kontrol listesi ile gözden geçirilir, görüflmeler de¤erlendirilir ve ö¤rencinin
de kendini de¤erlendirmesi sa¤lan›r. Son aflama notland›rmad›r. Bu aflamada ö¤rencilerin çal›flmalar› tüm yazma etkinlikleri ya da bir etkinlik biçiminde yazma sürecindeki ifllemler de göz önünde tutularak puanlan›r (Tompkins, 2004).

Ö⁄RET‹M PROGRAMLARINDA YAZILI ANLATIM
Bireylerin yaflam›nda oldukça önemli bir yer tutan yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesi,
tüm ö¤retim programlar›n›n temel amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. Okulöncesinden bafllayarak ortaö¤retime kadar programlar›n yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine
yönelik öngördü¤ü amaçlar ve etkinlikler afla¤›da aç›klanmaktad›r.

Okulöncesi E¤itim Program›nda Ana Dili Etkinlikleri
Yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesinin do¤rudan öngörülmedi¤i okulöncesi e¤itimin
temel amaçlar›ndan biri çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel konuflmalar›n› sa¤lamakt›r. Bu ba¤lamda okulöncesi e¤itim kurumlar›nda gerçeklefltirilen etkinliklerin çocuklar›n kendilerini etkili biçimde ifade etmelerine yönelik ana dili etkinlikleri çerçevesinde yap›land›r›ld›¤›, yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik özellikle belirlenmifl amaçlar›n söz konusu olmad›¤› söylenebilir. Bu do¤rultuda okulöncesi e¤itim kurumlar›nda yer alan, çocu¤un tüm geliflimleri aç›s›ndan önemli
olan ö¤retmen rehberli¤inde yap›lan ve her gün uygulanmas› gereken grup etkinliklerinden biri ana dili etkinlikleridir. Ana dili etkinlikleri türleri; tekerlemeler, bilmeceler, parmak oyunlar›, fliir, sohbet, öykü, masal ve fabl, öykü tamamlama, öykü oluflturma, dramatizasyon, pandomim, rol oynama ve do¤açlamad›r.
Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda gerçeklefltirilecek ana dili etkinlikleri çocu¤un
birçok beceri alan›n›n yan› s›ra anlat›m becerileri bak›m›ndan ilkö¤retime haz›rlanmas›na yönelik önemli etkinliklerdir (Öztürk, 2005).

‹lkö¤retim (1-5. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim
Program›nda Yaz›l› Anlat›m
Yap›land›rmac› ö¤renme yaklafl›m› do¤rultusunda de¤iflen ve Talim Terbiye Kurulu’nun 12.07.2004 tarih ve 115 say›l› karar› ile uygulamaya konulan ‹lkö¤retim
Türkçe Dersi Ö¤retim Program›n›n vizyonunda, yaz›l› anlat›ma yönelik “Türkçeyi
do¤ru ve etkili kullanma, kendini ifade etme ve iletiflim kurma” hedefler aras›nda
belirtilmifltir. Yazman›n bir ö¤renme alan› olarak belirlendi¤i bu programda belirtilenler flunlard›r (MEB, 2004):
Yazma: Programda ö¤rencinin yazma becerisini gelifltirmek için önce zihinsel
haz›rl›k yapt›r›lmaktad›r. Bu çerçevede yazmaya haz›rl›k, yazma amac›n› belirleme,
amaca uygun yöntem seçme, konuyu s›n›rland›rma, dikkatini yo¤unlaflt›rma ve kurallar›na uygun yazma üzerinde durulmaktad›r. Ard›ndan ö¤rencilerin kendini yaz›l› olarak ifade etme becerilerine a¤›rl›k verilmektedir. Bu amaçla önbilgilerini
kullanma, görsellerden yararlanma, düflüncelerini mant›ksal bütünlük içinde yazma, farkl› düflünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma, karfl›laflt›rma yapma, nedensonuç iliflkisi kurma, s›n›flama, de¤erlendirme, özetleme gibi anlamay› ve zihinsel
becerileri gelifltirici çal›flmalara yer verilmektedir. Ayr›ca programda, e¤lenmek ve
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bilgi edinmek için yazma, sorgulay›c›, ikna edici, betimleyici ve serbest yazma gibi çeflitli tür, yöntem ve teknikler de bulunmaktad›r.
Bu ba¤lamda yazma e¤itimine yönelik ö¤rencilere kazand›r›lmas› öngörülen
kazan›mlar yazma kurallar›n› uygulama, kendini yaz›l› olarak ifade etme, tür yöntem ve tekniklere uygun yazma biçiminde belirlenmifltir. Bu kazan›mlara iliflkin kimi örnekler flöyledir: Anlaml› ve kurall› cümleler yazar; yaz›lar›nda noktalama iflaretlerini yerinde ve do¤ru kullan›r; yaz›s›na uygun bafll›k belirler; olaylar› olufl s›ras›na göre yazar; mant›ksal bütünlük içinde yazar; yaz›s›n›n girifl ve sonuç cümlelerini özenle seçer; yaz›lar›nda söz varl›¤›ndan yararlan›r yaz›lar›nda sözcük tekrar›ndan kaç›n›r; yaz›lar›nda mizahi ögelere yer verir; yaz›lar›nda sözlük ve imla k›lavuzundan yararlan›r.
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‹lkö¤retim Türkçe
Dersi Ö¤retim Program›’nda (1-5) ö¤rencilerin yazma becerilerini geSIRA S‹ZDE
lifltirmek için öngörülen etkinlikler nelerdir?
D Ü fi Ü N(6-8.
E L ‹ M S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim
‹lkö¤retim
Program›nda Yaz›l› Anlat›m

Sekiz y›ll›k ilkö¤retim
sürecinde Türkçe ö¤retiminden beklenen, ö¤rencinin okuS O R U
ma, dinleme, konuflma ve yazma becerilerini dilin kurallar›na uygun olarak gelifltirmesidir. Ortaö¤retimde ise ö¤rencilerin dil becerilerinin yan› s›ra tarihi süreç
D‹KKAT
içinde oluflan edebi dilin geliflimini, özelliklerini ve ürünlerini ö¤retmeyi hedefler.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda 6., 7., ve 8. s›n›flar bir geçifl dönemi özelli¤i tafl›r. Ö¤renciSIRA S‹ZDE
ler bu dönemde,
1-5. s›n›flarda ö¤rendiklerini, düzeyine uygun Türk ve dünya
edebiyat›n›n örnekleriyle gelifltirir ve kendi anlam dünyas›n› yap›land›rmaya bafllar. Bu do¤rultuda 6., 7., 8. s›n›f ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda
AMAÇLARIMIZ
sözlü ve yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik genel amaçlar flu biçimde aç›klanabilir (MEB, 2006):
Ö¤rencilerin;
K ‹ T A P
• Duygu, düflünce ve hayallerini sözlü ve yaz›l› olarak etkili ve anlafl›l›r biçimde ifade etmeleri,
• Türkçeyi
yazma kurallar›na uygun olarak bilinçli, do¤ru ve özenli kullanmaTELEV‹ZYON
lar› amaçlanmaktad›r.
‹lkö¤retimin ilk 5 s›n›f›nda yer alan yazma kazan›mlar› 6.-8. s›n›f yazma kazan›mlar› ile paralellik ve aflamal›l›k göstermektedir.
‹ N TTürkçe
E R N E T Dersi Ö¤retim Program›, yaz›l› anlat›ma iliflkin; yazmaya ha6-8. S›n›f
z›rl›k yapma, yazma kurallar›n› uygulama, kendini yaz›l› olarak ifade etme, düflünce yaz›lar› yazma, bildirme yaz›lar› yazma, olay yaz›lar› yazma, fliir yazma, görsel sunulardan yararlanma, noktalama iflaretleri ve imla ile ilgili bilgi ve kurallar›
uygulama, yazd›klar›n› de¤erlendirme ve yazma al›flkanl›¤› kazanmaya yönelik
kazan›mlardan oluflmaktad›r. Bu kazan›mlara; “yazma amac›n› belirler, cümlede
sözcük tekrar›ndan kaç›n›r, herhangi bir konuda duygu, düflünce, hayal ve tasar›lar›n› anlat›r, deyim, atasözü ve özdeyifllerle anlat›m›n› zenginlefltir, bir kifliye ait
bilgileri birlefltirerek hayat hikâyesini yazar, farkl› biçim ve türlerde fliirler yazar,
metinleri yaz›m kurallar› ve noktalama iflaretleri bak›m›ndan inceler, yazd›klar›n›
biçim özellikleri yönünden de¤erlendirir, yazd›klar›ndan arfliv oluflturur” biçiminde örnekler verilebilir (MEB, 2006).
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Ortaö¤retim Program›nda Yaz›l› Anlat›m
Ortaö¤retimin “Yeniden Yap›land›r›lmas›” çerçevesinde, Talim Terbiye Kurulu’nun
07.06.2007 tarih ve 184 say›l› karar› ile liselerin ö¤renim süresi 2005-2006 ö¤retim
y›l›ndan itibaren kademeli olarak 4 y›la ç›kar›lm›flt›r. Bu do¤rultuda 14.07.2005 tarih ve 197 say›l› karar› ile Dil Anlat›m ve Türk Edebiyat› dersi ö¤retim programlar›
ve e¤itim araçlar› 2005-2006 ö¤retim y›l›ndan itibaren 9. s›n›ftan bafllamak üzere
denenip gelifltirilmek ve kademeli olarak uygulanmak üzere kabul edilmifltir (MEB,
2008) (http://ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp).
Programa göre, dil ve anlat›m dersinin hareket noktas›, dili kullanman›n, bilgiden çok beceriye dayand›¤› gerçe¤idir. Dili kullanma becerisinin insan›n her türlü
etkinli¤inde önemli rolü oldu¤u bilinmektedir; çünkü insan, kültür alan›n› ana diline göre ve ana dilinin olanaklar›yla flekillendirir, kendini ve dünyay› dil arac›l›¤›yla anlamland›r›r.
Bu do¤rultuda program›n amac› ortaö¤retimi bitiren ö¤rencilerin, dili kullanma
becerisi kazanarak zaman›n gereksinimine cevap verebilecek ayd›n kifliler durumuna gelebilmelerini sa¤lamakt›r.
Bu derste ö¤rencilerin kazand›klar› dil becerileri ile kendilerini her düzeyde
sözlü ve yaz›l› olarak iyi, do¤ru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni
do¤ru anlay›p yorumlayabilme al›flkanl›¤› kazanmalar› hedeflenmifltir. Sözü edilen
beceriler, ö¤rencilerin kültür alan› (tinsel alan) ile iliflkilerini düzenlemelerini ve
gelifltirmelerini de sa¤layacakt›r.
Programda anlat›m becerilerine yönelik olarak belirlenmifl genel amaçlar flu biçimde aç›klanm›flt›r (MEB, 2008):
• Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i kazand›rmak
• Sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam iliflkisini kavratmak
• Günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma ve konuflma becerisi kazand›rmak
• Metin ve metin parçalar›n›, do¤ru ve güzel okuma, do¤ru anlama ve yorumlama becerileri kazand›rmak
• Anlat›m türlerinin özelliklerini kavratmak
• Her anlat›m türünde yazma becerisi kazand›rmak
• Metin türlerinin özelliklerini kavratmak
• Dil bilgisi kurallar›n›; ses, sözcük, sözcük grubu, cümle ve metin düzeylerinde do¤ru uygulama becerisi kazand›rmak
• Dinleme, konuflma, okuma ve yazma etkinliklerinde Türkçenin yaz›m kurallar›na, söyleyifl özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sa¤lamak
• Dinlediklerini, okuduklar›n›, anlad›klar›n›, düflündüklerini söz ve yaz›yla
planl›, etkili, ak›c›, anlafl›l›r biçimde ifade edebilmelerini sa¤lamak
• Konuflurken ve yazarken anlat›m kurallar›na uymalar›n› sa¤lamak
Liseler için haz›rlanan Dil ve Anlat›m Program›nda da konu bafll›klar›, amaçlar,
kazan›mlar, etkinlikler ayr› ayr› listeler hâlinde verilmemifltir. Her s›n›fta ve her
ünitede neyin, niçin ve nas›l ö¤retilece¤i, her bölümde ö¤rencilerin neler kazanaca¤› belirlenmifltir (MEB, 2008).
Dokuzuncu s›n›flarda yaz›l› anlat›m e¤itimine yönelik; sesten paragrafa do¤ru
anlat›mda kullan›lan birimlerin kavrat›lmas› ve bunlar›n ö¤renciler taraf›ndan do¤ru ve güzel kullan›m›n›n kiflisel beceriye dönüflecek düzeyde özümsenmesi hedeflenmifltir. Onuncu s›n›fta, anlat›m türlerinin yan›nda sözcük çeflitlerinin de anlat›m
türlerine örnek olarak verilen metinlerden hareketle kavrat›lmas› amaçlanm›flt›r.
Ders içi iliflkilendirmeler ilgili yerlerde gösterilmifltir. On birinci s›n›f üç üniteden
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oluflmaktad›r. Metinlerin s›n›fland›r›lmas›n› yap›ld›¤› bu s›n›f düzeyinde sözlü ve
yaz›l› anlat›ma yönelik ö¤retici metin türleri ele al›nm›flt›r. Bunlar mektup, günlük
(günce), an› (hat›ra), biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografi, gezi (seyahat), sohbet (söylefli), haber yaz›s›, f›kra, deneme, makale, elefltiri (tenkit) fleklinde s›ralanm›fl, sözlü anlat›ma ait röportaj, mülâkat ve söyleve (hitabet, nutuk) yer verilmifltir. Bu s›n›fta her ünitede önce sözü edilen türden seçilmifl örnek metinler okunmas› ve dinlenmesi metin iflleniflinin sonunda ö¤rencilerin üzerinde durulan türle
ilgili yaz› haz›rlamalar› öngörülmektedir. On ikinci s›n›fta anlat›ma yönelik sanat
metinlerinin ay›r›c› özellikleri, sanat metinlerinin türleri (fabl, masal, hikâye (öykü), roman, tiyatro ve fliir), bilimsel yaz›lar ve sözlü anlat›ma ait aç›k oturum, sempozyum, forum, tart›flma (münazara)ve konferans konular›na yer verilmifltir. On
ikinci s›n›f›n Dil ve Anlat›m Dersi Ö¤retim Program›; Türkçeyi do¤ru ve güzel konuflan, Türkçe ile yaz›lm›fl her türlü metni anlayan, yorumlayan ve de¤erlendiren;
kendini ve herhangi bir konudaki düflünce ve duygusunu ifade edebilen insan yetifltirme hedefini gerçeklefltirmeyi öngörmektedir.
SIRA S‹ZDE

5

Ortaö¤retimSIRA
program›nda
yer alan yaz›l› anlat›m becerilerinin gelifltirilmesine yönelik
S‹ZDE
amaçlar› aç›klay›n›z.

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ü fi Ü N E L ‹ M
YAZILIDANLATIMIN
GEL‹fiT‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K
ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹

S O R U

Tema
S :O R U
Metin Ad› : Çevremiz ve Biz
S›n›f
: 3
D‹KKAT
Metin Türü : Öyküleyici
Süre
: 160 dk.
SIRA
Kazan›mlar
: S‹ZDE
Yazma Kurallar›n› Uygulama
Yazmaya haz›rl›k yapar.
AMAÇLARIMIZ
Anlaml› ve kurall› tümceler yazar.
Yaz›lar›nda noktalama iflaretlerini do¤ru yazar ve yerinde kullan›r.
Yaz›lar›nda
yaz›m kurallar›n› uygular.
K ‹ T A P
Kendini Yaz›l› Olarak ‹fade Etme
Olaylar› olufl s›ras›na göre yazar.
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma
TELEV‹ZYON
Serbest yazmaya istek duyar.

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

N N

Kentin ana caddelerinden birinde, önümüzden son model bir araba gidiyordu.
N T E Rkifli
N E T portakal yerken, soyduklar› portakal kabuklar›n› camdan d›Arabadaki ‹dört
flar› at›yorlard›. O araba, büyük olas›l›kla sürücü koltu¤unda oturana aitti. Öbürleri, arkadafllar›n›n arabas›ndan yararlan›yorlard›. Bu durum, onlar› arabay› temiz
tutmaya itiyordu. Caddeyi ise, arkadafllar›n›n ya da yak›nlar›n›n mal› gibi görmüyorlard›. Böyle olunca, kendilerini caddeyi temiz tutmakla sorumlu saym›yorlard›.
Oysaki, caddeler ya da parklar, insan›n kendi arabas›ndan daha çok kendi mal›d›r. Bir arabayla ya da oturdu¤unuz evle ba¤›n›z her zaman son bulabilir. Parklar,
caddeler ve tüm kamusal alanlardan yararlanma süreklidir. ‹nsan›n kendisinden
sonraki kuflaklar boyunca da bu sürecektir. Araba egzozlar›ndan ve ›s›nmak amac›yla kullan›lan kömürden ç›kan gazlardan göz gözü göremez durumda. Oysa çok
basit önlemlerle soludu¤umuz hava temiz olabilir. Arabalara filtre tak›lsa, kömür
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yerine do¤al gaz kullan›lsa nefes almam›z kolaylafl›r. Ya denizlerimiz... Onlar›
flimdiye kadar çöplük olarak kullanmad›k m›? Deniz bal›klar›n› yiyecek cesaretimiz kalmad›. Yurdun her köflesini ev gibi benimseyerek, temiz tutmal›y›z. E¤er
böyle davranmazsak kendimize kötülük etmifl oluruz. Dünyam›z da yaflanamayacak duruma gelir.
‹fllenifl
I. Haz›rl›k Çal›flmalar›
Metne haz›rl›k: S›n›f ortam› yap›lacak çal›flmaya uygun olarak düzenlenir. (S›ralar U biçimine dönüfltürülür.) Ö¤rencilerin konuya iliflkin ön bilgileri çeflitli sorularla harekete geçirir.
Anahtar kelimelerle çal›flma: Ö¤rencilere metinde geçen anahtar sözcüklerin anlam›n› bilip bilmedikleri sorulur.
Metni gözden geçirme ve tahmin etme: Ö¤rencilere metnin resimleri gösterilir. Ö¤rencilere metnin bafll›¤›na, ilk ve son cümlesine bakmalar› istenir. Anahtar
sözcükler, bafll›k ve görsellerden yararlan›larak metnin konusunun ve içeri¤inin ne
olaca¤›n› tahmin etmeleri istenir.
Amaç belirleme: Okuma ve dinleme amac› belirlenir.
Tür, yöntem ve teknik belirleme: Ö¤rencilerle birlikte dinleme ve okuma
amac›na uygun olarak dinleme ve okuma yöntemi belirlenir.
II. Anlama
Dinleme, Okuma ve Görsel Okuma
Dinleme: Dinleme kurallar› ve kat›l›ml› dinlerken dikkat edilecekler konular
hat›rlat›l›r. Metnin sesli olarak okunaca¤› bu süreçte vurgu ve tonlamalara dikkat
edilmesi gerekti¤i vurgulan›r. Metin okunurken belli yerlerde durularak metne iliflkin ö¤rencilere çeflitli sorular sorulur. Ö¤rencilerin, metnin konusuna ve içeri¤ine
iliflkin tahminlerinin do¤ru olup olmad›¤› ve neden bu tahmini yapt›klar› sorulur.
Okuma: Ö¤rencilerden metni önce sessiz olarak okumalar› istenir. Daha sonra s›n›fta metin eflli okunur.
Görsel okuma: Okuma bittikten sonra metinle ilgili olarak gösterilen görsellerle metin aras›ndaki iliflki ele al›n›r ve tart›flmalar yoluyla sorgulan›r.
Metni ‹nceleme: Okunan metinle ile ilgili s›n›fla birlikte bir hikâye haritas› yap›l›r. Metnin yaz›l›fl amac›, yazar›n mesaj›n›n ne oldu¤u, hikâyede be¤endikleri ve
be¤enmedikleri taraflar›n neler oldu¤una iliflkin sorular sorulur.
III. Metin Arac›l›¤›yla Ö¤renme
Ö¤rencilere metinde anlat›lanlar›n günlük yaflamlar›yla örtüflüp örtüflmedi¤ine
iliflkin sorular sorulur.
Atatürkçülük, di¤er dersler ve ara disiplinlerle iliflkilendirme
Araflt›rma: Ö¤rencilerden çevre temizli¤i konusuyla ilgili gazete haberlerini
toplay›p kendi çevre gazetelerini oluflturmalar› istenir.
IV. Kendini ‹fade Etme
Zihinsel haz›rl›k
Ön bilgileri harekete geçirme ve konu belirleme: Ö¤rencilerden çevre konusuyla ilgili kendi yazacaklar› hikâyelerle ilgili ön bilgileri harekete geçirilir. Hikâyelerini anlat›rken kullanacaklar› araç gereçleri haz›rlamalar› istenir. Hikâyelerini nas›l anlatacaklar›n› belirlemeleri istenir. Grup çal›flmas› yaparak bir hikâyenin
nas›l yaz›labilece¤i sorulur.
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Amaç, yöntem ve teknik belirleme: Ö¤rencilerin konuflma ve yazma amaçlar›n› belirlemeleri istenir. Ö¤rencilere hikâyelerinin konusunun ne oldu¤u, konuyu nas›l anlatacaklar›, hikâyeyi kendi a¤z›ndan m› yoksa baflka birinin a¤z›ndan m›
anlatacaklar› sorulur. Grup olarak yazacaklar› hikâyeyi hangi amaca yönelik olarak
yazacaklar› sorulur.
Tür ve sunu fleklini belirleme: Ö¤rencilerin hikâyelerini nas›l yaz›p sunacaklar›n› belirlemelerine yard›mc› olunur. ‹sterlerse hikâyelerini sunmak için prova yapabilecekleri belirtilir.
Kurallar› uygulama
Konuflma: Konuflma kurallar› hat›rlat›l›r. Kendilerine güvenerek ve beden dilini kullanarak konuflmalar›n›n önemi vurgulan›r.
Yazma: Yazma kurallar› ve yazma süreci (ön yazma, taslak oluflturma, gözden
geçirme, düzenleme ve yay›nlama) hat›rlat›l›r.
Konuflma, yazma ve görsel sunu
Yazma: Yazma sürecinin aflamalar› ve yazma kurallar› aç›kland›ktan sonra, bu
kurallar do¤rultusunda ö¤rencilerin grup olarak hikâyelerini yazmalar› istenir. Bu
etkinlikte gruplar hikâyelerinde farkl› bak›fl aç›lar›na yer vermeleri konusunda uyar›l›r (elefltirel yazma al›flt›rmalar›). Bu süreçte araflt›rmac›/ö¤retmen s›n›f içinde dolaflarak gruplara rehberlik eder. Ö¤renciler hikâyelerini bitirdikten sonra gözden
geçirme aflamas›nda hikâyeler s›n›fla paylafl›l›r. Yazd›klar› hikâyelerde çeflitli düzeltmeler yap›l›r. Hikâyeler yeniden ele al›narak ö¤renciler taraf›ndan düzenlenir.
Hikâyeler s›n›fla paylafl›ld›ktan sonra s›n›f panosuna as›l›r.
Konuflma: Ö¤rencilerin çevre ile ilgili yazacaklar› hikâyeleri anlatmalar› sa¤lan›r. Ö¤rencilerin anlatt›klar› hikâyeler do¤rultusunda s›n›f tart›flmalar› düzenlenir.
Görsel sunu: Ö¤rencilerin yazd›klar› hikâyeleri canland›rmalar› istenir.
Söz varl›¤›n› kullanma ve gelifltirme: Ö¤rencilerden hikâyelerini anlat›rken
ve yazarken konular›na uygun olan yeni sözcükleri, atasözleri ve deyimleri kullanmalar› istenir.
V. De¤erlendirme
Öz de¤erlendirme formu arac›l›¤›yla hikâye anlat›m›na yönelik konuflmac› ve
içerik ba¤lam›nda ö¤rencilerin kendilerini de¤erlendirmeleri sa¤lan›r.
ETK‹NL‹K 3: NELER DEM‹fi OLAB‹L‹RLER?
S›n›f
:2
: 40 dk.
Süre
Kazan›mlar :
1. Yazma Kurallar›n› Uygulama
Yazmaya haz›rl›k yapar.
Anlaml› ve kurall› cümleler yazar.
Yaz›lar›nda noktalama iflaretlerini do¤ru yazar ve yerinde kullan›r.
Yaz›lar›nda yaz›m kurallar›n› uygular.
2. Kendini Yaz›l› Olarak ‹fade Etme
Olaylar› olufl s›ras›na göre yazar.
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma
‹flbirli¤i yaparak yazar.
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1. HAZIRLIK
1. Ön Haz›rl›k
Ö¤renci say›s› kadar tamamlanmam›fl metin örne¤i getirmesi.
2. Zihinsel haz›rl›k
a. Ön bilgileri harekete geçirme
Ö¤retmenin s›n›fa önceden haz›rlad›¤› tamamlanmam›fl, ö¤rencilere diyaloglar›nda eksiklikleri olan metni göstermesi.
Ö¤retmenin, ö¤rencilere o gün derste eksik olan diyaloglar› tamamlayacaklar›n› söylemesi.
b. Anahtar sözcüklerle çal›flma
Metinde geçen anahtar sözcüklerin anlam› ö¤rencilerle tart›fl›l›r.
c. Metni tan›ma ve tahmin etme
Ö¤rencilerinize, diyaloglar› eksik metni projeksiyon arac›l›¤›yla göstererek,
ne tür bir çal›flma yapaca¤›n›z› tahmin etmelerini isteyiniz.
ç. Amaç belirleme
Ö¤rencilere bu metni neden okuduklar›n› sorarak okuma amac›n› belirleyiniz.
d. Tür, yönteme ve teknik belirleme
e. Dinleme ve okuma yöntemlerini belirleyiniz.
II. Anlama
1. Görsel Okuma, Dinleme ve Okuma
a. Görsel okuma
Okuma sonras› metindeki resimlerle metnin içeri¤i aras›ndaki iliflki sorgulat›l›r.
b. Dinleme
“Yi¤it, o gün erkenden uyand›. Heyecandan uyuyamam›flt› çünkü do¤um günü için annesine sürpriz bir hediye haz›rlam›flt›. Bir s›çray›flta yataktan kalkt› ve
mutfaktaki annesinin yan›na kofltu.
Annesinin yan›na gider gitmez annesine sar›ld› ve dedi ki,..................................
Annesi :.............................................................................................diyerek güldü.
Yi¤it :........................................................................................................................
Annesinin gözleri kocaman aç›larak :.....................................................................
Yi¤it :.......................................................................................................................”
Ö¤retmen metni projeksiyon arac›l›¤›yla yans›t›r ve yüksek sesle s›n›fa okur.
Ö¤retmen, Yi¤it ve annesi aras›nda geçen diyalo¤un eksik oldu¤unu vurgular ve
ö¤rencilerden bunlar› tamamlamalar›n› istedi¤ini söyler.
c. Okuma
Ö¤retmen ö¤rencilere metni sesli/sessiz okutur.
d. Anlam› bilinmeyen kelimelerle çal›flma...
2. Metni inceleme...
III. Metin Arac›l›¤›yla Ö¤renme
1. Günlük yaflamla iliflkilendirme...
2. Di¤er derslerle iliflkilendirme...
IV. Kendini ‹fade Etme
1. Zihinsel haz›rl›k
Ö¤rencilerin, konuflma, yazma ve görsel sunuya iliflkin ön bilgileri harekete geçirilir.
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a. Amaç belirleme
Ö¤rencilerinizle konuflma, yazma ve görsel sunu amac›n›z› belirleyiniz.
b. Yöntem ve teknik belirleme
Ö¤rencilerinizle birlikte belirleyiniz.
c. Tür ve sunu flekli belirleme
Ö¤rencilerinizle birlikte belirleyiniz.
2. Kurallar› uygulama
Ö¤rencilerinizden konuflma ve yazma kurallar›na dikkat etmelerini isteyiniz.
3. Konuflma, Yazma ve Görsel Sunu
Ö¤retmen yukar›da verdi¤i metni dinleyen ve okuyan ö¤rencilerine diyaloglar›n eksikliklerini tamamlamalar›n› istedi¤ini söyler. Diyaloglardaki eksikliklerin neler olabilece¤i s›n›fta tart›fl›l›r. Ö¤retmen ö¤rencileri ikiflerli gruplara ay›r›r, ço¤alt›lm›fl metinleri ö¤rencilere da¤›t›r ve ö¤rencilerden diyaloglar› birlikte tamamlamalar›n› ister. Diyaloglar› yazarken noktalama iflaretlerini do¤ru kullanmalar›n› ister. Dersin sonunda her grup oluflturduklar› diyaloglar› okur.
V. Ölçme ve De¤erlendirme
Ö¤rencilerin yazma performanslar› gözlenir.
‹LKÖ⁄RET‹M ‹K‹NC‹ KADEME:
ETK‹NL‹K 3: A‹LEM‹ SEV‹YORUM
:6
S›n›f
Yaklafl›k süre
: 40 dk.
Temel Beceriler : Türkçeyi do¤ru, güzel ve etkili kullanma; yarat›c› düflünme.
Ö¤renme Alan› : Yazma
Materyaller
: Ses kay›t cihaz›, kâ¤›t, kalem.
Kazan›mlar
:
Yazmaya Haz›rl›k Yapma
Amac›n› belirler.
Konuyla ilgili araflt›rma yapar bilgi toplar.
Yazacaklar› ile ilgili sorular haz›rlar.
Yazacaklar›n› taslak haline getirir.
Yazma Kurallar›n› Uygulama
Cümlelerini aç›k ve anlafl›l›r ifadelerle yazar.
Sözcükleri yerinde ve do¤ru anlamda kullan›r.
Noktalama iflaretlerini uygun yerlerde kullan›r.
Yaz›y› etkileyici ifadelerle sonuca ba¤lar.
SÜREÇ
Ö¤retmen s›n›fta, biyografi ve ailenin tan›t›ld›¤› örnek metinler okur.
Okunan metinlerin, dikkat çekici yanlar› ö¤rencilerle konuflulur.
Ö¤rencilere ailelerinden bir bireyi tan›tarak yazmalar› istenir. Bunun için ö¤rencilerin ailelerinden biriyle görüflme yapmas› istenir.
Görüflme için örnek sorular haz›rlan›r.
1. Ben bebekken neler yapard›k?
2. Ailenizi ilgilendiren ve sizi çok heyecanland›ran bir olay› anlat›r m›s›n›z?
3. Küçükken ailenizle yaflad›¤›n›z bir sorunu anlat›r m›s›n›z?
4. Size yüzmeyi-bisiklete binmeyi-karfl›dan karfl›ya geçmeyi vb. (biri seçilecek)
kim ö¤retti anlat›r m›s›n›z?
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5. Okula bafllad›¤›n›z ilk günü hat›rl›yor musunuz?
6. Nas›l oyuncaklara sahiptiniz?
Ö¤renciler, bu sorular›n yan›tlar›n› yazma araçlar› olarak toplarlar.
Ö¤renciler, karalama olan ilk metinlerini olufltururlar. Ö¤renciler oluflturduklar› karalama metinleri s›n›fta okurlar. Okuma sürecinde di¤er ö¤rencilerin düflünceleri ve sorular› de¤erlendirilir. Ö¤rencilerle birlikte de¤erlendirme için dereceleme
ölçe¤i oluflturulur. Bu dereceleme ölçe¤i ayn› zamanda ö¤rencilerin yol haritas›n›
oluflturur ve yazma sürecinde nelere dikkat etmeleri gerekti¤ini hat›rlat›r. Ö¤renciler, bu aflamadan sonra kendi metinlerini olufltururlar. Ö¤rencilerin oluflturduklar›
metinler s›n›fta okunur ve s›n›f panosuna veya duvar›na as›l›r.
DE⁄ERLEND‹RME
De¤erlendirme arac› olarak dereceleme ölçe¤i kullan›l›r.
DERECELEME ÖLÇE⁄‹
Ad› Soyad›________________________________Tarih___________________
Yaz›n›n Bafll›¤›____________________________________________________
Tan›tt›¤›m aile bireyinin fiziksel özelliklerine yer verdim.
Tan›tt›¤›m aile bireyinin kiflilik özelliklerine yer verdim.
Tan›tt›¤›m bireyin benim için önemini vurgulad›m.
Cümle bafllar›nda büyük harf kulland›m.
Noktalama iflaretlerini yerinde kulland›m.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

ORTAÖ⁄RET‹M:
ETK‹NL‹K 4: GAZETE HABER‹
II. Ünite: Ö¤retici Metinler, Haber Yaz›lar›
Kazan›m: Haber yaz›lar›n›n özelliklerini belirleme ve bu türle metin oluflturma.
Okudu¤u haber yaz›lar›n›n ortak özelliklerini belirler ve s›ralar.
Haber metinlerinin nas›l haz›rlanmas› gerekti¤ini fark eder.
5N 1K ifadesinin anlam de¤erini, haber yazmadaki önemini kavrar.
‹nceledi¤i haber yaz›lar›nda noktalama iflaretlerinin kullan›l›fl nedenlerini fark
eder.
Örnek haber metinleri yazar.
SÜREÇ
Ö¤rencilerden, gazete haberi haz›rlamalar› istenir.
Ö¤retmenin s›n›fa elinde gazeteyle girmesi ve ö¤rencilerle gazetede yer alan ilginç bir haberi paylaflmas›. Ö¤rencilere son zamanlarda okuduklar› gazetelerde,
karfl›laflt›klar› ilginç manflet ya da arka sayfa haberine rastlay›p rastlamad›klar›n›
sormas›. Ö¤rencilerden, bu konuya iliflkin yaflant›lar›n› s›n›fta paylaflmalar›n› istemesi. Gazete okurken yaz›m ve noktalama hatas›yla karfl›lafl›p karfl›laflmad›klar›n›
sormas›. Haber yaz›lar›nda kullan›lan anlat›m türlerinin neler oldu¤unu sormas›.
Gazetelerde ilgilerini çeken bölümlerin neler oldu¤unu sormas›.
Ö¤rencilere derste gazete haberi haz›rlayacaklar› söylenir. Ö¤retmenin s›n›fa
getirdi¤i çeflitli gazete haberleri sesli olarak okunur. Örnek gazete haberlerinde yer
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alan yaz›m ve noktalama hatalar›na dikkat çekilir. 5N 1K ifadesinin anlam de¤erinin, haber yazmadaki önemine dikkat çekilir. Ö¤renciler gruplara ayr›l›r ve her
grup kendi gazete haberini oluflturur.
DE⁄ERLEND‹RME
Grup de¤erlendirme formu ö¤rencilerin doldurmas› için da¤›t›l›r.
Ad›
Ad›
Ad›
Ad›

GRUP DE⁄ERLEND‹RME ÖLÇE⁄‹
Soyad›___________________________________
Soyad›___________________________________
Soyad›___________________________________
Soyad›___________________________________

Haberin Bafll›¤›___________________________________________________
Etkinli¤i heyecanla gerçeklefltirdik.
Planl› yazma yöntemi uygulad›k.
Etkileyici bir dil kulland›k.
5 N 1K yöntemini yaz›m›zda kulland›k.
Yaz›m kurallar›na dikkat ettik.
Noktalama iflaretlerini yerinde kulland›k.
Yazarken yaz›m k›lavuzundan yararland›k.

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
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Yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik e¤itimin
niteli¤ini aç›klamak,
Ö¤rencilerin ilkö¤retimden bafllayarak yaz›l› anlat›m becerilerini gelifltirmeye yönelik düzenlenecek etkinliklerin baflar›ya ulaflmas› ve baflar›l› yaz›l› anlat›m ürünlerinin elde edilmesi için yazma
çal›flmalar›nda öncelikle yazma amaçlar›n›n belirlenmesi, yazma sürecine uyulmas›, yazma etkinliklerine ö¤retmenin rehberlik etmesi ve yazma
ürünlerine dönüt verilerek ürünlerin de¤erlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu do¤rultuda yazma
etkinliklerinde ö¤renciler bir konu üzerindeki, bilgi, deneyim, izlenim ve duygular›n› kendi ifade
biçimleri ve sözcük da¤arc›¤› ile ifade etmeye yöneltilmelidir. Yazma etkinliklerinde ö¤rencilerin
kendi düzeylerine uygun duygu, yaflant› ve bilgilerini anlatmalar›na olanak tan›yacak konulara yer
verilmelidir. Yazma için ayr› bir ders saati ayr›lmal›d›r. Ö¤rencilerin gerçeklefltirdikleri yazma etkinliklerine, ödevlerine dönüt verilmelidir. Ö¤rencilerde yazmalar› için istek uyand›r›lmal›d›r. Yazma
etkinlikleri baflka derslerle ve günlük yaflamla iliflkilendirilmelidir. K›sacas› ö¤renme ö¤retme süreci düzenlenirken ö¤renciyi yazma deneyimiyle
yazmaya yönlendirmelidir. Yaz›l› anlat›m becerisinin kazand›r›lmas›na yönelik etkinliklerin etkili
bir biçimde gerçeklefltirilmesi için yukar›da sözü
edilen ilkelere uyman›n yan› s›ra, yazma sürecine
uyulmas› önemlidir. Yazma süreci ön yazma, taslak oluflturma, gözden geçirme, düzenleme ve yay›nlama olmak üzere 5 aflamadan oluflmaktad›r.
Ö¤retmenler s›n›f içinde ve s›n›f d›fl›nda düzenlenecek tüm yazma etkinliklerinde, ö¤rencilerin yazma sürecinin aflamalar›na uymalar›n› desteklemenin yan› s›ra ö¤rencilerin bireysel özelliklerini dikkate almal›; farkl› yaz› türlerini ö¤rencilere tan›tarak okuma al›flkanl›¤› kazanmalar›na yard›mc› olmal›d›r. Ayr›ca ö¤rencilere farkl› kaynaklara ulaflma olanaklar› sunmal›; ö¤rencilerin kendi yazd›klar›n› de¤erlendirmelerini sa¤lamal› ve onlar›n çal›flmalar›n› arflivlemelidir.
Ö¤retim programlar›nda yaz›l› anlat›m›n yerini
aç›klamak
Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda gerçeklefltirilen
etkinliklerin çocuklar›n kendilerini etkili biçimde
ifade etmelerine yönelik ana dili etkinlikleri çerçevesinde yap›land›r›ld›¤›, bu ba¤lamda sözlü anla-

t›m etkinliklerine yer verilirken yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik özellikle belirlenmifl amaçlar›n söz konusu olmad›¤› söylenebilir. ‹lkö¤retim
Program›nda yaz›l› anlat›ma yönelik olarak “Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanma, kendini ifade etme
ve iletiflim kurma” hedefler aras›nda belirtilmifltir.
Ortaö¤retim Program›nda yaz›l› anlat›ma iliflkin genel amaçlar: Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma
yetene¤i kazand›rmak; sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam iliflkisini kavratmak; anlat›m
türlerinin özelliklerini kavratmak; günlük hayat›n
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma becerisi kazand›rmak; anlat›m türlerinin özelliklerini kavratmak; dil
bilgisi kurallar›n›; ses, sözcük, sözcük grubu, cümle ve metin düzeylerinde do¤ru uygulama becerisi
kazand›rmak biçiminde s›ralanmaktad›r.
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Yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik ö¤renme-ö¤retme sürecinin özelliklerini tan›mlamak
Okulöncesi dönemden bafllayarak, ilkö¤retim, 15. s›n›flar, 6-8. s›n›flar ve orta ö¤retim kurumlar›na yönelik olarak haz›rlanan tüm e¤itim programlar›nda, amaçlara ulaflma derecesini belirleyecek olan temel de¤iflkenlerden birisi ö¤renme ö¤retme sürecinin düzenlenmesidir. Bu süreçte kullan›lacak uygun yöntem, teknik ve araç gereçlerin seçilmesi ve ifle koflulmas› ve kimi ilkelere
uyulmas› programlar›n öngördü¤ü amaçlara ulafl›lmas›nda oldukça önemli bir iflleve sahiptir. Yaz›l› anlat›m etkinliklerinde uyulmas› gereken kurallar k›saca flunlard›r: Ö¤rencilerin motivasyonu
sa¤lanmal›d›r. Konular ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimleri do¤rultusunda ve seviyelerine uygun
olarak seçilmelidir. Ö¤rencilerin kendilerine güven duymalar›n› sa¤lamaya özen gösterilmelidir.
Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar› göz önünde tutulmal›d›r. Konular basitten karmafl›¤a, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora giden bir s›ra ile
ele al›nmal›d›r. Ö¤rencilerin, beceri ve al›flkanl›k
kazand›r›lmas›na yönelik uygulamalar gerçeklefltirilmelidir. Anlama ve anlat›m etkinlikleri birlikte
gelifltirilmelidir. E¤itim araç ve gereçlerinden yararlan›lmal›d›r. Türk Dil Kurumunun ‹mla K›lavuzu’nun son bask›s› ve TDK Sözlü¤ü birlik sa¤lanmas› aç›s›ndan esas al›nmal›d›r. Ö¤rencilerin imlâ, noktalama ve dil bilgisi kurallar›na uymay› al›flkanl›k hâline getirmelerine özen gösterilmelidir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Ö¤rencilerin yaz›l› anlat›m çal›flmalar›na karfl› olumsuz tutum gelifltirmelerine neden olan ö¤retmen davran›fl› hangisidir?
a. Ö¤rencilerin yazma becerilerinin her derste izlemesi
b. Yazma etkinliklerinin aflamal› özellik tafl›mas›n›
sa¤lamas›
c. Yazma çal›flmalar›nda haz›rl›k etkinliklerine yer
verilmemesi
d. Yazma etkinliklerinde ö¤rencilerin hatalar›n›
görmelerini sa¤lamas›
e. Yazma becerilerinin gelifltirilmesinde grup etkinliklerine yer vermesi
2. Afla¤›dakilerden hangisi yazma e¤itiminin ilkelerinden biri de¤ildir?
a. Yazma için ayr› bir ders saatinin ayr›lmas›
b. Yazma etkinlikleri günlük yaflamla iliflkilendirilmeli
c. Yazma etkinlikleri baflka derslerle iliflkilendirilmeli
d. Yazma etkinlikleri aflamal› biçimde gerçeklefltirilmeli
e. Yazma etkinlikleri tümdengelim yaklafl›m›yla
gerçeklefltirilmeli
3. Yazma sürecinde; fikirlerin topland›¤›, konunun seçildi¤i, yaz›n›n kime yönelik olarak yaz›laca¤›n›n belirlendi¤i aflamad›r?
a. Ön yazma
b. Taslak oluflturma
c. Gözden geçirme
d. Düzenleme
e. Yay›nlama
4. Afla¤›dakilerden hangisi yazma sürecinde okuyucunun dikkatini toplamaya dönük nelerin kullan›laca¤›n›n belirlendi¤i ve daha çok yaz›n›n içeri¤inin vurguland›¤› aflama afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ön yazma
b. Taslak oluflturma
c. Gözden geçirme
d. Düzenleme
e. Yay›nlama
5. Afla¤›da verilen yazma etkinli¤i modellerinden hangisinin yazar› hem ö¤retmen hem de ö¤rencidir?
a. Model olarak yazma
b. Paylaflmal› yazma
c. Etkileflimli yazma
d. Rehberle birlikte yazma
e. Ba¤›ms›z yazma

6. Afla¤›da verilen yazma etkinli¤i modellerinden hangisinde ö¤retmen deste¤i en azd›r?
a. Model olarak yazma
b. Paylaflmal› yazma
c. Etkileflimli yazma
d. Rehberle birlikte yazma
e. Ba¤›ms›z yazma
7. Afla¤›daki kazan›mlardan hangisi ‹lkö¤retim Türkçe
Dersi Ö¤retim Program›nda (1-5) yer almamaktad›r?
a. Anlaml› ve kurall› cümleler yazmak
b. Yaz›lar›nda noktalama iflaretlerini yerinde ve
do¤ru kullanmak
c. Yaz›s›na uygun bafll›k belirlemek
d. Olaylar› olufl s›ras›na göre yazmak
e. Yaz›lar›nda dilbilgisi aç›s›ndan sözcük türlerini
tan›mak
8. ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda (1-5)
ö¤rencinin yazma becerisini gelifltirmek için yap›lan ilk
etkinlik hangisidir?
a. Zihinsel haz›rl›k yapma
b. Amaca uygun yöntem seçme
c. Yazmaya haz›rl›k
d. Dikkatini yo¤unlaflt›rma
e. Kurallar›na uygun yazma
9. Ortaö¤retim program›na göre, dil ve anlat›m dersinin hareket noktas› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. ‹nsan dünyay› dil arac›l›¤›yla anlamland›r›r.
b. ‹nsan kendini dil arac›l›¤›yla anlamland›r›r.
c. ‹nsan kültür alan›n› ana diline göre flekillendirir.
d. Dil kullanma becerisi insan›n her türlü etkinli¤inde önemli bir role sahiptir.
e. Dili kullanmak, bilgiden çok beceriye dayal›d›r.
10. Afla¤›dakilerden hangisi ortaö¤retim program›nda
anlat›m becerisini gelifltirmeye yönelik olarak belirlenmifl amaçlardan biri de¤ildir?
a. Sözcük, cümle ve metin düzeyinde dil-anlam
iliflkisini kavramak
b. Anlat›m türlerinin özelliklerini kavratmak
c. Farkl› anlat›m türlerine iliflkin ürünler ortaya
ç›karmak
d. Metin türlerinin özelliklerini kavratmak
e. Konuflurken ve yazarken anlat›m kurallar›na uymalar›n› sa¤lamak
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Yaflam›n ‹çinden

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Sözün Gücü
New York’un Brooklyn köprüsünde dilenen bir kör varm›fl. Köprüden geçenlerden biri adamca¤›za günlük kazanc›n›n ne oldu¤unu sormufl. Dilenci, bir iki dolar demifl. Yabanc› bunun üzerine, kör dilencinin gö¤sünde
tafl›d›¤›, sakatl›¤›n› belirten tabelay› alm›fl, üzerine bir
fleyler yazd›ktan sonra yeniden dilencinin boynuna asm›fl ve demifl ki: “Tabelaya gelirinizi art›racak bir yaz›
yazd›m. Bir müddet sonra tekrar u¤rar›m bakal›m bir
netice verecek mi?” Aradan bir ay geçince adam›n yolu
tekrar kör dilencinin oldu¤u yere düflmüfl, “Durumlar
nas›l?” demifl. Adam› sesinden tan›yan dilenci, “Günde
on-on befl dolar topluyorum. Tabelaya ne yazd›n›z da
insanlar bana bu kadar sadaka veriyor?” diye sormufl.
Adam yan›tlam›fl: “Siz gelen bahar› görebileceksiniz
ama ben göremeyece¤i diye yazd›m.”
Bir arzuhalci, ç›nar›n alt›na sandalyesini atm›fl, önündeki eski püskü daktiloya kâ¤›d›n› takm›fl, dertlerini anlatan
köylüyü dinliyor. Zavall› adam; köyde kendisine nas›l zulüm edildi¤ini topraklar›n›n nas›l elinden al›nd›¤›n› k›r›k
dökük anlat›yor. Arzuhalci: “Anlad›m” diyor, “Biraz bekle.” Bafll›yor daktilonun y›pranm›fl tufllar›na vurmaya. Yaz›yor da yaz›yor. Bitirdi¤inde köylüye okumaya bafll›yor.
Zavall› köylünün nas›l periflan edildi¤ini, çoluk çocu¤unun aç sefil kald›¤›n›, bütün kap›lar›n yüzüne nas›l kapand›¤›n› okurken bir de bak›yor ki köylü hüngür hüngür
a¤l›yor. “ Ne oldu birader?” diyor, “Niye a¤l›yorsun?” “Niye a¤lamayay›m birader? Baksana bana neler yapm›fllar.”
Y›l 1954...Erzurum Hasankale’de korkunç bir deprem
olmufl. Cumhuriyet Gazetesi’nden genç bir gazeteci
deprem bölgesinde bir ay kal›yor ve gazetesine izlenimlerini aktar›yor. Genç gazeteci, Yaflar Kemal. Yan›nda Sak›p Hatuno¤lu isimli bir genç dolafl›yor. Olan biteni birlikte izliyorlar. Çad›rlar›n içinde donmufl ölüleri,
kat›laflm›fl cesetleri görüyorlar. Hatta bir gün buz gibi
bir çad›rda donmufl bir bebek buluyorlar. Yaflar Kemal
bütün bunlar› benzersiz üslubuyla yaz›yor. Anadolu
a¤›tlar›yla örüyor ve gazeteye gönderiyor. Bir süre sonra ‹stanbul’dan gazeteler geliyor ve Yaflar Kemal’in yaz›lar›n› okuyan Sak›p Hatuno¤lu, hüngür hüngür a¤lamaya bafll›yor. Hele bebek bölümünde iyice art›r›yor
feryad›... Yaflar Kemal’e dönüp “Me¤er” diyor, “Biz ne
korkunç fleyler görmüflüz be usta.”
‹flte söz sanat›n›n gücü. Bofluna Kur’an “Oku!” emriyle,
‹ncil “Önce söz vard›!” cümleleriyle bafllam›yor.

1. c

Önce söz vard›, sonra da söz olacak.
Kaynak: 20.02.2011 tarihli Vatan Gazetesi’nden al›nm›flt›r. (Zülfü Livaneli)

2. e

3. a

4. b

5. c

6. e

7. e
8. a
9. e
10. c

”

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesi: Yazma E¤itimi” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesi: Yazma E¤itimi” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesi: Yazma E¤itimi” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesi: Yazma E¤itimi” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesi: Yazma E¤itimi” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yaz›l› Anlat›m›n Gelifltirilmesi: Yazma E¤itimi” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Yaz›l› Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Yaz›l› Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Yaz›l› Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Yaz›l› Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Öncelikle yazma etkinliklerinde ö¤renciler bir konu
üzerindeki, bilgi, deneyim, izlenim ve duygular›n› kendi ifade biçimleriyle ifade etmeye yöneltilmelidir. Yazma etkinliklerinde kullan›lacak konular ö¤rencilerin düzeyine uygun olmal›d›r. Yazma etkinlikleri için ayr› bir
ders saati ayr›lmal›d›r. Etkinlikler basitten karmafl›¤a
aflamal› biçimde gerçeklefltirilmelidir. Düzenlenecek
yazma etkinliklerinde ö¤rencilerin yak›n çevrelerini kullanmalar›na olanak tan›nmal›d›r. Ö¤rencilerin gerçeklefltirdikleri yazma etkinliklerine, ödevlerine dönüt verilmelidir. Ö¤rencilerde yazmalar› için istek uyand›r›lmal›d›r. Yazma etkinlikleri baflka derslerle ve günlük
yaflamla iliflkilendirilmelidir.
S›ra Sizde 2
Öncelikle ö¤retmen model olarak yazmay› benimsemelidir. Ö¤retmen s›n›fa yazma amac›na uygun örnek dilekçeler getirebilir ya da ö¤rencilerinden örnek dilekçeler getirmelerini ister. Daha sonra s›n›fta bu dilekçeler
incelenerek temel özellikler belirlenir. Bu aflamadan
sonra s›n›fla birlikte yazma sürecinin aflamalar› iflletilir.
Bunun için ilk olarak ön yazma aflamas›na yönelik dilekçenin nereye yaz›laca¤›, amac›n›n ne olabilece¤i belirlenir. Taslak oluflturma aflamas›nda ö¤retmen s›n›f
tahtas›na içeri¤i vurgulayacak biçimde dilekçe örne¤ini
yazar. Ö¤rencilerin dikkatini çekmek için çocuklara içerikle ilgili sorular sorar. Üçüncü aflamada haz›rlanan dilekçe içerik bak›m›nda gözden geçirilir. Düzenleme
aflamas›nda yaz›m kurallar›, noktalama iflaretleri ve biçimsel özellikleri bak›m›ndan yeniden düzenlenen dilekçe son aflamada yaz›l›fl amac›na göre ilgili kuruma
gönderilebilir.
S›ra Sizde 3
Yaz›l› anlat›m›n gelifltirilmesine yönelik etkinliklerin
ö¤renme ö¤retme sürecinde; ö¤rencilerin yaz›l› anlat›mlar›n› gelifltirme amac›yla bilgi yerine beceri ve al›flkanl›k kazand›rmaya yönelik uygulamalar gerçeklefltirilmelidir. Bunun için e¤itim araç ve gereçlerinden yararlan›lmal›d›r. Konular etkinlikler ö¤rencilerin düzeylerine uygun olmal›, ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n›n yan› s›ra ö¤renme ilkeleri göz önünde bulundurulmal› ve ö¤rencilerin yazmaya karfl› istek duymalar› sa¤lanmaya çal›fl›lmal›d›r. Tüm bunlar› ek olarak ö¤rencilere Türkçeyi etkin kullanarak model olmal›, çal›flmalarda, Türk Dil Kurumunun ‹mla K›lavuzu’nun son bas-

k›s› ve TDK Sözlü¤ü esas al›nmal› ve ö¤rencilerin imlâ,
noktalama ve dil bilgisi kurallar›na yaflam becerisine
dönüfltürmelerine özen gösterilmelidir.
S›ra Sizde 4
Programda ö¤rencinin yazma becerisini gelifltirmek için
önce zihinsel haz›rl›k yapt›r›lmaktad›r. Bu çerçevede
yazmaya haz›rl›k, yazma amac›n› belirleme, amaca uygun yöntem seçme, konuyu s›n›rland›rma, dikkatini yo¤unlaflt›rma ve kurallar›na uygun yazma üzerinde durulmaktad›r. Ard›ndan kendini yaz›l› olarak ifade etme
becerilerine a¤›rl›k verilmektedir. Bu amaçla önbilgilerini kullanma, görsellerden yararlanma, düflüncelerini
mant›ksal bütünlük içinde yazma, farkl› düflünmeye
yönlendiren ifadeleri kullanma, karfl›laflt›rma yapma,
neden-sonuç iliflkisi kurma, s›n›flama, de¤erlendirme,
özetleme gibi anlamay› ve zihinsel becerileri gelifltirici
çal›flmalara yer verilmektedir. Ayr›ca, e¤lenmek ve bilgi edinmek için yazma, sorgulay›c›, ikna edici, betimleyici ve serbest yazma gibi çeflitli tür, yöntem ve teknikler de verilmektedir.
S›ra Sizde 5
Programa göre, dil ve anlat›m dersinin hareket noktas›,
dili kullanman›n, bilgiden çok beceriye dayand›¤› gerçe¤idir. Bu ba¤lamda anlat›mla ilgili amaçlar:
• Sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam iliflkisini kavratmak
• Günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma ve
konuflma becerisi kazand›rmak
• Metin ve metin parçalar›n›, do¤ru ve güzel okuma,
do¤ru anlama ve yorumlama becerileri kazand›rmak
• Anlat›m türlerinin özelliklerini kavratmak
• Her anlat›m türünde yazma becerisi kazand›rmak
• Metin türlerinin özelliklerini kavratmak
• Dil bilgisi kurallar›n›; ses, sözcük, sözcük grubu,
cümle ve metin düzeylerinde do¤ru uygulama becerisi kazand›rmak
• Dinleme, konuflma, okuma ve yazma faaliyetlerinde
Türkçenin yaz›m kurallar›na, söyleyifl özelliklerine
ve inceliklerine özen göstermelerini sa¤lamak
• Dinlediklerini, okuduklar›n›, anlad›klar›n›, düflündüklerini söz ve yaz›yla planl›, etkili, ak›c›, anlafl›l›r
biçimde ifade edebilmelerini sa¤lamak
• Konuflurken ve yazarken anlat›m kurallar›na uymalar›n› sa¤lamakt›r.
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Sözlük
A

E

Aç›kl›k: Kolay anlafl›lan ve amac› aç›kça ortaya koyan cüm-

Ekeylem: Adlardan sonra gelerek onlar› yüklemlefltiren, bafl-

lelerle yazma, bir anlat›m›n okuyucular ya da dinleyen-

ka bir söyleyiflle adlar›n genifl ve geçmifl zamanlar›n›,

ler taraf›ndan ayn› biçimde alg›lanmas›

flart›n› ve zarf fiilini kurmaya yarayan ekler

A¤lat› (Tragedya): ‹zleyicilerin korku ve ac›ma duygular›n›

Elefltiri: Gerçek de¤erini ortaya koymak amac›yla, bir sanat

coflturarak ruhu tutkulardan kurtarmay› amaçlayan en

ya da düflünce yap›t›n› de¤iflik yönleriyle ele al›p incele-

eski tiyatro türü
Ak›c›l›k: Anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas›
olmayan bir engele tak›lmadan ak›p giden cümleler ku-

yen yaz›lar
Elefltirmen: Bir sanat yap›t›n› inceleyip de¤erlendiren kifli
Epik fiiir: Kahramanl›k, yi¤itlik, göç, savafl, yurt sevgisi vb.

rulmas›
Anlat›m: Duygu, düflünce ve isteklerin sözlü ya da yaz›l› olarak ifade edilmesi

Ç

konular› iflleyen fliir
Eylemsi: Kip ve kifli eki almayan kökü eylem olan sözcükler

F
Fabl: Kiflileri genellikle hayvan, bitki ya da cans›z varl›klar
olan ve ahlak dersi vermek amac›yla yaz›lan ürünler

Çok Yönlü (Eklektik) Elefltiri: Yap›t›n tek bir ö¤reti, ilke ya
da görüfle ba¤l› kal›narak de¤il, yeri geldikçe farkl› bi-

F›kra: Gazete ve dergilerin belli sütunlar›nda yay›mlanan,
güncel konular› ele alan yaz› türü

lim dallar›na özgü yöntemler kullan›larak de¤iflik yönlerden de¤erlendirildi¤i elefltiri türü

D

G
Gezi Yaz›s›: Gezilip görülen yerlerin ilginç yönlerini, insanla-

Davetiye (Ça¤r›): Toplant› ya da tören gibi etkinliklere ça¤-

r›n yaflant›lar›n›, gelenek ve göreneklerini anlatan bir ya-

r›lacak kiflilere yaz›lan yaz›lar

z› türü

Deneme: Yazar›n, özgürce seçti¤i bir konuda kiflisel görüflle-

Güldürü (Komedya): Güldürmek ve düflündürmek amac›y-

rini, düflüncelerini söylefli havas› içinde ve kesin sonuç-

la insanlar›n, olaylar›n ve yaflam›n gülünç yönlerini yan-

lara gitmeden anlatt›¤› yaz› türü

s›tan tiyatro türü

Deyim: Bir duyguyu, bir durumu, bir kavram› dile getirmek

Günlük: Bir kimsenin yaflad›klar›n›, buna iliflkin duygu ve

amac›yla; temel anlam›ndan farkl› anlamlar tafl›yan söz-

düflüncelerini günü gününe, üzerine tarih koyarak anlat-

cüklerin bir arada kullan›lmas›yla oluflan söz öbekleri

t›¤› yaz›

Didaktik fiiir: Ö¤üt verme ya da bilgilendirme amac› güden
fliire didaktik fliir

‹

Dil: duygu, düflünce ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam

‹zlenimci Elefltiri: Yaz›nsal ürünün belli kural ya da ilkelere

yönünden ortak olan ö¤eler ve kurallardan yararlan›la-

göre de¤il, kiflisel be¤eni ve etkilenmeye göre incelen-

rak, baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan, çok yönlü, çok

di¤i, öznel tutumun öne ç›kt›¤› elefltiri türü

geliflmifl bir araç
Dilbilimsel Elefltiri: Yazar›n kiflili¤i, dönem ve çevre özellikleri bir yana b›rak›larak yap›t›n bir dil ürünü olarak ele

K
Karagöz Oyunu: Deriden yap›lan insan, hayvan ve eflya fle-

al›n›p dilbilim aç›s›ndan incelendi¤i elefltiri

killerinin arkadan ›fl›kland›r›larak bir perde üzerine yan-

Do¤all›k: Gerçekli¤in d›fl›na ç›k›lmadan bir duygunun, bir
düflüncenin içten geldi¤i gibi anlat›lmas›

s›t›lmas› temeline dayanan geleneksel seyirlik oyun
Karar: Herhangi bir konuda görüflmeler ve tart›flmalar sonu-

Do¤ruluk: Cümlenin dil kurallar›na uygun olmas›
Dram: Yaflam› hem gülünç hem de ac›kl› yönleriyle, daha
do¤rusu yaflam› oldu¤u gibi yans›tan tiyatro türü
Dramatik fiiir: Manzum tiyatro yap›tlar›ndaki fliir
Duruluk: Gereksiz sözcüklerin ve gereksiz cümlelerin bulunmay›fl›

cu var›lan kesin yarg›

L
Lirik fiiir: Duygular›n ve düflüncelerin coflkulu bir biçimde
dile getirildi¤i fliir türü
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M

fi

Makale: Bir konuya iliflkin görüflü, düflünceyi aç›klamak, sa-

fiiir: duygu, düflünce, gözlem, izlenim ve imgelerin genellikle

vunmak ya da konuyla ilgili bilgi vermek amac›yla yaz›-

ölçü, uyak, ses uyumu gibi ö¤elerden yararlanarak yo-

lan gazete ve dergi yaz›s›

¤un biçimde dile getirildi¤i sanatl› bir yaz›n türü

Mazbata: Birçok kifli taraf›ndan imza edilen belge, tutanak
Meddahl›k: Tek oyuncunun öykünmeye dayal› olarak sergiledi¤i oyun

T
Tarihsel Elefltiri: Yaz›nsal yap›t›n, üretildi¤i dönemin özellik-

Müzekkere: Üstün makama yaz›lan resmi yaz›

leri göz önünde bulundurularak incelendi¤i elefltiri türü
Tebrik (Kutlama) Yaz›s›: Kifliler ve kurumlar aras›ndaki ba-

N

flar›lar›n ve mutluluklar›n paylafl›lmas›nda ve iyi dilekle-

Noktalama ‹flaretleri: Konuflurken söylediklerimizin daha
iyi anlafl›lmas› için yap›lan el yüz iflaretleri ya da durak-

rin iletilmesinde kullan›lan k›sa yaz›lar
Tiyatro (Drama): Olaylar› olufl durumunda göstermek üzere

lama ve tonlaman›n yaz›daki karfl›l›klar›
Not (Pusula): Resmi ifllemi gerektirmeyen, yak›n çevrede k›-

yaz›lan yap›t
Toplumbilimsel Elefltiri: Yaz›nsal yap›t›n, yaz›ld›¤› döne-

sa haberleflmeler için kullan›lan bir yaz› türü

min toplumsal özelliklerini yans›tan bir belge olarak görülüp bu anlay›flla ele al›nd›¤› elefltiri türü

O

Tutanak: Bir toplant›da söylenen sözleri, bir olay›, bir duru-

Ortaoyunu: Meydanda, ortada oynanan, dekor olarak bir pa-

mu an›nda ya da hemen sonras›nda anlatmak için yaz›-

ravana, tezgah ve bir iki has›r iskemleden yararlan›lan
ve genel olarak ikili konuflmaya dayanan bir oyun

Ö

lan ve ilgililer taraf›ndan imzalanan yaz›la

V
Vekaletname: Birisinin iflini görmesi için kendi yerine b›rak-

Öykü: Yaflanm›fl ya da yaflanabilir nitelikteki olaylar› anlatan

t›¤› veya yetki verdi¤i kimsenin bu ifl için haz›rlanan res-

yaz›nsal tür
Özgünlük: Yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›saca kimli¤i yans›tan yaz›lar üretilmesi
Özyaflam Öyküsü (Otobiyografi): Bir kiflinin kendi yaflamöyküsünü anlatt›¤› yaz› ya da yap›t

mi belge

Y
Yal›nl›k: Süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s› duymadan; do¤al ve içten cümleler oluflturulmas›

P

Yap›land›rmac› Ö¤renme: Var olanlarla yeni olan ö¤renme-

Pastoral fiiir: K›r ve çoban yaflam›n› konu alan, bu yaflam›
sevdirme amac› güden fliir

ler aras›nda ba¤ kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla
bütünlefltirme süreci
Yap›m Eki: Sonuna geldikleri kökün anlam›n› çeflitli aç›lar-

R

dan de¤ifltiren ekler

Rapor: Bir olay›, bir ifli veya bir durumu incelemekle görevli

Yarat›c› Yazma: Ö¤rencilerin yazma sürecine kat›l›mlar›n›

kifli ya da komisyonun, üst makamlara sunmak üzere

amaçlayan ve bunun için de çeflitli yazma etkinlikleriyle

haz›rlad›klar› yaz›

onlar›n yazma sürecinin ilkelerinden olan bulufl, düzen-

Resmi Yaz›: Devlet kurumlar›n›n yazd›klar› yaz›
Resmi Yaz›: Kamu kurum ve kurulufllar›n›n kendi aralar›nda
ya da özel, tüzel kifli ve kurulufllarla yapt›klar› yaz›flmalar›n tümü
Roman: ‹nsanlar›n yaflay›fllar›n›, serüvenlerini, iç dünyalar›n›,
çevreyle olan iliflkilerini toplumsal bir olay ya da durumu kurmacaya dayal› olarak anlatan düzyaz› türü
Ruhbilimsel Elefltiri: Yaz›nsal ürünün; yazar›n kiflili¤i, bilinçalt› ve ruhsal yaflant›s›n›n ele al›narak de¤erlendirilmeye çal›fl›ld›¤› bir elefltiri türü

leyifl ve anlat›fl basamaklar›nda daha üretken olmalar›n›
sa¤layan bir yazma yaklafl›m›
Yaflam Öyküsü: Türlü alanlarda tan›nm›fl, kal›c› yap›tlar vermifl, iz b›rakm›fl kiflilerin yaflamlar›na, yapt›klar›na iliflkin
toplu bilgi veren yaz›
Yaflam Öyküsel Elefltiri: Yazar›n yaflant›s›yla yap›t› aras›ndaki iliflki ve etkileflimin incelendi¤i elefltiri türü
Yaz›l› Anlat›m: Bir duyguyu, düflünceyi ya da olay› yaz›l›
olarak anlatma
Yaz›m: Bir dilin belli kurallarla yaz›ya geçirilmesi
Yazma: Düflüncelerin, duygular›n, isteklerin yaz›l› olarak ifade edilmesi
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Ö¤retim Program› 160, 165-168, 175

Toplum Bilimsel Elefltiri 27
Tragedya 57, 65, 66, 73
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