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Önsöz

Önsöz
‹nsanlar aras›nda iletiflimi sa¤layan ve di¤er canl›lardan ay›ran en önemli özellik
dildir. Dil, insana özgü, seslerden oluflan, öncelikle sözlü, sürekli olarak de¤iflen,
yeni ihtiyaçlar› karfl›layacak biçimde üretken ve kendi içinde sistemli bir iletiflim arac›d›r. ‹nsanlar aras›nda deneyim, bilgi ve fikir al›flverifli dil arac›l›¤›yla sa¤lan›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.
Dil sözlü ve yaz›l› biçimde gerçekleflebilir, ancak sözlü dil önceliklidir. ‹nsan
önce sözlü dili edinir; yaz› dili e¤itimle kazan›lan bir beceridir. Yaz›lmayan dillerin konuflurlar› veya okulöncesi çocuklar, okur yazar olmayan insanlar da ana dillerini, iletiflimin aksamamas› anlam›nda “do¤ru” biçimde kullan›rlar. Diller sonraki nesillere öncelikle sözlü biçimiyle aktar›l›r; yaz›s› olmayan diller veya okur yazar olmayan insanlar için dili sonraki kuflaklara aktarman›n baflka yolu yoktur.
Konuflma (sözlü anlat›m); toplumsal yaflam›n tüm iliflkilerinde, kiflilerin en çok
gereksinim duydu¤u, en kolay ve en etkili iletiflim yoludur. Kiflinin okul ve toplum
yaflam›ndaki baflar›s›yla, konuflma becerisi edinmesi ve bu beceriyi amaca uygun
biçimde yaflama geçirmesi aras›nda güçlü bir iliflki vard›r. Öte yandan, demokratik
toplumlar, duygu ve düflüncelerini do¤ru ve etkili aktarabilen, sorunlar›n› konuflarak çözebilen bireylere gereksinim duyarlar. Kiflilerin demokratik toplumun etkin
bir üyesi olabilmesi için, do¤ru ve etkili konuflmay› sa¤layan tüm becerileri edinmesi ve bu becerileri konuflma ilkelerine uyarak yaflama geçirmesi gerekir.
Türkçe sözlü anlat›m kitab› genelde, sözlü anlat›m alan›n› tan›man›z, kavramsal bir görüfl gelifltirmeniz, etkili bir biçimde sözlü 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; dil kültürü, anlat›m, metin üretimi, anlat›m birimleri, anlambilim, sözlü anlat›m (konuflma), konuflma türleri, sözlü 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¤ini
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
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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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Bu ünitede dil kavram›, dilin özellikleri, dil ve kültür aras›ndaki iliflki aç›klanm›flt›r. Ayr›ca ünite kapsam›nda dilde varyasyon, dilin temel ifllevleri ve Türk dünyas› konular›na yer verilmifltir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Dilin özellikleri aç›klamak,
Dillerin s›n›fland›r›lma biçimlerini kavramak,
Dil ve kültür iliflkisi aç›klamak,
Dilde varyasyonu kavramak,
Dilin temel ifllevleri aç›klamak,
Türk Dünyas›n› kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Türkçe Sözlü Anlat›m

Örnek Olay
Dil kullan›m›n›n toplumda nas›l de¤iflken olabilece¤ini gösteren flu olay, zaman
zaman f›kra, zaman zaman yaflanm›fl bir olay olarak anlat›r›l›r:
Dolmuflla yolculuk yapan kibar, yafll› bir beyefendi, inece¤i yere yaklafl›nca soföre
flöyle seslenir:
“Evlad›m, rica etsem acaba az ilerdeki dire¤in yan›nda durabilir misiniz?”
fiöforünce cevab› flu olur:
“Yalvarma be amca, dur de dururuz.”

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Dil
Dil ve kültür
Varyasyon
Dil bilim

•
•
•
•

Dil bilgisi
Dil türleri
Dil akrabal›¤›
Türk dilleri ve lehçeleri

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• DÜNYA D‹LLER‹ VE D‹LLER‹N SINIFLANDIRILMASI
• Dillerin S›n›fland›r›lmas›
• D‹L VE KÜLTÜR
• D‹L‹N ‹NCELENMES‹
• D‹LDE VARYASYON
• Standart Dil
• A¤›zlar
• Sosyal Varyantlar
• D‹L‹N ‹fiLEVLER‹
• TÜRK DÜNYASI
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1. Ünite - Dil Kültürü

G‹R‹fi
Farkl› çevrelere uyum sa¤layabilme becerisi yan›nda insan› di¤er canl›lardan ay›ran en önemli özellik, dildir. Her insan, ana dilinde neyin do¤ru veya kabul edilebilir, neyin yanl›fl ya da kabul edilemez oldu¤u konusunda sezgisel bir duyarl›l›¤a
sahiptir. Bu duyarl›l›k sayesinde aileler hiçbir dil e¤itimi almam›fl olsalar bile çocuklar›na ana dillerini do¤ru biçimde aktar›rlar.
Dil, insana özgü, seslerden oluflan, öncelikle sözlü, sürekli olarak de¤iflen, yeni ihtiyaçlar› karfl›layacak biçimde üretken, kendi içinde sistemli bir iletiflim arac›d›r. Dilin iletiflim arac› olarak kullan›labilmesi için en az iki kifli gerekti¤inden, dil
ayn› zamanda toplumsal bir olgudur. ‹nsanlar aras›nda deneyim, bilgi ve fikir al›flverifli dil arac›l›¤›yla sa¤lan›r. ‹nsan dili, konuflurlar›n›n her tür sosyal ve psikolojik
ihtiyaçlar›n› karfl›lar. Sa¤l›kl› bir iletiflimde konuflur ve dinleyicinin ayn› dili biliyor
olmas›, söylenenlerin konuflulan ba¤lama uymas›, dinleyicinin ön bilgileriyle örtüflmesi de önemlidir. Bunlar›n olmamas› durumunda iletiflim tam olarak gerçekleflmez. Jestler, belli iflaretler gibi baflka iletiflim araçlar› varsa da hiçbirisi do¤al dilin yerine getirdi¤i ifllevleri bütün olarak karfl›layacak durumda de¤ildir.
Dil sözlü ve yaz›l› biçimde gerçekleflebilir, ancak sözlü dil önceliklidir. ‹nsan
önce sözlü dili edinir; yaz› dili e¤itimle kazan›lan bir beceridir. Yaz›lmayan dillerin
konuflurlar› veya okulöncesi çocuklar, okur yazar olmayan insanlar da ana dillerini, iletiflimin aksamamas› anlam›nda “do¤ru” biçimde kullan›rlar. Diller sonraki nesillere öncelikle sözlü biçimiyle aktar›l›r; yaz›s› olmayan diller veya okur yazar olmayan insanlar için dili sonraki kuflaklara aktarman›n baflka yolu yoktur.
Çocuklar ana dillerini ö¤renmek için özel bir çaba harcamazlar. Dil yetene¤inin
kazan›lmas› kendili¤inden olan bir fleydir. ‹nsan›n ana dilindeki bir kelimeyi, bir kural› ilk defa ne zaman duydu¤unu, ne zaman bütün yönleriyle kavrad›¤›n›, ne zaman
yeniden üretebilecek hale geldi¤ini ölçmek güç, hatta imkans›zd›r. Dilin okullarda
ö¤renildi¤i gibi bir kanaat varsa da okula bafllama yafl›na gelmifl bir çocuk ana dili
hakk›nda ölçülmesi imkans›z bir bilgiye sahiptir. Ana dili ile özel çabalarla sonradan
kazan›lan dil aras›nda ayr›m yapmak için ana dili için dil edinimi terimi kullan›l›r. Dil
edinimi araflt›rmalar› günümüzde dil bilimin ba¤›ms›z bir kolu durumuna gelmifltir.
Peki dil nas›l ortaya ç›km›flt›r? Dilin nas›l ortaya ç›kt›¤› konusunda farkl› görüfller ileri sürülmüfltür. Modern dil bilimin geliflmedi¤i dönemlerde ileri sürülen, dilin kökeninin hayvanlar›n ç›kard›klar› anlams›z sesler olabilece¤i görüflüyle alay
edildi¤i için Paris Dil Bilim Toplulu¤u 1866 y›l›nda dilin kökeni tart›flmalar›n› verimsiz ve spekülasyonlara aç›k oldu¤u gerekçesiyle yasaklam›flt›r. Konu geçen
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren yeniden tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Bugün dilin
kökeni hakk›ndaki çal›flmalar, dili do¤ufltan gelen bir yeti olarak gören anlay›fl ve
dili sürekli zihinsel evrimin bir parças› olarak gören yaklafl›m olmak üzere iki kolda ilerlemektedir (Demir ve Y›lmaz, 2010a, s. 6).
Bu ünite kapsam›nda, dillerin s›n›fland›rma biçimleri, dil ile kültür iliflkisi, dilde varyasyon, dilin temel ifllevleri ve Türk dünyas› konular›na yer verilmifltir.
Çevrenizde 5 yafl›ndan küçük çocuklar›n konuflmalar›n› gözleyiniz.SIRA
Bulgular›n›z›
s›n›fta
S‹ZDE
paylafl›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
DÜNYA D‹LLER‹ VE D‹LLER‹N SINIFLANDIRILMASI

Dünyada kaç dil oldu¤u sorusuna kesin bir rakam vermek güçtür. Dünya dilleri
hakk›nda önemli bilgi kaynaklar›ndan biri olan www.ethnologue.com
adresinde
S O R U
Mart 2011 itibariyle önemli bir k›sm› yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan 6909

Dil insana özgü, seslerden
oluflan, öncelikle sözlü,
sürekli olarak de¤iflen, yeni
ihtiyaçlar› karfl›layacak
biçimde üretken, kendi
içinde sistemli bir iletiflim
arac›d›r.
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yaflayan dil oldu¤u bilgisi vard›r. Baflka kaynaklarda daha farkl› say›lara da rastlanmaktad›r. Bunun çeflitili nedenleri vard›r. Her fleyden önce dillerin tamam› henüz
araflt›r›lmam›flt›r, bir k›sm› da yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r. Kimi dillerin
ad› yoktur, kimilerinin ise birden çok ad› vard›r. Ayr›ca neyin dil, neyin ayn› dil
içinde bir lehçe veya a¤›z olarak görülebilece¤inin kesin dil bilimsel ölçütleri bulunmamaktad›r. Örne¤in Azerice ile Türkiye Türkçesi bilinen zamanlarda birbirinden ayr›lm›fllard›r. E¤itim alm›fl bir Azerbaycanl› ile Türkiyeli aras›ndaki karfl›l›kl›
anlafl›labilirlik oran› oldukça yüksektir. Ama Azeri Türkçesiyle Türkiye Türkçesi iki
ba¤›ms›z ülkenin kendi standart biçimleri olan dilleridirler. Bu nedenle her ikisi de
siyasi anlamda iki ba¤›ms›z dildir. Dil bilimsel ölçütlere göreyse ayn› dilin lehçeleri say›labilirler.
Diller aras›nda, devlet s›n›rlar›na benzer biçimde s›n›rlar yoktur. Farkl› diller ço¤u durumda bir arada yaflar. Dünya devletlerinin ço¤unda birden çok dil konuflulur. Bir do¤al dil genelde baflka dillerle sürekli iliflki ve etkileflim içindedir. Geçifl
bölgelerinde yaflayan insanlar›n bir k›sm›, birden fazla dili konuflabilme anlam›nda çok dillidir.
SIRA S‹ZDE
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Bildi¤iniz dillerden
basit cümleleri karfl›laflt›rmay› deneyiniz.
SIRA S‹ZDE

Dillerin S›n›fland›r›lmas›

D Ü fi Ü N E Lyap›lar›,
‹M
Diller; kökenleri,
konuflulduklar› bölgeler gibi ölçütler göz önünde bulundurularak s›n›fland›r›lmaktad›r.
Bugün dünya
dillerin önemli bir k›sm›, daha önceki dönemlerde orS O R üzerindeki
U
tak bir ana dilden geliflmifllerdir. Hint-Avrupa dilleri, Çin-Tibet dilleri, Hami-Sami
dilleri, Bantu dilleri, Altay dilleri, Ural dilleri, Kafkas dilleri vb. gibi pek çok dil aiD‹KKAT
lesi vard›r. www.ethnologue.com sitesinde 116 farkl› dil ailesi yer ald›¤› yazmaktad›r. Bu dil ailelerine mensup diller bir ana kaynaktan ortaya ç›km›fllar, zamanla
SIRAuzaklaflm›fllard›r.
S‹ZDE
birbirlerinden
Pek ço¤u akrabal›¤› aç›kça gösterecek izler tafl›maktad›r. Ancak günümüzde yaflayan dillere kaynakl›k etmifl olan dillerin de eskiden baflka ana dillerden türemifl olmas› mümkündür. Ancak bu durumu dil verileAMAÇLARIMIZ
riyle belirlemek, ço¤u zaman imkans›zd›r. Bu nedenle baz› dillerin kökeni tarihi
metinlerinin eskili¤ine göre tarihte geriye götürülebilirken, baz›lar› için bu mümkün de¤ildir.
K ‹Örnek
T A P olarak Türkçenin 8. yüzy›ldan itibaren geliflmesini yaz›l› kaynaklarla takip edebiliyoruz. Daha öncesine dair baz› ipuçlar› vard›r. Ancak çok daha eski dönemleri, örnek olarak MÖ. 3000 y›llar›ndaki durumu hakk›nda dil verilerinden hareketle
bir fley söylemek güçtür. ‹ki yüzy›l geriye götürmek bile mümTELEV‹ZYON
kün olmayabilmektedir.
Mevcut pek çok eserde Türkçenin Ural-Altay dillerinin Altay koluna mensup
oldu¤u dile getirilir. Ancak bu görüfl eskimifltir. Ural-Altay dilleri diye ispatlanm›fl
T E R N E T Baflka bir ifade ile Fince, Macarca, Samoyedce vb. irili ufakl›
bir dil ailesi‹ N yoktur.
bir y›¤›n dil kendi aralar›nda bir aile oluflturmakla birlikte Ural dilleri ile Türkçe
akraba de¤ildir.
Türkçe köken olarak Mo¤olca, Mançu-Tunguzca ve baz› araflt›rmac›lara göre
Korece ve Japoncayla birlikte Altay dil ailesini oluflturmaktad›r. Altay dillerinin en
büyük kolu Türkçe, en küçük kolu da Mançu-Tunguzcad›r. Altay dillerinden birini konuflan topluluklar›n kurdu¤u devletler yan›nda Çin, Rusya, Balkan ülkeleri,
‹ran, Irak, Suriye, Ukrayna, Afganistan, Bat› Avrupa ülkeleri, Avusturalya, Ermenistan, Litvanya, Moldovya, Polonya, Tacikistan, Yunanistan vb. ülkelerde de Altay
dillerinin alt dilleri/lehçeleri konuflulmaktad›r.

N N
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Altay dillerinin akrabal›¤›n›n tart›flmal› oldu¤unu belirtmek gerekir. Örne¤in,
akrabal›¤› ispat edilmifl dillerde küçük say› adlar›, mevsim, zaman kavram›yla ilgili adlar, organ adlar› ve akrabal›k adlar› ortakt›r. Altay dillerinde bu alanlarda örtüflme görülmez. Akraba diller geriye do¤ru gittikçe birbirine yaklaflmal›d›r. Oysa
Türkçeyle Mo¤olca geriye do¤ru gidince yap›ca birbirinden uzaklaflmaktad›r (Demir ve Y›lmaz, 2010b).
Diller, yap›lar›na göre de s›n›fland›r›lmaktad›r. Örnek olarak diller söz yap›m›
ölçütüne göre yal›nlayan (tek heceli), bükümlü (çekimli) ve eklemeli olmak üzere
üç büyük gruba ayr›lmaktad›r. Dillerin söz yap›m›na göre bu s›n›flardan birine girmesi, öbür gruptakilerde rastlanan özelliklerin görülmeyece¤i anlam›na gelmez.
Ancak bunlardan biri di¤erlerine göre daha bask›nd›r.
Yal›nlayan dillerde her sözcük kök biçimindedir, ek yoktur. Sözcükler aras›ndaki iliflki, kelimelerin cümle içerisindeki yerleriyle ifade edilir. Bu gruptaki en
önemli diller Çince ve Vietnamcad›r:
“Arkadafl›m›n evine geldi¤imde ödevleri yapmaya bafllad›k” (Comrie, 2005, s. 62).
‹kinci grupta yer alan bükümlü dillerde ise dil bilgisi ifllevleri sözcük kökündeki de¤iflikliklerle ifade edilir. Hint-Avrupa dilleri ve Sami dilleri bu yap›dakilere örnektir. Arapçadan Türkçeye girmifl sözcüklerden örneklerle durumu flöyle aç›klayabiliriz: Mesela ketebe “o yazd›”, katip “yazan”, mektup “yaz›lm›fl”, mektep “yaz›lan yer”, kütüp “kitaplar” gibi. Bu sözcüklerin hepsinde kökü oluflturan k-t-b ünsüzleri vard›r. Sözcük içine, bafl›na ve sonuna baz› eklemeler yap›larak yeni sözcükler türetilmekte veya çekimlenmektedir. Kök her seferinde farkl› kal›plara girmektedir. Türkçe karfl›l›klar›nda ise kökte hiçbir de¤ifliklik olmamaktad›r.
Eklemeli dillerde sözcük kökünde bir de¤ifliklik olmaz. Köke “ek” ad› verilen
ve belli ifllevleri olan ögelerin eklenmesiyle yeni sözcükler yap›l›r veya sözcükler
aras›ndaki iliflkiler gösterilir. Türkçe, Japonca, Fince, Macarca, Swahili dili bu gruba giren diller aras›ndad›r:
Türkçe: ev-ler-imiz-de-ki-ler-den
Türkçe, yap› bak›m›ndan eklemeli dillerin en bilinenlerinden biridir. Diller co¤rafi aç›dan da tasnif edilebilirler. Yeni Gine dilleri, Kafkas dilleri, Volga bölgesi dilleri
gibi. ‹lk iki grup, genel dilcilik aç›s›ndan çok ilgi çekicidir, hatta zaman zaman di¤er
dünya dil aileleri için ayr› bir dil grubu oluflturduklar›n› belirtmeliyiz. Bunlar›n her ikisinde de birbirleriyle akrabal›klar› flüpheli birçok dil konuflulmaktad›r. Öyle ki Papua Yeni Gine’de 830 dil oldu¤u söylenmektedir (www.ethnologue.com). Papua Yeni
Gine, Fransa büyüklü¤ünde, %80’i ormanla kapl› 4 milyon insan›n yaflad›¤› bir yerdir.
Burada 830 dil konuflulmaktad›r. Ayn› da¤›l›m Türkiye’de olsa 1000’den fazla dil konufluluyor olacakt›. Dilcilik aç›s›ndan etnolinguistik labirent olarak kabul edilen Kafkaslarda, bir da¤›n iki yamac›ndaki iki köyün iki farkl› dili oldu¤u görüflü de vard›r.
‹nternette dünyada kaç dil oldu¤u konusunda araflt›rma yap›n›z, bulduklar›n›z›
SIRA S‹ZDE arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.

D‹L VE KÜLTÜR

Hint-Avrupa dilleri, Çin-Tibet
dilleri, Hami-Sami dilleri,
Bantu dilleri, Altay dilleri,
Ural dilleri, Kafkas dilleri vb.
gibi pek çok dil ailesi vard›r.
www.ethnologue.com
sitesinde 116 farkl› dil ailesi
yer ald›¤› belirtilmektedir.
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Kültür, 18. yüzy›lda Frans›zca kanal›yla ortaya ç›kan, bir anlam›yla sanat, yaflama
biçimi ve toplumsal kurumlar bak›m›ndan geliflmifl, di¤er toplumlara
S O R U göre ileri bir
aflama olarak alg›lan›r. Türkçede kültürlü (adam) türemesinde de bu anlam vard›r. Antropolojik anlamda ise kültür insan›n bir topluma aidiyetiyle miras olarak
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devrald›¤› maddi manevi de¤erler bütünüdür (Lyons, 1983, s.268). Temel noktalardan hareketle genel bir tan›mlama yoluna gidilirse kültür, bir toplumu di¤erlerinden ay›ran ortak yaflama biçimi ya da bireylerin toplumda yaflamak ve kabul görmek için ö¤rendi¤i bilgi, inanç ve deneyimlerin bütünüdür. Bu bilgi, inanç ve deneyimler genetik de¤ildir, bir topluma özgüdürler. Bireylerin günlük yaflam içerisinde ö¤rendikleri, neyin-nas›l yap›laca¤›na dair ortak edinimlerdir (Hudson, 1996,
s. 71). Kültür en genel haliyle maddi ve manevi kültür olmak üzere ikiye ayr›labilir. ‹nsanlar›n ev bark biçimleri, kulland›klar› çeflitli alet ve eflyalar, giyim kuflam
tarzlar›, yeme ve beslenme biçimleri maddi kültür; dil, tarih, gelenek ve görenek,
hukuk, ahlak gibi hayat›n manevi yönünü ilgilendirenler de manevi kültür içinde
yer almaktad›r (Korkmaz, 1995, s.669).
Bir milletin yaflay›fl›na dair her türlü maddi ve manevi de¤erler dil ile ifade bulur, tarihten günümüze oldu¤u gibi günümüzden gelecek kuflaklara da dil ile tafl›n›r. Bu nedenle dil kültürün tafl›y›c›s› ve tan›¤›d›r. Toplumlar›n eski yaflam tarzlar›ndan, sanat ve estetik anlay›fllar›ndan, duyma, düflünme ve alg›lama biçimlerinden haberdar oluflumuz, önemli oranda dil verileri arac›l›¤›ylad›r. Yaz›l› belgelerin
olmad›¤› dönemden kalan dil d›fl› verileri araflt›ran bilim dallar› da vard›r, ancak dil
malzemesi bulunmayan dönemlere ait kültürel verilerin belgelenmesi dil verileri
olan dönemlere göre daha güç olmaktad›r.
fiiirler, flark›lar, türküler, maniler, masallar, ninniler gibi edebiyatla olanlar, k›smen müzik, tiyatro, sinema gibi sanat dallar› dil ile yarat›ld›¤› ve dil içinde yaflat›l›p canl› tutuldu¤u için dil ayn› zamanda kültürün yarat›c›s›d›r. Dil verilerinin incelenmesiyle bir ulusun yaflay›fl biçimi, gelenekleri, dünya görüflü, çeflitli nitelikleri
hakk›nda çok de¤erli bilgiler ve güvenilir ipuçlar› edinilebilir. Bu nedenle dil ayn›
zamanda kültürün yans›t›c›s›d›r. Örne¤in Anadolu’da yörükler aras›nda deve ile ilgili, standart dilde oldu¤undan daha çok sözcük vard›r: beserek, dorum, igdifl, maya, lök, potuk vs. Ayn› flekilde bu sözcükler maya gibi k›z “güzel, gösteriflli k›z”,
lök gibi çökmek/oturmak “gams›z, yay›lm›fl bir biçimde oturmak; sayg› uyand›racak
bir biçimde oturmak” ve baflka deyimlerde geçer. Oysa flehirde yaflayan ve hayatlar›nda devenin bir rolü olmayanlar için deve ile ilgili daha az sözcük yeterlidir.
Eski metinlerdeki dilin incelenmesiyle bir toplumun tarih içinde geçirdi¤i kültürel de¤iflmeler de izlenebilir. Türkçeye giren ‹ngilizce kelimeler toplumsal ve
kültürel de¤iflmelerin dile yans›mas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Gerçi dil de¤iflti¤i
için kültürün de¤iflti¤i yönünde bir alg›lama da vard›r, ancak bu do¤ru de¤ildir. Dil
d›fl› alanlardaki de¤iflmeler, dile de yans›r. Popüler dilcilikte çok sevilen bir tart›flma alan› olan yabanc› sözcükler sorununda s›kça kelime girdi¤i için kavram girmifl
gibi bir yanl›fla düflülür. Oysa durum tam tersidir, kavram olarak karfl›l›¤› olmayan
bir kelime dilde bar›namaz.
‹nsanlar hayatlar›nda önemli olan fleyleri daha ayr›nt›l› ifade eder. Ancak bu
husus zaman zaman abart›lm›fl, hatta dil efsanelerinin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Örnek olarak dilciler aras›nda Eskimo dilinde kar› çeflitli aç›lardan belirleyen birçok sözcük bulundu¤u efsanesi yayg›nd›r. Ancak tek bir Eskimo dili olmad›¤› gibi di¤er dillerde de kar› çeflitli aç›laradan adland›rmak mümkündür.
Dil ve kültür iliflkileriyle ilgili çal›flmalarda akrabal›k ve renk adlar› önemli bir
yer tutar. Akrabal›k ve renkler do¤al olarak her yerde ayn› oldu¤u halde, diller
bunlar› adland›r›rken farkl› davran›rlar. Örnek olarak anne ve baban›n erkek ve k›z
kardeflleri Türkçede ayr› kelimelerle ifade edilirken Almancada birer kelime ile
gösterilmektedir. Ayn› flekilde Anadolu’da mavi, yeflil, turkuaz ve lacivert; turuncu
ve sar› gibi renkler her bölgede ayn› biçimde ayr›lmaz ve adland›r›lmaz.
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Bildi¤iniz akrabal›k adlar›n› listeleyiniz; sonuçlar› arkadafllar›n›z›nkiyle
SIRA S‹ZDEkarfl›laflt›r›p
farkl›l›klar› aç›klamaya çal›fl›n›z.

D‹L‹N ‹NCELENMES‹
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Dili bütün yönleriyle ele alan bilim dal›n›n ad› dil bilimdir. Dil incelemeleri daha
önceleri dini, felsefi ve edebi metinlerin anlafl›lmas› amac›yla yap›lmaktayd›.
AnS O R U
cak 20. yüzy›lda, dilin bizzat kendisi araflt›rma konusu yap›lmaya bafllanm›fl, bunun sonucunda insan dilini bütün yönleriyle araflt›rmay› amaç edinen ba¤›ms›z bir
D‹KKAT
bilim dal› olarak dil bilim ortaya ç›km›flt›r. Dil bilim felsefe, etnoloji, sosyoloji, co¤rafya, fizik, fizyoloji, biliflim, nöroloji, iletiflim gibi pek çok disiplinle ifl birli¤inden
SIRA S‹ZDE(1857-1913)
yeni bilim dallar› geliflmifltir. ‹sviçreli dil bilimci Ferdinand de Saussure
modern dil bilimin kurucusu say›l›r. Onun gelifltirmifl oldu¤u yap›salc›l›k baflka bilim dallar›na da önemli katk›da bulunmufltur.
AMAÇLARIMIZ
Modern dil bilimin F. de Saussure’den sonraki en önemli ismi, Noam
Chomsky’dir. Chomsky, yap›salc›l›ktan ve davran›flç› yaklafl›mlardan ayr›larak üretken-dönüflümlü dil bilgisi teorisini gelifltirmifltir. Bu teoriyle bir
K ‹do¤al
T A Pdilin yaln›zca gerçekleflmifl de¤il, gerçekleflebilecek bütün cümlelerini tasvir etme amac›n›
gütmüfl, dillerin teker teker incelenmesi d›fl›nda, insan dilinin özüne ulafl›lmas›n›
sa¤layacak bir dil bilgisi modeli oluflturmaya çal›flm›flt›r. Bu model
her konuflucuTELEV‹ZYON
nun, bilmedi¤i, daha önce iflitmedi¤i ya da söylemedi¤i cümleleri üretebilme ve
anlayabilme yetene¤ini ortaya koymay› amaç edinmifltir. ‹nsan›n ana dili hakk›ndaki gizli, sezgisel bilgilerinin toplam› anlam›ndaki dil yetisi ile dilin gerçek du‹ N T ayr›m
E R N E T yapm›flt›r.
rumlardaki kullan›l›fl› olan dil kullan›m› aras›nda temel bir
Chomsky, dil bilimin insan›n dil hakk›nda sahip oldu¤u bilgi ile u¤raflmas› gerekti¤i kanaatindedir. Dil yetisini belirleyen kurallar›n tasviri, dil incelemelerindeki en
önemli amaçt›r. Ancak, dil bilim dilin yap›s›n›n tasvirinden daha fazlas›n› yerine
getirmeli, dillerdeki cümlelerin nas›l alg›lan›p anlafl›ld›¤›n› aç›klamal›d›r. O, bu sürecin insan dilinin evrensel grameriyle anlafl›labilece¤i görüflündedir.
Chomsky’ye göre evrensel dil bilgisi kurallar›n›n yan›nda her dilin kendine özgü kurallar› da vard›r. Diller hem evrensel dil bilgisini hem de kendi kurallar›n›
kullan›rlar. Bu da cümle ögelerinin farkl› biçimlerde düzenlenmesini mümkün k›lar. Bu yüzden üretken-dönüflümlü dil bilgisi, bir do¤al dilde s›n›rl› say›daki kuralla, dil bilgisine uygun sonsuz say›da cümle üretilebilece¤inden hareket eden bir dil
bilgisi modelidir. 1950’li y›llardan bu yana Chomsky’nin dil bilgisi modeli gelifltirilmifltir. Dünyan›n dört bir taraf›nda onun görüfllerinden etkilenen say›s›z çal›flma
yap›lm›fl ve yap›lmaktad›r.
Dilin incelenmesi deyince dil bilgisinden de söz etmek gerekir. Ancak dil bilgisi deyince insanlar›n akl›na her fleyden önce dil kurallar›n›n yer ald›¤› kitaplar gelir. Bu kitaplar insan›n dil hakk›nda sahip oldu¤u bilginin tan›mland›¤› çal›flmalard›r ve hiçbir zaman bir do¤al konuflurun bildi¤inden daha fazla bilgi içermezler.
Dil bilgisi incelemeleri genel olarak dil bilimden daha s›n›rl› olmak üzere dili
ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, anlam bilim aç›lar›ndan tan›mlamaya çal›fl›r. Ses
bilgisinde bir dile ait sesler oluflma ve bo¤umlanma özellikleri aç›s›ndan ele al›n›r;
s›n›fland›r›l›r, kelime içindeki s›ralan›fllar›, gösterdikleri de¤iflmeler incelenir; ayr›ca hece yap›s› ve vurgu üzerinde de durulur. Kök, gövde ve ekleri, ek kök birleflmelerini, dilin türetme ve çekim özelliklerini, kelime türlerini ve kelime üretme
yollar›n› biçim bilgisi inceler. Bir dildeki kelimelerin ve kelime gruplar›n›n cümle
içindeki görevleri, birbirleriyle olan iliflkileri, s›ralan›fllar›, cümlenin ögeleri ve

N N

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

8

Türkçe Sözlü Anlat›m

cümle türleri ise söz diziminin konusunu oluflturur. Di¤er üçüne göre dil bilgisi kitaplar›nda daha az yer bulan anlam bilim ise kelimelerin temel ve yan anlamlar›n›, anlam de¤iflmelerini, efl, karfl›t ve çok anlaml› kelimeler gibi dilin kelime hazinesiyle ilgili hususlar› inceler.
Dil bilgisi yaz›m›nda farkl› yaklafl›mlar vard›r. Yaz› dilini esas alarak neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤unu ortaya koyan kuralc› dil bilgisi, yarg›lamadan dili oldu¤u gibi tan›mlamaya çal›flan tasviri (betimleyici) dil bilgisi, dilin bilinen en eski döneminden günümüze do¤ru geçirdi¤i aflamalar› gösteren tarihsel dil bilgisi, farkl›
dilleri veya bir dilin farkl› varyantlar›n› karfl›laflt›rmalar› olarak ele alan karfl›laflt›rmal› dil bilgisi gibi. Türkiye’de yay›mlanan dil bilgisi kitaplar›n›n önemli bir k›sm›
kuralc›d›r. Ancak ayn› zamanda tarihi ve tasviri özellik de tafl›yabilmektedirler.

D‹LDE VARYASYON
Bir metin oluflturulurken dil bilgisi, kural bilgisi ve davran›fl bilgisi olmak üzere üç
konuda bilgiye ihtiyaç duyulur. Bunlardan dil bilgisi, belli bir zamanda var olan dil
kurallar› ve söz varl›¤› hakk›ndaki bilgiyi içine al›r. Varyantlara has farklar ve baflka dillerin yap›s›na iliflkin bilgi de buraya dahildir. Aktif olarak kullan›lan bilgi yan›nda dil yap›lar›na dair pasif bilgi de söz konusudur. Bu bilgi yaz›l› ve sözlü dilde kabul edilebilir ve mant›kl› cümleler kurmaya ve anlamaya yard›mc› olur. Kural bilgisi ise bir dilde gerçekten mümkün olan ve günlük hayatta gerçekleflen biçimler ve örnekler hakk›ndaki bilgiyi kapsar. Somut konuflurlar ve konuflur gruplar›yla okullar, mahkemeler, gazeteler, medya organlar›, yay›nevleri gibi resmi veya yar› resmi kurum ve kurulufllar kural bilgisinin yayg›nlaflmas›n› sa¤larlar. Davran›fl bilgisi ise konuflurun dilsel davran›fl gerektiren duruma uygun düflecek, iletiflim modelleri ve dilsel ifadeler; nerede, neyin kabul edilebilir oldu¤u konusundaki bilgisidir (ayr›nt›lar için bk. Dittmar, 1997, ss.1-3). Bu üç konudaki bilgi çeflitli nedenlerle farkl› biçimlerde ortaya ç›kar ve dildeki varyasyonu meydana getirir.
‘Dilin her seferinde bir dil bilgisi, normatif bilgi ve davran›fl bilgisinin uygun düfltü¤ü sosyal ve ifllevsel aç›dan farkl› gerçekleflme biçimlerinin incelenmesi’ (Dittmar, 1997, s.3) toplumsal dil bilimin ilgi alan›na girer.
Dilin de¤iflken olmas›, varyasyonun keyfi oldu¤u anlam›na gelmez. Varyasyon
belli kurallar çerçevesinde ortaya ç›kar. Örnek olarak bir sesin söyleniflinde, eklerin yap›s›nda, söz dizimi kurallar›n›n gerçekleflmesinde farkl›l›k olabilir, ama bunlar kurals›z, her fley istendi¤i gibi olabilir anlam›nda serbest olamazlar. Örnek olarak e sesi, anlamsal bir de¤iflme olmadan ancak yine e sesi olarak anlafl›lacak biçimde de¤iflebilir. Farkl› söyleyifller, e’nin anlam ay›r›c› olmayan alt biçimleri olabilir. Ayn› flekilde isme gelen ekler fiile, fiile gelen ekler isme, son çekim ekleri bafla getirilemez, eklerin s›ras› rastgele de¤ifltirilemez. Söz diziminde s›n›rl› say›da
devrik yap› mümkünken, güzel hava, hava güzel fleklinde olamaz vs. Dillerin kendilerine özgü yap›sal kurallar› vard›r. Bir dile ait bir öge, ancak o dile özgü kurallara uydu¤u müddetçe “do¤ru” olabilir.
Dil merakl›lar› ve zaman zaman dil uzmanlar› da dilde bir “en do¤ru biçim” oldu¤u, dil içindeki çeflitlenmelerin bundan bozuldu¤u düflüncesindedirler. Bu en
do¤ru biçim ço¤u zaman standart dil, bozuk olanlar ise yerel ve sosyal a¤›zlar baflta olmak üzere dilin standart d›fl› kullan›lan varyantlar›d›r. Yap›sal olsun, üreticidönüflümsel olsun, teorik dil bilim ideal bir dili ve ideal konufluru esas ald›¤› için,
bir yerde dil bilimsel bir arka plana da yaslanan bu anlay›fl, ne art zamanl› ne de
efl zamanl› dil gerçe¤i ile örtüflür. Teorik dil bilimde, ideal bir konuflurun dil hakk›nda sahip oldu¤u soyut bilgilerin bütünü ön plandad›r. Bu bilgilerin gerçekten
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kullan›l›p kullan›lmad›¤›, kullan›l›yorsa nas›l ortaya ç›kt›¤› pek önem tafl›maz. Dilde ne oluyor de¤il, ne olabilir önceliklidir. Teorik dil bilimin eksik b›rakt›¤› bu konuyla öncelikle sosyolinguistik ve diyalektoloji ilgilenir. Dil hakk›nda prensip olarak var olan bilgilerin toplam›, dilsel tav›rda kifli, yöre, toplumsal s›n›f, e¤itim, durum vs. gibi bir y›¤›n nedene ba¤l› olarak farkl› biçimlerde gerçekleflir. Bu farkl› biçimler dildeki varyasyonu oluflturur. Her do¤al dilin gerek yaz›l› gerekse sözlü gerçekleflmesi, birbirleriyle s›k› s›k›ya iliflki içinde olan, hiçbiri tek bafl›na kullan›lmayan varyantlardan oluflur. Bu nedenle dilin tek biçimli olmas› idealize edilmifl, varyasyonlu oluflu ise normal bir durumdur (Milroy, 1992, s.3).
Dil varyasyonunda bölge, toplumsal gruplar, dilin tarihi geliflme süreci, dil
iliflkileri, etnik köken, meslek, e¤itim ve gelir durumu, inanç, ba¤lam gibi dil d›fl› etkenler belirleyici bir rol oynar. Bu etkenlerden bask›n olana göre varyasyonun türü belirlenir.
Öncelikle toplumsal dil bilimin araflt›rma konusu olan do¤al dillerdeki varyasyonu adland›rma ve tan›mlama, dil incelemelerinde önemli bir sorundur. Sosyolinguistik çal›flmalar›ndan pek etkilenmemifl olmakla birlikte adland›rma sorunu Türk
dili araflt›rmalar›n›n da yabanc›s› oldu¤u bir durum de¤ildir. Özellikle lehçe, flive,
a¤›z, aksan terimleri yay›nlarda birbirinin yerine veya farkl› içeriklerle kullan›labilmektedir. Bir dönem Türkiye Türkolojisinin en hararetli tart›flma konular›ndan biri olan Türkçenin kollar›n›n dil mi, lehçe mi, flive mi oldu¤u tart›flmalar› da bu adland›rma ve tan›mlama sorununa çarp›c› bir örnek oluflturur (tart›flmalar›n ayr›nt›lar› için bk. Demir, 2005). Akraba diller aras›nda dil s›n›rlar› nerede bafllar nerede
biter; bir varyant hangi durumda dil, hangi durumda baflka bir fley say›lmal›d›r gibi konularda karar vermek için elimizde güvenilir dil bilim ölçütü yoktur.
Varyasyon araflt›rmalar›na göre standart dil, yerel a¤›zlar, sosyal a¤›zlar, farkl›
yafl ve cinsiyet gruplar›n›n jargonu, meslek dilleri, k›saca dilin her tür gerçekleflme
biçimi bir varyantt›r. Hiçbiri dil bilim aç›s›ndan di¤erlerinden daha üstün, daha güzel, daha do¤ru veya teflvike daha lay›k de¤ildir. Ama ortaya ç›k›fl nedenleri, ifllev
alanlar›, sahip olduklar› prestij gibi dil d›fl› nedenler, bunlardan birinin di¤erlerinden daha üstün görülmesine, daha fazla teflvik edilmesine neden olabilmektedir.

Standart Dil
Dil varyantlar› aras›nda, standart dil, edebi dil, yaz› dili, milli dil gibi adlarla da an›lan kuralc› standart varyant›n özel bir yeri vard›r. Standart varyant› di¤erlerinden
ay›ran bir tak›m özellikler bulunmaktad›r.
Standart varyant› di¤er varyantlardan ay›ran önemli özelliklerin bafl›nda, “do¤ru” biçimlerin yaz›m k›lavuzu, sözlükler ve dil bilgisi kitaplar› gibi baflvuru kaynaklar›nda kaydedilmifl olmas› anlam›nda kodlanm›fll›k gelir. Bir dil ögesinin do¤ru biçiminin nas›l oldu¤u konusunda tereddüt eden biri, do¤ru biçimi baflvuru kaynaklar›nda bulabilir. Bu do¤ru biçimlerin özellikle yaz› diline özgü olanlar› e¤itim kurumlar›nda y›llar süren çabalarla ö¤renilir. Standart konuflma dilinin do¤ru biçimleri ise daha az kay›t alt›na al›nm›flt›r.
Standart varyant› di¤erlerinden ay›ran bir baflka özellik de sahip oldu¤u yayg›n
sosyal prestijdir. Standart dil, konuflurlar›n büyük bir bölümü taraf›ndan en sayg›n
varyant kabul edilir. Bu varyant› kullanmak di¤erlerinden daha itibarl›d›r. Dili
“do¤ru” ve “güzel” kullanmak isteyenlerin ulaflmaya çal›flt›klar› ideal biçimi bu varyant temsil eder. Bunu konuflanlar, daha bilgili, daha e¤itimli, daha ayd›n vs. olmak gibi gerçekte dille ilgisi olmayan bir y›¤›n pozitif de¤ere, di¤er varyantlar› konuflanlara oranla daha lay›k görülürler. Buradaki sayg›nl›¤›n, dilin yap›s›yla ilgili
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olmay›p sosyal sayg›nl›k oldu¤u unutulmamal›d›r. Yap›sal aç›dan standart varyant
di¤er varyantlardan farkl› de¤ildir.
Standart varyant, yerel ve sosyal iz tafl›mamakla da di¤erlerinden ayr›l›r. Standart diller elbette yerel a¤›zlara veya belli bir grubun konuflma biçimine dayanabilir. Ama yayg›nlaflm›fl ve kabul görmüfl bir standart dili konuflan birinin hangi bölgeye, hangi sosyal tabakaya mensup oldu¤unu konuflmas›ndan anlamak güçtür.
Standart varyant, öncelikle yaz› dilidir. Yaz›l› varyant›n do¤ru biçimlerinin nas›l olaca¤› daha kat› kurallara ba¤lanm›flt›r. Elbette standart bir konuflma dilinden
de söz edilebilir. Ancak standart konuflma dilinin do¤ru biçimlerinin kurallar› yaz›
diline göre daha esnektir. Ba¤›ms›z söyleyifl sözlükleri veya genel sözlüklerde do¤ru söylenifle dair bilgilere yer verilmesine ra¤men standart söyleyiflten sapma yaz›
dilindeki kadar ciddi yapt›r›mla karfl›laflmaz. Okullar, medya, çevre gibi çeflitli arac›lar yard›m›yla, yaz› dilindeki kadar kat› olmayan bir norm konuflma dilinde de
oluflabilir. Bu norm yaz› dili biçimiyle örtüflmeyebilir. Örnek olarak yaz›m kurallar› gere¤i olacak ve yap›yor olarak yaz›lan kelimelerin söyleyiflteki standartlar› olucak ve yap›yo biçimindedir. Hal böyle olmakla birlikte bulucak ve yap›yo gibi yaz›l›fllar normatif aç›dan yanl›flt›r.
Genel kabul görmüfl olan standart varyantlar, di¤er varyantlardaki de¤iflmeler
yön gösterici olurlar. Standart d›fl› varyantlar› konuflanlar, karfl› karfl›ya geldikleri
zaman standart varyanta yaklaflan biçimleri kullanmaya çal›fl›rlar. Öteki varyantlardaki de¤iflmeler standart varyant yönünde olur. Standart varyant, prestij dili olarak
kabul görmemifl ise bu yön göstericilik ifllevi olmayabilir.
Varyasyon azl›¤› kodlanm›fl bir prestij dili durumundaki standart varyant›n
önemli özelliklerinden bir baflkas›d›r. Bu, standart dilde hiç varyasyon bulunmad›¤› anlam›na gelmez. Her konuflurun e¤itimi, yafl›, mesle¤i gibi birtak›m unsurlar,
kulland›¤› dile yans›r. Ancak di¤er varyasyonlara göre, kodlanma yoluyla daha kat› kurallara ba¤land›¤› için, varyasyona daha az izin verir.
Standart varyant, dildeki varyantlar aras›nda ço¤u zaman en genifl geçerlilik alan›na sahip olan varyantt›r. Bir dilin konufluldu¤u her yerde genel bir geçerlili¤e sahiptir. Di¤er varyantlar›n bask›n oldu¤u yerlerde kullan›lmas› genelde yad›rganmaz.
Standart varyant, bir dilin s›n›rlar› içerisinde en genifl ifllev alan›na sahiptir.
Devlet idaresi, e¤itim, hukuk, medya, yabanc›lara ana dili ö¤retimi, standart dilin
kullan›ld›¤› önemli alanlar› oluflturur (Türkçenin önceki dönemlerdeki durumuyla
ilgili olarak bk. Johanson, 1989, s.2004). Bunun yan›nda e¤itim dili, edebiyat dili,
bas›n yay›n›n dili olarak konuflurlar›n›n bilgi edinmesine, kültür ve sanat etkinliklerine kat›lmas›na arac›l›k etmesi de önemlidir.
Standart varyant› di¤erlerinden ay›ran bir baflka önemli husus da ba¤lay›c›l›kt›r. Resmi ve yar› resmi ortamlarda, belli meslek mensuplar›n›n ve belli görevleri icra edenlerin, standart varyant› kullanmalar› beklenir. Burada ço¤u zaman yasal bir zorunluluktan çok toplumsal beklentiler söz konusudur. Bu toplumsal
beklenti, standart dilin ileri seviyede kullan›lmas› beklenen durumlarda buna uymayanlar› alaya alma, küçümseme, d›fllama gibi farkl› biçimlerde ortaya ç›kabilir. Derslerde yaz›m yanl›fllar›ndan not k›r›lmas›, standart dille yaz›lmam›fl bir dilekçenin ciddiye al›nmamas›, standart dilin kodlanm›fl kurallar›na uymayan bir
ders kitab›n›n MEB taraf›ndan okullara tavsiye edilmemesi gibi hususlar› buna
örnek olarak verebiliriz.
Standart varyant› öteki varyantlardan ay›ran bir baflka önemli yön de kurumsallaflm›fl olmad›r. Kurumlaflma akademiler, bakanl›klar, yasal olarak yetkili k›l›nm›fl
kurumlar bünyesinde gerçekleflir. Örnek olarak Türkiye’de dil konusundaki resmi
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yetkili organ Türk Dil Kurumudur. Bu kurumca belirlenen kuralc› aç›dan “do¤ru”
biçimlerin yayg›nlaflmas›nda ise MEB, e¤itim kurumlar›, bas›n yay›n gibi kurum ve
kurulufllar önemli rolü oynamaktad›r. Yasal yetkili durumdaki TDK zaman zaman
dilden sapma, bozulma, yanl›fl kullan›m vb. gördü¤ü dil durumlar›na müdahale
edebilmekte, mesela medyada yerel dil veya argo kullan›lan programlarla ilgili
yapt›r›mlar uygulat›lmas› için giriflimde bulunabilmektedir.
Standart dil, yerel ve sosyal varyantlardan farkl› olarak okullarda ö¤retilir.
Standart dile temel al›nan yörenin a¤z›n› konuflanlar, elbette standart biçimi çocukluktan itibaren ö¤renebilirler. Ama ço¤u zaman temel al›nan bölgenin konuflmas› ile kodlanm›fl standart dil aras›nda da farklar vard›r. Bu nedenle standart dil,
televizyonun yayg›n olmad›¤› dönemde büyümüfl insanlar için ilk defa okulda
karfl›lafl›lan ve ö¤renilen bir varyantt›r. Günümüzde standart dilin en etkili yay›lma arac› olan televizyon sayesinde insanlar daha küçük yafllarda standart varyantla karfl› karfl›ya gelmektedir. Ancak ço¤u insan için standart dilin kurallar›, dilin
özü gibi do¤ufltan getirilmez, sonradan belli bir orandan e¤itim kurumlar›na ö¤renilir. Standart yaz›mda önemli say›lan düzeltme ve kesme iflaretleri, ayr› veya
bitiflik yazma gibi kurallar› uygulamada insanlar›n zorluk çekmesini buna örnek
verebiliriz. Bu beceriler, uzun y›llar süren çabalar sonucu öncelikle e¤itim kurumlar›nda kazan›lmaktad›r.
Standart varyant bir tür üst dil durumundad›r. Di¤er varyantlar üzerinde çat› ifllevi görür. Yaz› dili veya edebi dil olarak di¤er bütün varyantlar› kapsar bir durumdad›r. Üst dil olma konumu ülke s›n›rlar›n›n d›fl›na da taflar. Örnek olarak yurt d›fl›nda yaflayan Türkler de yaz›l› metinlerinde standart varyant› kullan›rlar.
Standart varyant sembolik de¤ere sahiptir. Ba¤›ms›z devletler, ba¤›ms›zl›klar›n›n sembolü olarak daha önce say›lan özelliklerin büyük bir k›sm›n› bar›nd›ran
standart varyantlar gelifltirebilirler. Karfl›l›kl› anlafl›l›rl›¤a sahip, iki farkl› a¤›z say›labilecek durumdaki akraba dillerin ba¤›ms›z standart diller olmas›n›n nedenlerinden biri, bu sembolik de¤er ve ba¤›ms›z devletlerin ba¤›ms›zl›klar›n› perçinlemek
için kendi standart varyantlar›n› gelifltirme iste¤idir. Türk dünyas›nda bunun yeterince örne¤i vard›r.
Ana hatlar›yla özelliklerini belirlemeye çal›flt›¤›m›z standart varyant›n tek biçimli, varyasyona izin vermeyen bir dil oldu¤u düflünülmemelidir. Standart dilin yaz›m
kurallar› belli olmakla birlikte hangi metin türünde hangi kelimenin uygun düflece¤i, konuflurun hangi kelimeleri kullanaca¤›, söz dizimi imkanlar›ndan nas›l yararlanaca¤› gibi varyasyon görülebilen konularda standart belirlemek imkans›zd›r.
Bu nedenle konuflurun verdi¤i selamdan dünya görüflünü, gazetenin kelime tercihinden siyasi görüflünü, dil ögelerinden bir metnin ders kitab› m›, noter yaz›s› m›
veya baflka bir fley mi oldu¤unu anlayabiliriz. Dilin bu tür farkl› gerçekleflmeleri de
varyasyon örnekleridir.
Türkçede standart dildeki varyasyon, yazarlara has üslup özellikleriyle ilgili de¤erlendirmeler, henüz gereken ilgiyi görmemektedir, yap›lan yay›nlar kuralc› aç›dan “do¤ru” “yanl›fl” de¤erlendirmesiyle s›n›rl› kalmaktad›r. Oysa tam da burada
keflfedilmeyi, s›n›fland›r›lmay› ve akademik olarak tan›mlanmay› bekleyen y›¤›nla
malzeme mevcuttur.
Ancak e¤itim kurumlar›nda, dil planlamas›nda üzerinde durulmas› gereken dil
türü standart dildir. E¤itim kurumlar›nda bu dil gelecek kuflaklara aktar›l›r. Belli bir
yaz›m al›flkanl›¤› bu varyant üzerinden kazand›r›lmaya çal›fl›l›r.
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A¤›zlar
A¤›zlar en basit tan›m›yla yerel konuflma biçimleridir. Daha çok sözlüdürler, okullarda ö¤retilmezler, aile, dost, tan›d›k çevresinde kullan›l›rlar.
Bir noktadan baflka bir noktaya belli bir yönde ilerlenmesi durumunda dil içinde bir tak›m de¤iflmeler oldu¤u do¤al dillerde kolayca gözlenebilir. Mesafe uzad›kça aradaki farklar da artar, k›sald›kça azal›r. Birbirine yak›n bölgelerin konuflmalar› daha çok ortak özellik gösterir. Ancak a¤›zlar aras›nda keskin s›n›rlar yoktur, geçifller süreklidir. A¤›zlar aile, arkadafl, dost, prestijsiz meslekler gibi resmi
dilsel davran›fl gerektirmeyen durumlarda kullan›l›r, okullarda ö¤retilmezler. Edebi metinlerin diyalog pasajlar›, yerel gazeteler, karikatürler gibi baz› durumlarda
yaz›l› olarak da kullan›l›rlar, ama bir yaz›l› gelenekleri yoktur. Televizyonda diziler baflta olmak üzere çeflitli programlarda kullan›l›r. ‹nternette ise pek çok a¤›z
örne¤i bulmak mümkündür. A¤›zlarla standart dil aras›ndaki farklar dilin her alan›nda ortaya ç›kabilir.

Sosyal Varyantlar
Sosyal etkenler de dilde önemli bir çeflitlenme nedenidir. Sosyal gruplar dili kendilerine özgü bir biçimde kullan›r. Ayn› ifli yapan, günün büyük bir bölümünü bir
arada geçiren insanlar, zamanla aralar›ndaki iliflkiyi yans›tacak bir dil türü gelifltirirler. Meslek terimlerinin kullan›lmas›, baz› kelimelere özel anlamlar yüklenmesi,
bireyler aras›ndaki iliflkiler a¤›n› gösterecek kal›p ifadeler vb. özellikler fleklinde
olabilir. Sosyal varyantlar›n ortaya ç›kmas›n›n farkl› nedenleri vard›r:
Statü: Sosyal statü de dilde varyantlaflma nedenlerinden biri olarak karfl›m›za
ç›kabilmektedir. Örnek olarak bir ö¤retmen ö¤rencisine o¤lum/k›z›m diye hitap
edebilirken ö¤renci ö¤retmenine anne/baba diye de¤il, ancak ö¤retmenim diye
hitap edebilir. Hiyerarflik yap›lanma olan ifl yerlerinde mesleki hiyerarfli, kullan›lan
dil ile de gösterilir. Yap›ya uygun olmayan dil kullan›mlar›, iliflkilerin laubalileflmesi, yapt›r›m gücünün azalmas› gibi sonuçlar do¤urabilir.
Yafl: Yafl da dilde çeflitlenme nedenlerinden biridir. Belli yafl gruplar› kendilerine has bir jargon gelifltirebilmekte, kulland›klar› dille de baflka nesillerden ayr›lmaktad›rlar. Mirim, binaenaleyh, bey, han›m gibi kelimelerin orta yafl ve üzerindekiler, buna karfl›l›k koptum, korkunç güzel gibi ifadelerin ise daha çok gençler
taraf›ndan kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz.
Cinsiyet: Kad›nlar›n ve erkeklerin dili farkl› kullanmalar› da dilde çeflitlenme
nedenlerindendir. Ancak buradaki fark biyolojik cinsiyetle de¤il, sosyal cinsiyetle
ilgilidir. Örnek olarak Türkçede (u)lan veya ayol kelimelerini kad›nlar da erkekler
de kullanabilir. Ancak bunlardan ilkini erkeklerin, ikincisini kad›nlar›n kullanmas›
daha al›fl›lm›flt›r. Ayr›ca baz› dillerde gramatikal cinsiyet de vard›r. Bu dillerden
al›nm›fl az say›da kelimede cinsiyet ayr›m› korunmufltur. Müdür - müdire, muallim
- muallime, müzehhip/müzehhibe.
Ba¤lam: Ayn› konuflurun dili duruma göre kullanmas› sosyal varyasyonun nedenlerinden bir baflkas›d›r. Her konuflur, sürekli olarak farkl› dilsel davran›fl göstermesi gereken durumlarla karfl› karfl›ya gelir. Günlük hayatta yak›nlar›m›zla baflka, üst pozisyondaki kiflilerle baflka, eflit durumdaki ifl arkadafllar›m›zla baflka, sokakta karfl› karfl›ya geldi¤imiz insanlarla baflka biçimde konufluruz. E¤itim, deneyim, yafl gibi çeflitli etkenler konuflurlara hangi durumda nas›l konuflulmas› gerekti¤i, yani davran›fl bilgisi konusunda belli bir bilgi birikimi verir, ama san›lan›n aksine varyantlar› tamamen ortadan kald›rmaz. “Senli benli” olunan insanlarla, aile,
arkadafl, dost çevresinde aradaki yak›nl›¤› ve yak›nl›¤›n derecesini gösterecek, res-
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mi ve yar› resmi ortamlarda ise aradaki mesafeyi öne ç›karacak bir dil tercihi iletiflimin baflar›l› olmas› için vazgeçilmez durumdad›r. Her gün karfl›lafl›lan kiflilere
söylenebilecek Ali abi/Ali Bey, Ayfle abla/Ayfle Han›m gibi hitap biçimleri öncekilerde yak›nl›¤a, samimi ortama iflaret ederken ikincisinde mesafeye, resmi ba¤lama göndermede bulunur.
Dünya Görüflü: ‹nsanlar›n siyasi düflünceleri de dil tercihlerinde etkilidir. Örnek olarak seksenli y›llarda efl anlaml› yan›t/cevap, sorun/mesele, örne¤in/mesela
kelime çiftlerinden birinin tercihi daha çok dil politikas› kaynakl› idi. Bunlardan birinin seçilmesi konuflurun dünya görüflü hakk›nda da aç›k ipuçlar› vermekteydi.
Bugün yeni biçimleri daha yayg›n bir kullan›m kazanm›flt›r.
Dil ‹liflkileri: Baflka dillerle olan iliflki de dildeki çeflitlenme nedenlerinden biridir. Etkileflim içinde olan, bir arada yaflayan diller birbirlerini etkilemektedir. ‹liflkinin süresi, yo¤unluk derecesi, dillerin bask›nl›k derecesi gibi çeflitli nedenlere
ba¤l› olarak etki de¤iflebilmektedir. Örne¤in Almanya’da yaflayan Türklerin konuflmalar›nda çevredeki bask›n dil Almancan›n, Suriye s›n›r›nda konuflulan bir a¤›zda
Arapçan›n izlerine rastlanmaktad›r. Ayn› flekilde baflka dillerde de Türkçenin yo¤un etkisi görülmektedir.
Teknoloji: Son olarak teknolojideki geliflmelerin dikkat çekici bir çeflitlenme
nedeni olarak karfl›m›za ç›kt›¤›na iflaret etmekte yarar vard›r. E-mail, chat, k›sa mesaj gibi h›zl› dilsel davran›fl gerektiren ve kullan›c›ya maddi yük olarak yans›yan
yaz›l› iletiflimde, iletiflimi aksatmayacak ögeler at›labilmektedir. Ünlülerin yaz›lmamas›, noktalama iflaretlerinin kullan›lmamas›, Türk alfabesine özgü baz› harflerin
kullan›lmamas› gibi hususlar› buna örnek olarak verilebilir. Sanal ortamdaki sohbetlerde kullan›lan dil zaman zaman konuya yabanc› birinin anlamayaca¤› kadar
de¤ifltirilebilir.
Dilde daha fazla çeflit belirlemek mümkündür, ancak burada amaç çeflitlenmeyi bütünüyle anlatmak de¤il, dilin de¤iflken oldu¤u gerçe¤ini ana hatlar›yla
göstermektedir.
Sözü edilen varyantlardan hiçbiri tek bafl›na kullan›lmaz. Bunlar sürekli rekabet
içindedirler ve ifllevleri oldu¤u sürece varl›klar›n› devam ettirirler (varyasyonla ilgili ayr›ca bk. Demir 2010).
Arkadafllar›n›zla, tan›mad›klar›n›zla, üst makamlardakilerle nas›l konufltu¤unuzu
gözleSIRA S‹ZDE
yip not al›n›z; farkl›l›klar›n neden kaynaklanabilece¤ini tart›fl›n›z.
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Dilin toplumda yerine getirdi¤i belli ifllevleri vard›r. Sözlü iletiflim, devlet idaresi,
e¤itim, edebiyat, bas›n, ibadet, ticaret gibi farkl› alanlarda dile ve
S Odilin
R U farkl› biçimlerine ihtiyaç duyulur. Bir dil, bu alanlar›n hepsinde kullan›labilece¤i gibi her biri
veya baz›lar› için farkl› diller de kullan›labilir. Bu alanlardan baz›lar›nda standart
D‹KKAT
dile ihtiyaç duyulur, baz›lar›nda ise belli al›flkanl›klar vard›r, ancak yaz› dilinde oldu¤u gibi bir standarttan söz edilemez. Türkçenin bu alanlardaki durumunu k›saSIRA S‹ZDE
ca flöyle özetleyebiliriz:
Konuflma Dili: Türkçe bilinen tarihinde yay›lm›fl oldu¤u çok genifl alanda, konuflma dili olarak varl›¤›n› her zaman sürdürmüfltür. Bugün genel geçer, ‹stanbul
AMAÇLARIMIZ
a¤z›na dayanan yaz› diline yak›n bir konuflma dili vard›r. Ancak bu konuflma standard›n›n s›n›rlar› yaz›l› standart kadar kesin de¤ildir. ‹stanbul Türkçesinin konuflma dili olarak yayg›nlaflmas› yenidir. Eskiden di¤erlerinden daha
K ‹ Tüstün
A P tutulan bir
konuflma dili ve bu dili koruyup yayg›nlaflt›racak e¤itim kurumlar›yla iletiflim araç-
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lar› yoktu. ‹stanbul Türkçesinin konuflma dili olarak yayg›nlaflmas›nda e¤itimin artmas›, iletiflim ve ulafl›m imkanlar›n›n geliflmesi, flehirleflmeye ba¤l› sosyal de¤iflmeler ve televizyon önemli rol oynamaktad›r. Ancak yerel konuflma biçimleri Do¤u
Anadolu, Do¤u Karadeniz, Ege gibi baz› bölgelerde hala bask›nd›r.
Devlet Dili: Bir devletin s›n›rlar› içerisinde idarede, hukukta, e¤itimde, ticarette ve resmi dil gerektiren di¤er durumlarda, devlet organlar› aras›nda veya devlet
kurumlar›n›n vatandafllarla olan iliflkilerinde kullan›lan dil, devlet dilidir. Devlet dilinin ne oldu¤u genellikle anayasada belirtilir. Günümüzde yürürlükte olan Anayasa’n›n üçüncü maddesi devlet dilini belirler: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle
bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayra¤›, flekli kanununda belirtilen, beyaz
ay y›ld›zl› al bayrakt›r. Millî marfl› ‘‹stiklal Marfl›’d›r. Baflkenti Ankara’d›r.”
Edebiyat Dili: Edebiyat alan›ndaki ihtiyaçlar› karfl›lamak da dilin önemli ifllevleri aras›ndad›r. Günümüzde Türkçenin edebiyatta, özellikle de nesirde alt›n ça¤›n› yaflad›¤› söylenebilir. Çok say›da romanc› yazd›klar›yla uluslararas› flöhrete kavuflmufltur. Edebi dil ile yaz› dili, hatta standart dil s›kça eflde¤er görülür. Standart
dilin, sanat de¤eri yüksek kurmaca metinlerde en iyi flekilde temsil edildi¤i düflünülür. Öyle ki standart dille ilgili sözlük ve gramer çal›flmalar›nda bu tür metinler
birinci derece kaynak olarak al›n›r. Ancak bu do¤ru de¤ildir. Edebi metinlerde dilin her tür gerçekleflme biçimine rastlamak mümkündür. Özellikle roman ve öykülerdeki diyaloglarda konuflura göre farkl› dil kullan›labilir (örnekler için bk. Ayd›n,
2008; Demir, 2009).
E¤itim Dili: Dilin kullan›ld›¤› önemli alanlardan biri de e¤itimdir. Türkçenin
e¤itim dili olarak geliflmesi, 18. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren din d›fl› e¤itim veren
okullar›n aç›lmaya bafllanmas› ve Tanzimattan sonra e¤itimi halka yayma arzusu
sonucu gerçekleflmifltir. 1793 y›l›nda aç›lan Mühendishane-i Berri Hümayunda
Frans›zca, ‹talyanca ve ‹ngilizce yan›nda “kimi s›n›flarda Türkçe dersleri bile verilmekte”ydi (Karal, 1978, s.49). II. Meflrutiyet’in ilan›yla oluflan özgür ortamdan hareketle farkl› topluluklar kültür dernekleri, siyasal kulüpler kurup dilleri üzerine
çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›r›rlar. Türk ayd›nlar› da bundan etkilenir. ‹lkokullarda Türkçe zorunlu dil durumuna getirilir. Türk olmayanlar kendi dillerini de okuyacaklard›r. Ortaokulda Türkçe zorunlu, bölge dili seçmelidir (Karal, 1978). Cumhuriyetten
sonra e¤itim dili Türkçe olmakla birlikte, derslerde henüz yeterince sade bir dil
kullan›lmaz (fianal ve Karagöz, 2006, s.197). Günümüzde Türkçe, e¤itim alan›nda
‹ngilizce baflta olmak üzere baflka dillerle rekabet halindedir.
E¤itim ve dil etraf›ndaki tart›flmalarda terim sorunu özel bir yer tutar. Osmanl›
döneminde terim ihtiyac› Arapçadan karfl›lanmaktayd›. Bat›yla iliflki sonucu ortaya
ç›kan terim ihtiyac›nda da bu dile baflvurulmufltu. II. Mahmut zaman›ndan bafllayarak t›p, hukuk, matematik gibi bilim dallar›nda terimleri saptama yolunda bireysel çabalar görülür (Karal, 1972, s.72). Terimler ve yeni kavramlarda s›rayla halk
diline baflvurma, Türkçe kökler, eklerle, tamlama ve çekim yöntemleriyle türetme,
tamlamas›z olmak kayd›yla Arapça ve Farsçadan alma, bat›dan oldu¤u gibi alma
fleklinde bir yaklafl›m› vard›r. Ancak terim ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda baflvurulan
Arapçay› konuflan topluluklar da imparatorluktan koptu¤undan bu uygulaman›n
sürdürülmesi imkans›zd›r.
Cumhuriyetten sonra terimler önemli bir sorun olmaya devam eder. Dil bilimin
en temel bulgular›ndan biri “her dil konuflanlar›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilecek
zenginliktedir” fleklindedir. Türkçe potansiyel olarak, di¤er diller gibi konuflurlar›n›n her türlü ihtiyac›na cevap verebilecek durumdad›r. Terim yetersizli¤i, baz›
branfllarda örnek azl›¤› veya gelenek yoklu¤u nedeniyle Türkçe bilimsel yaz› yaz-
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man›n muhtemel zorlu¤u gibi sorunlar dilin özünden de¤il, tamam›yla dilin kullan›m›ndan kaynaklan›r. Her dilde oldu¤u gibi özellikle terim alan›nda ortaya ç›kabilecek sözde eksiklikler, türetme, al›nt›lama vb. yollarla giderilebilir. Türkçeyle
bilgi üretimi ve aktar›m›n› Türkçenin kendisinin de¤il, ana dili Türkçe olanlar›n
yapmas› gerekir. Daha fazla imkan sundu¤u düflünülen ‹ngilizcede de terimler
kendili¤inden var olmam›fl, bir konuyu araflt›ranlar taraf›ndan üretilmifltir.
Gazete Dili: Edebi türlerden farkl› olarak, genifl bir okur kitlesine ulaflmak isteyen gazeteler anlafl›l›r bir dil türünü tercih eder. Ayn› durum genel okuyucuya
ulaflmak isteyen dergiler için de geçerlidir. Elbette gazetelerin dilinde hitap etti¤i
okuyucular, gazeteyi ç›karanlar›n dünya görüflü gibi nedenlere ba¤l› olarak farkl›l›k olabilir. Ancak prensip olarak genifl kesimlerce anlafl›lmak ve bu amaçla kolay
anlafl›l›r bir dil tercih etmek gazetelerin ortak özellikleridir. Türkçenin sadeleflmesinde gazeteler bu özellikleriyle önemli bir rol oynam›fllard›r.
Radyo-Televizyon Dili: Bölgeler üstü geçerlili¤i olan, yaz› diline oldukça yak›n bir konuflma dilinin yayg›nlaflmas›nda en önemli araç hiç flüphesiz televizyon,
k›smen de radyo olmufltur. Yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan konuflma dilinin en büyük
temsilcisi uzun y›llar özel diksiyon e¤itimi alm›fl spikerlerin görev yapt›¤› ve baflka
varyantlara izin verilmeyen TRT olmufltur. Televizyon, elektri¤in ulaflt›¤› her köye
ulaflma flans› bulmufltur. 1990’l› y›llarda özel televizyon kanallar›n›n kurulmas›n›
takiben, standart dille di¤er varyantlar aras›nda çok daha yo¤un bir etkileflim ortaya ç›km›flt›r. Standart konuflma dilinin en etkili arac› olan televizyonda, hayran olunan insanlar her gün evlerin baflköflesinde “güzel”, “ince”, “kibar” ‹stanbul a¤z›yla
konuflmaktad›r. Ayr›ca iç göç nedeniyle do¤up büyüdükleri bölgenin d›fl›na ç›kan
insanlar dilin okuldan ve televizyondan tan›d›klar› ‹stanbul a¤z›na yaklaflan biçimlerini tercih etmektedirler. Ancak özel televizyon kanallar›n›n kurulmas›yla standart dilin en etkili arac› olan televizyonlar sayesinde, bu defa yerel konuflma biçimleri ve sosyal s›n›flara özgü varyantlar, konuflulduklar› bölgelerin d›fl›na ç›km›fl
ve daha genifl kesimlerce fark edilir olmufltur. Bunun sonucunda standart dilin ve
a¤›zlar›n kullan›m alan›nda dikkat çekici bir kesiflme olmufltur. Yerel konuflma biçimleri bir taraftan standart dilin etkisiyle standarda yaklaflm›fllar, e¤itimli genç nesiller taraf›ndan daha az kullan›l›r olmufllard›r. Di¤er taraftan yerel konuflma biçimleri de standart dilin kulland›¤› araçlar› kullanarak bölgelerinin d›fl›na ç›km›fllar ve
daha önce standart dile özgü bir alan olan televizyonda kullan›l›r duruma gelmifllerdir. Bu nedenle günümüzde dilin farkl› varyantlar› aras›nda her zamankinden
çok daha karmafl›k bir iliflki vard›r. ‹stanbul a¤z›na dayal› konuflma dilinin en güçlü kanal› olan televizyonlarda; dizilerde, baz› kanallar›n e¤lence programlar›nda,
yerel kanallarda a¤za veya baflka varyantlara bolca yer verilmektedir. Böylece televizyon ayn› zamanda dildeki do¤al çeflitlili¤in görülmesine katk› sa¤lamaktad›r.
E¤lence Dili: Günümüzde Türkçenin sinema, tiyatro, müzik gibi dil temelli
e¤lence sektöründe bask›n oldu¤unu söyleyebiliriz. Televizyonda oldu¤u gibi
bunlarda da Türkçenin kendi içindeki çok çeflitli varyantlar›na rastlamak mümkündür. Ayr›ca Türkçe bu alanda da baflka dillerle, özellikle ‹ngilizceyle rekabet
etmektedir. E¤lence sektöründe ‹ngilizceyle rekabetin daha çok sinema ve müzik
sektöründe oldu¤unu söyleyebiliriz. Tiyatroda yabanc› dilli oyunlar›n yayg›n ilgi
görmesi al›fl›lm›fl bir durum de¤ildir. Ancak özellikle büyük flehirlerde yabanc›
filmler dublajs›z gösterilebilmektedir. Bu filmlerin önemli bir k›sm› ‹ngilizcedir.
Bu nedenle burada ‹ngilizce ile Türkçenin de di¤er dünya dilleri gibi bir rekabeti oldu¤u görülmektedir. Ayn› flekilde müzik sektöründe Türk flark›c›lar›n kendilerini uluslararas› alanda ispat etmek amac›yla ‹ngilizce flark› söyledikleri veya Eu-
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rovision gibi uluslararas› yar›flmalarda Türkiye’nin ‹ngilizce flark›yla temsil edilmesi az rastlanan bir durum de¤ildir. Yine piyasada ‹ngilizce müziklere kolayca
ulafl›labilmektedir.
‹nternet Dili: Dilin kullan›ld›¤› dikkat çekici alanlardan biri de sanal dünyad›r.
‹nternet, bir dilin yeni ihtiyaçlar› karfl›lamadaki baflar›s›n› ölçen bir mihenk tafl›, dile karfl› al›fl›lmam›fl bir meydan okuma olarak da alg›lanabilir. Gerçekten de son y›llarda internet dilin s›n›rlar›n› zorlayan ve geniflleten en önemli araçt›r. ‹nternetin getirdi¤i s›n›rs›z özgürlükten Türkçe de genifl biçimde yararlanmaktad›r. ‹nternette
ulafl›lmas› her geçen gün kolaylaflan milyonlarca Türkçe sayfa yer almakta ve bu
sayfalar›n say›s› her geçen gün artmaktad›r. Ancak internette tek bir dil kullan›lmaz;
gerçek hayatta rastlanan pek çok fleye internette de ulafl›labilir. Sözlükler, f›kralar,
karikatürler, öyküler, romanlar, flark› sözleri, karikatürler vs. Bunlar sadece standart
dille yaz›lm›fl metinler de¤ildir. A¤›z metinleri, sosyal gruplara ait metinler, argo,
gençlere özgü metinler gibi daha pek çok farkl› kullan›ma rastlanmaktad›r.
‹nternet sadece dil içindeki mevcut varyantlar›n depoland›¤› bir veri bankas›
de¤ildir. Sanal dünyada dil içinde ayn› zamanda yeni varyantlar ortaya ç›km›fl, yabanc› birinin anlayamayaca¤› iletiflim imkanlar› geliflmifltir. Bunu, standart dilde bir
bozulma olarak alg›layanlar da vard›r. Burada dilin de¤iflmezli¤inden hareket edilmektedir. Oysa dil de¤iflkendir, standart dilin zorunlu oldu¤u alanlar d›fl›nda kimin
hangi dili kullanaca¤›n›n s›n›rlar›n› belirlemek de kullan›lan dili kontrol etmek imkans›zd›r. Ayr›ca internetin dili bozdu¤u görüflü Türkçe için s›nanm›fl da de¤ildir.
‹ngilizce için yap›lan çal›flmalar ise internet ve k›sa mesajda kullan›lan dilin bir bozulma de¤il, bir zenginlik oldu¤unu, k›saltma yapabilmek için de iyi bir dil bilgisi
gerekti¤ini ortaya ç›karm›flt›r (Crystal, 2009).
Her ne olursa olsun internetin dil aç›s›ndan yepyeni imkanlar sunan bir araç oldu¤u, dilde yarat›c›l›¤›n s›n›rlar›n›n zorland›¤› ve geniflletildi¤i göz ard› edilemez.
‹nternet milyonlarca insan›n bir flekilde dilin zenginleflmesine katk›da bulundu¤u
bir araçt›r. Türkçenin içindeki zenginli¤i bu gün en iyi yans›tan alanlar›n bafl›nda,
dil içindeki her tür varyant›n temsil edilme flans› buldu¤u internet gelmektedir. Yaz›l› metinlerde, televizyonlarda daha önce kendini gösterme flans› bulamayan standart d›fl› varyantlara, gönüllü kat›l›m›na aç›k internette ulaflmak mümkündür.
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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Seçece¤iniz SIRA
bir gazetenin
bölümleri aras›ndaki (haber, köfle yaz›s›, reklam, ölüm ilanlar›
S‹ZDE
vb.) dili kullanma farklar›n› bulmaya çal›fl›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
TÜRK DÜNYASI

Türk Dünyas› deyince en genifl anlam›yla Türk dilinin konufluldu¤u bölgeler anlafl›lmaktad›r.
Türk dünyas›n› bugün birbirine ba¤layan en önemli öge dilS OÇünkü
R U
dir. Türkçe, Altay dillerinin en büyük ve eski yaz›l› kaynaklara sahip koludur. Bu
dillerin konuflur say›s› bak›m›ndan da en büyü¤ü ve ayr›ca en iyi araflt›r›lm›fl olaD‹KKAT
n›d›r. Türk dilleri bugün do¤uda Pasifik Okyanusu ya da Ohotsk Denizi k›y›lar›ndan bat›da Balt›k Denizi k›y›lar›na, kuzeyde Kuzey Buz Denizi k›y›lar›ndan güSIRA
neyde Basra
ya S‹ZDE
da ‹ran Körfezi k›y›lar›na kadar uzanan çok genifl bir co¤rafi alanda konuflulmaktad›r.
Türk dil ve lehçelerinin 20’si yaz› dilidir: Türkçe, Azeri Türkçesi, Türkmence,
AMAÇLARIMIZ
Kumukça, Karaçayca-Balkarca, Nogayca, K›r›m Tatarcas›, Gagauzca, Tatarca, Baflkurtça, Çuvaflça, K›rg›zca, Kazakça, Karakalpakça, Özbekçe, Yeni Uygurca, Altayca, Hakasça,
K ‹ Tuvaca,
T A P Tofaca, Yakutça, Dolganca. Yaz› dili olmayan Türk dil ve
lehçeleri de vard›r. Çin’in Kansu Eyaletinde konuflulan Sar› Uygurca, Hsün-ha

N N

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Özerk Bölgesinde konuflulan Salarca, Bat› Sibirya’da konuflulan Çul›m Tatarcas›
ve Orta ‹ran’da Halaçça gibi.
Türk dil ve lehçelerinin en fazla konufluru olan kolu Türkiye Türkçesidir.
Azerbaycanca, Gagavuzca, Türkmence Türkiye Türkçesine en yak›n olan Türk
lehçeleridir.
Türkiye Türkçesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K›br›s d›fl›nda Yunanistan,
Romanya, Bulgaristan, Eski Yugoslavya, Makedonya, Irak vb. ülkelerde de kullan›lmaktad›r. Ayr›ca Türkiye Türkçesi Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, ‹sviçre,
‹ngiltere, ‹sveç, Danimarka, ABD, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, ‹srail, Rusya Federasyonu vd. ülkelerde toplam 3.5 milyon Türk vatandafl›n›n Türkiye Türkçesi konufltu¤u tahmin edilmektedir. Ancak rakamlar kesin de¤ildir; baz› ülkelere
ait sa¤l›kl› veriler yoktur.
Anadolu’da 13. yüzy›ldaki bafllang›c›ndan 1928’e kadar Arap alfabesiyle yaz›lm›fl olan Türkiye Türkçesi, 1928’den beri Latin kökenli bir alfabeyle yaz›lmaktad›r.
Akraba dilleri ise Arap, Kiril ve Latin kökenli alfabelerle yaz›lmaktad›r.
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Dilin özelliklerin aç›klamak
Dil, insana özgü, seslerden oluflan, öncelikle
sözlü, sürekli olarak de¤iflen, yeni ihtiyaçlar› karfl›layacak biçimde üretken, kendi içinde sistemli
bir iletiflim arac›d›r. Yaz›l› ve sözlü olarak gerçekleflebilen dil, ayn› zamanda toplumsal bir olgudur. Her çocuk kendi ana dilini özel bir çaba
sarf etmeden ö¤renir. ‹lkokul ça¤›na gelmifl bir
çocuk, dil konusunda ölçülmesi imkans›z bir bilgiye sahiptir.
Dillerin s›n›fland›r›lma biçimlerini kavramak
Dünyada kaç dil oldu¤u sorusuna kesin bir say›
vermek güçse de güvenilir kaynaklar aras›nda
yer alan www.ethnologue.com adresinde Mart
2011 itibariyle 6909 yaflayan dil oldu¤u bilgisi
vard›r. Baflka kaynaklarda daha farkl› say›lara da
rastlanmaktad›r. Dillerin pek ço¤u baflka dillerle
bir arada yaflar. Diller; kökenleri, yap›lar›, konuflulduklar› bölgeler gibi ölçütler göz önünde bulundurularak s›n›fland›r›l›l›r. Dillerin pek ço¤u
daha önceki bir anadilden geliflmifltir, ortak bir
kaynak dile giderler ve bu nedenle akraba say›l›rlar. Hint-Avrupa dilleri, Çin-Tibet dilleri, HamiSami dilleri, Bantu dilleri, Altay dilleri, Ural dilleri, Kafkas dilleri gibi yüzün üzerinde dil ailesi
vard›r. Yap›lar›na göre diller ise yal›nlayan (tek
heceli), bükümlü (çekimli) ve eklemeli olmak
üzere üç büyük gruba ayr›lmaktad›r. Türkçe eklemeli diller aras›ndad›r.
Dil ve kültür iliflkisini aç›klamak
Kültür, bir toplumu di¤erlerinden ay›ran ortak
yaflama biçimi ya da bireylerin toplumda yaflamak ve kabul görmek için ö¤rendi¤i bilgi, inanç
ve deneyimlerin bütünüdür. Maddi ve manevi
kültür olmak üzere ikiye ayr›labilir. Bir toplumun her tür maddi ve manevi de¤erler dil ile ifade bulur, tarihten günümüze oldu¤u gibi günümüzden gelecek kuflaklara da dil ile tafl›n›r. Bu
nedenle kültürdeki de¤iflmeleri dil arac›l›¤›yla takip etmek mümkündür.
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Dilde varyasyonu kavramak
Bir metin oluflturulurken dil bilgisi, kural bilgisi
ve davran›fl bilgisinin farkl› gerçekleflmesi sonucu dilde varyasyon oluflur. Dilde standart dilin
yan›nda yerel ve sosyal varyantlar da vard›r. Her
do¤al dil varyantlar bütününden oluflur. Varyantlar›n hepsinin ifllevleri yerine getirir. ‹fllevleri oldu¤u sürece varl›klar›n› devam ettirler. Varyantlar›n hiç biri tek bafl›na kullan›lmaz, baflka varyantlar iflbirli¤i içinde kullan›l›rlar. Standart dil
olarak da bilinen standart varyant, e¤itim ve devlet idaresi gibi alanlarda önemli bir ifllev görür.
A¤›zlar yerel konuflma biçimleri olarak, sosyal
varyantlar ise toplumun farkl› kesimlerine özgü
konuflma biçimleri olarak kullan›l›l›r.
Dilin temel ifllevlerini aç›klamak
Dil toplumda farkl› ifllevleri yerine getirir. Yerine getirdi¤i iflleve göre konuflma dili, devlet dili, edebiyat dili, e¤itim dili, gazete dili, radyo televizyon dili, e¤lence dili, internet dili gibi farkl› dil türlerinden söz etmek mümkündür. Bunlar›n her birinin kendine özgü yönleri vard›r. Hem
birbirleriyle rekabet ederler hem de birbirlerinden beslenirler.
Türk dünyas›n› tan›mak
Türk dünyas›n› birbirine ba¤layan en önemli öge
dil oldu¤undan Türk dünyas›, en genifl anlam›yla Türk dilinin konufluldu¤u bölgeleri göstermek
için kullan›l›r. Türk dilleri bugün do¤uda Pasifik
Okyanusu ya da Ohotsk Denizi k›y›lar›ndan bat›da Balt›k Denizine, kuzeyde Kuzey Buz Denizi
k›y›lar›ndan güneyde Basra ya da ‹ran Körfezi
k›y›lar›na kadar uzanan çok genifl bir alanda konuflulmaktad›r.
1928 y›l›ndan bu yana Latin alfabesiyle yaz›lan
Türkiye Türkçesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
K›br›s d›fl›nda Balkan ülkeleri, Avrupa birli¤i ülkeleri, Avustralya gibi pek çok ülkede konuflulmaktad›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi dilin tan›mlar›ndan biri
de¤ildir?
a. Dil öncelikle sözlüdür.
b. Dil de¤iflkendir.
c. Dil canl› bir varl›kt›r.
d. Dil toplumsald›r.
e. Dil bir iletiflim arac›d›r.
2. Afla¤›daki ifadelerden hangisi dünya dillerinin say›s›yla ilgili farkl›l›¤› aç›klamaz?
a. Baz› ülkelerde birden çok dil konuflulmaktad›r.
b. Baz› diller yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r.
c. Dillerin tamam› henüz araflt›r›lmam›flt›r
d. Baz› dillerin ad› yoktur, baz›lar›n›n birden çok
ad› vard›r.
e. Neyin dil, neyin ayn› dil içinde bir lehçe veya
a¤›z olarak görülebilece¤inin kesin dil bilimsel
ölçütleri yoktur.
3. Türkçenin de dahil oldu¤u Altay dil ailesinden say›lan diller afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Arapça, Farsça
b. Mo¤olca, Mançu-Tunguzca
c. Almanca, Arapça
d. Tacikçe, Çince
e. Macarca, Fince
4. Dil kültür iliflkileri incelenirken afla¤›dakilerden hangilerine s›kça baflvurulur?
a. Renk ve akrabal›k adlar›na
b. Organ adlar›na
c. Yer adlar›na
d. Yemek adlar›na
e. Dinî terimlere
5. Afla¤›dakilerden hangisi standart dilin bir özelli¤i
de¤ildir?
a. Kodlanm›fl olmas›
b. Okullarda ö¤retilmesi
c. Genifl geçerlilik alan›na sahip olmas›
d. Varyasyonun olmas›
e. Do¤ru olmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi a¤›zlar› en k›sa biçimiyle
tan›mlamaktad›r?
a. A¤›zlar, dilin bozuk biçimleridir.
b. A¤›zlar, dilin komik biçimleridir.
c. A¤›zlar, dilin yerel iz tafl›yan konuflma biçimleridir.
d. A¤›zlar, cahillerin konufltu¤u dildir.
e. A¤›zlar, dilin kaba biçimleridir.
7. Dilde varyasyonun ortaya ç›kmas›na neden olan
üç farkl› bilgi afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru s›ralanm›flt›r?
a. Dil bilgisi, kural bilgisi, davran›fl bilgisi
b. Dil bilgisi, yap› bilgisi, ses bilgisi
c. Ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi
d. Kural bilgisi, davran›fl bilgisi, yap› bilgisi
e. Yap› bilgisi, söz dizimi, davran›fl bilgisi
8. Afla¤›daki fl›klardan hangisi dilde sosyal varyasyon
nedenleri aras›nda de¤ildir?
a. Yafl
b. Statü
c. Cinsiyet
d. Ba¤lam
e. Üslup
9. Türkçe hangi alanda ‹ngilizce ile rekabet halinde
de¤ildir?
a. E¤itim
b. Devlet idaresi
c. E¤lence
d. ‹nternet
e. Radyo televizyon
10. Afla¤›daki dillerden hangisi Türkçenin kardefl dillerinden biri de¤ildir?
a. Özbekçe
b. Kazakça
c. K›rg›zca
d. Macarca
e. Yakutça
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Yaflam›n ‹çinden
Türk Dilleri: Aile Portresi
Bu yaz›da, Türkiye Türkçesinin de içinde yer ald›¤›
Türk dillerinin kabaca bir resmini çizmeye çal›flaca¤›m.
Türkçe konuflulan dünya çok genifltir. Güneybat›da Türkiye ve komflular›ndan güneydo¤uda Do¤u Türkistan’a,
Çin’in içlerine uzanan bu dünyan›n s›n›rlar›, kuzeydo¤uda, güney ve kuzey Sibirya yoluyla yukar›ya, Kuzey
Buz Denizi’ne ve son olarak bat› Sibirya ve do¤u Avrupa’ya geçip kuzeybat›ya ulafl›r.
Yukar›da s›n›rlar›n› verdi¤imiz genifl alan, çok say›da
farkl› dili içinde bar›nd›r›r. Türk dillerinin konufluldu¤u
bölge Anadolu, Azerbaycan, Kafkasya, ‹ran, Irak, Afganistan, Bat› ve Do¤u Türkistan’›n büyük bölümü, güney, kuzey ve bat› Sibirya ile Volga bölgesini kapsar.
Geçmiflte, Türk dilli dünya Karadeniz ile Hazar denizi
aras›ndaki bozk›rlar›, K›r›m, Balkanlar vb. gibi yo¤un
yerleflim alanlar›n› da içine al›yordu.
Türk dünyas›nda afla¤› yukar› 20 standart dil vard›r. Bunlar›n en önemlileri Türkiye Türkçesi, Azerice, Türkmence, Kazakça, Karakalpakça, K›rg›zca, Özbekçe, Uygurca, Tuvaca, Yakutça, Tatarca, Baflkurtça ve Çuvaflçad›r.
Yirminci yüzy›l›n sonlar›nda, Sovyetler Birli¤i’nin çökmesinden sonraki geliflmeler nedeniyle pek çok Türk
dili, baz› yeni özerk devletlerin milli dili olarak artan bir
politik önem kazanm›flt›r.
Bir Dil Ailesi
Geleneksel karfl›laflt›rmal› dil bilimin ortaya koydu¤u ölçütlere göre Türkçe, bir dil ailesi, baflka bir ifadeyle tek
bir ana dilden türemifl akraba diller grubudur. ‹sveççe,
Litvanca, Yunanca ve Ermenicenin Hint-Avrupa ailesinin akrabalar› olduklar›n› nas›l kan›tlayabilirsek, Türkçe, Özbekçe, Yakutça, Çuvaflça ve öteki Türk dillerinin
akraba olduklar›n› da öyle kan›tlayabiliriz. Tarihte, bilim
adamlar›n›n Çuvaflçan›n kökeni konusunda flüphe duyduklar› bir dönem yaflanm›flt›r, fakat onun da gerçek bir
Türk dili oldu¤u bugün aç›kça ortaya konmufltur.
Bir ana Türk dilinin varl›¤›n› ve sonraki dönemlerde ayr›flt›¤›n› kabul etmek için elde yeterince neden vard›r. Bu
ana dil ve Türk dillerin sonraki dönemlerde dallanmas›,
bir soy a¤ac›, yani genel metaforik bir deyiflle flecere biçiminde temsil edilebilir. Ancak dil ailesi, ayn› atadan gelen insanlar›n aile a¤ac›ndan biraz farkl› bir fleydir. Son
sözü edilen bir ana ve babaya gider; dil ailesinde ise sadece ana vard›r. Dil ailesi sadece analar ve k›zlar›ndan
oluflur. Bunlar, tek tarafl› kodlar›, sadece “ana kodlar›”n›
tafl›r. Bugün, iki anal› karma dillerden söz etmek revaçtaysa da bunlar, e¤er varsa, çok s›ra d›fl› olgulard›r.
Aile Üyeleri
Ça¤dafl Türk dillerini topluca resmetmek için s›ralama-

ya çal›flal›m. Ne görüyoruz? Siyasi anlamda 20 kadar dil,
politik kararlar sonucu ortaya ç›km›flt›r. Bu diller baz›
tarihi, kültürel, edebi, politik yap› vb. ile birbirine ba¤lanm›fllard›r ve kendi kurumlar›na sahiptirler. Bunlar›n
ço¤u 20. yüzy›l boyunca görece keyfi dil politikalar›yla
oluflturulmufltur. Yine pek ço¤u az veya çok iç ba¤lant›lar› olan a¤›zlar›n oldukça serbest öbekleri olarak ortaya ç›km›flt›r. Her biri bir tür standart dile sahiptir ve
standard›n çat›s› alt›na toplanan standart d›fl› varyantlarla iliflkilidir. Ayr›ca standart dillerin geçerli oldu¤u alan›n d›fl›nda kalan çat›s›z varyantlar da mevcuttur.
Politik ve saf dil bilimsel ölçütlere göre yap›lan s›n›fland›rmalar farkl› sonuçlara götürür. Öyle ki Do¤u Anadolu Türkçesi, köken yak›nl›¤› ve benzerlik aç›s›ndan Azericeye, Türkiye’nin s›k› bir biçimde ‹stanbul a¤z›na dayanan milli dilinden daha yak›nd›r. Karakalpakça dil bilimsel aç›dan Kazakçan›n bir a¤z›d›r, ama politik anlamda bir dildir. Dolganca, karfl›l›kl› anlafl›l›rl›k ölçütüne göre Yakutçan›n bir a¤z›d›r, ama konuflurlar› bunun
özerk bir dil oldu¤unu var sayarlar.
Kollar ve Alt Ayr›lmalar
Aile üyelerinin ço¤u üst gruplar›n, birincil kollar›n varyantlar› olarak s›n›fland›r›labilirler: O¤uz (Güneybat›),
K›pçak (Kuzeybat›) kollar›, Uygur-Karluk (Güneydo¤u)
kolu. Bunlar›n kendilerine has özellikleri vard›r ve bu
özellikler yard›m›yla herhangi bir Türk dilinin hangi kola
ait oldu¤una karar vermek oldukça kolayd›r. Türkiye
Türkçesi kendisi de Türkçenin bir varyant› olan O¤uzcan›n bir koludur. Orta ‹ran’da konuflulan Halaçça ve Volga
bölgesinde konuflulan Çuvaflça özel kollar olufltururlar.
‹nsan ailelerinden farkl› olarak dil aileleri varyantlara
ve alt varyantlara ayr›lmaktad›r. Sürekli ayr›flma yoluyla, konuflulan Türkçenin daha özel türleri ortaya ç›km›flt›r. Soy a¤ac› a¤›z gruplar›, bölge a¤›zlar› ve yerel temel a¤›zlar gibi co¤rafi varyantlara do¤ru dallan›r. Ayr›ca sosyal varyantlarda, az veya çok oranda prestij önemlidir. Bölgeye ve sosyal katmanlara ait ay›r›c› özellikleri
bir araya getiren, co¤rafi veya sosyal aç›dan ayr›lan varyantlar olan lektleri, yani konuflma biçimlerini iki boyutlu diyalektolojiyi kullanmak suretiyle s›n›rland›rabiliriz. Bunlar yatay olarak komflularla ve dikey olarak,
standart dil de içinde olmak üzere di¤er sosyal varyantlarla z›tl›k olufltururlar. Her biri belli bir geçerlilik oran›na, iletiflim seviyesine sahiptir. S›n›rs›z say›daki bu
varyantlar› resmetmek elbette imkans›zd›r.
(...)

”

Kaynak: Johanson, L. (2007). Türk dilleri: Aile portresi. Edebiyat ve dil yaz›lar›. Mustafa ‹sen’e Arma¤an.
Haz. S. Eker, A. ‹slam. Ankara: Grafiker, ss. 319-326.

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

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dünya Dilleri ve Dillerin
S›n›fland›r›lmas›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dünya Dilleri ve Dillerin
S›n›fland›r›lmas›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dil ve Kültür” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Standart Dil” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “A¤›zlar” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dilde Varyasyon “ bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sosyal Varyasyon “ bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dilin ‹fllevleri “ bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türk Dünyas›” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Sa¤l›kl› bir çocu¤un mutlaka yapaca¤› fleylerin bafl›nda
konuflma gelir. Çocuklar önce anlams›z sesler ç›kar›rlar,
daha sonra m, b, d gibi dudak veya difldudak sesleriyle
bafllayan kelimeler söylerler. Önce süt, mama, baba gibi telgrafvari kelimelerle meramlar›n› anlat›rlar, soyut
kavramlar› tan›mazlar. Bu nedenle f›rça atmak denince
gerçekten f›rçay› f›rlatabilirler. Ancak k›sa, tek kelimelik cümleler h›zlar› yerlerini daha çok kelime bulunduran cümellere b›rak›r. 5 yafl›ndaki bir çocuk ise ölçülmesi imkans›z bir dil becerisine sahip olur. Kendileri
yeni kelimeler türetip daha önce hiç kurulmam›fl cümleler kurabilirler.
S›ra Sizde 2
Örmek olarak Eve gidiyorum cümlesi Almancada Ich
gehe nach Hause (Ben-gidiyorum-e-ev), ‹ngilizcede ise
I am going home (Ben gidiyorum ev) biçiminde söylenir. Almanca ve ‹ngilizce cümlelerde baflta özneyi gösteren isimler kullan›lm›flt›r. Oysa Türkçede fiilin sonunda yer alan kifli eki özne hakk›nda bilgi verdi¤i için özne yaz›lmam›flt›r. Türkçede yüklem git- fiilinin sonuna
flimdiki zaman› ve kifliyi gösteren ekler getilmek sure-

tiyle oluflturulmufltur. Almancada gehe, ‹ngilizcede ise
“am going” biçimi kullan›lm›flt›r. Türkçede ev kelimesinin sonuna yine hareketin yönünü gösteren -e eki eklenmiflken Almancada “Haus” sözcü¤ünün önünde ayn› amaçla nach “-a, -e” ön tak›s› kullan›lm›fl, ayr›ca sona bir -e gelmifltir. ‹ngilizcede ise hiçbir iflaret yoktur.
Her üç dilde de ifade edilifl biçimleri farkl› olsa da söylenenler içerik olarak ayn›d›r. Bu yüzeysel karfl›laflt›rma, dillerin ayn› olgular› farkl› biçimlerde ifade edebildiklerini göstermemektedir.
S›ra Sizde 3
Dünya dilleri gibi dünya dilleri hakk›ndaki bilgiler de
çeflitlidir. Bilgiye ulaflmakta art›k vazgeçilmez bir araç
durumuna gelmifl olan internette “dünyada kaç dil var”
yaz›larak arama yap›ld›¤›nda çok farkl› rakamlara ulafl›lmaktad›r. Bu rakamlar ve tahminler, dil merakl›lar›na, amatörlere, uzmanlara ait olabilmektedir. Örnek
olarak 24.3.2011 tarihinde yukar›da verilen biçimde yap›lan aramada kaç dil oldu¤u konusunda 220, 250, 3000,
6809 gibi aralar›nda çok büyük farklar olan rakamlara
ulafl›lm›flt›r. Bunlardan daha güvenilir olanlar›n hangileri oldu¤unu anlamak için ayn› sayfada verilen di¤er bilgilere, yazan›n bu konudaki bilgi birikimini ele verecek
ipuçlar› olup olmad›¤›na, bilgilerin kontrol edilir olup
olmad›¤›na bak›labilir.
S›ra Sizde 4
Standart Türkçede kan ba¤› akrabal›¤›n› göstermek için
anne, baba, çocuk, kardefl, a¤abey, abla; day›, teyze;
amca, hala, dede, nine; evlilik yoluyla oluflan akrabal›k iliflkileri ise eniflte, kay›n, görümce, elti, ini gibi adlarla gösterilir. Ancak bu adlar›n kullan›m› her zaman
akrabal›¤› yans›tmaz. Günlük dilde bu adland›rmalar,
nezaket, sayg›, sevgi gibi anlamlar da tafl›r. Ayr›ca bu
kelimeler standart dildekinden farkl› kavramlar› gösterebildi¤i gibi ayn› kavram için a¤›zlarda farkl› adlar da
kullan›lmaktad›r. Örnek olarak hala baz› a¤›zlarda “teyze” anlam›yla kullan›l›rken, bibi “hala” anlam›na gelmektedir. Yine baban›n erkek kardeflini göstermek için
emmi, ebçe, abça, annenin veya baban›n annesi için
“nine” anlam›yla ebe kullan›labilmektedir. Derste, farkl›
bölgelerden gelen ö¤rencilerin kendi deneyimlerini arkadafllar›yla paylaflmas› dilde çeflitlili¤in görülmesine
yard›mc› olacakt›r.

22

Türkçe Sözlü Anlat›m

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
S›ra Sizde 5
Her insan günlük hayat›nda farkl› dilsel davran›fllar göstermesi gereken ortamlarda bulunur ve her seferinde
fark›nda olarak veya olmayarak ba¤lama uygun düflen
bir dil kullanmaya çal›fl›r. Örnek olarak yak›nlar›m›zla
konuflurken onlarla aram›zdaki yak›nl›¤›, dostlu¤u, sevgi, sayg› ve flefkati gösterecek bir dil tercih ederiz, tamad›klar›m›zla aradaki mesafeyi ve nezaketi yans›tacak
biçimde konufluruz. Amirimiz pozisyonunda biriyle konuflurken de yine aradaki otoriteden kaynaklanan mesafeyi yans›tacak bir dil kullan›r›z.
S›ra Sizde 6
Bir gazetenin içinde dilin farkl› kullan›l›fl biçimlerine
rastlanan bölümler yer al›r: haberler, yorumlar, reklamlar, ilanlar, duyrular, have durumu vb. Bunlar, hem görsel hem de dilin kullan›m biçimi aç›s›ndan birbirlerinden ayr›l›rlar. Haberin dilinde ne, nerede, niçin/neden,
nas›l, kim gibi sorulara cevap bulunmaya çal›fl›l›rken,
ilanlarda kal›p ifadelere yer verilir.

Comrie, B. (2005). Dil evrensellikleri ve dil bilim tipolojisi. Çev. ‹smail Ulutafl. Ankara: Hece.
Crystal, D.(2009). Language and the internet. Cambridge: Cambridge University Pres.
Demir, N. (2005). Talat Tekin ve dil, lehçe, flive tart›flmalar›. Talat Tekin, makaleler 3, ça¤dafl Türk dilleri. Ankara.
Demir, N. (2009). Dil ve varyasyon. Türk dili yaz›l› ve
sözlü anlat›m. (Ed. N. Demir ve E.Y›lmaz). Ankara:
Nobel Yay›nevi, ss. 15-24.
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Johanson, L. (2004). Türkisch. Variationstypologie / Variation typology. (Ed. Th. Roelcke). Berlin: de Gruyter. 919-944.
Karal, E. Z. (1978). Osmanl› tarihinde Türk dili sorunu.
Bilim kültür ve ö¤retim dili olarak Türkçe. Ankara:
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Anlat›m

2

“Ne zaman bir topluluk karfl›s›nda konuflmak durumunda kalsam yüre¤im küt
küt atmaya ve heyecanlanmaya bafllar›m. Hatta kimi zamanlarda ne söyleyece¤imi unuturum.” Bu sözler tan›d›k de¤il mi? Kimi zamanlarda efle dosta iki sat›r bir
fley karalamak istedi¤imizde ise ne yazaca¤›m›z› bilemeyiz. Resmi bir belge yaz›lmas› gerekse kayg›lanmaya, sorunu nas›l ifade edece¤imizi düflünmeye bafllar›z.
Anlat›m gerek sözlü gerekse yaz›l› olarak yaflam›m›zda oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendini do¤ru ifade edemeyen insanlar yaflamlar›nda oldukça büyük güçlüklerle karfl›laflabilirler. Bu ünitede anlama ve anlat›m aras›ndaki iliflki irdelenmekte, anlat›m türleri ve biçimleri aç›klanmaktad›r.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Anlat›m›n özelliklerini aç›klamak,
Anlat›m türlerini aç›klamak,
Sözlü ve yaz›l› anlat›m aras›ndaki farkl›l›klar› aç›klamak,
Anlat›m biçimlerini kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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Örnek Olay
Fakülteye kay›t için gelen ö¤renciye görevli memur:
-Foto¤raflar on iki tane olacakt›. Sen alt› tane getirmiflsin. Neyse kayd›n› yapal›m,
sen arkadan alt› resim çektirir, getirirsin der.
Durumu tam anlamasa da ö¤renci:
-Olur efendim! Yaln›z ben çok uzak bir ilden geldim, postayla göndersem olur mu?
diye sorar.
Memur:
-Olur tabii, der.
Ö¤renci yaflad›¤› yere döndükten sonra foto¤rafç›ya tekrar gider.
-Abi, resimler yetmedi, alt› tane daha çekmen gerekiyor, der ve stüdyoya geçerek
oradaki sandalyeye ters oturur.
Birazdan stüdyoya giren foto¤rafç› ö¤renciye neden ters oturdu¤unu sorar. Ö¤renci de kendinden böyle bir foto¤raf›n özellikle istendi¤ini söyler. Foto¤rafç› bunun anlams›z oldu¤unu söylese de ö¤renci ikna olmaz ve bu flekilde çekilmesinin
gerekli oldu¤unu ifade eder. Sonunda foto¤raf çekilir ve ilgili memura yollan›r.
Zarfla kendisine gelen ense kulak foto¤raf›na bafllang›çta anlam veremeyen memur sonra durumu anlar.
Yaflayan›, anlatan› ve dinleyeni güldüren bu olayda yanl›fll›k nerede ve kimde?
Do¤ru anlat›m kolay de¤il asl›nda....
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G‹R‹fi
Dileklerin, duygular›n, düflüncelerin sözlü ya da yaz›l› olarak belirtilmesi anlat›m
olarak ifade edilebilir. Anlat›m; bir kimseye bir fley hakk›nda bir fley söyleme, bir
fley anlatma iflidir. Bir düflünceyi aç›klama, bir duyguyu aktarma, bir iste¤i dile getirme eylemi olarak anlatma, aç›k ya da örtülü bir amaç do¤rultusunda sözlü ya da
yaz›l› olarak gerçeklefltirilebilir.
Yaz›l› ve sözlü anlat›m›n temeli ise dildir. Dil insanlar aras›nda iletiflim kurmak
için en yayg›n kullan›lan araçt›r. Dil; duygu, düflünce ve isteklerin, bir toplumda
ses ve anlam yönünden ortak olan ö¤eler ve kurallardan yararlan›larak, baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan, çok yönlü, çok geliflmifl bir araçt›r (Aksan, 1977). ‹nsan›n d›fl dünya ve bireylerle iliflkilerini yans›tan, biçimlendiren, düflünceyle birlikte
tüm ruhsal ve toplumsal kiflili¤ini oluflturan dil, gerçeklik ya da nesneler üstünde
etki arac› oldu¤u gibi, kimi yönleriyle de baflkalar›n› etkileme, yönlendirme ve yöneltme arac›d›r. Dil, nesnel gerçekli¤in öznel biçimde alg›lan›fl ve anlat›l›fl›n› sa¤layan bir çerçeve, bir tür düflünsel yap› sundu¤u gibi yans›t›c›l›k ve yarat›c›l›k özelliklerini de tafl›maktad›r (Demirel, 2002).
‹nsanlar›n anlaflma arac› olarak kulland›klar› dil, görevlerini sözlü ve yaz›l› anlat›mla gerçeklefltirir. Kuflkusuz konuflma dili, yaz› dilinden daha eskidir. Yaz›l› anlat›m
ancak belli bir uygarl›¤a eriflen insan topluluklar›n›n sahip oldu¤u bir anlaflma arac›d›r. Ayr›ca yaz›l› anlat›m, özel yaflam›n ve toplum yaflam›n›n vazgeçilmez gereksinimlerinden biridir. Bireyler dili, amaca uygun olarak farkl› biçimlerde kullanabilirler.
Dil e¤itiminin temel amaçlar›ndan biri, ö¤renenlerin dinlediklerini ve okuduklar›n› do¤ru anlamalar› olarak ifade edilir ise, bir di¤eri de duygu ve düflüncelerini do¤ru, yeterli ve etkili biçimde anlatmalar›d›r. Dinleme ve okuma anadilinde
anlamaya dayal›, bir ölçüde pasif eylemler olarak ifade edilirse; konuflma ve yazma ifade etmeye dayal› etkin eylemlerdir. Bireyler amaçlar›n› söz ya da yaz› ile
anlatmak için, zihinlerinde düflüncelerini düzenler; sözcükleri seçer, cümleler kurar, etkili ifade yollar› belirler. Bir dili edinme, o dilde duygu ve düflüncelerin sözlü ve yaz›l› olarak ifadesini gerektirir (Gülensoy ve di¤erleri, 2003). Etkili bir sözlü ve yaz›l› anlat›m “düflünme, dili kullanma ve yeniden üretme” gibi ça¤dafl e¤itim sistemlerinin temel kavramlar› ve ilkeleri üzerine kurulmufltur. Bu ba¤lamda,
anlat›m becerilerinin kazand›r›lmas› Türkçe ö¤retim programlar›nda oldukça
önemli bir yer tutmaktad›r.
Bu ünite kapsam›nda, sözlü ve yaz›l› anlat›m›n kapsam› belirlenerek, anlat›m›n
özellikleri ve anlat›m biçimleri aç›klanm›flt›r.

ANLATIMLA ‹LG‹L‹ TEMEL KAVRAMLAR
Falih R›fk› Atay’a göre “Düflündü¤ünü ve duydu¤unu karfl›s›ndakine derli toplu
anlatabilmek, ne bir meslek ne de bir sanatt›r...” Baflka bir deyiflle kendini karfl›dakine do¤ru biçimde anlatmak günlük yaflamda gereksinim duyulan temel becerilerden biridir. Bu do¤rultuda kendini ifade yolu olan anlat›m, sözlü ya da yaz›l›
olarak amaçl› bir biçimde gerçeklefltirilir. Anlat›mda amaç ve konunun yan› s›ra
amac›n ve konunun kesiflti¤i uygun bir anlat›m türü ve anlat›m biçimi kullanmak,
mesaj›n daha anlafl›l›r olmas›n› sa¤layacak temel ögelerdir. Bu ögelere ek olarak
anlat›mla ilgili birçok öge ve kavram bulunmaktad›r.
Anlat›m; sözcükleri seçme, sözcükleri birbirine ba¤layarak cümle kurma ve
cümleler ile paragraflar oluflturma biçiminde gerçeklefltirilir. Anlat›mdaki baflar›, bu
anlat›m birimlerinin (sözcük, cümle, paragraf) do¤ru kullan›lmas›na ba¤l›d›r. Anlat›m birimlerinin farkl› biçimlerde kullan›lmas›yla gerçeklefltirilen anlat›ma iliflkin
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kimi kavramlar›n aç›klan›lmas›nda yarar görülmektedir. Anlat›mla ilgili temel kavramlar afla¤›daki biçimde tan›mlanabilir (http://tr.wikipedia.org/, 2007):
Dolayl› anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde, olaylar›n bir anlat›c›n›n a¤z›ndan anlat›lmas› dolayl› anlat›md›r. Ayr›ca sözcük ve kavram seçiminde de dolayl›
anlat›m seçilebilir. Bir sözcü¤ü, sözlük anlam›n›n d›fl›nda kullanmak da dolayl› anlat›md›r. ‹stiarelere (e¤retileme), dolaylamalara yer vermek de dolayl› anlat›md›r.

ÖRNEK

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

“bayra¤›m›z” yerine “hilâl”, “lületafl›” yerine “beyaz alt›n”, “askerimiz” yerine
“Mehmetçik” denmesi.
Dolays›z anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde olaylar›n kahraman›n a¤z›ndan
anlat›lmas›d›r.
Nesnel anlat›m: Akla ve mant›¤a dayal› anlat›md›r. Bilimsel verilere ve gözleme dayal›, ölçülebilir ve kan›tlanabilir niteliktedir. ‹letilen yarg›, kifliden kifliye de¤iflmez. Kiflisel duygulara ve kan›lara yer verilmez.
Öznel anlat›m: Kiflisel duygulara ve kan›lara dayal› bir anlat›md›r. Nesnel anlat›m yarg›lar kifliden kifliye de¤iflir niteliktedir. Kan›tlanabilir özellikler tafl›maz.
Nesnelerin gerçe¤i de¤il kiflilerin be¤enisi bu anlat›m›n belirleyici özelli¤idir.

Anlat›m›n Özellikleri
Anlat›mda amaç, konu hakk›nda duygu ve düflünceleri okuyucuya en etkili biçimde aktarmak ve bireyin anlat›mdan zevk almas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için anlat›m›n kimi niteliklere sahip olmas› gerekir. Bu özellikler flöyle s›ralanabilir (Yörük, 1997):
• Duruluk: Gereksiz sözcüklerin ve gereksiz cümlelerin bulunmay›fl› demektir. Cümleler yaz›ld›ktan sonra, ç›kar›labilirlik bak›m›ndan gözden geçirilmeli, gereksiz kullan›mlar ay›klanmal›d›r. Türkçesi varken yabanc› kökenli sözcükler kullanma, uzun cümleler kurma; durulu¤u önleyen yanl›fllar, grubuna girmektedir.
• Do¤ruluk: Cümlenin dil kurallar›na uygun olmas›d›r. Do¤ru cümlede özne
yüklem uygunlu¤u vard›r, ekler do¤ru kullan›l›r, sözcükler birbiriyle uyum
içindedir. Ayr›ca do¤ru cümle, noktalama ve yaz›m kurallar›na uygundur.
Ayn› zamanda do¤ru cümlede anlam bir bütünlük içinde verilir.
• Aç›kl›k: Kolay anlafl›lan ve amac› aç›kça ortaya koyan cümlelerle yazmad›r; bir anlat›m›n okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan ayn› biçimde alg›lanmas›d›r. Özümsenmemifl dil bilgisi kurallar› anlat›ma aktar›ld›¤›nda
kapal›, bozuk, anlafl›lmaz yaz›lar biçiminde ortaya ç›kar. Yaz›da aç›kl›¤›
sa¤lamak için:
• Sözcüklerin seçimine özen gösterilmeli, cümlede sözcü¤ün kullan›laca¤›
yere dikkat edilmelidir.
• Yaz› bir defa okundu¤unda anlafl›lmal›d›r.
• Sözcü¤ün anlam› ve yaz›l›fl› konusunda bir tereddüt varsa mutlaka sözlü¤e ve yaz›m k›lavuzuna bak›lmal›d›r.
• Efl anlaml› sözcüklere yer verilmemelidir.
• Herkesin anlayabilece¤i yaflayan bir dil kullan›lmal›d›r.
• Düflüncenin anlat›m› aç›k olmal›, içeri¤in oluflturaca¤› sorular›n yan›tlar›
yaz›da bulunmal›d›r.
• Yal›nl›k: Süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s›
duymadan do¤al ve içten cümleler oluflturmad›r.
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• Ak›c›l›k: Anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas› olmayan, bir
engele tak›lmadan ak›p giden cümleler kurulmas›d›r.
• Özgünlük: Genifl bir sözcük da¤arc›¤›na sahip atasözü, deyimlere egemen
yaz›lar; kendilerine özgü bir anlat›m biçimine sahip olurlar. Yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›saca kimli¤i yans›tan yaz›lar üretilmesi
özgünlüktür.
• Do¤all›k: Gerçekli¤in d›fl›na ç›k›lmadan bir duygunun, bir düflüncenin içten geldi¤i gibi anlat›lmas›d›r. Anlat›mda inand›r›c›l›k do¤al anlat›mla sa¤lan›r. Yapay (do¤al olmayan) anlat›m; inand›r›c› olmad›¤› gibi yad›rgan›r. Ayn› zamanda bu türlü bir anlat›m›n zorlay›c›, s›k›c› yönü vard›r. S›cak içten
olan bir anlat›m ise insan› hemen etkisi alt›na al›r. Do¤al anlat›mda s›radanl›¤a, yavanl›¤a da düflmemek gerekir.
Baflar›l› bir anlat›m gerçeklefltirmeye yönelik anlat›m›n temel özelliklerini
aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE

ANLATIM TÜRLER‹

Ü fi Ü N E L ‹ M Konuflma,
Duygular, düflünceler ya da istekler sözlü ya da yaz›l› olarakD anlat›l›r.
karfl›l›kl› duygu ve görüfl al›fl veriflini ve günlük yaflamda kiflilerin birbirine hitap
etmesini sa¤layan bir anlat›m yoludur. Yaz› ise sözün resimlefltirilmifl
S O R Ubiçimidir. ‹nsanlar›n birbiriyle iletiflim kurmak için kulland›klar› dil denen sistemi, belli iflaretlerle belirleyen ikinci sistem de yaz›d›r. Yaz›ya dayal› olarak gerçeklefltirilen yaz›l›
D‹KKAT
anlat›m ise günlük yaflant›da sözlü anlat›mdan sonra en çok kullan›lan anlat›m türüdür. Sözlü ve yaz›l› anlat›m›n özellikleri afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r.

SIRA S‹ZDE

Sözlü Anlat›m (Konuflma)

Baflar›l› bir anlat›m
gerçeklefltirebilmek için,
aç›kl›k, yal›nl›k, do¤ruluk,
özgünlük ve ak›c›l›k
özelliklerine sahip
anlat›mlar gerçeklefltirmek
gerekir.

1

N N

Sözlü anlat›m bir baflka ifade ile konuflma, düflüncelerin ve duygular›n baflkalar›AMAÇLARIMIZ
na sözlü olarak bildirilmesi ya da duygu, düflünce, istek, bilgi ve tasar›mlar›n sözle aktar›lmas› olarak tan›mlanabilir (Sever, 2000). Konuflma eylemi; dil, düflünce,
duygu, ses ve konuflma organlar› gibi ö¤elerle do¤rudan ilgilidir.
biriK ‹ T Bunlardan
A P
nin eksikli¤i ya da yetersizli¤i konuflmay› kusurlu yapar. Baflka bir anlat›mla dilin
kurallar›n›n ve söyleniflinin yan› s›ra, sözel olmayan davran›fllar›n da ö¤renilmesini gerektiren konuflman›n; fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal
niteli¤i varTELEV‹ZYON
d›r (Demirel ve fiahinel, 2006):
• Konuflman›n fiziksel niteli¤i: Ses dalgalar›n›n bofllukta yay›lmas› ile gerçekleflen bir süreçtir.
‹ N T beyin,
E R N E T sinir siste• Konuflman›n fizyolojik niteli¤i: ‹nsan bedeninde varolan
mi, akci¤erler, ses telleri, küçük dil, büyük dil, dudak ve difller gibi organlar›n dengeli bir uyum içinde ifl birli¤iyle çal›flmalar›na ba¤l› olarak oluflan
bir süreçtir.
• Konuflman›n psikolojik niteli¤i: Anlam bilimle ilgili olarak, kavramlar›n kendileri üzerinde de¤il kavramlara iliflkin deneyimler üzerinde konuflulur.
• Konuflman›n toplumsal niteli¤i: Toplumsal yaflam›n bir ürünü olan konuflma, dili kullanarak iletiflim kurma yoludur.
Zihinde oluflan bir iletinin konuflma organlar›ndan yararlan›larak dinleyiciye
ses titreflimleri ile iletilmesi olarak da ifade edilen konuflman›n bireyin yaflam›ndaki önemi k›saca flöyle aç›klanabilir:
• Bireyin her türlü bireysel ve toplumsal iliflkisinde iletiflimi sa¤lar.
• Günlük ifllerin yürütülmesini sa¤lar.
• Bilgi al›flveriflini sa¤lar.

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

‹NTERNET
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•
•
•
•
•

Ça¤›n vazgeçilmez bir çal›flma yolu olan ifl birli¤ini sa¤lar.
Toplum sorunlar› üzerindeki görüflleri bildirmeye yard›m eder.
Telefon, radyo ve televizyonda bireyin haber ve bilgi almas›n› sa¤lar.
Baflkalar›na düflünce, tasar›, s›k›nt› ve sevinçlerini anlatmas›n› sa¤lar.
Demokrasi ile yönetilen toplumlarda bireylerin toplum sorunlar› üzerinde
konuflma hak ve görevini yerine getirmesini sa¤lar.
• Bireylerin kendi ifl alanlar›nda etkili olmas› ve toplumsal görevlerini yapabilmesi için konuflma yetene¤ini gelifltirmesi gerekir.
• Kiflilik konuflma ile belirdi¤i gibi, kiflili¤i gelifltirmenin bir yolu da konuflmad›r.
Bireyin yaflam›nda oldukça önemli bir yer oluflturan konuflma en eski iletiflim
araçlar›ndan biridir ve dinleme ile yak›ndan iliflkilidir. Çocuklar konuflmay› çevrelerindekileri dinleyerek ö¤renmeye bafllarlar. Bu ba¤lamda konuflma eylemi dinleyici ile birlikte karfl›l›kl› yap›lan bir etkinliktir. Kifli duygu ve düflüncelerini dinleyiciye iletir, di¤er bir deyiflle uyar›r; dinleyici de konuflmac›dan ald›¤› iletiye tepki verir. Çevreyle girilen etkileflimle bafllayan konuflman›n ifllevlerini tam olarak yerine
getirebilmesine yönelik olarak okul öncesinden bafllayarak yüksekö¤retime kadar
gelifltirilmesi nitelikli bir konuflma e¤itimi yoluyla olacakt›r. Bu ba¤lamda konuflma
e¤itiminin amaçlar› çeflitli beceriler yönünden flöyle belirlenmifltir (Y›ld›z, 2003):
• Bildirme yönünden: ‹ste¤ini, düflündü¤ünü, duydu¤unu, ö¤rendi¤ini baflkas›na sözle anlatabilmek; sorulara aç›k, k›sa, do¤ru karfl›l›k verebilmek; sözle do¤ru bilgi verebilmek; sözlerinde amaç, neden-sonuç ilgisi gözetebilmek; konuflurken do¤ru ve çabuk düflünebilme yetene¤i edinmek; konuflurken konudan ayr›lmamaya çal›flmakt›r.
• Kiflilik kazanma yönünden: Düflünce ve duygular›n› anlat›rken inand›r›c›,
canland›r›c› örneklerden ve kendi yaflant›lar›ndan yararlanabilmek; günlük
yaflamdaki konuflmalar›nda kendine güven kazanabilmek; çevredekilerle
söylefli yapabilmek; iflindeki becerisi, yeterli¤i üzerinde konuflurken çevresine güven verebilmektir.
• Topluluk içinde konuflabilme yönünden: Grupça konuflmalara kat›labilmek
ve konuflmas›yla çevresine zevk verebilmek; bir tart›flmaya kat›l›p konunun
ayd›nlanmas›na yararl› olabilmek; duygu ve düflüncelerini bir toplulu¤a aktarabilmek; duyuru, tan›tma ve haber verme konuflmalar›n› tan›y›p bu konuflmalar› yapabilmektir.
• Söyleyifl yönünden: Sözcükleri do¤ru ve aç›k söyleyebilmek; vurgular› yerinde kullanabilmek; kültür a¤z›yla konuflma al›flkanl›¤› kazanabilmek ve konuya göre konuflma yetene¤i kazanabilmektir.
Konuflma e¤itiminin amaçlar› do¤rultusunda konuflma al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lmas› süreci afla¤›daki biçimde aç›klanabilir (Demirel, 2002, ss.95-96):
• Konuflma öncesi dönem (0-1,5 yafl aras›): Bu dönemde bebekle sürekli
konuflmak, onun ç›kard›¤› sesler karfl›s›nda memnuniyetini göstermek, onu
dinledi¤ini göstermek, çocu¤u sürekli konuflulan ortamlarda bulundurmak
konuflma becerisinin geliflimi için gereklidir.
• Konuflma dönemi: Bu dönemde çocuk s›ras›yla hecelerden, tek sözcüklerden bafllayarak konuflma sürecine girer. Konuflma döneminde çocukla bebek gibi konuflulmamal›d›r. Eflyalar›n kiflilerin isimleri do¤ru ve net söylenmelidir. Çocu¤a yanl›fl›n› do¤rudan do¤ruya söylemek yerine en uygun en
yak›n zamanda bu sözcü¤ü do¤ru ve düzgün kullanarak duymas›n› sa¤lamal›d›r. Çocu¤un sorular›na uygun yan›tlar verilmelidir. Onunla her f›rsatta
konuflulmal›d›r. Arkadafl gruplar›na kat›lmas› sa¤lanmal›d›r. Özellikle okul
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öncesi e¤itim kurumlar› bu tür ortamlar›n oluflturulmas›na yönelik uygun ortamlard›r. Çocuklar resimler yapt›r›l›p hakk›nda konuflturularak ve kitap
okunup uygun sorular sorularak konuflmaya teflvik edilmelidir.
• ‹lkö¤retim dönemi: Yukar›daki aflamalar› do¤ru biçimde tamamlayarak ya
da tamamlamadan ö¤renciler okula dillerini konuflarak gelirler. Ancak bu
konuflma kendi yafllar›n›n ve çevrelerinin konuflmas›d›r. Bu konuflmalarda;
çekingenlik, yerel a¤›zla konuflma, sesi ayarlayamama, k›sa ve yersiz konuflma, gereksiz fleyler söyleme, da¤›n›k konuflma, sözcük da¤arc›¤›n›n yetersizli¤i, konuflurken gereksiz el kol hareketleri yapma gibi eksiklikler ve yetersizlikler olabilir. Buna karfl›n ö¤retmenler konuflma becerisini gelifltirmeye yönelik Türkçe derslerinin ö¤renme ö¤retme sürecinde s›n›f içi etkileflime ve ö¤rencilerin dili etkin biçimde kullanmalar›na olanak sa¤lamal›d›r.
Konuflma türleri: Konuflma e¤itimi sürecini do¤ru biçimde tamamlama birçok
konuflma türünü kullanmada bireylerin yetkinleflmesini etkileyecektir. Farkl› düzeylerde konuflma e¤itimi alan kifliler, birbirleriyle selamlaflma, bilgi alma, haber
verme, konferans tart›flma vb. birçok farkl› amaçla konuflur. Bu ba¤lamda daha
sonraki bölümlerde ayr›nt›l› biçimde aç›klanacak olan konuflma biçimleri;
• Haz›rl›ks›z konuflmalar; günlük konuflmalar, söylefliler, soru sorma ve yan›tlama vb.
• Haz›rl›kl› konuflmalar; tek kiflilik konuflmalar, toplant›lar (aç›k oturum,
panel vb.) olmak üzere iki grupta incelenebilir.
Haz›rl›kl› ya da haz›rl›ks›z olarak gerçeklefltirilen tüm konuflmalarda, iyi bir konuflma için düflüncenin aç›¤a ç›kar›lmas›, sözlerin anlam de¤erinin bilinmesi ve
vurgu ile tonlamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Baflka bir deyiflle iyi bir konuflma için konuya iliflkin düflüncelerin ifade edilifl biçimlerinin kolay anlafl›l›r olmas›n›n yan› s›ra sözün toplum üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulmas›
ve dilin kullan›l›fl alan›na göre özellik kazanmas›n›n da önemli oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu do¤rultuda etkili bir konuflma gerçeklefltirebilmek için göz önünde bulundurulmas› gereken ilkeler flöyle s›ralanabilir (Bayram›çl›lar ve di¤erleri, 1990;
U¤ur, 2002; Gülensoy ve di¤erleri, 2003):
• Konuflman›n amac› olmal›: Konuflma bir amaca dayanmal›, konuflma öncesinde konuflmac›, zihninde düflünsel bir haz›rl›k gerçeklefltirmelidir.
• Konuflma içten ve canl› olmal›: Konuflmada istek, coflku ve canl›l›k konuflman›n dinami¤ini oluflturmal›d›r.
• Konuflma do¤al olmal›: Kiflinin konuflmas› kendisine özgü, kendi üslubunda geliflmelidir.
• Konuflma aç›k ve anlafl›l›r olmal›: Konuflmada amaç dinleyiciye bilgi vermek; bir duyguyu, bir düflünceyi aç›klamaksa, konuflma dinleyicinin anlayaca¤› bir dilde olmal›d›r.
• Konuflma ak›c› olmal›: Konuflmac›, konuflma h›z›n› dinleyicinin anlayabilece¤i flekilde ayarlamal›d›r.
• Konuflma inand›r›c› olmal›: Konuflmac›, sözleriyle, davran›fllar›yla, yarg›lar›yla dinleyicide güven duygusu oluflturmal›d›r.
• Konuflma ilgi çekici olmal›: Konuflma dinleyicinin dikkatini çekecek nitelikte olmal›d›r.
• Konuflmay› destekleyen ö¤eler olmal›: Konuflma; söz yan›nda el, yüz hareketleri (jest ve mimikler) ve iyi bir tonlama ile desteklenmelidir.
• Konuflmada görgü kurallar›na uyulmal›: Konuflmac› sayg›l› olman›n etkili
konuflman›n temel koflullar›ndan biri olma oldu¤unu unutmamal›d›r.
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• Konuflmada ses iyi kullan›lmal›: Konuflmac› iflitilebilir, anlafl›labilir ve amaca göre de¤ifliklik gösteren bir ses kullanmal›d›r.
Bütün bunlara ek olarak kimi zamanlarda bir ön çal›flma gerektiren konuflmada, sözcüklerin seçimi ve cümlede kullan›m›na yönelik dil ve üslup becerisi de
önemlidir.
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

‹NTERNET

2

Baflar›l› bir sözlü
anlat›m (konuflma) gerçeklefltirmedeki temel ilkeleri aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE

Yaz›l› Anlat›m
D Ü fi Ü N Eolarak,
L‹M
Dilbilime dayal›
yazma becerisi dilin ifade edilme yollar›ndan biridir. Alanyaz›n incelendi¤inde kaynaklar›n yazma becerisini tan›mlarken genellikle bireyin
kendini yaz›Sarac›l›¤›yla
anlatabilme yetene¤i üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Bu beceO R U
ri yaz›l› anlat›m terimiyle karfl›lanmaktad›r (Karatay, 2011). Yazma, bireylerin konuflma ve düflüncelerini yaz›l› olarak anlatmalar›d›r (Özdemir, 1987). Baflka bir deD‹KKAT
yiflle yazma, bilginin toplanmas›, bilginin edinilmesi ve bilginin ifade edilmesi ile
ilgili süreçlerin bütününden oluflur (Carter ve di¤erleri, 2002).
SIRA S‹ZDE
Yazma temel
dil becerisi, ilkö¤retimin ilk y›llar›ndan itibaren çocuklara kazand›r›lmaya çal›fl›lan temel okuryazarl›k becerilerinden biri olmakla birlikte, ö¤renim
sürecinin her aflamas›nda etkili kullan›labilmesi için de yaz›l› anlat›m etkinlikleri
AMAÇLARIMIZ
yoluyla sürekli olarak gelifltirilmeye çal›fl›l›r. Ö¤rencilerin kendilerini yaz›l› olarak
anlatabilmeleri için biliflsel ve deviniflsel olarak olgunlaflmalar› yeterli olmayabilir.
Bu becerinin etkin kullan›labilmesi bireyin d›fl dünyay› gözlemlemesine, sürekli
K ‹ T A P
okumas›na, düflünmesine ve yazmas›na; k›saca hem anlama hem de anlatma becerilerinin yeteri kadar geliflmesine ba¤l›d›r. Yazma becerisini gelifltirmenin en
önemli yolu, sürekli yazma çal›flmalar›, deneyimleri yapt›rmakt›r (Karatay, 2011).
TELEV‹ZYON
Yazma da konuflma gibi bir anlat›m yoludur. Ö¤renenlerin bir konuda istenilene uygun bir biçimde yazmas›, onlar›n konuflma ve düflünme yetilerine ba¤l›d›r.
Bu yönden yazma çal›flmalar›n› konuflmalara ba¤lama, yaz›l› anlat›m etkinliklerinin
‹ N T olacakt›r.
ERNET
ç›k›fl noktas›
Ayr›ca dört temel dil becerisi zincirinin son halkas› olan
yazma becerisini mekanik olarak de¤il, elefltirel bir düflünme süreci olarak alg›lamak ve bilmek gerekir (Demirel ve fiahinel, 2006).
Yaz›l› anlat›m; bir fikrin, duygunun, düflüncenin, görüflün ya da olay›n en anlaml› yanlar›n›n yaz› yoluyla ifade edilmesidir (Bülbül, 2000). Bireysel ve toplumsal gereksinimler için kimi zaman yaz›l› anlat›ma baflvurulur. Ö¤renciler dünyalar›n› ve kendi alg›lar›n› yazarak biçimlendirirler. Yaz›l› anlat›m ö¤rencilerin iletiflim
kurmaya yönelik gereksinimlerini karfl›lamas› yan›nda ö¤renmelerine de yard›m
eder. Ö¤renciler yaz›l› anlat›m becerileri gelifltikçe, düflünme becerilerini kontrol
eder, zihinlerini sürekli kullan›r ve ö¤renme sürecini daha etkili duruma getirirler
(Raimes, 1983). E¤itimin birçok amac›n›n gerçeklefltirilmesine dönük bir araç olan
yaz›l› anlat›m yoluyla, ö¤rencilerin kendilerini ifade etmeleri sa¤lan›r ve ayn› zamanda onlar›n dil ve biliflsel geliflimlerine iliflkin önemli katk›lar da getirilir.
Yaz›l› anlat›mlar› yoluyla çocuklar, var olan bilgi ve deneyimlerini kullanarak
konufltuklar› ya da yazd›klar› konuyu ifade etmede etkinleflir. Yeni bilgi ve deneyimler edinir, olaylar›n nedenini bulur, sonuçlar›n› tahmin eder, kendi yaflant›lar›ndan yola ç›karak, bilgi ve deneyimlerini aktar›r. Yaz›l› anlat›m, her ö¤rencinin gözlem gücünü mant›¤a uygunluk yönünden düflünme ile hayalinde canland›rma yetene¤ini ve anadilini kullanabilme becerisini göstermektedir. Ö¤rencilerin yaz›l›
anlat›mlar›n›n yeterli¤i için ö¤retim, gözlem yetene¤i, tart›flma ve elefltirme gücü
önemlidir. Yaz›l› anlat›m becerisi hem kendi yap›s›ndan kaynaklanan “içsel” kar-
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mafl›k bir süreç olmas› hem de uygulama sürecinde de¤erlendirme, dönüt ve düzeltme süreçlerinin yeteri kadar izlenememesi, s›n›flar›n ö¤renci yo¤unlu¤u ya da
ö¤retmenden kaynaklanan “d›flsal” sorunlar nedeniyle di¤er dil becerilerine göre
daha yavafl geliflen ya da yeteri kadar geliflemeyen bir beceridir (Karatay, 2011).
Yaz›l› anlat›ma dayal› bilgi, düflünce ve duygular›n› aktarma ifllemi, haz›rl›k,
planlama, s›n›rlama, s›ralama, iliflki kurma, düzenleme, düzeltme ve sunma (yaz›l›
metin) süreçlerinden oluflur. Bu süreçler, ay›n› zamanda anlatmaya dayal› yaz›l› ya
da sözlü anlam bütünlü¤ü olan tutarl› metin oluflturma evreleridir. Yaz›l› anlat›mda karmafl›k gibi görünen bu süreçlerle ilgili ne yapaca¤›n›n fark›nda olan ö¤renciler, yaz›l› anlat›m çal›flmalar›nda bunlar› daha etkili ve bilinçli isleteceklerinden
baflar›l› bir yazma çal›flmas›, ürünü ortaya koyacaklard›r (Karatay, 2011).
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için; konuyu ve ana düflünceyi saptamak ve s›n›rland›rmak, bak›fl aç›s›n› belirlemek, düflünceleri düzenlemek (plan yapmak) ve anlat›m›n hangi anlat›m biçimiyle gerçeklefltirilece¤ini belirlemek gerekir. Bunun yan›
s›ra baflar›l› bir yaz›l› anlat›m gerçeklefltirebilmek için (Temizkan, 2007):
• Yaz›lacak konuya iliflkin fikirlerin aç›k olmas› ve zihinde de¤erlendirilmesi,
• Konu hakk›nda yeterli bilgiye sahip olunmas›, iyi bir okuyucu olunmas›,
• ‹yi bir sözcük da¤arc›¤›na sahip olunmas›,
• ‹yi bir gözlemci olunmas›,
• Yaz›lacak konuya iliflkin anlat›m birimlerinin do¤ru biçimde kullan›lmas›,
• Noktalama ve yaz›m kurallar› uyulmas›,
• Aç›k, yal›n, özgün, duru ve do¤ru bir anlat›m›n gerçeklefltirilmesi önemlidir.
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için yukar›da belirtilen konular›n yan› s›ra yazma sürecinin aflamalar›na uyarak yazma etkinlikleri gerçeklefltirmek de önemlidir. Bu
ba¤lamda yazma e¤itimi süreci; ön yazma, taslak oluflturma, gözden geçirme, düzenleme ve yay›nlama olmak üzere 5 aflamadan oluflmaktad›r. Ön yazma aflamas›;
konuyla ilgili neler söylenece¤inin planland›¤› aflamad›r. Bir tür haz›rl›k aflamas›
olarak de¤erlendirilebilir. Taslak oluflturma aflamas›; amac›n belirlendi¤i ve konunun temel hatlar›yla ortaya kondu¤u aflamad›r. Gözden geçirme aflamas› tasla¤›n
elden geçirildi¤i aflamad›r. Düzenleme aflamas› yaz›n›n yaz›m kurallar› ve noktalama iflaretleri bak›m›ndan gözden geçirildi¤i aflamad›r. Yay›nlama aflamas› ise yaz›n›n dinleyenler ya da okurla paylafl›ld›¤› aflamad›r (Tompkins, 2004). S›n›f içinde
düzenli olarak gerçeklefltirilecek yazma etkinliklerinde yazma sürecinin nas›l uygulanaca¤›n›n ö¤rencilere ö¤retilmesi ve sürecinin uygulanmas›n›n sa¤lanmas› baflar›l› yaz›l› anlat›m etkinliklerinin temelini oluflturacakt›r.
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m gerçeklefltirmedeki temel noktalar› aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE
Yaz›l› anlat›m türleri: Yaz›l› anlat›m türleri düflünce niteli¤i olanlar, sanatsal
D Ü fiYaz›l›
Ü N E L ‹ Manlat›m türde¤eri olanlar ve yaz›flmalar olmak üzere üç grupta toplanabilir.
lerinin özellikleri daha sonraki bölümlerde ayr›nt›l› biçimde aç›klanacakt›r:
• Düflünce niteli¤i olanlar; makale, f›kra, elefltiri, deneme,
röportaj,
S Osöylefli,
R U
gezi, an›, günlük, biyografi, otobiyografidir.
• Sanatsal de¤eri olanlar; fliir, öykü, roman, fabl, tiyatrodur.
D‹KKAT
• Yaz›flmalar; özel yaz›flmalar (mektup, tebrik, davetiye vb.), resmi yaz›flmalar (dilekçe, özgeçmifl, rapor, tutanak, karar vb.) biçimindedir.
SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Sözlü ve Yaz›l› Anlat›m Aras›ndaki Farklar
Sözlü anlat›m kuflkusuz kimi özellikleriyle yaz›l› anlat›ma benzemektedir. Ancak
benzer özellikleri yan›nda iki anlat›m biçimini farkl› k›lan özellikler de vard›r. Bu
özellikler flöyle s›ralanabilir (U¤ur, 2002):
• Sözlü anlat›m, konuflman›n yap›ld›¤› anda anlafl›l›r olmal›d›r; aksi durumda
konu önemini kaybeder. Konuflmac›, dinleyenlerin ilgisini çekmek için konuyu ilgi çekici duruma getirmelidir. Yaz›l› anlat›mda; yaz›l› bir metni tekrar
tekrar okuma olana¤› vard›r. Okuyucu da yazar da düflüncelerini ifade etmede ço¤u kez rahat ve yaln›zd›r.
• Sözlü anlat›m› yaz›l› anlat›mdan ay›ran di¤er bir etmen de sestir. Ses, düflüncelerin önem ve anlam›na göre ayarland›¤›nda dinleyenleri olumlu biçimde
etkiler.
• Konuflma an›nda vücudun ald›¤› durum önemlidir. Konuflurken elimizi, kolumuzu gereksiz yere hareket ettirmek ya da konuflurken hareketsiz kalmak
dinleyici aç›s›ndan olumlu de¤ildir. Hareketlerin ölçülü olmas› gerekir.
• Anlat›m çeflitlili¤i, yaz›da oldu¤u kadar sözlü anlat›mda da geçerlidir. Yazarken ve konuflurken seçilecek sözcükler, düflünceleri anlatmaya yard›mc› olur.
• Noktalama iflaretleri yaz›da ak›fl› sa¤lar. Ayn› fley, sözlü anlat›mda sözcüklerin cümlede ald›¤› anlama göre söylenmesi ile olur. Bu bak›mdan yap›lacak
konuflmalarda sözcükleri dikkatli kullanmak onlar› do¤ru telaffuz etmek ve
cümledeki anlam›na göre söylemek gereklidir.
Bütün bu benzerlik ve farkl›l›klar›na karfl›n gerek sözlü gerekse yaz›l› olarak
gerçeklefltirilen anlat›mda, anlat›lacak içeri¤in özelli¤ine ya da anlat›m amac›na göre farkl› anlat›m biçimlerinden biri ya da birkaç› bir arada kullan›labilir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT
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Sözlü ve yaz›l›
anlat›m
SIRA
S‹ZDE aras›ndaki temel farkl›l›klar› aç›klay›n›z.

ANLATIM B‹Ç‹MLER‹

D Ü fi Ü N E L ‹bir
M fikri ayd›nlatma, bir durum ya da karakteri inceleme, bir teBir fleyi aç›klama,
rimi tan›mlama durumunda amaç bilgi vermedir. Yaz›y› yazmadaki bir baflka amaç
da yaz›lanlar›n
yerleflmifl duygular›nda, davran›fllar›nda, kan›lar›nda
S O okuyucunun
R U
de¤iflim sa¤lamaktad›r. Bilinenleri paylaflmak bir baflka amaçt›r. Yaz›da anlat›ma
yön veren bu ve benzeri amaçlar için de¤iflik anlat›m türleri kullan›lmaktad›r (BeyD‹KKAT
reli ve di¤erleri, 2005). Baflka bir ifade ile yazma amac› ile anlat›m türü aras›nda
do¤rudan bir iliflki vard›r. Anlat›m türü “Nas›l anlataca¤›z?” sorusunun yan›t›d›r.
SIRA S‹ZDE farkl› olarak, bir öngörme sürecini de içine almaktad›r. Her
Yazma konuflmadan
yaz›n›n okunmak amac› oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, yaz› yoluyla aktar›lan anlamlar›n okurun zihninde tam olarak oluflmas›, öngörme sürecinin ne kadar baflar›yla
AMAÇLARIMIZ
gerçeklefltirildi¤ine ba¤l›d›r. Aktar›lacak içeri¤in özelliklerine uygun olarak, anlat›m biçiminin seçimi de öngörme sürecinin bir parças›d›r. Bu do¤rultuda yazma
amac›n›n belirlenmesi
K ‹ T A P ve amaca uygun olarak anlat›m biçiminin seçimi ve metnin
oluflturulmas› süreci flu aflamalar› izlemelidir (Karada¤, 2011, ss.147-148):
Yazma konusunun belirlenmesi: Yazma konusu ö¤renciye bir yönerge ile verilebilece¤iT Egibi
ö¤renci taraf›ndan da belirlenebilir.
LEV‹ZYON
Yazma amac›n›n belirlenmesi: Niçin yaz›yorum sorusunun yan›t›na ba¤l› olarak, bir bilgiyi aktarmak, bir konudaki fikrini kan›tlamak için yaz›labilir.
Anlat›m biçiminin belirlenmesi: Yazma amac›na ba¤l› olarak aç›klay›c› anlat›m,
N T E R N E T(hikâye etme), betimleyici anlat›m (tasvir etme), tart›flmac› anöyküleyici ‹anlat›m
lat›m biçimlerinden biri belirlenebilir.
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Yaz› plan›n›n netlefltirilmesi: Yaz›n›n amac›na göre girifl geliflme ve sonuç bölümlerinin nas›l oluflturulaca¤›na yönelik ö¤retmen rehberlik yapmal›d›r.
Yazma amac›na ve konuya ba¤l› olarak belirlenen ve metin oluflturma sürecinin önemli bir ögesi olan anlat›m biçiminin belirlenmesi anlat›m›n etkili olmas›na
yönelik önemle üzerinde durulan konulardan biridir. Alan yaz›nda en çok üzerinde durulan anlat›m biçimleri; aç›klay›c›, tart›flmac›, öyküleyici ve betimleyici anlat›m olarak s›n›flanabilir.

Aç›klay›c› Anlat›m
Al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve yaz›da ö¤retme amaç al›narak nesnel bir dil kullan›lan anlat›m türüdür. Aç›klay›c› anlat›m türü, düflünce yaz›lar›nda yayg›n bir anlat›m biçimidir. Düflünce yaz›lar› elefltiri, makale, f›kra, deneme, söylefli türündeki yaz›lar; bir
konuda, bilgi vermek ya da bir fikri çürütmek amac›n› güttüklerinde en çok aç›klamadan yararlan›larak yaz›l›r. Bilimsel yap›tlarda, ders kitaplar›nda, ansiklopedilerde görüldü¤ü gibi sanatsal amaçla oluflturulmayan bu anlat›m biçiminde bilgilendirme gere¤i olan duru, ak›c›, belgesel verilere dayal› biçem ve yap› özellikleri
görülür. Bu tür yaz›lar›n uygulamalar›nda görülen tan›mlama, karfl›laflt›rma, örnekleme, tan›k gösterme, grafik, say›sal veri ve flemalardan yararlanma; aç›klay›c› anlat›m›n s›kça kulland›¤› araç ve yöntemlerdir (Karada¤, 2001; Beyreli ve di¤erleri,
2005). Aç›klay›c› anlat›m biçiminde üzerinde durulmas› gereken di¤er konular ise
flöyle s›ralanabilir (Karada¤, 2011, s. 149):
• Konuyu iyice kavramak,
• Bilgileri do¤ru ve düzenli olarak vermek,
• Gerektikçe levha, grafik, istatistik, resim benzeri gereçlerden yararlanmak,
• Konunun ayr›nt›lar›yla aç›klanmas›nda örneklerden ve karfl›laflt›rmalardan
yararlanmak,
• Aç›k, yal›n, sade bir anlat›m kullanmakt›r.
Aç›klay›c› anlat›m türü bilgi vermeye dayal› oldu¤undan bilgi eksikli¤i anlat›m
türünün baflar›s›zl›¤›na neden olur. Bu do¤rultuda afla¤›da aç›klay›c› anlat›m türüne iliflkin bir örnek verilebilir.
Ruskin kitaplar› ikiye ay›r›r: Geçici olanlar, kal›c› olanlar. Geçiciler tatl› veya faydal› birer konuflma: Seyahatnameler, hat›ralar. Bunlar kitaptan çok bir nevi mektup, bir nevi gazete. Kitap, sohbet de¤il yaz›d›r. Birkaç sayfaya s›¤d›rmak istenen
bütün bir hayat. Ebediyete yollanan mesaj. Kimsenin söylemedi¤i ve söyleyemeyece¤i gerçek. Yazar o birkaç sayfay› kaleme almak için gelmifltir dünyaya. Mümkün
olsa tafla kaz›r fikirlerini.
Cemil Meriç, BU ÜLKE

Tart›flmac› Anlat›m
Bildirimin okuyucuda yerleflik duygu, düflünce, kan› ve davran›fllar› de¤ifltirmeyi
amaçlad›¤› biçimidir. Bir baflka deyiflle, amaç düflünce ve konularda de¤ifliklik
yapmakt›r. Aç›klama ile ortak yanlar› olmas›na karfl›n; tart›flmac› anlat›mda özelikle karfl› ç›k›lan düflüncenin de¤ifltirilmesi, sa¤lam gerekçeleri, mant›ksal kan›tlamalar› gerektirdi¤inden tart›flmac› anlat›m biçiminde de tan›mlama, tan›k gösterme,
karfl›laflt›rma gibi bilimsel araflt›rma yöntemlerinden yararlan›l›r (Karada¤, 2001).
Tart›flmac› anlat›m türünde as›l amaç okuyucuyu ikna etmektir. Bu do¤rultuda anlat›m›n baflar›s› Karada¤’›n (2011) Kantemir’den (1991) aktard›¤›na göre;

ÖRNEK

34

Türkçe Sözlü Anlat›m

•
•
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•

konuyu ve konu üzerinde ileri sürülecek öneriyi iyice kavramaya,
kan›tlar› iyi seçmeye, konu d›fl›na ç›kmamaya,
karfl›t oldu¤u fikrin do¤ru olmayan yönlerini bulmaya ve ortaya koymaya,
konunun gerektirdi¤i ölçüde, örneklere, karfl›laflt›rmalara ve istatistiklere
baflvurmaya ba¤l›d›r.
Tart›flmac› anlat›m türü özellikle makalelerde ve elefltiri yaz›lar›nda, bunun yan›nda deneme ve f›kra türlerinde a¤›rl›kl› olarak kullan›l›r. Afla¤›da tart›flmac› anlat›m türüne iliflkin bir örnek bulunmaktad›r.

ÖRNEK

Gene bir eski özlemidir gidiyor. Yeniye kötü kötü bak›yorlar, manas› yokmufl, güzel de¤ilmifl, düflünmekten çal›flmaktan kaç›nan kimselerin ne yapt›klar›n› bilmeden ortaya att›klar› fleylermifl. Geçmiflin büyük eserlerini inceleyip de onlardan örnek almal›ym›fl›z.
Oysa ki as›l yeni olan zordur, yeninin manas›n› anlamak, güzelli¤ini duymak
zordur. Bunun için al›flkanl›klar›m›z› aflmak, dikkatimizi iflletmek gerekir.
Nurullah Ataç

Öyküleyici Anlat›m
Okuyucuyu belli bir zaman s›ras›na göre aktar›lan olaylar›n içine alarak etkileyen
anlat›m biçimidir. Bu anlat›mda amaç; olay› okuyucunun gözü önünde canland›rmak, anlatmak istenileni bir olay içerisinde vermektir. Öyküleyici anlat›mda olaylar olufl haline uygun olarak bir dizi halinde verilirse birbirine ba¤lan›r. Öyküleme,
tasarlanan ya da yaflanan bir olay›n anlat›m›d›r. Baflka bir ifade ile öyküleyici anlat›m biçiminde olaylar belli bir düzene göre; yer, zaman ve olufl s›ras› esas al›narak
sunulur. Olay öyküleyici anlat›m türünün temelini olufltururken yazar fikirlerini
okuyucuya olay arac›l›¤›yla iletir. Öykülemedeki bir di¤er öge olan zaman, bafllang›c› ve bitifli olan bir kesittir. Bir durumdan baflka bir duruma geçifl belirle bir zaman diliminde gerçekleflir. Yer olay›n gerçekleflti¤i ortamd›r. Öykülemede temel
öge olan olay› kifliler yaflar. Bu ba¤lamda kiflilerin tan›t›m› önemlidir (Karada¤,
2011). Roman, hikâye ve masallar›n anlat›m›nda kullan›lan öyküleyici anlat›m biçimine iliflkin bir örnek afla¤›da verilmifltir.
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Temmuz, ö¤le vakti. Komfluda bir kad›n sesi... Neye ba¤›rd›¤› anlafl›lm›yor. Belki
çocu¤una hayk›r›yor. Müezzin’in duvarlar›nda tahtabofla bir kedi atlad›. Birkaç
ev ötede bir tavuk g›dakl›yor, bir horoz ona yard›m ediyor...
...
Haf›z Nuri Efendi, kap›n›n arkas›ndan flemsiyesini ald›, yavaflça soka¤a ç›kt›. Neden? Bir ifli mi var? Birini mi görecekti? Hiçbir ifli yok. Hiç ç›kmasa da olabilirdi.
Ancak ç›km›fl bulundu. Ayaklar› onu dört yol a¤z›na götürdü. ‹ki evin aras›ndaki dar aral›ktan, vagonlar›n geçti¤i görülüyor! Geçti, geçti, geçti. Sonra birdenbire bitti...
Memduh fievket Esendal, HAYAT NE TATLI

Betimleyici Anlat›m (Tasvir Etme)
Betimleme, en yal›n biçimiyle sözcüklerle resim çizme iflidir. Bir tür canland›rma
sanat›d›r. Canland›r›lacak varl›k, tüm ayr›nt›lar› ile etkileyici bir biçimde yazar›n bireysel katk› ve yorumlar›yla, genellikle d›fltan içe do¤ru bir anlat›m yoluyla okura
yans›t›l›r (Karada¤, 2001). Varl›klar›n niteliklerinin, bu varl›klar›n duyular›m›z üzerinde uyand›rd›klar› izlenimlerin belirtildi¤i bu anlat›mda, okuyucunun çeflitli du-
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yular›na seslenilerek anlat›lan varl›kla ilgili izlenim kazan›lmas› amaçlan›r. Bu amac›n gerçekleflmesi için titiz bir gözlem gerekir. Gözlem s›ras›nda ay›rt edici özelliklerin anlat›lmas›na özen gösterilir. Kiflinin gözlemlerindeki baflar› anlat›m biçiminin
baflar›s›n› da art›r›r.
Betimleyici anlat›m biçiminde betimlemeyi sadece d›fl görünüflün sözcüklerle
resimlenmesi olarak düflünmemek gerekir. Bu okuyucunun zihninde imaj oluflturmaya yarar. Betimlemeler edebi betimleme ve fikir a¤›rl›kl› betimleme olarak ikiye ayr›labilir. Edebi betimleme öznelken fikir a¤›rl›kl› betimleme nesneldir. Ayr›ca
betimleyici anlat›m türünde anlat›lacak olay, mekan, nesne ya da durum gibi ögelerin betimlenmesine iliflkin ayr›nt›lar›n seçimi bu anlat›m türünün baflar›s› için oldukça önemlidir (Karada¤, 2011).
Ankara Kalesi’ne ç›kt›m. Gözümün önünde duran flafl›rt›c› de¤ifliklikleriyle Ankara Ovas› uzan›yor. Arkadafllar›mla teker teker etraftaki da¤lar›, küçük tepeleri ve
flurada burada birdenbire s›cakta bir tas serin su vehmiyle bozk›r›n ortas›nda
yemyeflil bir gölge yapan küçük köyleri say›yoruz. Kesin bir ›fl›k, etraf›m›zda bir
zafer borusu gibi ç›nl›yor...
Ahmet Hamdi Tanp›nar, BEfi fiEH‹R-ANKARA
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Anlat›m biçimleri aç›klay›c›,
betimleyici, tart›flmac› ve
öyküleyici anlat›m olarak
s›n›fland›r›labilir.
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Anlat›m›n özelliklerini aç›klamak
Anlat›m›n özellikleri; duruluk, aç›kl›k, yal›nl›k,
ak›c›l›k ve özgünlük biçiminde s›ralanabilir. Anlat›mda duruluk; içerikte gereksiz sözcüklerin ve
gereksiz cümlelerin bulunmay›fl› biçiminde ifade
edilirken aç›kl›k; kolay anlafl›lan ve amac› aç›kça
ortaya koyan cümlelerle yazma, bir anlat›m›n
okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan ayn› biçimde alg›lanmas› biçiminde aç›klanabilir. Anlat›mda yal›nl›k; süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s› duymadan do¤al
ve içten cümleler oluflturulmas›d›r. Ak›c›l›k ise
anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas› olmayan bir engele tak›lmadan ak›p giden
cümleler kurulmas›d›r. Özgünlük; yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›saca kimli¤ini
yans›tan yaz›lar üretilmesidir.
Anlat›m türlerini aç›klamak
Yaz›l› anlat›m; bir fikrin, duygunun, düflüncenin,
görüflün ya da olay›n en anlaml› yanlar›n›n yaz›
yoluyla ifade edilmesidir. Yaz›l› anlat›m ö¤rencilerin iletiflim kurmaya yönelik gereksinimlerini
karfl›lamas› yan›nda ö¤renmelerine de yard›m
eder. Ö¤renciler yaz›l› anlat›m becerileri gelifltikçe, düflünme becerilerini kontrol eder, zihinlerini sürekli kullan›r ve ö¤renme sürecini daha etkili duruma getirirler. Sözlü anlat›m, düflünce ve
duygular›n baflkalar›na sözlü olarak bildirilmesidir. Sözlü anlat›m (konuflma); zihinde oluflan bir
iletinin konuflma organlar›ndan yararlan›larak
dinleyiciye ses titreflimleri ile iletilmesi olarak da
ifade edilebilir.
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Sözlü ve yaz›l› anlat›m aras›ndaki farkl›l›klar›
aç›klamak
Sözlü anlat›m, konuflman›n yap›ld›¤› anda anlafl›l›r olmal›d›r; aksi durumda konu önemini kaybeder. Yaz›l› anlat›mda; yaz›l› bir metni tekrar
tekrar okuma olana¤› vard›r. Okuyucu da yazar
da düflüncelerini ifade etmede ço¤u kez rahat ve
yaln›zd›r. Sözlü anlat›m› yaz›l› anlat›mdan ay›ran
di¤er bir etmen de sestir. Ses, düflüncelerin önem
ve anlam›na göre ayarland›¤›nda dinleyenleri
olumlu biçimde etkiler. Konuflma an›nda vücudun ald›¤› durum önemlidir. Hareketlerin ölçülü
olmas› gerekir. Oysaki yaz›l› anlat›mda böyle bir
durum söz konusu de¤ildir. Anlat›m çeflitlili¤i,
yaz›da oldu¤u kadar sözlü anlat›mda da geçerlidir. Yazarken ve konuflurken seçilecek sözcükler, düflünceleri anlatmaya yard›mc› olur. Noktalama iflaretleri yaz›da ak›fl› sa¤lar. Ayn› fley, sözlü anlat›mda sözcüklerin cümlede ald›¤› anlama
göre söylenmesi ile olur. Bu bak›mdan yap›lacak
konuflmalarda sözcükleri dikkatli kullanmak onlar› do¤ru telaffuz etmek ve cümledeki anlam›na
göre söylemek gereklidir.
Anlat›m türlerini kavramak
Anlat›m biçimleri aç›klay›c›, tart›flmac›, öyküleyici ve betimleyici anlat›m biçiminde s›n›flanabilir.
Aç›klay›c› anlat›m; al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve nesnel bir dil kullan›lan
anlat›m türüdür. Aç›klay›c› anlat›m türü, düflünce
yaz›lar›nda yayg›n olan bir anlat›m biçimidir. Tart›flmac› anlat›m; okuyucuda ya da dinleyicide yerleflik olan duygu, düflünce, kan› ve davran›fllar›
de¤ifltirmenin amaçland›¤› anlat›m biçimidir. Öyküleyici anlat›m; okuyucuyu belli bir zaman s›ras›na göre aktar›lan olaylar›n içine alarak etkileyen anlat›m biçimidir. Bu anlat›mda amaç; olay›
okuyucunun gözü önünde canland›rmak, anlatmak istenileni bir olay içerisinde vermektir. Betimleyici anlat›m (tasvir etme); bu anlat›mda okuyucunun anlat›lan varkl›kla ilgili izlenim kazanmas› amaçlan›r. Betimleme en yal›n biçimiyle
sözcüklerle resim çizme iflidir. Bir tür canland›rma sanat›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri
de¤ildir?
a. Dinleme
b. Okuma
c. Konuflma
d. Yazma
e. Anlat›m

6. Afla¤›dakilerden hangisi baflar›l› bir yaz›l› anlat›m
gerçeklefltirilmesi için gerekli de¤ildir?
a. Yaz›lacak konuya iliflkin fikirlerin aç›k olmas›
b. Fikirlerin de¤erlendirilmesi
c. Konu hakk›nda yeterli bilgiye sahip olunmas›
d. Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmesi
e. ‹yi bir sözcük da¤arc›¤›na sahip olunmas›

2. “Kiflisel duygulara ve kan›lara dayal› anlat›m” afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Öznel anlat›m
b. Nesnel anlat›m
c. Dolayl› anlat›m
d. Dolays›z anlat›m
e. Sözlü anlat›m

7. Afla¤›dakilerden hangisi iyi bir konuflman›n sahip
olmas› gereken özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Sözlerin anlam de¤erinin bilinmesi
b. Düflüncenin aç›¤a kavuflmas›
c. ‹yi bir gözlemci olunmas›
d. Düflüncenin kolay anlafl›l›r olmas›
e. Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmesi

3. “Yaz›n türlerinin baz›lar›nda olaylar›n bir anlat›c›n›n
a¤z›ndan gerçeklefltirildi¤i” anlat›m biçimi afla¤›dakilerin hangisidir?
a. Öznel anlat›m
b. Nesnel anlat›m
c. Dolayl› anlat›m
d. Dolays›z anlat›m
e. Sözlü anlat›m

8. Afla¤›dakilerden hangisi yazma sürecinin aflamalar›ndan biri de¤ildir?
a. Ön yazma
b. Taslak oluflturma
c. Düzenleme
d. Gözden geçirme
e. De¤erlendirme

4. Afla¤›dakilerden hangisi iyi bir anlat›mda bulunmas›
gereken özelliklerden biri de¤ildir?
a. Duruluk
b. Do¤ruluk
c. Ak›c›l›k
d. Yal›nl›k
e. Dura¤anl›k
5. “Süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s› duymadan, do¤al ve içten cümleler oluflturma” anlat›m›n hangi özelli¤i ile ilgilidir?
a. Duruluk
b. Do¤ruluk
c. Ak›c›l›k
d. Yal›nl›k
e. Aç›kl›k

9. “Al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve yaz›da ö¤retme amaç al›narak, nesnel bir dil kullan›lan
anlat›m türü” afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Aç›klay›c› anlat›m
b. Öyküleyici anlat›m
c. Betimleyici anlat›m
d. Tart›flmac› anlat›m
e. Sözlü anlat›m
10. Okuyucuda yerleflik duygu ve düflünceleri de¤ifltirmeyi amaçlayan anlat›m türü afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Aç›klay›c› anlat›m
b. Öyküleyici anlat›m
c. Betimleyici anlat›m
d. Tart›flmac› anlat›m
e. Sözlü anlat›m
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Yaflam›n ‹çinden
Dilde Yabanc›laflma, Yozlaflma ve Unutulan Türkçe
Batuhan Çolak
Son zamanlarda dilde meydana gelen yabanc›laflma giderek h›zlan›yor. Bunun en çarp›c› örnekleri yabanc›
isimli ma¤azalardaki inan›lmaz art›fl... Özellikle gelir düzeyi yüksek semtlerde kullan›lan argoyla kar›fl›k ‹ngilizce-Türkçe aras› bir dil, s›rf farkl›l›k ve dikkat çekmek
için kullan›lan sözcükler ne yaz›k ki Türkçeyi kirletmeye devam ediyor. Televizyonlardaki kalitesiz programlar
da bu kirlenmeyi artt›ran en önemli faktörlerden biri...
Gerçekte Türkiye’de üretilen mallar›n s›rf üzerinde yabanc› bir isim var diye tercih edilmesi ise ayr› bir olay...
Ankara’n›n 3 önemli caddesinde yapt›¤›m›z araflt›rmada
karfl›m›za ilginç bir tablo ç›kt›. Bahçelievler 7. Cadde de
90, Tunal› Hilmi Caddesi’nde 98, Hofldere Caddesi’nde
121 tane yabanc› isimli ma¤aza tespit ettik. Daha çok
gelir düzeyi yüksek kesimin ilgi gösterdi¤i bu 3 caddenin tabelalar›nda Türkçe kullan›m› %40-50 civar›nda.
Ankara’n›n 3 önemli caddesine de yabanc› isimli ma¤azalar hâkim olmufl durumda.
Türkçe tabelan›n yad›rgand›¤› caddelerden Hofldere
Caddesi’nde Estetica Kuaför ve Gis Club iflletme sahiplerinin görüfllerini ald›k. Türkçe yerine yabanc› bir isim
koymalar›n›n nedenini sorduk;
Estetica Kuaför’ün sahibi Mesut Ç‹T; “ Benim yabanc›
bir isim koymam›n nedeni buran›n geçmiflten beri seçkin bir semt olufludur. “estetica” sözcü¤üne de dergilerden esinlenerek karar verdim. ATO ya da Çankaya Belediyesi’nden hiçbir yetkilinin bize tabelan›z Türkçe olsa daha iyi olur ya da yabanc› isim istemiyoruz gibi
uyar›lar› olmad›. Sonuç olarak bizde Türkçe olsun isteriz tabelalar›m›z. Herkes yaparsa biz niye yapmayal›m.”
Haberimizle ilgili görüfltü¤ümüz Çankaya Belediyesi
Baflkan Yard›mc›s› Duran YÖNEL flunlar› söyledi;
“Ruhsat verirken Türkçe olmas› yönünde sözlü olarak
telkinlerimiz oluyor. Bu konuda yapt›r›m›m›z yok. E¤er
yapt›r›m uygularsak düflüncesini gasp etmifl, kamu gücünü belediye üzerinden kullanm›fl oluruz. Bu da tercih etti¤imiz bir yöntem de¤ildir. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle de görüflmelerimiz oluyor. Dildeki yabanc›laflmay› e¤itim yoluyla halletmek istiyoruz. Hemen yar›n yabanc› isimler kalk›yor dersek olmaz. Bunun yerine Kurtulufl Savafl›’ndaki gibi bir Kuvay-i Milliye ruhu ile konuyu çözüme kavuflturmal›y›z. ‹çinde üniversitelerin, devletin, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin oldu¤u genifl bir kat›l›mla hep birlikte çözüme

kavuflturmal›y›z. Ayr›ca dildeki bu yabanc›laflma bir dil
emperyalizmi, bir kültür emperyalizmidir. Zaman içinde e¤itim yoluyla çözüme kavuflturmak uygun olur. Belediye olarak düflüncemiz bu yönde.”
Ankara’n›n önemli caddelerindeki, yabanc› isimli ma¤azalar›n bu denli çok olmas› Ankara Ticaret Odas›’n› da
rahats›z etmifl olacak ki Oda Baflkan› Sinan AYGÜN’den
06.12.2005 tarihinde yaz›l› bir aç›klama geldi.. Konu hakk›nda yaz›l› aç›klama yapan AYGÜN flunlar› söyledi;
“Nas›l çocu¤umuza Hans, Jack, Tom ad›n› koymuyorsak, iflyerlerimize de ürünlerimize de yabanc› isimler
koymamal›y›z. Simiti simmit, balonu baloon, salonu saloon, pazar› baazar fleklinde yazarak Türkçe’yi e¤ip büküyoruz gelin bu toplumsal talebi bir kampanyaya dönüfltürelim. ‹flyerlerimizi, ürünlerimizi yabanc› isimlerden ar›nd›ral›m” Ma¤azalar›n yabanc› isimli olmas›na
da de¤inen AYGÜN flunlar› söyledi;
Yasalara göre flirketlerin ticaret unvanlar›n›n Türkçe
olarak belirlendi¤ini, ancak bu maddeye bir istisna olarak flirketin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetin yabanc› dilde olmas› ya da flirket ortaklar› aras›nda bir yabanc›n›n olmas› halinde flirket isminde yabanc› kelime
bulundurulmas›na izin verildi¤ini anlatan Aygün, “Caddeye ç›kt›¤›m›zda görüyoruz ki, istisna bir genel kural
haline gelmifl. Etrafta Türkçe konuflan olmasa kendimizi yabanc› bir ülkede hissetmememiz mümkün de¤il”
diye konufltu.
Dildeki yabanc›laflma ve yozlaflma sadece tabelalarla
s›n›rl› de¤il tabii. Tabelalar adeta dile de yans›m›fl Ankara’da 7.cadde, Tunal› Hilmi caddesi, Hofldere Caddesi, Armada , ‹stanbul’da Akmerkez, Niflantafl›, Ba¤dat
gibi genelini üst gelir grubu kiflilerin oluflturdu¤u semtlerde özellikle gençler aras›nda ilginç diyaloglar yaflan›yor. Daha do¤rusu art›k bu gibi bölgelerin kendine has
bir sözlü¤ü oluflmufl da diyebiliriz. ‹flte o sözlük;
Baz› kal›plar ve örnekler
abi dün manyak bi pilav yapt›aam
Alocuuuumm çoooook korktuuuuummm
deermiflimm sen de yeeermiflinn
ay hadi öptüm flekaar
kafe caddede branc yapal›m maaaaa
kendine çok iyi bak›yosuun t›maam maa
kendine iyi davran fleakear olur maa
ay c›ttan yaaneee
Aflk›y›mmm naaaeeebeeeeerr
baba iyij(c)e disconnect falan oldun ortamlardan
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Yüzünüzü bir tebessüm kaplad› de¤il mi? Do¤ald›r çünkü a¤lanacak halimize güleli o kadar çok oluyor ki, biz
de neye gülüp neye a¤layaca¤›m›z› flafl›r›yoruz. Yukar›daki örnekler sadece bir k›sm›, bir de buzda¤›n›n (iceberg’de diyebilirdim) görünmeyen yüzü var. Bu dilin
özellikle gençler aras›nda kullan›l›yor olmas› da dilimiz
için tehlike çanlar›n›n çoktan çald›¤›n› gösteriyor.
Türk Dili’nde Yabanc› tabelalar, yozlaflma ve konuflma
dili d›fl›nda dilin kimli¤ini kaybetmesine yol açacak nice unsurlar daha var. Dilimizi derinden sarsan di¤er unsurlara de¤inecek olursak;
Geçti¤imiz günlerde BAfiBAKANLIK’A ba¤l› Toplu Konut ‹daresi’nin (TOK‹) destek verdi¤i konutlar›n ‘’court,
olimpia, residence ve country’’ gibi yabanc› isimleri tafl›mas› art›k dili yoketme yar›fl›na devletin de el att›¤›n›
gösteriyor.
Cep telefonu firmalar›n›n Türkiye’ye satt›¤› telefonlarda
Türkçe karakterlerin bir k›sm›na yer vermemesi Türkçe’nin sadece bizim taraf›m›zdan de¤il d›fl›m›zdan da baltaland›¤›n›n somut bir göstergesi olarak dikkati çekiyor.
Prof.Dr. fiükrü Halûk Akal›n; “Ürünlerin tan›t›m›nda,
kullanma k›lavuzlar›nda kullan›lan yabanc› dil ise ayr›
bir sorun olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bir ürünü be¤eniyorsunuz, sat›n al›yorsunuz. Eve gelip bak›yorsunuz,
kullanma k›lavuzunda ürünün nas›l kullan›laca¤› ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, Arapça, Japonca, ‹spanyolca,
Yunanca, Rusça anlat›lm›fl fakat Türkçesi yok. Bu durum sadece ithal ürünlerde de¤il, Türkiye’de üretilip de
ihraç edilecek ürünlerde de görülüyor. Dünyan›n hiçbir
ülkesinde ithal edilen ürünün kullanma k›lavuzunda o
ülkenin dilinin olmamas› düflünülemez. Avrupa ülkeleri bu konuda son derece hassast›r. Kendi dilinde kullanma k›lavuzu olmamas› hâlinde o ürünün ülkeye sokulmas›na izin verilmez. Tüketicinin ald›¤› ürünü do¤ru bir flekilde kullanabilmesi için kullanma k›lavuzunun
anlafl›l›r bir dilde yaz›lmas› gerekir. Aksi takdirde tüketici sat›n ald›¤› mala istemeden zarar verebilir ve kullanma k›lavuzuna uygun kullanmad›¤› için de ürün garanti kapsam› d›fl›nda kalabilir. Bu sebeple ürünlerin
kullanma k›lavuzlar›nda Türkçe aç›klamalar›n mutlaka
yer almas› gerekir.”
Günümüz toplumlar›nda çok önemli bir yere sahip olan
iletiflim araçlar›, Türkiye’de dile karfl› çok ac›mas›z. Yaz›l› ve görsel medyada i dilin do¤ru kullan›m› konusuna çok az önem veriliyor. ATV, NTV, Flash, Show, Star,
Number One, Power Turk, CNBC-E...isimli kanallar›m›z›n olmas› da bunu do¤rular nitelikte. Kanal adlar›n›n
yan› s›ra bir de bu kanallarda yay›nlanan programlar
var. Yay›ndan kald›r›lm›fl veya yay›nda olan televizyon
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programlar›na bir göz atacak olursak; “Talk Show, Beyaz Show, Sporaktif, High Life, Paparazzi, Show bafll›yor, Magazin Forever, Spor Suare, Ekomagazin, Riziko,
Elektrolig, Mega Turnike, Eurocops, Klastext, Megaresponse, Mega Haf›za, Cafe Magazin, Rock Market, Panorama, ‹bo Show, Dekodizayn, Airport, Techlife, Trend
Sa¤l›k, Homedrom, Barkod, Song 24, Trend Seter, fiaka
fiuka, Infomen, Eurogol, Futbol Mundial, Transworld
Sport, Headquarters, Pitstop, The Apprentice, Haberturk Weekend, By-Kus Show... liste uzay›p gidiyor. Gariptir ki insanlar›n k›yafetine kar›flan RTÜK bir milletin
kimli¤ini oluflturan dile sahip ç›km›yor.
Türkçenin önemli sorunlar›ndan birisi de bilim dili olarak yetersiz kald›¤›n›n söylenerek, Osmanl› gibi iki s›n›fl› bir toplum haline getirilmeye çal›fl›lmas›d›r. O dönemlerde de ayd›n kesim halktan farkl› Arapça-Farsça
kar›fl›k bir dil kullan›p halktan kopmufllar ve yukar›dan
bakm›fllard›r. Günümüzde de bu durumun yeniden
hortlamaya bafllad›¤›n› görüyoruz.. Bilim yoluyla giren
yabanc› sözcüklerin Türkçe karfl›l›¤›n› bulmak yerine
do¤rudan kullan›yoruz. Bu da tam bir keflmekefle dönüflüyor. Özellikle televizyonda s›kça gördü¤ümüz kendini ayd›n olarak niteleyen kesim bunu çok s›k yap›yor
ve ister istemez bu durum halka da yans›yor, böylelikle sahip oldu¤umuz Türkçe periflan ediliyor. (Tarihten
bir not:1933 reformunu yaflayan ‹stanbul Üniversitesi’ne gelen yabanc› bilim adamlar›ndan 3 y›l içinde Türkçe ö¤renmeleri ve bu sürenin sonunda derslerini Türkçe vermeleri istenmiflti.)
Müzikte de Türk diline karfl› adeta suç iflleniyor. “öldürcen mi”, “k›rcan m›”, “kescem” gibi Türkçede bulunmayan ifadeler pop müzik olarak 3 yafl›ndaki çocu¤un bile diline yerleflmekte. ‹ngilizce flark› söylemek flark›c›ya
ayr›cal›k veriyor. ‹fli olmayana k›z vermeyenler gibi ‹ngilizce flark› söylemeyene de talep olmuyor. Böylece
dil yavafl yavafl yok oluyor.
Bir de bat›dan gelip dilimize yerleflen kelimeler dilimize o kadar hakim olmufl durumda ki Türkçesi karfl›l›¤›
garipseniyor. “Kuaför, flarküteri, butik, rafineri, restoran, otel, motel, kamping, piknik, sauna, kafeterya, roof, devalüasyon, döviz, spiker, parlemento, brifing, seas, matine, suare, deplasman, avantaj, panel, sempozyum, mesaj, bonfile, termosifon, konfeksiyon....” gibi
nice örnekler verilebilir. R›za AKDEM‹R Dil facias› ve
Adnan Ötüken
Elimizdeki bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere Türkiye’nin
kalbi say›lan baflkent bile dilini, ma¤azalar›n›, tabelalar›n› yabanc›lara özellefltirmifl. Ne yaz›k ki dildeki yozlaflma, yabanc›laflma Ankara ile s›n›rl› de¤il. Bu sorun
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Türkiye’nin ticaretinden televizyondaki program›na kadar, konuflulan dilden sanat›na kadar ilerlemifl ve tahribat›n› yapm›fl durumda.
Tarihin kay›tlar›na göre, Osmanl› Devletinin son günlerindeki iflgal döneminde ‹stanbul caddelerinin görüntüleri yabanc› tabelalar ile süslüymüfl, ayd›nlar›n konufltu¤unu halk, halk›n konufltu¤u dili de ayd›nlar anlamazm›fl.
Tarih biliminin en önemli özelli¤i geçmiflten ders al›p
gelece¤i yorumlamakt›r. Bu ba¤lamda Türk tarihi yeterince ders verici ve ayd›nlat›c› niteliktedir. Hala baz›
fleyleri hissedip, anlamland›ram›yorsak sadece dilde de¤il bizi biz yapan tüm ögelerimizde tehlike çanlar›n›n
çald›¤›n› gösterir. Tarihe bak›ld›¤›nda çöküfl aflamas›ndaki devletlerin bayraklar›ndan evvel, dillerini kaybettikleri görülecektir. Dile gereken özeni gösterirsek tarih
tekerrür etmeyecektir.
Konunun Önemini Özetleyen Sözler;
Dilini kaybetmifl bir millet, milli benli¤ini, de¤erlerini,
özünü, daha do¤rusu, her fleyini kaybetmifltir. “Bir ülkeyi y›kmak istiyorsan›z, dilini tahrip edin” KONFÜÇYÜS
“Milli duygu ile dil aras›ndaki ba¤ çok güçlüdür. Dilin
milli ve zengin olmas› milli duygunun geliflmesinde bafll›ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.
Yeter ki bu dil bilinçle ifllensin. Ülkesini, yüksek ba¤›ms›zl›¤›n› korumas›n› bilen Türk ulusu, dilini de yabanc› dillerin boyunduru¤undan kurtarmal›d›r.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

”

Kaynak: Türkçemiz.net adresinden 08.06.2008 tarihinde al›nm›flt›r.
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Türleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Türleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Türleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Biçimleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Biçimleri” bölümünü gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Anlat›mda amaç, konu hakk›nda duygu ve düflünceleri
okuyucuya en etkili biçimde aktarmak, bireyin anlat›mdan zevk almas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için öncelikle
anlat›m›n duruluk, do¤ruluk, aç›kl›k, yal›nl›k, ak›c›l›k,
özgünlük ve do¤all›k gibi kimi niteliklere sahip olmas›
gerekir. Duruluk anlat›mda gereksiz sözcüklerin ve gereksiz cümlelerin bulunmay›fl› demektir. Anlat›mda do¤ruluk; cümlenin dil kurallar›na uygun olmas› biçiminde
aç›klanabilir.
Anlat›mda aç›kl›k; bir anlat›m›n okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan anlat›m› gerçeklefltiren kifli ile ayn›
biçimde kolayl›kla alg›lanmas›d›r. Yal›nl›k ise süs ve
özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s› duymadan do¤al ve içten cümleler oluflturmad›r.
Anlat›mda ak›c›l›k; anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas› olmayan, bir engele tak›lmadan ak›p
giden cümleler kurulmas›d›r. Anlat›mda özgünlük; yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›saca kimli¤i yans›tan yaz›lar üretilmesi, do¤all›k ise gerçekli¤in
d›fl›na ç›k›lmadan bir duygunun, bir düflüncenin içten
geldi¤i gibi anlat›lmas›d›r.
S›ra Sizde 2
Baflar›l› bir konuflma gerçeklefltirebilmenin en temel
koflullar›nda biri konuflman›n amac›n›n olmas›d›r. Bunun d›fl›nda konuflman›n içten ve canl› olmas›, konuflman›n kiflinin kendisine özgü kendi özgü üslubu ile
gerçekleflmesi yani do¤al olmas› önemlidir. Konuflman›n aç›k ve anlafl›l›r, ak›c› ve inand›r›c› olmas› konuflmac›n›n sözleriyle dinleyicide güven duygusu oluflturmas› da baflar›l› bir konuflman›n temel ilkeleri aras›nda
say›labilir. Tüm bunlara ek olarak konuflman›n ilgi çekici olmas›, konuflmac›n›n konuflmay› destekleyen ö¤eler kullanmas›, konuflmada görgü kurallar›na uyulmas›
ve sesin iyi kullan›lmas› da konuflman›n baflar›s› art›ran
etmeler aras›nda say›labilir.

S›ra Sizde 3
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için konuyu ve ana düflünceyi saptamak ve s›n›rland›rmak, bak›fl aç›s›n› belirlemek,
düflünceleri düzenlemek (plan yapmak), ve anlat›m›n
hangi anlat›m biçimiyle gerçeklefltirilece¤inin belirlenmesi gerekir. Bunun yan› s›ra baflar›l› bir yaz›l› anlat›m
gerçeklefltirebilmek için yaz›lacak konuya iliflkin fikirlerin zihinde de¤erlendirilmesi, konu hakk›nda yeterli
bilgiye sahip olunmas› bunun içinde iyi bir okuyucu
olunmas›, iyi bir sözcük da¤arc›¤›na sahip olunmas›, iyi
bir gözlemci olunmas›, yaz›lacak konuya iliflkin anlat›m
birimlerinin do¤ru biçimde kullan›lmas›, noktalama ve
yaz›m kurallar› uyulmas›, aç›k, yal›n, özgün, duru ve
do¤ru bir anlat›m›n gerçeklefltirilmesi önemlidir. Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için yukar›da belirtilen konular›n
yan› s›ra yazma sürecinin aflamalar›na uyarak yazma etkinlikleri gerçeklefltirmek de önemlidir.
S›ra Sizde 4
Sözlü anlat›m, konuflman›n yap›ld›¤› anda anlafl›l›r olmal›yken yaz›l› anlat›mda; yaz›l› bir metni tekrar tekrar
okuma olana¤› vard›r. Sözlü anlat›m› yaz›l› anlat›mdan
ay›ran di¤er bir etmen de sestir. Ses, düflüncelerin önem
ve anlam›na göre ayarland›¤›nda dinleyenleri olumlu
biçimde etkiler. Ancak yaz›l› anlat›mda ses ögesinin yerine anlat›m›n birimlerinin etkili kullan›m› söz konusudur. Konuflma an›nda vücudun ald›¤› durum önemlidir.
Hareketlerin ölçülü olmas› gerekir. Oysaki yaz›l› anlat›mda böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Anlat›m çeflitlili¤i, yaz›da oldu¤u kadar sözlü anlat›mda da geçerlidir. Yazarken ve konuflurken seçilecek sözcükler, düflünceleri anlatmaya yard›mc› olur. Noktalama iflaretleri
yaz›da ak›fl› sa¤lar. Ayn› fley, sözlü anlat›mda sözcüklerin cümlede ald›¤› anlama göre söylenmesi ile olur. Bu
bak›mdan yap›lacak konuflmalarda sözcükleri dikkatli
kullanmak onlar› do¤ru telaffuz etmek ve cümledeki
anlam›na göre söylemek gereklidir.
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Metin Üretimi

3

Bu ünitede metin kavram›n›n tan›m›, gösterge kavram›, dilsel iletiflimin temel birimi olarak metnin özellikleri, metin olma koflullar› ve metin üretme evreleri konular› irdelenmekte ve bu do¤rultuda örneklere yer verilmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Metin kavram›n› aç›klamak,
Gösterge kavram›n› aç›klamak,
Dilsel iletiflimin temel birimi olarak metnin özelliklerini kavramak,
Metin olma koflullar›n› aç›klamak,
Ba¤dafl›kl›k türlerini örneklendirmek,
Metin üretme evrelerini kavramak,
Metin üretme evrelerinin özelliklerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Üniversiteyi yeni bitirmifl ö¤retmen olarak flirin bir beldede göreve bafllam›flt›m. Henüz bir ayl›k ö¤retmendim. Heyecanl›yd›m, iflimi ve ö¤rencilerimi çok seviyordum.
Ö¤rencilerim üçüncü s›n›fa gidiyorlard› ve toplam yirmi bir kifliydiler. Birlikte geçirdi¤imiz bir ay içinde birbirimize al›flm›flt›k. Veliler okula geldikçe onlarla da tan›fl›yor, ayaküstü sohbet ediyordum. Okulda veli toplant›lar› bafllam›flt›. Benim de
bir veli toplant›s› düzenlemem gerekiyordu. Zaman›n› planlad›m, ö¤renciler
arac›l›¤›yla toplant› gününün ve saatinin velilere ulaflmas›n› sa¤lad›m. Nas›lsa velilerle tan›fl›yorum diye düflünüyordum ve toplant› öncesi pek bir planlama yapmam›fl, toplant›y› çok da ciddiye almam›flt›m. Seçece¤im sözcükleri, söze neyle
bafllay›p sözü nas›l bitirece¤imi zihnimde netlefltirmemifltim. Toplant› bafllad›¤›nda birden çok heyecanland›¤›m› fark ettim. Önce söylemem gerekenleri sona b›rakm›fl, baz›lar›n› da unutmufltum. Seçti¤im sözcükler de yanl›flt›. Bu yanl›fl sözcükler, velilerimle iletiflimimi istedi¤im noktadan uzaklara götürmüfltü. Toplant›
bitti¤inde üzgündüm. Gerekli planlamay› yapmad›¤›m için zaman› da çok uzatm›flt›m. Oysa bu tür aksilikler, ö¤renciyken yaz›l› s›navlar›mda da bafl›ma gelmiflti. Planlamadan verdi¤im s›nav kâ¤›tlar›, gereksiz yinelemelerle dolu oldu¤undan
bana düflük notlar olarak geri dönmüfltü. Okuldan ç›k›p eve do¤ru yürürken akl›mda tek bir fley vard›: Metin üretmeyi ö¤renmek.

Anahtar Kavramlar
• Metin
• Gösterge
• Metin olma koflullar›

• Ba¤dafl›kl›k
• Tutarl›l›k
• Metin üretme evreleri

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• Gösterge
• D‹LSEL ‹LET‹fi‹M‹N TEMEL B‹R‹M‹ OLARAK MET‹N
• MET‹N OLMA KOfiULLARI
• Ba¤dafl›kl›k
• Tutarl›l›k
• Amaçl›l›k
• Kabul Edilebilirlik
• Bilgilendiricilik
• Durumsall›k
• Metinler Aras›l›k
• MET‹N ÜRETME EVRELER‹
• Amac›n Belirlenmesi
• Konuyu Seçme ve S›n›rland›rma
• ‹letiyi Belirleme
• Düflünceleri Düzenleme
• Söylem Tasar›m›
• Kavram A¤›n› Kurma
• Dilsel Gösterenleri Seçme
• Metin Düzeyinde Dilsel Kodlamaya Geçifl
• Söyleme / Yazma
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G‹R‹fi
Dil, anlama ve anlatma olmak üzere iki temel etkinlik alan›ndan oluflmaktad›r. Anlatma, konuflma ve yazma becerilerini içerir. Sözlü iletiflim konuflma, yaz›l› iletiflim
ise yazma becerisine dayan›r. Birey; konuflma sürecinde sözlü olarak sunulan metinler, yazma sürecinde yaz›l› olarak sunulan metinler üretir.
Metin, belirli bir bildiriflim ba¤lam›nda bir ya da birden çok kifli taraf›ndan sözlü ya da yaz›l› olarak üretilen bir dil dizgesi bütünüdür. Bildiriflim; konuflucuyla
dinleyici aras›nda bildiri al›flverifli, karfl›l›kl› bildiri aktar›m›, bildirim eyleminin çift
yönlü görünümüdür (Vardar, 1988, s.47). ‹fllevsel dil bilime göre dilin temel ifllevi,
bildiriflim sa¤lamakt›r. Bildiriflim ifllevi olmayan yaz›l› ya da sözlü bir belge, metin
de¤ildir. K›saca metin, bafl› ve sonu kesin çizgileriyle s›n›rl› bir yap› oluflturan dilsel göstergelerin art arda geldi¤i anlaml› yap› olarak tan›mlanabilir (Akbay›r, 2006,
s.215). Dil bilime Saussure’ün getirdi¤i en önemli kavramlardan biri olan dilsel
gösterge, dilin mesaj iletmek için baflvurdu¤u araçlard›r.

Bildiriflim: Konuflan ile
dinleyici aras›nda bildiri
al›flveriflidir.

Gösterge
Saussure’e göre her dil göstergesi, iki yüzü olan bir gerçekliktir: Biri somut; yani
duydu¤umuz fley, öteki soyut; yani zihnimizde tasarlad›¤›m›z imgedir. Dil göstergesi, bir gösteren ile bir gösterilenin birleflmesinden oluflur ve bu iki parça, t›pk›
bir kâ¤›d›n iki yüzü gibi birbirinden ayr›lmayan bütünlerden oluflmaktad›r (K›ran,
1996, s.60). Göstergenin iki yüzü örnekte gösterilmifltir.
Bal›k sözcü¤ü somut olarak /b/, /a/, /l/, /›/, /k/ ses dizisi biçiminde gerçekleflir. Bu
sözcü¤ün anlam›; yüzebilen; solungaçlar›, kuyru¤u olan bir hayvan kavram›na
göndermede bulunur. Ses dizisi göstereni, anlam ise gösterileni oluflturur (Saussure, 1998, s. 108). Bu gösterge, fiekil 3.1’de görüldü¤ü gibi iki yönlü, iki yüzü olan
bir ögedir; bu iki yön sürekli olarak birbirini an›msat›r, birbirini ça¤r›flt›r›r.

Gösterge: Bir gösteren ile
bir gösterilenin
birleflmesinden oluflan
bütündür.

ÖRNEK

fiekil 3.1
Göstergenin ‹ki
Yüzü

Kavram

Ses Simgesi

Bal›k

Göstergenin birinci yönünü gösterilen (kavram) oluflturur. Belli biçimiyle suda
yaflayan yarat›k kavram›, onun ayn› dili konuflanlarda ortak olan biliflsel nitelikteki gösterilenidir. Türkçede /b/, /a/, /l/, /›/, /k/ seslerinden oluflan ve bütünüyle
sessel nitelikteki gösteren, sessiz okuma s›ras›nda bile biliflsel imgeyi canland›rmaktad›r (Aksan, 1998, ss. 153–154).
Her metin, anlam bütünlü¤ü oluflturan metin parçac›klar›n›n (cümle ve cümle
de¤erindeki birliklerin) toplam›d›r. Bu metin parçac›klar› birleflerek metnin içeri¤ini oluflturur. Dilsel göstergelerin tasarlanm›fl bir bütünü olan metinler; heyecan,

Kaynak: Saussure,
F. (1998). Genel dil
bilim dersleri.
Vardar, B. (Çev.).
‹stanbul:
Multilingual
Yay›nlar›.
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coflku, korku, sevgi gibi birçok soyut kavram› kullanan ve al›c›s›nda birbirini izleyen biliflsel imgeler yaratan anlam bak›m›ndan zengin dilsel birimlerdir (Akbay›r,
2006, s.215).

D‹LSEL ‹LET‹fi‹M‹N TEMEL B‹R‹M‹ OLARAK MET‹N
Dile dayal› iletiflimde sesler, sözcükler ve cümleler bir bütün olarak ele al›nmaktad›r. Bireyler, iletiflimde do¤al olarak metinleri kullanmaktad›r. Metin, dilsel iletiflimin
temel birimidir ve do¤as› gere¤i, anlamsal ve dilsel olarak bir bütünlü¤ü göstermektedir (Keçik, 2004, s. 10). Afla¤›daki örnekle bu durum aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

ÖRNEK

• Murat düflmüfltü.
• Murat’›n can› ac›yordu.
• Murat’›n ellerinde s›yr›klar vard›.
• Murat’›n üstü bafl› çamur içindeydi.
• Zeynep Han›m üzüldü.
• Zeynep Han›m Murat’›n ö¤retmenidir.
• Zeynep Han›m temizledi.
• Murat iyi hissetti.
Yukar›da yer alan s›ral› cümleler birlefltirildi¤inde flu biçime dönüfltürülebilir:
“Murat’›n can› ac›yordu; ÇÜNKÜ düflmüfltü VE ellerinde s›yr›klar vard›. ÜSTEL‹K üstü bafl› DA çamur içindeydi. Ö¤retmeni ONU ÖYLE GÖRÜNCE üzüldü.
Yaralar›n› VE üstünü temizledi. KISA B‹R SÜRE SONRA Murat KEND‹N‹ DAHA
iyi hissetti.”
S›ral› cümleler ve paragraf biçiminde ifade edilen cümleler karfl›laflt›r›ld›¤›nda
paragraf biçimindeki ifadede baz› cümlelerin birlefltirildi¤i, baz› sözcük ve öbeklerin eklendi¤i, baz›lar›n›n ise silindi¤i ya da yerine baflka sözcükler kullan›ld›¤› görülmektedir. Bu de¤iflimler sonucunda ikinci örnekteki cümle say›s› azalmakta; ancak ikinci örnek daha çok bilgi vermektedir. Çünkü cümlelerde anlat›lanlar, neden-sonuç ve zaman iliflkileri kullan›larak anlamsal aç›dan; yinelenen ögeler silindi¤i için de biçimsel aç›dan bir bütünlük oluflturmaktad›r. Bu nedenle dilsel aç›dan
metin; birbirini izleyen, s›ral› ve anlaml› bütünler oluflturan cümleler dizisidir. Bu
dizilifl rastlant›sal de¤il belli bir mant›k s›ras›na dil bilgisi kurallar› ve metin iflleyifline göre yap›lmaktad›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

1

Metin oluflturma
sürecini çevrenizdeki hangi eylem ya da eylemlere benzetebilirsiniz?
SIRA S‹ZDE
Metin, iletiflimin birimidir. Eksiksiz bir iletiflim, iyi düzenlenmifl metinlerle
D Ü fi Ü N E L ‹ M
gerçekleflir.
Dilsel iletiflimin temel ögeleri flu biçimde s›ralanabilir:
S O R U
Konuflucu/yazar;
metni sözle ifade eden konuflucu, kaleme alan ise yazard›r.
Al›c›; konuflucunun ya da yazar›n kodlad›¤› iletiyi al›p kodunu çözen kiflidir.
Gönderge;
kendisinden söz edilen nesne, kifli, kavramd›r. Her zaman üçüncü
D‹KKAT
tekil kifli iyelik ekleriyle ifade edilir. Örtük de olsa göndergesi olmayan bir metinden söz etmek olanaks›zd›r. ‹ki tür gönderme vard›r. Birincisi; sözlü iletiflimi belirSIRA S‹ZDE
leyen; bu iletiflim
s›ras›nda var olan zaman›, nesneleri, varl›klar› kapsayan durumsal göndergedir. ‹kincisi olan metinsel gönderge; yaz›l› ya da sözlü iletiflim s›ras›nda var olmayan
yerleri, nesneleri ve varl›klar› içerir (K›ran ve K›ran, 2006, s.87).
AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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‹leti Türleri

Durumsal Gönderge

Romanlar, masallar, anlat›lar,
Durumsal gönderge yoktur.
raporlar, makaleler
Tiyatro

Metinsel Gönderge
Her fley betimlenebilir ya da
anlat›labilir.

Kaynak: K›ran ve
K›ran (2006). Dil
bilime girifl. Ankara:
Seçkin Yay›nlar›.

Dekorlar, oyuncular, nesneler ve Anlat›lar, betimlemeler,
izleyiciler durumsal göndergedir. kiflilerin ça¤r›flt›rd›klar›

Çizgi romanlar, resimli ya da ‹mge ya da imgeler, durumsal
foto¤rafl› anlat›lar
göndergedir.

Metinler arac›l›¤›yla
ça¤r›flt›r›l›r.

‹leti; bir sözce ya da metindir. Dilsel bildiriflim eyleminde konuflucunun/yazar›n belli bir düzgüye uygun olarak oluflturup al›c›ya yöneltti¤i göstergesel bütündür (Vardar, 1998, s.46).
Kanal; metnin kulland›¤› somut araçt›r. Yaz›l› metinde; gazete sayfas›, defter
kâ¤›d›, kitap sayfas›, bilgisayar ekran› olabilir. Sözlü metinde somut araç ise ses
dalgalar›d›r (K›ran ve K›ran, 2006, s.90).
Kod; iletinin üretildi¤i dildir. Bu,
Gönderge
her fleyden önce anlaflma için gerekli olan ortak dilsel koddur. Bu nedenle anlat›c› ve al›c›n›n ayn› dili konuflVerici
‹leti
Al›c›
mas› gerekmektedir. ‹letiflimin bu iki
ögesi ayn› kodu kullanm›yorsa iletiflim gerçekleflmez.
Kanal
Tüm bu ögeler, R. Jakobson’un belirtti¤i iletiflim flemas›nda oldu¤u gibi
Kod
belli bir düzen içerir. Dilsel iletiflimin
temel ögeleri fiekil 3.2’de gösterilmifltir.
Dilsel iletiflimin temel birimi olarak metin kavram›n› tart›fl›n›z.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹letiflimde metinlerin ifllevleri üzerine yo¤unlaflan De Beaugrande
ve Dressler
(1981), dilsel bir ürünün metin olabilmesi için gerekli özellikleri yedi bafll›kta topS O R U
lam›flt›r. Bu özellikler flöyledir:

D‹KKAT

fiekil 3.2
‹letiflim fiemas›
Kaynak: K›ran, Z.
ve K›ran A. (2006).
Dil bilime girifl.
Ankara: Seçkin
Yay›nlar›.

2

MET‹N OLMA KOfiULLARI

Ba¤dafl›kl›k

Tablo 3.1

Metindeki sözcüklerin ve cümlelerin birbirlerine aflamayla eklenmesine ba¤dafl›kl›k denmektedir. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeysel yap›s›ndaki dil bilgisel iliflkiler yoSIRAiliflkisi
S‹ZDE bazen bir
luyla oluflan ba¤lant›larla ortaya ç›kar. Metindeki ba¤dafl›kl›k
cümlenin içinde, bazen cümleler aras›nda, bazen de paragraflar aras›nda ortaya
ç›kmaktad›r.
AMAÇLARIMIZ
Cümlelerin birbirlerine eklemlenerek bir metin oluflturmas›n› sa¤layabilmek
için uyulmas› gereken ölçütlerden baz›lar›, do¤rudan metnin yüzey yap›s›yla; yani
sözcük ve söz dizimi düzeyiyle ilgilidir. Tüm bunlar, metnin kendi
uyumlu
K ‹ T Aiçinde
P
olmas›n› sa¤lar. Genellikle ba¤laçlarla yap›lan ba¤lant›lama, komflu cümlelerdeki
önermeler aras›ndaki iliflkiye dayan›larak yap›l›r (Toklu, 2003, s.127). Ba¤dafl›kl›k
ölçütü, önermelerin birbirlerine ba¤lanmas› ve metnin çizgisel
T E Lbiçimde
E V ‹ Z Y O N düzenlenmesi sonucunda ortaya ç›kar. Baflka bir deyiflle bir metnin uyumlu olabilmesi için,

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Metin Olma Koflullar›:
1. Ba¤dafl›kl›k
2. Tutarl›l›k
3. Amaçl›l›k S O R U
4. Kabul edilebilirlik
5. Bilgilendiricilik
6. Durumsall›k
D‹KKAT
7. Metinler aras›l›k

N N

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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kendisini oluflturan çeflitli bölümlerin dilsel bir bütünlük sa¤layacak biçimde birbirlerine ba¤lanmalar› gerekmektedir. Metnin uyumlulu¤unu sa¤layan dilsel ögeler, gerek bölümlerin kendi içlerinde gerekse bölümler aras›nda dil bilgisel, söz dizimsel, anlamsal ve mant›ksal ba¤lant›lar kurulmas›na yard›mc› olurlar. (Onursal,
2003, s. 120).

Gönderim
Bir metnin ba¤dafl›kl›k özelli¤i tafl›yabilmesi için içermesi gereken dilsel ögeler
aras›nda bulunan gönderim, artgönderim ve öngönderim olarak iki biçimde görülmektedir. Eflgönderim iliflkisi içinde olan her sözcük ya da dil bilgisel öge; baflka
bir deyiflle göndergeleri ayn› olan her gösterge, birer artgönderimdir. Artgönderimler bir metinde çeflitli biçimlerde gerçekleflebilir:
• Ayn› göstergenin yinelenmesi ile oluflanlar.

ÖRNEK

Dün annemi arad›m. Annemin telefondaki sesi titriyordu.
• Bir göstergenin, özellikle de kifli ad›n›n, bir k›sm›n›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Semaver, Sait Faik Abas›yan›k’›n on dokuz öyküden oluflan kitab›d›r. Abas›yan›k, ilk öyküde bir fabrikada iflçi olan Ali’nin annesiyle geçirdi¤i mutlu
günleri anlat›r.
• Göstergenin yerine ayn› anlama gelen bir niteleme kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Emre çay›rda kofluyordu. Arkadafls›z, yapayaln›z çocuk; onu kuflatan bu basit, saf çevresinde yaflay›p gidiyordu.
• Bir göstergenin yerine onu tan›mlayan bir ad›l›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Zaman zaman bütün bunlar› ona unutturan tek fley, gezgin sat›c›yd›. Onu görür görmez olanca h›z›yla koflmaya bafllad›.
• Göstergenin efl anlaml›s›n›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Parayla ilgili tüm s›k›nt›lar›n› herkesle paylafl›yordu. Nakit s›k›nt›s› çekti¤ini
söylemiflti.
• Eylemin adlaflt›r›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Askerli¤ini bitirip gelince orman bölgesinde ev yapt›, ormanc›l›k yapmaya bafllad›. Bu bafllang›ç, yeni bir hayat›n kap›s›n› açt›.
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• Göstergenin üst anlaml›s›n›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Kalemin ve defterin, a¤açtan yap›lm›fl olmas› çocu¤u flafl›rtm›flt›.
Ba¤dafl›kl›k ögesi olan öngönderimler, artgönderimlerin tersine anlaml› bir
birimin yerini tutan bir ögenin söylemde ondan daha önce an›lmas›yla ortaya ç›kar (Vardar 1998, s.162).
Buradan ayr›lmadan önce, flunu belirtmeliyim ki çok güzel bir ifl yapm›fls›n›z.

ÖRNEK

Eksiltili Anlat›m
Eksiltili anlat›m, al›c›n›n alg›lamas›n› olumsuz biçimde etkilemeyecek flekilde, metindeki baz› ifadeleri düflürme yoluyla oluflur. Eksiltili yap› flöyle örneklendirilebilir:

ÖRNEK

- Ben gidiyorum.
- Ben de.
Örnekteki metinde al›c›n›n söyledi¤i “Ben de.” sözü asl›nda “Ben de gidiyorum.” cümlesinin eksiltili anlat›m›d›r.

De¤ifltirim
Ba¤dafl›kl›k iliflkisi kuran bir baflka unsur da de¤ifltirimdir. De¤ifltirim, metinde bir
ögenin yerini bir baflka ögenin almas› yoluyla oluflur.

ÖRNEK

Ayfle’nin notlar› çok iyi. Demet’in de öyle de¤il mi?
Ald›¤› arma¤anlar› geri verece¤ini söyledi ve öyle yapt›.

Ba¤lama Ögeleri
Bir metinde ba¤dafl›kl›¤› sa¤layan ba¤lama ögeleri bulunmaktad›r. Ba¤lama
ögelerinin çeflitli ifllevleri bulunmaktad›r. Bu ögeler, metinde dil bilgisel ve anlamsal ba¤lar oluflturur. Ba¤lant› ögelerinden baz›lar› flöyle s›ralanabilir (Onursal, 2003, s. 120):
• Metindeki zamansal de¤iflimi ve geliflimi gösteren zamansal ba¤lant› ögeleri (önce, sonra, daha sonra, sonunda...),
• Metindeki uzama iliflkin de¤iflimi ve geliflimi gösteren uzamsal ba¤lant› ögeleri (burada, orada, afla¤›da, yukar›da, alt›nda, üstüne...),
• Metne konu olan düflüncelerin öncelik, önem gibi iliflkilerini gösteren s›ralama ba¤lant› ögeleri (öncelikle, ilk olarak, ayr›ca, bir yandan, di¤er yandan...),
• Düflüncelerin de¤iflik biçimde yeniden ele al›nmas›n› sa¤layan yeniden oluflturma ba¤lant› ögeleri (baflka bir deyiflle, sonuç olarak, ya da, yani...),
• Uslamlama ba¤lant› ögeleri (fakat, bununla birlikte, ancak, oysa, zaten...),
• ‹ki düflünceyi ya da göstergeyi do¤rudan birbirlerine ba¤layan ba¤lant› ögeleri (ve, ile...).
Ba¤dafl›kl›k ögeleri, cümleler aras›ndaki anlamsal ve mant›ksal ba¤lar› kurarak cümlelerinin birbirlerine eklemlenmelerini ve metnin çizgiselli¤inin oluflmas›n› sa¤lar.
Ba¤dafl›kl›k özelli¤i gösteren cümleler yaz›n›z.

SIRA S‹ZDE
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Tutarl›l›k
Tutarl›l›k, metinde yer alan kavramlar aras›ndaki iliflkileri kapsamaktad›r. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeyinde dilsel ögeler arac›l›¤›yla görülebildi¤i halde tutarl›l›k, derin yap›da oluflan anlamlar aras›ndaki mant›ksal ba¤lant›d›r (Onursal, 2003, s. 121).
Ba¤dafl›kl›k, kendisini yaln›zca metnin yüzeyinde somut bir biçimde gösterirken tutarl›l›k olgusu, soyut anlam düzeyinde incelenir. Bu nedenle tutarl›l›k, ilk
bak›flta metnin yüzeyinden alg›lanamaz; belli bir yorum süreci gerektirir. Metinde
yer alan eylem, durum ya da olaylar›n; yani göndergelerinin al›c›n›n sahip oldu¤u
metin d›fl› dünya gerçeklerine iliflkin bilgiler do¤rultusunda anlamland›rabilece¤i
biçimde ortaya ç›kmas›na ba¤l›d›r. Baflka bir deyiflle metnin göndergelerinin, al›c›n›n d›fl dünya gerçekleriyle örtüflmesi gerekmektedir.

ÖRNEK

Bilgi ça¤›nda bütün örgütsel yap›lar gibi küresel rekabet flartlar› içerisinde e¤itim örgütleri de varl›klar›n› sürdürebilmek, örgütsel hedeflerini gerçeklefltirebilmek, organizasyonlar›n› ça¤›n gereklerine göre yeniden yap›land›rabilmek için
örgütsel yönetim yap›lar›nda bilgi yönetimine dair stratejik süreçler planlamak
durumundad›rlar.
Yukar›daki örne¤e bak›ld›¤›nda bu cümle dizisi; küresel rekabet, e¤itim örgütleri, örgütsel hedef, stratejik planlama alanlar›nda bilgisi olan al›c›lar taraf›ndan gerekli mant›ksal ba¤lant›lar kurularak yorumlanabilecektir. Ancak ayn› cümle dizisi,
örnek cümlede geçen kavramlara iliflkin bilgisi olmayan al›c›lara tutars›z gelebilir;
çünkü onlar bu metnin evreniyle örtüflen bir d›fl dünya bilgisine sahip olmad›klar› için metinde yer alan anlamsal ba¤lant›lar› kuramayabilirler.

Amaçl›l›k
Her yaz› ya da her konuflma, belirli bir amaca yöneliktir. Bireyi anlat›ma iten ana
neden, amaçt›r. Amac› belirleyen cümle, ana düflünceyi oluflturur. Anlat›lara bu
düflünce yön verir. Anlat›n›n düflünce yap›s› ana düflünce üzerine kurulur. Bu nedenle anlat›da kullan›lacak her ögenin, ana düflüncenin ekseninde bulunmas› gerekir. Metindeki yard›mc› düflünceler, aç›klamalar, örnekler; ana düflünceyi desteklemek ve ana düflüncenin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamak içindir.

Kabul Edilebilirlik
Bir metnin kabul edilebilirli¤i, metnin iç yap›s›na ve al›c›n›n özelliklerine ba¤l›d›r.
Metnin niteli¤i, tutarl›l›¤›, anlaflabilirli¤i ve bilgi vericili¤i birinci boyut olan metnin
iç yap›s›n›; al›c›n›n beklentileri ise ikinci boyut olan al›c›n›n özelliklerini oluflturmaktad›r. Kabul edilebilirlik, metin üreticisi ile metin al›c›s› aras›nda ne kadar bilginin paylafl›ld›¤› ve her ikisinin uzlafl›mlar›n›n ne kadar örtüfltü¤ü ile de yak›ndan
ilgilidir (Toklu, 2003, s.131). Metnin amac› ve kabul edilebilirlik düzeyi aras›nda
yak›n bir iliflki vard›r. Metnin amac› ne kadar aç›k biçimde ortaya konursa al›c›
taraf›ndan kabul edilmesi de o derece kolay olacakt›r.

Bilgilendiricilik
Bilgilendiricilik, bir metinle aktar›lan bilgilerin nitelik ve niceli¤i ya da bu bilgilerin bilinirlik derecesi anlam›na gelir. Metin al›c›s› için yeni olan bilgilerin çoklu¤u
metnin anlafl›lmas›n› zorlaflt›rabilir. Eski bilgilerin çoklu¤u ise metnin anlafl›lma düzeyini art›rd›¤› halde okumaya ya da dinlemeye de¤er olmamas›na yol açabilir
(Coflkun, 2007, s.239).
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Durumsall›k
Durumsall›k kavram›, bir metnin al›c›s›na ve al›c›s›n›n yaflant›s›na uygunluk olarak
ifade edilebilir. Metin ile al›c› aras›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmal›d›r. Gönderilmifl olan bildiri al›nd›¤›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmazsa dilsel bildiri anlafl›lmaz. Sözgelimi Bodrum’da bir cadde kenar›na konan reklam panolar›ndaki “kar
lasti¤i” afifli kimsenin ilgisini çekmez ve durumsall›k ilkesine uymad›¤›ndan pek
bir anlam ifade etmez.

Metinler Aras›l›k
Metinler aras›l›k metinlerin anlam›n›n baflka metinler taraf›ndan flekillendirilmesidir. Baflka bir deyiflle bir metnin önceki metinlerle kurdu¤u iliflkidir. Her metin,
önceki metinlerle iliflkiye girer. Bu durum, metnin anlamland›r›lmas›nda al›c›n›n ilgili metni iliflkili oldu¤u di¤er metinleri de düflünerek kavramas›n› sa¤lar. Metin tamamlama, bir aç›dan metinler aras› iliflki kurmakt›r (Akbay›r, 2006, s.235)
Metin kavram›; kendisini oluflturan cümle dizilerini birbirlerine ba¤dafl›kl›k ve
tutarl›l›k ölçütleriyle ba¤lanarak bir anlam bütünü oluflturmas›yla meydana gelen,
belli bir amaçla üretilmifl, bafl› ve sonu kesin çizgileriyle s›n›rland›r›lan yaz›l› ya da
sözlü bir dilsel ürün olarak tan›mlanabilir. Metin, iletiflimin birimidir.
Metin olma koflullar›n› aç›klay›n›z.

SIRA S‹ZDE
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MET‹N ÜRETME EVRELER‹
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Metin üretme evreleri; amac› belirleme, konuyu seçme ve s›n›rland›rma,
iletiyi
belirleme, düflünceleri düzenleme, söylem tasar›m›, kavram a¤›n› kurma, dilsel
gösterenleri seçme, metin düzeyinde dilsel kodlamaya geçifl SveO Rsöyleme
/ yazU
ma olmak üzere s›n›fland›r›labilir.

Amac› Belirleme

D‹KKAT

Metin üretimi, amac›n belirlenmesiyle bafllar. Her yaz› ya da her konuflma, belirli
SIRA S‹ZDE
bir amaca yöneliktir. Al›c›ya ne iletilmek istendi¤i metnin amac›n›
oluflturur. Bireyi anlatmaya iten ana neden amaçt›r. Metinlerin tafl›d›¤› iletiflimsel amaç, dilin kullan›m amaçlar›yla do¤rudan iliflkilidir.
AMAÇLARIMIZ
John Lyons, dilin “betimsel, anlat›msal ve toplumsal” amaçlara yönelik olarak
kullan›ld›¤›n› belirtir (Akt: Subafl›, 2004, s.22):
1. Betimsel Amaç: ‹letiflimde dilin betimsel amaçlara yönelik
kullan›lK ‹ T olarak
A P
mas›n› gerektiren eylemler flunlard›r:
• Bilgi vermek,
• Bilgi edinmek, almak.
TELEV‹ZYON
Bu nedenle bilgi aktaran metinlerde, dilin betimsel kullan›m›n›n a¤›rl›kl› olmas› beklenir. Betimsel kullan›m›n anlat›m biçimlerinden betimleme ile bir ilgisi yoktur. Betimsel amaçlara yönelik metinlerde anlat›m biçimlerinden aç›klama ve tar‹NTERNET
t›flma kullan›l›r (Akbay›r, 2006, s.219).
2. Anlat›msal Amaç: Birey, dili anlat›msal amaçlara yönelik olarak flu eylemleri gerçeklefltirirken kullan›r:
• Düflünsel tutumu aç›klamak,
• Duygusal e¤ilimi aç›klamak,
• Ahlaki tutumu aç›klamak,
• Ön yarg›lar›, beklentileri aç›klamak.

SIRA S‹ZDE

Ü fi Ü N E L ‹ M
Metin Üretme DEvreleri:
1. Amaç belirleme
2. Konuyu seçme ve
s›n›rland›rmaS O R U
3. ‹letiyi belirleme
4. Düflünceleri düzenleme
5. Söylem tasar›m›
D‹KKAT
6. Kavram a¤›n› kurma
7. Dilsel gösterenleri seçme
8. Metin düzeyinde dilsel
KodlamayaSIRA
geçifl S‹ZDE
9. Söyleme/Yazma

N N

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Birey; dili anlat›msal amaçlara (sanatsal anlat›m) yönelik olarak duygusal e¤ilimi belirtmek, paylaflmak ve anlatmak için kullan›r. Anlat›msal amaçlara yönelik
metinlerde anlat›m biçimlerinden betimleme ve öyküleme kullan›l›r (Akbay›r,
2006, s.220).
Dilin anlat›msal amaçlara yönelik olarak kullan›ld›¤› eylemlerde dil, bireyin içsel özelliklerinin yans›t›c›s›d›r. Bu nedenle estetik de¤erler aktaran metinlerde dil,
a¤›rl›kl› olarak anlat›msal amaçlarla kullan›l›r (Subafl›, 2004,s.23).
3. Toplumsal Amaç: Dilin toplumsal amaçlara yönelik kullan›lmas›n› gerektiren selamlaflmalar, vedalaflmalar, davetler, duyurular, reklamlar bu gruba girmektedir. Birey, dili toplumsal amaçlara yönelik olarak yukar›daki eylemleri gerçeklefltirmek için kullan›r.

Konuyu Seçme ve S›n›rland›rma
Gerek sözlü anlat›m gerekse yaz›l› anlat›mda baflar›l› olman›n en önemli koflular›ndan biri, konunun seçimidir. Konu, anlat›n›n temel gere¤idir. Günlük konuflmalarda konular› genellikle gündemdeki olaylar ve olgular, izlenen bir film, okunan bir yaz›, izlenen bir maç, bireysel duygular oluflturur. Bir topluluk karfl›s›nda
konuflma yap›lacaksa konunun seçilmesi ve s›n›rland›r›lmas› kaç›n›lmazd›r. Yaflant›lar, ilgiler, okunanlar, dinlenenler; konuflma ve yazma konusu bulmada kaynakl›k eden ögelerdir. Konu seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken
önemli bir de¤iflken ise okuyucu ya da dinleyici grubunun özellikleridir. Konunun s›n›rland›r›lmas›nda okuyucu ve dinleyicinin özellikleri, metnin uzunlu¤u/k›sal›¤›, metin üreticisinin konuya iliflkin bilgi birikimi ve yaflant›lar› önemli etkenlerdir. Konunun s›n›rland›r›lmas›nda genelden özele do¤ru bir yol izlenir. Özele
do¤ru inildikçe konu derinleflir. Genel bir konunun s›n›rland›r›lmas›na iliflkin basamaklar örnekte verilmifltir.

ÖRNEK

Genel Konu: E¤itim
Birinci Basamak
E¤itim ve Ö¤retmen
E¤itim ve Ö¤renme
E¤itim ve Okul

‹kinci Basamak
Yaflant›mdaki Ö¤retmenler
Ö¤renmedeki Unsurlar
Okuldaki Dersler

Üçüncü Basamak
Türkçe Ö¤retmenim
Ö¤renmede Bireysel
Farkl›l›klar
En Sevdi¤im Ders

‹letiyi Belirleme
Anlat›n›n düflünce yap›s›, ileti üzerine kurulur. Metnin temel düflüncesi/duygusu iletiyi oluflturur. Bu nedenle ileti, metnin belkemi¤idir. ‹leti, metne birlik ve
bütünlük kazand›r›r. Baflka bir deyiflle metnin örgüsü, ileti üzerine kurulur. ‹letinin, düflünceleri kontrol etmesi, düflünceler aras›ndaki ilgi ve ba¤lant›lar› kurup metinde bir bütünlük sa¤lamas› için birtak›m özellikler göstermesi gerekir.
(Özdemir, 1999, s.11) Bunlar afla¤›da aç›klanm›flt›r:
• Konu de¤il düflünce olmal›d›r.

ÖRNEK

‹leti: Yaban, köy ve köylü sorununa parmak basan gerçekçi bir romand›r.
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• Aç›k ve özlü olmal›d›r.

ÖRNEK

‹leti: Yaban’da Türk köylüsüyle Türk ayd›n› aras›ndaki derin uçurum ortaya konmufltur.
• ‹leti; aç›klamaya, neden-sonuç iliflkisi göstermeye, karfl›laflt›rmaya uygun
olmal›d›r.

ÖRNEK

‹leti: Ölüm hiçliktir.
Örnekte iki ayr› flairin ölüm konusunda iç dünyalar›n› nas›l yans›tt›klar› görülmektedir.
…
Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolan›r y›llar geçer
Dostlar beni hat›rlas›n.

ÖRNEK

Can bedenden ayr›lacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hat›rlas›n…
(Afl›k Veysel fiat›ro¤lu)

Art›k demir almak günü gelmiflse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmufl gibi al›r yol;
Sallanmaz o kalk›flta ne mendil ne de bir kol.
R›ht›mda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranl› hayat›n ne de son matemidir bu!...
(Yahya Kemal Beyatl›)
‹leti ve konu aras›ndaki fark› tart›fl›n›z.

Düflünceleri Düzenleme

SIRA S‹ZDE

5

D Ü fi Ü N E L ‹ M

‹letiyle ilgili düflünceler oluflturulur, iletiyi destekleyecek yard›mc› düflünceler bulunur ve bunlar belirli bir kurgu çerçevesinde düzenlenir. Çok iyi bilinen bir konuS O R U izlenen bir
da k›sa bir metin oluflturulurken zihinsel bir plan yap›labilir. Örne¤in
film anlat›l›yorsa bu, uzun bir planlamay› gerektirmez. Film zihinsel olarak de¤erlendirilir ve anlat›lmaya de¤er noktalar belirlenip anlat›l›r. Ancak
metin üreticisi
D‹KKAT
daha farkl› konularda metin üretirken konunun kapsam› ve uzunlu¤u belirli bir
düzenlemeyi gerektirmektedir. Düzenleme flu biçimde gerçeklefltirilebilir:
SIRA S‹ZDE
• ‹letiye iliflkin düflünceler grupland›r›l›r. Böylece düflünce
tekrarlar› önlenir.
• Anlat›mda girifl, geliflme, sonuç bölümlerine uygun düflünceler; mant›k ve
önem s›ras›na göre düzenlenir.
AMAÇLARIMIZ
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• Her bölüm, görüfl aç›s›n›n baflka yönünü aç›klayan düflünce birimi durumuna getirilir (Beyreli ve di¤erleri, 2005, s.45).

Söylem Tasar›m›
Söylem tasar›m› yapmak Michail Halliday’in söylem çözümlemesi yaklafl›m› içinde
tan›mlanan söylem alan›n› ve söylem kipini kapsar (Akt. Subafl›, 2004, s.24).
Söylem alan› flunlar› kapsar:
• Ortam; yani metnin üretildi¤i ve sunuldu¤u anda al›c›ya ulaflt›¤› yer.
• Metnin üretildi¤i yer birincil ortam, sunuldu¤u anda al›c›ya ulaflt›¤› yer ise
genifl ortam olarak adland›r›l›r.
• Konu, metinde bir plan içerisinde aktar›lan düflünceler.
• Söyleme kat›lanlar, metin üreticisi ve al›c›/al›c›lar.
Söylem kipi flunlar› kapsar:
Metnin biçimsel özelliklerinin belirleyicisidir. Metindeki dil kullan›m›, metin
üreticisinin ve al›c›s›n›n etkileflim biçimine yönelik olarak belirli biçimsel özellikler tafl›r. Söylem kipi, metnin sözlü ya da yaz›l› sunumuyla ve metnin türüyle ilgilidir. Metinlefltirmede, söylem kipine göre, sözlü ve yaz›l› iletiflimin uzlaflmalar›na dinleyici ya da okurun metin türüne özgü beklentilerine yönelik düzenlemeler gerçeklefltirilir.
Söylem tasar›m›nda metin üreticisi, yukar›da sözü edilen tüm ayr›nt›lar› birbiriyle iliflkilendirerek planlar.

Kavram A¤›n› Kurma
Kavram a¤› kurulurken metindeki önermelerin birbiriyle uyumlu, tutarl› ve ortak bir konuya yönelik olmas›na dikkat edilir. Metnin içerik flemas›n›n al›c›n›n
yorumlama sürecini güdüleyecek biçimde bir kavram a¤› içermesi sa¤lan›r (Subafl›, 2004, s.25).

Dilsel Gösterenleri Seçme
Uygun sözcük seçimi, metin içeri¤inin eriflilebilir k›l›nmas›nda önemli bir rol oynar. Örne¤in bilimsel metinlerin aç›klama ve tart›flma yönünün a¤›r basmas›ndan
dolay› eylemlere, sanatsal metinlerin betimleme özelliklerinden dolay› s›fatlara
a¤›rl›k vermesi; dilsel gösterenlerin seçimiyle iliflkilidir.

Metin Düzeyinde Dilsel Kodlamaya Geçifl
Metin üretmenin bu evresi, dilsel gösterenlerin seçimi evresiyle efl zamanl› gerçeklefltirilen ifllemdir. Üretilen metnin türüne göre metin üreticisi, içerik flemas› içindeki bilgileri bu türe göre planlar. Bu evrede metin üreticisi, bölümler aras›nda devaml›l›¤› sa¤lar ve söz dizimindeki dilsel birimleri seçer. Bunlar› gerçeklefltirirken
metin türünü dikkate al›r.

Söyleme/Yazma
Söyleme ya da yazma, metin üretiminin son evresidir. Bu evrede içerik flemas›ndaki tüm ba¤lar, dilsel olarak kodlan›r. Baflka bir deyiflle sözlü ya da yaz›l› olarak sunulan metinlere ulafl›l›r.
SIRA S‹ZDE

6

Metin üretme
evreleri
SIRA
S‹ZDE nelerdir?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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D‹KKAT

D‹KKAT
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Yaz›l› olarak üretilen metinlerin denetlenmesi, metin üreticisi için yazd›klar›n›
denetleme olarak düflünülebilir. Yaz›lan metnin gözden geçirilmesi sürecinde afla¤›daki ad›mlar izlenebilir:
• Cümlelerde anlat›m bozukluklar› varsa düzeltilir.
• Yaz›m kurallar›na ve noktalama iflaretlerine uygunluk denetlenir.
• Düflüncelerin ak›fl›ndaki tutarl›l›k kontrol edilir.
• Metin olman›n ölçütleri denetlenir.
1. Ba¤dafl›kl›k: Metindeki sözcüklerin ve cümlelerin birbirlerine aflamayla eklenip eklenmedi¤i kontrol edilir.
2. Tutarl›l›k: Metindeki anlamsal/mant›ksal uyum, bütünlük gözden geçirilir.
Bir metinde tutarl›l›k yoksa derin yap›da oluflan anlamlar aras›ndaki mant›ksal ba¤lant›lardan söz etmek olanaks›zd›r.
3. Amaçl›l›k: Metin üreticisi taraf›ndan düzenlenen bir metnin belli bir amaca
yönelmesi; yani rastlant›sal olmamas› gerekir. Metnin amac›n› ana düflünce oluflturur. Bu nedenle metnin içinde yer alan örneklerin ve yard›mc› düflüncelerin ana
düflünceyi desteklemesi gerekmektedir.
4. Kabul Edilebilirlik: Al›c› taraf›ndan al›nan bir metnin çözümleme ifllemine
girebilmesi için kabul edilebilir olmas› gerekir. Bu nedenle oluflturulan metnin al›c›n›n özellikleriyle örtüflüp örtüflmedi¤ine dikkat edilmelidir.
5. Bilgilendiricilik: Al›c›ya sunulan bilginin yenilik ve eskilik özelli¤ine dikkat etmek, iyi bir metin üretme koflullar› aras›ndad›r. Bir metnin al›c›n›n ilgisini
çekmede ve ilgiyi devam ettirmede baflar›l› olabilmesi için okuyucuya sundu¤u yeni ve eski bilgilerin dengeli olmas› gerekmektedir.
6. Durumsall›k: Gönderici ile al›c› aras›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmal›d›r.
Üretilmifl olan metin, al›c›s› taraf›ndan al›nd›¤›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmazsa
üretilen metin anlafl›lmaz. Üretilen metnin bu özelli¤e sahip olup olmad›¤› kontrol
edilmelidir.
7. Metinler Aras›l›k: Bir metnin önceki metinlerle kurdu¤u iliflkidir. Her metin, önceki di¤er metinlerle iliflkiye girer. Bu; metnin anlamland›r›lmas› sürecinde
al›c›n›n o metni, iliflkili oldu¤u di¤er metinleri de düflünerek kavramas›n› sa¤lar.
Metin tamamlama, bir aç›dan metinler aras› iliflki kurmakt›r (Akbay›r, 2006).
Sonuç olarak iyi bir metin üreticisi olmak; metnin iletiflimin birimi oldu¤unu
bilmeyi, metin olma koflullar›n› bilip uygulayabilmeyi, metin üretme evrelerinde
at›lacak ad›mlar› bilmeyi gerektirmektedir. Anlat›m becerilerinin geliflmifllik düzeyi, iyi bir metin üreticisi olma yolundan geçmektedir.
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Metin kavram›n› aç›klamak
Metin; belirli bir bildiriflim ba¤lam›nda bir ya da
birden çok kifli taraf›ndan sözlü ya da yaz›l› olarak üretilen, bafl› ve sonu kesin çizgilerle s›n›rl›,
anlaml› yap› oluflturan bir dil dizgesidir. Dilsel
göstergelerin tasarlanm›fl bir bütünü olan metinler; heyecan, coflku, korku, sevgi gibi birçok soyut kavram› kullanan ve al›c›s›nda birbirini izleyen biliflsel imgeler yaratan anlam bak›m›ndan
zengin dilsel birimlerdir.
Gösterge kavram›n› aç›klamak
Gösterge, dilin mesaj iletmek için baflvurdu¤u araçlard›r. Dil göstergesi, bir gösteren ile bir gösterilenin birleflmesinden oluflur ve bu iki parça, t›pk›
bir kâ¤›d›n iki yüzü gibi birbirinden ayr›lmayan
bütünlerden oluflmaktad›r.
Dilsel iletiflimin temel birimi olarak metnin özelliklerini kavramak
Dile dayal› iletiflimde sesler, sözcükler ve cümleler bir bütün olarak ele al›nmaktad›r. Bireyler,
iletiflimde do¤al olarak metinleri kullanmaktad›rlar. Dilsel iletiflimin temel ögeleri; konuflucu ya
da yazar, al›c›, gönderge, ileti, kanal ve koddur.
Metin, dilsel iletiflimin temel birimidir ve do¤as›
gere¤i, anlamsal ve dilsel olarak bir bütünlü¤ü
göstermektedir.
Metin olma koflullar›n› aç›klamak
Dilsel bir ürünün metin olabilmesi için gerekli
özellikler yedi bafll›kta toplanm›flt›r. Bu özellikler; ba¤dafl›kl›k, tutarl›l›k, amaçl›l›k, kabul edilebilirlilik, durumsall›k, bilgilendiricilik ve metinler
aras›l›kt›r.
Ba¤dafl›kl›k türlerini örneklendirmek
Ba¤dafl›kl›k türleri; gönderim, eksiltili anlat›m,
de¤ifltirim ve anlamsal ba¤lar oluflturan ba¤lant›
ögeleridir. Ba¤dafl›kl›k türü olan gönderime flu
örnekler verilebilir: “Dün annemi arad›m. Annemin telefondaki sesi titriyordu.”, “Emre çay›rda kofluyordu. Arkadafls›z, yapayaln›z çocuk; onu kuflatan bu basit, saf çevresinde yaflay›p gidiyordu.” De¤ifltirim türüne iliflkin örnek
cümle ise flu flekilde verilebilir: “Ald›¤› arma¤anlar› geri verece¤ini söyledi ve öyle yapt›.”
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Metin üretme evrelerini aç›klamak
Metin üretimindeki evreler, metnin düflünsel olarak düzenlenmesi ve metinsel olarak eklemlenmesi ifllemlerine yöneliktir. Metin üretiminin genel evreleri; amac› belirleme, konuyu seçme ve
s›n›rland›rma, iletiyi belirleme, düflünceleri düzenleme, söylem tasar›m›, kavram a¤›n› kurma,
dilsel gösterenleri seçme, metin düzeyinde dilsel kodlamaya geçifl, söyleme/yazma biçiminde
s›ralan›r.
Metin üretme evrelerinin özelliklerini kavramak
Amac› Belirleme: Metin üretimi amac›n belirlenmesiyle bafllar.
Konuyu Seçme ve S›n›rland›rma: Yaflant›lar, ilgiler, okunanlar, dinlenenler; konuflma ve yazma
konusu bulmaya kaynakl›k eden ögelerdir. Konu seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken önemli bir de¤iflken ise okuyucu ya da dinleyici grubunun özellikleridir.
‹letiyi Belirleme: Anlat›n›n düflünce yap›s›, ileti
üzerine kurulur. Metnin temel düflüncesi/duygusu iletiyi oluflturur.
Düflünceleri Düzenleme: ‹letiyle ilgili düflünceler
oluflturulur, iletiyi destekleyecek yard›mc› düflünceler bulunur ve bunlar belirli bir kurgu çerçevesinde düzenlenir.
Söylem Tasar›m›: Söylem tasar›m› yapmak; söylem
alan›n›, söylem deyiflini ve söylem kipini kapsar.
Kavram A¤›n› Kurma: Kavram a¤› kurulurken metindeki önermelerin birbiriyle uyumlu, tutarl› ve
ortak bir konuya yönelik olmas›na dikkat edilir.
Dilsel Gösterenleri Seçme: Uygun sözcük seçimi,
metin içeri¤inin eriflilebilir k›l›nmas›nda önemli
bir rol oynar.
Metin Düzeyinde Dilsel Kodlamaya Geçifl: Metin
üretmenin bu evresi, dilsel gösterenlerin seçimi
evresiyle efl zamanl› gerçeklefltirilen ifllemdir.
Üretilen metnin türüne göre metin üreticisi, içerik flemas› içindeki bilgileri bu türe göre planlar.
Söyleme/Yazma: Söyleme ya da yazma, metin
üretiminin son evresidir. Bu evrede içerik flemas›ndaki tüm ba¤lar, dilsel olarak kodlan›r. Baflka
bir deyiflle sözlü ya da yaz›l› olarak sunulan metinlere ulafl›l›r.
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1. Anlatma etkinli¤inin içerdi¤i beceriler afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?
a. Yazma-okuma
b. Okuma-dinleme
c. Konuflma-yazma
d. Konuflma-dinleme
e. Yazma-dinleme

6. ‹letiflim eyleminde kodlama ve kod çözme ifllemlerini afla¤›dakilerden hangisi yerine getirir?
a. Araç-ba¤lam
b. Kanal-verici
c. Verici-al›c›
d. Ba¤lam-al›c›
e. Verici-araç

2. Afla¤›daki gönderim iliflkilerinden hangisi öngönderimsel bir iliflkidir?
a. Deniz s›çrayarak uyand›. Rüyas›nda babas›n›
görmüfltü.
b. Biz onlarla konufltuk. Siz ne yapt›n›z?
c. Erkan hemen yata¤a yatt›. O gerçekten hastayd›.
d. Çocuk a¤l›yordu. Annesi oyunca¤›n› verdi.
e. Bunu sana söylemeliyim. Seni çok seviyorum.

7. ‹letiflimde metnin kulland›¤› somut araç ve dil afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Kanal-kod
b. Verici-kanal
c. Kod-al›c›
d. ‹leti-kod
e. Verici-ba¤lam

3. Afla¤›da gönderim iliflkilerinden hangisi artgönderimsel bir iliflkidir?
a. Bu simit bayat. Tazesini verelim.
b. Benim dersim bitti. Benim de.
c. Dün sokakta bir kedi görmüfltüm. Zavall›c›k so¤uktan büzülmüfltü.
d. Televizyonlar› bozulmufltu. Tamirciye telefon ettiler.
e. Ahmet her hafta sonu ‹stanbul’a gider. Orada
annesinin evi var.
4. Metin üretme evrelerinde, metnin temel düflüncesinin/duygusunun belirlendi¤i evre hangisidir?
a. ‹letiyi belirleme
b. Konuyu seçme ve s›n›rland›rma
c. Amac› belirleme
d. Düflünceleri düzenleme
e. Söylem tasar›m›
5. Afla¤›dakilerden hangi ikisi metinlefltirme ölçütlerinden biridir?
a. Sanatsall›k-bilimsellik
b. Tutarl›l›k-ba¤dafl›kl›k
c. Aç›kl›k-örtüklük
d. Cümle say›s›-sözcük say›s›
e. Durumsall›k-aç›klanabilirlik

8. Metnin derin yap›s›nda oluflan anlamlar aras›ndaki
mant›ksal ba¤lant› afla¤›dakilerden hangisiyle gerçeklefltirilir?
a. Ba¤dafl›kl›k
b. Durumsall›k
c. Bilgilendiricilik
d. Tutarl›l›k
e. Kabul edilebilirlik
9. Afla¤›dakilerden hangisi metin olma koflullar›n›n
ögelerinden de¤ildir?
a. Tutarl›l›k
b. Metinler aras›l›k
c. Amaçl›l›k
d. Konuyu seçme
e. Ba¤dafl›kl›k
10. Afla¤›dakilerden hangisi ba¤dafl›kl›k unsuru olan
de¤ifltirime örnektir?
a. Parayla dostluk olmaz.
b. - Ben art›k yoruldum.
- Ben de.
c. fiunu da söyleyeyim ki gerçekten iyi ifl ç›kar›yorsun.
d. Önce eve geldi, sonra telefon açt›.
e. Bana çok çal›flaca¤›n› söylemiflti ve öyle yapt›.
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Yaflam›n ‹çinden
Gözyafl›
Yeni tuttu¤u hizmetçi kad›na dedi ki:
— Dilin Anadoluluya benzemiyor. Rumelili misin sen?
— Serfiçe köylerindendim. Aln›m›n yaz›s›ym›fl, buralara düfltüm.
Anl›yor ki vaktiyle sar›fl›nm›fl, mavi gözlüymüfl. fiimdi
saçlar› küçük aktar dükkân› bebeklerinin ne k›la, ne
de ota benzeyen, dokunsan›z h›fl›rdayaca¤›n› sand›¤›n›z cans›z, kuru, soluk rengini, fleklini alm›fl. Gözleri
eski flekerlenmifl fluruplar kadar donuk, ›fl›lt›s›z, kat›,
suyu çekilmifl… Dibe çökmüfl bir gam tortusu. Bu kadar kuru, kabu¤a benzeyen göze hiç rastlanamam›flt›.
Belki bu kad›n akflam rak›s› zaman›nda, onun zevkini
kaç›racak.
‹çinden:
— Bir baflkas›n› bulunca savar›m! Dedi. Fakat hikâyesini dinledi¤i için savamad›.
Balkan Savafl› kopunca, s›n›ra çok yak›n köylerde, bir
akflamüstü flu korku yay›lm›fl: Düflman geliyor!
Bütün köy halk›, mal, mülk ne varsa b›rak›p kaçmaya
karar veriyor; bir anda at, öküz, araba, kaç›fl için ne tafl›t varsa hepsi haz›r oluyor.
Dul Ayfle de haz›rd›r; bir at›n üstündedir. Arkas›nda,
befl yafl›ndaki o¤lu, belinden s›ms›k› sar›lm›fl, önünde
üç yafl›ndaki k›z› bir kuflakla dizlerinden e¤ere ba¤l›,
kuca¤›nda bir yafl›na basmayan yavrusu uykuda…
Tepelerinden, ara vermeyen, soluk ald›rmayan bir ya¤mur iniyor; k›fl bafllang›c› ya¤muru… Biliyorlar ki bu
devam ederse ovay› su basacakt›r; çaylar kabaracak,
nehirler taflacak, köprüler çökecek, yol, iz kalmayacakt›r. Islak gece içinde, s›r›ls›klam bir kafile, kimi yaya, kimi atta kofluyor, kaç›yor.
Öndeki umut ordumuza yetiflmek, arkadaki korku düflmen ordular›na çi¤nenmek!
Öne bak›yorlar: Çamur, ya¤mur, karanl›k… fiimflek
bile çakmayan koyu, de¤iflmez bir karanl›k. Arkaya
bak›yorlar: Yine öyle, batakl›klar, su tabakalar›, gece… Dinliyorlar: Uzaklarda kabaran derelerin yüklü
u¤ultusu ve yak›nlar›nda çamura bat›p ç›kan ayaklar›n
bo¤uk h›fl›rt›s›…
Ayfle beline dolanan ufak kollar›n aras›ra gevfledi¤ini
duyuyor:
— Uyuma Ali, diyor, uyuma!
Önündeki bafl yavafl yavafl dikli¤ini kaybediyor, dizine
do¤ru e¤iliyor:
— Uyuma Emine’m, diyor, uyuma!

Sonra kuca¤›nda k›p›rdanmalar bafllay›p hafif a¤lamalar iflitilince:
— Uyu ci¤erim, diyor, uyu Osman’›m!
At ikide bir sürçüyor, kapan›yor, soluyor, kendisini toparl›yor; yine gömülüyor, yine silkiniyor, yine ilerlemeye çabal›yor. O, yafll›, romatizmal›, horada bir beygirdir. Toprak ise gittikçe c›v›k bir hale gelmektedir. Ya¤mur kesilmek bilmedi¤inden saplan›p kalmalar› veya
taflan bir ›rma¤›n ak›nt›s›na kap›larak bo¤ulmalar› ihtimali ço¤al›yor.
Ayfle, yavrular›na sar›larak ölmeyi, art›k, at›n ve kendisinin güçsüzlü¤üne bakarak fena bulmaktad›r. ‹çindeki
en dehfletli korku flimdi fludur: At›ndan ayr›larak üç canl› yükü ile yayan kalmak.
Nihayet bu oluyor.
Önce çöken, sonra da bafl›n› uzat›p yan üstü uzanan,
bir türlü kalkmak gücünü bulamayan attan iniyorlar;
çarçabuk iniyorlar. Çünkü durmadan ilerleyen felaket
kafilesinden ayr› düflmek Ayfle’ye hepsinden daha korkunç geliyor.
Fakat geride kald›¤›n› anlay›p bir süre s›k› yürüyünce
art›k bu üç çocu¤u birden tafl›mak, sürüklemek imkân›
kalmad›¤›n› görüyor, hem kofluyor, hem düflünüyor:
‹kisini olsun kurtarmak için birini feda etmek, hafiflemek gereklidir.
Hangisini?
Ayfle yan›nda diz kapaklar›na kadar çamurlara bata ç›ka yürümeye çal›flan Ali’nin minimini ellerini b›rakmak
istemiyor. Boynuna dolanan güçsüz kollar› da çözmeye
cesareti yoktur. Kuca¤›ndaki ›slak, hareketsiz, sessiz
bohça ona zaten cans›z gibi görünüyor. Belki kendili¤inden, so¤uktan, sudan, havas›zl›ktan, ezilmekten ölmüfltür. Anan›n bir umudu budur: Yaflamad›¤›n› anlayarak, azaps›z, kunda¤› bir tarafa, en az çamurlu, en az
batak yere b›rak›vermek…
Bütün o k›yamet içinde, elinden tuttu¤unu ve omzunda tafl›d›¤›n› sürüklerken kuca¤›ndakine e¤iliyor, dinliyor… Ses iflitmemek, hareket duymamak umuduyla dinliyor ve yavrusunun k›s›k k›s›k, ›l›k ›l›k a¤lad›¤›n› duyuyor, “Eyvah!” diyor.
Bu s›rada, ilerleyen kafile, selin bat›ra ç›kara, vura çarpa sürükledi¤i bir y›k›nt›dan baflka bir fley de¤ildir. Karanl›¤›n içinde düflerek, çamurlara gömülenler, üstüne
bas›larak ezilenler çoktur. Ayfle, hala yükünü atmaya raz› olmuyor. Yüzü ve vücudu belki de, ya¤murdan fazla,
so¤uk so¤uk döktü¤ü terle ›slanm›flt›r. Soluk solu¤ad›r.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Dizlerinde, ayaklar›n› çamurdan çekebilecek güç gittikçe azal›yor, kollar›nda ve boynunda öyle bir kesiklik,
bir uyuflma, bir kar›ncalanma, nihayet bir duymay›fl var
ki… Gözlerini kap›yor, sol kolunun aç›l›p yükünü, kendili¤inden, b›rakt›¤›n› ancak yar› anlayabiliyor.
fiimdi gö¤sünün üstünde baflka bir yük, daha a¤›r, fakat daha s›cak, daha canl›, soluyan ve sar›lan birini hissediyor: Ali, gemi az›ya alm›fl bir at›n arkas›ndan, üzengiye tak›l› çekilen bir ceset gibiydi, yürümüyordu, yüzükoyun, elinden anas›na ba¤l›, sürükleniyordu. ‹flte o,
flimdi ba¤r›n›n üzerindedir. Uzun bir hasretten sonra
birbirlerine kavuflmufllar gibi sokuluyorlar, belki de seviniyorlar. Kaçma hala devam ediyor, ya¤mur ve çamur
da beraber…
Böyle birkaç saat mi, yoksa birkaç dakika m› yine kofluyorlar; kofluyoruz san›yorlar: Ayfle tükeniyor, demin
yolda b›rakt›klar› at gibi yere uzan›verece¤ini anlayarak, hayk›rmak, birini imdad›na ça¤›rmak istiyor. Yine
kofluyor ve birden, acayip bir hafiflik, bir canl›l›k duyuyor, ileriye at›l›yor.
Neden sonra anl›yor ki boynunda sar›lan, zay›f, ufak
kollar art›k yoktur; Emine de dökülmüfltür.
— Ç›k s›rt›ma Ali, diyor, iyice sar›l, s›k› sar›l, sak›n
gevfleme!
Ve böyle, kan›n›n son ateflini yakarak, kay›p düflerek, yine kalkarak, yine yuvarlanarak ya¤mur, ter, gözyafl› yüzünü y›kaya y›kaya, biteviye, mola vermeden, yürüyor.
Ali’sini kurtarm›fl olmak sevinciyle. Öbür y›k›mlara katlan›p umut içinde yürüyor, kafileye yetifliyor, kafilenin
önüne geçiyor, kafileyi geride b›rak›yor ve seher vakti ay
y›ld›zl› bir ›slak bayrak çekili küçük bir kasabaya var›yor.
Yükünü bir cephane gibi sand›¤›n üstüne indiriyor:
— Kurtulduk Ali, diyor. Kalk Ali!
Ali kalkm›yor, k›m›ldam›yor. Ayfle, saatlerden beri bir
ceset tafl›d›¤›n› anlam›yor, anlamak istemiyor, hala:
— Kalk Ali, kurtulduk Ali! Diyor, gülümsüyor, durmaks›z›n, geceki ya¤mur gibi dökülen gözyafllar› içinde gülümsüyor.
Hizmetçi donuk, ›fl›lt›s›z, kat›, suyu çekilmifl kuru böcek kabu¤u gözlerini iflaret etti:
— Bey, dedi, iflte o günden beri ben a¤layamam, a¤lamak istesem de bilmem ki neden, neden gözlerimden
yafl gelmiyor!
Refik Halit Karay’›n Gözyafl› adl› metninde, ba¤dafl›kl›k ögelerine iliflkin örnekler görebilirsiniz.
Kaynak: Refik Halit Karay, Gözyafl›

”

1. c
2. e
3. c
4. a
5. b
6. c

7. a

8. d
9. d
10. e

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Üretme Evreleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dilsel ‹letiflimin Temel
Birimi Olarak Metin” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dilsel ‹letiflimin Temel
Birimi Olarak Metin” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Belirli bir düzen içerisinde parçac›klar›n birleflmesiyle
oluflan ve bir bütün haline gelen, yeni bir biçime dönüflen nesneler örnek olarak gösterilebilir. Örne¤in
dokuma eyleminin sonucunda kumafl›n oluflumu, iplikler arac›l›¤›yla örgü örülmesi; metin oluflturma sürecine benzetilebilir.
S›ra Sizde 2
Metin, iletiflimin birimidir. Eksiksiz bir iletiflim, iyi düzenlenmifl metinlerle gerçekleflir. Dilsel iletiflimin temel ögeleri flu biçimde s›ralanabilir: Konuflucu/yazar;
metni sözle ifade eden konuflucu, kaleme alan ise yazard›r. Al›c›, konuflucunun kodlad›¤› iletiyi al›p kodunu çözen kiflidir. Gönderge; kendisinden söz edilen
nesne, kifli, kavramd›r. ‹leti, bir sözce ya da metindir.
Kanal, metnin kulland›¤› somut araçt›r. Yaz›l› metinde;
gazete sayfas›, defter kâ¤›d›, kitap sayfas›, bilgisayar
ekran› olabilir. Sözlü metinde somut araç ise ses dalgalar›d›r. Kod, iletinin üretildi¤i dildir. Bu, her fleyden
önce anlaflma için gerekli olan ortak dilsel koddur. Bu
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nedenle anlat›c› ve al›c›n›n ayn› dili konuflmas› gerekmektedir. ‹letiflimin bu iki ögesi ayn› kodu kullanm›yorsa iletiflim gerçekleflmez.
S›ra Sizde 3
Ba¤dafl›kl›k ögeleri, cümleler aras›ndaki anlamsal ve
mant›ksal ba¤lar› kurarak cümlelerin birbirlerine eklemlenmelerini ve metnin çizgiselli¤inin oluflmas›n› sa¤lar. Ba¤dafl›kl›k ögeleri içeren cümleler yazarken flu
özellikleri göz önünde bulundurabilirsiniz: Cümleler
birbirlerine gönderimlerde bulunabilirler. Birbirini takip eden cümlelerde eksiltili anlat›m kullan›labilir. Metinde bir ögenin yerini bir baflka ögenin almas› yoluyla
oluflturulan de¤ifltirim unsurundan yararlanabilirsiniz.
Bir metinde dil bilgisel ve anlamsal ba¤lar oluflturan
ba¤lant› ögelerinden yararlanabilirsiniz.
S›ra Sizde 4
• Ba¤dafl›kl›k: Metindeki sözcüklerin ve cümlelerin
birbirlerine aflamayla eklenmesine ba¤dafl›kl›k denmektedir. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeysel yap›s›ndaki
dil bilgisel iliflkiler yoluyla oluflan ba¤lant›larla ortaya ç›kar. Metindeki ba¤dafl›kl›k iliflkisi bazen bir
cümlenin içinde, bazen cümleler aras›nda, bazen de
paragraflar aras›nda ortaya ç›kmaktad›r.
• Tutarl›l›k: Tutarl›l›k, metninde yer alan kavramlar
aras›ndaki iliflkileri kapsamaktad›r. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeyinde dilsel ögeler arac›l›¤›yla görülebildi¤i
halde tutarl›l›k, derin yap›da oluflan anlamlar aras›ndaki mant›ksal ba¤lant›d›r.
• Amaçl›l›k: Her yaz› ya da her konuflma belirli bir
amaca yöneliktir. Bireyi anlat›ma iten ana neden
amaçt›r. Amac› belirleyen cümle, ana düflünceyi
oluflturur.
• Kabul Edilebilirlik: Kabul edilebilirlik, metin üreticisi ile metin al›c›s› aras›nda ne kadar bilginin paylafl›ld›¤› ve her ikisinin uzlafl›mlar›n›n ne kadar örtüfltü¤ü ile de yak›ndan ilgilidir.
• Bilgilendiricilik: Bilgilendiricilik, bir metinle aktar›lan bilgilerin nitelik ve niceli¤i ya da bu bilgilerin
bilinirlik derecesi anlam›na gelir.
• Durumsall›k: Durumsall›k kavram›, bir metnin al›c›s›na ve al›c›s›n›n yaflant›s›na uygunluk olarak ifade edilebilir. Metin ile al›c› aras›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmal›d›r.
• Metinler Aras›l›k: Metinler aras›l›k, metinlerin anlam›n›n baflka metinler taraf›ndan flekillendirilmesidir. Baflka bir deyiflle bir metnin önceki metinlerle
kurdu¤u iliflkidir.

S›ra Sizde 5
Anlat›n›n düflünce yap›s›, ileti üzerine kurulur. Metnin
temel düflüncesi/duygusu, iletiyi oluflturur. Bu nedenle
ileti metnin belkemi¤idir. ‹leti, metne birlik ve bütünlük
kazand›r›r. Baflka bir deyiflle metnin örgüsü, ileti üzerine kurulur. Konu çok genifl bir kavram olabilir, konu
bir ileti içermek zorunda de¤ildir. Örne¤in konusu ölüm
olan iki ayr› metnin iletisi, birbirinden farkl› olabilir.
Metinlerden birisinin iletisi “Ölüm hiçliktir.”, di¤erinin
“Ölüm ayr›l›kt›r.” olabilir.
S›ra Sizde 6
• Amac›n belirlenmesi
• Konuyu seçme ve s›n›rland›rma
• ‹letiyi belirleme
• Düflünceleri düzenleme
• Söylem tasar›m›
• Kavram a¤›n› kurma
• Dilsel gösterenleri seçme
• Metin düzeyinde dilsel kodlamaya geçifl
• Söyleme/yazma

3. Ünite - Metin Üretimi

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
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4

Anlat›m eylemi; sözcükleri seçme, bu sözcükleri birbirine ba¤layarak cümleler
kurma, bu cümlelerle paragraflar oluflturma biçiminde gerçekleflir. Anlat›m›n her
türünde baflar›l› olmak, bu birimleri do¤ru kullanmaya ba¤l›d›r. Anlat›m›n ifllek,
aç›k ve etkili olmas› için kiflinin ana dilinin ses düzenini, hece ve sözcük yap›s›n›,
cümle dizimini iyi bilmesi gereklidir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkçenin ses özelliklerini kavramak,
Türkçenin hece yap›s›n› kavramak,
Türkçenin sözcük yap›s›n› aç›klamak,
Türkçenin cümle yap›s›n› kavramak,
Paragraf türlerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Soru:
Forum Mesajlar›ndaki Görsel Düzen ve fiekil
Sitedeki baz› mesajlar› okuyas›m gelmedi¤ini söylemek istiyorum. Tek nedeni, görüntü ve bozuk anlat›mlar.
Baz› üyelerin hiçbir flekilde paragraf kullanmad›klar›n›, yaz›lar›n› kötü bir mimari ile kaleme ald›klar›n› görüyorum. Bu mimari gözümü korkutuyor ve o yaz›y›
okuyam›yor, pas geçiyorum.
Bunun d›fl›nda yaz› içinde büyük / küçük harflerin da¤›n›k olarak kullan›ld›¤›n›
görüyorum. Normal normal yazarken cümlenin ortas›nda, yaz›n›n ba¤lam› dahi
gerektirmiyor oldu¤u halde büyük harfle baz› ifadeler giriliyor. Bazen de sözcükler yanl›fl yaz›l›yor. Sebebini genellikle anlayam›yorum.
Yan›t 1:
Aç›k konuflmak gerekirse mesajlar› görsel ve flekilsel yönleriyle, yaz›m kurallar›yla
daha da ayr›nt›l› denetlemiyoruz ve bu ba¤lamda mesela paragraf düzeni, iyi anlat›m vs. aram›yoruz.
Yan›t 2:
Üyemizin yazd›klar› asl›nda do¤ru, her üye yazarken dikkat etmeye çal›flsa iyi
olur elbette... Ancak buna bir standart getirilmesi taraftar› de¤ilim… Bunun bilincinde olunmas›na karfl›n sadece görsel ve flekilsel olarak yaz›lanlara dikkat edilmiyorsa, bunu bir kurala ba¤lamak ve zorunluluk haline getirmek biraz s›k›c› olabilir... Hem de denetimi zor olur diye düflünüyorum. Sayg›lar›mla…
Yan›t 3:
Ben flikayetçi de¤ilim ama bu durumdan memnun da de¤ilim. Elefltirinize tamamen kat›l›yorum. Birçok yaz›y› ayn› nedenlerle ben de okuyam›yorum ya da okurken yorulup b›rak›yorum. Yafllan›yor muyum diye kendime sorarken sizin bu yaz›n›z› okudu¤um an içimi büyük bir ferahl›k kaplad›.
Yan›t 4:
Aman aman ne isabet olmufl bu konunun aç›lmas›. Ben de bu konuyu daha önce
Admin’e mesajla göndermeye çal›flt›m ama mesaj›m ‘Admin’in kabul etmedi¤i’
fleklinde bir mesajla karfl›lafl›nca pes ettim. Sorun flu ki ben yazarken çok düzenli
olarak, paragraf ve di¤er yaz›m kurallar›na tamamen uygun bir metin yaz›yorum
ancak mesaj› gönderdikten sonra bak›yorum ki ekranda benim yazd›¤›m düzenden eser yok ve neredeyse düz yaz› gibi bir metinle karfl›lafl›yorum; ve inan›n bazen ben bile yazd›klar›m› okumak istemiyorum; zira benim yazd›¤›m düzenden
(anlat›m bütünlü¤ü vurgu, bafll›k, alt bafll›k vs.) hiç bir eser kalm›yor. Sorunun sebebini bilmiyorum ve lütfen çözüm için yard›m istiyorum. ‹zah etti¤im gibi bafl›ma gelenlerin fark›nday›m fakat ben masumum.....

Anahtar Kavramlar
• Anlat›m birimleri
• Ses
• Hece

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• Ünlüler
• Ünsüzler
• TÜRKÇEN‹N SES ÖZELL‹KLER‹
• TÜRKÇEN‹N HECE YAPISI
• TÜRKÇEN‹N SÖZCÜK YAPISI
• Kök-Gövde-Ek
• Yap›m Eki-Çekim Eki
• Yap›lar› Bak›m›ndan Sözcükler
• Anlamlar› Bak›m›ndan Sözcükler
• Sözcük Örnekleri
• TÜRKÇEN‹N CÜMLE YAPISI
• Cümlenin Ögeleri
• Cümle Türleri
• PARAGRAF
• Paragraf Türleri

• Sözcük
• Cümle
• Paragraf

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

G‹R‹fi
Hem sözlü hem de yaz›l› anlat›m için söz konusu olan anlama ve anlatma, insanl›k tarihinin bafl›ndan beri insan yaflam› aç›s›ndan oldu¤u kadar insan iliflkileri aç›s›ndan da önemli bir yer tutmufltur. Günümüz insan› ise art›k sadece anlama ve anlatma ile yetinmemekte, do¤ru anlamaya ve bunun sonucunda gerçekleflecek olan
do¤ru anlat›ma ulaflmaya çal›flmaktad›r.
Anlatma eyleminin insanlar aras›ndaki yayg›n ve vazgeçilemeyen arac› dildir.
Sözlü anlat›m› do¤ru ve etkili kullanan insanlar›n di¤er insanlar› an›nda ve ileri derecede etkileyebildi¤i say›s›z örnek gösterebiliriz. Baz› düflünürler, konuflman›n
meflhur filozof Hanna’n›n “Konufl da kim oldu¤una karar vereyim.” sözüne de yans›d›¤› gibi insan kimli¤ini ortaya koyan en güvenilir kaynak oldu¤unu ileri sürerler. Sözlü anlat›m becerisinin nas›l gelifltirilece¤i konusunda çok farkl› görüfller ileri sürüldüyse de bu konuda birleflilen nokta, söz konusu becerinin her fleyden önce e¤itimle kazan›lacak ve gelifltirilecek bir özellikte oldu¤udur.
Yaz›l› anlat›ma gelince sözlü anlat›m›n eskili¤ine karfl›l›k yaz›n›n etkisinin yüzy›llarca sürmesi yönüyle büyük önem tafl›r. ‹brahim fiinasi Efendi, Tercüman-› Ahvâl gazetesinin birinci say›s›na yazd›¤› ön sözde yaz›y› “insan akl›n›n en güzel icad›” olarak tan›mlar (1860). Bir anlamda “düflünce ve duyguya çekidüzen vermek”
olarak da tan›mlanan yaz›, daha disiplinli bir anlat›m biçimidir. Tarih süzgecinden
geçerek günümüze kadar gelen yaz›l› eserler de yaz›l› anlat›m›n en iyi kullan›ld›¤›
örnekler olmufltur. Yaz›l› anlat›m becerisi; bireyin anlama yetene¤iyle ve kiflili¤inin
geliflmesiyle önemli ölçüde ilgili olan, bireyi çok yönlü gelifltiren bir beceridir. Uzmanlar; yaz›l› anlat›m becerisinin de e¤itimle kazand›r›labilecek, gelifltirilebilecek
bir beceri oldu¤u konusunda birleflmektedir.
Görüldü¤ü gibi insan yaflam›nda ve iliflkilerinde önemli bir rolü olan anlat›m
becerisi, e¤itim yoluyla gelifltirilebilecek bir beceridir. Bunu sa¤lamak için de hem
yaz›l› dilin hem de sözlü dilin en yayg›n ve vazgeçilmez arac› olan dili, bu dilin kurallar›n› ve olanaklar›n› iyi bilmek; k›sacas› dile hâkim olmak gereklidir. Do¤ru ve
iyi bir anlat›m için önce anlat›m birimlerini tan›yal›m ve bu birimlerin özelliklerini
inceleyelim.

TÜRKÇEN‹N SES ÖZELL‹KLER‹
Ses, dilin bölünemeyen en küçük parças›d›r. Sesler birleflerek hece, sözcük ve
cümleleri olufltururlar. Dillerdeki sesler gelifligüzel ç›kar›lm›fl sesler de¤ildir. Bu
sesler, konuflma organlar› taraf›ndan ifllenir ve biçimlenir. Bir dili konuflan insanlar›n hemen hepsi, dildeki sesleri afla¤› yukar› ayn› biçimde ç›kar›rlar.
Sesleri gösteren iflaretler, harflerdir. Türk alfabesinde sekizi ünlü, yirmi biri ünsüz harf olmak üzere toplam 29 harf vard›r.

Ünlüler
Yaz› dilimizde 8 ünlü vard›r: a, e, ›, i, o, ö, u, ü.
Ünlüler, ses yolundan hiçbir engele tak›lmadan ç›kan seslerdir. Biçimlenmeleri
a¤›z bofllu¤undaki ses organlar› vas›tas›yla olur. Ünlülerin biçimlenmesinde en
önemli görevleri dil, çene ve dudaklar üstlenir. Ünlüler özelliklerine göre üç gruba ayr›l›r (Gülsevin ve Boz, 2006, s. 77):
1. Çene Aç›s›n›n Büyüklü¤üne Göre
a) Genifl ünlüler: a, e, o, ö
b) Dar ünlüler: ›, i, u, ü
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2. Dudaklar›n Biçimine Göre
a) Düz ünlüler:
a, e, ›, i
b) Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü
3.
a)
b)
c)

Dilin Durumuna Göre
Arka dil ünlüleri: a,o,u
Orta dil ünlüsü: ›
Ön dil ünlüleri: e, i, ö, ü

Ünlülerle ‹lgili Kurallar
Yaz› dilimizde, alfabede bulunan sekiz ünlü kullan›l›r. Türkçe as›ll› sözcüklerde k›sa ve uzun ünlüler yoktur. Ancak Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçmifl kâtip,
âlim gibi sözcüklerde uzun ünlüler vard›r. Bu sözcükleri do¤ru yaz›p kullanabilmek için mutlaka bir yaz›m k›lavuzundan yararlanmak gerekir. Bununla birlikte
Anadolu a¤›zlar›nda ve konuflma dilinde söyleyifle ba¤l› olarak doru (do¤ru), abey
(a¤abey), yap›cam (yapaca¤›m) gibi sözlerde uzun ünlüler iflitilebilir. Bunlar yaz›ya kesinlikle geçirilmez.

Ünsüzler
Türkçede 21 ünsüz vard›r: b, c, ç, d, f, g, ¤, h, j, k, l, m, n, p, r, s, fl, t, v, y, z.
Ünsüzler, ünlülerin aksine ses yolundan bir engele tak›larak ç›kar›lan seslerdir.
Ünsüzlerin biçimlenmesi, ses yolu boyunca olur. Ünsüzler özelliklerine göre dört
gruba ayr›labilir (Gülsevin ve Boz 2006, s. 78):
1.
a)
b)
c)
d)

Ç›k›fl Durumlar›na Göre
Dudak ünsüzleri: b, f, m, p, v
Difl ünsüzleri: c, ç, d, j, l, n, r, s, fl, t, z
Damak ünsüzleri: g, ¤, k, y
G›rtlak ünsüzleri: h

2. Ötüm Durumlar›na Göre
a) Ötümlü ünsüzler: b, c, d, g, ¤, j, l, m, n, r, v, y, z
b) Ötümsüz ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, fl, t
3. Sürek Durumlar›na Göre
a) Sürekli ünsüzler: f, ¤, h, j, l, m, n, r, s, fl, v, y, z
b) Süreksiz ünsüzler: b, c, ç, d, g, k, p, t
4. Hava Yolu Durumlar›na Göre
a) A¤›z ünsüzleri: b, c, ç, d, f, g, ¤, h, j, k, l, p, r, s, fl, t, v, y, z
b) Burun ünsüzleri: m, n

Türkçe Sözcüklerde Bulunmayan Ünsüzler
Türkçe, ünsüzler aç›s›ndan önemli özellikler gösteren ve kurallar› olan bir dildir.
Öyle ki ünsüzlerin bir k›sm›, Türkçe sözcüklerde hiçbir flekilde bulunmaz; bir k›sm› da söz bafl›nda veya sonunda bulunmaz.
Örne¤in j ünsüzü, Türkçe kökenli bir sözcü¤ün hiçbir yerinde bulunmaz. Bu
nedenle bu sesin yerine kimi zaman c sesinin tercih edildi¤ini görürüz. Bunun yan›nda c, f, h sesleri Türkçe sözcüklerde ancak baflka seslerden geliflmifl olarak bulunur: hani < kan›, öfke < öbke, ac›k- < aç›k- gibi. Demek ki bugün kulland›¤›m›z
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sancak, yufka, hangi gibi c, f, h seslerinden birini bulunduran sözcüklerdeki söz
konusu sesler sonradan ortaya ç›km›flt›r.

Söz Bafl›nda Bulunmayan Ünsüzler
Türkçe kökenli sözcüklerin bafl›nda ¤, l, m, n, r, fl, z ünsüzleri de bulunmaz. Bir
sözcü¤ün bu seslerden biri ile bafllamas›, o sözcü¤ün Türkçe olmad›¤›n› gösterir.
Ancak baz› istisnalar› da unutmamak gerekir. Örne¤in n ünsüzü; sadece ne ve
bundan türemifl olan nereye, nas›l, niçin, neden gibi sözcüklerde bulunabilir. fi sesi de flu, flimdi, flifl gibi örneklerde geçer; ama bunlar sonradan ortaya ç›km›fl biçimlerdir. Yine bugün sözcük bafl›nda bulunan d, g, p ve v ünsüzleri, ikincildir; yani Türkçenin eski dönemlerinde baflka ünsüzlerden geliflmifllerdir: demir < temür,
dal < tal; gel- < kel -; parmak < barmak, pifl- < b›fl- var < bar, ver- < ber- gibi.

Yaz› Dilinde Gösterilmeyen Ünsüzler
Anadolu a¤›zlar›nda veya konuflma dilinde bulunmakla birlikte kimi ünsüzler yaz›
dilinde gösterilmez. Bunlar›n bir k›sm› Türkçenin eski dönemlerinde ayr› fonemdedir; yani sözcüklerin anlam›n› ay›rmaya yaramaktad›rlar. Örne¤in baña, deñiz
gibi sözcüklerin söyleniflinde rastlayabilece¤imiz ñ sesi. Yine baz› a¤›zlarda a, art
damak ünsüzü olan k sesinden geliflmifl olan ve yo , ço , ba ar, sa ›nmak gibi
sözlerde iflitebilece¤imiz h›r›lt›l› sesi. Bunlar›n yan› s›ra bölgelere özgü sesler de
vard›r. Örne¤in Güneydo¤u Anadolu a¤›zlar›nda alim gibi sözcüklerde iflitebilece¤imiz, Arapçadan kopyalanm›fl ay›n sesi. Türkçedeki ¤ sesinin daga, çocuga gibi
art ünlülü sözcüklerde g olarak söylenmesi daha çok Do¤u Anadolu a¤›zlar›nda
görülen bir özelliktir.

Söz Sonundaki Ünsüzler
Genel olarak ad, od, sac, yad (Yad el deyiminde geçer.) d›fl›nda Türkçe söz sonunda ötümlü ünsüz bulunmaz. Ünsüzle biten tek heceli sözcüklerin ünlüyle bafllayan
bir ek almalar› durumunda sonlar›ndaki p, ç, t, k seslerinin bazen aynen kald›¤›;
bazen de b, c, d, g seslerine dönüfltü¤ü görülür: iç, iç - imiz; kap, kab -› gibi
(Ötüm Durumlar›na Göre Ünsüzler konusuna bak›n›z.)
Çok heceli sözcüklerde ötümlüleflme her durumda gerçekleflir: a¤aç, a¤ac›; geçit, geçidi; ufak, ufa¤› gibi (Ötüm Durumlar›na Göre Ünsüzler konusuna bak›n›z.)
Ancak yeni türevlerde, baz› örneklerde -t sesinin konut-u, tafl›t-›, yak›t-› gibi ötümlüleflmedi¤i de görülmektedir.

Yabanc› Sözcükler
Son sesinde ötümsüz ünsüz bulunduran yabanc› sözcüklerin ünlüyle bafllayan bir ek
ald›klar›nda son seslerindeki ötümsüz ünsüzlerin ötümlüleflmesi ile ilgili kesin bir
kural yoktur. Arapça, Farsça sözcüklerin son sesinde bulunan ötümlü ünsüzler, genel olarak, Türkçenin son seste ötümlü ünsüz bulunmama kural›na uygun olarak yal›n durumda kullan›ld›klar›nda kitab > kitap, hesab > hesap, method > methot örneklerinde oldu¤u gibi ötümsüzleflir. Bu ünsüzler, sözcük ünlü ile bafllayan bir ek ald›¤›nda, kitab-›, hesab-›, metod-u örneklerinde görüldü¤ü gibi, tekrar ötümlüleflir.
Bu konuda yabanc› sözcü¤ün Türkçeye erken veya geç girmesinin ve kullan›m
s›kl›¤›n›n etkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Erken tarihlerde Türkçeye giren sözcükler,
Türkçenin kurallar›na daha fazla uyarken geç dönemlerde giren sözcükler, daha
az uymufltur. Örne¤in elektrik > elektri¤i, sokak > soka¤›, grup > grubu gibi Türkçenin ötümlüleflme kural›na uyan çok say›da sözcük oldu¤u kadar hukuk - huku-

Fonem: (Fr. phonéme) Dilde
anlam ay›r›c› en küçük sese
fonem denir. Örne¤in, her
ikisi de aç›k, düz ünlüleri
olan al ile el sözcüklerinin
anlamlar›n› birbirinden
ay›ran özellik, a ünlüsünün
arka, e ünlüsünün ön
ünlülerden olmas›d›r.
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kun, evrak - evrak›n, cumhuriyet - cumhuriyetin örneklerinde görüldü¤ü gibi iki
ünsüz aras›nda ötümsüzlü¤ünü koruyan örneklere de rastlanmaktad›r (Demir ve
Y›lmaz, 2003).

Ötümlülük - Ötümsüzlük Uyumu
“Düflünce + Söz + Ses= ‹flte ‹nsan! “
Stanislavsky

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

‹NTERNET

1

Türkçe için baflka ses olaylar›ndan ve ses uyumlar›ndan da söz edilebilir. Bu
bölümde sadece yaz›m aç›s›ndan da önemli bir kural olan ötümlülük - ötümsüzlük
uyumu üzerinde duraca¤›z. Bu kural, ünsüzlerle ilgili oldu¤u için ünsüz uyumu
olarak da adland›r›l›r. Kurala göre ötümlü ve ötümsüz seslerden oluflmufl biçimleri olan bir ekin ünlülerden ve ötümlü ünsüzlerden sonra ötümlü ünsüzle bafllayan
biçimi, ötümsüz ünsüzlerden sonra da ötümsüz biçimi getirilir: a¤aç - ta, yol - da;
ifl - çi, su - cu; bafl - ka, öz - ge gibi.
Afla¤›daki sözcüklerle
SIRA S‹ZDE ekleri efllefltiriniz:
park
-cil
günefl
-ten
D Ü fi Ü N E L ‹ M -ta
ev
seç-g›n
söz
S O R U -dafl
et
-cü
meslek
-çil
D ‹ K K A T -kin
vatan
bay-tafl

N N

SIRA S‹ZDE

TÜRKÇEN‹N HECE YAPISI

Hece, bir solukta ç›kar›lan ses veya seslerin bütünüdür. Türkçe sözcüklerde, ünlü
AMAÇLARIMIZ
ve ünsüz say›s›
ile bunlar›n dizilifli alt› türlü olabilir:
ünlü: o
ünsüz - ünlü: bu
K ‹ T A elP
ünlü - ünsüz:
ünsüz - ünlü - ünsüz: bak
ünlü - ünsüz - ünsüz: art
L E V ‹ Z Y- Oünsüz
N
ünsüz T-Eünlü
- ünsüz: dört
Türkçedeki en yayg›n hece türleri; ünsüz - ünlü ve ünsüz - ünlü - ünsüz diziliflinde olan hecelerdir. Türkçe kökenli sözcüklerde görülen bu s›n›rl› hece yap›s›,
yabanc› dillerden
Türkçeye giren sözcüklerde de¤iflebilmektedir. Örne¤in star söz‹NTERNET
cü¤ü, ünsüz - ünsüz- ünlü - ünsüz hece yap›s›ndad›r. Bu tür sözcükler, konuflmada s› - tar biçiminde söylenerek Türkçenin hece yap›s›na uydurulmaya çal›fl›lsa da
yaz› dilinde sözcü¤ün asl›na uyulur.
Türkçe sözcüklerde hece sonunda da ancak belli ünsüz çiftleri bulunabilir:
-lç, lk, lp, lt: ölç, ilk, alp, alt
-nç, -nk, -nt: inanç, denk, ant
-rç, -rk, -rp, -rs, rt: sürç-, ürk-, sarp, pars, art
-st: üst
Bunlar›n yan›nda Bat› kökenli risk, lüks, form gibi sözcüklerde söz sonundaki
ünsüz çifleri de korunur.
Türkçe sözcüklerde heceleme yap›l›rken söyleniflleri esas al›n›r. band-rol,
kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram gibi yabanc› kökenli sözcükler; Türkçenin hece yap›s›na göre hecelere ayr›l›r (bkz. 10. Ünite, Sat›r Sonuna Gelen Sözcüklerin Bölünmesi). Ancak grup, program, sfenks, star gibi
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bafl›nda çift ünsüz bulunan sözcükler; yaz›l›fllar›nda söz bafl›ndaki ünsüz çifti aras›nda ünlü türetilmedi¤i için gu - rup, pu- rog - ram, si - fenks, s› - tar biçimlerinde hecelenemezler.

TÜRKÇEN‹N SÖZCÜK YAPISI
Sözcük; anlaml› ses veya ses birli¤i, söz, sözcük olarak tan›mlanabilir (TDK, 2005).
Sözcükler, bir dilin anlam tafl›yan en küçük birimleridir. Yeni kavramlar› karfl›lamak veya eskiyen sözcüklerin yerine yeni sözcükleri koymak için her dilin kendine özgü sözcük türetme yollar› vard›r.

Kök-Gövde-Ek
Türkçede sözcükler kök ve eklerden oluflur. Hiçbir yap›m eki almam›fl, anlaml› daha küçük parçalara bölünemeyen sözcüklere kök denir. Türkçede sözcüklerin genellikle tek heceli oldu¤u, birden çok heceli görünenlerin de türemifl oldu¤u ileri
sürülmektedir.
Kökler, ad veya eylem kökü olabilir: al-, ver- (eylem); dil, ot (ad) gibi. Ad ve
eylem köklerinin ayn› flekilde göründü¤ü az say›da sözcük de vard›r: flifl, flifl-; göç,
göç- vb. Ancak bugün efl sesli görünen bu köklerin bir k›sm›n›n Eski Türkçe döneminde efl sesli olmad›¤› görülmektedir: Türkiye Türkçesi boya < Eski Türkçe bodag; Türkiye Türkçesi boya- < Eski Türkçe boda- gibi.
E¤er sözcük bir yap›m eki ile türemifl ise buna gövde denir: örne¤in yafl - a,
yafl - l› gibi.
Türkçe, yeni sözcük yap›m›n› ve sözcükler aras›ndaki iliflkileri büyük ölçüde
sözcük kök ve gövdelerine eklerin getirilmesiyle sa¤layan dillerin tipik örneklerinden biridir (Demir ve Y›lmaz, 2003). Sonuna geldikleri kökün anlam›n› çeflitli aç›lardan de¤ifltiren eklere yap›m ekleri; sözcüklerin sözcük öbe¤iyle veya cümle
içindeki di¤er sözcüklerle iliflkisini sa¤layan eklere de çekim ekleri denir.
Kimi ekler s›k kullan›lmakta, gerekti¤inde yeni sözcüklere de getirilebilmektedir. Böyle eklere ifllek ekler denir (Örne¤in addan eylem türeten -la eki; bafl-la-,
yol- la - s›z - la-, göz - le - gibi). Kimi ekler de az kullan›lmakta, her köke getirilememektedir. Örne¤in yok - sul, var -s›l sözcüklerindeki ek, Türkçenin hiçbir döneminde ifllek olmam›flt›r. Ancak ifllek eklerin ifllek olmayan, ifllek olmayan eklerin
de ifllek hale gelebildi¤i de unutulmamal›d›r. Örne¤in eski dönemlerde sadece
kum - sal, da¤ - sal adlar›nda görülen -sal eki Dil Devrimi’nden sonra ifllek hâle getirilmifl, neredeyse Farsça nispet i’sinin yerini ald›¤› gibi daha da geniflleyerek görsel, iflit-sel, örneklerinde oldu¤u gibi eylemlerden sonra da kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Buna karfl›l›k Farsça nispet i’si, Türkçenin söz varl›¤›ndaki özleflmenin de
etkisiyle her geçen gün ifllekli¤ini yitirmifltir (ilmî / bilimsel, hissî / duygusal gibi.)
(Demir ve Y›lmaz, 2003).

Türkçenin kökleri ve ekleri
bellidir, istendi¤i zaman
yeni ekler ve kökler
türetilemez.

Yap›m Eki - Çekim Eki
Sözcü¤ün anlam›n›, yap›s›n›, bazen de türünü de¤ifltiren eklere yap›m eki denir. Bir sözcükte birden fazla yap›m eki bulunabilir. Türkçede yap›m ekleri dörde ayr›l›r:
Addan Ad Yapan Ekler: Ad ve ad soyunlu sözcüklere eklenerek yine ad soylu sözcükler yapar: bafl- l›k, yi¤it- lik, Türk- çe, gelin-cik, inat- ç›, de¤er-siz, ana-ç,
yafl- ›t, toplum-sal gibi.
Addan Eylem Yapan Ekler: Ad ve ya ad soylu sözcüklere eklenerek eylem
soylu sözcükler yapar: yafl-a-, öz-en-, bafl-la-,göz-le-, do¤ru-l-, bafl-ar-, gümbürde-, hay-k›r-, önem-se- gibi.

‹nsan yaflam›ndaki
de¤ifliklikler, sözcükleri de
etkiler. Örne¤in bilgisayar
kullan›m›n›n
yayg›nlaflmas›yla internet,
a¤, e-posta, e-devlet,
yaz›l›m, donan›m gibi
dilimize giren veya türetilen
sözcükler olmufltur.
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Eylemden Ad Yapan Ekler: Eylemlere eklenerek ad türeten eklerdir: sür-me,
anla-mak, görün-üfl, gir-inti, belir-ti, sil-gi, gör-gü, bak-›m, öl-üm, ada-k, bar›nak, sald›r-gan gibi.
Eylemden Eylem Yapan Ekler: Eylemlere eklenerek yeni eylemler türeten
eklerdir: kes-il-, al-›n-, süsle-n-, tan›-fl-, gez-dir-, azal-t-, düfl-ür-, silk-ele- gibi.
Çekim ekleri ise sözcü¤ün anlam›n›, yap›s›n› ve türünü de¤ifltirmeyen; sözcükler aras›nda iliflki kuran eklerdir. Çekim ekleri, ad ya da eylemlere gelerek ba¤l› olduklar› sözcük öbeklerine göre sözcükler aras›nda çokluk, iyelik, durum, kip, zaman, kifli, say› vb. aç›lardan iliflki kurmaya yarayan eklerdir. Ad ve eylemler için
farkl› çekim iliflkileri ve farkl› çekim ekleri söz konusudur.
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

ÖRNEK
‹NTERNET

Ad Çekim Ekleri

SIRA S‹ZDE

Çokluk, iyelik, durum ve ek eylem bafll›klar› alt›nda toplanabilir.
Çokluk Eki: Çokluk eki, sözcükler aras›nda iliflki kurmadan yaln›z eklendi¤i sözcü¤üD Üetkiledi¤i
fi Ü N E L ‹ M için di¤er çekim eklerinden ayr› ele al›n›r. Say›labilen varl›klar› gösteren adlardan sonra çokluk, say›lmayan sözcükleri gösteren sözcüklerden sonraS Oabartma
bildirir: evler, çocuklar, yüzler, onlar; sular, so¤uklar (DeR U
mir ve Y›lmaz, 2003).
Türkçede say›D ‹s›fatlar›yla
kurulan tamlamalarda nitelenen öge çokluk eki almaz: befl kiKKAT
tap, üç kurufl gibi. K›rk haramiler, yedi cüceler, dört büyükler gibi örnekler; kal›plaflm›fl olarak bu
kural›n
SIRA
S‹ZDE d›fl›nda kal›r.

N N

‹yelik ekleri: ‹yelik ekleri, nesne ya da kavramlar›n neye ya da kime ait oldu¤unu gösteren
eklerdir: ev-i-m, yol-u-n, kol-lar›, masa-m, gölge-n gibi.
AMAÇLARIMIZ
Ad durum ekleri: Bir söz grubu ya da cümle içindeki adlar›, di¤er sözcüklere
farkl› anlam iliflkileri kuracak flekilde ba¤lamaya yarayan eklerdir. Eksiz yal›n durum ile birlikte
K ‹ Tas›l
A Polarak adlar›n befl durumu oldu¤u kabul edilmekle birlikte; baz› çal›flmalarda bunlara tamlayan, araç, eflitlik durumlar›n›n da eklenerek ad durumlar›n›n say›s›n›n beflten fazla olarak gösterildi¤i görülmektedir. Örnekleri inceleyelim: T E L E V ‹ Z Y O N
Saate bakmay› filan unutmufltum. (Yönelme durumu, belirtme durumu)
Bu geçmifl ça¤› yaflarken hep o günlerin havas›n› düflündüm ve yarat›c›lar›n› an‹ N T E R N E(Belirtme
T
lamaya çal›flt›m.
durumu, belirtme durumu, belirtme durumu, yönelme
durumu)
En güzel düflünceler masallarda, kitap sayfalar›nda kalm›fl. (Bulunma durumu,
bulunma durumu)
Tarladan, tarla, maldan mal, paradan para verecekti. (Ayr›lma durumu, ayr›lma
durumu, ayr›lma durumu)
Kap›-n›n kolu elinde kald›. (Tamlayan durumu)
• Ek eylem: Adlardan sonra gelerek onlar› yüklemlefltiren; baflka bir söyleyiflle
adlar›n genifl ve geçmifl zamanlar›n›, flart›n› ve zarf eylemini kurmaya yarayan ekledir: iyidir, iyiydi, iyiyse, iyiyken gibi.

Eylem Çekim Ekleri
Kip, kifli ve ek eylem bafll›klar› alt›nda toplanabilir.
Kip: Eylem çekim eki olan kip ekleri “Bildirme (Haber) Kipleri” ve “Dilek (Tasar›) Kipleri” olmak üzere ikiye ayr›l›r.
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a) Bildirme (Haber) Kipleri: Eylemlere gelerek eylemin gerçekleflti¤i zaman›
bildiren eklerdir.
- Görülen Geçmifl Zaman Kip Eki : -d›
Dün ‹stanbul’dan geldim.
- Duyulan Geçmifl Zaman Kip Eki : -m›fl
Sabah seni aram›fllar.
- fiimdiki Zaman Kip Eki: -yor
fiimdi okula gidiyorum.
- Gelecek Zaman Kip Eki : -acak
Yar›n s›nav olaca¤›z.
- Genifl Zaman Kip Eki: -( ) r, -maz
(olumsuz kullan›m›nda)
Her sabah süt içeriz.
b) Dilek (Tasar›) Kipleri: Eklendi¤i eylemin yap›lmas›ndaki iste¤i, koflulu,
gereklili¤i bildiren eklerdir.
- ‹stek Kip Eki : -a
Sinemaya gidelim.
- Dilek- Koflul Kip Eki : -sa
Art›k havalar ›s›nsa...
- Gereklilik Kip Eki: -mal›
Bu ifli hemen yapmal›y›z.
- Emir Kipi:
I. Tekil ve Ço¤ul kifliler için emir çekimi yoktur.
II. Tekil Kifli: - Hemen buraya gel.
III. Tekil Kifli: -s›n Yan›ma gelsin.
II. Ço¤ul Kifli: -›n / -›n›z Beni bekleyin.
III. Ço¤ul Kifli: -s›nlar Bana yard›m etsinler.
Kifli: Kifli ekleri, eylemin kim taraf›ndan yap›ld›¤›n› bildiren eklerdir: geldim,
okuyorsun, çal›flm›fl, gidece¤iz, yapt›n›z, okusalar gibi.
Ek eylem: Birleflik çekimli eylemler kurmaya yarayan eklerdir: yap›yormuflsun, arayacaksan›z gibi.

Yap›lar› Bak›m›ndan Sözcükler
Türkçedeki sözcükler yap› aç›s›ndan incelendi¤inde basit sözcükler, türemifl sözcükler ve birleflik sözcükler biçiminde üç ayr› grup oluflturmak olas›d›r.
Basit Sözcükler: Basit yap›l› sözcükler, bir sözcü¤ün hiç yap›m eki almam›fl en
küçük parçalar›d›r. Bunlara, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, sözcü¤ün kökü de diyebiliriz. Basit yap›l› sözcükler; özel ad (Ankara, Bolu), tür ad› (su, toprak), ad soylu (su, insan, sen), eylem (git-, yürü-), tek heceli (ben, bu) veya çok heceli (araba)
olabilir.
Türemifl sözcükler: Var olan sözcüklere yap›m eklerinin getirilmesi yoluyla
sözcük türetme, Türkçenin de içinde bulundu¤u ba¤lant›l› dillere özgü bir özelliktir. Türkçenin köklerinin ve eklerinin belirli oldu¤unu ö¤rendik. Bu köklerle ekleri
bir araya getirdi¤imizdede kökün anlam›yla ilgili baflka bir kavram› anlatan yepyeni bir sözcük elde ederiz. Bu nitelikteki sözcüklere türemifl sözcükler denir.
fiimdi afla¤›daki sözcüklerdeki yap›m eklerini inceleyin:
çilekçi, madenci, hal›c›, iflçi, bulafl›kç›, gözcü...
madenci, hal›c›, iflçi, bulafl›kç›, yolcu, gözcü...
flekerli, tuzlu, sözlü, özlü...
flekersiz, tuzsuz, arabas›z, sütsüz...
flekerlik, tuzluk, gözlük, sözlük, yolluk, sazl›k...
sevgi, sayg›, içki, bilgi, sergi, sorgu, sürgü...
bilgin, sayg›n, üzgün, vurgun...
yurttafl, meslektafl, s›rdafl, vatandafl...
Bir sözcü¤ün türemifl bir sözcük olup olmad›¤›n› nas›l anlar›z?

Bir eyleme önce kip, sonra
kifli eki getirilir. Kip ve kifli
eki alm›fl eylemlere “Çekimli
Eylem” denir.
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ÖRNEK

Örne¤in “ balta ” sözcü¤ünü inceleyelim. Bu sözcükteki “ -ta ” ses parças›n›
atal›m. Geriye “ bal ” sözcü¤ü kal›r. “ bal ” diye Türkçe bir sözcük vard›r. Ancak “balta” ile “bal” sözcükleri aras›nda anlam yönünden herhangi bir ba¤lant› yoktur.
balta: Topra¤› kazmak için kullan›lan bir araç
bal: Bir besin maddesi
• Dolay›s› ile “balta” sözcü¤ü türemifl yap›l› de¤ildir, kök sözcüktür. “-ta “ses
parças› ise yap›m eki de¤ildir, sözcü¤ün hecelerinden biridir.

SIRA S‹ZDE

2
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SIRA S‹ZDE
Afla¤›daki sözcük
köklerinden yap›m ekleri ile yeni sözcükler türetin.
tuz:
ben:
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SIRA S‹ZDE
-sal (-sel) yap›m
ekiyle yeni sözcükler türetin.
D‹KKAT

Birleflik sözcükler: Belirtisiz ad tamlamalar›, s›fat tamlamalar›, s›fatlar›n addan
D Ü fi Ü N E Loluflan
‹M
sonra gelmesiyle
ve genellikle deyim olarak kullan›lan isnat gruplar›, birleSIRA
S‹ZDE
flik eylemler, ikilemeler, k›saltma gruplar› ve kal›plaflm›fl çekimli fiillerden oluflan
ifadeler; yeniS ObirR Ukavram› karfl›lad›klar›nda birleflik sözcük olur: yer çekimi, han›meli, ses bilgisi;
beyaz peynir, aç›kgöz, toplu i¤ne; eli aç›k, s›rt› pek; söz etmek, zikAMAÇLARIMIZ
retmek, hasta olmak, gelebilmek, yazadurmak, al›vermek; çoluk çocuk, ç›tç›t, altD‹KKAT
üst; bafl üstüne, günayd›n; sa¤ ol, ateflkes, külbast› gibi. Birleflik sözcükler, belirli
kurallar çerçevesinde
K ‹ T A P bitiflik veya ayr› olarak yaz›l›r (TDK, 2005). Bu konuda daha
S‹ZDE
genifl bilgi SIRA
için 10.
Üniteyi inceleyiniz.

N N
N N

Anlamlar›
Sözcükler
TAMAÇLARIMIZ
E L E VBak›m›ndan
‹ZYON

Bir sözcü¤ün anlam›; o sözcü¤ün zihinde uyand›rd›¤› düflünce, duygu veya tasar›m›d›r. Bir nesne, özellikle de o nesnenin nitelikleri üzerinde edindi¤imiz genel düflünce dil bilimde
olarak tan›mlan›r. D›fl gerçe¤in insan beynindeki yans›K ‹ T A kavram
P
‹
N
T
E
R
N
E
T
ma biçimi diyebilece¤imiz kavram›, bu aç›dan sözcü¤ün anlam› olarak da tan›mlayabiliriz. Sözcükler, insan zihnine kavram olarak yerleflir. ‹nsan kavramlarla düflünür. Aksan,
T E L(1990,
E V ‹ Z Y O s.
N 146) bu konuyu flöyle aç›kl›yor:
“... sözcük, birbirinden ayr›lmayan iki yönü olan bir varl›kt›r. Bu varl›¤›n bir yan›
ya da yönü, zihinde sessiz okumada bile canlanan “ses imgesi” dir. Bu imgeyi biz,
söyleyifl ‹s›ras›nda,
N T E R N E T konuflma organlar›m›zla sese çeviririz. Sözcü¤ün ikinci yüzü,
“kavram” ya da “belirtilen” dir ki ses imgesiyle birlikte bir kâ¤›d›n iki yüzü gibi birbirinden ayr›lmaz ve sürekli olarak birbirini hat›rlat›r, ça¤r›flt›r›r. Sözcükler duyulduklar› anda zihnimizde çeflitli ça¤r›fl›mlara yol açarlar. Hat›rlanan, ça¤r›flt›r›lan
ögelerden bir bölüm, sözcü¤ün biçim yönünden, bir bölümü ses, bir bölümü de anlam aç›s›ndan iliflkili oldu¤u baflka ögelerdir.”

Kavramlar; ayn› dili konuflan insanlar aras›nda bile farkl› kiflisel de¤erler tafl›yabilir, de¤iflik tasar›m ve duygular uyand›rabilir. Örne¤in köpekleri çok seven bir
kimseye köpek dendi¤inde onda uyanan tasar›m ve duygularla köpekten korkan
bir kimsedeki tasar›m ve duygular ayn› de¤ildir.
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Sözcü¤ün Temel Anlam›
Bir sözcü¤ün anlatt›¤› ilk ve as›l kavrama temel anlam denir. Temel anlam, o dili
konuflan herkesçe bilinen ve en yayg›n olan anlamd›r. Örne¤in ayak sözcü¤ünün
temel anlam›, canl›lar›n yürümesini sa¤layan organd›r. “Çocu¤un aya¤› ezilmifl.”
cümlesindeki ayak sözcü¤ü, temel anlam›yla kullan›lm›flt›r.

Sözcü¤ün Yan Anlam›
Bir sözcü¤ün temel anlam›yla ilgili olmak üzere zamanla kazand›¤› yeni anlamlara o sözcü¤ün yan anlamlar› denir. Örne¤in kapal› sözcü¤ünün karfl›t› olarak kulland›¤›m›z aç›k sözcü¤ü, bu anlam›n›n yan›nda flu yan anlamlar› da kazanm›flt›r.
aç›k = denizin k›y›dan uzak yeri
aç›k = bofl görev
aç›k = para ya da mal eksikli¤i
aç›k = müstehcen
Sözcüklerin ya da sözcük kümelerinin temel anlamlar›ndan baflka anlamlarda
kullan›ld›klar› anlat›ma mecazl› anlat›m denir.

Efl Sesli Sözcükler
Yaz›l›fl ve okunufllar› ayn›, anlamlar› farkl›; bir baflka deyiflle sesleri ayn›, anlamlar› ayr› olan sözcüklerdir.
yafl = ›slak
el = organ ad›
yafl = do¤ufltan beri geçen y›l birimiyle ölçülen zaman
el = yabanc›

Efl Anlaml› Sözcükler
Sesleri ayr›, anlamlar› ayn› olan sözcüklerdir: yan›t, cevap; eylem, fiil gibi.

Z›t Anlaml› Sözcükler
Birbirlerine anlamca karfl›t olan sözcüklerdir: Tembel, çal›flkan; sevinmek, üzülmek; inmek, ç›kmak gibi.

Sözcük Öbekleri
Bir dizi sözcükten oluflan anlaml› söz birliklerine sözcük öbe¤i denir. Sözcük öbekleri cümlenin kuruluflunda yer al›r, cümlenin bir ögesi olarak görev yüklenebilir.

Tamamlamalar
Bir ad›n belirtti¤i anlam› daha iyi belirtebilmesi için bir baflka adla, s›fatla ya da zamirle tamamlanmas›yla oluflan söz dizisine tamlama denir.
Belirtili ad tamlamas›: Bir belirtili tamlamada, sözcükler aras›nda +›n (+n›n)
tamlayan ve +› (+s›) iyelik eki vard›r: Okul+un ön+ü, günefl+in do¤ufl+u gibi.
Belirtisiz ad tamlamas›: Bir belirtisiz tamlamada +›n (+n›n) tamlayan eki kullan›lmaz. ‹kinci sözcük +› (+s›) iyelik ekini al›r: yemek oda+s›, ya¤mur boru+su,
çay fleker+i gibi.
Tak›s›z ad tamlamas›: Bir tak›s›z tamlamada iki sözcük de ek almaz: toprak
tencere, deri elbise gibi.
S›fat tamlamas›: ‹lk sözcü¤ü s›fat olan bu tamlamalarda s›fat, önüne getirildi¤i ada belirtme ve niteleme anlamlar› katar: s›cak yemek, genifl arazi gibi.
Zincirleme ad tamlamas›: Bir ad tamlamas›n›n bir baflka adla ya da ad tamlamas›yla yeni bir tamlama kurmas›d›r: salonun perdesinin rengi, kufl seslerinin korosu, tafl duvar kal›nt›s› gibi.
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‹kilemeler
Ayn› sözcü¤ün yinelenmesiyle oluflabilece¤i gibi anlamlar› birbirine yak›n ya da
karfl›t olan veya aralar›nda ses benzerli¤i olan sözcüklerin yan yana gelmesiyle de
da oluflabilen ikilemeler; anlat›m gücünü art›rmak, anlat›m› pekifltirmek amac›yla
kullan›l›r: demet demet, çer çöp, tuz buz, er geç, para mara gibi.

Deyimler
Deyim bir duyguyu, bir durumu, bir kavram› dile getirmek amac›yla temel anlam›ndan farkl› anlamlar tafl›yan sözcüklerin bir arada kullan›lmas›yla oluflan söz
öbekleridir: havanda su dövmek, defteri dürülmek, kula¤› delik, eli maflal›, parmak ›s›rmak gibi. Deyimler de atasözleri gibi ulusal olmalar›na karfl›n genel kural
niteli¤i tafl›maz. Ayr›ca ço¤u gitti az› kald›, kimi kimsesi olmamak örneklerinde görüldü¤ü gibi kal›plaflarak deyimleflmifl; ama temel anlam›n› koruyan söz öbeklerine de rastlan›r. Kimi deyimler; fele¤in çemberinden geçmifl, dostlar al›flveriflte görsün örneklerinde oldu¤u gibi cümle biçiminde de olabilir.

TÜRKÇEN‹N CÜMLE YAPISI
Cümle bir duyguyu, bir düflünceyi, bir eylemi, bir yarg›ya ba¤layarak anlatan söz
dizisidir. Cümle içinde sözcükler; bir anlam ve görev iliflkisiyle canl›l›k kazan›r,
duyguyu ve düflünceyi anlatabilir. Türkçede uzun cümleler kurulabilece¤i gibi tek
sözcükten oluflan cümleler de vard›r:
- Ne içersiniz?
- Çay.
Yukar›daki örnekteki ikinci cümle tek sözcükten oluflmufltur. Soruya verilen
yan›t, kesin bir yarg› niteli¤indedir. Buna karfl›l›k gerekti¤inde çok uzun cümleler
de kurulabilir:
E¤itim ve ö¤retimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbal›k vas›tas›, veyahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmay› temin eden
pratik ve kullan›lmas› olas› bir cihaz haline getirmektir (M. Kemal Atatürk).

Cümlenin Ögeleri
Türkçede ögeler genellikle
ÖZNE + TÜMLEÇ + YÜKLEM
s›ralan›fl›na uyar.
Anlat›mlarda zaman zaman
bu s›ralan›fl›n d›fl›na
ç›k›ld›¤› da görülebilir.

Cümle özne, yüklem ve tümleç gibi ögelerden oluflur. Bir cümlede mutlaka bulunmas› gereken iki temel öge; özne ve yüklemdir. Tümleçler cümlenin yard›mc› ögeleridir. Sözcükler cümlede de¤iflik görevler üstlenir. Bir bak›ma cümle içinde görev bölümü yapar.

Yüklem
Cümlede yarg›y› yüklenen sözcüktür. Tafl›d›¤› yarg›dan dolay› kifli, zaman, olumluluk, olumsuzluk, soru gibi kavramlar› da bildirir. Yüklem; cümledeki di¤er ögelerle, özellikle özneyle, uyum içinde olmal›d›r. Cümlenin en önemli ögesidir.
Mutluluk gibi, dostluk gibi sanat da ancak anlaml› sevgilerle geliflebiliyor.
‹flte o tan›flman›n öyküsü k›saca budur.

Özne
Cümlede yarg›n›n oluflmas›n› sa¤layan kifli ya da nesnedir.
Sanat, özellikle sinema, bir ayr›nt› becerisidir.
Yusuf ayakta duruyor, etraftaki eflyay› dikkatle gözden geçiriyordu.
Üst bafl temizlenir, de¤ifltirilir.
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Türkçede edilgen çat›l› eylemlerin yüklem oldu¤u cümlelerde özne bulunmayabilir.”Üst bafl temizlenir, de¤ifltirilir” cümlesinde özne belirgin de¤ildir. Cümlede
anlat›m gere¤i, ifli yapan ya da yarg›n›n oluflmas›n› sa¤layan önemli de¤ilse özne
kullan›lmaz. Böyle durumlarda yüklem edilgen çat›l› bir eylemden oluflur. Çeflitli
edilgen eylemlerin yüklem oldu¤u cümlelerde nesneler, özne gibi göründü¤ünden
bunlara baz› dil bilgisi kitaplar›nda sözde özne ad› verilmektedir. Yukar›daki cümlemize tekrar dönersek üst bafl sözde özne olacakt›r.
Birden çok yüklemi olan cümlelerin ayn› olan öznesine ortak özne denir.
Asker, sesi duydu, ifli anlad› ve yere yatt›. (Ortak özne: asker)
Otobüs tozuta tozuta geldi, durdu. (Ortak özne: otobüs)

Tümleç
Cümlede yüklemin anlam›n› türlü yönlerden belirtip nitelendiren söz ya da söz
öbekleridir. Tümleç her anlat›mda bulunmayabilir. Ancak yarg› ayr›nt›l› olarak verildi¤inde cümlede bir veya daha fazla tümleç bulunabilir. Tümleçler yüklemle
olan ilgileri ve ald›klar› ekler bak›m›ndan flöyle incelenir:
1. Nesne
a) Belirtili Nesne
b) Belirtisiz Nesne
2. Dolayl› Tümleç
3. Edat (‹lgeç) Tümleci
4. Zarf (Belirteç) Tümleci
Tümleçler konusundaki eski bilgilerimizi de hat›rlayarak afla¤›daki cümleleri inceleyelim.
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Yuvay› difli kufl yapar.
Belirtili nesne
Bu gece plak çalacaklar, fliir okuyacaklar, dedikodu
yapacaklar.
Zarf tümleci
Belirtisiz nesne Belirtisiz nesne Belirtisiz nesne
Renkler, kokular, sesler yaln›z insanlara mahsustur.
Dolayl› tümleç
Böylece
yaz
geçti.
Zarf tümleci
Afla¤›daki cümlenin tümlecini / tümleçlerini bulun.
Bugün evde de¤ilsiniz diye size u¤ramad›k.

SIRA S‹ZDE

Cümle Türleri

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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Cümleleri yüklemlerine göre, yap›lar›na göre, ögelerinin dizilifline göre, anlamlaS O R U
r›na göre olmak üzere dört grupta inceleyebiliriz.

S O R U

Yüklemlerine Göre Cümleler

D‹KKAT

D‹KKAT

Yüklemi çekimli bir eylemden oluflan cümlelere eylem cümlesi, yüklemi ad soylu
bir sözcük ya da sözcük öbe¤i olan cümlelere ad cümlesi denir. Ad cümlelerinde
SIRA S‹ZDE
yüklemin yarg› bildirmesi ek eylem almas›yla olur. Ek eylem (i-) [1. kifli (+im, +iz),
2. kifli (+sin, +siniz) ve 3. kifli (+dir, +dirler) ] ad soylu sözcüklerin çekime girmesini sa¤lar.
AMAÇLARIMIZ

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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Buna can m› dayan›r? (Eylem cümlesi)
Hep onu düflünüyordu. (Eylem cümlesi)
Hayat›n içinde zamanla eskiyen, y›pranan bir parçay›z. (Ad cümlesi)
Bu bir tabiat kanunudur. (Ad cümlesi)

Yap›lar›na Göre Cümleler
‹çinde bir tek ba¤›ms›z yarg› bulunan cümlelere basit cümle denir. ‹çinde bir temel yarg›yla birlikte yan yarg› bulunan cümlelere ise birleflik cümle denir.
Son y›llarda Türk toplumu önemli de¤ifliklikler geçirdi. (Basit cümle)
Bileflik cümle; temel yarg›y› bildiren bir cümlede onun anlam›n› aç›klayan, tamamlayan, anlafl›lmas›na yard›mc› olan cümle ya da cümlelerden oluflur. Birleflik
cümlede temel yarg›y› bildiren cümleye temel cümle, temel yarg›y› türlü yönlerden
tamamlayan cümle ya da cümleciklere de yan cümleler denir.
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Demek, insan sevgisiz oldu mu,

her fley mübah.

Yan cümle

Temel cümle

Üstelik insan “Ayflecik” adl› yerli filmi görmeye gidecekse mendilsizlik felaket olur.
Yan cümle

Temel cümle

Yan cümleler yap›lar›na göre; dilek ve koflul bildiren yan cümleler, edatl› yan
cümleler, ba¤laçl› yan cümleler, soru ekiyle ba¤lanan yan cümleler, olumsuzluk
kofluluyla (de¤il sözcü¤ü ile) ba¤lanan yan cümleler gibi çeflitlere ayr›l›r.

ÖRNEK

Bir de istiyorum ki

Neriman nerede oldu¤unu bana bildirsin.

Ba¤laçl› yan cümle

Temel cümle

Mufl Ovas› bitti mi

Bingöl Da¤lar› bafllar.

Soru ekiyle ba¤lanan

Temel cümle

yan cümle

S›ral› Cümleler
Bir anlat›m içinde anlam ilgileri nedeniyle birbirlerine türlü biçimlerde ba¤lanan
cümlelere s›ral› cümleler denir. S›ral› cümlelerde sondaki cümlenin yüklemi, kifli
ve zaman aç›s›ndan öteki cümlelerin yüklemiyle uyum gösterir. Kifli ve zaman ekleri genellikle yinelenmez, sondaki yüklemde belirtilir. Özneler, tümleçler ya da
yüklemler ortaksa ba¤›ml› s›ral› cümle, ortak de¤ilse ba¤›ms›z s›ral› cümledir.

ÖRNEK

Mevsim yaz, yaz›n da en s›cak günleriydi. (Ba¤›ms›z s›ral› cümle)
Bir yerden gidiyorduk; ama yol muydu, tarla m›yd›, seçilmiyordu. (Ba¤›ms›z s›ral› cümle)
Emekli maafl›n› al›r almaz çarfl›ya gider, taksitlerini öder, evine dönerdi. (Ba¤›ml›
s›ral› cümle)
Y›llarca burada çal›flm›fl, kimse sen kimsin dememifl. (Ba¤›ml› s›ral› cümle)

Giriflik Cümleler
Yan cümleleri, temel cümleye ya özne, nesne, tümleç olan ya da ögelerden birini
tamamlayan cümlelerdir.

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

Doktor sigaray› yasaklayal› tam iki y›l olmufl.
‹nsan geçmifliyle hesaplaflarak geliflir.
Memleketinden konuflmaya, ailesinden söz açmaya can atard›.
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ÖRNEK

Ögelerinin Dizilifline Göre Cümleler
Türkçe cümlelerde ögelerin ÖZNE + TÜMLEÇ + YÜKLEM dizilifline uyduklar›n›
daha önce de belirtmifltik. Ancak bu bir kurulufl özelli¤idir, kesin bir kural de¤ildir. Anlat›m›n niteli¤ine ba¤l› olarak bir cümlede bütün ögeler bulunurken bir baflka cümle sadece yüklemden oluflabilir ya da ögeler yer de¤ifltirebilir. Yüklemi sonda bulunan cümleye kurall› cümle, yüklemi sonda bulunmayan cümleye devrik
cümle denir.
Böyle davranmak sana yak›flm›yor. (Kurall› cümle)
Bizim kuflak, dilimizin ar›laflt›r›lmas› ak›m›n›n en ateflli dönemini yaflad›.
(Kurall› cümle)
Kufllar küstü bize. (Devrik cümle)
Bizden önce birileri gelmifl buralara belli. (Devrik cümle)
Cümlede çeflitli nedenlerle ögelerden birinin -genellikle de yüklemin- kullan›lmad›¤› olur. Bu tür cümlelere de kesik cümle denir.
Ifl›klar da ölür, topraklar da ölür, sular da ........ (Kesik cümle)

ÖRNEK

• Devrik cümle ile kesik cümle daha çok sözlü anlat›m da kullan›l›r. Yaz›l› anlat›mda anlat›ma ak›c›l›k ve canl›l›k kazand›rmak için devrik cümleye, k›sa ve etkili anlat›m için de kesik cümleye baflvurulabilir.

Anlamlar›na Göre Cümleler
Cümleler yarg›y› bildirifl biçimlerine göre de çeflitli türlere ayr›l›r. Yüklemi olumlu
anlam içeren cümlelere olumlu cümle, olumsuz anlam içerenlere de olumsuz
cümle denir. Olumsuz cümlelerde olumsuzluk, kimi ekler ve sözcüklerle sa¤lan›r.
Eylem cümlelerinde “-me, -ma” olumsuzluk ekleri ya da “ne ... ne” ba¤laçlar›
olumsuzluk anlam› verirken ad cümlelerinde “de¤il, yok” sözcükleriyle “-siz” eki
cümleye olumsuzluk anlam› verir.
‹nsanlar aras› iliflkilerde sevgi ve sayg› da olmal›d›r. (Olumlu cümle)
Özgürlük, akl›na her eseni yapmak de¤ildir. (Olumsuz cümle)
Yarg›n›n soru biçiminde belirtildi¤i cümlelere soru cümlesi denir.
Karamsarla kötümser efl anlaml› m›d›r? (Soru cümlesi)

ÖRNEK

• Kimi soru cümleleri ise biçim aç›s›ndan soru cümlesi olmakla birlikte anlam
aç›s›ndan soru bildirmez. Anlat›m› daha etkili k›lmak amac›yla kurulan bu tür soru cümlelerine biçimsel ya da sözde soru cümlesi denir.
Neden yaln›z baflkalar›n› suçlamal›? (Sözde soru cümlesi)
Ne kötülük var bunda? (Sözde soru cümlesi)

ÖRNEK

• Coflkulu duygular anlatan; hayret, korku, sevinç, telafl ve seslenme bildiren
cümleler ünlem cümlesidir.
Tüh tüh yaz›k oldu, senin de ikiye bölündü uykun! (Ünlem cümlesi)
Bari, sen unutma beni! (Ünlem cümlesi)

ÖRNEK
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PARAGRAF
Anlat›m birimleri içinde paragraf “bir düz yaz›da ifllenen konunun bölümlerinden
her biri” olarak tan›mlanabilir. Bir yaz›, bir ana düflünce do¤rultusunda yaz›l›r. Bu
ana düflünce çeflitli yard›mc› düflüncelerle desteklenir. Yaz›daki bu düflünce kümeleri paragraf› meydana getirir. Yaz›daki girifl, geliflme ve sonuç bölümleri paragraflarla gösterilir. ‹yi kurulmufl bir paragraf, yaz›n›n tüm özelliklerini tafl›r. Böylece yaz›da okuma kolayl›¤› sa¤lanm›fl olur, okuyucudaki ilgi sürekli olarak canl› tutulur.
Genelde her paragraf›n bafllang›c›nda sat›ra 6-8 harf boyu içerden bafllan›r. Ancak
son zamanlarda bu kurala uyulmad›¤› da görülmektedir. Paragraf, tek bir cümleden oluflabilece¤i gibi konunun geniflli¤ine göre cümle say›s› artabilir. Paragraf›n
önemini ve yararlar›n› flöyle s›ralayabiliriz:
• Okumay› ve anlamay› kolaylaflt›r›r. Paragraflara bölünmüfl bir yaz›y› okumak ve anlamak daha kolay olur.
• Planl› yazmay› sa¤lar. Yaz›ya anlam ve konu bütünlü¤ü kazand›r›r.
• ‹stenen konunun belirli ölçülerde ifllenmesini sa¤lar. Her paragrafta konunun bir baflka yönü ifllenir.
• Duygu ve düflüncelerin ayr› ayr› paragraflarda ifllenmesi, düflünce kar›fl›kl›¤›n› önler.

Paragraf Türleri
Paragraf›n türü, paragraf›n yaz› içindeki ifllevine ve konusuna göre de¤iflir. fiimdi
paragraf türlerini, okuman›z için size de önerebilece¤imiz eserlerden örnekler vererek birlikte inceleyelim.

‹fllevlerine Göre Paragraflar
Düflünce yaz›lar›nda paragraflar; ifllevlerine göre girifl, geliflme, geçifl ve sonuç paragraflar› olarak türlere ayr›labilir.
Girifl paragraf›: Bir yaz›da girifl paragraf› genellikle konuyu tan›tan; yaz›da neyin ifllenece¤ini, konuya hangi aç›dan bak›laca¤›n› belirten paragraft›r. Kesin bir
kural olmamakla birlikte girifl paragraf› konunun ana düflüncesini de içerebilir. Bu
paragrafta geliflme bölümünün temeli haz›rlan›r. Bu derece önemli olan girifl paragraflar› elbette ilginç olmal›, anlat›lacaklar› bir anlamda özetlemelidir.
“‹letiflim ne duyumsad›¤›m›z› ve ne demek istedi¤imizi karfl›m›zdakine aç›k bir flekilde söyleme; karfl›m›zdakinin ne söyledi¤ini dinleme ve tam duydu¤umuzdan emin
olma, k›saca birbiriyle konuflma sanat›d›r. ‹letiflim, sevgi dolu bir iliflkiyi kurup sürdürebilmek için en önemli beceridir.” (Buscaglia, 1989, s. 55).

Geliflme paragraf›: Geliflme paragraf›; girifl paragraf›nda tan›t›lan konunun
aç›kland›¤›, de¤iflik yönlerden incelendi¤i, ana düflüncenin ifllendi¤i paragraflard›r. Düflüncelerin savunuldu¤u paragraflar oldu¤u için örneklerden, karfl›tl›klardan, benzerliklerden yararlan›labilir. fiimdi yukar›daki örnekte girifl paragraf›nda ortaya konan düflüncenin geliflme paragraflar›ndan birinde nas›l gelifltirildi¤ini görelim:

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

Birkaç y›l önce sevgi dersi okuturken s›n›f›mla birlikte bir görev yapmaya karar verdik. Yaflam›m›zda sevdi¤imiz ve de¤er verdi¤imiz kiflilere yaklaflacak ve sözlü olarak
onlar› gerçekten sevdi¤imizi ve takdir etti¤imizi bildirecektik. Yüzeysel olarak çok do¤al ve basit görünen bu giriflimin düflündü¤ümüzden çok daha güç oldu¤unu sonra
gördük. ö¤rencilerimden ço¤u sevgi söz konusu olunca dili ba¤l› kal›yordu. Sevgilerini ifade ederlerken rahats›z olup beceriksizlefliyor, hatta flaflk›nl›¤a düflüyorlard›.
Birkaç› bu görevi yapamad›. Deneyimlerimizi paylaflarak sonuçlar› tart›flt›¤›m›zda
ço¤umuzun sevgi ile ilgili olarak konuflmay› korkutucu buldu¤umuzu anlad›k. Sonra birden bire sevgi sözlerini neden bu denli seyrek, böyle çekingen ve alçak sesli olarak duydu¤umuzu anlad›k. ifade edilmemifl sevginin en büyük üzüntü ve piflmanl›klara neden oluflturdu¤unu da ö¤renmifltik. Genellikle kiflinin yaflam›m›zdaki de¤erini ifade etmek kamu önünde onu onore etmek ve ona sevdi¤imizi söylemek için
ölmesini bekleriz.” (Buscaglia, 1989, s. 56).

Geçifl paragraf›: Uzun yaz›larda bölümler aras› geçifli, ba¤lant›y› sa¤lamak
için kullan›lan k›sa paragraflard›r. Geçifl paragraflar›nda ya daha önce söylenenler özetlenir ya da daha sonraki paragraflarda söyleneceklere geçifl için haz›rl›k
yap›l›r.
“Böylece biz, sevgi dilini çevremizden ö¤renir ya da hiç ö¤renemeyiz. Birbirimizle
iliflki kuracak sözlü simgeleri de ya ö¤renir ya da hiç ö¤renemeyiz.” (Buscaglia,
1989, s. 62).

Sonuç paragraf›: Yaz›n›n son paragraf›d›r. Daha önce ileri sürülen düflünceler
toparlan›r, özetlenir ve yaz›n›n ana düflüncesi vurgulan›r. E¤er bir sorun varsa çözümü için öneriler ileri sürülür. Genellikle en kuvvetli düflünceler, en önemli görüfller bu paragrafta yer al›r.
“Sizin, olas›l›kla yukar›daki fikirlerin sevgililer (sevenler) aras›nda gerçekten gerekli
olmayaca¤›n› düflündü¤ünüzü biliyorum. Bunlar bir anda içten gelirler diyebilirsiniz. Asl›nda öyle olmaz. Bu sayd›klar›m iletiflimin çeflitli evreleri ve sevgi dolu iliflkinin temel tafllar›d›r. Ayn› zamanda dünyan›n en güzel seslerini de olufltururlar.”
(Buscaglia, 1989, s. 73).

Konular›na Göre Paragraflar
Paragraflar; konular›n› iflleyifl biçimlerine göre aç›klama paragraflar›, betimleme
paragraflar›, olay paragraflar›, çözümleme paragraflar› gibi türlere ayr›l›r.
Aç›klama paragraf›: Bir düflüncenin, bir konunun, bir sorunun aç›kland›¤›
paragraflard›r. ‹çinde duygu, bilgi, düflünce, yarg›, yorum, dilek, öneri bulunabilir.
Yard›mc› düflüncelerle, örneklerle konu ayd›nlat›l›r. Aç›klama paragraf›nda konunun ayr›nt›lar›na girilebilir; ancak bu paragraflar okuyucuyu s›kmayacak, ilgi uyand›racak biçimde düzenlenmelidir.
“Denge bir do¤a kuram›d›r, temel bir yaflam ilkesidir. Dengenin ifadesini, do¤ada,
mevsimlerde, gece ve gündüzde, hareket ve durgunlukta sürekli görürüz. G›da uzman› ald›¤›m›z g›dan›n dengeli olmas› gerekti¤ini söyler. Ekonomist iç ve d›fl ticaretin dengesinden, hukukçu siyasal güçlerin dengesinden söz eder.” (Cücelo¤lu, 1999,
s. 103).
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Betimleme paragraf›: Yaz›da anlat›lan bir insan›n, bir yerin, bir eflyan›n veya
manzaran›n ince ayr›nt›lar›yla ifllendi¤i paragraflard›r. Bu tür paragraflarda bir bak›ma yaz› ile resim yap›l›r.
“Aylin’de insan sevgisi ne kadar yo¤unsa gözü karard›¤›nda cesareti de o denli delice idi. Özellikle birilerine haks›zl›k edildi¤i kanaatine var›rsa, haks›zl›¤a u¤rayan›
korumak için göze alamayaca¤› fley yoktu.” (Kulin, 1998, s. 126).
“Gördü¤ü karfl›s›nda heyecanland› delikanl›. Çölün ortas›nda böyle bir çad›r›n olabilece¤ini hiç düflünmemiflti. Yer flimdiye kadar üzerinde yürümedi¤i güzellikte en
güzel hal›larla kapl›yd›; yukar›ya içlerinde yanan mumlar bulunan, parlak ve ifllemeli nadide avizeler as›lm›flt›. Bol ifllemeli ipek yast›klara yaslanm›fl kabile reisleri çad›r›n gerisinde yar›m daire halinde oturuyorlard›. Hizmetçiler lezzetli yiyeceklerle
dolu gümüfl tepsilerle gidip geliyor, çay sunuyorlard›. Baflka hizmetçiler nargilelerin
atefllerini tazeliyorlard›. Havaya pek hofl bir tütün kokusu yay›l›yordu.” (Coelho,
1999, s. 112).

Olay paragraf›: Olayl› yarg›larda içinde bir olay›n anlat›ld›¤› paragraflard›r.
“Hava kararm›flt›, sessizce kalkt›k. Benim yedi¤im pastan›n ve kendi bilmem kaç
kahvesinin paras›n› öderken-Amerikan kahvesi hala zor bulunuyordu-hiç ses ç›kartmad›m...” (Uzuner, 1998, s. 127).

Çözümleme paragraf›: Yaz›da ele al›nan konunun parçalara ayr›larak ifllendi¤i, konunun daha iyi anlafl›lmas›n›n sa¤land›¤› paragraflard›r. Konunun temel ögeleri bulunarak sonuca gidilir.
“Mesaj fludur: B›rakmaktan ve denemekten vazgeçmedi¤iniz sürece asla yenilmifl de¤ilsiniz. Baflar›s›zl›klar›m›zdan ifllerin nas›l yap›lmayaca¤›n› ö¤reniriz. Edison ampulü keflfetmek için yapt›¤› ilk alt› bin denemede baflar›l› olamam›flt›. Cesaretinin k›r›l›p k›r›lmad›¤› soruldu¤unda flöyle yan›tlad›: “Hay›r. fiimdi bunu yapamayaca¤›n›z alt› bin yolu da iyi biliyorum.” Edison gibi bizim de bazen baflar›y› ö¤renmeden
baflar›s›zl›¤› ö¤renmemiz gerekiyor.” (Cücelo¤lu, 1999, s. 121).

4. Ünite - Anlat›m Birimleri
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Türkçenin ses özelliklerini kavramak
Ses, dilin bölünemeyen en küçük parças›d›r. Sesler birleflerek hece, sözcük ve cümleleri oluflturur. Dillerdeki sesler gelifligüzel ç›kar›lm›fl sesler
de¤ildir. Bu sesler, konuflma organlar› taraf›ndan ifllenir ve biçimlenir. Bir dili konuflan insanlar›n hemen hepsi, dildeki sesleri afla¤› yukar›
ayn› biçimde ç›kar›rlar. Sesleri gösteren iflaretler,
harflerdir. Türk alfabesinde sekizi ünlü, yirmi biri ünsüz harf olmak üzere toplam 29 harf vard›r.
Ünlüler ve ünsüzler sözcük içinde kurallarla yer
al›r.
Türkçenin hece yap›s›n› kavramak
Hece, bir solukta ç›kar›lan ses veya seslerin bütünüdür. Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz say›s› ile bunlar›n dizilifli alt› türlü olabilir. Türkçedeki en yayg›n hece türleri, ünsüz - ünlü ve ünsüz
- ünlü - ünsüz’dür.
Türkçenin sözcük yap›s›n› aç›klamak
Sözcük; anlaml› ses veya ses birli¤i, söz, sözcük
olarak tan›mlanabilir. Sözcükler, bir dilin anlam
tafl›yan en küçük birimleridir. Yeni kavramlar›
karfl›lamak veya eskiyen sözcüklerin yerine yeni
sözcükleri koymak için her dilin kendine özgü
sözcük türetme yollar› vard›r. Türkçede sözcükler; kök ve ekleri bak›m›ndan, yap› bak›m›ndan,
anlamlar› bak›m›ndan incelenebilir.
Türkçenin cümle yap›s›n› kavramak
Cümle bir duyguyu, bir düflünceyi, bir eylemi,
bir yarg›ya ba¤layarak anlatan söz dizisidir. Cümle içinde sözcükler bir anlam ve görev iliflkisiyle
canl›l›k kazan›r, duyguyu ve düflünceyi anlatabilir. Türkçede uzun cümleler kurulabilece¤i gibi
tek sözcükten oluflan cümleler de vard›r. Türkçede cümleler; yüklemlerine göre, yap›lar›na göre,
anlamlar›na göre, ögelerinin dizilifline göre incelenebilir. Yüklemlerine göre cümleler: Yüklemi
çekimli bir eylemden oluflan cümlelere eylem
cümlesi, yüklemi ad soylu bir sözcük ya da sözcük öbe¤i olan cümlelere ad cümlesi denir. Yap›lar›na göre cümleler: ‹çinde bir tek ba¤›ms›z
yarg› bulunan cümlelere basit cümle denir. ‹çinde bir temel yarg›yla birlikte yan yarg› bulunan
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cümlelere ise birleflik cümle denir. Anlamlar›na
göre cümleler: Cümleler yarg›y› bildirifl biçimlerine göre de çeflitli türlere ayr›l›r. Yüklemi olumlu
anlam içeren cümlelere olumlu cümle, olumsuz
anlam içerenlere de olumsuz cümle denir. Ögelerinin yerine göre cümleler: Yüklemi cümlenin
sonunda olan cümlelere kurall› cümle, yüklemi
cümlenin sonunda olmayan cümlelere ise devrik
cümle denir.
Paragraf türlerini aç›klamak
Bir yaz›, bir ana düflünce do¤rultusunda yaz›l›r.
Bu ana düflünce çeflitli yard›mc› düflüncelerle
desteklenir. Yaz›daki bu düflünce kümeleri paragraf› meydana getirir. Yaz›daki girifl, geliflme
ve sonuç bölümleri paragraflarla gösterilir. ‹yi
kurulmufl bir paragraf, yaz›n›n tüm özelliklerini
tafl›r. Genelde her paragraf›n bafllang›c›nda sat›ra 6-8 harf boyu içerden bafllan›r. Ancak son zamanlarda bu kurala uyulmad›¤› da görülmektedir. Paragraf tek bir cümleden oluflabilece¤i gibi
konunun geniflli¤ine göre cümle say›s› artabilir.
Paragraf›n türü, paragraf›n yaz› içindeki ifllevine
ve konusuna göre de¤iflir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Türkçenin ses özelliklerine göre afla¤›daki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcüktür?
a. masraf
b. nazik
c. zorba
d. rahatl›k
e. yufka

6. “Küçük bir bahçe” sözleri afla¤›daki cümlelerin hangisinde nesne görevinde kullan›lm›flt›r?
a. Ev, küçük bir bahçenin ortas›ndayd›.
b. Küçük bir bahçeden geçerek eve geldik.
c. Gözlerimi açt›¤›mda küçük bir bahçe gördüm.
d. Evin arkas›nda küçük bir bahçe vard›.
e. Evin kap›s›, küçük bir bahçeye aç›l›yordu.

2. Afla¤›daki cümlelerde geçen alt› çizili sözcüklerden
hangisi yap›s› bak›m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?
a. Onun bilge bir kifli oldu¤unu sözlerinden anlayabilirsiniz.
b. K›fl aylar›nda buradaki dalga yüksekli¤i iki üç
metreyi bulur.
c. Buras› oldukça da¤l›k bir bölge oldu¤undan buralarda yerleflim pek yoktur.
d. Gölge bir yer bulup otural›m biraz.
e. Eve yeni bir süpürge almak gerekiyor.

7. Afla¤›daki cümlelerden hangisi yap›s›na göre di¤erlerinden farkl›d›r?
a. Yeni ma¤azan›n aç›l›fl› bugün yap›lacak.
b. Senin böyle bir söz söyleyece¤in akl›ma bile gelmezdi.
c. Annem oday› toplamaya bafllam›flt›.
d. Kad›n çok ak›ll›yd›; ama kendini be¤enmifl biriydi.
e. Çocu¤un ne demek istedi¤ini kimse anlayam›yordu.

3. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “göz” sözcü¤ü temel anlam›yla kullan›lm›flt›r?
a. Ben ona her zaman kardefl gözüyle bakt›m.
b. Bence sen göze geldin bu aralar.
c. Cüzdan›n gözünde biraz bozuk para olmal›yd›.
d. Bu son sözünle gözümden düfltün iyice.
e. Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorsun.

8. Afla¤›da verilenlerden hangisi paragraf›n yararlar›ndan biri de¤ildir?
a. Paragraf, uzun yaz›lar› k›saltmay› sa¤lar.
b. Paragraf, planl› yazmay› sa¤lar.
c. Paragraf, okumay› ve anlamay› kolaylaflt›r›r.
d. Paragraf, yaz›ya anlam ve konu bütünlü¤ü kazand›r›r.
e. Paragraf, düflünce kar›fl›kl›¤›n› önler.

4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “bu” sözcü¤ü, di¤erlerinden farkl› görevde kullan›lm›flt›r?
a. Bu mevsimde buralar çok canl› olur.
b. Benden istedi¤iniz dosya bu de¤il miydi?
c. Bana sözünü etti¤in film bu film miydi?
d. Bu sözlerinizle hiçbir yere varamazs›n›z.
e. Senin bu sakin tav›rlar›n› çok takdir ediyorum.

9. Afla¤›dakilerden hangisi ifllevine göre paragraf türlerinden biri de¤ildir?
a. Girifl paragraf›
b. Geliflme paragraf›
c. Çözümleme paragraf›
d. Geçifl paragraf›
e. Sonuç paragraf›

5. Afla¤›daki cümlelerde geçen tamlamalardan hangisi
di¤erlerinden farkl›d›r?
a. Çocukluk an›lar›n› bir kitapta toplamaya karar
vermifl.
b. Günün yorgunlu¤unu üzerinden atmaya çal›fl›yordu.
c. Masas›n›n üzeri daima çok düzenlidir.
d. F›rt›nadan evlerin çat›lar› uçmufltu.
e. Denizi görebiliyorduk evin balkonundan.

10. “Her yer göz alabildi¤ine beyaz... K›fllar› ö¤le üzerleri gökyüzü bile beyaza yak›n bir renk al›yor burada. Tek
canl› bile k›p›rdam›yor bu sonsuz beyazl›kta. Ne zaman
ki bir gölge beliriyor k›p›rdanmalar bafll›yor hemen. Önce biri, sonra biri, sonra biri daha...Beyaz, renklenmeye
bafll›yor. Renk renk kufllar, böcekler...” verilen paragraf,
konusuna göre hangi tür bir paragrafa örnektir?
a. Aç›klama paragraf›
b. Betimleme paragraf›
c. Olay paragraf›
d. Çözümleme paragraf›
e. Girifl paragraf›

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

“
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Yaflam›n ‹çinden

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Anlat›m Bozukluklar›
Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar aras›ndaki anlaflmay› sa¤lamakt›r. Söylenmek istenen her fley,
aç›k, yal›n ve anlafl›l›r biçimde dile getirilmelidir. ‹yi bir
cümlede sözcükler yerli yerinde kullan›lmal›, gereksiz
sözcüklere yer verilmemeli, anlat›lmak istenenin d›fl›nda bir anlam ç›kar›lmas›na mahal verilmemelidir. E¤er
konuflmada ve yazmada aç›kl›k, yal›nl›k ve anlafl›l›rl›k
yoksa ortada bir anlat›m bozuklu¤u var demektir. Günlük konuflmalar›m›zda hâliyle anlat›m bozukluklar› yap›lacakt›r. Bunlar toplumdaki yerimize (statü) ve ald›¤›m›z e¤itime bak›larak hofl görülür ya da görülmez. Ama
yaz›l› anlat›mda bu bozukluklar asla affedilemez. Çünkü yaz› dili kültür dilidir. Kültür, bu ifade sayesinde kal›c›lafl›r. E¤er bu ifadede de bozukluklara yer verilirse
insanlar aras›nda hem anlaflma eksikli¤i ortaya ç›kar
hem de farkl› anlaflma yollar› bulunur. Mesela radyolarda program yapanlar›n kendi aralar›nda oluflturmaya
kalk›flt›klar› dil gibi. ‹ster istemez bizim de oluflmas›na
katk›da bulundu¤umuz kolayc›, “k›sa yol”cu bir dil daha vard›r: “... dermiflim”, “... falan”, “... yok böyle bir
fley”, “kolum iptal oldu”...

1. e

”

Kaynak: www.türkçemiz.net sitesinden 12.02.2008 tarihinde eriflilmifltir.

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

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Ses Özellikleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Sözcük
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Sözcük
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Sözcük
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Cümle
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Cümle
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Cümle
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Paragraf” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Paragraf” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Paragraf” bölümünü
gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
park - ta
günefl - ten
ev - cil
seç - kin
söz - cü
et - çil
meslek - tafl
vatan - dafl
bay - g›n

Aksan, D. (1990). Her yönüyle dil I, II, III. Ankara: TDK
Yay›n›, 439/1.
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S›ra Sizde 2
tuz: tuzlu, tuzsuz, tuzluk, tuzlama.....
ben: bencil, benimsemek.....
sev-: sevgi, sevinç, sevgili, sevimsiz.....
göz: gözlük, gözlükçü, gözlem, gözlemek, gözetlemek....
S›ra Sizde 3
kumsal, k›rsal, belgesel, bilimsel, sanatsal, iflitsel, görsel .....
S›ra Sizde 4
Bugün
evde de¤ilsiniz diye size u¤ramad›k.
Zarf tümleci Edat tümleci
Dolayl› tümleç

Anlambilim

5

Bu ünitede dilin anlam boyutu üzerinde durulmufl, anlam konusu ele al›n›rken
daha çok tan›mlanabilir durumdaki sözlüksel anlam aç›klanm›flt›r. Efl adl›l›k-çok
anlaml›l›k, efl anlaml›l›k - z›t anlaml›l›k, mecaz, alt anlaml›l›k gibi anlam iliflkileri,
anlam daralmas›- anlam genifllemesi, anlam iyileflmesi - anlam kötüleflmesi gibi
de¤iflmelerine a¤›rl›k verilmifltir. Çok k›sa olarak cümle anlam›na da iflaret
edilmifltir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Anlambilimi ve kapsam›n› aç›klamak,
Sözcük ve sözlükbirim terimlerini ay›rmak,
Anlambilimsel prototipler, anlam alanlar› gibi terimleri kavramak,
Yaz›m ve anlam iliflkisini kavramak,
Sözcükler aras›ndaki anlam iliflkilerini çözümlemek,
Anlam de¤iflmelerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip
olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Yanl›fl anlama, hiç anlamama, anlam verememe gibi anlam ve anlamayla ilgili
kimin an›s› yoktur ki? ‹flte bir arkadafltan dinledi¤im iki an›:
Gitti¤im ilkokulun yak›n›nda bir karakol vard›. Karakolun önünde duran arac›n
üzerinde “RESM‹ H‹ZMETE MAHSUSTUR” yazard›. Hizmet anlafl›l›yor, hizmet;
resmi de resimden geliyor; mahsus “flakadan, yalandan” demek. ‹yi de üçü birlikte
ne anlama geliyor? ‹lkokuldayken bir türlü çözememifltim. fiimdi ne zaman bu
yaz›y› görsem o günler akl›ma gelir.
Yine bir keresinde gazetede kocaman bir bafll›k okumufltum. “ÇOCUKLAR HURDA
TOPLAYARAK GEÇ‹N‹YOR!” Hurday› ne kadar merak etmifltim, nedir bu hurda,
bizde niye yok, biz niye hurda toplam›yoruz diye sorup durmufltum büyüklere.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Anlam
Anlambilim
Sözlüksel anlam
Sözcük

•
•
•
•

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• ANLAMB‹L‹M VE KAPSAMI
• SÖZLÜKSEL ANLAMB‹L‹M
• Sözcük - Sözlükbirim
• Anlambilim ve Sözlükler
• Prototipler
• Özel Adlar
• Kavram ve Gösterge
• Yaz›m ve Anlam
• Anlam Alanlar›
• ANLAM ‹L‹fiK‹LER‹
• Efl Adl›l›k - Çok Anlaml›l›k
• Efl Anlaml›l›k - Z›t Anlaml›l›k
• Temel Anlam - Mecaz Anlam
• Üst anlaml›l›k - Alt anlaml›l›k
• Ba¤daflmazl›k
• ANLAM DE⁄‹fiMELER‹
• Anlam Daralmas› - Anlam Genifllemesi
• Anlam ‹yileflmesi - Anlam Kötüleflmesi
• D‹L B‹LG‹SEL ANLAM
• CÜMLE VE ANLAMB‹L‹M

Sözlükbirim
Özel ad
Anlam iliflkileri
Anlam de¤iflmeleri

5. Ünite - Anlambilim

G‹R‹fi
Dil bilim, dillerin yap›s›n›, geliflmesini, dünyada yay›lmas›n› ve aralar›ndaki iliflkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bak›m›ndan genel veya karfl›laflt›rmal› olarak
inceleyen bilimdir. Dilbilgisi ise dil bilimden daha s›n›rl› olmak üzere dili ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, anlambilim aç›lar›ndan tan›mlamaya çal›fl›r. Ses bilgisi,
dilin seslerinin oluflumunu, bo¤umlanmalar›n›, s›n›fland›r›lmas›n›, kelimelerdeki
s›ralan›fllar›n›, ses de¤iflimlerini, hece yap›s›n› ve tonlamay› inceleyen bilgi dal›d›r.
Anlaml› en küçük biçim birimi olarak tan›mlanan kök ve eklerin, bunlar›n eklemlenme biçimlerinin, eklerin ifllevlerinin ve yüklendikleri anlamlar›n, kelime türlerinin incelendi¤i bilgi dal› biçim bilgisidir. Bir dildeki kelimelerin ve kelime gruplar›n›n cümle içindeki görevleri, birbirleriyle olan iliflkileri, s›ralan›fllar›, cümlenin
ögeleri ve cümle türleri ise söz diziminin konusunu oluflturur. Di¤er üçüne göre dil
bilgisi kitaplar›nda daha az yer bulan anlambilim ise kelimelerin temel ve yan anlamlar›n›, anlam de¤iflmelerini, efl, karfl›t ve çok anlaml› kelimeler gibi dilin kelime
hazinesiyle ilgili hususlar› inceler.
Türkçe sözlü anlat›m kitab› kapsam›nda ele al›nan anlat›m birimleri ünitesinde,
ses bilgisinin, biçim bilgisinin ve söz diziminin konular› genel olarak aç›klanm›flt›r.
Bu ünite de ise anlambilim konular›na yer verilecektir.

ANLAMB‹L‹M VE KAPSAMI
Anlambilim, dilbilimin anlamla ilgilenen koludur ve sözcük, deyim, öbek, cümle
gibi ifadelerin anlam›yla ilgilenir. Ayr›ca anlam alanlar›, sözcükler aras›ndaki efl anlaml›l›k, z›t anlaml›l›k, ç›kar›m gibi mant›ksal iliflkiler, anlam de¤iflmeleri, anlam›n
türleri gibi dilin anlam yönüyle ilgili her fley anlambilimin konusudur. Anlambilim
için Türkçede bat› dillerinden kopyalanm›fl semantik (Yun. se-mantikós’ anlamak’)
terimi de kullan›l›r.
Nesneler ve onlar› karfl›layan sözcükler aras›ndaki iliflkiyi inceleyen çal›flmalar
eski olmakla birlikte dilbilimsel anlam incelemeleri bir bilim dal› olarak 19. yüzy›l›n sonlar›nda geliflmifltir. Anlam incelemeleri baflta sözcüklerin anlam›na yo¤unlaflm›fl, çal›flmalarda anlam, anlam de¤iflmeleri ve bu de¤iflmelerin sebepleri üzerinde durulmufltur. Daha sonra dil ögelerinin birbirleriyle s›k› iliflki içinde olduklar› ve birlikte ifllev gördükleri ilkesi benimsenmifl ve sözcükten büyük birimlere ve
dilin bütün olarak iflleyiflinin anlam yönüne odaklanan çal›flmalar yap›lm›flt›r (Aksan, 1982, s. 144).
Bütün do¤al diller anlaml› sözcük, öbek ve cümlelerden oluflurlar. Prensip olarak her sözcük, öbek veya cümle en az bir anlamla iliflkilendirilebilir. Ba¤lam, sahip olunan bilgi gibi anlam› etkileyebilecek nedenler varsa da sözcüklerin anlam›n› sözlüklerde tan›mlanabilen biçimiyle incelemek sözcükten büyük birimlerin anlam›n› incelemekten daha kolayd›r. Öbek ve cümle düzeyinde anlam›n incelenmesi ise daha karmafl›kt›r. Öbek ve cümlelerin anlam›, s›kça kendilerini oluflturan
sözcüklerin anlam›na ba¤l›d›r. Ancak güzel hava, hava güzel veya Kediler köpekleri kovalar ve Köpekler kedileri kovalar örneklerinde görüldü¤ü gibi ayn› sözcüklerden oluflan öbek veya cümleler ayn› anlam› tafl›mazlar. Normal olarak yan yana
gelebilen sözcükler aras›ndaki iliflkiye dair konuflurlar›n›n ola¤anüstü bir bilgisi
vard›r. Bu bilgi sayesinde daha önce hiç söylenmemifl öbekler ve cümleler kurulabilece¤i gibi hiç duyulmam›fl öbekler ve cümleler de do¤ru biçimde anlafl›labilir.
Ancak bu bilgi her durumda ifle yaramaz: küplere binmek “çok öfkelenmek”, burnundan k›l ald›rmamak “kimseyi be¤enmemek” örneklerinde görüldü¤ü gibi söz-
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cüklerin anlamlar›n› bilmek öbe¤in anlam›n› ç›karmaya yetmez. Bu tür öbekler de
t›pk› sözcükler gibi toplumsal kabuller sonucu oluflabilmektedir ve keyfidirler, yani gösterge ile gösterilen aras›ndaki iliflki keyfidir.
Anlambilim sözcük anlam› ile cümle anlam› aras›ndaki iliflkiyi ve bu iliflkinin ne
flekilde ve ne dereceye kadar cümlenin yap›s›na ba¤l› oldu¤unu da inceler. Sözcüklerin birbirleriyle olan söz dizimsel iliflkileri anlam› de¤ifltirebilir. Örne¤in Ali
kitap okumay› sever ve Kitap okumay› Ali sever gibi ayn› sözcüklerden oluflan ve
anlamca büyük örtüflme gösteren cümleler aras›nda da anlam farklar› vard›r. Birinci cümlede yeni bilgi “kitap okumak” iken ikincisinde “Ali”dir. Her cümlede vurgulanan öge, ögelere verilen öncelik farkl›d›r.
Sözcükler ve cümleler anlam bak›m›ndan bulan›k/belirsiz olabilirler. Çaya gidiyorum cümlesi, çay sözcü¤ü nedeniyle bulan›kt›r: Cümle “çay içmeye” ya da
“çay kenar›nda gezinmeye” anlam›nda kullan›lm›fl olabilir. Motor yoruldu gibi bir
cümle de motor yorulma kavram›n› idrak edemeyece¤i için belirsizdir. Anlam belirsizli¤i, dil biçimlerinin yorumlanmas›yla ilgili bir kavramd›r ve anlambilim teorisinin bir parças›d›r (Kempson, 1996, s.3). Bu tür örneklerde anlam›n do¤ru çözümlenebilmesinde ba¤lam önemli bir rol oynamaktad›r.
Bir ifadenin dile getirilmesi, ayn› zamanda baflka ifadelerin ç›kar›m›na imkan
verir. Örnek olarak Efe çiçe¤i kopard› cümlesinden Çiçek kopar›ld› anlam›n› ç›karmak mümkündür. Bu durumda sinonim, antonim, ç›kar›m vb. mant›ksal iliflkiler
de anlambilimin konusu olmal›d›r. Bir baflka iliflki de flu flekildedir: Köpek sözcü¤ü mant›ksal olarak hayvan› da içerir (alt anlaml›l›k), rüya-kabus, dans-tango vb.
sözcüklerde de görülen bu iliflkinin yan› s›ra ters ç›kar›m iliflkisi (z›t anlaml›l›k) de
anlambilim teorisinin konusudur. Anlamlar› tan›mlayabilmek için, sözcükler ve
cümleler aras›ndaki bu tür mant›ksal iliflkileri tan›mlamak, anlambilimin iflidir
(Kempson, 1996, ss. 1-5).

SÖZLÜKSEL ANLAMB‹L‹M
Tan›mlanabilir sözlüksel anlam, bu çal›flmada da yap›ld›¤› gibi anlambilimin en
çok üzerinde durulan aya¤›n› oluflturur. Sözlüksel anlambilimde flu hususlar esast›r: a) Sözcü¤ün anlam›n› ve dil d›fl› gerçek durum da dahil olmak üzere anlam
kavram›n› aç›klamak, b) Anlamlar›n incelenmesinin ve tan›mlanmas›n›n yöntemlerini belirlemek, c) Sözcükler aras›nda düzenli anlam iliflkilerini tan›mlamak suretiyle bir dilin sözvarl›¤›ndaki anlamsal yap›lar› ortaya ç›karmak. Sözlüksel anlambiliminde flunlardan hareket edilir. Basitçe söylemek gerekirse, sözcükler sembollerdir. Bu sembollerle gösterdi¤i kavramlar aras›nda, bir dili konuflanlar aras›ndaki
anlaflma d›fl›nda, iliflki yoktur. Bir sözcükle en az bir anlam aras›nda bir iliflki vard›r (Kortmann, 1999, s. 155). Sözcükler, hem biçime hem anlama sahiptir. Bir biçim birden çok anlamla ba¤lant›l› olabilece¤i gibi, bir anlam da birden çok biçimle iliflkili olabilir. Bu bak›fl, sözlük yaz›m› (leksikografi) ile anlambilim aras›nda bir
kesiflme oluflturur ve efl adl›l›k, efl anlaml›l›k, z›t anlaml›l›k gibi konulara da e¤ilmeyi gerektirir (Lyons, 2005, ss.47-48).
Anlambilimdeki önemli baz› ayr›mlardan da söz etmekte yarar vard›r. Bunlardan biri gösterge (signifacant) ve gösterilen (signifié) aras›ndaki iliflkiyle, yani bir
biçimin kapsad›¤› anlam alan›yla ilgilidir. “X sözcü¤ünün anlam› nedir” gibi bir soruyla sözlü¤e baflvuranlar›n pratikte cevap arad›¤› budur. Gösterilenden hareket
etmek de mümkündür. “X demek istedi¤imde hangi sözcü¤ü veya ifadeyi kullanabilirim” (öldürmek, k›ymak, gebertmek, vurmak, katletmek, imha etmek, yok etmek,
suikast düzenlemek) gibi bir cümleye cevap ararken baflvurulan yol budur (Kort-
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mann, 1999, s. 156). Birincisinde sözcüklerin anlam alanlar› öncelikliyken, ikincisinde ayn› kavram veya durum için farkl› ifade biçimleri öne ç›kar. Birincisinde
göstergeden gösterilene do¤ru gidilirken ikincisinde gösterilenden göstergeye gidilmektedir.
Bir dilin söz varl›¤›nda yer alan sözcükler ayn› pozisyonda kullan›labilme anlam›nda paradigmatik ve yan yana gelebilme anlam›nda sözdizimsel bir iliflki içindedir. Yukar›da verilen sözcüklerin hepsi öldürme ifade etmekle birlikte, her birinin
anlam› farkl›d›r. Bu nedenle bir metin oluflturulurken bunlardan hangisinin seçilece¤i ve bu sözcüklerin baflka hangi sözcüklerle birleflebilece¤i önem tafl›r. Örneklerimizde öldürmek genel geçer sözcükken, suikast düzenlemek daha çok üst makam sahiplerine yap›lan “silahl› sald›r›”, k›ymak “öldürmek” yan›nda ölene karfl›
duyulan ac›ma duygusunu, gebertmek ise öfkeyi yans›t›r. Bu nedenle ilgili sözcükler sonuç olarak ayn› durumu ifade etseler bile her birinin baflka sözcüklerle birleflebilme imkanlar› ve anlamlar› farkl›d›r.
• Kediye k›yd›lar.
• Kediyi öldürdüler.
• *Kediye suikast düzenlediler.

Sözcük - Sözlükbirim
Sözcük, en k›sa tan›m›yla anlaml› ve ifllevli ses veya ses birli¤idir. gelmek, at, güzel, çocuk, ile, bu, ve, ah örneklerinin hepsi birer sözcüktür. Bu tan›ma göre bir
metinde araya bir boflluk b›rak›larak yaz›lan her birli¤in bir sözcük oldu¤u yarg›s›na kimse itiraz etmeyecektir. Bununla birlikte bir metinde gelmek fiili, geldi, geliyor, gelmifl, gelen vb. farkl› biçimlerde ortaya ç›kabilir. Bunlar›n her birini sözcük
saymak yanl›fl olmayacakt›r. Ancak bunlar›n her biri ayn› sözcü¤ün farkl› bir ekle
çekimlenmifl biçimidir ve tafl›d›klar› anlamlar sözlükte tek bir maddede verilir. Buna karfl›l›k vurdumduymaz, paragöz, Ar›kovan›, fleytan tüyü, ar› kovan› gibi örneklerinde görüldü¤ü üzere çok sözcükten oluflan birliklerin her birinin sözlüklerde bulunabilecek anlamlar› vard›r. Buna ra¤men bitiflik yaz›ld›klar› için vurdumduymaz, paragöz ve Ar›kovan›, tek sözcük say›l›rken, ayr› yaz›lan fleytan tüyü ve
küplere binmek iki, ar› kovan› gibi ise üç sözcük kabul edilecektir. Ayn› flekilde birinde bitiflik birinde ayr› yaz›lma d›fl›nda her fleyleri ayn› olan cam göz ve camgöz
gibi biçimler de çok ilginçtir. Afla¤›da da görece¤imiz gibi burada çok anlaml› bir
sözcük söz konusu olmakla birlikte farkl› anlamlar, yaz›mda görsel bir farkl›l›k yarat›larak iflaretlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Sözcük terimiyle ilgili içinden ç›k›lmas› zor baflka durumlar da vard›r: difle difl
“ayn› biçimde, ayn› araçlar› kullanarak”, bafl bafla “birlikte, beraberce” örnekleri
ayr› yaz›lm›fl sözcüklerden meydana gelmekle birlikte sözlük anlamlar› olan birliklerdir. Ayr›ca üzümünü ye ba¤›n› sorma gibi sözdizimsel aç›dan ba¤›ms›z bir cümle de “yararland›¤›n fleyin nereden geldi¤ini araflt›rma” anlam›na gelen bir deyimdir ve sözlüklerde bu biçimde tan›mlanmaktad›r.
Verilen örneklerde de görüldü¤ü gibi baflka durumlarda çok yararl› olabilecek
sözcük terimi, anlam söz konusu oldu¤unda, özellikle sözlüklerde tan›mlanma ihtiyac› duyulan maddeler için kullan›fls›z görünmektedir. Bu nedenle bir metinde
karfl›m›za ç›kan ögelerle sözlüklerde tan›mlar› verilenler aras›nda bir ayr›m yapmak için sözlükbirim (lexem) terimi kullan›l›r. Sözlükbirimler, sözlüklerde tan›m›
yap›lan, tek sözcükten veya birden çok ögeden meydana gelmifl ögelerdir: günefl,
aslan a¤z›, kara gün dostu vb. Buna göre flu köfle yaz köflesi, flu köfle k›fl köflesi örne¤inde 8 sözcük, buna karfl›l›k dört sözlükbirim vard›r: flu, köfle, yaz, k›fl. Sözlük-
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birimde Türkçe yaz›m›n en sorunlu alanlar›ndan biri olan bitiflik ve ayr› yaz›m›n bir
önemi yoktur. Buna göre yukar›da verilen vurdumduymaz, paragöz, Ar›kovan›,
fleytan tüyü, ar› kovan› gibi, bafl bafla, difle difl, üzümünü ye ba¤›n› sorma örneklerinin her biri birer sözlükbirimdir.
En az iki sözcükten oluflan sözlükbirimler, belli dil bilgisi kurallar›na göre bir
araya gelirler. Anlamlar› kendilerini oluflturan sözcüklere ba¤l›d›r (buzdolab›, foto¤raf makinesi, tükenmez kalem vb.); ancak bir k›sm›n›n oluflumu mecazl›d›r. Ayr›ca öbekte yer alan sözcüklerin teker teker anlam›ndan hareketle birli¤i meydana
getiren sözcüklerin anlamlar› aç›klanamaz: Ar›kovan›, camgöz.
SIRA S‹ZDE
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Bir sayfal›k bir
SIRAmetin
S‹ZDEseçerek, metnin kaç sözcükten olufltu¤unu say›n›z. Sözcüklerden kaç
tanesinin ba¤›ms›z anlam› oldu¤unu bulmaya çal›fl›n›z.
D Ü fi Ü N E Lve
‹ M Sözlükler
Anlambilim

Sözlüklerin nas›l yaz›laca¤›yla ilgilenen sözlük yaz›m› ve sözlükteki verileri inceleyen sözlük bilimi
S O R Uolmak üzere iki kolu olan sözlükçülük, anlambilimin bir uygulama alan›d›r. Farkl› diller aras›nda anlaflmaya yard›mc› olmas› amac›yla sözcük listeleri veya daha kapsaml› sözlükler haz›rlan›rken, ister istemez sözcüklerin anlamD‹KKAT
lar› üzerinde düflünülmektedir. Sözlükler çok farkl› amaçlarla haz›rlanm›fl olabilir,
ancak her seferinde tan›mlanmas› gereken sözlükbirimler vard›r. Tek dilli sözlükler, iki veyaSIRA
çokS‹ZDE
dilli sözlükler, terim sözlükleri, a¤›z sözlükleri, efl anlaml›lar sözlü¤ü, z›t anlaml›lar sözlü¤ü, deyimler ve atasözü sözlükleri gibi çok say›da Türkçe
sözlük vard›r.
AMAÇLARIMIZ
Genel sözlükçülü¤ün iki temel amac›ndan söz edilebilir:
1. Bir dildeki bütün sözcükleri kapsamak.
2. Her sözcü¤ün
K ‹ T A P anlam›n› vermek.
Bu iki amaca paralel olarak iki temel sorun ortaya ç›kar.
1. Bir dilin sözcükleri nelerdir?
2. Bir sözcü¤ün
anlam› nedir ve nas›l tan›mlan›r? (Linke ve di¤erleri, 1996, s. 59).
TELEV‹ZYON
Neyin sözlük maddesi olarak al›naca¤›nda anlam önemli bir rol oynar. Bir dildeki türetme, yeni sözcükler ortaya koyma imkânlar› prensip olarak sonsuzdur,
yeni ihtiyaçlar› karfl›lamak üzere sürekli yeni sözcükler türetilir. Bu nedenle bir di‹NTERNET
lin bütün sözcüklerini
kapsayan bir sözlük yap›lamaz.
Sözcükler, sözlüklere yal›n halleriyle kaydedilir, cümle içerisinde çekimlenerek
kullan›lan biçimler göz önünde bulundurulmaz. Genel kullan›m için haz›rlanm›fl
Türkçe sözlüklerde isim soylu sözcükler yal›n halde, fiiller ise asl›nda fiilin ismini
yapan mastar ekleriyle verilirler: ev, gelmek gibi. Sözlüklere madde bafl› olarak al›nan sözlükbirimler ayn› zamanda al›nt› biçimleridir. Sözcüklerden bahsetmek gerekirse bu çekimlenmemifl biçimler kullan›l›r. Göz sözcü¤ü çok anlaml›d›r. Gitmek Türkçedir vb.
Sözlüklerde anlam› tan›mlanan sözlükbirimler, yukar›da da iflaret edildi¤i gibi,
tek sözcükten ibaret olabilece¤i gibi birleflik sözcükler, deyimler, atasözleri de olabilir. Çünkü dilde birden çok sözcükten meydana gelmekle birlikte, tek bir anlam›
olan y›¤›nla sözlükbirim vard›r. Baz› durumlarda teker teker sözcüklerin anlamlar›
bilinirse birlefliklerin, deyimlerin anlamlar› ç›kar›labilir: okul yolu “okula gitmek
için kullan›lan yol”, ders kitab› “derste kullan›lan kitap” gibi. Ama dillerde sözcüklerin anlam›n›n bilinmesi durumunda da, daha önce iflaret edildi¤i üzere, anlam›
ç›kar›lamayacak pek çok birleflik sözcük vard›r: küplere binmek “çok öfkelenmek”,
Ar›kovan› “yengeç tak›my›ld›z› yöresinde bir y›ld›z kümesi” gibi.
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Sözlükler haz›rlan›rken efl sesli sözcükler farkl› sözlük maddeleri olarak, çok
anlaml› sözcükler ise tek sözlük maddesi olarak al›n›r. Buna göre Türkçe sözlükte
biri “100” di¤eri “surat” anlam›na gelen iki yüz maddesi yer al›rken “görme organ›,
çekmece, oda” gibi farkl› anlamlar› tafl›yan göz tek bir madde olarak verilir. Birinciler ayr› sözcükler iken, ikincisi birden çok anlam› olan tek bir kelimedir. Gerçi
s›n›rlar her zaman aç›k olmayabilmektedir. Örnek olarak kökeni ayn› olmakla birlikte bafl sözcü¤ü “kafa” ve “ç›ban” anlamlar›yla iki ayr› madde olarak Türkçe Sözlük’e al›nm›flt›r (www.tdk.gov.tr).
Yine de genel bir sözlük haz›rlarken ortaya ç›kan ve sözlük yaz›m› s›ras›nda çözümlenmesi gereken y›¤›nla sorun vard›r. Sözcükler hangi ölçütlere göre sözlü¤e
al›nmal›d›r? Halk dilinde, konuflma dilinde, a¤›zlarda yayg›n olan sözcükler sözlü¤e al›nmal› m›d›r? Bir sözcük ne kadar yayg›n olursa sözlü¤e al›n›r? Kullan›mdan
kalkm›fl sözcüklerin durumu ne olmad›r? Yabanc› dillerden al›nan sözcüklerin durumu ne olacakt›r vb.
Sözlükbirimlerin tan›mlar› verilirken de anlambilimden yararlan›l›r. Tan›m yap›l›rken en s›k baflvurulan yollardan biri, sözlükbirimi ayn› anlama gelen bir öbekle
tan›mlamak, sözcü¤ün anlam›n› tasvir etmektir: almak: “Bir fleyi elle veya baflka bir
araçla tutarak bulundu¤u yerden ay›rmak”. Ayr›ca tan›mlama s›ras›nda efl anlaml›
sözcüklerden yararlan›l›r: göz, “delik, boflluk”, “çekmece”, “nazar” vb. Tan›mlamada anlam alanlar›na ve anlam ay›r›c› özelliklere de baflvurulur: o¤lan “erkek çocuk”,
güvercin “güvercingillerden, h›zl› ve uzun zaman uçabilen, k›sa vücutlu, s›k tüylü,
evcilleflmifl birçok türü bulunan, yemle beslenen bir tür kufl”. Bir baflka yol, bir sözlükbirimin geçece¤i ba¤lam hakk›nda k›sa bilgi vermektir: göz gezdirmek “derinlemesine incelemeden okumak”, gözden kaybolmak “ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak” gibi. Benzer flekilde birlefliklerin verilmesi de buraya dahildir: yüzgöz, göz al›c› vb. (Linke ve di¤erleri, 1996, ss. 159-160).
www.tdk.gov.tr adresindeki Güncel Türkçe Sözlük’ü ya da bir baflka
sözlü¤ü
SIRA
S‹ZDE kullanarak
seçece¤iniz birkaç sözlük maddesini inceleyiniz? Anlamlar nas›l s›ralanm›flt›r, sözlükbirimler kaç sözcükten oluflmaktad›r, belirlemeye çal›fl›n›z.
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Tam Anlaml› ve Eksik Anlaml› Sözcükler
Sözcükler anlam de¤erlerinin görece aç›kl›¤› bak›m›ndan iki gruba
‹lki, anS O Rayr›l›r.
U
lam bak›m›ndan tam bir ifadeyi karfl›layabilme yeterlili¤i olan ‘tam anlaml›’ sözcüklerdir: insan, kad›n, toprak, elma, çiçek vb. ‹sim, fiil, s›fat, zarf, zamir gibi sözcük
D‹KKAT
türleri bu gruba girer. Bunlar dilin temel söz varl›¤›n› olufltururlar. ‹kincisi ise, tam
bir ifadeye/anlama karfl›l›k gelmeyen; ancak içinde bulunduklar› daha büyük yaSIRA yer
S‹ZDE
p›larda anlam kazanan fakat, ama vb. sözcüklerdir. ‹kinci grupta
alan sözcükler anlamdan bütünüyle yoksun de¤ilse de tam anlaml› sözcüklere k›yasla daha az
anlaml›d›r. Anlamlar›, kullan›ld›klar› ba¤lamda tahmin edilebilir. Edat, ba¤laç vb.
AMAÇLARIMIZ
sözcük türleri bu gruba girer. Bunlar sözleri ve söz öbeklerini ba¤lamak, gramatikal aç›dan iyi biçimlenmifl öbekler ve cümleler oluflturmak için kullan›l›rlar. Eksik
anlaml› sözcüklerin, leksikal de¤ilse de görece dil bilgisel anlam
söyleK ‹ Ttafl›d›klar›
A P
nebilir (Lyons, 2005, s. 65).
Sözcüklerden bir k›sm› di¤erlerine göre daha temel anlamlar ifade ederler.
Gündelik hayatta kullan›lan, daha genel anlamlar tafl›yan, teknik
T E L E olmayan
V ‹ Z Y O N sözcükler temel sözcüklerdir: köpek, at, kol, bafl. Temel olmayan sözcükler ise genellikle,
temel sözcükler kullan›larak tan›mlan›r. Örne¤in kangal, köpek sözcü¤ü olmadan;
tay, at olmadan; o¤lak, keçi olmadan tan›mlanamaz (Lyon, 2005, s. 83).
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Prototipler
Bir kavram alan› için ilk akla gelen öge prototip durumundad›r. Kanarya, serçe,
pelikan, flamingo, papa¤an, ‘kufl’ sözcü¤ünün alt alanlar›n› oluflturur; ancak bu
sözcüklerin hepsi ‘kufl’ türü için ayn› derecede tipik örnekler de¤ildir. Kufl denince Türkçe konuflurlar›n›n akl›na, flamingo ve pelikandan önce serçe, kanarya,
kartal, güvercin gibi yaflad›klar› çevre için daha tipik olan türler gelir. Bunlar, kuflun anlamsal prototipleri, yani en tipik örnekleridir. Benzer biçimde çiçek denince gül, a¤aç denince çam, ortanca ve okaliptüse göre daha tipik örneklerdir. Ancak prototipler dilden dile, kültürden kültüre farkl›l›k gösterir. Herhangi bir tür
içinde, insanlar›n ilk akl›na gelen örnekler, o türün anlamsal prototiplerini oluflturur (Yule, 1996).

Özel Adlar
Bir dildeki sözcükler aras›nda özel adlar›n ayr› bir yeri vard›r. Pek çok durumda
göstergelerin gösterilenlerini belirli bir flekilde tan›mlamak, gösterenle gösterilen
aras›nda de¤iflmez bir ba¤ kurmak mümkün de¤ildir. Güzellik soyut kavramlar bir
yana, bilgisayar, ev gibi somut varl›klar›n gösterilenleri bile kiflinin deneyimleri,
ba¤lam veya baflka nedenlerle de¤iflebilmektedir. Özel adlar ise do¤rudan ad› olduklar› varl›klar› göstermeleriyle di¤erlerinden ayr›l›r. Söz gelimi Eskiflehir deyince
belli bir flehir akla gelir. Özel adlar, mevcut varl›klar›n ad› olabilece¤i gibi tarihte
var olmufl, gerçek veya kurgusal varl›klar›n ad› olabilirler: Mete Han, Fatih Sultan
Mehmet, Dede Korkut gibi.
Özel adlarda, örnek olarak kifli adlar›nda, gösterende bir de¤iflim olmad›¤› halde her seferinde farkl› bir gösterilene iflaret edilmektedir. Örnek olarak Ahmet, kifli ad› olarak hiçbir biçim de¤iflikli¤ine u¤ramadan her seferinde farkl› kiflilerin ad›
olabilmektedir. Gösterge hiç de¤iflmezken gösterilen çok farkl› kifliler olmas›na
ra¤men anlamda yine de özel adlar d›fl›ndaki sözcüklerde oldu¤u biçimde bir geniflleme olmamaktad›r.
Özel adlar›n anlam›n›n bulan›klaflt›¤›, daha genel anlamlar kazand›¤› durumlar
az da olsa görülebilmektedir. Örnek olarak Ahmetler, Fatmalar örneklerinde oldu¤u gibi özel adlar ço¤ul eki alarak daha genel, “X ve onunla ilgili olanlar” anlam›
kazanmaktad›r.
Türkçede A¤r› (da¤›, ili), Van (gölü, ili) gibi birden çok anlama gelebilen özel
adlara az da olsa rastlanmaktad›r. Gerçi burada sözcükler tek bafllar›na söylendiklerinde ilk akla gelen, flehirdir. ‹kinciler ise birleflik kelimelerle gösterilmektedir,
örn. A¤r› Da¤›, Van Gölü. Yaz›m K›lavuzu’nda A¤r› (ili) - A¤r› Da¤›, Van (ili) Van Gölü örneklerinde oldu¤u gibi A¤r› ve Van sözcüklerinin tek bafllar›na flehri
gösterdi¤i, buna karfl›l›k da¤ ve gölün ad›n›n A¤r› Da¤› ve Van Gölü oldu¤u, bu
nedenle tamlamadaki ikinci sözcüklerin de büyük yaz›ld›¤› belirtilmektedir. Böyle
özel addaki çok anlaml›l›k ortadan kalkm›fl olmaktad›r (www.tdk.gov.tr). Ancak flu
iki halk türküsünün gösterdi¤i üzere, kullan›mda bu tür düzenli bir ayr›m yoktur:
Aman A¤r›, can›m a¤r› / Yol ver yare gidem gayr› ve Giderem Van’a do¤ru / Yolum ‹ran’a do¤ru gibi.
Özel adlar ayr›ca gerek kullan›mda gerekse metinlerde büyük yaz›lmak suretiyle de görsel olarak di¤er sözcüklerden ayr›lmaktad›r. Ayr›ca özel adlar türetme sonucu özel ad olmaktan ç›kmas›na ra¤men, türemifl sözcük bugünkü yaz›m kurallar›na göre büyük yaz›lmaktad›r. Türk - Türkleflmek, Türkçe-Türkçeci, Ankara Ankaral› gibi.
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Özel adlar›n sözlüklerde tan›mlan›p tan›mlanmayaca¤› sözlükçülükte ciddi sorunlardan biridir. Baz› sözlükler en az›ndan tarihi kiflilerin adlar›, yer adlar› gibi
özel adlara yer vermektedir. Türkçe sözlüklerde ise bu pek al›fl›lm›fl bir durum de¤ildir, en az›ndan tutarl› bir uygulama yoktur. Örnek olarak il ve ilçe adlar›na Türkçe Sözlük’te yer verilmektedir. Kifli adlar› ise özel ad olarak sözlüklerde yer almaz.

Kavram ve Gösterge
Anlambilim, dünyan›n anlafl›lmas› ve kavramlaflt›r›lmas›yla de¤il onun do¤rudan
dile yans›mas›yla ilgilenir. Varl›klar›n dil d›fl›nda kalan durumlar›n›n incelenmesi
baflka bilim dallar›n›n konusudur. Anlambilim, dilin bu d›fl dünyayla nas›l iliflkilendirildi¤i sorununu da çözmez. Günümüz anlambilimi, dikkatini daha çok, dillerin
yap›s› çerçevesinde sözcüklerin birbiriyle anlamsal aç›dan ne tür bir iliflki içinde
oldu¤u üzerinde yo¤unlafl›r. Ancak bunu yaparken dikkat göstergede de¤il, do¤rudan anlamdad›r (Crystal, 1995, s. 102).
Sözcükleri, gerçek dünyayla tam örtüflme olmad›¤› durumlarda da kullanabilmemiz için anlam ve gösterge aras›nda ayr›m yapmak kaç›n›lmazd›r. Böyle bir ayr›m bize gerçek örtüflmelerin olmad›¤› durumlar› da inceleme f›rsat› verir. Bu ayr›m›n, tek dilden hareketle tan›nmas› güç olabilir. Ancak gerçek kavramlarla, kavramlar› farkl› dillerde ifade edilifli tam da bu ayr›m›n gerekli oldu¤unu gösterir
(Crystal, 1995, s. 10). Bunu göstermek için akrabal›k adlar› ve renk adlar›n›n çarp›c› örnekler olarak seçilmesi dilbilimde al›fl›lm›flt›r.
Anne ve baban›n erkek ve k›z kardefllerinin olmas› do¤al bir olgudur. Türkçede baban›n erkek kardefli, Arapçadan kopyalanm›fl olan amca, k›z kardefli ise
gene yabanc› kökenli olan hala ile gösterilmektedir. Annenin erkek kardefli day›, k›z kardefli ise teyze olarak adland›r›lmaktad›r. Baban›n kardeflleri için Türkçe kökenli isimlerin kullan›lmamas› bafll› bafl›na ilgi çekicidir. Türkçedeki bu
dörtlü ayr›ma karfl›l›k, ayn› biyolojik iliflki, mesela Almancada farkl› gösterilir:
Onkel “amca, day›”, Tante “hala, teyze” (akrabal›kla ilgili ilgi çekici ayr›nt›lar için
bk. Crystal, 1995, s. 102).
Gerçekten var olan durumla bu durumun dile getirilifli aras›nda, bir dil içinde
de çok farkl› biçimler olabilir. Örne¤in deve sözcü¤ü standart dilde türü gösterir,
ama ayr›nt› bilgisi vermez. Ayr›nt› vermek gerekti¤inde erkek deve, difli deve, deve
yavrusu gibi tamlamalara baflvurulur. Toroslardaki göçebe gruplar aras›ndaysa
yafl, cinsiyet, tüy rengi gibi farkl› nedenlerle daha ayr›nt›l› bir adland›rma görülür:
potuk “deve yavrusu”, dorum “bir yafl›ndaki deve yavrusu”, i¤difl “i¤difl edilmifl deve”, beserek “erkek deve”, lök “tüylü erkek deve”, maya “çiftleflme ça¤›na gelmifl
difli deve” vb.
Anlam›n aç›klanmas› da bafll› bafl›na bir sorundur. Örnek olarak hayat›nda hiç
sandalye görmemifl olan birine sandalyeyi anlatmak için yapabilece¤imiz en kolay
fley, sandalyeyi göstermek olacakt›r. Ancak bu, muhatab›m›z›n baflka ne gibi fleylere sandalye denebilece¤ini kavramas› için yeterli olmad›¤› gibi yanl›fl ç›kar›mlar
yapmas›na da yol açabilir. Bu nedenle gösterdi¤imiz sandalye yan›nda benzerlerini de içine alabilecek bir tan›m vermek daha yararl›d›r. “Arkal›kl›, dört ayakl› oturma eflyas›” fleklindeki bir tan›m, muhatab›m›z›n benzer fleyleri de sandalye olarak
adland›rmas›na olanak sa¤layacakt›r. Burada, gerçek dünyada olan durumla do¤rudan bir iliflki yoktur. Sözcük, sözlüklerde oldu¤u gibi yine baflka sözcüklerle anlat›lmaktad›r (Crystal, 1995, s. 102).
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Yaz›m ve Anlam
Sözlüksel anlamdan söz ederken Türkçeye özgü yaz›mla farkl› anlamlar›n ayr›lmaya çal›flmas›na iflaret etmek gerekir. Farkl› anlamlar› sözlüklerde yaz›mla gösterme
yollar›ndan biri, ayn› kökenden gelen sözcüklerden birinin büyük birinin küçük
yaz›lmas› fleklinde görülmektedir. Örnek olarak yaratmak fiilinden türemifl olan
yaradan sözcü¤ü Yaradan biçiminde tanr› anlam›yla sözlü¤e al›nm›flt›r. Sözcükte
yine t sesinin d olmas›yla da özel bir anlam› oldu¤una iflaret edilmektedir. ‹lgi çekici bir örnek de tanr› ve Tanr› biçimleridir. Sözlükte yer alan sözcüklerden küçük harfle yaz›lan tanr› “Çok tanr›c›l›kta var oldu¤una inan›lan insanüstü varl›klardan her biri, ilah.” biçiminde tan›mlan›rken ses, köken, yap› bak›m›ndan hiçbir
fark göstermeyen, ama büyük harfle yaz›lan Tanr›’ya “Yaradan, Allah, Rab, ‹lah”
gibi anlamlar verilmifltir.
Yaz›m ve anlam iliflkisinde ilgi çekici bir durum da birleflik ve ayr› yaz›mla ilgilidir. Ses, köken ve yap› bak›m›ndan ayn› olan ve bu nedenle çok anlaml› say›lmas› gereken sözcükler, yaz›mda birleflik veya ayr› yaz›lmak suretiyle ayr› sözlükbirimlere dönüfltürülebilmektedir. Örnek olarak Yaz›m K›lavuzu’na göre “gözü takma olan” anlam›ndaki sözcük cam göz biçiminde ayr›, ama “bir tür köpek bal›¤›”
anlam›na gelen sözcük ise camgöz biçiminde bitiflik yaz›lmal›d›r. Verilen örneklerde asl›nda çok anlaml›l›k yaz›mda yarat›lan bir farkla çözülmüfl, efl yaz›l›fll› olmayan sestefl sözcükler ortaya ç›km›flt›r.

Anlam Alanlar›
Anlam araflt›rmalar›nda sözcükleri s›n›fland›rmak için baflvurulan yollardan biri, onlar› benzeyen ve ayr›lan yönlerinin yard›m›yla, belli anlam alanlar›na göre grupland›rmakt›r. Örnek gül, lale, nergis çiçek ad›d›r. Organ adlar›, bitki adlar›, sebze, meyve,
hareket fiilleri, konuflma fiilleri gibi. Baflka anlam alanlar› da bulmak mümkündür.
Anlam alanlar› oluflturulurken ortak yönlere bak›l›r. Örnek olarak elma, armut,
kiraz sözcükleri aras›nda, elma, ayna, çocuk aras›nda olmayan türden bir iliflki
vard›r. Öncekiler ayn› anlam alan›na dahilken, ikincilerde böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Ancak bir sözcük, anlam alan› s›n›r›n›n nas›l çizildi¤ine ba¤l› olarak
birden çok anlam alan›na dâhil olabilir. Örnek olarak elma, armut kiraz sözcükleri meyvedir, ama ayn› zamanda bitkidir.

ANLAM ‹L‹fiK‹LER‹
Efl Adl›l›k - Çok Anlaml›l›k
Bir dili konuflanlar bir sözcü¤ün hem söyleniflini hem de anlam›n› bilirler. Türkçe
konuflan biri bu bilgi yard›m›yla hem ses, hem yaz›l›fl, hem de anlamca farkl› olan
tafl ve a¤aç’›n ba¤›ms›z iki sözcük oldu¤unu ay›rt eder. Ancak dillerde birden çok
anlam›n ayn› biçime sahip oldu¤u, söyleyifl ve/veya yaz›mda tam veya k›smen ayn›
olabilen ögelerin birbiriyle ilgisiz anlamlar› ifade edebildi¤i görülür: ben: 1. Tende
bulunan koyu renkli leke, 2. Teklik birinci kifli zamiri. Da¤: 1. Yer kabu¤unun ç›k›nt›l› bölümleri, 2. Vücudun hastal›kl› bölümüne k›zg›n bir araçla yap›lan yan›k. Yüz:
1. çehre, 2. doksan dokuzdan sonra gelen say›. Ba¤: ip, sicim vb. dü¤ümlenebilir
nesne, 2. üzüm yetifltirilen meyve bahçesi. fiifl: 1. fliflmifl olan yer, 2. uzun demir çubuk vb. Çay: 1. çaygillerden nemli iklimlerde yetiflen bir a¤aç, 2. dereden büyük, ›rmaktan küçük akarsu vb. Verilen örneklerde sözcükler söyleniflleri ayn› olmakla birlikte birbiriyle ilgisi olmayan anlamlara gelmektedirler. Ayr›ca kökenleri de farkl›d›r.
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Bir dilde efl adl›l›¤›n oluflumunda sestefllik ve efl yaz›l›fll›l›k olmak üzere iki ana
etken vard›r. ‹lk gruba dahil olanlar›n bir k›sm› ses ve biçim de¤iflmeleri nedeniyle sestefl hale gelmifltir: Örne¤in Eski Türkçe agr›- “a¤r›mak” fiili ile ondan türemifl olan agr›g “a¤r›” sözcü¤ü, O¤uz grubu Türk dillerinde çok heceli sözcüklerin
sonunda /g/ sesinin düflmesi sonucunda sestefl hale gelmifltir. Ayn› flekilde “vücuttaki leke” anlam›ndaki ben ve Farsça da¤ ve ba¤ sözcükleri eskiden s›ras›yla
beñ, dâ¤, bâ¤ fleklinde yaz›ld›klar› için, birinci kifli zamiri ben ve Türkçe da¤, ba¤
sözcükleri ile sestefl veya efl yaz›l›fll› de¤illerdi. Ancak yaz› devriminden sonra
“geniz n’si” olarak bilinen sesi gösteren bir iflaret kullan›lmam›flt›r. Ayr›ca Türkçenin al›nt› sözcüklerdeki uzun ünlüleri k›saltma e¤ilimi vard›r. Bu geliflmeler sonucu efl adl›l›k ortaya ç›km›flt›r. Baflka dillerden al›nm›fl bir sözcü¤ün yerli dildeki bir
sözcükle sestefl olmas› sonucu da efl adl›l›k ortaya ç›kabilir. Türkçe ba¤ ve da¤ örnekleri, Farsça ba¤ ve da¤ ile efl adl›d›r. Sözcüklerin efl yaz›l›fll› olmalar› da efl adl›l›k nedenidir: sol. Yön bildiren sol sözcü¤ünde l kal›n, nota anlam›ndaki sol sözcü¤ünde ise ince söylenir (Aksan, 2006, s. 74). Bu tür sözcükler her zaman sestefl
olmayabilmektedir.
Tam efl adl›l›k ve k›smi efl adl›l›k olmak üzere iki efl adl›l›k türünden söz edilebilir. Tam efl adl›l›¤›n olabilmesi için, flu üç koflulun yerine getirilmesi gerekmektedir:
1. Sözcüklerin anlamlar› ilgisiz olmal›,
2. Bütün biçimleri efl görünümlü olmal›,
3. Gramatikal bak›mdan denk, yani ayn› sözcük s›n›f›ndan olmal›d›r (Lyons,
2005, s. 55).
Bu yaklafl›ma göre, “çehre” anlam›ndaki yüz ve say› ad› olan yüz, anlamlar› ilgisiz; bütün biçimleri, örne¤in çokluk ve hal çekimleri ayn› ve gramatikal aç›dan
denk olduklar› (her ikisi de ad) için tam efl adl›d›rlar. Ancak boya “boya” ve boya“boyamak”, sözcükleri gramatikal aç›dan denk de¤ildir; ayn› pozisyonda kullan›lmazlar ve ayn› çekim eklerini almazlar. Bu nedenle aralar›nda k›smi efl adl›l›k iliflkisi vard›r.
Efl adl›l›ktaki durumdan farkl› olarak tek bir biçimin birden fazla anlam› tafl›d›¤› da görülür. Bu durumda çok anlaml›l›k ortaya ç›kar: Göz. 1. görme organ›, 2.
çekmece, 3. su kayna¤›, 4. oda vb., kol 1. vücutun omuzdan bileklere kadar olan
organ, 2. taraf, 3. k›s›m vb.
Efl adl›l›k ve çok anlaml›l›¤› ay›rt etmek için etimolojik bilgi ve anlam ilgisi olmak üzere, iki ölçüt kullan›labilir. Etimolojik bilgi efl adl›l›k m› çok anlaml›l›k m›
oldu¤una karar vermeyi kolaylaflt›r›r. Çünkü çok anlaml› sözcüklerin kökeni ayn›d›r, buna karfl›l›k efl adl›l›kta sözcüklerin kökenleri farkl›d›r. dal < tâl, kol < kol;
da¤ “da¤” < tag, da¤ “yara” < Farsça dâg, bag “ba¤lamaya yarayan fley” < ba-g,
bag < Farsça bâg “ba¤, bahçe”. Anlam ilgisi ölçütüyse, sözcü¤ün farkl› anlamlar›
aras›nda, genellikle metaforik genifllemeyle ortaya ç›kan anlam iliflkisini gerektirir.
Örne¤in “1. a¤aç dal›, 2. bilim dal›” anlam›na gelen iki dal sözcü¤ü aras›nda, hem
köken ilgisi hem de anlam ilgisi vard›r. Bu durumda dal sözcü¤ü çok anlaml›d›r.
Etek sözcü¤ü de hem elbisenin alt yan› hem de da¤›n alçak k›s›mlar› anlamlar›na
gelir ve çok anlaml› say›lmal›d›r (Lyons, 200, s. 59, Palmer, 1981, s. 102).
Efl adl›l›k ve çok anlaml›l›¤›n önemli bir yans›mas›n› sözlüklerde buluruz. E¤er
bir sözcük efl adl› ise, yani gösterilenler birbiriyle ilgisiz oldu¤u halde göstergeler
sesçe ayn› ise, bunlar sözlüklerde farkl› maddeler olarak al›n›rlar ve sözlü¤ün verme
biçimine göre, yüz (I), yüz (II), yüz (III) gibi numaraland›r›l›r. Buna karfl›l›k çok anlaml›l›k söz konusu ise sözcü¤ün farkl› anlamlar› temel anlam say›lan en s›k kullan›lan veya ilk akla gelen anlamdan mecaz, argo gibi kullan›mlara do¤ru s›ralan›r.
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Yine de efl adl›l›k ve çok anlaml›l›k kavramlar›n›n her zaman kolay ayr›lamayaca¤›n› belirtmek gerekir. Köken olarak ayn› olan sözcükler zamanla gösterilendeki farkl›l›k nedeniyle birbiriyle ilgisiz olarak alg›lanabilece¤i gibi, birbiriyle etimolojik olarak ilgisiz sözcükler de tek bir sözcük gibi alg›lanabilir: alt›parmak (I) “Bir
tür iri palamut bal›¤›”, alt›parmak (II) “1. Ayr› renkte alt› yolu olan kumafl”, 2. Bu
kumafltan yap›lan gelin giysisi. (www.tkd.gov.tr, GTS). Ayn› flekilde ar› kovan›
“ar›lar›n içinde yaflad›klar› yuva”, Ar›kovan› “Yengeç tak›my›ld›z› yöresinde bir y›ld›z kümesi” gibi durumlar›n efl adl›l›k m› yoksa çok anlaml›l›k m› oldu¤una karar
vermek güçtür. Sözcükler köken olarak ayn› olmakla birlikte biri bitiflik di¤er ayr›,
biri büyük harfle di¤eri küçük harfle yaz›lmak suretiyle görsel olarak da birbirlerinden ayr›lm›fllard›r. Benzer biçimde kökeni ayn› olan cam göz ve camgöz iki ayr› madde olarak Türkçe Sözlük’e al›nm›flt›r. Her iki durumda da çok anlaml› olan
bir sözcük efl adl› say›lm›fl, ancak efl yaz›l›fll› görülmemifltir.

Efl Anlaml›l›k - Z›t Anlaml›l›k
Biçimi farkl›, anlamlar› benzer veya yak›n olan sözcükler efl anlaml› say›l›r: duymak, iflitmek, dinlemek; sözcük, kelime; kara, siyah; beyaz, ak vb. Efl anlaml› sözcükler, özellikle sözlükçülükte sözcük tan›m›n› kolaylaflt›r›r. Örne¤in dilek sözcü¤ü, tek dilli sözlüklerde arzu, emel vb. gibi efl anlaml›lar›n›n yard›m›yla tan›mlan›r.
Dillerde, her ba¤lamda ayn› anlama gelen, anlam›n bütün boyutlar› örtüflen
tam efl anlaml›l›k pek rastlanan bir durum de¤ildir. Sözcükler aras›nda üslup, derece, duygusal de¤er, yerellik vb. aç›lardan farklar vard›r. Ayr›ca dilde anlamlar› tam
olarak örtüflen çok say›da sözcü¤ün olmas› pratik bir fley de de¤ildir. Böyle bir duruma ancak geçifl dönemlerinde rastlanabilir. Ya bir sözcük ortadan kalk›yordur,
yenisi onun yerine almaktad›r, ya da yeni bir sözcük var olanla rekabet etmek üzere kullan›lmaya bafllam›flt›r: 14. yüzy›l metinlerinde uçmak ve cennet, tamu ve cehennem ayn› anlama gelmekteydi. Bugün bunlardan yeni olanlar, yani Arapça kökenliler yaflamaktad›r. Özellikle dil devrimi s›ras›nda üretilen yeni sözcükler veya
Türkçeye yeni giren yabanc› sözcükleri karfl›lamak için önerilenler aras›nda çok ilgi çekici efl anlaml›l›k durumlar› ortaya ç›kabilmektedir, örn.: etki-tesir, ilgi-alaka,
görev - vazife, yaz›m - imla, güncel-aktüel vb.
‹lgi çekici bir efl anlaml›l›k türünü de star - y›ld›z gibi örnekler oluflturur. Bunda Türkçe gök cismi anlam›na gelen y›ld›z sözcü¤ünün anlam› ‹ngilizce star sözcü¤ünün ikinci anlam› olan “(e¤lence dünyas›nda) meflhur” anlam›n› da kazanm›flt›r. Yabanc› sözcük dile girerken dilde tek bir anlam›yla örtüfltü¤ü bir sözcü¤ün anlam›n›n genifllemesine yol açm›flt›r. Böylece mevcut bir sözcük biçimce bir de¤iflikli¤e u¤ramadan çok anlaml› duruma gelmifltir. Star ve y›ld›z sözcüklerindeki ilgi çekici efl anlaml›l›k durumu ise, star sözcü¤ünün temel anlam›yla de¤il de “meflhur” anlam›yla Türkçe y›ld›z ile efl anlaml› olmas›d›r. Bir baflka ifade ile yabanc›
bir sözcük, Türkçe bir sözcü¤ün yeni bir anlam kazanmas›na neden olmufl ama ayn› zamanda kendisi de Türkçede kullan›ld›¤› için etkiledi¤i Türkçe sözcü¤ün yeni
anlam›yla efl anlaml› kullan›l›r duruma gelmifltir. Ancak Türkçe Sözlük, star sözcü¤ü “y›ld›z” biçiminde tan›land›¤›ndan sözlükten hareketle bu ayr›m› görmek mümkün de¤ildir.
Anlam›n belirlenmesinde ba¤lam önemlidir. ‹ki sözcük bir cümlede efl anlaml›
iken baflka bir cümlede efl anlaml› olmayabilir: ak ve beyaz, siyah ve kara sözcükleri efl anlaml› say›l›rlar. Ancak ak al›n deyiminde beyaz, kara baht örne¤inde siyah kullan›lamaz. Pek çok sözlükte efl anlaml› olarak listelenen sözcükleri, bu nedenle yak›n anlaml› saymak gerekir.
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Basit bir sözcük, birleflik bir sözcükle efl anlaml› olabilir: ambulans-can kurtaran vb.
Kimi sözcükler efl anlaml› gibi görünse de duygu de¤erleri farkl› olabilir: asker krfl.
Mehmetçik vb. Farkl› üsluplar› da ça¤r›flt›rabilirler: mang›r-para, inek-çal›flkan vb.
Z›t anlaml›l›k, sözcüklerin bir anlam alan›n›n z›t kutuplar›n› göstermesi, birinin
söylenmesiyle di¤erinin imkans›z oldu¤unun da ifade edilmifl olmas›d›r. Bir baflka
ifadeyle bir fleyin uzun oldu¤unun söylenmesi ayn› zamanda onun k›sa olmad›¤›n›n da söylenmesi anlam›na gelir. Bu nedenle z›t anlaml›l›k sözcükler aras›nda bulunan ters ç›kar›m iliflkisi olarak da tan›mlan›r: güzel-çirkin, do¤ru-yanl›fl, kar›-koca vb. ‹ki kavram aras›nda z›tl›k iliflkisinin olmas› için, ortak özelliklerinin bulunmas› gerekir. Ancak bu flekilde kavramlardan biri, ters ç›kar›m yoluyla di¤erini
ça¤r›flt›rabilir. Örne¤in güzel ve çirkin olma nitelikle, yafll› ve genç olma yaflla ilgili özelliklerdir; ancak iliflki ölçe¤inin iki ayr› ucunda bulunduklar› için z›t anlaml›d›rlar. Z›t anlaml›l›kta ara de¤erleri gösteren biçimler de olabilir: So¤uk-›l›k-s›cak,
uzun-orta-k›sa. Ancak bunlar z›t anlaml›l›k kavram›n›n tart›fl›lmas›nda ikincildir.
Z›t anlaml›l›¤›n farkl› biçimleri bulunur. Sözcükler ve ifadeler aras›ndaki anlam
iliflkisinin yönüne ve biçimine göre de¤iflik z›tl›k iliflkilerinden bahsedilebilmektedir. Örne¤in evli-bekâr sözcük çiftleri aras›nda bütünleyici z›tl›k iliflkisi görülür.
Evli ve bekâr sözcükleri, kültürel olarak “evlenebilme” ölçütün uygulanabilirli¤ini
varsayar ve bu iliflki çerçevesinde birbirlerini tamamlar. Eril-difli, kad›n-erkek, soru-cevap, ölü-sa¤, var-yok gibi sözcük çiftleri aras›nda da bütünleyici z›tl›k iliflkisi bulunur.
Derecelendirilebilir z›t anlaml›lar da vard›r. Derecelenebilir z›tl›k iliflkisi, derecelenebilir bir niteli¤in, iliflki ölçe¤inde bulunan iki farkl› ucu aras›ndaki anlam iliflkisidir. Dar-genifl, yafll›-genç, büyük-küçük, uzun-k›sa vb., nitelik bak›m›ndan derecelenebilen ve bir niteli¤in farkl› derecelerini ifade eden bir dizi s›fat çifti bu tür
z›tl›¤a örnek verilebilir. Bazen iki z›t anlaml› aras›nda farkl› derecelendirmeler yapmak da mümkündür: büyük - küçük, uzun-k›sa, s›cak-so¤uk vb. (Palmer 1981:
95). Bu tür z›t anlaml›larda, olumsuz biçim z›t anlam de¤ildir. Örnek olarak uzun
de¤il illa ki k›sa anlam›na gelmez (Fromkin-Romdan, 1993, s. 133).
Üçüncü bir z›t anlaml›l›k türü de almak/satmak, kar›/koca, ö¤renci-ö¤retmen
vb. sözcük çiftleri ile ilgilidir. Bu sözcüklerde belirtilen kavramlardan birinin varl›¤› di¤erinin varl›¤›na ba¤l›d›r, biri olmadan di¤erinin olmas› mümkün de¤ildir.
Yer-yön bildiren z›t anlaml›lar da iliflkili z›tl›k kategorisine dahil edilebilir: afla¤›/yukar›, önde/arkada, kuzeyde/güneyde vb.
Akrabal›k bildiren sözler aras›ndaki z›tl›k iliflkileri de iliflkili z›tl›klar için ilginç
olabilir: Anne -baba, k›zkardefl-erkek kardefl, amca-hala. Bunlar hem z›t akrabal›k
iliflkilerini hem de cinsiyet farkl›l›klar›n› göstermektedir (bk. Palmer, 1981, s. 98).
Türkçede anlambilim üzerinde en fazla çal›flm›fl olan Aksan befl ayr› z›tl›k iliflkisinden bahsetmektedir (2006, ss. 129-131):
‹kili z›tl›klar: çok-az, dolu-bofl, gündüz-gece, somut-soyut
Biçimsel iliflkili z›tl›klar: sorumlu-sorumsuz, u¤urlu-u¤ursuz, zamanl›-zamans›z, ak›ll›-ak›ls›z
‹liflkisel z›tl›klar: almak-satmak, oyuncu-seyirci, amir-memur, imam-cemaat
Dereceli z›tl›klar: küçük-orta-büyük, iyi-orta-kötü, k›sa-orta-uzun
Yön gösteren z›tl›klar: sa¤-sol, ön-arka, ileri-geri, yukar›-afla¤›, kuzey-güney vb.
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Temel Anlam - Mecaz Anlam
Sözcüklerin en çok kullan›lan, en yayg›n, sözcük an›l›nca ilk akla gelen anlamlar›
temel anlam, gerçek anlam, as›l anlam gibi terimlerle adland›r›l›r. Örnek olarak
kol sözcü¤ü denince Türkçe Sözlük’te tan›mlanan biçimiyle “1. insan vücudunda
omuz bafl›ndan parmak uçlar›na kadar uzanan bölüm” akla gelir. Ancak sözcü¤ün
tek anlam› bu de¤ildir. Sözcükler, temel anlamdan sonra gelen yan anlamlar da kazanabilirler. “2. Giyside vücudun bu bölümünü saran parça.” “3. Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan a¤aç veya metal parça.” 4. anatomi. Koyun, dana, kuzu vb.nde ön aya¤›n üst bölümü.” 5. bitki bilimi A¤açlarda gövdeden ayr›lan kal›n dal” vb. (www.tdk.gov.tr).
Sözcüklerin temel anlam yan›nda yeni anlamlar kazanmas›n› son y›llardan bir
örnekle göstermek, konunun daha iyi anlafl›lmas› için yararl› olabilir. Temel anlam› “giysinin belli bir yeri aç›larak içine yerlefltirilen astardan yap›lm›fl parça” anlam›ndaki cep sözcü¤ü “cep telefonu” telefon teknolojisindeki geliflmelere paralel
olarak “cep telefonu” anlam›n› kazanm›flt›r.
Sözcüklerin anlam›ndaki geniflleme sonucu mecaz veya bat› dillerinden al›nan
metafor da ortaya ç›kar. Günlük dilin ve alg›lama biçimimizin do¤al bir parças›d›r mecazlar, bir varl›¤› daha etkili anlatmak ya da soyut bir varl›¤›, somut bir varl›¤a göre
anlatarak daha kavran›r hale getirmek için kullan›l›r. Gündelik dilde mecazi kavray›fl›n yayg›nl›¤› ve kullan›m› hakk›nda fikir edinmek üzere zaman parad›r gözden geçirilebilir: zaman›m› harc›yorsun, sana harcayacak vaktim yok, vakit nakittir, bu
patlak lastik bir saatime mal oldu, zaman›n› tüketiyorsun vb. (Lakoff, 2005, ss.30-31).
Mecaz›n ilgi çekici bir alan›n› mecaz-› mürsel olarak da bilinen metonimi oluflturur. Metonimi bir varl›¤› ya da unsuru, anlam bak›m›ndan iliflkili baflka bir varl›k ya
da unsur arac›l›¤›yla anlatma biçimidir. Yaln›z edebi dilde de¤il günlük konuflma dilinde de metonimik ifadelerin kullan›m› yayg›nd›r. Birço¤u kal›plaflm›flt›r ve kolayl›kla yorumlan›r: fiifleyi bir dikiflte içti, Ankara bu konuda henüz bir aç›klama yapmad›, Orhan Veli okumay› çok seviyorum, bu flirkette yeni yüzlere ihtiyac›m›z var
vb. Baz› metonimilerin anlafl›lmas› ise ba¤lama ve ortak paylafl›ma, ç›kar›m gücüne
ba¤l›d›r; söz konusu ba¤lam hakk›nda fikri olmayanlar ya da ortak paylafl›m› bulunmayanlar için anlafl›lmaz olabilir. Örne¤in yenici gelmedi, dilci dersi iptal etmifl vb.
ifadeler ancak yeni Türk edebiyat› ve dil derslerini alan dil ve edebiyat bölümü ö¤rencileri ya da durum hakk›nda ön bilgisi olanlar taraf›ndan anlafl›l›r ve kullan›l›r. Bu
cümleler bir esnaf ya da çiftçi için ça¤r›fl›ms›z olabilir (Yule, 1996, Aksan, 2006).
Mecaz ve metonimi aras›nda bir farktan söz etmek gerekirse mecaz›n bir fleyi di¤erine göre tasavvur etme tarz› oldu¤unu söyleyebiliriz. Metonimi ise referans ifllevine sahiptir; bir fleyi, di¤erinin yerini tutacak biçimde kullanmam›za imkan verir.
Mecazlar gibi metonimiler de gelifligüzel yahut keyfi oluflumlar de¤ildir. Metonimik
kavramlar›n kültürel temelleri vard›r. Örne¤in ‘bütün yerine parça’ tipi metonimilerde, bütünün yerine geçebilecek birçok parça vard›r. Hangi parçay› tercih edece¤imiz bütünün hangi boyutuna odaklanaca¤›m›z› belirler (Lakoff, 2005, s. 62).
Bütün yerine parça
Bu flirkette yeni yüzlere ihtiyac›m›z var.
Ürün yerine üretici
Orhan Veli okumay› severim.
Çal›flma odas›nda bir Picasso var.
Kullan›c› yerine nesne
Otobüsler grevde.
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Sorumlu insanlar yerine kurum
Ordu tasar›y› tekrar uygulamaya koymak istiyor.
Hükümetin eylemlerini onaylam›yorum.
Kurum yerine mekan
Ankara henüz aç›klama yapmad›.
Çankaya sessizli¤ini koruyor.
Washington insanlar›n ihtiyaçlar›na duyars›z (Lakoff, 2005, ss. 63-64).

Üst Anlaml›l›k - Alt Anlaml›l›k
Anlambilimde bir baflka ikili ayr›m da üst anlam [Hyperonym] ve alt anlam olarak
ortaya ç›kar. ‹kisi aras›nda çiçek ile lale ve gül aras›ndakine benzer bir içerme/kapsama iliflkisi vard›r. Bir sözcü¤ün anlam›, baflka bir sözcü¤ün anlam›n› içeriyorsa,
aralar›ndaki üst anlaml›l›k- alt anlaml›l›k iliflkisi vard›r. Karanfil-çiçek, kedi-hayvan, domates-sebze aras›nda bu tür bir iliflki vard›r. ‹çerme/kapsama iliflkisi, ayn›
zamanda belirli bir türe üye olma iliflkisidir. Bu nedenle üst anlam durumundaki
sözcükler, s›kça tür ad› olarak tan›mlanabilir. ‹çeren/üst kavram için üst anlaml›l›k, içerilen/alt kavram için alt anlaml›l›k terimi kullan›l›r (Palmer, 1981, s. 85, Yule, 1996, s. 119). Söz gelimi, her Van kedisi kedi, her kangal köpektir, ancak her
kedi Van kedisi veya her köpek kangal de¤ildir. Bu durumda kedi ve köpek sözcükleri üst anlam› gösterirler. Bir üst anlam›n alt anlaml›s› durumundaki sözcükler,
en az›ndan daha fazla iflaretlenmifl bir özellikleriyle üst anlamdan ayr›l›rlar.
Özellik

S›¤›r

‹nek

Öküz

Buza¤›

Gevifl getiren

+

+

-

+

Difli

-

-

+

-

Erkek

-

+

+

-

Yeni do¤mufl

-

-

-

+

Bir üst anlam› gösteren bir sözcük yine baflka bir sözcü¤ün alt anlaml›s› da olabilir. S›¤›r sözcü¤ü inek, öküz, dana ve buza¤› sözcüklerinin üst anlaml›s›n› gösterirken kendisi yine geviflgetirenler, hayvan, canl› gibi farkl› sözcüklerin alt anlaml›s›d›r.
Alt anlaml›l›k iliflkisi dilden dile farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in ‹ngilizce potato “patates” üst anlaml› durumundaki vegetable’in alt anlaml›s›yken, Almancada patates anlam›na gelen Kartoffel sözcü¤ü Gemüse’nin “sebze” sözcü¤ünün alt anlaml›s›d›r (Palmer, 1981, s. 87). Bununla birlikte alt anlaml›l›k, her dilde ayn› olmayan hiyerarflik
bir iliflki gösterir ve hiyerarflik diyagramlarla ifade edilebilir (Yule, 1996, s. 119).
fiemada da görüldü¤ü gibi ayg›r ve k›srak, öküz ve inek hiyerarflik anlamda eflit
basamaktad›r.
fiekil 5.1
Hayvan

At

Ayg›r

S›¤›r

K›srak

Öküz

‹nek
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Ba¤daflmazl›k
Ayn› kategoride yer ald›klar› için yan yana gelmeleri imkans›z olan sözcükler aras›ndaki iliflki ba¤daflmazl›k olarak adland›r›l›r. Yan yana gelmeleri mümkün olmayan sözlükbirimler buraya girer. Örnek olarak renk anlam alan›n›n alt birimleri olan
k›rm›z› ve yeflil ba¤daflt›r›lamaz, bir nesnenin hem yeflil hem de k›rm›z› oldu¤u söylenemez. Ancak k›rm›z› renk ad› kirli sözcü¤üyle bir araya gelebilir; bir varl›k hem
k›rm›z› hem de kirli olabilir. Di¤er ba¤daflt›r›lamaz gruplar Crystal’a göre meyve
türleri, çiçekler, haftan›n günleri ve müzik aletleridir (1995, s. 105). Ancak burada
da dil kullan›m›nda beklenmedik durumlar olabilir. Örnek olarak siyahbeyaz film
örne¤inde siyah ve beyaz renk kategorisine dahil edilmez (Crystal, 1995, s. 105).
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

3

Sözlüklerde SIRA
efl adl›l›k,
S‹ZDE çok anlaml›l›k ve mecaz›n nas›l verildi¤ini belirlemeye çal›fl›n›z.

ANLAM DE⁄‹fiMELER‹

D Ügösterilen
fi Ü N E L ‹ M aras›ndaki iliflkide, gösterge ayn› kald›¤› halde gösterilende
Gösterge ile
de¤ifliklik olabilmektedir. Toplumun hayat›ndaki de¤iflmeler, baz› durumlarda
göstergenin Siflaret
O R U etti¤i kavram›n toplum hayat›ndan ç›kmas›, dilde tabulaflma,
baflka dillerle olan iliflkiler, anlam de¤iflmelerine neden olmaktad›r. Anlambilim
ayn› zamanda bu tür de¤iflmeleri de inceler. Anlam de¤iflmelerinin çeflitli türleri
D‹KKAT
vard›r. Bu ünitenin amac›na uygun olarak afla¤›da daralma, geniflleme, iyileflme ve
kötüleflme üzerinde durulacakt›r.

N N

SIRA S‹ZDE

Anlam Daralmas› - Anlam Genifllemesi

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Bir gösterge daha genel ve kapsay›c› anlamda kullan›l›rken, gösterdi¤i alanlar›n bir
AMAÇLARIMIZ
k›sm›nda daralma olmas›, bunun sonucunda kullan›ld›¤› ba¤lamlarda meydana gelen daralma ve s›n›rlanmalar anlam daralmas› olarak adland›r›lmaktad›r. Anlam
daralmalar›,K göstergenin
genifl anlam›yla kullan›l›rken gösterdi¤i ögenin belli bir
‹ T A P
bölümünü, türünü, özelli¤ini göstermesi fleklinde ortaya ç›kar. Örnek olarak geyik
günümüzde “geyikgillerden erkeklerinin bafl›nda uzun ve çatall› boynuzlar› olan
memeli hayvan”
kullan›lmaktad›r. Oysa bu sözcük Eski Türkçe dönemi
T E L E V ‹ Zanlam›yla
YON
metinlerinde “yabani hayvan” anlam›na da gelmektedir. Ayn› flekilde ilgi çekici bir
daralmay› da o¤lan sözcü¤ünde görürüz. O¤lan tarihi metinlerinde “evlat, çocuk”
anlam›yla kullan›l›r, cinsiyet ayr›m› yapmak gerekti¤inde ur› o¤lan, k›z o¤lan kulT E R Nsözcü
ET
lan›l›r. Oysa‹ Nayn›
anlam› bugün daralm›fl ve “erkek çocuk” için kullan›l›r hale gelmifltir (Aksan, 1982, s. 215). ‹lgi çekici bir anlam daralmas› örne¤i olarak Tanr› (Eski Türkçe: teñri) sözcü¤ünü verebiliriz. Eski Türkçede, “mavi, gök, gökyüzü,
Tanr›” anlamlar›na gelen sözcük, Türklerin ‹slamiyeti kabul etmesinden sonra sadece “Yaradan” anlam›n› korumufltur. Di¤er anlamlar› ise unutulmufltur. Örnekleri baflka alanlardan da vermek mümkündür: Renklerin adland›r›lmas› dil kültür incelemelerinde her zaman ilgi çekicidir. Baz› a¤›zlarda örnek olarak renklerin ayr›m› standart dildekinden çok farkl›d›r. Mavi ile lacivert hatta zaman zaman yeflil, sar› ve turuncu gibi standart dilde farkl› sözcüklerle gösterilen renkler, a¤›zlarda
gök, yeflil, sar› gibi adland›r›lmaktad›r. Ton farklar› ise aç›k sar›, koyu sar› gibi sözdizimi ögeleriyle gösterilmektedir.
Bir göstergenin, s›n›rl› bir gösterilen alan›na sahipken genelleflerek daha genifl,
daha kapsay›c› bir anlam alan› kazanmas› ise anlam genifllemesi olarak adland›r›l›r. Örnek olarak Eski Türkçede “kraliçe” anlam›na gelen hanum sözcü¤ünün alan› bugün “kad›n, bayan, han›m” anlamlar›na gelecek flekilde genifllemifltir. Benzer
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bir geliflmeyi bugün asl›nda özel terimler olan kraliçe ve prenses sözcüklerinde
görmekteyiz. Her iki sözcük de özel anlamlar›n›n d›fl›na ç›karak, genel olarak sevilen bayan, k›z çocuklar› için de kullan›labilmektedir. Dikkat edilirse bu örneklerde, var olan bir göstergeye yeni gösterilenler eklenmifltir. Ayn› fley sultan sözcü¤ü
için de geçerlidir, ancak bu sözcük bugün art›k Osmanl› döneminde oldu¤u gibi
yaflayan bir gösterilene iflaret etmedi¤i için, sevilen birine sultan›m denmesi pek
al›fl›lm›fl de¤ildir.
Anlam genifllemesinin sevilen örnekleri aras›nda marka adlar› ve özel adlar›n
genelleflmesi gibi örnekler de vard›r. Meflhur örneklerden biri selpak sözcü¤üdür.
Selpak bir ka¤›t mendil markas›n›n ad› iken “ka¤›t mendil” anlam›na gelecek biçimde anlam genifllemesine u¤ram›flt›r. Yine ilk bak›flta al›nt› oldu¤u düflünülen
kot sözcü¤ü de asl›nda Türkiye’nin ilk blucin üreticilerinden olan firman›n sahibinin (Muhteflem Kot) soyad›n›n genifllemesiyle ortaya ç›km›flt›r. Marka adlar› ve
özel adlardaki anlam genifllemesine nescafe, post-it, Molotof, Behçet hastal›¤› gibi
daha baflka örnekleri de verebiliriz.
Tarih içinde pek çok dille iliflkisi olmufl olan Türkçede iliflki sonucu önemli de¤ifliklikler olmufltur. Bu s›rada pek çok sözcük gösterdi¤i kavramla birlikte Türkçeye girmifltir. Mektup, flair, sevda vb. Ancak bu karfl›laflma s›ras›nda Türkçede var
olan sözcüklerin yap›lar› de¤iflmedi¤i halde yeni kavramlar›, anlamlar› gösterir duruma geldiklerine de çok rastlan›r. Ayr›ca y›ld›z - star iliflkisi için yukar›ya bk. Tarihten de benzer örnekler vermek mümkündür. Örnek olarak Türklerin Müslüman
olmalar›ndan sonra Türkçe sözcüklerin anlam›nda Arapça ve Farsça sözcüklerin etkisiyle geniflleme olmufltur. Örnek olarak elçi sözcü¤ü Arapça resul ve Farsça peygamber sözcüklerinin ifade etti¤i anlamda dini bir terim olarak da kullan›lm›flt›r.
Gösterenlerin baflka ba¤lamlarda kullan›lmas› da anlam genifllemesi olarak görülür. Organ, ayak, el, göz gibi di¤er organ adlar›ndaki anlam genifllemeleri için
Türkçe Sözlük’e bak›labilir (www.tdk.gov.tr).

Anlam ‹yileflmesi - Anlam Kötüleflmesi
Sözcüklerin anlamlar› iflaret edilenlerden ba¤›ms›z olarak, tafl›d›klar› duygusal
yönler aç›s›ndan iyileflebilir veya kötüleflebilir. Anlam iyileflmesi örne¤ine Türkçede yavuz sözcü¤ünü verebiliriz. Eski Türkçe döneminde “kötü” anlam›na gelen
sözcük, bugün “iyi, güzel, gürbüz” anlamlar›n› kazanm›flt›r. Anlam kötüleflmesinin
dikkat çekici bir örne¤ini ise kar› sözcü¤ü oluflturur. Eski Türkçe kar›- “yafllanmak” fiiline getirilen yap›m eki -g ile türetilmifl olan kar›-g sözcü¤ünün sonundaki yap›m eki düflmüfltür. “Yafll›” anlam›na gelen sözcük, “kocan›n efli” anlam›n› daha sonra kazanm›flt›r. Standart dilde ise “efl” anlam›yla, ek alm›fl kar›-m, kar›-s› biçimiyle görülmektedir. Ayr›ca kar› koca ikilemesinde de kullan›l›r. Bunun d›fl›nda
anlam› argolaflm›flt›r. Ayn› flekilde efendi sözcü¤ü de çok ilgi çekici anlam kötüleflmesine u¤ram›flt›r. ‹stanbul efendisi, çok efendi bir adam gibi örneklerde oldu¤u
gibi olumlu bir duygusal de¤er tafl›yan efendi sözcü¤ü zamanla sayg›nl›¤› düflük
meslekleri yapanlar için kullan›l›r duruma gelmifltir.
Amca, day›, abla, teyze, yenge, kardefl gibi akrabal›k adlar›n›n akrabal›k
gösterme d›fl›nSIRA S‹ZDE
daki kullan›l›fllar›n› belirlemeye çal›fl›n›z. Bulgular›n›z› arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.
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D‹L B‹LG‹SEL ANLAM
Anlaml› sözcükler prensip olarak ad, zarf, s›fat, fiil gibi s›n›flara ayr›l›r. Bunlar›n yan›nda zamirler, edatlar, ba¤laçlar, ünlemler gibi ifllevli sözcükler de vard›r. Ancak
sözcük anlam›n›n d›fl›na ç›k›l›rsa, çekim eklerinin, dilbilgisel öbeklerin anlamlar›n›n da göz önünde bulundurulmas› gerekir. Dil bilgisel anlam genellikle soyuttur,
do¤rudan bir kavrama ba¤l› de¤ildir (Kortmann, 1999, s.159). Bir biçimin gramatikal görünümleri anlamsal farklar yarat›r. Örne¤in çocuk ve çocuklar sözcükleri,
ayn› sözlüksel anlam› tafl›rlar ancak teklik-çokluk ayr›m› nedeniyle dil bilgisel anlamlar› farkl›d›r. Benzer biçimde, gel- fiilinin geçmifl, flimdiki ve gelecek zaman için
çekimlenmifl biçimleri olan geldi, geliyor, gelecek aras›ndaki anlam fark›, sözlüksel
anlam›n de¤il, dil bilgisel anlam›n konusudur. Teklik-çokluk, zaman, kip, görünüfl
vb. konular dil bilgisel anlam› ilgilendirir (Lyons, 2005, s. 74).

CÜMLE VE ANLAMB‹L‹M
Cümle ve anlambilim iliflkisi bu ünite çerçevesinde ancak iflaret ederek geçebilece¤imiz bir konudur ve pek çok yönü vard›r. Her fleyden önce bir cümlenin gramer bak›mdan sa¤lam yap›l› olmas› ya da gramer kurallar›na uymas›ndan, o cümlenin dil bilgisel aç›dan do¤ru oldu¤u anlafl›l›r. Cümleler, gramatikal aç›dan sa¤lam
olabilirler; ancak anlaml› ya da anlams›z olmalar› sadece dilbilgisiyle ilgili de¤ildir.
Gramatikal bak›mdan sorunsuz bir cümle anlaml›l›¤›n gerektirdi¤i mant›ksal ba¤lant›lar› tafl›mayabilir: Bahçedeki koltuk, seni sorup duruyor, Kaplumba¤a bu y›l liseyi bitirdi örnekleri dilbilgisel aç›dan do¤rudur, ancak mant›ksal aç›dan anlams›zd›r. Bununla birlikte, gramatikal uygunluk tafl›mayan bir cümle de anlaml› mesajlar iletebilir. Bir turistin rehbere söyledi¤i Ben istiyor gitmek Ayasofya cümlesi, sa¤lam bir gramere sahip olmasa da konuflurun niyetini ifade edebilmektedir.
Bir cümlenin kabul edilebilirli¤i, normal ba¤lamlarda söylenilir olup olmad›¤›yla, ba¤lama ugunluk ile ilgilidir. Kimi kültürler için belirli sözcüklerin kullan›lmas› tabular ya da genel görgü kurallar› nedeniyle uygun olmayabilir. Örne¤in bir
yak›n›na babas›n›n vefat› nedeniyle baflsa¤l›¤› dilemek isteyen birinin, Baban
ahireti boylam›fl, bafl›n sa¤ olsun demesi kabul edilebilir de¤ildir. Bir baflka kabul
edilmezlik durumu, toplumsal yap›lanman›n ve hiyerarflinin gerektirdi¤i konuflma
ve hitap biçimlerine ters düflmektedir. Resmi bir ba¤lamda, statü bak›m›ndan üst
pozisyonda olan birine N’aber diye seslenilmesi kabul edilebilir de¤ildir (Lyons,
2005, s. 132).
Kültürel ve toplumsal temelli kabul edilebilirlik ölçütlerinden baflka, mant›ksal
ba¤›nt›l›l›¤a ba¤l› kabul edilebilirlikten de söz edilebilir. Onun baflar›s›zl›¤›na
inanm›yorum, yine bütün notlar› kötü gelir gibi bir cümle, uygun neden sonuç ç›kar›m› tafl›mad›¤›, Okul intihar etti gibi bir cümle mant›ksal uygunluk tafl›mad›¤›
için kabul edilebilir de¤ildir. Ancak uygun ba¤lamsal koflullar oluflturulursa, bu tür
cümleler bile kabul edilebilir. Kabul edilebilirlik, ba¤lamdan ba¤lama de¤iflebilece¤i gibi, kültürden kültüre de de¤iflir; bir kültür için kabul edilemez olan bir ifade, baflka bir kültür için öyle olmayabilir (Lyons, 2005, s. 133).
Pozitivist mant›ktan gelifltirilerek anlambilime uyarlanan do¤rulanabilirlik yaklafl›m›, cümledeki bilgi içeri¤inin do¤rulanabilirlik de¤eriyle iliflkilidir. Bu yaklafl›m›n temel prensibine göre, bir cümlenin anlam›, ancak ve ancak dinleyici, cümlede ifade edilen bilginin nas›l do¤rulanaca¤›n› biliyorsa gerçek öneme sahiptir. Bilginin do¤rulan›p do¤rulanamayaca¤› ise gözlemle anlafl›l›r. Örne¤in Bütün kufllar
uçar cümlesi, ancak ve ancak bütün kufllar›n uçtu¤u bilgisi gözlemle do¤rulan›rsa

5. Ünite - Anlambilim

de¤erlidir. Özetle do¤rulanabilirlik teorisi cümle, cümlenin içerdi¤i bilgi, gözlem
yoluyla do¤rulanabilirlik üçgenine dayan›r. Cümlede ifade edilen bilgi do¤ru ya
da yanl›fl olabilece¤i gibi, bilinen, inan›lan, flüphe edilen, kabul edilen, inkar edilen vb. de olabilir (Lyons, 2005,s. 140).
Gerçeklik kofluluna göre ise cümlenin anlam›, onun do¤ru ya da yanl›fl olmas›n› sa¤layan koflullar biliniyorsa anlafl›labilir. Örne¤in Su 100 derecede kaynar
cümlesinin içeri¤i, ancak ve ancak su 100 derecede kayn›yorsa gerçektir. ‹ki cümle ayn› gerçeklik koflullar›na sahipse, bu cümlelerin bilgisel içerikleri de ayn›d›r.
Cümlenin anlam›yla ilgilenen gerçeklik koflullu anlambilimin temel prensipleri,
do¤rulanabilirlik yaklafl›m› ile de örtüflmektedir (Kempson, 1996, s. 28; Lyons,
2005, s. 146).
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Anlambilimi ve kapsam›n› tan›mlamak
Anlambilim dilin anlamla ilgilenen koludur: Sözcük anlam› baflta olmak üzere sözcükten büyük
öbek, deyim, atasözü, cümle gibi dil ögelerinin
anlam›, anlam iliflkileri, anlam de¤iflmeleri gibi
anlamla ilgili her tür konu anlambilimin araflt›rd›¤› konular aras›ndad›r.

N
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5

Sözcük ve sözlükbirim terimlerini ay›rmak
Sözcük bir dilbilim terimi olarak farkl› ölçütler
kullan›larak tan›mlanabilir. Aralar›nda boflluk b›rak›larak yaz›lan dil birimlerinin sözcük oldu¤u
görüflü oldukça yayg›nd›r. Ancak anlambilim aç›s›ndan bu tan›m, bir sözcük cümlede farkl› biçimlerde kullan›labildi¤inden, kullan›fls›zd›r. Bu
nedenle sözlüklerde tan›m› yap›lan tek sözcük,
öbek, cümle gibi ifadeler sözlükbirim olarak adland›r›l›r.
Anlambilimsel prototipler, anlam alanlar› gibi
terimleri kavramak
Bir sözcük söylendi¤inde ilk akla gelen dil ögesi
prototiptir. Ayr›ca sözcükler ortak yönleri olan
kavramlar› göstermek suretiyle, bitki adlar›, hayvan adlar›, renk adlar›, hareket fiilleri gibi çeflitli
s›n›flarda toplanabilirler. Bu s›n›flar›n her biri anlam alan› olarak adland›r›l›r. Ayn› sözcük farkl›
özellikleriyle farkl› alanlara yer alabilir. Örnek
olarak üzüm hem bitki hem meyvedir ve bu yönüyle iki farkl› anlam alan›na aittir.
Yaz›m ve anlam iliflkisini kavramak
Sözlüklerde sözcüklerin tan›mlan›rken büyük
harf kullan›m›, bitiflik veya ayr› yazma gibi görsel
araçlara da baflvurulur. Örnek olarak anlambilimde özel bir yeri olan özel adlar büyük harfle
bafllar. Ayn› sözcü¤ün bitiflik veya ayr› biçimleri
anlam farklar›na iflaret eder.
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Sözcükler aras›ndaki anlam iliflkilerini çözümlemek
Sözcükler aras›nda çeflitli anlam iliflkileri vard›r.
Bunlardan biri efl adl›l›kt›r. Efl adl› sözcükler efl
yaz›l›fll› veya sestefl olabilirler: yüz “100”, “surat”,
sol “sol taraf”, “müzikte bir nota”. Bu sözcükler
aras›nda köken bak›m›ndan bir iliflki yoktur. Buna karfl›l›k pek çok sözcük çok anlaml›d›r: göz.
1. “görme organ›”, 2. “çekmece”, 3. “su kayna¤›”,
4. “oda” vb. Bu tür sözcükler çok anlaml› sözcükler olarak bilinir. Sözcükler aras›nda ayr›ca
anlam yak›nl›¤› ve z›tl›¤› türünden bir iliflki de
bulunur. Buna göre beyaz ve ak sözcükleri ayn›
veya birbirine yak›n kavramlar› gösterdikleri için
efl anlaml›, ak ve kara ise birbirinden farkl› kutuplarda yer alan renkleri gösterdikleri için z›t
anlaml›d›r. Sözcüklerin ayr›ca ilk akla gelen, en
yayg›n kullan›lan anlam› anlam›nda temel anlam› yan›nda baflka anlamlar› da vard›r.
Anlam de¤iflmelerini aç›klamak
Anlam de¤iflmelerini aç›klayabilmek için bu ünitede iki farkl› z›tl›ktan yararlan›ld›: Anlam daralmas› - anlam genifllemesi ve anlam iyileflmesi anlam kötüleflmesi. Bu z›tl›klardan birincisinde
bir göstergenin daha az kavram› gösterir duruma
gelmesi veya bunun tersi söz konusudur. Bu z›tl›¤a örnek olarak “evlat” anlam›na gelen oglan
sözcü¤ünün “erkek evlat” anlam›n› gösterecek
biçimde daralmas› veya “han›n efli” anlam›na gelen hanum sözcü¤ünün genel olarak bayan anlam›n› kazanmas› verilebilir. Kelimin gösterdi¤i
kavramdan çok duygusal anlam› ilgilendiren anlam iyileflmesi veya kötüleflmesinde ise sözcü¤ün tafl›d›¤› duygusal de¤erde baflkalaflma olmaktad›r. Anlam iyileflmesine örnek olarak “kötü” anlam›na gelen yavuz sözcü¤ünün, “iyi güzel
gürbüz” anlam›n› kazanmas›, anlam kötüleflmesine ise efendi sözcü¤ünün sayg›nl›¤› düflük iflleri yapanlar için kullan›lmas› verilebilir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi anlam bilimin ilgilendi¤i
konulardan biri de¤ildir?
a. Sözcüklerin anlam›
b. Anlam de¤iflmeleri
c. Anlam iliflkileri
d. Öbeklerin yap›s›
e. Temel ve yan anlam

6. Afla¤›daki kelimelerden hangisi “iliflkili z›tl›k” olarak
adland›r›labilir?
a. Afla¤›-yukar›
b. ‹yi-kötü
c. Sa¤-sol
d. Anne-baba
e. U¤urlu-u¤ursuz

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir sözlükbirim de¤ildir?
a. Bafl›m›n belas›
b. Bafl belas›
c. Bafl› çatlamak
d. Bafl› a¤r›mak
e. Bafla güreflmek

7. “Bofluna bir saatimi kaybettim” cümlesinde “bir saatimi”de nas›l bir anlam söz konusudur?
a. Yan anlam
b. Metonimi
c. Çok anlaml›l›k
d. Temel anlam
e. Z›t anlaml›l›k

3. Afla¤›daki sözcüklerden hangisi tam anlaml›d›r?
a. Fakat
b. Ancak
c. Yaln›z
d. ‹le
e. O
4. Afla¤›daki bal›k adlar›ndan hangisi Türkiye için prototip bir anlam› ifade eder?
a. Köpek bal›¤›
b. Hamsi
c. Balina
d. Lagos
e. Lakerda
5. Afla¤›daki örneklerden hangisinde efl yaz›l›fll›l›k oldu¤u halde efl adl›l›k yoktur?
a. fiifl,
b. Da¤
c. Çay
d. harp
e. Al

8. Bitki - meyve - armut, canl› - hayvan - kedi sözcükleri aras›nda nas›l bir anlam iliflkisi vard›r?
a. Yak›n anlaml›l›k - Efl anlaml›l›k
b. Efl adl›l›k - çok anlaml›l›k
c. Alt anlaml›l›k-üst anlaml›k
d. Temel anlam - mecaz
e. Anlam iyileflmesi - anlam kötüleflmesi
9. O¤lan sözcü¤ü eskiden “evlat” anlam›na gelirken
günümüzde “erkek çocuk” anlam›yla kullan›lmaktad›r.
Sözcüklerin anlam›yla ilgili verilen yukar›daki ifade
anlam› kavram›n›n hangi yönü anlat›lmaktad›r?
a. Anlam iyileflmesi
b. Anlam genifllemesi
c. Anlam kötüleflmesi
d. Anlam mecazlaflmas›
e. Anlam daralmas›
10. “Tafl çok üzülmüfl” cümlesi ile ilgili afla¤›da ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Cümle dilbilgisi aç›s›ndan do¤rudur.
b. Cümle, mant›ksal ba¤lant›lar› tafl›maktad›r, anlaml›d›r.
c. Cümle, do¤rulanabilir bir bilgi içermez.
d. Cümlenin bir anlam› vard›r.
e. Cümledeki her sözcü¤ün anlam› vard›r.
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Yaflam›n ‹çinden
Goca gorpu
Ya da Gökte Ararken Yerde Bulmak
Afla¤› yukar› on sekiz ayd›r, önemli bir k›sm› hafta sonunda olmak üzere, ço¤u zaman iki ila befl aras›nda
de¤iflen elemandan oluflan bir ekiple Ankara köylerini,
Ankara a¤›zlar›n› belgelemek amac›yla dolafl›yorum. ‹lçelere, beldelere ve köylere yapt›¤›m›z geziler s›ras›nda
o kadar çok fley ö¤rendik ki bunlar›n hepsini yaz›ya
dökmek için çok uzun zaman gerekecek. Öncelikle uzmanlara dönük, yapmaktan daha büyük zevk ald›¤›m
çal›flmalar elbette devam edecek. Ancak alan araflt›rmas›yla ilgili hususlar›n yaz›lmas› ve derlenen malzemenin
bilimsel incelemesi zaman alacak. Akademik inceleme
bir taraftan sürerken akademik terminolojiden uzak,
uzman olmayan okuyucunun anlayaca¤› bir üslupla,
ama uzmanlar›n da yeni bir fleyler ö¤renece¤i k›sa yaz›larda, elde edilen baz› bilgileri merakl›s›yla paylaflmaya çal›flaca¤›m. Bu yaz›da bu tür, çarp›c› bilgilerden biri üzerinde durmak istiyorum.
Akademik araflt›rmalar›n neden yap›ld›¤›n›n gerekçelendirilmesi, çal›flman›n önemli bir aya¤›n› oluflturur.
A¤›z araflt›rmalar›nda, çal›flman›n gerekçeleri aras›nda
Türk diliyle ilgili çal›flmalara, yaz› dilinde kullan›lmayan ögeleri belirleyerek dil tarihi araflt›rmalar›na katk›da bulunmak gibi nedenler de ileri sürülür. Bunlar çok
do¤ru gerekçelerdir; ancak bu gerekçelerin temellendirildi¤ini, bu katk›n›n nas›l olaca¤›n›n bir yerlerde dile getirildi¤ini hat›rlam›yorum. Bu k›sa yaz› a¤›zlar›
araflt›rman›n, geçmifl dönemlere ait metinlerin çözümüne nas›l katk›da bulunaca¤›n› gösterme yönünde
k›sa bir denemedir.
Ankara’n›n Bolu istikametindeki beldelerinden birinin
ad› Karaflar. Ankara K›z›lay’dan, e¤er navigasyon cihaz›
beni yan›ltm›yorsa, 135 km uzakl›kta bir belde. Gidifl
iki saate yak›n sürüyor. Ankara istikametinden gelince
Beypazar›’n›n içinden sa¤a sap›l›r, yola devam edilirse
tepede yol ikiye ayr›l›r. Sola devam edilirse biraz ilerde
görmeye de¤er Karagöl var›l›r, ama konumuz o de¤il.
Sa¤a dönüldü¤ünde birkaç km sonra Karaflara’a gelinir.
Derlemeler için ç›kt›¤›m›z yolculuklardan birinin son
hedefi Karaflar beldesiydi. Çünkü ald›¤›m›z bilgiye göre
buran›n a¤z›nda farkl›l›klar vard›. O gün Beypazar›’n›n
baflka köylerinde de derleme yapt›¤›m›z için, Karaflar’a
vard›¤›m›zda günefl batmak üzereydi. Girifli biraz geçtikten sonra, yol kenar›ndaki evlerden birinde yafll› bir
amcaya rastlad›k, kendimizi tan›tt›k, meram›m›z› anlat-

t›k. Meydana, marketlerin oldu¤u yere gitmemizi, orada
birilerini bulabilece¤imiz söyledi. Biz de öyle yapt›k.
Marketlerin önünde gerçekten de birkaç kifli vard›. Selam kelamdan sonra kendimizi tan›t›p meram›m›z› anlatt›k. Biraz sohbet ettik, ço¤u günlük dile yak›n konufluyorlard›. Arad›¤›m›z a¤›z bu olamazd›.
A¤›z konuflurlar› ço¤u zaman “dil araflt›rmas›” kavram›ndan bir fley anlamaz. Dil, hele hele kendi konufltuklar› dil, onlar için araflt›rmaya de¤ecek bir konu de¤ildir. Bu nedenle gelenek görenek nas›l, eskiden neler
varm›fl, insanlar nas›l yaflarm›fl, dü¤ünde, do¤umda, evlenmede, ölümde neler yap›l›r gibi fleyleri merak etti¤imizi söyleriz s›kça. Bunlar, hem genel konular oldu¤u
için konuflulmas› risksizdir, hem de insan hayat›nda
önemli olduklar› için kaynak kiflilerin severek bilgi verdi¤i konulard›r. Gerçi bunun da kendine göre olumsuz
yönleri vard›. Sizi eskilere merakl›, okuryazarlara filan
yönlendirirler. Bu defa da benzer bir fley olacak gibi
görünüyordu. Bölgedeki yerel siyasetin önemli isimlerinden biriyle görüflmemizi tavsiye ettiler. A¤›z araflt›rmalar› s›ras›nda edindi¤im tecrübeler, sizi anlayan bir
okumufla denk gelirseniz çok iyi, anlamayan birine denk
gelirseniz de çok kötü oldu¤u fleklindedir. Bölgede say›lan biriyse yard›m›n›za koflan, baflkalar› onun yan›nda konuflmak istemez, konuflmay› seven biriyse sordu¤unuz her soruya o cevap vermek ister, hatta sizin gerçekten, mesela dü¤ünleri merak etti¤inizi düflünerek
konuflmac›y› düzeltir.
O yüzden biri telefonla uygun olup olmad›¤›n› sordu¤u zaman ben biraz gönülsüz davrand›m, okumufl insanlar›n bizim iflimize yaramayaca¤›n› söyledim, ama
hem vakti vard›, hem de efli de oradayd› ve efli e¤itimli de¤ildi. Bir arkadafl bize koflulup evine kadar götürdüler amcan›n. Gitti¤imiz birçok köyde oldu¤u gibi bizi güler yüzle karfl›lad›lar. Hofl beflten sonra derleme
yapmaya bafllad›k.
Epeyce sohbet ettikten sonra içerden eflinin sesini iflittim. Daha sonra o da yan›m›za geldi ve gelince Karaflar’da gerçekten nas›l konufluldu¤unu görmüfl olduk.
fiimdi ayr›nt›s›na girmenin s›ras› de¤il, bu yüzden çok
ilginç bir a¤›z oldu¤unu belirtmekle yetinelim. Kad›n
eflinden farkl› konufluyordu. Bu yüzden onun bir fleyler
anlatmas› için sorular› do¤rudan ona yöneltmeye bafllad›k. Amcayla zaten konuflmufltuk. Güzel bir kay›t yapt›k. Karfl›laflt›¤›m›z, bizi her zaman mahcup eden ola¤anüstü misafirperverlik ise cabas›.

5. Ünite - Anlambilim

Tam oradan ayr›lmak için izin istemifltik ki teyze burada goca goopu gald› demez mi? fiaflk›nl›ktan a¤z›m aç›k
kald› desem yeridir. Birlikte gitti¤im arkadafl da kelimeyi ilk defa duydu¤unu fark edip hem daha iyi anlamak
hem de benim kaydetmem için “goca gorpu ne demek”
diye sordu. Ortaya ç›kan sonuç çok ilginçti. Sahiden de
goca goopu diyordu. Sonra amcadan ve o¤lundan kelimenin goca gorpu biçiminde de söylendi¤ini ö¤reniyoruz. Burada Karaflar’dan sonra tekrar dönmek üzere ayr›l›p çok daha eski bir tarihe gidelim.
Zaman›nda iki meslektaflla çabuk bitiririz diye bafllad›¤›m›z, ama araya giren onca ifl nedeniyle art›k y›l›n›
saymay› b›rakt›¤›m›z, fakat bitti diyebilece¤imiz bir aflamaya gelmifl olan bir metin var: K›sas-› Enbiya. Baflka
akademik çal›flmalarda tan›tmaya çal›flt›¤›m›z, iki meflhur K›sas yazar›ndan biri olan Salebi’nin Arapça yaz›lm›fl eserinden 14. yüzy›lda Türkçe çevrilmifl bir metin
bu. K›sas’ta, bugün standart dilde kullan›lmayan, ama
bir k›sm›n› kendi konufltu¤um a¤›zdan bildi¤im bir k›sm›n› da baflka a¤›zlardan tan›d›¤›m kelimeler geçiyor.
Metnin sözlü¤ünü haz›rlarken zaman zaman bunun anlam› flu diyebiliyordum. Örnek olarak “ara”, “s›n›r” anlam›ndaki añ bunlardan biriydi. Gerçi bu kelimeyi epeyi yerde bulmak mümkün. Örnek olarak köyü ele alan
ilk öykülerden Karabibik’te de kullan›lmakta. Ayr›ca
Derleme Sözlü¤ü’nde kay›tl›. Ankara Çubuk’ta bunun
eñ biçiminde de kullan›ld›¤›n› belirledik.
‹flte bu 954 sayfa tutan, son derece ilginç metinin 146.
sayfas›nda, burada transkripsiyon iflaretleri kullanmadan verece¤im flöyle bir bölüm geçer: ‹brâhîm atas›
‹brâhîme eyitdi eger bizümile bayram bile eyleseñ bizüm dînümüzi diñleseñ pes ‹brâhîm bularuñ›la ç› d›
kaçan biraz yir vard› gendüzin b›rakd› ve eyitdi ben
sayruvan ve ayagum agr›r pes an› koyup gitdiler kaçan soñ kalan koca korp› ve za’îfler ‹brâhîm kat›ndan
geçdiler, ‹brâhîm bulara eyitdi ve ... ya’nî tañr› hakk›y›çun kim sizüñ haclar›ñuz› ufladam siz girü dönince.
Bafllarda, daha do¤rusu Karaflar beldesine gidinceye
kadar urp› biçiminde okudu¤umuz ikilemenin anlam›n› tahmin etmek güç de¤il. Anlam hakk›nda ipucu
veren bir ba¤lam var sonuçta. Ancak koca kurp› biçimini sözlüklerde bulam›yorduk. Metnin sonuna geldi¤imiz halde kelimeyi bir türlü belgeleyememifltik. Bu
nedenle koyu harflerle ve soru iflaretiyle metnin içinde
s›r›t›p duran az say›daki sözcükten biriydi... Ta ki Karaflar’a gidinceye kadar.
‹flte Karaflar’dan ayr›laca¤›m›z anda goca goopu sözcü¤ünü belirlemekten çok mutlu olmufltum. Bir saniye,
bunu arkadafla anlatay›m diye hemen telefona sar›l›p
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K›sas’› birlikte çal›flt›¤›m E. Y›lmaz’› aray›p durumu anlatt›m. “Sözlüklere bakaca¤›na köyleri gez” diye tak›lma
f›rsat›n› da kaç›rmad›m.
Goca gorpu kelimesinin varl›¤›n› daha sonra derlemeye
gitti¤im baflka yerlerde de, mesela Kalecik’in Elmap›nar› ve Sat›lar köylerinde de belgelemeyi baflard›k. Elmap›nar›’ndaki bilgilere göre Köyde goca gorpu gald› gibi
bir ba¤lamda goca gorpu “yafll›lar, yafll› erkekler ve kad›nlar” anlam›nda kullan›l›yor. Ayr›ca ayn› ikileme hayvanlar›n yafll›s› için de kullan›lmakta. Buna karfl›l›k Sat›lar’da Köy camisi yan›nda sohbet etti¤imiz yafll›lar kelimenin varl›¤›n›, “iflte bizim gibi yafll›lar, ihtiyarlar için
kullan›l›r” gibi esprili bir dille onaylarken, biri acaba
goca gorpudaki gorpu güçükler anlam›na m› geliyor
yorumunda da bulundu. Akla pek de ters gelmen bir
yorum bu ilk bak›flta. Pek ala as›l anlam› bu, yani “yafll›lar ve yürüyecek güçte olmayan küçükler” olabilir.
Ama bizim metnimizde ibadete, daha do¤rusu haclara
tapmaya gidenlerden söz ediliyor. Böyle bir durumda
küçükler neden geride b›rak›ls›n fikri yabana at›lamaz.
Bu nedenle ikilemeyi “yafll› erkekler ve kad›nlar, yafll›lar, güçten düflmüfl olanlar” anlam›nda yorumlamak
flimdilik daha uygun görünüyor.
Buraya kadar anlat›lanlar a¤›zlar› araflt›rman›n eski dönemler üzerinde yap›lacak çal›flmalara nas›l katk› sa¤layabilece¤inin basit bir örne¤ini oluflturuyor. Ama goca
gorpu ile ilgili anlatacaklar›m henüz bitmedi. Bölümde
sohbet s›ras›nda 14. yüzy›ldaki bir metinde geçen, ama
sözlüklerde ve metin neflirlerinde bulamad›¤›m›z goca
gorpu biçimini Karaflar’da tespit etti¤imi anlat›rken, ifle
bafllad›¤›mdan bu yana birlikte çal›flt›¤›m›z, Ayafll› bölüm sekreterimiz “ha goca gorpu mu, onu biz de kullan›r›z, köyde goca gorpu gald› deriz, ya da küçükken bir
yere gidilece¤inde biz gitmek istemezdik s›k›l›r›z diye,
orda goca gorpu var, ne iflimiz var derdik, gitmek istemezdik” demez mi?!!
Kaynak: Nurettin Demir

”

108

Türkçe Sözlü Anlat›m

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

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlambilim ve Kapsam›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözcük ve Anlambirim” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözcük Anlam›n›n Tan›mlanmas›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Prototipler” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Efl adl›l›k - Çok Anlaml›l›k” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Efl Anlaml›l›k-Z›t Anlaml›l›k” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Temel anlam - Mecaz
anlam” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Üst anlaml›l›k - Alt anlaml›l›k” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlam Daralmas› - Anlam Genifllemesi” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle ve Anlambilim”
bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Yaz›l› bir metindeki sözcükleri sayd›¤›n›zda, örnek olarak bir yaz›l›m program›na sayd›rd›¤›n›zda aralar›nda
boflluk olan her tür dil ögesi bir sözcük olarak al›n›r.
Ancak bunlar› bir k›sm› ayn› sözlükbirimin tekrar›ndan
oluflur. Bu bak›mdan metindeki sözcük say›s› her zaman anlaml›, sözlüklerde tan›mlanabilen sözlükbirimlerden daha fazla olacakt›r.
S›ra Sizde 2
Sözlüklerde bir sözlük maddesi aç›klan›rken pek çok
bilgi verilir. Sözcü¤ün hangi dilden oldu¤u, hangi ekleri ald›¤›, bazen hangi ba¤lamda kullan›ld›¤›, zaman zaman okunuflu hakk›nda bilgi verilir. Daha sonra anlam
temel anlamden ikincil anlamlara do¤ru s›ralan›r. Ancak temel anlam ve yan anlamlar› belirlemek her zaman kolay de¤ildir. Bu nedenle sözlükte birinci s›rada
yap›lan bir tan›m okuyucuya daha sonraki bir tan›mdan
önemsiz görünebilir. Daha sonra mecaz anlam, argoda
kullan›m› gibi özellikler s›ralan›r.

S›ra Sizde 3
Metin içinde de söylendi¤i gibi efl adl› sözcükler Türkçede ayr› maddeler halinde verilir ve numaraland›r›l›r. Buna karfl›l›k çok anlaml› sözcükler tek bir maddenin içinde farkl› anlamlar gösterilmek suretiyle verilir. Ancak
sözlüklerde her iki durumun da birbirine kar›flabilir. Ayr›m› her zaman titiz olarak yap›lmaz. Mecazlar ise sözlüklerde temel anlamlar verildikten sonra mecaz anlam›n tan›mland›¤›n› gösteren bir k›saltmadan sonra geli.
S›ra Sizde 4
Akrabal›k adlar› Türkçede e¤itim seviyesine, sosyal s›n›fa, ortama ba¤l› olarak farkl› biçimlerde kullan›labilir.
Gerçek akrabal›¤›n olmad›¤› durumlarda ço¤u zaman,
standart dilde “siz” zamiriyle ifade edilen nezaket ve
mesafe, akrabal›k adlar›n›n kullan›lmas›yla dile getirilir.
Bu yüzden dolmuflta, sokakta sizden yafll› birinin evlad›m, yavrum, sizden genç birinin amca, teyze demesi
Türkçe konuflurlar› için al›fl›lm›fl bir durumdur.
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Sözlü Anlat›m
(Konuflma)

6

Bu ünitede konuflma kavram› ve konuflma kavram›n›n alt becerileri aç›klanarak
konuflma dilinin özellikleri üzerinde durulmufl ve etkili bir konuflma gerçeklefltirmeye yönelik temel ilkeler irdelenmifltir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Konuflma kavram›n› aç›klamak,
Konuflmay› yap›land›ran alt becerileri aç›klamak,
Konuflma dilinin özelliklerini kavramak,
Baflar›l› bir konuflman›n temel ögelerini kavramak,
Etkili konuflma ilkelerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Ortaö¤retim y›llar›nda e¤itim fakültesine girmek ve baflar›l› bir ö¤retmen aday›
olarak kendisini gelifltirmek, Mehmet’in temel amac›yd›. Lisans e¤itiminde bu
amac›n› gerçeklefltirmek için yo¤un çaba harcad›. Birçok dersinde baflar›l› olmas›na karfl›n konuflmaya dayal› etkinliklerde büyük heyecan yafl›yordu. Duyup düflündüklerini istedi¤i biçimde anlatmas›n›n önündeki büyük engelin yenemedi¤i
heyecan› oldu¤u düflüncesindeydi. Ancak arkadafllar›yla kurdu¤u iletiflimde kendisini yeterince yans›tamad›¤›n›, söylemek istediklerini tam ve do¤ru olarak aktaramad›¤›n› sezmeye bafllam›flt›. Daha söyleyecekleri bitmeden konuflmas›n›n bir
yerinde arkadafllar› söze kar›fl›yor, kendi de anlatacaklar›n› ya unutuyor ya da
kar›flt›r›yordu. Arada s›rada arkadafllar›na k›r›lmaya bile bafllam›flt›. Bu k›rg›nl›klar, iliflkilerin so¤umas›na da neden oluyordu. Bir ö¤retmen aday› olarak sorunlar›n› konuflarak çözmesi gerekti¤i bilincindeydi. Önce baz› sözcükleri yutuyormuflças›na söyledi¤ini, konuflurken de sürekli elindeki kalemine bak›p onunla oynad›¤›n› sezdi. Özellikle içtenli¤ine inand›¤› arkadafllar›n›n sözlerini anlamakta
güçlük çektiklerini söylemesi, onun sezgilerini gerçekli¤e çekti. Bu gerçeklik, konuflma becerisindeki baz› eksikliklere dayal›yd›. Öz elefltiri yapmas›, kendi becerilerini tan›mas›, onlar›n niteliklerini sürekli s›namas›; ailede kazand›¤› bir yeterlikti. Fakülte yaflam› da kendisini tan›mas›na yönelik çok önemli davran›fllar kazand›rm›flt› ona.
O, gelecekte binlerce ö¤rencinin yetiflmesinde sorumluluk üstlenecekti. Onlara
konuflma ve davran›fllar›yla örnek olmal›yd›. Ö¤retmenin ö¤renciler için öykünülebilecek en güçlü model oldu¤unu da biliyordu. Çocuklar›n Türkçeyi düflünme ve
iletiflim dili olarak do¤ru ve etkili kullanmalar›nda, ö¤retmenlere düflen görevlerin
neler oldu¤unu fakülte y›llar›nda iyice kavram›flt›.
Mehmet, kendisine “Do¤ru ve etkili konuflabilmek için neler yapmal›y›m?”, “Baflar›l› bir konuflmay› yap›land›ran beceriler nelerdir?” sorular›n› yöneltti. Biliyordu
ki kiflinin yaflad›¤› sorunun nedenini anlamas›, o sorunun çözümü için at›lm›fl en
önemli ad›md›. Sorunu çözecek en uygun yol, önce konuflma becerisiyle ilgili kuramsal bilgiler edinmek ve onlar› uygulamalarla kal›c› davran›fllara dönüfltürmekti.

Anahtar Kavramlar
• Konuflma
• Vurgu, tonlama, kavflak, durak,
ulama

• Konuflman›n temel ögeleri
• Konuflma ilkeleri

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• KONUfiMA
• KONUfiMAYI YAPILANDIRAN ALT BECER‹LER
• Türkçedeki Seslerin Do¤ru Söylenmesi (Ç›kar›lmas›)
• Konuflma S›ras›nda Vurgunun Anlam Yarat›c› ‹fllevinden Yararlanma
• Konuflma S›ras›nda Bir Söyleyifl Özelli¤i Olarak Tonlamadan Yararlanma
• Konuflmada, “Kavflak” ve “Durak” Gibi Anlam› Ayd›nlat›c› Söyleyifl
Özelliklerinden Yararlanma
• Konuflmada Ak›c›l›¤› Sa¤layabilmek ‹çin Uygun Durumlarda Ulamadan
Yararlanma
• KONUfiMA D‹L‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
• BAfiARILI B‹R KONUfiMANIN TEMEL ÖGELER‹
• ETK‹L‹ KONUfiMA ‹LKELER‹ (KONUfiMANIN VER‹M‹N‹ ETK‹LEYEN ETKENLER)

6. Ünite - Sözlü Anlat›m (Konuflma)

G‹R‹fi
Konuflma, duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas›na olanak sa¤layan dilsel bir beceridir. Konuflma; toplumsal yaflam›n tüm iliflkilerinde, kiflilerin en çok gereksinim
duydu¤u en kolay ve en etkili iletiflim yoludur. Kiflinin okul ve toplum yaflam›ndaki baflar›s›yla konuflma becerisi edinmesi ve bu beceriyi amaca uygun biçimde yaflama geçirmesi aras›nda güçlü bir iliflki vard›r. Öte yandan demokratik toplumlar;
duygu ve düflüncelerini do¤ru ve etkili aktarabilen, sorunlar›n› konuflarak çözebilen bireylere gereksinim duyarlar. Kiflilerin demokratik toplumun etkin bir üyesi
olabilmesi için, do¤ru ve etkili konuflmay› sa¤layan tüm becerileri edinmesi ve bu
becerileri konuflma ilkelerine uyarak yaflama geçirmesi gerekir.

KONUfiMA
Konuflma; zihinde tasarlananlar› söze dönüfltürme ya da sözle gerçeklefltirilen, kifliler aras›nda etkileflim yaratan bir anlat›m etkinli¤i olarak ifade edilebilir. ‹nsan
için temel bir gereksinim olan konuflma; kiflinin toplumsal iliflkilerinde, okul ve ifl
yaflam›nda baflar›y› etkileyen bir beceridir.
Özdemir, “Güzel ve Etkili Konuflma Sanat›” adl› kitab›nda konuflma becerisine
flöyle anlamlar yükler (1999, ss. 10-11):
... ‹nsano¤lunu hayvanlardan, öteki canl› yarat›klardan üstün k›lan güçlerden biri de
ak›ld›r. Ancak ak›l yürüterek buldu¤umuz gerçekleri, düflünceleri söze dönüfltürmedik mi
ölü bir sessizlikte kal›r bunlar. D›fllaflamaz, insanlara ulaflamaz. Böyle olunca da ak›l geliflemez, paslan›r. Bunun do¤al sonucu olarak, yeni düflünceler üremez. Öyleyse ak›l ve düflünme gücümüzü gelifltiren, onlar›n verimlerini tafl›yan do¤urgan bir güçtür konuflma...
Bu yönden söz ya da baflka bir deyiflle, konuflma, yararlanmas›n› bilenlerin elinde bugün
de en etkili bir araçt›r. Bu etkiyi Yunus Emre bir fliirinde flöyle belirtir:
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.
Kifli bile söz demini
Demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uçma¤ ede bir söz.
Bu dizelerdeki “söz” kavram›n› konuflmayla eflanlaml› sayarak Yunus Emre, cenneti cehenneme çevirecek üstün bir güç buluyor konuflmada. Bu gerçe¤i tarihin ak›fl› içinde nice
devlet ve siyaset adamlar› da sezinlemifl, y›¤›nlar› artlar›ndan sürüklemek için de¤iflik
amaçlar do¤rultusunda yararlanm›fllard›r konuflmadan. Bunun gibi, kifliler ve toplumlar
aras›ndaki birçok karmafl›k, güç sorun da konuflmalar yoluyla çözümlenmifltir. Bir atasözümüzün dedi¤i gibi: “‹nsanlar konufla konufla, hayvanlar koklafla koklafla anlafl›r.”

Kutadgu Bilig’de “‹nsanda dilince de¤iflir kader / Ya yurda bafl olur, ya bafl› gider.” sözleriyle anlat›lmak istenen düflünce de konuflman›n önemini yans›t›r. Ko-
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nuflma, duygu ve düflüncelerin sözle aktar›lmas› eylemidir. Bireyin dil yoluyla kurdu¤u iletiflimin bir boyutunu oluflturur. Bu anlam›yla kifliler aras›ndaki yaflant›lar›n
paylafl›lmas›na olanak sa¤lar. Ça¤›m›zda demokratik yaflam› oluflturmada bir etken
oldu¤u gibi demokratik bir toplumda vazgeçilmeyecek en temel bireysel hak ve
görevdir (Sever, 2004, s. 22).
• Konuflma, e¤itimle gelifltirilebilen bir beceridir.
Do¤ru ve etkili konuflma; okul türü ö¤renmeyle kazand›r›labilen, kiflinin gösterdi¤i çabalarla gelifltirilebilen bir beceridir. Bunun için ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini aktarabilecekleri e¤itim ortamlar›, konuflma becerisiyle ilgi davran›fllar›n kazand›r›lmas›nda önemli bir ifllev üstlenir. Okulöncesi e¤itim sürecinden bafllayarak ö¤retmenlerin ö¤rencilerin yapt›klar› sözlü anlat›mlar›; konuflma ilkelerine
ve kurallar›na uygun dönütlerle düzeltmesi, pekifltirmesi gerekir. “Yüzme suda ö¤renilir.” sözünün anlatt›¤› gibi konuflma becerisinin uygulamal› çal›flmalarla ö¤rencilere edindirilebilece¤i, temel bir ilke olarak benimsenmelidir.
• Konuflma, metin oluflturma eylemidir.
Konuflma, amaca uygun metin oluflturma eylemidir. Konuflman›n verimini belirleyen temel etken, bu metnin konuflma ilkelerine uygun oluflturulmas› ve konuflma kurallar›na göre aktar›lmas›d›r. Baflka bir söyleyiflle konuflma, birtak›m
sözcülerin ses arac›l›¤›yla dinleyene ya da dinleyenlere aktar›lmas› çabas› de¤ildir. Bunun için duygular›n ve düflüncelerin zihinsel ifllemelerden geçirilerek amaca uygun olarak bir metne dönüfltürülmesi gerekir. Duygu ve düflünce boyutuyla
oluflturulmam›fl söz y›¤›nlar›, nitelikli bir konuflma olarak de¤erlendirilemez. Anlams›z, amaca uygun olmayan sözel aktar›mlarla da sa¤l›kl› iletiflim kurulamaz.
Baflar›l› bir konuflma için kiflilerin okulöncesi dönemden bafllayarak düzeylerine
uygun yaz›nsal ve ö¤retici metinlerle karfl›laflt›r›lmas› gerekir. Türkçenin söz varl›¤›n›, anlat›m olanaklar›n›, kurallar›n› duyarl›kla yans›tan metinleri anlayarak
okuma al›flkanl›¤› kazanmak; do¤ru ve etkili konuflman›n en etkili yoludur. Kiflinin kavramsal yönden geliflmesi, duygu ve düflünce üretme yetisini de besleyen
bir süreçtir. Bu ba¤lamda zihinde tasarlananlar›n söze ve anlaml› bir metne dönüfltürülebilmesi için kiflinin dilsel olarak öykünebilece¤i nitelikli yap›tlara gereksinimi oldu¤u bilinmelidir.
Zihinsel çabalarla oluflturulmufl bir metindeki dilsel birimlerin ses yoluyla d›fla
vurulmas› (aktar›lmas›), duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas›na olanak sa¤layan bir
eylemdir. Konuflman›n bir anlat›m etkinli¤i olarak de¤er tafl›yabilmesi için kiflilerin
bu eylemin niteli¤ini etkileyen alt becerileri edinmeleri gerekir.
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Türkçedeki Seslerin Do¤ru Söylenmesi (Ç›kar›lmas›)
Ses; akci¤erlerden gelen havan›n ses yolunda yapt›¤›, a¤›zdan ç›karak yay›lan, iflitme organlar›n›n duyabildi¤i titreflim (Püsküllüo¤lu, 1994: 925) olarak tan›mlanabilir. Beyin, aktarmak istedi¤i duygu ve düflünceyi konuflma organlar› (akci¤erler,
ses telleri, dil, damak, difller, dudaklar vb.) arac›l›¤›yla dil dizgesi içindeki seslere
dönüfltürür. Konuflma organlar›n›n dil seslerini oluflturmas›na “bo¤umlanma”, bir
sesin ç›kar›lmas› için ses yolunun herhangi bir yerinde oluflan daralma ya da kapanmaya da “bo¤umlanmak” denir. Dil seslerinin do¤ru biçimde bo¤umland›r›lmas› (sesletilmesi) etkili konuflman›n temel koflullar›ndan biridir. (Türkçenin ses
özellikleri için Ünite 3’e bak›n›z.).
Türkçenin ses dizgesinin tan›nmas›; seslerin kendi ç›kak noktalar›nda oluflturulmas›, anlafl›l›r ve etkili bir konuflma için uyulmas› gereken önemli bir ilkedir.
Seslerin kendi ç›kaklar›nda oluflturulabilmesinde do¤ru solunumun önemi büyüktür. Ünlü ve ünsüzler; dil, dudak, damak, difl, g›rtlak gibi konuflma örgenlerinin
aç›l›p-kapanma, yaklafl›p-uzaklaflma, gerilip-çözülme gibi çeflitli devinimleriyle bo¤umland›r›l›r. Ses dizgesinin do¤ru bo¤umland›r›labilmesi için konuflma örgenlerinin de her sesin do¤ru oluflumuna katk› sa¤layacak bir ifllevi gerçeklefltirmesi gerekir. Tafler (1987)’e göre diyaframla kar›n bofllu¤unu kullanarak gö¤üs alt›ndan
soluk al›p verme, topluluk karfl›s›nda yap›lan konuflman›n etkili ve baflar›l› olmas›n› sa¤lar. Çünkü, diyaframdan yap›lan solunumda geniflleyen akci¤erler, içine
konuflma etkinli¤inde kullanabilece¤i yeterli havay› al›r. (Solunum al›flt›rmalar›
için, Tafler (1987, ss. 111-113), Özdemir (1999, ss. 69-77) ve fienbay (1989; ss. 1924)’›n çal›flmalar›ndan yararlan›labilir.)
Tafler (1987, ss. 180-181)’e göre Türkçenin ünlü ve ünsüzlerinden oluflan ses
dizgesinin genel özellikleri flöyle özetlenebilir:
• Türkçe; genel olarak yaz›ld›¤› gibi konuflulan, konufluldu¤u gibi yaz›lan bir
dildir.
• Türkçede, yumuflak g (¤)’nin d›fl›nda yaz›ld›¤› gibi söylenmeyen, söylendi¤i
gibi yaz›lmayan hiçbir ses yoktur.
• Türkçe ses yönünden zengin bir dildir.
• Türkçenin sesleri g›rtlaks›l›ktan, burunsuluktan kurtuldu¤u için h›r›lt›l› de¤il
p›r›lt›l›d›r. Sesler; h›mh›m ve bo¤uk de¤il, t›n›l› ve parlak özellik gösterir.
• Türkçenin bütün sesleri renkli, ezgili ve yumuflakt›r.
• Türkçenin ünlü ve ünsüzlerinin tümü kolayca bo¤umland›r›labilir, seslerin
hiçbiri bo¤umlanmada zorlay›c› de¤ildir.
• Türkçenin yazma, okuma ve konuflmay› kolaylaflt›ran yal›n ve sa¤lam kurallar› vard›r.
Kiflilerin do¤ru ve etkili bir konuflma becerisi edinebilmeleri için kendi konuflma seslerine bir kiflilik kazand›rmalar› beklenir. Konuflan kifli, sesiyle konuflmaya
baz› özellikler katarak baflar›l› bir konuflman›n temellerini kurar. Konuflmac›n›n sesini yönetmesiyle yaratt›¤› bu özellikler flöyle özetlenebilir:
‹flitilebilirlik: Söylenenlerin dinleyiciler taraf›ndan anlafl›labilmesini sa¤layan
temel öge, sesin iflitilebilir olmas›d›r. Gere¤inden fazla alçak ya da yüksek sesle
konuflulan bir ortamda duygu ve düflüncelerin etkilice paylafl›lmas› olanaks›zd›r.
Konuflman›n verimli olabilmesi, amaçlanan bir iletiflim sürecini yaratabilmesi için
öncelikle söylenenlerin anlafl›lmas› gerekir. Bunun için de yap›lacak konuflman›n
kolayca iflitilebilir olmas› önemlidir.
Aç›kl›k: Konuflmac›n›n kulland›¤› sözcüklerdeki ünlü ve ünsüzleri tam de¤erlerini vererek seslendirebilmesidir. Seslerin ç›kaklar›nda oluflturulmas›na özen gös-

Konuflman›n ses özellikleri;
• iflitilebilirlik
• aç›kl›k
• do¤all›k
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terilmesi, sözcüklerin ve cümlelerin oluflturdu¤u anlam›n aç›kça anlafl›labilmesi
demektir. Bilinmelidir ki konuflma eylemi, aktar›lmak istenen duygu ve düflüncelerin dinleyenler taraf›ndan anlafl›lmas›yla/paylafl›lmas›yla amac›na ulafl›r. Aç›kl›k,
sözlü anlat›mda bu paylaflmay› sa¤layan temel bir etkendir.
Do¤all›k: Sesin konuflma sürecinde içeri¤i bütünleyen, tamamlayan, içeri¤e
iflitsel renk katan bir öge olarak kullan›lmas›d›r. Baflka bir söyleyiflle sesin duygu
ve düflüncelerin tafl›d›¤› anlam›n (sevinç, üzüntü, kayg› vb.) niteli¤ine uygun biçimde de¤iflebilmesidir. Bu de¤iflimde sesin yapmac›k ve zorlama biçimde kullan›lmas›, konuflman›n dinlenebilirli¤ini ve inand›r›c›l›¤›n› etkiler. Konuflma ak›fl›nda
çeflitli duygu durumlar›, sesin t›n›s›nda yarat›lan do¤al de¤iflikliklerle dinleyenlere
yans›t›lmal›d›r.

Konuflma S›ras›nda Vurgunun Anlam Yarat›c› ‹fllevinden
Yararlanma

Vurgu: Konuflma ve okuma
s›ras›nda bir hecenin ya da
sözcü¤ün ötekilerden daha
bask›l› söylenmesidir.

Do¤ru ve etkili bir konuflma, vurgunun anlam› belirtici ve anlam yarat›c› ifllevlerinden yararlanabilmeyi de gerektirmektedir. Konuflmada baz› heceler üzerindeki
farkl› ses bask›s›, aktar›lmak istenen duygu ve düflüncenin do¤ru kavranmas›na
olanak sa¤lar. Her dil, kendi ses dizgesine ba¤l› olarak kimi heceleri bask›l› söyleyifllerle anlam›n oluflmas›na ortak eder. Yap›lan vurgular›n do¤rulu¤u ve amaca
uygunlu¤u, konuflma ve okuma eylemini dinlenilir ve anlafl›l›r k›lar.
Vurgu, konuflma ve okuma s›ras›nda bir hecenin ya da sözcü¤ün ötekilerden
daha bask›l› söylenmesidir. Temel ifllevi de anlam›n oluflmas›n›, kavranmas›n› sa¤lamak; söze duygu de¤eri katarak dinleyicinin ilgisini uyand›rmakt›r.
Özdemir (1999, s. 53)’e göre vurgunun anlam› belirlemede önemli bir ifllevi
vard›r. Konuflma ve okumam›z› canland›rmak için vurgulama becerisini bilmemiz
ve onun gereklerine uygun davranmam›z gerekir. Eksik ve yanl›fl vurgular ya da
gerekti¤i zaman vurgunun yap›lmamas›, sözün duygu de¤erinin yitirilmesine neden olur. Dinleyicinin ilgisi da¤›l›r, anlam›n kavranmas› güçleflir. Sesin yaratt›¤›
söyleyifl güzelli¤i ortaya ç›kmaz. Bunun içindir ki vurgu, ses ve söyleyifl yönünden
önemli bir olayd›r.
Gencan (1975, s. 63)’a göre ise vurgu; sesi, söyleyifli, sözdeki ezgiyi canland›r›r. Vurgusuz okumalarda anlamlar yeterince ayd›nlat›lamaz. Vurgu ile sözlerine
canl›l›k katmayan bir konuflmac›, ne denli yararl› ve coflturucu konular› ele al›rsa
als›n, dinleyicileri uyuklamaktan kurtaramaz.
Dilimizde vurgu ile ilgili olarak söylenebilecek en genel kural fludur: Türkçe
sözcüklerin genellikle son hecesi vurgulan›r. Türkçede bu kural›n d›fl›nda kalan baz› örnekler de bulunmaktad›r.
Sözcük vurgusuyla ilgili baz› temel ilkeler ise flöyle belirlenebilir:
• Tek heceli sözcükler vurgusuzdur.

ÖRNEK

“Kufl, k›fl, tafl, kafl, gel-, gör-, bak-, tak-, dün, çok” gibi tek heceden oluflmufl sözcüklerin söyleniflinde vurgu yap›lmaz.
• Çok heceli sözcüklerin vurgular›, genel olarak son hecede yap›l›r.

ÖRNEK

“Çocuklar, bugün gelecek. Ormanlar, yurdumuzun gelece¤idir. Ayfle, okula gidiyor.” gibi çok heceli sözcüklerle kurulan cümlelerde vurgu, sözcüklerin son hecelerinde yap›l›r.
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• ‹ki heceli yer adlar›nda vurgu ilk hecede yap›l›r.
“A¤r›, Bursa, ‹zmir, Ceyhan, Toros, Rize, Mardin” gibi iki heceli yer adlar›n›n
söyleniflinde, ilk heceler vurgulan›r.

ÖRNEK

Türkçede yer ad› olan “Bodrum” ile bir yap›n›n yol düzeyinin alt›ndaki bölümünü anlatan “bodrum”, söyleyiflte vurgu ile birbirinden ayr›lmal›d›r. Yer ad›nda
vurgu ilk hecede yap›l›r (Bodrum), di¤erinde vurgu ikinci hecededir (bodrum).
• Çok heceli yer adlar›nda, ikinci hecedeki ses say›s› birincidekinden
çok ise vurgu ikinci hecededir.
“Çanakkale, Hakkâri, Antalya, Malatya, Tekirda¤, Denizli” gibi çok heceli yer
adlar›nda, ikinci heceler vurgulan›r.

ÖRNEK

• Ekler, genel olarak, sözcük vurgular›n› kendi üzerlerine çekerler.
“Kalem, kalemler, kalemlerimiz, kalemlik; deniz, denizci, denizden, denizcilik” gibi sözcüklerin sonlar›nda yer alan eklere vurgu yap›l›r. Yaln›z olumsuzluk
eki -me, -ma; soru ilgeci olan mi, sözcü¤e küçültme anlam› katmayan -ce eki; vurguyu kendinden önceki heceye aktar›r.
“Ali, gelmeyecek. ; Ali geldi mi? ; bence, ulusça, insanca” vb.

ÖRNEK

• Genifl zamanl› eylem kiplerinde olumsuzluk eki -me vurgulan›r.
“O beni hiç dinlemez.” vb.

ÖRNEK

• “ile” sözcü¤ü ve ek eylemin “i-se, i-di, i-mifl, i-ken” çekimleri ek olarak
kullan›ld›¤›nda vurgu, bunlardan önceki hecede yap›l›r.
“benimle, Bar›fl’la; gelirse, mutluysa; gülerdi, severdi; severmifl, gülermifl; severken, gülerken” vb.

ÖRNEK

• “ki” ve “de” ba¤lac›, vurguyu kendinden önceki sözcüklere iter. “-ki”
ve “-de” eki vurguyu üzerine çeker.
“Unutmay›n ki çocuklar gelece¤imizdir.”, “S›n›f›m›z da temizlendi.”; “Evdeki hesap çarfl›ya uymaz.”, “S›n›f›m›zda birçok baflar›l› ö¤renci var.” vb.

ÖRNEK

• “ki” ba¤lac›n›n kaynaflmas›yla oluflan “belki, sanki, mademki...” sözcüklerindeki “ki” vurgulanmaz.
“belki, sanki, mademki” vb.

ÖRNEK

• Zaman belirten “-leyin” eki, vurguyu kendinden önceki heceye iter.
“Sabahleyin bulufltuk. Akflamleyin görüfltük.” vb.

ÖRNEK
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• Yüklemden uzak kalm›fl özneler cümle vurgusu al›r.

ÖRNEK

Ton: Konuflmada yarat›lmak
istenen duygunun niteli¤ine
göre sesi alçalt›p
yükselterek sa¤lanan
anlat›m gücü.
Ezgi: Konuflma s›ras›nda
oluflturulan ton
de¤iflimlerinin tümü.
Tonlama: Konuflma
s›ras›nda sesin alçal›p
yükseltilmesi, sesin
ezgilendirilmesi.

Vurgu alan öznelerin yaz›da virgül ile ayr›lmas› gerekir. Örne¤in; Kemal Tahir,
Yorgun Savaflç› adl› roman›nda vatan›n› kurtarmak için u¤raflanlarla, umutsuzlu¤a düflmüfl olanlar›n durumlar›n› yans›t›r.

Konuflma S›ras›nda Bir Söyleyifl Özelli¤i Olarak
Tonlamadan Yararlanma
Ton (titrem), konuflmada yarat›lmak istenen duygunun niteli¤ine göre sesi alçalt›p yükselterek sa¤lanan anlat›m gücüdür. Konuflma s›ras›nda yarat›lan ton (titrem) de¤iflimlerinin tümüne “ezgi” denir. Tonlama (titremleme); konuflmada çeflitli duygular› belirtmek için sesin yükselip alçalmas›, sertleflip yumuflamas›; sesin
ezgilenmesidir.
Konuflma dilinde cümlede anlamca önemsenen öge; ses tonundaki de¤iflikliklerle, yap›lan vurgu ve duraklarla dinleyiciye yans›t›l›r. Konuflan kiflinin söylemek
istediklerini amaca uygun biçimde aktarabilmesi için, cümledeki ezginin vurgulanmak istenen en önemli ögede en yüksek noktaya ulaflmas› gerekir. Bunun için iki
yola baflvurulur:
• ‹letinin anlamca önemli ögenin yükleme yaklaflt›r›larak oluflturulmas›
Yaz› dilinde oldu¤u gibi konuflmada da vurgulanacak olan öge, yükleme yaklaflt›r›larak daha bask›n bir tonda seslendirilir.
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Dün akflam kardeflimle sinemaya gittim. (Baflka yere de¤il “sinemaya” gittim. Vurgulanan öge: yer)
Dün akflam sinemaya kardeflimle gittim. (Baflkas›yla de¤il “kardeflimle” gittim.
Vurgulanan öge: kifli)
Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflka zaman de¤il “dün akflam” gittim.
Vurgulanan öge: zaman)
• ‹letinin önemsenen ögenin bask›n tonda vurgulanarak oluflturulmas›
Cümlede yer alan sözcüklerin yerleri de¤ifltirilmeden vurgulanacak öge daha
bask›n tonda seslendirilerek duygu ve düflüncelerin do¤ru ve etkili aktar›lmas› sa¤lan›r. Ergenç (1995, s. 25)’e göre belirtilmek istenen ögenin öncesinde ya da sonras›nda verilen bir durakla vurgu pekifltirilir.
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Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflkas›yla de¤il “kardeflimle” gittim.
Vurgulanan öge: kifli)
Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflka yere de¤il “sinemaya” gittim.
Vurgulanan öge: yer)
Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflka zaman de¤il “dün akflam” gittim. Vurgulanan öge: zaman)
Anlat›lanlara duygu, düflünce, coflkunluk, sertlik, yumuflakl›k gibi özellikler kat›larak anlam›n belirgin duruma getirilmesinde tonlaman›n önemli bir ifllevi vard›r.
Afla¤›daki cümleleri sertlik (uyar›), ac›ma ve coflkunluk anlamlar› vererek okuyunuz:

ÖRNEK

- Bir daha televizyonda fliddeti olumlayan ve senin geliflimine uygun olmayan
programlar izlemeyeceksin.
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- Bu küçücük yavru, sokaklarda çal›flt›r›lmak için mi okula gönderilmiyor?
- Yaflas›n! Babam yar›n yurt d›fl›ndan dönüyor.
Konuflma s›ras›nda ses de¤ifliklikleriyle konuya, amaca, duyguya göre anlam
etkisi yarat›labilir. Gencan (1979, ss. 71-72), konuflma ezgisindeki ton de¤iflikli¤inin yarat›lan anlamla ilgisini flöyle aç›klar:
a) Emir temeli üzerine kurulan cümleleri, sesimize verece¤imiz tonla istedi¤imiz kesinlikte, sertlikte, yumuflakl›kta, okflay›c›l›kta... söyleyebiliriz:
Çal›fl, çabala, gayret et; sonra piflman olursun ! ...
b) Sorulu cümleler tonlanmaya daha elveriflidir:
Bunu nas›l yapt›n?... Düflünmedin mi hiç?... Ne olmufl sanki?...
c) Soru sözcü¤ü ya da eki kullan›lmadan tonlamayla söze soru çeflnisi kat›ld›¤› da olur:
Demek beni gördün de görmezlikten geldin?
Ben!
d) Tonun en çok de¤er katt›¤› sözler ünlemli olanlard›r.
Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!
(Atatürk)
e) Kimi hecelerin bask›l› uzat›lmas›yla da anlat›ma abart›l› bir duygu kat›l›r:
- Yaz›››k! Pek de gençti.
- Yoook! Yanl›fl anlad›n›z; ölen o de¤il babas›...
- Oooh! Biraz rahatlad›m...
Söyleyifl özelli¤i, vurgu ve ton gibi konuflmay› yap›land›ran alt becerileri edinme; konuflman›n anlafl›l›r ve dinlenilir k›l›nmas›na, tekdüzelikten kurtulup canlanmas›na önemli katk›lar sa¤lar.

Konuflmada “Kavflak” ve “Durak” Gibi Anlam› Ayd›nlat›c›
Söyleyifl Özelliklerinden Yararlanma
Kavflak ve durak, konuflmada içeri¤in ayd›nlanmas›n› sa¤layan en önemli anlam
ay›r›c› alt becerilerdir.
Kavflak, son sesinde ünsüz bulunan bir sözcükle önsesinde ünlü bulunan bir
sözcük aras›nda söyleyiflte gerçekleflebilecek ulamay› ortadan kald›rmak için yap›lan k›sa ara olarak tan›mlanabilir.
balkon ‘aç›km›fl / balkona ç›km›fl (Ergenç, 1995, s. 23).
Örnek söyleyiflte “balkon” ya da “balkona” sözcü¤ünden sonra verilen k›sa ara,
anlam›n ay›rt edicili¤ini sa¤lar.
Durak, konuflmada anlam›n gerekti¤i biçimde sözcükler aras›nda yap›lan ses
kesintisidir. Konuflma s›ras›nda yap›lan durufl ya da susufllarla aktar›lmak istenen
anlam›n oluflmas› sa¤lan›r. Konuflman›n do¤al ak›fl› içinde verilmek istenen iletinin
do¤ru anlafl›lmas› ve anlam›n gölgelenmemesi için, amaca uygun duraklar›n yap›lmas› gerekir.
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Oku baban gibi (durak) eflek olma!
Oku (durak) baban gibi eflek olma!
Söyleyiflte “gibi” ilgecinden ya da “oku” sözcü¤ünden sonra yap›lan durak, ayn› sözcüklerden oluflan iki cümlenin anlam›n› tümüyle de¤ifltirmektedir.
Yaz›l› anlat›mda noktalama imleri, cümle içinde durulmas› gereken yerleri belirleyerek yanl›fl anlamalar› engeller. Anlama aç›kl›k kazand›r›r, yaz›n›n kolay
okunmas›n› sa¤lar. Durak, konuflma eyleminde noktalama imlerinin ifllevini yerine
getirme sorumlulu¤unu üstlenir.
Konuflmada k›sa ( / ), normal ( // ), uzun ( /// ) süreli olmak üzere üç biçimde durak yap›l›r. Bu duraklar›n yap›laca¤› yerler flöyle belirtilebilir (Özben, 1989,
ss. 90-92):
• K›sa süreli duraklarda genellikle soluk al›nmaz.
Seslenmelerden (hitaplardan); efl görevli söz öbeklerinden; biçimce ba¤l›
cümleciklerden; ünlem ve ünlem görevli ögelerden; s›ral› cümlelerin cümleciklerinden; çok k›sa cümlelerden; koflullu, ki’li ve baflka yancümleciklerden; cümle bafl› ba¤laçlar›ndan; uzun cümlelerde öznelerden sonra, k›sa
duraklar yap›labilir.
• Normal duraklarda, biten sözle birlikte soluk verme tamamlan›r ve
uygun biçimde soluk al›narak yeniden söze bafllan›r.
Cümle bitifllerinden sonra; cümle bafllang›çlar›nda (iki nokta, noktal› virgül
iflaretlerinden sonra); anlamca ba¤l› cümlecikler aras›nda; karfl›l›kl› konuflmalar, sorular ve yan›tlar aras›nda; uzun olan ba¤l› ve s›ral› cümlecikler aras›nda; cümle bafllang›c› say›lan ve anlam güçlendirici ifllevi olan “ve” ba¤lac›ndan sonra; karfl›t duygu ve düflünceleri yans›tan söz dizileri aras›nda;
uzun arasözlerden önce ve sonra, soluk verifl tamamlanarak yeni bir soluk
al›fltan sonra söze bafllan›r. Bu, normal soluk duraklamas›d›r.
• Uzun süreli duraklarda, birkaç kez soluk al›p verilebilir.
Konuflma metinlerinin bölümleri aras›nda; paragraflar ve dize kümeleniflleri
aras›nda; bir de anlaml› susufllar›n gerektirdi¤i yerlerde uzun süreli durak
yap›l›r. Bu durak aralar›nda solunum tamamland›ktan sonra da soluk al›n›p
verilebilir. Bunlarda da bölümlerin oluflum özelli¤ine, durak yap›lacak yerlerde anlam ay›r›c› bir ifllevin do¤up do¤mayaca¤›na dikkat edilmelidir.

Konuflmada Ak›c›l›¤› Sa¤layabilmek ‹çin Uygun
Durumlarda Ulamadan Yararlanma
Konuflman›n ak›c›l›¤›n› sa¤layan etkenlerden biri de “ulama”d›r. Ulamada, art arda
gelen sözcüklerden ilkinin sonundaki ünsüz, kendinden sonra gelen sözcü¤ün bafl›ndaki ünlüye ses bak›m›ndan ba¤lanarak söylenir.
Örnek: günefl9açt›, sabah9oldu vb.

KONUfiMA D‹L‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
Dil, sesli göstergeler dizgesidir. Bu dizge, belli insan topluluklar›na göre de¤ifliklikler gösterir. Konuflma dili; yaz› dili gibi düzenli kurallar› olmayan, yaz› dilinden
az çok farkl›l›klar gösteren, bir toplulu¤un çeflitli yaflam durumlar›nda seslendirdi¤i dildir. Türkçenin, konuflma dili olarak en belirgin özelli¤i, kula¤a hofl gelmesi-
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dir. Aksan (1990, s.22)’a göre “ünlüleri bol bir dil olan Türkçe bu niteli¤iyle ünlü
uyumlar› ve ünsüz benzeflmeleriyle kula¤a hofl gelen, kula¤› t›rmalamayan ses birleflmeleriyle; sözün de¤iflik yerlerinde beliren vurgu, ton ve ezgi (entonasyon)
özellikleriyle ahenkli, kula¤a hofl gelen bir dil görünümü vermektedir. Kald› ki
Türkçe bilmeyen ya da bu dili yeni ö¤renen birçok yabanc›n›n Türkçe için “Ne hofl
ahengi var flu Türkçenin!” dediklerini duymufluzdur.
Konuflma dilinde, durak, vurgu, tonlama gibi söyleyifl özellikleriyle sözcük ve
cümlelere anlam yüklenir. Yaz› dilinde bu ifllev noktalama (yaz›m) imleriyle gerçeklefltirilir. Anlat›lanlar›n tam ve do¤ru anlafl›labilmesi için yaz›l› anlat›m kurallar›na özenle uyulmas› gerekir. Konuflma dilinde cümle kurulufllar›, yaz› dilindeki kadar özenli olmasa da sesin vurgu ve titremleriyle anlat›ma canl›l›k ve güç
kat›l›r. Bedensel devinimle (el ve kol hareketleriyle), jest ve mimiklerle anlat›m
desteklenir.
Türkçede konuflma dilinin söyleyifle yans›yan baz› özellikleri flöyle özetlenebilir:
• Türkçe; yaz›ld›¤› gibi okunan, okundu¤u gibi yaz›lan bir dil olmas›na karfl›n
yumuflak g (¤), bu kural›n d›fl›nda kal›r. Yaz› dilinde gösterilen yumuflak g,
söyleyiflte bir ses olarak belirtilmez.
• “¤” ünsüzü da¤, ya¤, ça¤, a¤, s›¤ vb. örneklerde de görülece¤i gibi son seste kendisinden önce gelen ünlülerin etkisiyle kaybolur ve kendinden önceki ünlüler de uzun söylenir. Örnek: dã, yã, çã, ã, sã vb.
• “¤” ünsüzü, “e” ve “i” ünlüleriyle birlikte bulundu¤u sözcüklerde “y” sesine
dönüflür. Örnek: e¤len- eylen, e¤il-eyil, de¤nek- deynek, de¤irmen-deyirmen vb.
• Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz aras›nda yer alan “¤” ünsüzü, söyleyiflte
yitirilerek kendinden önceki ünlünün uzamas›na yol açar. Örnek: ya¤muryãmur, ö¤retmen-õretmen vb.
• Türkçede genifl yuvarlak “o” ve “ö” ünlüleri, kendinden sonra gelen “¤” ünsüzünü söyleyiflte “v”ye dönüfltürme e¤ilimi gösterir. Örnek: ko¤cu-kovcu;
ö¤ün-övün, dö¤-döv vb.
• Türkçede “y” ünsüzü önündeki “a” ve “e” ünlülerinin söyleyiflte daralmas›,
baz› sözcükler için, yaz› ve konuflma dilinde farkl›l›klara neden olur. “-en”,
“-ecek”, “-erek” ekleri;
• “-ebilmek”, “-edurmak” gibi yeterlik ve sürerlik oluflturan eylemler; ünlülerle biten gövdelere geldi¤inde Türkçede iki ünlü yan yana bulunmayaca¤›
için aralar›na giren “y” kaynaflt›rma ünsüzü, kendinden önceki ünlüyü yaln›z konuflmada daralt›r.
baflla-y-an (yaz›l›r), bafll›-y-an (söylenir)
ara-y-a- cak (yaz›l›r), ar›-y-a-cak (söylenir)
bil-me-y-erek (yaz›l›r), bil-mi-y-erek (söylenir)
dinle-y-ebilme (yaz›l›r), dinli-y-ebilme (söylenir)
bekle-y-edursun (yaz›l›r), bekli-y-edursun (söylenir)
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BAfiARILI B‹R KONUfiMANIN TEMEL ÖGELER‹
Duygu ve düflüncelerin etkili aktar›lmas›, dinleyenlerin de anlat›lanlar› tam ve do¤ru anlamas›; konuflma sürecinin temel amac›d›r. Gerek haz›rl›kl› gerekse haz›rl›ks›z konuflmalarda konuflan›n kiflili¤iyle ilgili olumlu izlenimlerin oluflabilmesi, söylediklerinin istekle dinlenebilmesi için baz› konuflma kurallar›na uyulmas› gerekir.

Baflar›l› konuflman›n temel
ögeleri:
1. ‹çten, güven verici olma
2. Dili kullan›rken özenli
olma
3. Sayg›l› ve hofl görülü
olma
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Baflar›l› bir konuflman›n temel ögeleri olarak adland›r›labilecek bu kurallar, flöyle
özetlenebilir:
• Güven verici ve içten olmak: Konuflmac›n›n “Ben bilirim.”, “Ben önemliyim.” gibi yarg›larla iletiflime girdi¤i, kifli ya da kiflileri yeterince önemsemedi¤i izlenimi uyand›rmas›; konuflma içeri¤inin etkilice paylafl›lmas›nda önemli bir engeldir. Anlat›lanlar›n çeliflki içermemesi, konuyla do¤rudan ilgili olmas›, (varsa) sorunu çözmeye yönelik somut ve uygulanabilir öneriler içermesi; konuflmac›ya güven oluflturan etkenler aras›ndad›r. Konufltu¤umuz kiflilere adlar›yla seslenmek, güven veren içten bir ortam›n oluflmas›na katk›
sa¤lar.
• Sayg›l› ve hoflgörülü olmak: Konuflan kiflinin konuflma s›ras›nda iletiflime
giren kifli ya da kiflilerin söylediklerini sayg› ve hoflgörüyle dinlemesi, varsa
kat›ld›¤›/kat›lmad›¤› düflünceleri içtenlikle aç›klamas› hem güven oluflturan
hem de dinleyenlerin ilgisinin da¤›lmas›n› önleyen davran›fllard›r. Konuflma
s›ras›nda kiflilerin duygu ve düflüncelerini paylaflmaya dönük hoflgörülü ve
sayg›l› davran›fllar›, verimli bir iletiflimin temel kofluludur. Karfl›l›kl› konuflmalarda dinlemeyi bilmek, söylenenlerin tam ve do¤ru anlafl›labilmesini
sa¤layan bir etkendir. Bu nedenle konuflan›n sözünün kesilmeden dinlenilmesi, konuflan›n da dinleyenin hoflgörü s›n›rlar›n› zorlamadan söyleyeceklerini s›n›rlamas› gerekir. Kesin ve kat› bir dil kullanman›n, emir cümleleriyle konuflman›n; iletiflim sürecinin niteli¤ini olumsuz biçimde etkileyece¤i bilinmelidir.
• Dili kullan›rken dikkatli ve özenli davranmak: Anlat›lmak istenene uygun sözcükleri seçmek ve onlar› do¤ru seslendirmek, konuflmay› yap›land›ran temel becerilerdir. Bunun için kiflinin yaz›l› kültürün olanaklar›ndan yararlanarak zengin bir söz da¤arc›¤› edinmesi gerekir.
fiimdi de Türkçenin özenli ve dikkatli kullan›lmamas›n›n yarataca¤› anlamsal
sorunlar› birkaç örnekle aç›klayal›m:
• “O kadar heyecanl›yd›m ki otobüsten, paraflütten iner gibi indim.” cümlesinde yanl›fl benzetmeden kaynaklanan bir mant›k yanl›fl›na düflülmüfltür. Otobüsten inme eylemi, paraflütten inmeye de¤il paraflütle inmeye benzetilebilir.
• Efl anlaml› sözcükleri birlikte kullanmak, konuflma dilinde düflülen önemli
yanl›fllardan biridir. Örne¤in “Ö¤retmenime sayg› ve hürmetlerimi sundum.”,
“Gelece¤imizi ve istikbalimizi iyi düflünmeliyiz.”, “Do¤an›n ve tabiat›n güzellikleri insanlara birer arma¤and›r.”, “‹lgi ve alâkan›z beni çok sevindirdi.”
cümlelerinde; sayg›-hürmet, gelecek-istikbal, do¤a-tabiat, ilgi-alâka sözcükleri efl anlaml›d›r.
• “Doktorlar›n yapt›klar› tüm giriflimler, hastaya yarar yerine zarar sa¤lad›.”
cümlesinde, “sa¤lamak” sözcü¤ü yanl›fl anlamda kullan›lm›flt›r. Sa¤lamak
sözcü¤ü olumlu durumlar, oluflumlar için kullan›l›r. Cümlede “sa¤lad›” sözcü¤ü yerine “verdi” sözcü¤ünün kullan›lmas› gerekir.
• Konuflma s›ras›nda duygu ve düflüncelerin k›sa ve yal›n cümlelerle aktar›lmas›na özen gösterilmelidir. Uzun, giriflik, anlafl›lmas› güç cümlelerle etkili
bir iletiflim kurulamayaca¤›; konuflman›n söz y›¤›flmacas› olmad›¤› bilinmelidir. Önemli olan, söylenenlerin kolay biçimde tam olarak kavranabilmesidir. Konuflmac›n›n temel sorumlulu¤u da anlam› tam karfl›layacak uygun
sözcükleri seçmektir. Örne¤in “Bugün ald›¤›m giysilerin bana yak›flt›¤›n› görünce mutlu oldum.” biçiminde aktar›labilecek bir yarg›; “Bugün ma¤azadan
parayla ald›¤›m yeni giysileri, önce eve götürdüm. Ünlü ma¤azan›n giysile-
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rini torbadan teker teker ç›kard›m, onlar› kendi kendime giydim. Sonra aynada yeni giysilerin bana yak›p yak›flmad›¤›na bakt›m. Bana çok yak›flt›klar›n› görünce mutlu oldum.” cümleleriyle oluflturulursa anlat›m gereksiz sözcüklerle gereksiz biçimde uzat›lm›fl olur.
Konuflma genellemelerden, toptanc› yarg›lardan, gereksiz sözcüklerden
ar›nd›r›lmal›d›r. Söylediklerimizin bellekte kal›c›l›¤›n› sa¤layabilmek için düflüncelerimizi örnekler vererek, karfl›laflt›rmalar yaparak somutlamal›y›z. Örne¤in “Ben bugüne kadar hiç yan›lmad›m. Ne söylediysem hepsi ç›kt›, gerçekleflti.”, “En iyisini ben bilirim.”, “Sa¤l›kl› olman›n tek koflulu spor yapmakt›r.”, “Bütün kitaplar, düflünceyi gelifltirici özellikler gösterir.” vb. genellemeci yarg›lar; konuflma sürecinin düflünsel iletiflim boyutunu olumsuz biçimde etkiler. Öte yandan anlamca aç›k yarg›lar oluflturabilmek için konuflma içeri¤inin gereksiz sözcüklerden ar›nd›r›lm›fl olmas› gerekir. Örne¤in
“Dün akflam, ünlü sanatç› ...... Bayrampafla Cezaevi’nden tahliye edilip sal›verildi.” cümlesinde “tahliye edilip” sözcükleri; “Ayfle’ye, bu yaz geçirdi¤im
tatilimdeki dinlenceyi bütün güzellikleriyle anlatt›m.” cümlesinde, “tatilimdeki” sözcü¤ü; “Arkadafl›mdan ald›¤›m kalemi ve silgiyi iade edip geri verdim.” cümlesinde ise “iade edip” sözcükleri gereksizdir.
Türkçede belirtisiz tamlamalar nitelenirken s›fat bafla getirilir. Örne¤in eski
kalem kutusu, eski Ankara Valisi, yeni çal›flma masas›, yeni banka müdürü
vb. Bu örneklerde s›fatlar bafla gelerek bütün öbe¤i niteler; ancak belirtili
tamlamalarda s›fat araya girer. Örnek: Ankara’n›n eski Valisi, babam›n yeni
gömle¤i vb.
Türkçede uzun ünlü yoktur. Arapça ve Farsça kaynakl› sözcüklerdeki “a,u,i”
ünlülerinin uzun/k›sa söyleniflleri anlam de¤iflikli¤ine yol açar. Örne¤in: râkip (binici), rakip (birbiriyle yar›flan); vâris (mirasç›), varis (toplardamar genifllemesi); âdet (al›flk›, görenek), adet (say›); âfl›k (afl›r› sevgi ve ba¤l›l›k duyan); afl›k (ayak bile¤inde bulunan küçük kemik); âlem (evren); alem (bayrak; minare, kubbe, sancak dire¤i gibi fleylerin tepesinde bulunan ay y›ld›z
vb. biçimindeki tepelik) vb. Konuflurken söz konusu sözcüklerdeki seslerin
uzun ya da k›sa söylenmesine gerekli özenin gösterilmesi, iletinin do¤ru aktar›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Öte yandan günlük yaflamda s›kça kullan›lan
“edebiyat”›n sesletilmesinde de yanl›fla düflüldü¤ü görülmektedir. Edebiyat
(yaz›n), Arapça ço¤ul eki alm›fl ve son hecesi uzatmal› (edebiya:t; Türk edebiya:t›) söylenmesi gereken bir sözcüktür.
Türkçede ba¤laç olarak kullan›lan ve ikinci hecesinin k›sa söylenmesi gereken “dahi” (dahi:), Arapçada çok üstün ak›ll› anlam›ndaki dâhi (da:hi) biçiminde sesletildi¤inde anlamsal bir sorun yarat›lm›fl olur.
Konuflurken Türkçe sözcüklerden yararlanmak temel bir ilke olarak benimsenmelidir. Eskimifl, yabanc› kökenli sözcükleri kullanmamaya özen göstermek, de¤iflik cümle türlerinden yararlanarak konuflmaya devingenlik kazand›rmak; anlat›lanlar›n dinlenebilirli¤ini ve anlafl›labilirli¤ini sa¤layan temel
özelliktir.

SIRAveS‹ZDE
Günlük etkinliklerde ve bilimsel çal›flmalarda yabanc› kökenli sözcük
terim kullanma
al›flkanl›¤›n›n yarataca¤› sorunlar› tart›fl›n›z.
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ETK‹L‹ KONUfiMA ‹LKELER‹ (KONUfiMANIN VER‹M‹N‹
ETK‹LEYEN ETKENLER)
Konuflma becerisinin amaca uygun bir niteli¤e kavuflabilmesi için afla¤›da yer alan
ilkelerin uygulamalarla kal›c› davran›fllara dönüfltürülmesi gerekir. Etkili konuflma
ilkeleri flöyle özetlenebilir:
• Derin, düzenli ve gürültüsüz biçimde soluk alma: Akci¤erlere yeterli
hava, düzenli biçimde gürültüsüzce çekilmeli; konuflma, soluk verme s›ras›nda gerçeklefltirilmelidir. Soluk, konuflma s›ras›nda söylenenlerle uygun
bir düzen içinde verilmeli; konuflmaya göre ayarlanmal›d›r. Konuflurken gö¤üs bofllu¤undan ve diyaframdan soluk alma, al›flkanl›¤a dönüfltürülmelidir.
• ‹flitilebilir bir sesle konuflma: Konuflman›n kolayca anlafl›labilmesi için
söylenenlerin iflitilebilir olmas› gerekir. Yüksek ya da alçak bir sesle konuflan kiflilerin anlatt›klar›n›n anlafl›lmas› olanaks›zd›r.
• Sözcükleri do¤ru ve anlafl›l›r biçimde söyleme: Etkili bir konuflman›n
ilk evresi, sözcükleri do¤ru ve anlafl›l›r biçimde söylemektir. Seslerin do¤ru bo¤umland›r›lmas›, sözcükleri anlafl›l›r; konuflmay› da etkili k›lan bir beceridir.
• Sözcük ve cümleleri anlam›na göre vurgulama: Etkili konuflma; söylenenlerin do¤ru kavranmas›n› sa¤layabilen, dinleyenin ilgisini uyand›rabilen
konuflmad›r. Konuflman›n bu baflar›s›, söze duygu de¤eri katan sözcük ve
cümle vurgular›yla sa¤lan›r.
• Konuflma içeri¤ine uygun bir tonla konuflma: Konuflma s›ras›nda, ac›ma, sevinme, üzülme vb. durumlara iliflkin ses de¤ifliklikleriyle anlam etkisi
yaratmak; etkili konuflmay› yaratan önemli bir beceridir. Anlat›ma sesi ezgileyerek güç katmak, konuflmada yarat›lmak istenen duygu ve düflüncenin
aç›kça ortaya ç›kmas›na ve do¤ru biçimde anlafl›lmas›na katk› sa¤lar.
• Konuflma s›ras›nda anlam› ayd›nlatan ve ak›c›l›¤› sa¤layan söyleyifl
özelliklerinden yararlanma: Kavflak, durak ve ulama; konuflmay› etkili
k›lan becerilerdendir. Kavflak ve durak, anlam› ayd›nlatarak söylenenlerin
do¤ru anlafl›lmas›na katk› sa¤lar; ulama ise konuflmaya ak›c›l›k kazand›r›r.
• Konuflma ak›fl›n› bozacak duraksamalar yapmama: Gereksiz duraksamalar, konuflman›n dinlenebilirli¤ini olumsuz biçimde etkiler. Duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas› sürecinde konuflan›n gereksiz ve uzun duraksamalar›, söylenenler aras›ndaki anlamsal ba¤›n kopmas›na neden olur. Konuflma içeri¤inin tam ve do¤ru anlafl›lmas›na engel olur. Bu nedenle konuflmac›n›n yarg›lar› aras›nda anlamsal kopuklu¤a yol açacak duraksamalardan kaç›nmas› gerekir.
• Konuflurken gereksiz sesler ç›karmama: Konuflman›n ak›fl›nda ve dinlenmesinde sorun oluflturan bir etken de konuflurken gereksiz sesler ç›karmad›r. Etkili bir sözlü anlat›m becerisi için konuflman›n “›h›lama”dan, ››››››,
eeee gibi gereksiz seslerden ar›nd›r›lmas› gerekir.
• Konuflurken konu d›fl›na ç›kmama: Konuflma s›ras›nda söyleyeceklerimiz, as›l paylaflmak ya da aktarmak istediklerimizle ilgili olmal›d›r. Bunun
için duygu ve düflünceler, bellekte belirginlik kazand›ktan sonra söze dönüfltürülmelidir. Konuyla ilgili olmayan bofl sözler, konuflmac›ya güveni
azalt›r. Konuflma s›ras›nda konu d›fl›na ç›k›ld›kça iletiflim sürecinin verimi de
gittikçe düfler.
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• Konuflurken dinleyenle/dinleyenlerle göz iletiflimi kurma: Göz iletiflimi kurma, konuflmac›n›n dinleyene duydu¤u sayg›y› yans›tan en önemli beceridir. Bu becerinin konuflma eyleminde yaflama geçirilmesi, etkili iletiflimin temel bir ilkesi olarak benimsenmelidir. Konuflurken dinleyiciyle göz
iletiflimi kurmayan, baflka yöne bakan ya da bak›fllar›n› dinleyenden kaç›ran
bir konuflmac›n›n etkili bir iletiflim süreci oluflturmas› olanaks›zd›r.
• Tekrarlara yer vermeden konuflma: Ayn› sözleri ya da yarg›lar› gereksiz
biçimde tekrarlamak, konuflman›n etki gücünü azaltan bir sorundur. Konuflma s›ras›nda söylenenlerin yinelenmesi, dinleyici üzerinde konuflmac›n›n
içerikle ilgili yetersiz ya da haz›rl›ks›z oldu¤u düflüncesini oluflturur.
• Söz, bedensel devinim, jest, mimik uyumunu sa¤layarak konuflma:
Konuflman›n anlam›n› güçlendiren bu ögelerin, dinleyenlerin ilgisini da¤›tmayacak do¤all›kta olmas› gerekir. Konuflan›n bedeni, dinleyiciye dönük olmal›d›r. Konuflma s›ras›nda ellerin cepte tutulmas›, kollar›n kavuflturulmas›
ve a¤z›n elle kapat›lmas› gibi davran›fllardan kaç›n›lmal›d›r.
• Yerel a¤›zlara ve argo söyleyifllere yer vermeme: Türkiye Türkçesinin
söyleyifl özelliklerinin yayg›nlaflmas› için konuflma dilinde burunsu ve g›rtlaks› seslerden ar›nd›r›lm›fl ‹stanbul a¤z› ye¤lenmelidir. Anlat›mda argo söyleyifllerin egemen olmas›; as›l anlat›lmak istenen duygu ve düflüncelerin gölgelenmesine, aktar›lmak istenen iletinin yanl›fl anlafl›lmas›na neden olabilir.
• Konuflmay›, yeri geldi¤inde, dinleme ilkelerine uyarak tamamlama:
Konuflma bir iletiflim sürecidir. Bu sürecin yaflan›labilmesi için en az iki kifli
gerekir. Günlük konuflmalarda, konuflan ve dinleyen yüz yüzedir. Konuflan,
bir süre sonra dinleyen konumuna gelir. Konuflan›n yarg›lar›n› konuflma ilkelerine uygun olarak aktarma ve dinletme sorumlulu¤unun yan›nda dinleyenin de söylenenleri tam ve do¤ru olarak anlama sorumlulu¤u vard›r. Bu
ba¤lamda dinleme de konuflma gibi düflünsel bir etkinliktir. Dinleyen kiflinin söylenenleri anlamas›, konuflma s›ras›nda kendi yarg›lar›n›n da niteli¤ini ve konuyla iliflkisini sa¤lar. Özlü bir belirlemeyle konuflma, dinleyen/dinleyenlerin anlama çabas›na koflut olarak baflar›ya ulafl›r. Dinleyenin dikkatini konuflmac›ya yöneltmesi; konuflmac›n›n dikkatini da¤›tacak hareketler
yapmadan, sözünü kesmeden dinlemesi, iletiflim kurmaya haz›r oldu¤unu
yans›tan içten, s›cak bir yüz ifadesine sahip olmas›; konuflman›n-dinlemenin
istekle sürdürülmesine katk› sa¤lar. Dinleyenin konuflma s›ras›nda konuflmac›y› dinledi¤ini ve anlad›¤›n› gösteren sözel olmayan dönütler sunmas›
(bafl›n› afla¤› yukar› hafifçe hareket ettirmesi), temel bir dinleme ilkesidir.
S‹ZDE
Kiflilerin gençlik ve yetiflkinlik döneminde ilkelere uygun, baflar›l›SIRA
bir konuflma
becerisi
edinebilmesi için aileye ve okula düflen sorumluluklar›n neler oldu¤unu tart›fl›n›z.
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Duygu ve düflünceleri do¤ru ve etkili biçimde aktarabilmek, ça¤dafl insan›n
edinmesi gereken temel bir beceridir. Kifli, konuflma becerisini s›nayabilmek için
S O R Uyöneltmeli ve
k›lavuz nitelikli yukar›da belirtilen ilkeleri kendisine soru biçiminde
yan›tlar› do¤rultusunda eksikliklerini tamamlayarak kendini gelifltirmelidir.
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Konuflma kavram›n› aç›klamak
Konuflma, duygu ve düflüncelerin dinleyici durumundaki kifli ya da kiflilere sözle bildirilmesidir.
Konuflma, zihinsel ve kiflisel bir etkinliktir; zihinde tasarlananlar› söze dönüfltürme eylemidir. Bu
eylem, dinleyiciyle duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas›na olanak sa¤layan toplumsal bir nitelik
tafl›r. Konuflmak, ça¤›m›zda demokratik yaflam›
oluflturmada bir etken oldu¤u gibi demokratik
bir toplumda vazgeçilmeyecek en temel bireysel
hak ve görevdir. Konuflma, e¤itimle gelifltirilebilen bir beceridir. Ayr›ca konuflma, metin oluflturma eylemidir.
Konuflmay› yap›land›ran alt becerileri aç›klamak
Türkçedeki seslerin do¤ru söylenmesi, konuflma
s›ras›nda vurgunun anlam yarat›c› ifllevinden yararlanma, konuflma s›ras›nda bir söyleyifl özelli¤i
olarak tonlamadan yararlanma, konuflmada “kavflak” ve “durak” gibi anlam› ayd›nlat›c› söyleyifl
özelliklerinden yararlanma, konuflmada ak›c›l›¤›
sa¤layabilmek için, uygun durumlarda ulamadan
yararlanma; konuflmay› yap›land›ran alt beceriler
olarak s›n›flanabilir.

N

Baflar›l› bir konuflman›n temel ögelerini kavramak
Baflar›l› bir konuflman›n temel ögeleri söyle s›ralanabilir:
• Güven verici ve içten olmak: Konuflmac›n›n söylediklerinde çeliflkiye düflmemesi, yapmac›k davran›fllardan kaç›nmas›; güven veren içten bir konuflman›n oluflmas›nda belirleyici davran›fllard›r.
• Sayg›l› ve hoflgörülü olmak: Konuflma s›ras›nda
kiflilerin duygu ve düflünceleri paylaflmaya dönük hoflgörülü ve sayg›l› davran›fllar›, verimli bir
iletiflimin temel kofluludur. Karfl›l›kl› konuflmalarda dinlemeyi bilmek, söylenenlerin tam ve
do¤ru anlafl›labilmesini sa¤layan bir etkendir. Bu
nedenle konuflan›n sözünün kesilmeden dinlenmesi, konuflan›n da dinleyenin hoflgörü s›n›rlar›n› zorlamadan söyleyeceklerini s›n›rlamas› gerekir. Kesin ve kat› bir dil kullanman›n, emir cümleleriyle konuflman›n; iletiflim sürecinin niteli¤ini
olumsuz biçimde etkileyece¤i bilinmelidir.
• Dili kullan›rken dikkatli ve özenli davranmak:
Anlat›lmak istenene uygun sözcükleri seçmek ve
onlar› do¤ru seslendirmek, konuflmay› yap›land›ran temel becerilerdir. Bunun için kiflinin yaz›l› kültürün olanaklar›ndan yararlanarak zengin
bir söz da¤arc›¤› edinmesi gerekir.
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Konuflma dilinin özelliklerini aç›klamak

• Konuflma dili; yaz› dili gibi düzenli kurallar› olmayan, yaz› dilinden az çok farkl›l›klar gösteren,
bir toplulu¤un çeflitli yaflam durumlar›nda seslendirdi¤i dildir. Türkçenin konuflma dili olarak
en belirgin özelli¤i, kula¤a hofl gelmesidir.
• Türkçe; yaz›ld›¤› gibi okunan, okundu¤u gibi yaz›lan bir dil olmas›na karfl›n yumuflak g (¤), bu
kural›n d›fl›nda kal›r.
• Türkçede “y” ünsüzü önündeki “a” ve “e” ünlülerinin söyleyiflte daralmas›, baz› sözükler için,
yaz› ve konuflma dilinde farkl›l›klara neden olur.
• “-en”, “-ecek”, “-erek” ekleri; “-ebilmek”, “-edurmak” gibi yeterlik ve sürerlik oluflturan eylemler;
ünlülerle biten gövdelere geldi¤inde Türkçede
iki ünlü yan yana bulunmayaca¤› için aralar›na
giren “y” kaynaflt›rma ünsüzü, kendinden önceki
ünlüyü yaln›z konuflmada daralt›r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etkili konuflma ilkelerini aç›klamak
Konuflma becerisinin amaca uygun bir niteli¤e
kavuflabilmesi için afla¤›da yer alan ilkelerin uygulamalarla kal›c› davran›fllara dönüfltürülmesi
gerekir.
Derin, düzenli ve gürültüsüz biçimde soluk alma
‹flitilebilir bir sesle konuflma
Sözcükleri do¤ru ve anlafl›l›r biçimde söyleme
Sözcük ve cümleleri anlam›na göre vurgulama
Konuflma içeri¤ine uygun bir tonla konuflma
Konuflma s›ras›nda anlam› ayd›nlatan ve ak›c›l›¤›
sa¤layan söyleyifl özelliklerinden yararlanma
Konuflma ak›fl›n› bozacak duraksamalar yapmama
Konuflurken gereksiz sesler ç›karmama
Konuflurken konu d›fl›na ç›kmama
Konuflurken dinleyenle/dinleyenlerle göz iletiflimi kurma
Tekrarlara yer vermeden konuflma
Söz, bedensel devinim, jest, mimik uyumunu sa¤layarak konuflma
Yerel a¤›zlara ve argo söyleyifllere yer vermeme
Konuflmay›, yeri geldi¤inde, dinleme ilkelerine
uyarak tamamlama
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi, “Konuflma” kavram›n› tam
olarak aç›klamaktad›r?
a. Zihinde tasarlanan duygu ve düflünceleri d›fla
vurma eylemidir.
b. Okul ve ifl yaflam›nda baflar›y› etkileyen temel
bir beceridir.
c. Anlam› tam karfl›layan sözcüklerle, duygu ve düflünceleri aktarma eylemidir.
d. Duygu ve düflüncelerin dinleyici durumundaki
kiflilere sözle bildirilmesidir.
e. Zihinde tasarlananlar›n ilke ve kurallara uygun
biçimde dile getirilmesidir.
2. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi do¤ru de¤ildir?
a. Konuflma e¤itimle gelifltirilebilen bir beceridir.
b. Konuflma anlaml› metin oluflturma eylemidir.
c. Konuflma becerisi kuramsal bilgilerle edinilir.
d. Konuflma insan için temel bir gereksinmedir.
e. Konuflma ve dinleme düflünsel bir eylemdir.
3. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt›r?
a. Konuflma organlar›n›n dil seslerini oluflturmas›na “bo¤umlanma” denir.
b. Dil seslerinin do¤ru biçimde bo¤umland›r›lmas›
(sesletilmesi) etkili konuflman›n temel koflullar›ndan biridir.
c. Bir sesin ç›kar›lmas› için ses yolunun herhangi
bir yerinde oluflan daralma ya da kapanmaya da
“bo¤umlanmak” denir.
d. Diyaframla kar›n bofllu¤unu kullanarak gö¤üs
alt›ndan soluk al›p verme, konuflman›n etkili ve
baflar›l› olmas›n› sa¤lar.
e. Ünlüler, ç›kar›l›fl s›ras›nda dilin durumuna göre
genifl ve dar diye ikiye ayr›l›r.
4. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi “vurgu”nun anlam yarat›c› ifllevlerinden biri de¤ildir?
a. Çok heceli sözcüklerin vurgular›, genel olarak
son hecede yap›l›r.
b. Vurgusuz okumalarda anlamlar, yeterince ayd›nlat›lamaz.
c. Vurgu, söylenmek istenenlerin do¤ru kavran›lmas›na olanak sa¤lar.
d. Vurgu, söze duygu de¤eri katarak dinleyicinin
ilgisini uyand›r›r.
e. Eksik ve yanl›fl vurgular, sözün duygu de¤erinin
yitirilmesine neden olur.

5. Afla¤›dakilerde hangisi, tonlama ile ilgili bir söyleyifl
özelli¤ini yans›tmaktad›r?
a. Konuflma ve okuma s›ras›nda bir hecenin ya da
sözcü¤ün ötekilerden daha bask›l› söylenmesidir.
b. Konuflmada yarat›lmak istenen duygunun niteli¤ine göre sesin alçalt›l›p yükseltilmesidir.
c. Konuflmada anlam›n gerektirdi¤i biçimde sözcükler aras›nda yap›lan ses kesintisidir.
d. Bir sözcü¤ün sonundaki ünsüzün, kendinden
sonraki sözcü¤ün bafl›ndaki ünlüye ses bak›m›ndan ba¤lanarak söylenmesidir.
e. Konuflmada iletinin anlamca önemli ögenin yüklemden uzaklaflt›r›larak aktar›lmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
6. Afla¤›dakilerden hangisi Türkçede, konuflma dilinin
söyleyifle yans›yan özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Söyleyiflte bir ses olarak belirtilmeyen “¤” ünsüzü, yaz› dilinde gösterilir.
b. “¤” ünsüzü, son seste kendisinden önce gelen
ünlülerin etkisiyle kaybolur ve kendinden önceki ünlüler de uzun söylenir.
c. Türkçede “o” ve “ö” ünlüleri, kendinden sonra
gelen “¤” ünsüzünü söyleyiflte “v”ye dönüfltürme e¤ilimi gösterir.
d. “¤” ünsüzü, “e” ve “i” ünlüleriyle birlikte bulundu¤u sözcüklerde “y” sesine dönüflür.
e. Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz aras›nda yer
alan “¤” ünsüzü, söyleyiflte yitirilerek kendinden
sonraki ünsüzün uzamas›na yol açar.
7. Baflar›l› bir konuflman›n temel ögelerinden biri de
“Türkçeyi kullan›rken dikkatli ve özenli davranmakt›r.”
Afla¤›daki yarg›lardan hangisi bu ögenin niteli¤ine uygun de¤ildir?
a. Gerekti¤inde yabanc› kökenli sözcükler de kullan›larak söylenenlere güç kat›lmal›d›r.
b. Konuflmac›n›n temel sorumlulu¤u anlam› tam
karfl›layacak uygun sözcükleri seçmektir.
c. Konuflma genellemelerden, toptanc› yarg›lardan,
gereksiz sözcüklerden ar›nd›r›lmal›d›r.
d. Söylenenlerin bellekte kal›c›l›¤›n› sa¤layabilmek
için düflünceler, örneklerle somutlanmal›d›r.
e. Duygu ve düflüncelerin k›sa ve yal›n cümlelerle
aktar›lmas›na özen gösterilmelidir.
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8. Afla¤›dakilerden hangisi baflar›l› bir konuflman›n
oluflmas›yla do¤rudan ilgili de¤ildir?
a. Anlat›lanlar çeliflki içermemeli, konuyla ilgili olmal›d›r.
b. Konuflmada kesin ve kat› bir dil kullanmadan
kaç›n›lmal›d›r.
c. Konuflmac›, sözü gereksiz biçimde kesilmeden
dinlenmelidir.
d. Konuflmac›, ö¤renim gördü¤ü okullar›n adlar›n›
aç›klamal›d›r.
e. Kifliler yeri geldikçe birbirlerinin adlar›n› seslendirmelidir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi konuflmay› etkili k›lan bir
ilke olarak de¤erlendirilemez?
a. Derin, düzenli ve gürültüsüz biçimde soluk alma
b. Konuflma ak›fl›n› bozacak duraksamalar yapmama
c. Konuflan›, kendi önüne bakarak sayg›l› biçimde
dinleme
d. Söz, jest, mimik uyumunu sa¤layarak konuflma
e. Konuflan› dinlerken sözel olmayan dönütler
sunma
10. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi baflar›l› bir konuflman›n oluflumuna katk› sa¤layacak bir etken de¤ildir?
a. Dinleyenin söylenenleri tam ve do¤ru olarak anlama sorumlulu¤u vard›r.
b. Soluk almak ve vermek, konuflman›n k›sal›¤›na
ya da uzunlu¤una göre ayarlanmal›d›r.
c. De¤iflik cümle türlerinden yararlanarak konuflmaya devingenlik kazand›rmak, anlat›lanlar›n
dinlenebilirli¤ini ve anlafl›labilirli¤ini sa¤layan
temel bir özelliktir.
d. Etkili bir konuflma becerisi için kiflilerin Türkçemizdeki ünlü ve ünsüzlerin söyleyifl özelliklerini kavramas› gerekir.
e. Çocuklara okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak, konuflma becerisi edindirebilmenin etkili bir yoludur.

Yaflam›n ‹çinden
Türkçe Düflünmek mi Dediniz?
Y›llar önce, Türkçe ö¤retmeni arkadafl›m Adil Ulusoy’u,
ad› duyulmufl bir ifladam›, Türkçe dersi alma iste¤iyle
bürosuna davet etmiflti. Öteki Türkçe ö¤retmenleri olarak biz, büyük bir heyecanla gönderdik Adil Bey’i. Yok
can›m, o çok zenginler bizim sand›¤›m›z gibi cahil insanlar de¤illerdi iflte. Adam, kim bilir kaç yafl›nda, Türkçesinin yetersiz oldu¤unu düflünmüfl, kendisini gelifltirmek istemifl ve özel Türkçe ö¤retmeni tutuyor kendisine. Bunlar›n ço¤unun sonradan görme, görgüsüz, kaba
saba insanlar olu¤unu sand›¤›m›za göre as›l yan›lan bizdik. Adil Bey de ayn› heyecan› tafl›yarak gitti. Hatta niyetini anlay›p dinlemeden ufak yollu bir de nutuk çekmifl adama. “Bravo size beyefendi.” demifl. “Biz, Türkçe ö¤retmeni arkadafllarla sizi çok takdir ettik. Demek
ki Türkçenizi daha da gelifltirmek, zenginlefltirmek istiyorsunuz. Öteki arkadafllar›m›n da selamlar›n› getirdim.
Hepimiz sizi candan kutluyoruz. Çok affedersiniz, kimi
densizler, böyle ‹ngilizce, Frans›zca sözcükler kullanarak kendilerine bir hava vermeye çal›fl›yorlar. Oysa siz
ne yap›yorsunuz? Türkçenizi yetersiz bulup gelifltirmeye çal›fl›yorsunuz.” Adil Bey kutlamalar› daha da abartarak sürdürecekmifl ki zengin ifladam›m›z durdurmufl
onu. “fiey,” demifl. “Affedersiniz. Ben de sizin ‘densiz’
dedi¤iniz o adamlar gibi konuflmak istiyorum. Siz galiba beni yanl›fl anlad›n›z. Baz› toplant›lara kat›l›yorum.
Biri kalk›p öyle laflar ediyor ki herkes gibi ben de hayran kal›yorum. Söylediklerinden hiçbir fley anlam›yorum; ama bu, hayranl›¤›m› etkilemiyor. ‘Konjonktür’ diyor, ‘konvansiyonel’ diyor, böyle laflar ediyor. Belki
baflkalar› da anlam›yor, belki kimse anlam›yor; ama çok
be¤eniliyor adam. Dakikalarca alk›fllan›yor. Ben de öyle laflar etmek istiyorum. O adamlar gibi konuflmak istiyorum. Bana öyle konuflmay› ö¤retmeniz için ça¤›rd›m sizi.”
Adil Bey süklüm püklüm döndü o büyük ifladam›n›n
yan›ndan. “Bu iste¤inizi ben yerine getiremem efendim. Baflka bir ö¤retmen bulmal›s›n›z kendinize.” demifl ve ayr›lm›fl oradan.
Onlar tersini savlasa da hep biliyoruz ki Türkçenin yetersizli¤inden kullanm›yorlar o sözcükleri. Prestij diyen biri “sayg›nl›k”› bilmiyorsa “itibar”› bilir. Elit diyen,
“seçkin”i bilmiyor olabilir mi? “‹letiflim” dururken komünikasyon demeyi hangi etken gerekli k›labilir? “Etken” dururken niye faktör demeyi ye¤lerler? Fonksiyon’u ö¤reninceye kadar “ifllev”i ö¤renmek daha kolay
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de¤il midir? Aktüel diyenle “güncel” diyen kafalardaki
ayn› anlam alanlar›na m› seslenir? “Güncel” sözcü¤ünü
ilk kez duyan bile, duyar duymaz, anlamas›n› kolaylaflt›racak bir fleyler sezer. Oysa “aktüel” sözcü¤ü, b›rak›n
ilk kez duyan›, kullanana bile ekiyle, köküyle bir fley
söylemedi¤i gibi, geçmifliyle, içinden geldi¤i, küçük de
olsa bir halkas›n› oluflturdu¤u uygarl›k zinciriyle ilgili
bir fley söylemez. ‹stese de söyleyemez. Sözcü¤ün elinden gelen bir fley de¤il bu. Hangi yüzy›ldan beri kullan›ld›¤›n›, hangi aflamalardan geçti¤ini, önceleri neyi
ifade ederken sonra hangi anlam›n karfl›l›¤› haline geldi¤ini nas›l anlats›n sözcük? Onu ezberleyerek sonradan ö¤renen bilmez bu ayr›nt›lar›. O yüzden de¤il midir, bildikleri dilin konufluldu¤u ülkelere uzun aralarla
gidenlerin kendilerini bir süre yabanc› hissetmeleri?
Onlar orada de¤ilken yaflam orada ve o ülkenin dilinde ak›p durmufl. Kimi sözcükler eskimifl, unutulmufl;
yaflam›n, bulufllar›n gerektirdi¤i kimi yeni sözcükler
dolafl›ma girmifl; sözdizimlerinde bile ufak tefek de¤ifliklikler olmufl.
Bu yüzden her dili en iyi bilenler, çocukluklar›ndan beri o dili duyan, dinleyen, o dille düflünen, okuyan insanlard›r. Bizim özentiyle al›p kulland›¤›m›z sözcükleri
onlar, kitaplarda, kendisiyle akraba sözcüklerin aras›nda görerek, okuyarak ö¤renmifllerdir; o sözcükle ortak
bir geçmifl oluflturduklar›n› söylemek bile abart› say›lmaz. Oysa biz, sübje ile objeyi, pasif ile aktifi tek tek
görüp ezberlerken aktifi aktöre, ajana (agent), aksiyona (action), akta (act) ba¤layarak (Doç.Dr. Suat Yakup
Baydur, Ulus, 28.09.1949) sa¤lam bir kavramlar zinciri
kurmak yerine bir sözcükler y›¤›n› oluflturuyoruz. Bu
sözcükleri düzen, dizi gözetmeden belle¤inin ambarlar›na atan bizlerin yaln›z bilgimizde de¤il, zihnimizde de
karanl›k köfleler olufluyor. Bu karanl›k, düflünmemizin
de sa¤l›kl› olmas›n› engelleyecektir, konuflmam›z›n ve
yazmam›z›n da.
Televizyonda konuflanlar, gazetelerde yazanlar pek
çok yabanc› sözcü¤ü, onlars›z hiçbir fley anlatamazlarm›fl gibi kullan›yorlar. Bu sözcükleri çok s›k duyan kifli de do¤al olarak bunlar›n anlam›n› bildi¤ini san›yor.
Öyle mi acaba?
Henüz bütün kâ¤›tlar› okuyamad›m, yaln›zca bir s›n›f›n
verdi¤i yan›tlar› döktüm önüme; ama galiba tümünü
yans›tacak bir sonuca ulaflt›m. Televizyonda olsun, “entel” ad› verilen kesimde olsun, s›kl›kla duyulan sözcükler bunlar. Her gün ve pek çok yerde kullan›lan sözcükler... “Biliyorum; ama anlatam›yorum.” diyen de olmufl, “Bilmiyorum, ö¤renmek de istemiyorum.” diyen
de. 50 kiflilik s›n›ftan 11 kifli hiçbir sözcü¤ün karfl›l›¤›n›
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yazmam›fl. S›nav kâ¤›d›n›n alt›na ekledi¤im ve yan›tlamak zorunda olmad›klar›n› söyledi¤im için. Bu on bir
ö¤rencinin belki tümü de bu sözcüklerin anlam›n› bilmedi¤i halde, ben bilmedikleri için de¤il, zorunlu olmad›klar› için yazmad›klar›n› kabul ettim. Geriye kalan
39 ö¤renci üzerinden yapt›m hesaplar›m›. Çok az yan›lma pay›yla, en iyi bildikleri sözcükler “popüler” ve
“trend”. Yine de sözgelimi popüler için, “bir grup aras›nda daha fazla sözü geçen.” diyen de var, popülerin
anlam›n›n “amiyane” oldu¤unu sanan da. Bir yabanc›
sözcü¤ü, baflka bir yabanc› sözcükle aç›klamaya kalkanlar da olmufl. “Argüman” karfl›l›¤› “doküman”, “sinerji” karfl›l›¤› “ambiyans”, “konsept” karfl›l›¤› “prosedür” diyenler gibi. Bu ikincilerin anlam› sorulsa bu kez
de büyük olas›l›kla ilk sözcükleri söyleyecekler. Çocuklar›n büyük bir açmaz içinde olduklar›n›, asl›nda bunlar›n hiçbirinin anlam›n› tam olarak bilmediklerini göstermiyor mu bu? En az bilinen sözcükler, “konjonktür” ve
“konsensüs”, ikinciyi bir kifli yan›tlam›fl ve do¤ru yan›tlam›fl, “Konjonktür”ü iki kifli yan›tlam›fl; iki kiflinin de
yan›t› yanl›fl. “Literatür” dedikten sonra kendisi de pek
doyurucu bulmam›fl bu anlam› ki yan›na bir de “üslup”
eklemifl biri. Öteki bafll› bafl›na bir âlem. Besbelli “kondüktör” ile kar›flt›rm›fl “konjonktür”ü, bu yüzden de anlam›n› “tren ile ilgili bir fley” diye aç›klamaya çal›flm›fl.
Bu sonuncusu gibi yan›tlar çok sevimli. “Ambiyans” ne
demek, demiflim, “yarat›lan bir fley” demifl ö¤renci. Peki “brifing” ne demek? Çok kolay! O da “verilen bir fley.”
Ama “brifing” için “eylem” diyen de var. Üstelik eylem
ile yetinmemifl, yan›na bir ayraç aç›p eklemifl: (toplu)
eylem. Öteki s›n›flardan kim bilir ne e¤lenceli örnekler
ç›kacak daha.
Söylemedim de¤il mi? Bu uygulamay› nerede yapt›m
ben? Hay›r, ilkö¤retim ya da lise s›n›flar›nda de¤il. Üniversite mühendislik s›n›flar›ndan birinin Türk Dili dersinde. Büyük olas›l›kla onlar da kullan›yorlar bu sözcükleri. Uygulamam›z göstermifltir ki anlam›n› bilmeden... Peki anlam›n› bilmedikleri bu sözcüklerle sa¤l›kl› ve üretimsel düflünmeleri olas› m›? Kendilerine en
fazla düflünüyormufl süsü verenler bu sözcükleri kullananlar de¤il mi?
Ben art›k bir fley demiyorum.
Kaynak: Feyza Hepçilingirler (2007, ss.163-167)

”
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Okuma Parças›
HEK‹ML‹K D‹L‹NDE TÜRKÇE
Biz hekimler bilimsel yay›nlar› yabanc› dillerden özellikle ‹ngilizceden izliyoruz. ‹ngilizce yaz›lm›fl olgu sunumlar› okuyor, ‹ngilizce yaz›lm›fl araflt›rma sonuçlar›n›
gözden geçiriyor, yeni bulgular› ‹ngilizce yeni kavram
ve terimlerle alg›l›yoruz. Biz bir çal›flma yapt›¤›m›zda
da bunu bilim dünyas›na duyurabilmek için ‹ngilizce
olarak yazmam›z ve bu dilde yay›mlanan bir dergide
bas›lmas›n› sa¤lamam›z gerekiyor. T›ptaki yenilikleri izlemek bir hekim için be¤enilmeyi sa¤layan bir davran›fl. Yenilikleri izledi¤imiz, bu alandaki ‹ngilizce dergileri okudu¤umuz oranda sayg›nl›k kazan›yoruz. ‹zledi¤imiz yenilikleri kendi meslektafllar›m›z aras›nda dile
getirirken o dergilerde yer alan ‹ngilizce sözcükleri oldu¤u gibi Türkçe tümcelerimizin aras›na s›k›flt›rmak bilimsel yay›nlar› izledi¤imizin bir kan›t› oluyor. Oralarda
neler olup bitti¤ini bildi¤imizi göstermifl oluyoruz. Her
alanda oldu¤u gibi t›pta da Bat›dan gelen, onlar›nki gibi olan daha çok be¤enilir. Bunda bilimsel ilerlemelerin, yeni yöntem, bulufl ve gereçlerin ço¤unlukla ‹ngilizce konuflan ülkelerin elinde olmas›n›n da kuflkusuz
bir ölçüde pay› vard›r. Bilim adam›n›n Avrupa ya da
Amerika görmüfl olmas› gibi, Türkiye’de olsa bile hiç
olmasa onlar›n dili ile konuflan› de¤er kazanmaktad›r.
Bu önyarg›n›n deste¤i ile de¤erlendirilmek biraz kolayc›l›¤a kaçsa da ço¤u t›p insan› bunun neredeyse fark›na varmadan yapmaktad›r. Tüm e¤itim y›llar› boyunca
ö¤retim üyelerinden gördü¤ü ve ö¤rendi¤i de bu yolda
oldu¤undan bu dil ile konuflma giderek bir yaflam biçimi olmaktad›r.
Fakültede araflt›rma görevlileri ile yapt›¤›m›z bir dergi
saatinde genç hekim arkadafl›m›z bir yabanc› dergiden
yaz› okumufl bize aktar›yordu. Tümceler aynen flöyle
idi: “Üriner enfeksiyonlar›n antibiyoterapisinde ilaçlar›n
terapötik ve profilaktik dozlar› farkl›d›r. Diurnal de¤ifliklikler nedeniyle profilaktik kullan›mda ilaçlar akflam
verilmelidir. Tedavi paterninde son y›llarda de¤ifliklikler olmufltur.” Ona, “Bu söylediklerin Türkçe de¤il ki”
dedim. “Arada tek tük Türkçe sözcükler olsa da bu söylediklerini de yeniden dilimize çevirmek gerek.” Yaz›y›
bafltan ald›; “terapötik” yerine “iyilefltirici”, “profilaktik”
yerine “koruyucu” sözcüklerini biraz düflünerek koyabildi. “Diurnal” için “gece-gündüz” karfl›l›¤›n› bulamad›,
arkadafllar› yard›m ettiler. “Patern” sözcü¤ünün Türkçesini ise hiçbiri an›msayamad›. Hepimiz birkaç tümce ile
böylesine u¤rafl›rken genç hekim “Ooof! Hocam” dedi
“Türkçe konuflmak çok zor.” Bunu söylerken çok içten-

di ve çok hakl›yd›. Gerçekten hekimlerin ço¤u için
Türkçe konuflmak art›k çok zor. Biz hekimler bütün di¤er insanlar gibi örgün e¤itim kurumlar›nda çok iyi bir
anadili ö¤renimi görmemifl oldu¤umuzdan üniversiteye
geldi¤imizde dilbilgisi yönünden pek çok eksi¤imiz oluyor. Bu bilim dal› ile ilgili yay›nlar›n pek ço¤u ‹ngilizce
oldu¤undan e¤itim s›ras›nda karfl›m›za ç›kan yeni sözcükleri, kavramlar› ‹ngilizce olarak ö¤reniyoruz. Dilimize gönül vermifl kifliler bu sözcükleri biz ö¤renmeden
önce davran›p Türkçelefltirmemifllerse biz bireysel olarak bir çaba göstermek istemiyoruz, a¤›r ifl yükü nedeniyle buna zaman›m›z da yok. Oldu¤u gibi al›p kendi
dilimizde kurdu¤umuz tümcenin içine yerlefltiriveriyoruz. T›bbi konular› tart›flt›¤›m›z insanlar di¤er meslektafllar›m›z, hocalar›m›z da ayn› yay›nlardan ayn› sözcükleri okuduklar› için söyledi¤imiz fleyler çok garip de
olsa kolayca anlay›veriyorlar, birbirimizle anlaflmak hiç
zor olmuyor. Hekimlik dilini hekimlerle konuflmak bu
nedenle çok kolay oluyor. Ayr›ca bu bize kendi aram›zda birli¤i sa¤layan, bize ayr›cal›k tan›yan, baflkalar›n›n
anlamad›¤› âdeta bizi birbirimize ba¤layan ve yücelten
bir araç olarak da hizmet ediyor. Öte yandan bizim aram›zda bat› t›bb›n› yak›ndan izlemek, hatta olabilirse bir
süre oralarda çal›flm›fl olmak iyi hekim olman›n koflullar›ndan biridir ve onurland›r›c›d›r. T›bbi konular› konuflurken bat›l›lar›n sözcüklerini araya serpifltirmek onlar›n yay›nlar›n› yak›ndan izledi¤imizin, onlar›n t›bbi
çal›flmalar›n› bildi¤imizin de bir kan›t› olabilir. Yani kolay olman›n yan› s›ra yararl› bir fleydir araya ‹ngilizce
sözcükler koymak. Baz›lar›m›z bunu bat› dillerinin bir
çeflit hakk› gibi de görmektedir. Bulufllar› onlar yap›yorlarsa, bilimi onlar üretiyorlarsa elbetteki istedikleri
sözcü¤ü kullan›r istedikleri ad› koyarlar, biz de yaln›zca bilgiyi de¤il onunla birlikte gelen dili de almak zorunda kal›r›z diye düflünüyorlar. Oysa bunun böyle olmad›¤› “bilgisayar” sözcü¤ü ile apaç›k belli olmufltu.
Bilgisayar› bat›l›lar buldular, “computer” ad›n› da koydular ama biz, bize kesinlikle daha s›cak gelen “bilgisayar”› kullan›yoruz, böyle yaparken de beynimizde
bilgi ile sayma eylemi ile ça¤r›fl›mlar yapan bu sözcük
yeni fleyler düflünmemize yol aç›yor, e¤er computer
sözcü¤ünü alsayd›k yaln›zca oldu¤u gibi ezberleyecektik ve bizde hiçbir ça¤r›fl›ma yol açmayacak olan
bu sözcük yeni bir fley yaratabilmemize de hiçbir katk›da bulunmayacakt›. Elimizde yeterli teknoloji olmad›¤› için elimizde olan tüm de¤erli fleylerden de vazgeçmek zorunda de¤iliz.
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Dilimizi kirleten bir baflka davran›fl da asl›nda temelinde bir bulufl yatmayan, t›p bilimi ile ilgisi olmayan bat›l› herhangi bir insan›n kulland›¤› baz› s›radan sözcükleri oldu¤u gibi al›p kullanmak. Bunu bir örnekle aç›klayabilirim. Acil poliklinikte gece görülen bir hasta hakk›nda bilgi veren araflt›rma görevlisi arkadafl›m flunlar›
söyledi: “ Hasta sa¤ alt kadranda abdominal a¤r› ile baflvurdu. Anamnezinden a¤r›n›n umblikal bölgeye yay›ld›¤›, kolik tarz›nda olmad›¤›, intermittan karakterde oldu¤u, diare ya da konstipasyon olmad›¤› ö¤renildi. Muayenesinde dehidratasyon bulgular› ve ribaund yoktu.
Palpasyon normaldi. Barsak sesleri normoaktifti. Si bi si
normaldi. Abdominal radyografide opasite yoktu. Apandisit ekarte edilemedi¤i için hospitalize edildi. Ay vi s›v› tak›l›p gözleme al›nd›.” Genç hekim arkadafl›ma sordum. “Hasta sana” ‘Sa¤ alt kadranda abdominal a¤r›m
var’ m› dedi?” “Hay›r” diye yan›tlad›. “Peki sen bana anlat›rken neden baflka bir dile çevirdin?” fiafl›rd›, birkaç
saniye duralad› ve yan›tlad›: “Ama bizim dilimiz bu.”
Gerçekten de giderek bizim olan bir dil bu. D›flar›dan
al›nan, uyarlanan, kullan›ma sokulup benimsenen, âdeta kendi dilbilgisi kurallar›n› bile oluflturmaya bafllayan
bir dil. Bilimde Avrupa’n›n özellikle Fransa’n›n etkisinde kald›¤›m›z y›llarda birçok hastal›k ya da bulguyu
Frans›zca adland›r›yorduk. Kafe o le, mal dö pot vb.
fiimdi bilgi ak›fl› genelde Amerika’dan oldu¤u için t›p
bilimi ile ilgisi olmad›¤› halde post nazal drip sendromu, insekt bayt, hospitalize etmek vb. Amerikal›lar›n
kulland›¤› s›radan sözcükler kap›lar›m›z› zorluyor. Bunun nedenleri aras›nda öykünme var. Yabanc›lar›n her
fleyi bizden iyidir önyarg›s› var. Kolay bir yol olan, dili
alma yoluyla bilgiyi de alm›fl, özümsemifl gibi oldu¤unu sanma yan›lg›s› var.
Hekimler bu “hekimce” de diyebilece¤imiz dili t›p fakültesine girdikten sonra ö¤renmeye bafll›yorlar. Her
bir yeni-ama gereksiz-sözcü¤ü yeni bir hastal›k ya da
ilaç ad› gibi ezberliyorlar ve giderek Türkçelerinin yerine ‹ngilizce sözcükler koyarak konufltuklar› yeni bir dil
sahibi oluyorlar. Alt›nc› s›n›fa geldiklerinde bu dil yaflamlar›na öylesine girmifl oluyor ki art›k birbirleri ile
yaln›zca bu dili kullanarak anlaflabiliyorlar. Ancak bu
ortak dil daha alt s›n›flardaki t›p ö¤rencileriyle iletiflimlerini sa¤layam›yor. Dördüncü s›n›ftakiler son s›n›ftakilerin kulland›¤› sözcük ve deyimlerin ço¤unu bilmiyorlar. Hastalara hastal›¤› hakk›nda bilgi vermeye gelince
bu dil yine güçlükler ç›kar›yor. Hastalar hekimin ne dedi¤ini anlayam›yorlar, hekimler de bir türlü ‹ngilizcelerle dolu dillerini Türkçeye çeviremiyorlar, ço¤u kez halk
içinde o sözcü¤e ne dendi¤ini de bilmiyorlar. Hekimler
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çözümü hastalara fazla aç›klama yapmamakta, hatta bazen hiç aç›klama yapmamakta yaln›zca reçete yaz›p
vermekte buluyorlar. Bu hekim ile hastas›n›n aras›ndaki uzakl›¤› aç›yor, ço¤u kez hasta aradan alg›layabildi¤i
baz› Türkçe sözcükleri birlefltirip kendine göre bazen
de yanl›fl olan anlamlar ç›kar›yor, hemen her zaman
araya daha iyi tan›d›¤› bir baflka hekimi koyarak “Sor
bakal›m hastal›¤›m neymifl?” diyerek âdeta ondan çevirmenlik yapmas›n› istiyor.
Sonuç olarak; biz hekimlerin farkl› bir dilimiz var. Büyük ölçüde ‹ngilizce sözcüklerin sald›r›s› alt›nda. Bu
bizlere bir “bizlik duygusu”, “üye olmayan›n giremeyece¤i bir yer” sa¤l›yorsa da bu dil hastalarla iletiflimimizi
bozuyor, ezberledi¤imiz sözcükler bize düz anlam› d›fl›nda hiçbir fley ça¤r›flt›rm›yor, bu yapay dille konuflmak olana¤› olsa da düflünme olana¤› yok, giderek kimli¤imizi yitiriyor baflkalar›na ba¤›ml› oluyoruz.
Çözümü de hekimce koymal›y›z. Önce do¤ru tan› koymal› ve sorunun fark›na varmal›y›z. Sonra sa¤alt›m yöntemlerini belirlemeliyiz. E¤itim süreçlerinde ö¤rencilerin do¤ru Türkçe karfl›l›klar ö¤renmeleri için çaba göstermeliyiz. Bilimsel toplant›larda bildirilerin dil aç›s›nda da gözden geçirilmesi kural›n› koymal›y›z. Her bilim dal›n›n mesleki bilimsel toplant›lar›nda dil ile ilgili
oturumlar yap›lmas›n› gerçeklefltirmeliyiz. Bilimsel yükselmelerde Türkçe yay›nlar›n da de¤erlendirilmesi için
kurallar koymal› ve Türkçe t›p dergilerinin niteli¤ini
yükseltmeliyiz. Dilimizdeki bu hastal›¤›n sa¤alt›m› için
çaba göstermek isteyenlerin kolayca ulaflabilece¤i
Türkçe karfl›l›k k›lavuzlar› haz›rlamal›y›z. Türkçemizi
yükselen bir de¤er haline getirmeli, Türkçe konuflmay›
özendirmeliyiz.
Tüm bunlar› kimin yapaca¤›na gelince: T›ptaki di¤er
konulardaki çal›flma biçimlerimiz bize yol gösterebilir.
Bu hastal›kla ilgili olarak nöbetçi birimlerimiz olmal›d›r.
Orada özverili, a¤›r ifl koflullar›na dayan›kl›, yak›nmadan çal›flacak, üretmekten tat alacak, kolayca k›r›l›p pes
etmeyecek, bilemedi¤inde dilbilimcilere dan›flarak zorlu¤u aflacak hekimlere gereksinim var. Tedavisi olmayan hiçbir hastal›k yok, her sorun için az ya da çok bir
fleyler yap›labilir. Bafllang›çta iyilefltirilemeyen pek çok
hastal›¤›n art›k afl›s› ya da ilac› var. Hekimlik dili de
böyle olacak. Günün birinde mutlaka güzel Türkçemiz
kazanacakt›r.
Prof. Dr. Ufuk BEYAZOVA (2005, ss.302-305)
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d
2. c
3. e
4. a
5. b
6. e
7. a
8. d

9. c
10. b

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflma” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflma” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflmay› Yap›land›ran Alt Beceriler” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflmay› Yap›land›ran Alt Beceriler” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflmay› Yap›land›ran Alt Beceriler” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflma Dilinin Özellikleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflma Dilinin Özellikleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Baflar›l› Bir Konuflman›n Temel Ögeleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Etkili Konuflma ‹lkeleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Konuflmay› Yap›land›ran Alt Beceriler” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Konuflma, yaflam›n her alan›nda kiflilerin kendilerini
anlatabilmeleri için en çok gereksinim duyduklar› bir
beceridir. Okul yaflam›nda, konuflmaya dayal› etkinliklerde ö¤rencilerin çeflitli derslerle ilgili ö¤renmeleri s›nan›r. Bu etkinliklerde ö¤rencilerin bildiklerini derli
toplu anlatabilmeleri, onlar›n hem okul baflar›s›nda hem
de bulunduklar› akran grubu içinde kabul edilmelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Toplumsal yaflamdaki birçok iliflki, konuflma üzerinde temellenir. Kiflilerin duygu ve düflüncelerini amaca uygun olarak etkilice anlatabilmeleri, onlar›n sa¤l›kl› ve verimli iliflkiler kurmalar›nda önemli bir etkendir. ‹fl yaflam›, birçok iste¤in ve
sorunun yüz yüze paylafl›lmas›n› gerekli k›lan bir etkileflim ortam›d›r. Bu ortamda en çabuk ve en etkili paylafl›m ancak konuflma becerisiyle gerçeklefltirilebilir.

S›ra Sizde 2
Kifliler, ancak aç›k ve anlafl›l›r bir dille sa¤l›kl› iletiflim
kurabilirler. Karma, yapay bir dille; içinde yabanc› sözcük ve terimlerin de yer ald›¤› yarg›larla verimli bir iletiflim kurulamaz. Bilinmelidir ki aç›k düflünebilen bir
kifli, düflüncesini de aç›k ve etkili aktarabilir. Önemli
olan, söylenenlerin anlafl›labilmesidir. Yoksa çok önemli fleyler anlat›yormufl gibi davranarak, yabanc› sözcüklerin anlafl›lmaz büyüsünden yararlanarak hiçbir fley
anlatamamak önemli bir sorundur. Bu sorunlar, ülkemizde birçok iletiflim kazas›na neden olmakta; baz› kifliler Türkçe sözcüklerle iletiflim kurmada gerekli özeni
göstermedikleri için yanl›fl anlafl›ld›klar›ndan ya da anlafl›lmad›klar›ndan sürekli yak›nmaktad›rlar. Baz› kiflilerin konuflma s›ras›nda yabanc› sözcükleri kullanma iste¤i; genellikle düflünsel içerikten yoksun, yapay ve
tekdüze bir iletiflim sürecinin oluflmas›na neden olmaktad›r. Bilim insanlar›n›n kendi çal›flmalar›n› Türkçe terimlerle anlatma duyarl›¤›; ülkemizde bilimsel düflüncenin yayg›nlaflmas›na, bilimsel çal›flmalardan elde edilen
sonuçlar›n›n halk taraf›ndan paylafl›lmas›na önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
S›ra Sizde 3
‹lkö¤retimin ilk y›llar›ndan bafllayarak okulöncesi dönemde edinilen konuflma becerisi, okul türü ö¤renme
ile desteklenmelidir. Bu dönemde de çocuklar›n duygu ve düflüncelerini sözle anlatma isteklerine duyarl›
davran›lmal›; anne baba ve e¤itimciler, çocuklar› büyük bir sayg› ve hoflgörüyle dinleyebilmelidir. Özellikle aileler ve ö¤retmenler; çocuklar› ilgi ve gereksinimlerine uygun, Türkçenin anlat›m olanaklar›n›n yans›t›ld›¤› de¤iflik türdeki nitelikli kitaplarla buluflturmay› temel bir sorumluluk olarak görmelidirler. Bilinmelidir ki
okuma sevgi ve al›flkanl›¤› edindikçe çocu¤un konuflma becerisi de geliflecektir. Gençlik ve yetiflkinlik döneminde Türkçenin bilinçli ve etkili kullan›labilmesi
için çocuklar›n okulöncesi dönemden bafllayarak düzeylerine uygun, sanatç›lar taraf›ndan çizilmifl/yaz›lm›fl
kitaplarla karfl›laflt›r›lmas› gerekir. ‹lk ve ortaö¤retim
y›llar›nda okuma sevgisi edinmifl, Türkçenin baflar›l›
yap›tlar›n› okumufl bir ö¤renci; yetiflkinlik döneminde
de bu al›flkanl›¤›n› gelifltirerek sürdürecek, iletiflim süreçlerinde Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanmaya özen
gösterecektir.

6. Ünite - Sözlü Anlat›m (Konuflma)
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7

Günlük iletiflim kurmada en s›k kulland›¤›m›z beceri, konuflma becerisidir. Yal›n
konuflman›n ötesinde çok farkl› konuflma türlerini de fark›nda olmadan kullanmaktay›z. Bu ünitede ilkö¤retim Türkçe dersi ö¤retim program›nda da geçen konuflma türleri üzerinde durulacak ve günlük yaflamdan örnekler verilecektir.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Konuflma türlerini s›n›fland›rmak,
Konuflma türlerine örnek vermek,
Konuflma türlerini günlük yaflam›n›zda kullanmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Yi¤it Emre Yavaflo¤lu, Anadolu Lisesini birincilikle bitirmifltir. S›n›f ö¤retmeni mezuniyet gününde Yi¤it’ten bir konuflma yapmas›n› ister. Yi¤it ne tür bir konuflma
yapaca¤›n› ve nas›l bir haz›rl›k yapmas› gerekti¤ini bir anda akl›ndan geçirmeye
bafllar; ancak zorlanmaktad›r. En yak›n arkadafllar› ile tart›fl›r. Bir ara arkadafllar›ndan bir yere oturup kendisini dinlemelerini ister. Konuflmaya bafllar; fakat
haz›rl›ks›z oldu¤u için mezuniyet gününün anlam›na uygun düflecek sözcükler
bulmakta zorlan›r. Söze nas›l bafllayaca¤›, neler söyleyece¤i ve sözü nas›l bitirece¤ini bilemez ve bir türlü sistematik bir konuflma yapamaz. Bunun üzerine konuflma türleri üzerine bir araflt›rma yapmaya karar verir. Sizin düflüncenize göre Yi¤it Emre, ne tür bir konuflma yapmay› planlam›flt›r? Bu konuflma türünü haz›rlamada karfl›laflt›¤› temel güçlükler neler olmufltur?

Anahtar Kavramlar
• Konuflma
• Konuflma türleri
• Amaca göre konuflmalar

• Haz›rl›kl› yap›lan konuflmalar
• Haz›rl›ks›z yap›lan konuflmalar

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• KONUfiMA TÜRLER‹
• Amaca Göre Konuflmalar
• Haz›rlanma Biçimine Göre Konuflmalar

7. Ünite - Konuflma Türleri

G‹R‹fi
Konuflma, insano¤lunun en do¤al gereksinimlerinden biridir. Günlük hayat›m›zda konuflman›n çok önemli bir yeri vard›r. Çünkü insan, tek bafl›na de¤il
topluluk halinde yaflayan bir varl›kt›r. Dolay›s›yla baflka insanlarla iletiflim kurmak zorunday›z. fiimflek’e göre (1981, s.166) konuflmak, duygu ve düflünceleri
sözle karfl›l›kl› olarak ortaya koymak demektir. Çünkü günlük konuflmalar, herhangi bir haz›rl›¤a gerek duyulmadan iki ya da daha çok kifli aras›nda yap›lan
konuflmalard›r.
Gülsevin ve Boz (2006, s.271), konuflmay› insanlar›n duygu ve düflüncelerini
söz yoluyla anlatmalar› olarak tan›mlamaktad›r. Konuflma, insano¤lunun sahip oldu¤u en büyük özelliklerden biridir. ‹nsanlar, bu özellikleri sayesinde di¤er canl›lardan ayr›l›rlar.
Konuflma, bir baflka deyiflle sesli düflünmedir. Zihinden geçen düflüncelerin d›fl
dünyaya aktar›labilmesi için ses veya yaz›ya gereksinim vard›r. Bu anlamda ses
(konuflma); en etkili, en kestirme ve en kolay yoldur. Jest ve mimikler de konuflmay› destekleyen en önemli yard›mc› ögelerdir.
Özk›r›ml›’ya göre (2002, s.253) herhangi bir konunun haz›rl›kl› ya da haz›rl›ks›z, dil arac›l›¤›yla sözlü olarak bildirilmesine sözlü anlat›m denir. Sözlü anlat›m terimi, günlük hayattaki arkadafl söyleflilerinden ifl konuflmalar›na, topluluk
önündeki söylev ve konferanslardan aç›k oturum ve panellere genifl bir alan›
kapsamaktad›r.
Konuflma becerisine yeni bir bak›fl aç›s› getiren Avrupa Konseyi, bu do¤rultuda “Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni”ni haz›rlam›flt›r. Bu çal›flma; dile iliflkin düzey basamaklar›n› tan›mlayan, ulafl›labilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve
tüm Avrupa ülkeleri taraf›ndan tan›nan bir araç niteli¤indedir.
Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni; Avrupa’da dil programlar›n›n, program yönetmeliklerinin, s›navlar›n haz›rlanmas› için ortak bir baflvuru metni niteli¤i tafl›maktad›r. Bu çal›flma, dil ö¤renenlerin dili iletiflim için kullanmalar›n› ve sa¤l›kl›
iletiflim için hangi becerileri gelifltirmeleri gerekti¤ini kavrat›c› bir biçimde anlatmaktad›r. Ayr›ca dilin kullan›ld›¤› kültürel ba¤lam› ve ö¤renenlerin hayat boyunca
devam eden ö¤renme sürecinin her aflamas›ndaki yeti düzeylerini de aç›klamaktad›r (Council of Europe, 2001, s.1).
Bu do¤rultuda Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni; s›n›flama ve ölçütler arac›l›¤›yla sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma gibi dil becerilerini belirli düzlemlere
ay›rmaktad›r. Bu yolla dil kullan›m›n›n karmafl›kl›¤›n›, dil ö¤renimi aç›s›ndan sadelefltirmeyi hedeflemektedir. Buna göre Avrupa Ortak Baflvuru Metni, konuflmay›
sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma olarak iki türde ele almaktad›r. Birey, sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma becerileri hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için afla¤›da
belirtilen ‘Kendini De¤erlendirme Ölçe¤i’ ile ulaflt›¤› düzeyi kontrol edebilmektedir (Council of Europe, 2001 s.58, s.74).
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Karfl›l›kl› Konuflma
A1: Karfl›mdaki kiflinin söylediklerini daha yavafl bir konuflma h›z›nda yinelemesi ve söylemek
istediklerimi oluflturmada bana yard›mc› olmas› kofluluyla basit yoldan iletiflim kurabilirim.
O anki gereksinime ya da çok bildik konulara iliflkin alanlarda basit sorular sorabilir, yan›t
verebilirim.
A2: Bildik konular ve faaliyetler hakk›nda do¤rudan bilgi al›flveriflini gerektiren basit ve al›fl›lm›fl
ifllerde iletiflim kurabilirim. Genellikle konuflmay› sürdürebilecek kadar anlamasam da k›sa
sohbetlere kat›labilirim.
B1: Dilin konufluldu¤u ülkede seyahat ederken ortaya ç›kabilecek birçok durumla bafla ç›kabilirim. Bildik, ilgi alan›ma giren ya da günlük yaflamla ilgili (Örne¤in aile, hobi, ifl, yolculuk ve
güncel olaylar gibi) konularda haz›rl›k yapmadan konuflmalara kat›labilirim.
B2: Ö¤rendi¤im dili, ana dili olarak konuflan kiflilerle anlaflmay› olanakl› k›lacak bir ak›c›l›k ve
do¤all›kla iletiflim kurabilirim. Bildik konulardaki tart›flmalarda, kendi görüfllerimi aç›klay›p
destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.
C1: Kullanaca¤›m sözcükleri çok fazla aramaks›z›n kendimi ak›c› ve do¤al bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir flekilde kullanabilirim. Düflüncelerimi aç›k bir ifadeyle dile getirebilir ve karfl›mdakilerin konuflmalar›yla iliflkilendirebilirim.
C2: Hiç zorlanmadan her türlü konuflma ya da tart›flmaya kat›labilir, deyimler ve konuflma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi ak›c› bir flekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayr›nt›lar› kesin ve do¤ru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karfl›lafl›rsam geriye dönüp
karfl›mdaki insanlar›n fark etmelerine f›rsat vermeyecek bir ustal›kla ifadelerimi yeniden yap›land›rabilirim.
Sözlü Anlat›m
A1: Yaflad›¤›m yeri ve tan›d›¤›m insanlar› betimlemek için basit kal›plar› ve cümleleri kullanabilirim.
A2: Basit bir dille ailemi ve di¤er insanlar›, yaflam koflullar›m›, e¤itim geçmiflimi ve son iflimi betimlemek için bir dizi kal›p ve cümleyi kullanabilirim.
B1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlar›m›, isteklerimi ve olaylar› betimlemek için çeflitli kal›plar› yal›n bir yoldan birbirine ba¤layabilirim. Düflünce ve planlara iliflkin aç›klamalar› ve nedenleri k›saca s›ralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.
B2: ‹lgi alan›ma giren çeflitli konularda aç›k ve ayr›nt›l› bilgi verebilirim. Çeflitli seçeneklerin
olumlu ve olumsuz yanlar›n› ortaya koyarak bir konu hakk›nda görüfl bildirebilirim.

C1: Karmafl›k konular›, alt temalarla bütünlefltirerek aç›k ve ayr›nt›l› bir biçimde betimleyebilir,
belirli bak›fl aç›lar› gelifltirip uygun bir sonuçla konuflmam› tamamlayabilirim.
C2: Her konuda ba¤lama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktalar› ay›rt edip an›msamas›na yard›mc› olacak flekilde konuflmam› etkili ve mant›ksal bir flekilde yap›land›rabilir; aç›k,
ak›c› bir betimleme ya da karfl›t görüfl sunabilirim.
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Konuflma becerisini Avrupa Konseyi nas›l ele almaktad›r, aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE

KONUfiMA TÜRLER‹

1

D Ü fi Üve
N Edüflüncelerini
L‹M
Konuflma; insan›n yaz›dan önce sahip oldu¤u, yüzy›llarca duygu
onunla aktard›¤› temel bir iletiflim arac›d›r. Konuflma; bireyin sosyal yaflam›nda iletiflim kurmas›n›, bilgi ve birikimlerini paylaflmas›n›; duygu, düflünce,
S O R Uhayal ve gözlemlerini ifade etmesini sa¤layan en etkili iletiflim arac›d›r.
Bir konuflma metni ne kadar iyi haz›rlanm›fl olursa olsun söylenmek istenenler
D ‹ Kbir
K A konuflma;
T
baflkalar›na aktar›lmad›kça kifli, iyi bir konuflmac› olamaz. Baflar›l›
bireyin sözcükleri iyi seçmesine, ses ve vücut hareketlerini bilinçli kullanmas›na ve
konuflman›n sunulufl biçimine ba¤l›d›r (Kantemir, 1997, s.51).SIRA S‹ZDE
Konuflma, bireyin sosyal gereksinimlerini karfl›lamak üzere dilin geliflim süreci
içinde geliflir. Çocuk, kendi duygu ve isteklerini ifade etmek için önce a¤lar; fakat
AMAÇLARIMIZ
insani ses özelliklerindeki yeterlili¤i gelifltikçe di¤er insanlardan
gelen tepkilere
karfl›l›k vermek için ses becerilerinin nas›l kullan›laca¤›n› keflfeder. Büyüdükçe konuflmay› oyun alanlar›nda, evde, okulda, iflte, yaflam›n de¤iflik ortamlar›nda kullaK ‹ T Aayn›
P zamanda
n›r. Birey; kazand›¤› bu konuflma becerisiyle kendisini çevresine,
çevresini de kendisine göre düzenlemeyi ö¤renir (Monroe ve Ehninger, 1967, s.26).
Konuflma, düflüncelerin bir bireyden baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan sosyal
T E L E V ‹ Zve
Y O Ndüflüncelebir iletiflim arac›d›r. Bu yönüyle konuflma; tek yönlü olarak duygu
rin aç›¤a ç›kar›ld›¤› bir anlat›m becerisi olmaktan çok konuflan ve dinleyen aras›nda devam eden etkileflim süreci içinde düflüncelerin, tutumlar›n ve duygular›n aktar›m›n› sa¤layan etkileflimsel bir süreç olarak düflünülmelidir (Monroe ve Ehnin‹NTERNET
ger, 1967, s. 27).
Sosyal yaflamdaki iliflkileri düzenleyen konuflma, amaca ve haz›rlan›fl biçimine göre temelde iki farkl› biçimde s›n›fland›r›labilir. Bu s›n›fland›rma Tablo 7.1’de
verilmifltir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

Amaca Göre Konuflmalar
Bilgilendirme Amaçl› Konuflmalar
‹kna Amaçl› Konuflmalar
Uyar› / Teflvik Amaçl› Konuflmalar
Haz›rlanma Biçimine Göre Konuflmalar
Haz›rl›ks›z Konuflmalar
Sohbet (Söylefli)
Tan›flma -Tan›flt›rma
Özür Dileme
Telefon Görüflmeleri
Haz›rl›kl› Konuflmalar
Tek Bir Kifli Taraf›ndan Yap›lan Konuflmalar
Konferans
Söylev
Aç›fl ve Sunufl Konuflmalar›
Demeç
Grup Taraf›ndan Yap›lan Konuflmalar
Sempozyum
Aç›k Oturum
Münazara
Panel
Kongre
Forum

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Tablo 7.1
Konuflma Türleri
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Amaca Göre Konuflmalar
Kimi dil e¤itimcileri; amaca göre konuflmalar› bilgilendirme, ikna ve uyar› amaçl›
olmak üzere üçe; kimileri de bilgilendirme, ikna, uyarma ve yönlendirme olmak
üzere dörde ay›rmaktad›r. Bu ünitede üçlü s›n›flama benimsenmifltir.

Bilgilendirme Amaçl› Konuflmalar
Konuflman›n en önemli ifllevi, bilgi aktar›m›n› sa¤lamakt›r. Konuflma arac›l›¤›yla
birey, baflkalar›n›n kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmas›n› sa¤layabilir
(Monroe ve Ehninger, 1967, s.178). Bilgi amaçl› konuflmalar öyküleme, aç›klama
veya betimleme tarz›nda olabilir. Öyküleme tarz› konuflmalar; bir olay veya hareketi, etkinli¤i aç›klar; aç›klay›c› konuflmalar; özel bir konu, durum veya nesne hakk›nda bilgi verir; betimleyici konuflmalar ise varl›k veya nesnelerin nas›l oldu¤u /
olufltu¤u, örgütlendi¤i, düzenlendi¤i hakk›nda bilgi verir. Bildiriler, ö¤retimsel konuflmalar, dersler, konferanslar, yönetici konuflmalar›, brifingler, tan›t›m konuflmalar›, ifl görüflmeleri, toplant› konuflmalar› vb. bilgilendirme amaçl› konuflmalard›r.
Bilgilendirme amaçl› konuflmalarda as›l amaç, sunulan duygu ve düflünceleri dinleyenlere aç›k bir biçimde aktarmakt›r. Bunun için bilgilendirme amaçl›
konuflmalar›n sahip olmas› gereken iki temel nitelik, aç›kl›k ve somutluktur.
Bilgilendirme amaçl› konuflmalar için afla¤›daki dört ilkeye uyulmas› yararl› görülmektedir:
• Çekiflme ve anlaflmazl›k havas› yarat›lmamas›,
• Dinleyenlerin ilgisini çekecek sorgulay›c› tutumlar›n önemsenmesi,
• Dinleyenlerin memnuniyetini art›racak sorulara yan›t verilmesi,
• Sunulan bilgilerin kayda de¤er niteliklerde olmas› (Monroe ve Ehninger,
1967, s.179).

‹kna Amaçl› Konuflmalar
‹kna amaçl› konuflmalar; dinleyenlerin inançlar›n›, düflüncelerini veya eylemlerini
etkilemek amac›yla yap›lan konuflmalard›r (Monroe ve Ehninger, 1967, s.196). Bu
tür konuflmalar; özellikle herhangi bir konuda neyin gerçek veya yanl›fl oldu¤u,
neyin yap›l›p yap›lmamas› gerekti¤i (siyasi alanlarda) konusunda dinleyenlerin görüfl, düflünce ve eylem yönlerini etkilemek ve belirlemek amac›yla yap›l›r (Soper,
1956, s.38).
‹kna edici konuflmalarda baflar›l› olmak için sadece dinleyenleri inand›rmak yeterli de¤ildir, ayn› zamanda dinleyenlerin dinleyip de inand›klar›n› eyleme dönüfltürmeye istekli olmalar› sa¤lanmal›d›r. Bunun için ikna amaçl› konuflmalarda afla¤›daki ilkelere dikkat edilmelidir (Monroe ve Ehninger, 1967; Soper, 1956):
• ‹kna edici konuflmalar; gerçekler, flekiller, tablolar ve örneklerle desteklenmeli,
• Gerçekler ve iddialar; dikkat çekici, güçlü bir sunumla aç›klanmal›,
• ‹ddialar, insan davran›fllar›n›n temelinde yatan belli temel güdüleri tatmin
etmeli,
• ‹kna için seçilecek konular; gerçek, samimi ve dinleyiciyi tatmin edici nitelikte olmal›,
• ‹kna için de¤inilecek problemler, çözülebilir nitelikte olmal›; çözülmesi güç
olan sorunlarla dinleyenlerin karfl›s›na ç›k›lmamal›d›r.
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Uyar› / Teflvik Amaçl› Konuflmalar
Ço¤unlukla siyasi etkinliklerde, spor etkinliklerinde ve törenlerde övücü, teflvik
edici, sosyal ve ahlaki de¤erlere iliflkin telkin edici konuflmalar ve vaazlar; insanlar› uyarmak veya teflvik etmek amac›yla yap›lan konuflmalard›r. Uyar› / teflvik
amaçl› konuflmalar›n özünde, dinleyenleri bir ödül veya cezadan haberdar etmek
amac› vard›r. Bu tür konuflmalara, insanlara zararl› oldu¤u düflünülen durumlardan
veya eylemlerden onlar› cayd›rmak veya insanlara yarar sa¤layaca¤› düflünülen
konulara insanlar›n e¤ilimlerini art›rmak istenen zamanlarda baflvurulur. Bu tür konuflmalarda, ço¤u zaman, politikac›lar taraf›ndan karfl›t görüfller veya inançlarla
alay edici ifadelere yer verilir.
Uyar› amaçl› konuflmalar, ço¤u zaman bilgi vermek amaçl› konuflmalarla benzerlik gösterebilir. Uyar› / teflvik amaçl› konuflmalarda dinleyenlerin bilgilerini art›rmaktan çok baz› geleneklerin, inançlar›n, flah›slar›n, davran›fl ilkelerinin ya da
dinsel açmalar›n fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas› amaçlan›r. Bu nedenle uyar› / teflvik
amaçl› konuflmalar›n do¤rudan do¤ruya ruhsal ve içsel duygular› tatmin edici olmas›na dikkat edilir. Bu yönüyle uyar› / teflvik amaçl› konuflmalar, dinleyenlerin
bildikleri; ama tamamen fark›nda olmad›klar› fleyleri duygular› arac›l›¤›yla dinleyenlere hat›rlatma amaçl›d›r.
Uyar› / teflvik amaçl› konuflmalar, dinleyenlerin bireysel ilgilerini art›racak biçimde bireylerin düzeylerine uygun olmal›d›r. Hak, adalet, haks›zl›k, çocuk, aile,
vatan ve memleket sevgisi, ruh yüceli¤i, sadakat, ba¤l›l›k, minnettarl›k, ruhsal huzur gibi kavram ve de¤erlerle iliflkilendirilmelidir.
Amaca göre konuflma türlerini ve günlük yaflamda karfl›lafl›lan örnekleri
tart›fl›n›z.
SIRA S‹ZDE

Haz›rlanma Biçimine Göre Konuflmalar

2

D Ü fi Ü N E L ‹ Mve haz›rl›kl›
Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar, temelde haz›rl›ks›z konuflmalar
konuflmalar olmak üzere iki gruba ayr›l›r.

Haz›rl›ks›z Konuflmalar

S O R U

AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

Çelik’e göre (1998, s.76) haz›rl›ks›z konuflmalar; günlük konuflmalar, söylefli, taD‹KKAT
n›flma – tan›flt›rma, soru sorma ve soruya karfl›l›k verme ile özür dilemedir. Bu konuflma türlerine günlük yaflamda çok s›k yapt›¤›m›z telefon görüflmelerini de ekSIRA S‹ZDE
leyebiliriz.

Günlük Konuflmalar

SIRA S‹ZDE

N N

Bir günün çeflitli zaman dilimlerinde gereksinimlerin karfl›lanmas›; isteklerin, duygu ve düflüncelerin belirlenmesi konuflmay› zorunlu k›lar. Bu tür konuflmalar, önceden bir haz›rl›k gerektirmeyen konuflmalard›r. Bu türdeki konuflmalara günlük
K ‹ T A P
konuflmalar denir.
Özk›r›ml›’ya göre (2002, s.260) bu tür konuflmalar; günlük hayatta en çok karfl›lafl›lan, genellikle iki kifli aras›nda geçen ve karfl›l›kl› konuflmalar diye de adlanTELEV‹ZYON
d›r›labilen konuflmalard›r.

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Söylefli
‹ki veya daha fazla kiflinin belli herhangi bir amaç tafl›madan, önceden
‹ N T E R N E T al›nm›fl kararlar olmaks›z›n yapt›klar› karfl›l›kl› konuflmalard›r. Bu tür konuflmalarda amaç,
dostça bir ortamda hoflça vakit geçirmektir. Söylefli türündeki konuflmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar afla¤›da verilmifltir:

‹NTERNET
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• Kifli, karfl›s›ndakini dinlemeyi bilmeli,
• Karfl›daki kifliye karfl› sayg›l› olunmal›, konuflan›n sözü kesilmemeli,
• Söylenen sözler, konuflma ortam›nda bulunmayan üçüncü flah›slar›n aleyhinde dedikodu tarz›nda olmamal›,
• Konuflulanlar›n do¤ru olmas›na özen gösterilmeli,
• Muhatap olarak al›nan kiflilere ismiyle hitap edilmeli,
• Konuflmalar grup halinde ise tek bir kifli veya birkaç kifliye de¤il herkese
konuflma olana¤› sa¤lanmal›,
• Bask›c› tutum tak›nmadan karfl›dakinin görüfllerine sayg›l› olunmal›,
• Konuflmaya sonradan kat›lan kiflilere, konuflulan konuyla ilgili olarak önceden konuflulanlar anlat›lmal›,
• Yap›lan konuflmalar, ayn› ortam› paylaflan herkesin ilgisini çekecek özellikte olmal›,
• Dedi¤im dedik, inatç› konuflma tarzlar›ndan kaç›n›lmal›,
• Konuflma üslubu ve ses tonu baflkalar›n› rahats›z etmeyecek biçimde olmal›,
• Grup halinde yap›lan konuflmalar›n çekiflmeye, tart›flmaya ve kutuplaflmaya
yol açmamas›na özen gösterilmeli,
• Konuflma s›ras›nda argo sözcük ve deyimlerin kullan›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.

Tan›flma -Tan›flt›rma
Kifli, sosyal yaflam›n gere¤i olarak her an yeni insanlarla tan›flma ve tan›flt›r›lma durumunda kalabilir. ‹lk tan›flma ve tan›flt›r›lma anlar›, ileri dönemlerdeki iletiflim ve
dostluklar›n devam› aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bu nedenle ilk tan›flma ve tan›flt›r›lma anlar›nda kifli, oldukça içten ve nazik olmaya çal›flmal›d›r. Tan›flmada sonradan gelen kifli önce kendini tan›t›r. Di¤erleri de memnuniyetlerini belirterek kendilerini tan›t›rlar. Ayr›lma an›nda ise kifliler tan›flmaktan duyduklar› memnuniyeti
dile getirerek yeniden görüflme isteklerini belirterek birbirlerinden ayr›l›rlar. Tan›flt›rma eylemi, tan›flman›n aksine üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla yap›l›r. Tan›flt›rma iflini
yapan kifli; küçükleri büyüklere, baylar› bayanlara, sonra gelen kiflileri önceden
gelenlere tan›t›r.

Soru Sorma ve Soruya Karfl›l›k Verme
Soru sorulmadan önce izin istenir. ‹zin verilince soru anlafl›l›r ve k›sa biçimde sorulmal›d›r. Soruya karfl›l›k verecek kifli de soruyu anlafl›l›r ve k›saca yan›tlamal›d›r.
Sorunun yan›t› bilinmiyorsa aç›k yüreklilikle yan›t›n bilinmedi¤i belirtilmelidir.
Yanl›fl yan›tlar vererek karfl› taraf› aldatmak do¤ru de¤ildir.

Özür Dileme
‹nsanlar, baz› zamanlar isteyerek veya istemeyerek baz› yanl›fl davran›fl ve tutumlarda bulunabilir, söylenmemesi gereken sözler sarf edebilir veya söyledikleri karfl› taraftaki insanlar taraf›ndan yanl›fl anlafl›labilir. Bu gibi durumlar› düzeltmek, hatas›n› kabullenmek, söylenen yanl›fl sözden piflmanl›k duymak ve bu piflmanl›¤›n›
karfl› taraftaki insanlara iletmek; özür dileme yoluyla gerçekleflebilir. Özür dilemek; bireyin karfl›s›ndaki insanlar›n gönlünü tekrar kazanmas›n›, dostluk ve arkadafll›k iliflkilerinin devam etmesini sa¤lar. Özür dileme; nazik ve içten bir flekilde,
kiflinin ayn› hatay› bir daha tekrarlamama kararl›l›¤›yla yap›lmal›d›r. Özür dilenirken karfl›daki kiflilere niçin özür dilendi¤i aç›k bir biçimde anlat›lmal›, özür dileme
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için uygun ortam ve koflullar sa¤lanmal›d›r. Özür dileme esnas›nda kendisinden
özür dilenen kiflinin de sakin olmas›, hatas›n› kabullenen kifliyi dinlemesi, onun
özrünü kabul etmesi, sa¤ duyulu bir biçimde karfl›s›ndakinin sözlerini tamamlamas›n› beklemesi gerekir.

Telefon Görüflmeleri
Teknolojinin h›zla ilerledi¤i ça¤›m›zda iletiflim araçlar›ndaki yenilikler de günden
güne artmaktad›r. Özellikle cep telefonlar›n›n yayg›nlaflmas›yla telefon görüflmeleri daha da artmaktad›r. Ancak bu h›zl› iletiflim olanaklar›ndan yararlan›rken gerek
sabit gerekse cep telefonlar›yla yap›lan konuflmalarda uyulmas› gereken kurallar
afla¤›da verilmifltir:
• Telefon görüflmesinin bafl›nda arayan kifli önce arad›¤› numaran›n do¤rulu¤undan emin olmal›, ard›ndan kendisini tan›tarak arad›¤› kifli veya kiflilerin
ad›n› vermeli,
• Görüflülmek istenen kifliye ulafl›l›nca görüflmenin konusu aç›k ve anlafl›l›r
bir biçimde aç›klanmal›,
• Telefon görüflmesinin gereksiz yere uzat›lmamas›na dikkat edilmeli,
• Telefon görüflmelerinde ses tonunun çevrede bulunan insanlar›n duymayaca¤› veya en az›ndan rahats›z olmayaca¤› bir düzeyde olmas›na dikkat
edilmeli,
• Telefonda görüflülen kifliye karfl› sayg›l› ve kibar olunmal›, k›r›c› sözlerden
kaç›n›lmal›,
• ‹nsanlar›n toplu olarak bulundu¤u konser, tiyatro, sinema, toplant› salonu
ve toplu tafl›ma araçlar› vb. ortamlarda cep telefonuyla olanakl›ysa görüflme
yap›lmamal›; zorunlu hallerde konuflma k›sa tutularak sonradan görüflme iste¤i nazikçe belirtilmeli,
• Araç sürerken cep telefonunun kullan›lmamas›na özellikle özen gösterilmeli, bunun bir trafik kural› oldu¤u unutulmamal›d›r. Telefon görüflmesi sonunda karfl›daki kifli için iyi dileklerde bulunularak arayandan önce telefon
kapat›lmamal›,
• Yolda, sokakta yürürken cep telefonuyla konuflulmamal›; zorunlu hallerde
ses tonu çevredeki insanlar› rahats›z etmemelidir.
Haz›rlanma biçimine göre konuflma türlerini s›n›fland›r›n›z ve haz›rl›ks›z
konuflma türleSIRA S‹ZDE
rinin neler oldu¤unu tart›fl›n›z.

Haz›rl›kl› Konuflmalar
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Haz›rl›kl› konuflmalar, tek biri kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar ve grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar olmak üzere s›n›flanabilir.
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Tek Bir Kifli Taraf›ndan Yap›lan Konuflmalar
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Tek kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar; konferans, söylev, aç›fl ve sunufl konuflmalar› ile demeç biçiminde s›n›flanabilir.
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Konferans
Bilim, sanat, teknoloji gibi alanlarda uzman kiflilerin belli bir konuya aç›kl›k getirAMAÇLARIMIZ
mek amac›yla topluluk karfl›s›nda yapt›klar› planl› konuflmalard›r (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.168). Konferans›n amac›; dinleyiciyi belli bir konu hakk›nda bilgilendirmek, konuflma yap›lan konuya iliflkin gerçekleri anlatmakt›r.
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madan önce konuflmac›, bir baflka kifli taraf›ndan dinleyicilere tan›t›larak takdim
edilir; ard›ndan konuflmac› konferans› sunmaya bafllar.
Konferans› sunarken konuflmac›, önceden konuyla ilgili gerekli araflt›rma ve incelemeleri yapm›fl ve konuya iyice hakim olacak biçimde haz›rlanm›fl olmal›d›r.
Konuflmac›; dinleyenlerin konuya ilgisini da¤›tmayacak biçimde canl›, etkili, ak›c›
ve anlafl›l›r bir dil kullanmal›; ileri sürdü¤ü düflüncelerin etkilili¤i için konuya iliflkin kan›tlar, örnekler, flekilsel ve görsel anlat›mlardan yararlanmal›d›r. Uzun cümleler, a¤dal› ve sanatl› sözlerden sak›nmal›; ses tonunu iyi ayarlamal›, gereksiz el
kol hareketlerinden kaç›nmal›d›r. Dinleyicilerin ilgisini çekebilmek ve monotonlu¤u k›rmak için soru ve ünlem cümlelerine baflvurmal›d›r. Konuflmas›n› atasözleri,
deyimler, örnekler ve f›kralarla zenginlefltirmeli; konuflmas›n› dinleyicilere bakarak
yumuflak tav›rl› ve tebessümle yapmal›d›r (Komisyon, 2001, s.396). Konferans›n
süresini, dinleyenleri b›kt›rmayacak biçimde k›sa; ama dinleyenlerin etkilenmesini
sa¤layacak bir yetkinlik ve özlülükle kullanmal›d›r.
Konuflmac› yapt›¤› sunuyu yaz›ya dökerek gerekirse dinleyenlere konuflma
metnini da¤›tmal›, konuflma sonunda sorulacak sorulara dinleyenleri düflünsel ve
duygusal yönden tatmin edecek biçimde yan›t vermelidir.
Gülsevin ve Boz (2006, s.275), iyi bir konferans›n özelliklerini flu flekilde s›ralamaktad›r:
• Konu dinleyicilerin ilgisini çekmeli,
• Konuflmac› çok iyi haz›rlanmal›,
• Konuflmac›n›n diksiyonu iyi olmal›,
• Konuflmac›, konusunu iyi aktarmal› ve gereksiz ayr›nt›lara girmemeli,
• Konuflma metni önceden haz›rlanm›fl olmal› ve iyice gözden geçirilmeli,
• Dinleyiciler ile göz temas› sa¤lanmal› ve zaman zaman onlar›n onay› al›nmal›,
• Konuflmac› ciddi olmal›, özellikle jest ve mimiklerine dikkat etmeli,
• Konuflmac›, zaman› iyi ayarlamal› ve dinleyicileri s›kmamal›,
• Konuflmac›, konferans›n› kürsüde ve ayakta vermelidir.
Konferans, haz›rl›kl› konuflmalar›n en önemli türlerinden biridir. Dolay›s›yla
konferans, öncelikle yaz›l› bir metne dayanmal› ve konuflmac›, konuflma kurallar›
çerçevesinde konuflmas›n› gerçeklefltirmelidir. Bir konferans›n süresi ortalama bir
saattir. Bu süre, dinleyicilerin konuyla ilgili soru sormalar› veya konferansç›n›n gerekli gördü¤ü baz› aç›klamalar› yapabilmesi için on on befl dakika uzat›labilir (Yak›c›, 2004, s.435).
Söylev
Tek bir kifli taraf›ndan aç›k meydanlarda veya kapal› ortamlarda, belli bir amaç
do¤rultusunda bir araya gelmifl topluluklara heyecanl› ve sanatsal bir dille yap›lan
konuflmalara söylev (nutuk) denir. Özk›r›ml› (2002, s.256); söylevi belli bir konuda bir topluluk önünde söz söyleme sanat›, toplulu¤a söylenen söz, yap›lan konuflma olarak tan›mlamaktad›r.
Söylevde temel amaç; kitleleri belli konularda bilgilendirip insanlar›n coflku ve
duygu dünyalar›n› etkilemek, belli bir yönde e¤ilim göstermelerini sa¤lamakt›r.
Söylevin en belirgin özelli¤i, ses tonunun etkin ve gür bir biçimde kullan›lmas›n›
gerektirmesi; dinleyicilerin konuya iliflkin ilgilerini art›racak, hislerini coflturacak
süslü, sanatsal, etkileyici sözlere, hitaplara yer vermesidir. Bunun için belli bir kitleye seslenen hatip; karfl›s›ndakileri etkilemek için hitabetinin neresinde hangi
sözleri nas›l, ne zaman ve hangi ses tonuyla kullanaca¤›n› çok iyi bilmelidir. Nor-
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mal bir ses tonuyla yap›lan konuflmalar, söylev özelli¤ini yitirip konferans havas›na dönüflebilir. Bunu önlemek için konuflmac›, iniflli ç›k›fll› bir ses tonunu kullanmal›d›r. Söylevde söylenecek sözlerin binlerce kifli taraf›ndan dinlenece¤i için önceden iyice tart›l›p düflünülerek söylenmesi gerekir (Toparl›, 2000, s.263). Söylevde ileri sürülen duygu ve düflüncelere önce söylevcinin kendisi inanmal›; söylenen
sözler, dinleyenlerin konuya iliflkin duygular›n› kabartmal›d›r. Hatip, kendisini dinleyen genifl kitlenin de¤erlerine sayg› göstererek onlar› yanl›fl veya telafisi olas› olmayacak eylemlere sürüklememeli; onlara gerçekleflme olas›l›¤› olmayan vaatler
veya ülküler afl›lamaya çal›flmamal›d›r. Hatip; seslendi¤i kitlenin anlayabilece¤i
aç›k, anlafl›l›r ve kesin bir dil kullanmal›d›r.
Söylevlere en çok siyasi, dinî, askerî, akademik ve hukuki alanlarda baflvurulmaktad›r. Cumhuriyet tarihimizde en tan›nm›fl hatip, Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Onun bu konuda “Gençli¤e Hitabe”si ve “Nutuk” isimli eseri oldukça önemlidir.
Aç›fl ve Sunufl Konuflmalar›
Bu tür konuflmalar; herhangi bir tören, toplant›, kutlama ve özel günlerde toplant› yerinde bulunan insanlar› bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek için yap›lan tan›t›c›, bilgilendirici girifl konuflmalar›d›r. Baflka bir anlat›mla bir etkinli¤i, toplant›y›
bafllatmak; bir yeri hizmete açmak, y›l dönümü, yafl günü, karfl›lama gibi özel günlerde yap›lan konuflmalara denir. Aç›fl konuflmas›n› yapan kifli, devlet büyüklerinden biri olabilece¤i gibi o konuyla ilgili bir yetkili de olabilir. Konuflmay› yapacak
kifli, konu üzerinde bilgili olmal›; konuflmas›n› abart›l› sözlerle, tekrarlarla uzatmamal›d›r. Aç›fl konuflmas›, k›sa ve konunun bütününü aç›klay›c› olmal›d›r. Aç›fl konuflmas› iyi dileklerle bitirilmelidir (Çelik, 1998, s.82).
Bu tür konuflmalarda ayr›nt›lara girmeden konu veya toplanmayla ilgili genel
bilgiler verilir. Girifl konuflmas›n› yapacak kiflinin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip
olmas› gerekir. Konuflma aç›k, anlafl›l›r ve olabildi¤ince k›sa tutulmal›d›r. Aç›fl konuflmalar›nda protokol s›ras›na dikkat edilmelidir. Aç›fl konuflmalar›n›n sonunda
iyi dilek temennilerinde bulunulmal›d›r (Kavruk ve Salman, 2002, s.297).
Demeç
Herhangi bir konuya iliflkin olarak yetkili bir kiflinin bas›n ve yay›n organlar›na
yapt›¤› aç›klamalard›r. Çelik’e göre (1998, s.81) demeç, önemli bir kimsenin herhangi bir sorun üstünde söyledikleri ya da bir yetkilinin ilgili oldu¤u konuda yay›n örgenlerine yapt›¤› aç›klamad›r. Demeç verilirken demeç veren kifli; konuflmas›na bir sesleniflle bafllamal›, sesin olanaklar›ndan yararlanmal›; fakat yapmac›k,
abart›l› davran›fllardan özellikle kaç›nmal›d›r. Konuflmac›, verece¤i bilgiyi sözü doland›rmadan do¤rudan vermeli; verilecek bilgi, k›sa cümlelerle aç›k ve anlafl›l›r biçimde söylenmelidir.
Demeçlerde, daha çok, anlafl›lmayan konulara ve sorunlara aç›kl›k getirilmeye
çal›fl›l›r. Bu nedenle demeci verecek kiflinin, dinleyici konumundaki habercileri
yanl›fl bir anlamaya veya yorumlamaya yol açmayacak biçimde, aç›k ve anlafl›l›r bir
dille bilgilendirmesi, sorulacak sorulara ayn› biçimde yan›t vermesi gerekir. Demeci verecek kifli ayr›ca yapmac›k ve abart›l› anlat›mlardan, söz doland›rmalar›ndan
da kaç›nmal›d›r.

Grup Taraf›ndan Yap›lan Konuflmalar
Grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar; sempozyum, aç›k oturum, münazara, panel,
kongre, forum ve mülakat biçiminde s›ralanabilir.
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Sempozyum (Bilgi fiöleni)
Herhangi bir konunun alan›n uzmanlar› taraf›ndan de¤iflik yönleriyle ele al›n›p
aç›klanmas› biçiminde yap›lan oturumlard›r. Özk›r›ml›’ya göre (2002, s.259) sempozyum, bir konunun o konunun uzmanlar›nca ve bilim adamlar›nca ele al›n›p çeflitli yönlerden incelendi¤i toplant›lard›r. Sempozyumlar, daha çok kimi kurum ve
kurulufllarca düzenlenen bilimsel toplant›lard›r. Düzenlenecek sempozyumun konusu çok önceden belirlenir ve bir düzenleme kurulu oluflturulur. Sempozyumlar,
bir ya da birkaç oturum biçiminde düzenlenebilir ve birkaç gün sürebilir. Düzenleme kurulu, oturumlar› yönetecek kiflileri ve konuflmac›lar› saptar. Daha sonra bu
kiflilerle yaz›flarak konuyu hangi yönüyle ele alacaklar›n› belirler ve onlardan konuflmalar›n›n bir özetini ister. Daha sonra sempozyumda sunulan bildiriler, bir kitapta toplanabilir.
Verilen bilgilerden de anlafl›labilece¤i gibi sempozyumlarda yap›lan konuflmalar, yaz›l› konuflmalard›r. Ama bu durum, haz›rlanan konuflman›n do¤rudan ka¤›ttan okunmas›n› gerektirmez. Konuflmac›lar önceden iyi haz›rlanmal›, bildirilerini
okurken bu okuman›n konuflma üslubunda olmas›na dikkat etmelidirler.
Sempozyumda amaç, herhangi bir konuyu tart›flmaktan çok konuya aç›kl›k veya çözüm getirmektir. Sempozyumlarda en az üç, en çok alt› kifli taraf›ndan konuflma yap›lmakta; konuflmac›lar›n d›fl›nda ayr›ca oturumu düzenlemek üzere bir baflkan bulunmaktad›r. Baflkan, konuya iliflkin bir girifl yapt›ktan sonra konuflmac›lar›
tan›tarak sempozyumu bafllatmaktad›r. Sempozyumda konuflmalar 10-120 dakikal›k sürelerle s›n›rland›r›lmakta, konuflmalar›n ard›ndan konuyla ilgili tart›flmalar yap›ld›ktan sonra baflkan konuyu toparlayarak sonuç halinde özetlemektedir. Sempozyumda yap›lan konuflmalar, yap›lan tart›flmalar daha sonra yaz›ya geçirilerek
kaynak haline getirilmektedir. Sempozyum, konunun özelli¤ine ve kat›l›mc›lar›n
say›s›na göre birden çok oturumda birkaç gün sürebilir. Sempozyumda sunulacak
konular, önceden araflt›r›l›p bilimsel araflt›rma ölçütlerine uygun bir biçimde haz›rlanmal›d›r (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.169; Kavruk ve Salman 2002, s.203; Toparl›, 2000, s.266).
Aç›k Oturum
Aç›k oturum; siyasal, sosyal ve kültürel anlamda toplumu ilgilendiren bir konunun, sorunun uzman kifliler taraf›ndan bir baflkan yönetiminde ve dinleyici kitlesi
önünde tart›fl›larak aç›klanmas› fleklinde yap›lan toplant›lard›r. Di¤er bir anlat›mla
toplumsal nitelikli konu ya da sorunlar› dinleyiciler önünde aç›k olarak tart›flmak
amac›yla düzenlenen oturumlard›r.
Aç›k oturumda tart›fl›lacak konu; sanat, e¤itim, sa¤l›k, hukuk, ekonomi, kalk›nma, yönetim ile ilgili bir sorun olabilir. Önemli olan, konunun türü de¤il genifl bir
dinleyici ya da izleyici kesimini ilgilendirir nitelikte olmas›d›r. Aç›k oturumlar›n
halk› ayd›nlatma bak›m›ndan önemli yararlar› vard›r. Ayr›ca çözüm bekleyen bir
sorunu enine boyuna tart›flarak yöneticilere ›fl›k tutmas› da önem tafl›r (fiimflek,
1981, s.196).
Aç›k oturumda bir baflkan ve en az üç konuflmac› bulunur. Baflkan, konuyla ilgili bir girifl konuflmas› yapt›ktan sonra konuflmac›lar› tan›tarak onlara söz hakk›
verir. Tüm konuflmac›lara eflit sürede konuflma olana¤› sa¤lar. Ortaya konan görüfllerin netlik kazanmas› için konuflmac›lardan daha aç›k, anlafl›labilir ve ayr›nt›l›
aç›klamalar yapmas›n› ister. Konuflmac›lar taraf›ndan konuyla ilgili ortaya konan
görüfller, tart›flma havas›na girmeden karfl›l›kl› sohbet havas› içinde dinleyicilere
aktar›l›r. Çünkü aç›k oturumlarda amaç, herhangi bir görüflün do¤rulu¤unu / yan-
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l›fll›¤›n› ortaya koymak veya sonuç hükmünde olan yarg›lara ulaflmak de¤il dinleyicilere ilgili konu hakk›nda bilgi vermektir. Aç›k oturumun sa¤l›kl› bir biçimde iflleyebilmesi için baflkan oturumu iyi ve adaletli yönetmeli, ayr›ca konuflmac›lar da
baflkan›n uyar›lar›n› dikkate almal›, birbirinin sözünü kesmeden sayg›yla dinlemeli, daha ayr›nt›l› olarak aç›klanmas› istenen görüflleri dinleyenleri tatmin edici bir
biçimde anlatmal›d›rlar. Aç›k oturumun sonunda baflkan tüm konuflmac›lar›n konuflmalar›n› özetler, onlar›n birlefltikleri ve ayr›ld›klar› görüflleri belirtir, kendi görüfllerini de belirterek oturumu kapat›r. Baz› durumlarda dinleyicilere de soru sorma veya görüfl belirtme olana¤› da verebilir (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.169; Kavruk ve Salman, 2002, s.203).
Münazara
Münazara, önceden belirlenmifl bir konunun jüri ve dinleyici toplulu¤u önünde
karfl›t görüflte iki grup taraf›ndan tart›fl›ld›¤› tart›flma biçimidir. Yeflilöz (2003, s.163),
münazaray› belli bir konunun birbirine ters iki yönünün dinleyiciler önünde iki
grup taraf›ndan savunulmas› olarak tan›mlamaktad›r.
Münazara tez ve karfl›t tez esas›na dayan›r. Münazarada temel amaç, do¤ru düflünceye veya gerçe¤e ulaflmak de¤il ileri sürülen görüflü en iyi ve kabul edilebilir
biçimde savunmakt›r. Bunun için gruplar, önceden kendi görüfllerini destekleyici
ve karfl›t grubun düflüncelerini çürütücü kan›tlar için derinlemesine ve genifl çapta araflt›rma ve kaynak taramas›n› yapm›fl olmal›d›r. Gruplar en az üç kifliden oluflur; ancak konunun özelli¤ine göre gruptaki konuflmac› say›s› daha da art›r›labilir.
Her grubun bir baflkan› bulunur. Gruplar oluflturulduktan ve her grup savunaca¤› tezi ald›ktan sonra grup üyeleri konunun bölümlerini kendi aralar›nda paylafl›rlar. Her konuflmac›, kendi konusuna hakim olacak biçimde önceden haz›rlan›r. Her bir konuflmac›n›n konusu ve ileri sürece¤i görüflleri, kendi arkadafllar›n›n ileri sürdü¤ü düflünceleri destekleyici, tamamlay›c› ve karfl›t görüflleri çürütücü bir özellikte olmal›d›r. Münazarada ilk konuflmalar konuya genel bir girifl
yapmak ve savunulan düflüncenin temel dayanaklar› ile iddialar› aç›klamak için
yap›l›r. Taraflar s›ras›yla konuflur. Konuflmalar›n sonunda grup baflkanlar› kendi
düflüncelerinin do¤ulu¤unu kan›tlay›c› ve karfl›t görüfltekilerin iddialar›n› yan›tlay›c› bir konuflma yapar.
Münazaran›n sa¤l›kl› bir biçimde yürütülebilmesi için demokratik bir hava hakim olmal›, birbirini k›r›c› söz ve hareketlerden kaç›n›lmal›d›r.
Münazaran›n sonunda jüri, afla¤›daki ölçütleri dikkate alarak karar›n› verir:
• Yap›lan konuflmalar›n aç›k, anlafl›l›r ve inand›r›c› olmas›na,
• Haz›rlanma aflamas›n›n yeterlili¤ine,
• Ortaya konan kan›tlar›n yeterlili¤i, zenginli¤ine,
• Sorulan sorulara verilen yan›tlar›n tatmin edici olmas›na,
• Konuflmac›lar›n ses tonuna, jest ve mimiklerine,
• Konuflma üslup ve tav›rlar›na, demokratik kurallara uyma yeterlili¤ine,
• Karfl›t görüfltekilere sayg›l› ve hoflgörülü olmas›na.
Karar, jüri baflkan› taraf›ndan aç›klan›r; kazanan taraf tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan tebrik edilir. Münazaralar, ö¤rencilerin bilimsel araflt›rma yapma ilgi ve becerisinin yan› s›ra bir topluluk içinde kendi düflüncelerini rahatl›kla ifade edebilme, sunum yapabilme özelli¤ini gelifltirir. Onlara demokratik ve ça¤dafl bir kimlikle kendi görüfllerini savunman›n yan›nda baflka düflüncelere de hoflgörü ve
sayg›yla yaklaflma erdemini kazand›r›r (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.170; Kavruk
ve Salman, 2002, s.204).
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Panel
Herhangi bir konunun alan›n uzmanlar› taraf›ndan bir baflkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde çeflitli yönleriyle ele al›nd›¤› konuflmalard›r. Özk›r›ml›’ya göre
(2002, s.259) panel, aç›k oturum benzeri bir toplant›d›r. Yaln›z panelin düzenlenifl
biçimiyle yürütülüfl biçimi aç›k oturumdan farkl›d›r. Panelde yine toplumu ilgilendiren bir konu ele al›nmakla birlikte bu konu güncel olmayabilir. Ayr›ca ele al›nan
konu tart›fl›lmaz, çeflitli yönleriyle aç›kl›¤a kavuflturulur.
Konuflmac› say›s› üç ile alt› kifli aras›nda de¤iflir. Panelin bafl›nda baflkan; görüflülecek konu hakk›nda genel bir bilgi verir, konuflmac›lar› tan›t›r, ard›ndan s›ra ile
konuflmac›lara söz hakk› verir. Panelde konuflmalar sohbet havas› içinde geçer,
her konuflmac›ya en az 10 – 15 dakika konuflma süresi verilir. Aç›k oturumda farkl› alanlardan kiflilerin görüfllerini belirtmelerine olanak sa¤lan›rken panelde konuyla ilgili sadece uzman olan kiflilerden görüfl al›n›r. Panelde amaç, tart›fl›lan konuyla ilgili herhangi bir sonuca veya karar hükmündeki yarg›ya ulaflmak de¤il konuyu çeflitli yönleriyle dinleyicilerin bilgisine sunmakt›r. Panelde dinleyiciler konuflmac›lara, konuflmac›lar birbirlerine soru sorabilirler.
Kongre
Herhangi bir sanat veya bilim dal›na ba¤l› uzmanlar›n ya da siyasi bir parti, dernek
ve teflkilata ba¤l› kiflilerin toplan›p önceden belirlenmifl olan konular üzerinde
yapt›klar› toplant›lar ve konuflmalard›r. Tan›mdan da anlafl›laca¤› üzere kongreler
iki amaçla yap›l›r:
• Bilimsel / sanatsal kongreler; e¤itim bilimleri kongresi, biyoloji kongresi, resim ve sanat kongresi, t›p kongresi vb. alanlara özgü olarak düzenlenen
kongrelerdir.
• Siyasi parti, dernek ve sendikalar›n kongrelerinde siyasi parti ve sendika teflkilatlar›na ba¤l› kifliler görüfllerini aç›klar, yeni kararlar al›r, parti veya sendika yönetimine iliflkin seçimler yapar, görev da¤›l›m›n› düzenler.
Forum
Forum, Eski Roma döneminde halk›n çeflitli konulara iliflkin görüfllerini belirtmek
üzere topland›klar› alan›n ad›d›r. Günümüzde ise forum, toplumu ilgilendiren herhangi bir konunun genifl kat›l›ml› olarak tart›fl›ld›¤› bir toplant› türüdür. Forum, bir
konuda çok say›da kiflinin çok farkl› görüfllerini bildirdi¤i konuflma fleklidir (Gülsevin ve Boz, 2006, s.275).
Burada amaç, de¤iflik görüfllere yer verip konuya aç›kl›k getirmektir. Forumlar
önceden yaz›l› bir metne ba¤l› konuflmalar de¤ildir. Kiflilerin birikimlerine dayal›
olarak konunun ak›fl›na göre yöneltilen sorulara yan›t verme veya görüfl bildirme
ile flekillenir. Say›ca çok kiflinin kat›lmas› bazen kar›fl›kl›¤a sebep olabilir, burada
forumu yöneten kifliye büyük ifl düfler.
Forumda bir baflkan ve konuflmac›lar bulunmakla birlikte dinleyiciler de toplant› süresi içinde önemli bir yer tutar. Forumda temel amaç, konuflmac›lar ve dinleyicilerin kat›l›m›yla tart›fl›lan konuya iliflkin bir karara varabilmektir. Forumun bafl›nda forumu yöneten kifli, toplant›n›n konusunu ve konuflmac›lar› tan›t›c› bir konuflma yapt›ktan sonra konuflmac›lara söz hakk› verir. Konuflmac›lar, konuflmalar›n› bitirdikten sonra dinleyiciler de tart›flmalara kat›l›rlar. Konuya iliflkin sorular
sorar veya kendi görüfllerini ifade ederler. Bu durumda da toplant› esnas›nda çok
farkl› görüfller ileri sürülebilir. Bunun için forumu yöneten baflkan›n hoflgörülü ve
uzlaflt›r›c› bir tav›r sergilemesi gerekir. Forumda konuflmac›lar›n d›fl›nda önceden
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kimlerin konuflaca¤› belli olmad›¤›ndan baflkan, tart›flman›n seyrine ba¤l› olarak
dinleyenlere söz hakk› vermeli; ancak süre konusunda eflit ve adil davranmal›d›r.
Konuya farkl› yönlerden yaklaflan görüfller gelse bile konunun özünden sapt›r›lmamas›na dikkat edilmeli, bir kargafla durumunun ç›kmamas›na özen gösterilmelidir (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.171; Kavruk ve Salman, 2002, s.205).
Mülakat
Yeflilöz (2003, s.163), mülakat› herhangi bir konuda tan›nm›fl bir kimseyle karfl›l›kl› konuflma olarak tan›mlamaktad›r. Genellikle fikir, siyaset ve sanat adamlar› ile
yap›l›r. Bu kiflilerin toplumun ilgi duydu¤u kimseler aras›ndan seçilmesi gerekir.
Mülakat› yapan kimsenin de uzman olmas›, ilgiyi ve konuya olan canl›l›¤› art›r›r.
Mülakat yapan›n mutlaka bir ön haz›rl›k geçirmesi, konuflaca¤› kimse ile ilgili bilgi sahibi olmas› (hayat›, fikirleri, sanat›, görüflleri vb.) gerekir. Toplumun o
ana kadar bilmedi¤i konulara de¤inmek de ilgiyi art›r›r. Bu sebeple konuflmac›ya sordu¤u sorularla mülakatç›, toplumun bilmek istedi¤i hususlar› gün yüzüne
ç›karmal›d›r.
Konuflmac›n›n söylemek istemediklerini bile onu k›rmadan incelikle a¤z›ndan
almay› bilmelidir. Bu da konuflmac›n›n dikkatle dinlenmesiyle, ustaca sorularla
onu konuflturmakla olas›d›r.
Haz›rl›kl› konuflma türlerinin neler oldu¤unu tart›fl›n›z.
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Özet

N
A M A Ç

1

Konuflma türlerini s›n›flamak
Amac›na göre konuflmalar; bilgilendirme amaçl›
konuflmalar, ikna amaçl› konuflmalar ve uyar› /
teflvik amaçl› konuflmalar olmak üzere üç bölümde ele al›nmaktad›r. Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar ise haz›rl›ks›z ve haz›rl›kl› konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Haz›rl›ks›z konuflmalar; sohbet (söylefli), tan›flma - tan›flt›rma, özür dileme ve telefon görüflmeleri olarak
dört aflamada ele al›nmakta; buna karfl›n haz›rl›kl› konuflmalar, kendi içinde tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar ve grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r.
Tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar da
konferans, söylev, demeç, aç›fl ve sunufl konuflmalar› olarak farkl›l›k göstermektedir. Grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar ise sempozyum, aç›k
oturum, münazara, panel, kongre ve forumdur.

N
A M A Ç

2

Konuflma türlerine örnek vermek
Konuflma türleri; amaca göre konuflmalar ve haz›rlanma biçimine göre konuflmalar olmak üzere
iki grupta incelenebilir. Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar ise haz›rl›kl› ve haz›rl›ks›z olarak
gerçeklefltirilebilir. Telefon konuflmalar›, sohbetler haz›rl›ks›z konuflma türlerine örnek olarak
verilebilir. Sempozyumlar, aç›k oturumlar ise
grup taraf›ndan yap›lan haz›rl›kl› konuflmalara
örnek olarak verilebilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi bilgilendirme amaçl› konuflma türlerine örnek de¤ildir?
a. Televizyon spikerinin yol ve hava durumunu
sunmas›
b. Ö¤retmenin Atatürk ilkelerinin özelliklerini anlatmas›
c. Rehberin turistlere Ayasofya Müzesinin tarihini
anlatmas›
d. fiirket müdürünün yönetim kuruluna brifing
vermesi
e. Siyasi bir parti liderinin yapacaklar› icraatlar›
anlatmas›
2. Afla¤›dakilerden hangisi ikna amaçl› konuflmalardan
biridir?
a. Tarih araflt›rmac›s›n›n belgelerle geçmiflte yaflanm›fl bir olay› anlatmas›
b. Ö¤retmenin s›n›fta kuantum fizi¤ini anlatmas›
c. Doktorun hastaya ilaçlar›n› nas›l alaca¤›n› söylemesi
d. Bir araflt›rmac›n›n “Konuflma Yanl›fllar›” bafll›kl›
bir bildiri sunmas›
e. S›navda gözetmenin s›nav kurallar›n› anlatmas›
3. Afla¤›dakilerden hangisi söylefli ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?
a. Konuflan kiflinin konuflmalar›na müdahale edilmeli
b. Konuflulanlar›n do¤ru olmas›na özen gösterilmeli
c. Dinleyicileri ikna için bask›c› bir tutum sergilenmeli
d. Konuflmaya sonradan kat›lan kiflilere konuflma
sonunda bilgi verilmeli
e. Grup halindeki konuflmalarda birkaç kifliye konuflma imkan› verilmeli

4. Afla¤›dakilerden hangisi tan›flma- tan›flt›rma konuflmalar›nda dikkat edilmesi gereken hususlardan
biri de¤ildir?
a. Tan›flma - tan›flt›rma anlar›nda nazik ve samimi
davran›lmal›
b. Tan›flma - tan›flt›rma an›nda herkes memnuniyetini dile getirmeli
c. Tan›flmada sonradan gelen kifliye, önceden gelenler kendini tan›tmal›
d. Tan›flanlar ayr›lma an›nda yeniden görüflme dile¤ini ifade etmeli
e. Tan›flmalarda küçükler büyüklere, beyler bayanlara tan›t›lmal›
5. Afla¤›dakilerden hangisi bir konferansta bulunmas›
beklenen özelliklerden biri de¤ildir?
a. Konuflmac›n›n diksiyonu iyi olmal›
b. Konuflmac›, konuflmas›n› kürsüde ve ayakta yapmal›
c. Konuflmac›, konuflma metnini önceden haz›rlam›fl olmal›
d. Konuflmac› konuyu uzun uzad›ya anlatmal›
e. Dinleyicilerin onay›n› almak için dinleyicilerle
göz temas› sa¤lanmal›
6. Afla¤›dakilerden hangisi söylev ile ilgili do¤ru bir
bilgi de¤ildir?
a. Söylevde kitleleri belli konularda bilgilendirme
amaçlan›r.
b. Dinleyenlere normal bir ses tonunda bilgi verilir.
c. Dinleyenlerin coflku ve duygu dünyalar›n› etkileyici sözler kullan›l›r.
d. Konuflmada sanatsal, etkileyici sözlere yer verilir.
e. Konuflmada hatip iniflli ç›k›fll› bir ses tonu kullan›r.
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“

Yaflam›n ‹çinden

7. Afla¤›dakilerin hangisinde aç›fl- sunufl konuflmalar›na yer verilmez?
a. Siyasi parti mitinglerinde
b. Y›ldönümü törenlerinde
c. Karfl›lama törenlerinde
d. Kurumlar›n aç›fl toplant›lar›nda
e. Okullar›n mezuniyet törenlerinde

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin VI. Ulusal S›n›f Ö¤retmenli¤i E¤itimi Sempozyumu’nu Aç›fl Konuflmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi sempozyumla ilgili do¤ru
bir bilgi de¤ildir?
a. Sempozyumda konu alan›n›n uzmanlar› taraf›ndan konuflmalar yap›l›r.
b. Sempozyumlar daha çok kurum ve kurulufllarca
düzenlenir.
c. Sempozyumda konuflmalar› bir düzenleme kurulu seçer.
d. Konuflmac›lar, konuflmalar›n› önceden kâ¤›da
dökerler.
e. Sempozyumda, konuya aç›kl›k getirmekten çok
tart›flmak amaçt›r.

Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal› taraf›ndan düzenlenen VI. Ulusal S›n›f Ö¤retmenli¤i E¤itimi Sempozyumuna hofl geldiniz.
Ulu önder Atatürk’ün izinde 84. y›l›n› geride b›rakt›¤›m›z Cumhuriyet sayesinde e¤itimde önemli kazan›mlara imza at›lm›flt›r. Cumhuriyet döneminde ülke nüfusunun yaklafl›k alt› kat artmas›na karfl›n, okul öncesi e¤itimdeki ö¤renci say›s› 73 kat, ilkö¤retimdeki ö¤renci
say›s› 29 kat, ortaö¤retimdeki ö¤renci say›s› ise 799 kat
artm›flt›r. Günümüz itibar›yla ilkö¤retimdeki okullaflma
oran› da %98’e ulaflm›flt›r.
Cumhuriyet’in bu kazan›mlar›, ülkenin nüfus yap›s› dikkate al›nd›¤›nda stratejik bir önem tafl›maktad›r. Nitekim, Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre yaklafl›k 72 milyon olan ülke nüfusunun % 70’i 40 yafl›n alt›nda olup, ülkedeki yaklafl›k her befl kifliden biri ya ö¤renci ya da ö¤retmendir. Böylesine genç bir nüfusa sahip ülkemizde sosyo-ekonomik kalk›nmaya dönük olarak tüm e¤itim sisteminin baflar›s› büyük ölçüde ilkö¤retim üzerine odaklanmaktad›r.
Örgün e¤itimin ilk basama¤›n› oluflturan ilkö¤retim,
daha ileri e¤itim basamaklar›n›n temelini oluflturmas›
ve bu basamakta edinilen bilgi ve becerilerin bireylerin
daha sonraki ö¤renim yaflant›lar›n› etkilemesi bak›m›ndan önemli bir iflleve sahiptir. ‹lkö¤retim, bireylerin
kendilerini çok yönlü olarak gerçeklefltirmesini ve ülkenin kalk›nmas›n› sa¤lama bak›m›ndan yaflamsal bir
ifllev üstlenmektedir. Bu yönüyle ilkö¤retim, bir yandan toplumun kültürel birikimini ve de¤erlerini gelecek kuflaklara aktararak toplumun süreklili¤ini sa¤larken, di¤er yandan bireylere temel bilgi, beceri ve davran›fllar kazand›rarak toplumun sosyal ve kültürel düzeyini yükseltmektedir. Bir baflka deyiflle ilkö¤retim,
e¤itimi kitlelere yayarak bireylerin ve toplumun yaflam
kalitesini art›rmaktad›r.
Demokrasiyi yaflam biçimi olarak benimsemifl, ulusal
de¤erlerin yan› s›ra küresel de¤erlerle donanm›fl Ata-

9. Afla¤›dakilerden hangisi aç›k oturumla ilgili do¤ru
bir bilgidir?
a. Aç›k oturumlar, uzmanlarca yap›lan bilimsel toplant›lard›r.
b. Aç›k oturumlar; toplumu ilgilendiren siyasi, sosyal ve kültürel konularda yap›l›r.
c. Aç›k oturumlarda konuflmac›lar tart›flmadan herkes görüflünü dile getirir.
d. Aç›k oturumlarda amaç, herhangi bir görüflün
do¤rulu¤unu ortaya ç›karmakt›r.
e. Aç›k oturumlar, dinleyici kitlesinin olmad›¤› kapal› ortamlarda yap›l›r.
10. Münazarada baflar›l› olmufl grubu belirlemek için
afla¤›dakilerden hangisine dikkat edilmez?
a. Ortaya konan kan›tlar›n yeterlili¤i
b. Konuflmac›lar›n giyinme ve oturma düzenleri
c. Karfl›t görüfltekilere karfl› sayg›l› ve hoflgörülü
olunmas›
d. Sorulan sorulara verilen yan›tlar›n tatmin edici
olmas›
e. Konuflmalar›n demokratik kurallara uyma yeterlili¤i

De¤erli Meslektafllar›m,
De¤erli Kat›l›mc›lar,
Sayg›de¤er Konuklar ve Sevgili Ö¤renciler;
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türk ilke ve devrimlerini özümsemifl vatandafl yetifltirmeyi amaçlayan ilkö¤retim, bu stratejik ifllevini baflar›l›
bir biçimde yerine getirmeye çal›flmaktad›r. Bu ba¤lamda, ilkö¤retimin ilk befl y›l›nda görev yapan s›n›f ö¤retmenleri, ülkemizin gereksinim duydu¤u bireylerin yetifltirilmesi bak›m›ndan kritik bir öneme sahiptir.
‹lkö¤retimde, çocuklarla devaml› olarak etkileflim halinde olan s›n›f ö¤retmeni, onlara yaln›zca okuma-yazma ve matematik ö¤retmekle kalmay›p, onlar›n bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden geliflmelerine
de katk›da bulunmakta ve onlarda olumlu yönde davran›fl de¤ifltirmektedir. Çünkü, çocuklar ö¤retmenlerin
tutum ve davran›fllar›ndan çok etkilenmektedirler.
E¤itim Fakültelerinin s›n›f ö¤retmenli¤i programlar›nda ö¤renim gören ö¤retmen adaylar› mezun olduklar›nda Türk E¤itim Sistemine önemli katk›lar sa¤layacaklard›r. Bu kapsamda, bu ö¤retmenlerin hizmet öncesi e¤itimlerinin yan› s›ra hizmet içi e¤itimleri de büyük önem tafl›maktad›r.
Anadolu Üniversitesi gerek örgün e¤itim programlar›yla gerekse uzaktan ö¤retim uygulamalar›yla ülkenin
e¤itime iliflkin sorunlar›nda her zaman çözümün bir
parças› olarak katk› sa¤lam›flt›r. Ayn› zamanda, sistemde yer alan her düzeyde e¤itim veren ö¤retmenlere
e¤itim olana¤› sunmufl ve sunmaya devam etmektedir.
Üniversitemiz bundan sonraki y›llarda da ülkenin gereksinim duydu¤u ö¤retmenlerin yetifltirilmesinde üzerine düflen görev ve sorumluluklar› yerine getirmeye
özen gösterecektir.
Üniversitemizin ev sahipli¤i yapt›¤› bu sempozyum ile,
s›n›f ö¤retmenli¤i alan›ndaki sorunlar›n tart›fl›laca¤›, gelece¤e yönelik önemli kararlar›n al›naca¤› ve alana çok
önemli katk›lar›n sa¤lanaca¤›n› umuyorum. Sempozyumu düzenleyen baflta E¤itim fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Yüksel Kocadoru ve Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof.
Dr. fiefik Yaflar olmak üzere tüm S›n›f Ö¤retmenli¤i
Anabilim Dal› ö¤retim elemanlar›na, katk› sa¤layanlara,
kat›l›mc›lara ve sevgili ö¤retmen adaylar›na teflekkürler
ediyor, sempozyumun baflar›l› geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli
Rektör
Kaynak: Aç›l›fl konuflmas› metni VI. Ulusal S›n›f Ö¤retmenli¤i E¤itimi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007 Bildiriler kitab›ndan al›nm›flt›r.

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

Yan›t›z do¤ru de¤ilse “Amaca Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Amaca Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Konuflmaya iliflkin yap›lan tan›mlar üzerinde durduktan sonra konuflman›n bireyin sosyal yaflam›nda iletiflim kurmas›n›, bilgi ve birikimlerini paylaflmas›n›; duygu, düflünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sa¤layan en etkili iletiflim arac› oldu¤u vurgulan›r. Bu arada Avrupa Konseyinin konuflma becerisini, sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma olarak iki aflamada ele ald›¤›
vurgulan›r.
S›ra Sizde 2
Amaca göre konuflmalar; bilgilendirme amaçl› konuflmalar, ikna amaçl› konuflmalar ve uyar› / teflvik amaçl›
konuflmalar olmak üzere üç bölümde ele al›nmaktad›r.
• Bilgilendirme amaçl› konuflmalar, öyküleme ve bilgilendirme türü aç›klamalar› içermektedir. Bir olay›n aktar›lmas› ya da tarihî bir yer konusunda bilgi
verilmesi buna birer örnek olabilir.
• ‹kna amaçl› konuflmalar; bir konuda neyin gerçek
ya da yanl›fl oldu¤u, neyin yap›l›p yap›lmamas› gerekti¤i konusunda dinleyenlerin görüfl, düflünce ve
eylem yönlerini etkilemek ve belirlemek amac›yla

”
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yap›l›r. Bir siyasi parti liderinin seçim konuflmas› bir
örnek olabilir.
• Uyar› / teflvik amaçl› konuflmalar; ço¤unlukla siyasi
etkinliklerde, spor etkinliklerinde törenlerde övücü,
teflvik edici, sosyal ve ahlaki de¤erlere iliflkin telkin
edici konuflmalar ve vaazlar; insanlar› uyarmak veya
teflvik etmek amac›yla yap›lan konuflmalard›r.
S›ra Sizde 3
Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar, haz›rl›ks›z ve
haz›rl›kl› konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r.
Bunlardan haz›rl›ks›z konuflmalar; sohbet (söylefli), tan›flma - tan›flt›rma, özür dileme ve telefon görüflmeleri
olarak dört aflamada ele al›nabilir.
S›ra Sizde 4
Haz›rl›kl› konuflmalar da kendi içinde tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar ve grup taraf›ndan yap›lan
konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar; konferans, söylev,
demeç, aç›fl ve sunufl konuflmalar› olarak farkl›l›k göstermektedir. Grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar ise
sempozyum, aç›k oturum, münazara, panel, kongre ve
forum olarak ele al›nabilir.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
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Sözlü Anlat›m›n
Gelifltirilmesine
Yönelik Ö¤renmeÖ¤retme Etkinlikleri

Sözlü anlat›m etkinlikleri, düzgün konuflman›n yan›s›ra do¤ru ve etkili yaz›l›
anlat›m›n içinde temel oluflturmaktad›r. Bu do¤rultuda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesi, tüm ö¤retim programlar›n›n temel amaçlar› aras›nda yer almaktad›r.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sözlü anlat›ma yönelik e¤itimin niteli¤ini aç›klamak,
Ö¤retim programlar›nda sözlü anlat›m›n yerini aç›klamak,
Sözlü anlat›ma 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
Sevilay, bir ilkö¤retim okulunun ana s›n›f›nda ö¤retmenlik yap›yordu. Ö¤retmenlikte ilk y›l›yd›. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› yaklafl›yordu. Kutlama etkinliklerinde ana s›n›f› ö¤rencilerinin sunacaklar› gösteriden birisi Kurtulufl
Savafl›na iliflkin küçük bir canland›rmayd›. Neredeyse bir ayd›r çal›fl›yorlard› ancak ö¤rencilerinin yerel a¤›z kullan›m›n›n önüne geçemiyordu. Hayal k›r›kl›¤›
içindeydi. Ö¤retmen arkadafllar›na ve okul yöneticisine olayla ilgili yak›nmalarda
bulundu. Ö¤rencilerinin yaflad›klar› sorunun ne oldu¤unu biliyor; ancak ne yapmas› gerekti¤ini bilmiyordu. Neler yapabilirdi? Nas›l bir yol izlemeliydi?

Anahtar Kavramlar
• Anlat›m
• Sözlü anlat›m
• Ö¤renme-ö¤retme süreci

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• SÖZLÜ ANLATIM E⁄‹T‹M‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
• Ö⁄RET‹M PROGRAMLARINDA SÖZLÜ ANLATIM
• Okulöncesi E¤itim Program›nda Sözlü Anlat›m
• ‹lkö¤retim (1-5. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m
• ‹lkö¤retim (6-8. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m
• Ortaö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m
• SÖZLÜ ANLATIM ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹
• Okulöncesi Dönem
• ‹lkö¤retim
• Ortaö¤retim
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G‹R‹fi
Konuflma ve yazma bir anlatma becerisidir. Düzgün yazmak, düzgün konuflmakla
yak›ndan ilgilidir. Bu nedenle, sözlü anlat›m etkinlikleri, ö¤rencilerin düzgün konuflmalar› kadar do¤ru ve güzel yazmalar› için de bafllang›ç oluflturmaktad›r.
Bu ünitede, sözlü anlat›m e¤itimin niteli¤inin nas›l olmas› gerekti¤i aç›klanarak,
okulöncesinden ortaö¤retime kadar tüm e¤itim basamaklar›nda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesine yönelik ö¤retim programlar›nda nelere yer verildi¤i üzerinde durulmufltur. Ayr›ca, tüm düzeylerde sözlü anlat›m becerisinin gelifltirilmesine yönelik ö¤renme ö¤retme sürecinin özelliklerinin neler olaca¤› aç›klanarak, örnek etkinliklere yer verilmifltir.

SÖZLÜ ANLATIM E⁄‹T‹M‹N N‹TEL‹⁄‹
Konuflma; duygu, düflünce ve isteklerin seslendirilmesidir. ‹nsanlar aras›nda en
önemli iletiflim yolu olan konuflma, sözel paylafl›m gereksinimini gidermesi aç›s›ndan yaflamsal de¤er tafl›maktad›r (Ünalan, 2006). ‹nsanlar, do¤ufltan gelen bir konuflma yetene¤iyle dünyaya gözlerini açarlar. Konuflma yetene¤i do¤ufltan gelir fakat kiflinin düzgün ve do¤ru konuflabilmesi okul hayat›nda alaca¤› konuflma e¤itimine ba¤l›d›r. E¤itim kurumlar›ndaki konuflma derslerinin genel amac›, ö¤rencilere duygu, düflünce, gözlem, hayal ve isteklerini dil kurallar›na uygun ve etkili biçimde anlatma becerisi kazand›rmakt›r (Özbay, 2005).
Konuflma becerisinin kazand›r›lmas› için bütün derslerde ve ders d›fl› etkinliklerde, ö¤rencilere konuflma f›rsatlar› sunulmal›d›r. Ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini dile getirirken kendilerini güven içinde hissetmelerine gereken özen gösterilmelidir. Güzel konuflma becerisi her fleyden önce ö¤rencinin duyaca¤› güzel örneklerle kazand›r›labilir. Bu nedenle, ö¤retmen Türkçeyi do¤ru kullanarak ö¤rencilere örnek olmal›d›r. Ayr›ca ö¤renme ortam›nda güzel konuflma örnekleri ö¤rencilere dinletilmelidir. Bu amaçla, ö¤rencilerin tiyatroya götürülmesi ve uygun film
örneklerinin izletilmesi, radyoda ve televizyonda ö¤retmen taraf›ndan seçilen programlar›n dinletilmesi ve izletilmesi, ö¤renci düzeyine göre seçilmifl fliir kasetlerinin
dinletilmesi yap›labilecek etkinlikler aras›ndad›r. Derste araç olarak okunan bir öykü, fliir veya masal›n ö¤rencilere anlatt›r›lmas›, konuflma e¤itimini destekler nitelikteki etkinliklerdendir. Ayr›ca ö¤rencilerle birlikte çeflitli yerlere düzenlenen gezilerde görülenlerin anlatt›r›lmas›, ö¤rencilerin konuflma e¤itiminin gelifltirilmesinde
kullan›labilecek bir etkinliktir. Ö¤rencilerin sahip olduklar› yerel konuflma hatalar›n› düzeltmek için düzeylerine uygun kitap okutmak da ifllevsel bir yaklafl›md›r.
Özellikle yüksek sesle okutmak; ö¤renciler okuma çal›flmas› yaparken okumalar›n› banda kaydetmek ve kay›tlar› onlara dinletmek etkili olabilir. Sözlü anlat›m becerisinin gelifltirilmesinde, öykü/olay anlatma, f›kra anlatma, kitap tan›tma, tart›flma, drama, münazara, panel, sempozyum, kukla gösterimi gibi etkinlikler ö¤rencinin dil geliflimine destek sa¤lamaktad›r.
Sözlü anlat›m çal›flmalar›nda yap›labilecek etkinlikler nelerdir?

SIRA S‹ZDE

Ö⁄RET‹M PROGRAMLARINDA SÖZLÜ ANLATIM

1

D Ü fi Ü N E Lgelifltirilmesi,
‹M
Bireylerin yaflam›nda oldukça önemli bir yer tutan sözlü anlat›m›n
tüm ö¤retim programlar›n›n temel amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. Okulöncesinden bafllayarak ortaö¤retime kadar programlarda sözlü anlat›m›n
S O Rgelifltirilmesine
U
yönelik planlananlar afla¤›da aç›klanmaktad›r.

AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Okul Öncesi E¤itim Program›nda Sözlü Anlat›m
Okul öncesi e¤itimin temel amaçlar›ndan biri çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel
konuflmalar›n› sa¤lamakt›r. Okul öncesi e¤itim program›nda konuflma e¤itimine
yönelik olarak belirlenen üç amaç ve bu amaçlara yönelik kazan›mlar flu biçimde
aç›klanabilir (MEB, 2006):
Amaç 2. Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
• Nefesini do¤ru kullan›r.
• Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
• Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
• Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Amaç 3. Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
• Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
• Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazan›mlar
• Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
• Sohbete kat›l›r.
• Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
• Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
• Söz almak için s›ras›n› bekler.
• Duygu, düflünce ve hayallerini söyler.
• Duygu, düflünce ve hayallerini yarat›c› yollarla aç›klar.
• Üstlendi¤i role uygun olarak konuflur.

‹lkö¤retim (1-5. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim
Program›nda Sözlü 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, sözlü ve yaz›l› anlat›ma yönelik
“Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanma, kendini ifade etme ve iletiflim kurma” hedefler aras›nda belirtilmifltir. Konuflma ve yazman›n birer ö¤renme alan› olarak belirlendi¤i bu programda sözlü anlat›ma yönelik belirtilenler flunlard›r (MEB, 2004):
Programda ö¤rencinin konuflma becerisini gelifltirmek için önce zihinsel haz›rl›k yapt›r›lmaktad›r. Bu çerçevede konuflmaya haz›rl›k, konuflma amac›n› belirleme, amaca uygun yöntem seçme, konuyu s›n›rland›rma, dikkatini yo¤unlaflt›rma
ve görgü kurallar›na uygun konuflma üzerinde durulmaktad›r. Ard›ndan ö¤rencilerin kendini sözlü olarak ifade etme becerilerine a¤›rl›k verilmektedir. Bu amaçla
önbilgilerini kullanma, görsellerden yararlanma, düflüncelerini mant›ksal bütünlük
içinde sunma, farkl› düflünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma, karfl›laflt›rma yapma, sebep-sonuç iliflkisi kurma, s›n›flama, de¤erlendirme, özetleme gibi anlamay›
ve zihinsel becerileri gelifltirici çal›flmalara yer verilmektedir. Ayr›ca programda,
günlük iliflkilerin gerektirdi¤i farkl› durumlara uygun konuflma, e¤lenmek ve bilgi
edinmek için konuflma, elefltirel, ikna edici ve betimleyici konuflma gibi çeflitli tür,
yöntem ve teknikler de verilmektedir.
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Programda, konuflma becerisine iliflkin yer alan kazan›mlardan kimi örnekler
flöyledir: Konuflma amac›n› belirler ve dinleyicilere ifade eder; dinleyicilerle göz temas› kurar; iflitilebilir bir ses tonu ile konuflur; sözcükleri yerinde ve anlamlar›na
uygun kullan›r; ak›c› konuflur; konuflmas›nda olaylar› olufl s›ras›na göre anlat›r; konuflma s›ras›nda gereksiz hareketlerden kaç›n›r; konu d›fl›na ç›kmadan konuflur;
görgü kurallar›na ve de¤erlere uygun konuflur; dinleyici grubunu ve bulundu¤u
ortam› dikkate alarak konuflur; yeni ö¤rendi¤i sözcükleri konuflmas›nda kullan›r;
konuflmas›n› görsel sunu ile destekler;
‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›’nda (1-5 s›n›flar) ö¤rencilerin
konuflma beceSIRA S‹ZDE
rilerini gelifltirmek için öngörülen etkinlikler nelerdir?

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹lkö¤retim (6-8. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim
Program›nda Sözlü Anlat›m

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Sekiz y›ll›k ilkö¤retim sürecinde Türkçe ö¤retiminden beklenen,
okuS O ö¤rencinin
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 koAMAÇLARIMIZ
nuflma ö¤renme alan›n›n amaçlar› “Konuflma kurallar›n› uygulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, haz›rl›kl› konuflmalar yapma, kendi konuflmas›n› de¤erlendirme, kendini sözlü olarak ifade etme al›flkanl›¤› kazanmad›r”
(MEB, 2006).
K ‹ T A P
‹lkö¤retimin 6.-8. s›n›f konuflma kazan›mlar› ilk befl s›n›f›n kazan›mlar›yla paralellik ve aflamal›l›k göstermektedir.
6-8. S›n›f Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda yer alan baz›T Ekazan›mlar
flöyledir:
LEV‹ZYON
Konuflmaya uygun ifade ile bafllar; Türkçenin kurallar›na uygun cümleler kurar;
olaylar› ve bilgileri s›raya koyarak anlat›r; konuflmas›nda sebep sonuç iliflkileri kurar; tekrara düflmeden konuflur; konuflurken nefesini ayarlar; iflitilebilir bir ses to‹ N T E R N E Tsesler ç›karnu ile konuflur; kelimeleri do¤ru telaffuz eder; konuflurken gereksiz
maktan kaç›n›r; uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapar; dinleyicilerle
göz temas› kurar; konuflma konusu hakk›nda haz›rl›k yapar; konuflma metni haz›rlar; konuflmas›n› bir ana fikir etraf›nda planlar; atasözü, deyim ve söz sanatlar›n›
uygun durumlarda kullanarak anlat›m›n› zenginlefltirir; konuflmas›n› uygun ifadelerle bitirir; konuflmas›n› içerik ve dil-anlat›m yönünden de¤erlendirir; konuflmas›n›, sesini ve beden dilini kullanma yönünden de¤erlendirir.

S O R U

D‹KKAT

N N

(6-8) ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›’nda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesine
yöSIRA
S‹ZDE
nelik genel amaçlar nelerdir?

Ortaö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m

K ‹ T A P

AMAÇLARIMIZ

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

3

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ortaö¤retim dil ve anlat›m dersi ö¤retim program›n›n hareket noktas›, dili kullanman›n, bilgiden çok beceriye dayand›¤› gerçe¤idir. Dili kullanma
insaS Obecerisinin
R U
n›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 dünyaD‹KKAT
y› dil arac›l›¤›yla anlamland›r›r. Bu do¤rultuda program›n amac› ortaö¤retimi bitiren ö¤rencilerin, dili kullanma becerisi kazanarak zaman›n gereksinim cevap vere-

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

N N

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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bilecek ayd›n kifliler durumuna gelebilmelerini sa¤lamakt›r (MEB, 2008,
ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp).
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. Program haz›rlan›rken ö¤rencilere; iletiflim arac›
olan dilin bireysel anlat›mda kullan›lmas›na yönelik becerilerin kazand›r›lmas›n›n
yan› s›ra; ö¤rencilerin bu becerileri anlat›mda kullanmalar› istenmifltir. Ayr›ca kazand›r›lmas› hedeflenen dil ve anlat›m becerilerinin kültür birikimiyle iliflkileri de
sezdirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu becerilerle ö¤rencilerin kendi kimliklerinin bilincinde
olan, evrensel de¤erlere ve geliflmelere aç›k; düflünen, hisseden ve bunlar› Türkçe
ile ifade edebilen bireyler hâline gelmeleri amaçlanm›flt›r. Programda sözlü anlat›ma yönelik olarak belirlenmifl genel amaçlar flu biçimde aç›klanm›flt›r (MEB, 2008,
ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp):
• Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i kazand›rmak
• ‹letiflim arac› olarak dilin ifllevlerini kavratmak
• Sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam iliflkisini kavratmak
• Günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma ve konuflma becerisi kazand›rmak
• 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
• Tart›flma, de¤erlendirme becerisi kazand›rmak
• Konuflurken ve yazarken anlat›m kurallar›na uymalar›n› sa¤lamak
Dokuzuncu s›n›flarda sözlü 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.
On birinci s›n›f üç üniteden 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 anlat›m 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
(MEB, 2008, ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp).
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Ortaö¤retim Dil ve Anlat›m Dersi Ö¤retim Program›’nda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesine
SIRA S‹ZDE
yönelik genel amaçlar nelerdir?

4

SÖZLÜ ANLATIM ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹ D Ü fi Ü N E L ‹ M
Okulöncesi Dönem

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

ETK‹NL‹K 1- HAYAL‹MDEK‹ RES‹M
Amaçlar ve Kazan›mlar
Duygular›n› fark edebilme
SIRA S‹ZDE
Duygular›n› söyler.
Duygular›n›n nedenlerini aç›klar.
Duygular›n› müzik, dans ve benzeri yollarla ifade eder.AMAÇLARIMIZ
Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Nefesini do¤ru kullan›r.
K ‹ T A P
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.

N N

TELEV‹ZYON

Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.

‹NTERNET

Kendini sözel olarak ifade edebilme
Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
Söz almak için s›ras›n› bekler.
SÜREÇ
Ö¤rencilere hayali resim yapacaklar› söylenir. Resim yap›l›rken afla¤›daki ad›mlar
izlenir.
• Ö¤rencilerinizden yüzleri s›n›f duvar›na dönük bir biçimde durmalar›n›
isteyiniz.
• Duvara hayali bir resim yapacaklar›n› söyleyiniz.
• Ö¤rencilerinizin elleriyle hayal ettikleri renk arac›l›¤›yla duvara resim yapmaya bafllayabileceklerini söyleyiniz.
• S›ras›yla; elleriyle, parmaklar›yla, kollar›yla, dirsekleriyle, ayaklar›yla, dizleriyle, s›rtlar›yla, saçlar›yla, kirpikleriyle, yanaklar›yla, burunlar›yla vb. hayali
resimlerini yapmalar›n› sa¤lay›n›z.
• Ö¤rencilerinizin sevebilecekleri bir müzik eflli¤inde resimlerine devam etmelerini sa¤lay›n›z.
• Tüm ö¤rencilerin müzik eflli¤inde duvardaki hayali resimlerine bak›p düflünmelerini sa¤lay›n›z.
• Ö¤rencilerden hayali resimlerini tan›tmalar›n› isteyiniz.
• Ö¤rencilerinize resimlerini tan›t›rken yard›mc› olmak amac›yla, flu sorular›
yöneltiniz. Nas›l bir resim yapt›n? Hangi renk ya da renkleri kulland›n? Neden? Resmini be¤endin mi? Resmi yaparken yoruldun mu? En çok hangi or-

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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gan›nla resim yapmay› sevdin? Baflkalar› senin resmini be¤endiler mi? Resmini birisine hediye etmek ister misin?
DE⁄ERLEND‹RME
O günkü derste neler hissettikleri ö¤rencilere sorulur. Birlikte yapt›klar› etkinli¤in
onlar› heyecanland›r›p heyecanland›rmad›¤› sorusu yöneltilir. Baflka hayali resimler yapmay› isteyip istemediklerine iliflkin düflünceleri al›n›r.
ETK‹NL‹K 2- G‹ZEM TORBASI: B‹LMECELER
Amaçlar ve Kazan›mlar
Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Nefesini do¤ru kullan›r.
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.
Kendini sözel olarak ifade edebilme
Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
Söz almak için s›ras›n› bekler.
HAZIRLIK
Bezden yap›lm›fl torba, torban›n içine konmak üzere ö¤renci say›s› kadar farkl›
nesnelerin foto¤raflar› (kafl›k, kalem, tabak, tencere, defter, televizyon, masa, sandalye, araba, f›r›n gibi).
SÜREÇ
Ö¤retmen, ö¤rencilere bezden yap›lm›fl a¤z› torba biçiminde kapat›lm›fl çantay›
gösterir ve bunun gizem torbas› oldu¤unu söyler. Gizem torbas› etkinli¤inde afla¤›daki ad›mlar izlenir:
• Ö¤rencilerin etraf›n›zda daire biçiminde oturmas›n› isteyiniz.
• Gizem torbas›n›n içinde ne/neler olabilece¤ini ö¤rencilerden tahmin etmelerini isteyiniz. Bütün tahminleri dinleyiniz, tahminler do¤ru olmasa bile tahmini be¤endi¤inizi ifade eden sözler kullan›n›z.
• Çantan›n içinde foto¤raflar oldu¤unu ve bu foto¤raflardan yararlanarak bilmeceler oluflturaca¤›n›z› söyleyiniz.
• Bilmecenin; bir fleyin ad›n› anmadan özelliklerini söyleyerek o fleyin ne oldu¤unu bulmay› dinleyene b›rakan oyun oldu¤unu vurgulay›n›z.
• ‹lk çal›flmay› ö¤rencilerinizin tamam›yla gerçeklefltirmek için torbadan bir foto¤raf al›n›z, bu foto¤rafta yer alan nesnenin ne oldu¤unu bulmak için sorular sormalar› gerekti¤ini söyleyiniz ve flu dört sorunun onlara yard›m edece¤ini belirtiniz: “flekli neye benziyor, sesi var m›, kimler kullan›r, ne ifle yarar?”
Örne¤in seçti¤iniz foto¤raf tencere foto¤raf› olsun ve bu sorular yard›m›yla
ö¤rencileriniz nesnenin ne oldu¤unu bulabildiklerini görmelerini sa¤lay›n›z.
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• Etkinli¤in ikinci k›sm›nda, ö¤rencilerinizi tek tek yan›n›za ça¤›rarak torbadan bir foto¤raf almalar›n› ve foto¤raf› arkadafllar›n›n görmemeleri için arkas›n› çevirmesini isteyiniz. S›n›ftaki di¤er ö¤rencilerin yukar›da geçen dört soruyu s›ras›yla sormalar›na ve foto¤raf›n sahibi ö¤rencinin bu sorulara yan›t
vermesine yard›mc› olunuz. Her ö¤rencinin torbadan foto¤raf seçimi ve sorular› yan›tlamas›yla etkinli¤i tamamlay›n›z.
DE⁄ERLEND‹RME
Gizem torbas› etkinli¤inin onlar› heyecanland›r›p heyecanland›rmad›¤› sorusu yöneltilir. Etkinli¤in en çok neresini be¤endikleri sorulur. Baflka hangi nesnelerin foto¤raflar›n›n gizem torbas›na koyulabilece¤i sorulur. Bilmece bilenlerden bildikleri bilmeceleri arkadafllar›na sormalar› istenir.
ETK‹NL‹K 3- BEN‹M ELMAM
Amaçlar ve Kazan›mlar
Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Nefesini do¤ru kullan›r.
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.
Kendini sözel olarak ifade edebilme
Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
Söz almak için s›ras›n› bekler.
Duygu, düflünce ve hayallerini yarat›c› yollarla aç›klar.
HAZIRLIK
Farkl› renk, büyüklük ve cinslerde yedi elman›n bulundu¤u sepet.
SÜREÇ
Ö¤retmen, elmalar›n bulundu¤u sepeti ö¤rencilere gösterir ve elma oyunu oynayacaklar›n› söyler. Benim elmam etkinli¤inde afla¤›daki ad›mlar izlenir:
• Elmalar› tüm ö¤rencilerin görebilece¤i bir biçimde yan yana koyunuz.
• Zihninizden bir elmay› tuttu¤unuzu ve o elman›n özelliklerini anlataca¤›n›z›, onlar›n da hangi elmay› tuttu¤unuzu bulmaya çal›flacaklar›n› söyleyiniz.
Elman›z›n özelliklerini tan›t›rken özellikle kiflilefltirmelerden yararlan›n›z.
Örne¤in, benim elmam›n çilleri var, üzerinde bir yara izi var, elime s›¤abilir, rengi k›rm›z› gibi özelliklerini betimleyiniz. Ö¤rencilerin, sizin zihninizden tuttu¤unuz elmay› bulmalar›n› bu özellikler yard›m›yla sa¤lay›n›z.
• Ö¤rencilerinizi s›rayla yan›n›za ça¤›r›p zihinlerinden bir elma tutmalar›n› isteyiniz ve tuttuklar› elman›n özelliklerini betimleyici sözcükler kullanarak
tan›tmalar› konusunda yard›mc› olunuz. S›n›ftaki di¤er ö¤renciler, arkadafllar›n›n tuttu¤u elman›n hangi elma oldu¤unu söylemesiyle etkinli¤e di¤er
ö¤rencilerle devam ediniz.
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• S›n›f›n›zdaki tüm ö¤rencilerin zihinlerinden bir elmay› seçmeleri ve betimlemelerle elmalar›n› tan›mlamalar› ve arkadafllar›n›n o elman›n hangi elma oldu¤unu bulmalar›n›n ard›ndan elmalar› hep birlikte y›kay›p ö¤renci say›s›na göre dilimleyip birlikte yiyerek etkinli¤inizi tamamlay›n›z.

DE⁄ERLEND‹RME
Bundan sonra elma yerken özelliklerine dikkat edip etmeyecekleri sorulur. Baflka
hangi meyvelerle bu oyunu oynayabilecekleri sorusu yöneltilir. Farkl› meyvelerle
aileleriyle bu oyunu oynayabilecekleri söylenir.

‹lkö¤retim
ETK‹NL‹K 4: KONUfiMA BALONLARI
Tema: Hayal Gücü ve Gizemler
Metin Ad›: Gökkufla¤›
S›n›f: 1
Metin Türü: fiiir
Süre: 80 dk.
GÖK KUfiA⁄I
Yedi renklidir gök kufla¤›
Ifl›l ›fl›l, c›v›l c›v›l
Sar›, turuncu, k›rm›z›,
Mavi, lacivert, mor, yeflil
Hepside en sevdi¤im renklerden,
Güzel renkli gök kufla¤›m.
Uçabilsem keflke,
Ç›ksam göklere,
Kaysam gök kufla¤›n›n üzerinden,
Ifl›l ›fl›l c›v›l c›v›l renklerden,
Yedi renkli gök kufla¤›m.
CAN ALTINTAfi
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Kazan›mlar:
Yazma Kurallar›n› Uygulama
Yazmaya haz›rl›k yapar.
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.
Kendini Yaz›l› Olarak ‹fade Etme
Olaylar› olufl s›ras›na göre yazar.
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma
Serbest yazmaya istek duyar.
Konuflma Kurallar›n› Uygulama
‹flitilebilir bir ses tonuyla konuflur.
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Kendini Sözlü Olarak ‹fade Etme
Konuflmas›nda olaylar› olufl s›ras›na göre anlat›r.
I. HAZIRLIK
Ön Haz›rl›k
Araç gereç haz›rl›¤›, konu ile ilgili boya kalemleri, defter ve kitap haz›rl›¤›
Zihinsel Haz›rl›k
1. Ön bilgileri hareketi geçirme
Ö¤retmen ö¤rencilere “gökkufla¤› gördünüz mü? Ne zaman gökkufla¤› oluflur? gibi sorular sorar.
2. Anahtar sözcüklerle çal›flma
Ö¤retmen metinde geçen, “gökkufla¤›, renk, gökyüzü” sözcüklerinin anlamlar›n› ö¤rencilerin cümle içinde kullanmalar›n› sa¤lar.
3. Tahmin etme
Ö¤rencilere fliirin bafll›¤›n› okuyarak metinde geçenleri tahmin etmelerini
ister.
II. ANLAMA
A. Dinleme, Okuma ve Görsel okuma
1. Dinleme:
Ö¤retmen ö¤rencilere sesli okuma s›ras›ndaki dinleme kurallar›n› hat›rlat›r
ve metni bir kez sesli okur.
2. Okuma:
Ö¤retmen ö¤rencilere sesli okuma yapt›r›r.
3. Görsel okuma
Ö¤retmen okuma sonras› ö¤rencilerin metinle resim iliflkisini sorgulamalar›n› sa¤lar.
B. Metin ‹nceleme
Metinle ilgili ö¤retmen ö¤rencilere 5N 1K sorular› sorar.
C. Söz Varl›¤›n› Gelifltirme
Ö¤retmen ö¤rencilerden yeni ö¤rendikleri sözcüklerin anlamlar›n› pekifltirmeye
yönelik sözcüklerinin geçti¤i bir öykü kurmalar›n› ister.
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III. MET‹N ARACILI⁄IYLA Ö⁄RENME
Günlük Hayatla ‹liflkilendirme
Ö¤retmen ö¤rencilerden gökkufla¤›n›n renklerini çevrelerindeki renklerle karfl›laflt›rmalar›n› ister.
Di¤er Derslerle Ba¤lant› Kurma
Hayat Bilgisi dersi “Dün Bugün Yar›n” temas›, “çevresindeki varl›klar›n renk çeflitlili¤ini fark eder”. Ö¤retmen ö¤rencilerden çevrelerinde gördükleri eflyalar›n renklerini söylemelerini ister.
IV. KEND‹N‹ ‹FADE ETME
Zihinsel Haz›rl›k
Ö¤retmen konuflma balonlu karikatürleri s›n›fa getirir. Karikatürleri ö¤rencilere
gösterir. Ö¤rencilerin karikatürler hakk›ndaki görüflleriyle konuflma sürecine dâhil
edilmesini sa¤lar.
SIRALI KONUfiMA BALONLU RES‹MLER
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Konuflma ve Yazma
Ö¤rencilere, konuflma balonu bofl olan s›ralamas› yap›lmam›fl s›ral› resimler verilir. Ö¤rencilerden bu resimleri incelemeleri istenir. ‹ncelenen resimler hakk›nda
düflünceler üretilir, resimler hakk›nda konuflulur. Ö¤rencilerden resimleri s›ralamalar› ve boyamalar› istenir. Bundan sonraki aflamada, ö¤rencilerden konuflma
balonlar›n› yazmalar› istenir. Konuflma balonlar›n› yazarken nokta, soru ve ünlem
iflaretini kullanmalar› istenir. Ö¤renciler oluflturduklar›, konuflma balonlar›n› arkadafllar›yla paylafl›rlar. Ö¤rencilerin, konuflma balonu arac›l›¤›yla oluflturduklar› metinler s›n›f panosuna veya duvar›na as›l›r.
Görsel Sunu
Ö¤rencilerden do¤a olaylar›yla ilgili olarak s›ral› resimler yapmalar› istenir.
DE⁄ERLEND‹RME
Ö¤rencilerin, yazma sürecine ve s›ral› resimlere iliflkin duygu ve düflüncelerini
paylaflmalar› istenir.
ETK‹NL‹K 5: KUKLALAR KONUfiUYOR
Tema: De¤erlerimiz
Metin Ad›: Karagöz ve Hacivat
S›n›f: 4
Metin Türü: Öyküleyici Metin
Süre: 80 dk.
KARAGÖZ ‹LE HAC‹VAT
Hacivat: Karagözüm merhaba!
Karagöz: Karagöz evde yok
Hacivat: Can›m flakay› b›rak da arkadafl›n›n yan›na gel.
Karagöz: Arkadaki tafl›n yan›na gelemem.
Hacivat: Gelmezsen gidiyorum.
Karagöz: Gidersen git gelmiyorum.
Hacivat: Karagözüm k›zma ben de istemeyerek geç kald›m.
Karagöz: Sende simit yiyerek mi geç kald›n?
Hacivat: De¤il efendim trafik yüzünden geç kald›m.
Karagöz: Hangi Refik yüzünden?
Hacivat: Refik de¤il, trafik.Yani gelece¤im yollarda s›k›fl›kl›k vard›.
Karagöz: Nerede s›rnafl›kl›k vard›.
Hacivat: Sorma efendim...Son kavflakta kalabal›k vard›.
Karagöz: Sar› kuflakta alabal›k m› vard›?
Hacivat: Sinirlenmeyeyim diyorum olmuyor. Kavflak diyorum yani yollar›n kesiflti¤i yer.
Karagöz: Hay hay yollar›n k›z›flt›¤› yer...
Hacivat: Sonra takside kalakald›m. Yol t›kan›nca taksi ilerleyemedi. Bakt›m ki sana gelmek için geç kalaca¤›m taksiden ç›k›p yürümeye bafllad›m.
Karagöz: Öyle söylesene...
Hacivat: Sonra karfl›ya geçerken dalg›nl›k yüzenden k›rm›z› ›fl›¤› görememiflim.
Karagöz: Darg›nl›k yüzünden m›zm›z kafl›¤› m› göremedin?
Hacivat: Hay kafl›k burnuna girsin! Tabi yanl›fl anlars›n; çünkü trafi¤i bilmiyorsun.
Karagöz: Kim demifl bilmiyorum diye v›z›r v›z›r biliyorum.
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Hacivat: Peki yeflil yanarsa ne yapars›n bakay›m?
Karagöz: Onu bilmeyecek ne var? Yeflim yanarsa bafl›ndan afla¤› bir kova su boflalt›r›m.
Hacivat: Yeflim de kim? Yollarda karfl›ya geçecek insanlar ve araçlar için renkli
›fl›klar yan›p söner. Sar› ›fl›k da bekle demektir. Sonra yeflil ›fl›k yanarsa bu da geç
demektir.
Karagöz: Peki ya bozulur yeflil ›fl›k sönmezse ben durmadan karfl›ya geçip geri mi
dönece¤im?
Hacivat: Ifl›klar bozuksa veya hiç yoksa orada bir trafik polisi bulunur.
Karagöz: O iyi iflte...
Hacivat: Karagözüm ›fl›k ve polis yoksa yolda yaya geçidi olur.
Karagöz: fiaka yapt›m bunlar› çocuklar bile biliyor. Ben de biliyorum. K›rm›z› ›fl›k
dur demektir.
Hacivat: Aferin karagözüm sak›n k›rm›z› ve yeflil ›fl›klar› unutma!
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
K›sa oyunlar yazar.
‹flbirli¤i yaparak yazar.
1. HAZIRLIK
Araç-gereç haz›rl›¤›
Kese kâ¤›d› ile kukla yap›m malzemesi, defter kitap haz›rl›¤›
Zihinsel haz›rl›k
1. Ö¤retmenin s›n›fa önceden haz›rlad›¤› iki kukla ile girmesi, ö¤rencilere kuklalar›n› göstermesi ve kuklalar›n kendisine ait oldu¤unu söylemesi.
2. Ö¤retmenin, ö¤rencilere, kendi kuklalar›n› haz›rlayacaklar›n› ve derste kukla gösterisi yapacaklar›n› söylemesi.
3. Ö¤rencilerden, haz›rlayacaklar› kuklalar›n neler söylemek isteyeceklerini
düflünmelerini istemesi.
4. Ö¤rencilere “Karagöz ve Hacivat” gösterisi seyrettirmesi.
Anahtar sözcükler
“ba¤›rmak, f›s›ldamak, söylemek, sözcüklerinin ve ç›¤l›k atmak deyiminin” anlamlar›n› s›n›fça tart›fl›n›z ve içinde bu sözcüklerin geçti¤i farkl› cümlelerle ö¤rencilerin sözcüklerin anlam›n› bulmalar›na yard›mc› olunuz.
Metni tan›ma ve tahmin etme
Ö¤rencilerinize, kuklalar› göstererek, ne tür bir çal›flma yapaca¤›n›z› tahmin etmelerini isteyiniz.
Amaç Belirleme
Ö¤rencilere bu metni neden okuduklar›n› sorarak okuma amac›n› belirleyiniz.
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2. ANLAMA
1. Dinleme, okuma görsel okuma görsel sunu, söz varl›¤›n› gelifltirme
Dinleme
Amaç, yöntem ve tekniklerinizi ö¤rencilerinizle beraber belirledikten sonra
metni ö¤rencilerinize okuyunuz. Numaraland›r›lm›fl yerlerde durarak ö¤rencilerinize tahmin çal›flmas› yapt›r›n›z.
Okuma
Okuma, amaç, yöntem ve tekniklerinizi ö¤rencilerinizle beraber belirledikten
sonra örnek okuma yap›p, metni ö¤rencilerinize sesli olarak okutunuz. Okuma
say›s›n› belirlerken ve paylaflmal› okuma gerçeklefltirirken; bütün s›n›fa
okuma yapt›rma kayg›s› duyulmamal›d›r. Ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimleri göz önünde tutulmal›d›r.
Görsel Okuma
Okuma sonras› metinle resim iliflkisini sorgulamalar›n› sa¤lay›n›z.
Bilinmeyen Sözcüklerle Çal›flma
Ö¤rencilerden metinde geçen anlam›n› bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini
ve arkadafllar›yla tart›flmalar›n› isteyiniz.
2. Metni ‹nceleme
• Karagöz ve Hacivat metnini hikaye haritas› ile ifade etmelerini isteyiniz.
• Ö¤rencilerden metinle ilgili olarak kendilerine ilginç gelen bir bölümü resimlemelerini isteyiniz.
• Metne uygun baflka bafll›klar bulmalar›n› isteyiniz.
3. Söz Varl›¤›n› Gelifltirme
• Ö¤rencilerinizden yeni ö¤rendikleri sözcüklerin anlamlar›n› pekifltirmeye
yönelik sözcüklerinin geçti¤i bir öykü kurmalar›n› isteyiniz.
• Bu sözcüklerin onlara ça¤r›flt›rd›klar› di¤er sözcükleri ç›karmalar›n› isteyiniz.
3. MET‹N ARACILI⁄IYLA Ö⁄RENME
Günlük Hayatla ‹liflkilendirme
Ö¤rencilerden, günlük yaflamlar›nda karfl›l›kl› konuflmalarda nelere dikkat ettiklerini konuflmalar›n› isteyiniz.
Di¤er Derslerle ‹liflkilendirme
Konuyu Hayat Bilgisi dersi “Birey ve Toplum” temas›yla iliflkilendiriniz.
Araflt›rma Konusu:
4. KEND‹N‹ ‹FADE ETME
Yazma ve Konuflma:
Ö¤rencilere iki karakter için karfl›l›kl› konuflma haz›rlayacaklar› söylenir. Bu karfl›l›kl› konuflmalar oluflturulurken afla¤›daki ad›mlar izlenir.
• Karfl›l›kl› konuflmalar›n› en az alt› cümleden oluflturmalar›n› söyleyiniz.
• Karfl›l›kl› konuflmalarda “söyledi” sözcü¤ü yerine “ba¤›rd›”, “f›s›ldad›”, “sordu”, “ç›¤l›k att›”, “yalvard›” gibi sözcükleri kullanmalar›n› isteyiniz.
• Karfl›l›kl› konuflmay› yazarken noktalama iflaretlerini do¤ru kullanmalar›n›
isteyiniz.
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• Karfl›l›kl› konuflmalar› yazarken her cümlenin ilk harfinin büyük olmas› gerekti¤ini söyleyiniz.
• Kukla isimlerinin ilk harflerinin büyük yaz›lmas› gerekti¤ini vurgulay›n›z.
Ö¤renciler ikiflerli gruplara ayr›l›r. fiekil 8.1’de görülen bafl ve a¤›z resimleri fotokopi makinesi arac›l›¤›yla A-4 kâ¤›d› boyutuna büyütülür. Ö¤rencilerden be¤endikleri figürlerden iki tanesini seçmeleri istenir. Seçilen resimler ö¤renciler taraf›ndan boyan›r. Bafl ve a¤›z kesilerek haz›rlan›r. fiekil 8.2’de görüldü¤ü gibi kesekâ¤›d›n›n üzerine bafl ve a¤›z yap›flt›r›l›r (fiekil 8.2 a-b). Yap›flt›r›c›n›n kurumas› için
kuklalar bir kenara b›rak›l›r. Ö¤rencilerin konuya iliflkin düflünce üretebilmeleri
için sorular yöneltilir.
Ö¤rencilere düflünce üretme sürecinde sorulacak anahtar sorular:
1. Kuklan›za ne isim verebilirsiniz? (Ö¤rencilerden ald›¤›n›z yan›tlar› tahtaya
yaz›n›z)
2. Di¤er kuklan›n ismi ne olabilir?
3. Kuklalar›n›z birbirleriyle konuflmak isteyeceklerdir. Ancak nereden bafllayacaklar›n› bilemeyebilirler, kuklalar›n›z neler konuflabilirler? (Ö¤rencilerden
ald›¤›n›z yan›tlar› tahtaya yaz›n›z)
4. En çok hangi konuyu sevdiniz?
Bu aflamadan sonra ö¤rencilerinizin ikiflerli gruplar halinde kendi karfl›l›kl› konuflmalar›n› yazmalar›n› söyleyiniz. Yönergede yer alan ad›mlar› hat›rlat›n›z. Ö¤renciler, karfl›l›kl› konuflmalar› yazarken s›n›f›n içinde dolafl›n›z ve konuflma konusunda zorluk çeken ö¤rencilerinize yard›mc› olunuz.
Ö¤rencilerin yazd›klar› karfl›l›kl› konuflmalar›, s›n›fta arkadafllar›na kukla arac›l›¤›yla sunmalar›n› sa¤lay›n›z. fiekil 8.2 c’de görüldü¤ü gibi el kesekâ¤›d›n›n içine sokularak kuklalara konuflma hareketi yapt›r›lmas›n› sa¤lay›n›z.
DE⁄ERLEND‹RME
Ek-2’de görülen grup de¤erlendirme formu ö¤rencilerin doldurmas› için da¤›t›l›r.
fiekil 8.1
Kukla Yap›m›nda
Kullan›lacak
Figür Örnekleri
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fiekil 8.2
Kukla Yap›m›

EK-1
Karfl›l›kl› Konuflma Metni Örne¤i
..............................................
(Karfl›l›kl› Konuflman›n Bafll›¤›)

“_________________________” dedi. “____________________________________
_____________________________________________________________________”
dedi. “________________________________________________________________
_____________________________________________”flikayet etti.”
“_____________________________________________________________________
_________” f›s›ldad›. “___________________” ba¤›rd›.
“_____________________________________________________________________
_______________________________!” ç›¤l›k att›.
“_____________________________________________________________” sordu.
“_________________________________________________________” a¤lad›.
Yazanlar: _________________________ ve ___________________________
Ek - 2
Grup De¤erlendirme Formu Örne¤i
Karfl›l›kl› konuflmalar›n›z› tekrar okuyup de¤erlendiriniz.
1. Kuklalar›n›n isimleri ne? Her kukla kaç cümle kurmufl?
.................................................................. .................
.................................................................. .................
2. Kuklalar›n isimlerinin ilk harfini büyük yazd›n›z m›?
( ) Evet
( ) Hay›r
3. “Dedi” sözcü¤ünün yerine karfl›l›kl› konuflman›z› daha ilginç hale getiren dört
sözcü¤ü afla¤›daki boflluklara yaz›n›z.
............................... ............................... ............................... ...............................
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4. Kuklalar›n konuflmalar›nda t›rnak iflareti kulland›n›z m›?
( ) Evet
( ) Hay›r
5. Her cümlenin ilk harfi büyük yaz›lm›fl m›?
( ) Evet
( ) Hay›r
Karfl›l›kl› konuflma metnimizi dikkatlice de¤erlendirdik.
____________________
(imza)
____________________
(imza)

Ortaö¤retim
ETK‹NL‹K 6: AÇIK OTURUM
II. Ünite: Sözlü Anlat›m, Aç›k Oturum
Kazan›m: Aç›k oturumun özelliklerini belirleme ve aç›k oturumda yer alma.
1. Okudu¤u, dinledi¤i, izledi¤i aç›k oturum konuflmalar›n özelliklerini belirler.
2. Aç›k oturumun nas›l bir yerde düzenlenmesi gerekti¤ini belirler.
3. Aç›k oturum konusunun önceden belirlenmesi ve duyurulmas›n›n faydas›n›
tart›fl›r.
4. Aç›k oturumda baflkan›n rolünü belirler.
5. Aç›k oturumda ele al›nan konunun nas›l ifllenece¤ini belirler.
6. Aç›kl›k, ak›c›l›k, duruluk bak›mlar›ndan ayn› oturumda konuflan kiflilerin
metinlerini inceler, farkl›l›klar›n sebeplerini belirler.
7. Aç›k oturumda kullan›lan anlat›m türünü belirler.
8. Aç›k oturumda dilin hangi ifllevde kullan›ld›¤›n› belirler.
9. Aç›k oturumda kullan›lan haber cümlelerini ay›r›r, kullan›l›fl amaçlar›n› aç›klar.
10. Aç›k oturumda görev al›r.
SÜREÇ
Ö¤retmen s›n›fta bir aç›k oturum örne¤ini görüntülü olarak izletir. Ö¤renciler s›n›fa getirdikleri aç›k oturum örneklerini paylafl›rlar. Aç›k oturumun özellikleri bu örnekler üzerinden tart›fl›l›r. Aç›k oturumlarda genifl halk kitlesinin ilgi duydu¤u konular›n seçildi¤i, eser ve çal›flmalar›yla tan›nm›fl kiflilerin konuflturuldu¤u gibi temel özelliklere vurgu yap›l›r. Aç›k oturum örneklerinde kullan›lan anlat›m türü
üzerinde durulur ve dilin hangi ifllevde kullan›ld›¤›na dikkat çekilir. Ö¤renciler
gruplara ayr›l›r. Gruplar hangi konularda aç›k oturum düzenleyeceklerini ve aç›k
oturumun nerede olaca¤›n› planlarlar. Ö¤renciler, haz›rland›klar› konularda aç›k
oturumda görev al›rlar.
DE⁄ERLEND‹RME
Grup de¤erlendirme formu ö¤rencilerin doldurmas› için da¤›t›l›r.
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GRUP DE⁄ERLEND‹RME ÖLÇE⁄‹
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Aç›k oturumun konusu_____________________________________________
Aç›k oturuma heyecanla haz›rland›k.
Seçti¤imiz konu aç›k oturuma uygundu.
Seçti¤imiz mekân aç›k oturuma uygundu.
Konun nas›l ifllenece¤ine birlikte karar verdik.
Konuflmalar›m›zda tekrarlara düflmedik.
‹fllevsel bir dil kulland›k.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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Özet

N
A M A Ç

1

Sözlü anlat›m e¤itiminin niteli¤ini aç›klamak
Konuflma ve yazma bir anlatma becerisidir. Düzgün yazmak, düzgün konuflmakla yak›ndan ilgilidir. Bu nedenle, sözlü anlat›m etkinlikleri, ö¤rencilerin düzgün konuflmalar› kadar do¤ru ve
güzel yazmalar› için de bafllang›ç oluflturmaktad›r. Konuflma becerisinin kazand›r›lmas› için bütün derslerde ve ders d›fl› etkinliklerde, ö¤rencilere konuflma f›rsatlar› sunulmal›d›r. Ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini dile getirirken kendilerini güven içinde hissetmelerine gereken özen
gösterilmelidir. Güzel konuflma becerisi her fleyden önce ö¤rencinin duyaca¤› güzel örneklerle
kazand›r›labilir.

N
A M A Ç

2

Ö¤retim programlar›nda sözlü anlat›m›n yerini
aç›klamak
Okulöncesi e¤itimin temel amaçlar›ndan biri çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel konuflmalar›n›
sa¤lamakt›r. ‹lkö¤retim Program›nda sözlü anlat›ma yönelik olarak “Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanma, kendini ifade etme ve iletiflim kurma” hedefler aras›nda belirtilmifltir. Ortaö¤retim Program›’nda sözlü anlat›ma iliflkin genel amaçlar: Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i kazand›rmak; sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dilanlam iliflkisini kavratmak; anlat›m türlerinin
özelliklerini kavratmak; günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma ve konuflma becerisi kazand›rmak; 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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1. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤rencilerin sözlü anlat›m
becerilerini gelifltirmelerini destekleyici etkinliklerden
biri de¤ildir?
a. Ö¤rencilerin konuflma becerilerinin her derste
izlenmesi
b. Ö¤renme ortamlar›nda radyo dinleme etkinliklerine yer verilmesi
c. Ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini dile getirirken kendilerini güven içinde hissetmelerinin
sa¤lanmas›
d. Konuflma etkinliklerinde ö¤rencilerin hatalar›n›
görmelerinin sa¤lanmas›
e. Konuflma becerilerinin gelifltirilmesinde sessiz
okuma etkinliklerine yer verilmesi
2. Ö¤rencilere güzel konuflma becerisi kazand›rmada
at›lacak ilk ad›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ö¤rencilerin güzel konuflma örnekleri duymas›n› sa¤lamak
b. Ö¤rencilere yüksek sesle okuma çal›flmalar›
yapt›rmak
c. Ö¤rencilere öykü anlatma etkinlikleri yapt›rmak
d. Ö¤rencilere ön bilgiye sahip olduklar› konularda konuflma etkinlikleri yapt›rmak
e. Ö¤rencilerin üzerinde konuflacaklar› konuya iliflkin notlar almas›n› sa¤lamak
3. Sözlü anlat›m, en yo¤un olarak hangi yol ile edinilir?
a. Gözleyerek
b. Dilbilgisi çal›flarak
c. Yazarak
d. Okuyarak
e. ‹fliterek
4. Afla¤›dakilerden hangisi Okulöncesi E¤itim Program› kazan›mlar›ndan biridir?
a. Sözcükleri yerinde ve anlamlar›na uygun kullanma
b. ‹kna edici konuflma
c. Nefesini do¤ru kullanma
d. Masal, hikâye, f›kra ya da filmi tekni¤ine uygun
anlatma
e. Sorgulayarak konuflma
5. Afla¤›dakilerden hangisi Okulöncesi E¤itim Program›’nda yer alan kazan›mlardan biri de¤ildir?
a. Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlama
b. Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde
ayarlama
c. Sözcükleri do¤ru telaffuz etme
d. Konuflurken anlat›m kurallar›n› uygulama
e. Belli bir konuda konuflmay› sürdürme

6. Afla¤›daki kazan›mlardan hangisi ‹lkö¤retim Türkçe
Dersi Ö¤retim Program›nda (1-5) yer almaz?
a. Konuflma amac›n› belirleme
b. Dinleyicilerle göz temas› kurma
c. Ak›c› konuflma
d. ‹flitilebilir bir ses tonuyla konuflma
e. Konuflma yöntem ve tekniklerini kullanma
7. Afla¤›daki kazan›mlardan hangisi ‹lkö¤retim Türkçe
Dersi Ö¤retim Program›nda (6-8) yer almaz?
a. Model olarak konuflma
b. Kurallar›na uygun konuflma
c. ‹letiflim araçlar›ndan yararlanma
d. Konuflman›n amac›n› belirleme
e. Konuflmaya haz›rl›k yapma
8. ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda (1-5)
ö¤rencinin konuflma becerisini gelifltirmek için yap›lan
ilk etkinlik afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dikkatini yo¤unlaflt›rma
b. Konuflma amac›n› belirleme
c. Amaca uygun yöntem seçme
d. Zihinsel haz›rl›k yapma
e. Görselleri planlama
9. Afla¤›dakilerden hangisi ‹lkö¤retim (6-8) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda sözlü anlat›m›n gelifltirilmesine
yönelik belirlenen genel amaçlar›ndan de¤ildir?
a. Dilin iletiflim birimi oldu¤unu kavratma.
b. Haz›rl›kl› konuflmalar yapma.
c. Konuflmalar›nda beden dilinden yararlanma.
d. Kendini sözlü olarak ifade etme al›flkanl›¤›
kazanma.
e. Konuflma kurallar›n› uygulama.
10. Afla¤›dakilerden hangisi Ortaö¤retim Dil ve Anlat›m
Dersi Program›n›n sözlü anlat›m becerisini gelifltirmeye
yönelik olarak belirlenmifl amaçlardan biri de¤ildir?
a. Dinlediklerini, okuduklar›n›, anlad›klar›n›, düflündüklerini söz ve yaz›yla planl›, etkili, ak›c›,
anlafl›l›r biçimde ifade edebilmelerini sa¤lamak
b. Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i
kazand›rmak
c. Konuflurken Türkçenin farkl› dönemlerine ait
sözcükler kullanmalar›n› sa¤lamak
d. Günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma
ve konuflma becerisi kazand›rmak
e. ‹letiflim arac› olarak dilin ifllevlerini kavratmak
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Yaflam›n ‹çinden
ETK‹L‹ KONUfiMANIN ÖNEM‹
‹nsan için dil ne kadar önemli de¤il mi? Ayn› s›n›rlar
içerisinde yaflayan insanlar›n birbirlerini anlayabilmeleri, bu sayede ortak yaflam biçimini benimsemelerini
sa¤layan dil, ulusal benli¤in en önemli temel tafl›d›r.
Kendini ifade edebilmenin, ihtiyac› karfl›laman›n daha
sayabilece¤im birçok ifllevi yerine getiren dilimize ne
kadar sahip ç›kabiliyoruz? Ülkemize bakt›¤›m›zda bu
konuda çok iç aç›c› fleyler gördü¤ümüzü söyleyemeyece¤im.
Cumhuriyetin kurulmas›yla beraber Atatürk’ün en büyük devrimlerinden bir tanesi de dil devrimidir. Türk
harflerinin kabulü ve bunu pekifltiren Türk Dil Kurumu,
bu yolda at›lan en büyük ad›mlard›r. Osmanl›’n›n kulland›¤› Farsça ve Arapçan›n (birazda Türkçe kar›fl›m›yla) kulland›¤› Osmanl›ca, Atatürk’ün de gözlemleriyle
Türk Milleti’nin yap›s›na uygun olmad›¤› saptanm›flt›r.
O zamandan günümüze gelene kadar kimi zaman Arapça gibi do¤u dillerinin, kimi zamanda da ‹ngilizce, Frans›zca gibi (ki bu son zamanlarda çok daha yayg›n) bat›
dillerinin kavramlar›n› dilimize adapte etti¤imizi, böylece Türkçe’yi di¤er dillerin etkisinde b›rakt›¤›m›z› görüyoruz. Bu da ulusal benli¤imiz için çok büyük bir tehdit oluflturmaktad›r.
‹flte dilde gelinen bu nokta; kendi öz kültürümüz için
gerçekten çok sak›ncal› bir durum teflkil etmektedir.
Dilde ba¤›ml›l›ktan en k›sa zamanda kurtulmam›z gerekmektedir. Büyüklerimizden tutun da, yetiflen yeni
nesile kadar birçok insan hiçbir flekilde ne konuflma diline, ne de yaz› diline önem veri yor. Özellikle ailede
bafllayan konuflma düzgünlü¤ü, daha sonra sosyalleflmeyle, okulda e¤itim alarak çok daha belirgin hala geliyor. E¤er ö¤retmen bu konuda dikkatliyse çocuk güzel Türkçe konuflman›n temellerini sa¤lam at›yor. Tabiî
ki arkadafl çevresinin de edinilen konuflma fleklini etkiledi¤ini de göz ard› etmemeliyiz.
Sokaklarda en az iki- üç dükkân›n tabelas› ya da cam
yaz›lar› yabanc› isimler ve kavramlarla dolu. ‹lgimi çeken baflka bir tablo ise, sunuculuk yapan ve bu konuda
e¤itimini alm›fl kifliler bile halka hitap ederken kulland›¤› kelimelere dikkat etmiyorlar. Örne¤in uzun zamandan beri “flu flu olay flu saatte bafllad› diyeceklerine; flu
saatte start ald›” gibi yar› ‹ngilizce, yar› Türkçe kelimeler kullan›yorlar. Nedir bu bir türlü anlam›fl de¤ilim?

E¤er bu iflin uzmanlar› da bunu yap›yorsa gerçekten iflimiz çok zor Ben hiç unutmuyorum üniversitedeyken
e¤itimini ald›¤›m “Türkçeyi Etkin Konuflma” dersinde
TRT kökenli ö¤retmenimiz dilin güzelliklerini bize o
kadar güzel özümseterek anlatm›flt› ki, ben bu sayede
Türkçenin güzelli¤ini bir kere daha anlam›flt›m.
Bu ülkeyi seven, tüm de¤erlerine sahip ç›kan Türk Milleti’ne yine çok büyük ifl düflüyor. Zarar›n neresinden
dönersek kârd›r. Burada baflta Türk Dil Kurumu olmak
üzere (çünkü karfl›l›¤›n› bulduklar› kelimeleri yeterince
halka aktaram›yorlar), devlet büyüklerimiz, programlar
sunucular›m›z, yani herkes kulland›¤› dile çok önem
vermeli, gere¤ini yerine getirmelidir.
Bak›n kaç yüzy›l evvel Kutadgu Bilig ne demifl: “‹nsanda dilince de¤iflir kader, ya yurda bafl olur ya bafl gider”

”

Kaynak: www.boluhaber.com’un 19.02.2007 tarihli yaz›s›ndan 08.06.2008 tarihinde al›nm›flt›r.

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

175

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. e

S›ra Sizde 1
Konuflma becerisinin kazand›r›lmas› için bütün derslerde ve ders d›fl› etkinliklerde, ö¤rencilere konuflma f›rsatlar› sunulmal›d›r. Ö¤renme ortam›nda güzel konuflma örnekleri ö¤rencilere dinletilmelidir. Bu amaçla, ö¤rencilerin tiyatroya götürülmesi ve uygun film örneklerinin izletilmesi, radyoda ve televizyonda ö¤retmen taraf›ndan seçilen programlar›n dinletilmesi ve izletilmesi, ö¤renci düzeyine göre seçilmifl fliir kasetlerinin dinletilmesi yap›labilecek etkinlikler aras›ndad›r. Sözlü anlat›m becerisinin gelifltirilmesinde, öykü/olay anlatma,
f›kra anlatma, kitap tan›tma, tart›flma, drama, münazara,
panel, sempozyum, kukla gösterimi gibi etkinlikler ö¤rencinin dil geliflimine destek sa¤lamaktad›r.

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

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözlü Anlat›m E¤itiminin Niteli¤i” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözlü Anlat›m E¤itiminin Niteli¤i” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözlü Anlat›m E¤itiminin Niteli¤i” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Programda ö¤rencinin konuflma becerisini gelifltirmek
için önce zihinsel haz›rl›k yapt›r›lmaktad›r. Bu çerçevede konuflmaya haz›rl›k, konuflma amac›n› belirleme,
amaca uygun yöntem seçme, konuyu s›n›rland›rma,
dikkatini yo¤unlaflt›rma ve görgü kurallar›na uygun
konuflma üzerinde durulmaktad›r. Ard›ndan ö¤rencilerin kendini sözlü olarak ifade etme becerilerine a¤›rl›k
verilmektedir. Bu amaçla önbilgilerini kullanma, görsellerden yararlanma, düflüncelerini mant›ksal bütünlük içinde sunma, farkl› düflünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma, karfl›laflt›rma yapma, sebep-sonuç iliflkisi kurma, s›n›flama, de¤erlendirme, özetleme gibi anlamay› ve zihinsel becerileri gelifltirici çal›flmalara yer
verilmektedir.
S›ra Sizde 3
6., 7., 8. s›n›f ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda konuflma ö¤renme alan› amaçlar› flöyledir: Konuflma kurallar›n› uygulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, haz›rl›kl› konuflmalar yapma, kendi konuflmas›n› de¤erlendirme, kendini sözlü olarak ifade etme
al›flkanl›¤› kazanma.
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Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
S›ra Sizde 4
Programda sözlü anlat›ma yönelik olarak belirlenmifl
genel amaçlar flu biçimde aç›klanm›flt›r:
Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i kazand›rmak, iletiflim arac› olarak dilin ifllevlerini kavratmak,
sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam iliflkisini kavratmak, günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
yazma ve konuflma becerisi kazand›rmak, 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, tart›flma, de¤erlendirme becerisi kazand›rmak, konuflurken ve yazarken anlat›m kurallar›na uymalar›n› sa¤lamak.

Akal›n, fi. (2006). Türkçe ö¤retimi. Ankara: Nobel Yay›n
Da¤›t›m.
Gündüz, O. (2007). Türkçe ö¤retiminde metin bilgisi.
‹lkö¤retimde Türkçe ö¤retimi. K›rkk›l›ç, A. ve Akyol,
H. (Ed.). Ankara: PegemA Yay›nc›l›k.
Kellaher, K. (1999). 101 picture prompts to spark super
writing. New York: Scholastic Professional Books.
MEB, (2004). ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›
ve K›lavuzu (1-5. S›n›flar). Ankara: Talim Terbiye
Kurulu Baflkanl›¤›.
MEB. (2006). ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›
ve K›lavuzu (6-8. S›n›flar). Ankara: Devlet Kitaplar›
Müdürlü¤ü Bas›mevi.
MEB. (2006). 36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okul Öncesi
E¤itim Program›. ‹stanbul: Ya-Pa Yay›n Pazarlama.
MEB. (2008). Ortaö¤retim Dil ve Anlat›m Dersi Ö¤retim
Program›. ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp adresinden eriflilmifltir.
Özbay, M. (2005). Sesle ilgili kavramlar ve konuflma
e¤itimi. Millî E¤itim, 168, s. 116-125.
Sunflower, C. (1994). Really writing: ready-to-use
writing process activities for the elementary grades.
New York: The Center for Applied Research in
Education.
Tompkins, G. (2004). Teaching writing: balancing
process and product. New Jersey: Pearson Prentice
Hall.
Yang›n, B. (1999). ‹lkö¤retimde Türkçe ö¤retimi. Ankara:
MEB Yay›nlar›.
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Sözlük
A

Biçim bilgisi: Kök, gövde ve ekleri, ek kök birleflmelerini,
dilin türetme ve çekim özelliklerini, kelime türlerini ve

Aç›k oturum: Siyasal, sosyal ve kültürel anlamda toplumu ilgilendiren bir konunun, sorunun uzman kifliler taraf›nda
bir baflkan yönetiminde ve dinleyici kitlesi önünde tart›fl›larak aç›klanmas› fleklinde yap›lan toplant›lar.
Aç›klay›c› anlat›m: Al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir
konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve yaz›da ö¤retme amaç al›narak nesnel bir dil

kelime üretme yollar›n› inceleyen dil alan›.
Bildirme (haber) kipi: Eylemlere gelerek eylemin gerçekleflti¤i zaman› bildiren ekler.
Bilgilendiricilik: Bir metinle aktar›lan bilgilerin nitelik ve niceli¤i ya da bu bilgilerin bilinirlik derecesi.
Birleflik sözcük: Belirtisiz ad tamlamalar›, s›fat tamlamalar›,
s›fatlar›n addan sonra gelmesiyle oluflan ve genellikle

kullan›lan anlat›m türü.

deyim olarak kullan›lan isnat gruplar›, birleflik fiiller, iki-

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

lemeler, k›saltma gruplar› ve kal›plaflm›fl çekimli fiiller-

lelerle yazma, bir anlat›m›n okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan ayn› biçimde alg›lanmas›.
Aç›fl ve sunufl konuflmalar›: Herhangi bir tören, toplant›,
kutlama ve özel günlerde toplant› yerinde bulunan in-

den oluflan ifadeler.
Bo¤umlanma: Konuflma organlar›n›n dil seslerini oluflturmas›.
Bo¤umlanmak: Bir sesin ç›kar›lmas› için ses yolunun herhangi bir yerinde oluflan daralma ya da kapanma.

sanlar› bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek için yap›lan
tan›t›c›, bilgilendirici girifl konuflmalar›.
Ad durum ekleri: Bir söz grubu ya da cümle içindeki adlar›,
di¤er sözcüklere, farkl› anlam iliflkileri kuracak flekilde

Ç
Çekim eki: Sözcüklerin sözcük öbe¤iyle veya cümle içindeki di¤er sözcüklerle iliflkisini sa¤layan ekler.

ba¤lamaya yarayan ekler.
A¤›z: Yerel konuflma biçimleri.
Ak›c›l›k: Anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas›
olmayan bir engele tak›lmadan ak›p giden cümleler kurulmas›.
Amaçl›l›k: Her yaz› ya da konuflman›n belli bir amaca yönelik olmas›.
Ana dili: ‹nsan›n içinde do¤up büyüdü¤ü aile ya da toplum
çevresinde ilk ö¤rendi¤i dil.
An›: Bir kimsenin bafl›ndan geçenleri, tan›k oldu¤u, duydu¤u
olaylar› ya da durumlar› anlatt›¤› yaz›.
Anlat›m: Duygu, düflünce ve isteklerin sözlü ya da yaz›l› olarak ifade edilmesi.
Artgönderim: Eflgönderim iliflkisi içinde olan her sözcük ya
da dilbilgisel öge, baflka bir deyiflle göndergeleri ayn›
olan her gösterge.

B

D
De¤ifltirim: Metinde bir ögenin yerini, bir baflka ögenin almas›.
Demeç: Herhangi bir konuya iliflkin olarak yetkili bir kiflinin
bas›n ve yay›n organlar›na yapt›¤› aç›klamalar.
Dil bilim: Dili bütün yönleriyle ele alan bilim dal›.
Dil: duygu, düflünce ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam
yönünden ortak olan ö¤eler ve kurallardan yararlan›larak, baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan, çok yönlü, çok
geliflmifl bir araç.
Dilek (tasar›) kipi: Eklendi¤i eylemin yap›lmas›ndaki iste¤i,
koflulu, gereklili¤i bildiren ekler.
Dilekçe: Kifli ya da kurulufllar›n bir iste¤ini bildirmek için kamu kurulufllar›na veya özel kurulufllara yazd›¤› k›sa mektuplar.
Dinleme: iflitileni anlamak ve saklamak ya da iflitileni anla-

Ba¤dafl›kl›k: Metindeki sözcüklerin ve tümcelerin birbirlerine aflamayla eklenmesi.
Basit sözcük: Bir sözcü¤ün hiç yap›m eki almam›fl en küçük
parçalar›.
Beden dili: Duygu ve düflüncelerin yüz ifadesiyle ve vücut
hareketleriyle anlat›lmas›.
Belgegeçer: Bir belgenin karfl› tarafa iletilmesini sa¤layan
elektronik araç.
Betimleyici anlat›m (tasvir etme): Betimleme en yal›n biçimiyle sözcüklerle resim çizme ifli.

mak amac›yla dikkat harcamak.
Do¤all›k: Gerçekli¤in d›fl›na ç›k›lmadan bir duygunun, bir
düflüncenin içten geldi¤i gibi anlat›lmas›.
Do¤ruluk: Cümlenin dil kurallar›na uygun olmas›.
Dolayl› anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde, olaylar›n bir
anlat›c›n›n a¤z›ndan anlat›lmas›.
Dolays›z anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde, olaylar›n kahraman›n a¤z›ndan anlat›lmas›.
Durak: Konuflmada anlam›n gerekti¤i biçimde, sözcükler aras›nda yap›lan ses kesintisi.
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Duruluk: Gereksiz sözcüklerin ve gereksiz cümlelerin bulun-

Konferans: Bilim, sanat, teknoloji gibi alanlarda uzman kiflilerin belli bir konuya aç›kl›k getirmek amac›yla topluluk

may›fl›.

karfl›s›nda yapt›klar› planl› konuflmalar.

Durumsal gönderge: Sözlü iletiflimi belirleyen, bu iletiflim s›ras›nda var olan zaman›, nesneleri, varl›klar› kapsayan

Kongre: Herhangi bir sanat veya bilim dal›na ba¤l› uzmanlar›n, ya da siyasi bir parti, dernek ve teflkilata ba¤l› kiflile-

gönderge.

rin toplan›p önceden belirlenmifl olan konular üzerinde

Durumsall›k: Bir metnin al›c›s›na ve al›c›s›n›n yaflant›s›na

yapt›klar› toplant›lar ve konuflmalar.

uygunluk.

Konuflma (sözlü anlat›m): zihinde tasarlananlar› söze dö-

E

nüfltürme ya da sözle gerçeklefltirilen, kifliler aras›nda etkileflim yaratan bir anlat›m etkinli¤i.

Eksiltili anlat›m: Al›c›n›n alg›lamas›n› olumsuz biçimde etkilemeyecek flekilde, metindeki baz› ifadelerin düflürül-

Kök: Hiçbir yap›m eki almam›fl, anlaml› daha küçük parçalara bölünemeyen sözcükler.

mesi yoluyla oluflan anlat›m biçimi.
Ezgi: Konuflma s›ras›nda, yarat›lan ton (titrem) de¤iflimlerinin

Kültür: Bir toplumun sahip oldu¤u yaflay›fl, düflünce ve sanat
varl›klar›n›n tümü.

tümü.

F

M

Forum:Toplumu ilgilendiren herhangi bir konunun genifl ka-

Metinler aras›l›k: Metinlerin anlam›n›n baflka metinler tara-

t›l›ml› olarak tart›fl›ld›¤› bir toplant› türü.

f›ndan flekillendirilmesi, bir metnin önceki metinlerle
kurdu¤u iliflki.

G

Metinsel gönderge: Yaz›l› ya da sözlü iletiflim s›ras›nda var

Gönderge: kendisinden söz edilen nesne, kifli, kavram. (Her
zaman üçüncü tekil kifli iyelik ekleriyle ifade edilir. Ör-

olmayan yerleri, nesneleri varl›klar› içeren gönderge.
Mülakat: Herhangi bir konuda tan›nm›fl bir kimseyle karfl›l›k-

tük de olsa göndergesi olmayan bir metinden söz etmek
olanaks›zd›r.)

l› konuflma.
Münazara: Münazara, önceden belirlenmifl bir konunun jüri

Gösterge: ‹ki yönlü, iki yüzü olan bir öge. (Bu iki yön sürek-

ve dinleyici toplulu¤u önünde karfl›t görüflte iki grup ta-

li olarak birbirini an›msat›r, birbirini ça¤r›flt›r›r.)

raf›ndan tart›fl›ld›¤› tart›flma biçimi.

‹

N

‹leti: Bir sözce ya da metin. Dilsel bildiriflim eyleminde konu-

Nesnel anlat›m: Akla ve mant›¤a dayal› anlat›m.

flucunun- yazar›n belli bir düzgüye uygun olarak oluflturup al›c›ya yöneltti¤i göstergesel bütün.
‹letiflim: Duygu, düflünce ve mesaj al›flverifli.
‹yelik ekleri: Nesne ya da kavramlar›n neye ya da kime ait
oldu¤unu gösteren ekler.

O-Ö
Okuma: Bir yaz›y›, sözcükleri, cümleleri, noktalama iflaretleri
ve di¤er ö¤elerle alg›lama ve kavrama süreci.
Öngönderim: Anlaml› bir birimin yerini tutan bir ögenin söylemde ondan daha önce an›lmas›.

K

Ötümlü ünsüz: Ci¤erlerden gelen havan›n ses yolundaki siv-

Kabul edilebilirlik: Metin üreticisi ile metin al›c›s› aras›nda

rilmifl ve gerilmifl kapal› bir engele çarpmas›yla oluflan,

ne kadar bilginin paylafl›ld›¤› ve her ikisinin uzlafl›mlar›-

titreflimli ses veren ünsüz, titreflimli ünsüz, sürekli ünsüz,

n›n ne kadar örtüfltü¤ü.

yumuflak ünsüz, tonlu ünsüz, sedal› ünsüz: b, c, d, g, ¤,

Kanal: Metnin kulland›¤› somut araç. (Yaz›l› metinde; gazete
sayfas›, defter kâ¤›d›, kitap sayfas›, bilgisayar ekran› olabilir. Sözlü metinde, somut araç ise ses dalgalar›d›r.)

j, ›, m, n, v, y, z.
Ötümsüz ünsüz: Ci¤erlerden gelen havan›n a¤›z bofllu¤undaki tam kapal› veya yar› kapal› engellere çarpmas›yla

Kavflak: Sonsesinde ünsüz bulunan bir sözcükle önsesinde

oluflan, titreflimsiz ses veren ünsüz, titreflimsiz ünsüz, sü-

ünlü bulunan bir sözcük aras›nda söyleyiflte gerçeklefle-

reksiz ünsüz, tonsuz ünsüz, sedas›z ünsüz, sert ünsüz: ç,

bilecek ulamay› ortadan kald›rmak için yap›lan k›sa ara

f, h, k, p, s, fl, t.

olarak.
Kod: ‹letinin üretildi¤i dil.

Öykü: Yaflanm›fl ya da yaflanabilir nitelikteki olaylar› anlatan
yaz›nsal tür.

Sözlük
Öyküleyici anlat›m: Okuyucuyu belli bir zaman s›ras›na göre

Söz dizimi: Bir dildeki kelimelerin ve kelime gruplar›n›n cümle içindeki görevleri, birbirleriyle olan iliflkileri, s›ralan›fl-

aktar›lan olaylar›n içine alarak etkileyen anlat›m biçimi.

lar›, cümlenin ögeleri ve cümle türlerini inceleyen dil

Özgünlük: Yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›sa-

alan› Anlam bilim: Kelimelerin temel ve yan anlamlar›n›,

ca kimli¤i yans›tan yaz›lar üretilmesi.

anlam de¤iflmelerini, efl, karfl›t ve çok anlaml› kelimeler

Öznel anlat›m: Kiflisel duygulara ve kan›lara dayal› bir an-

gibi dilin kelime hazinesiyle ilgili inceleyen dil alan›.

lat›m.
Öznel: Kifliye özgü olan düflünce, duygu, görüfl.
Özyaflam öyküsü (otobiyografi): Bir kiflinin kendi yaflamöyküsünü anlatt›¤› yaz› ya da yap›t.
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Sözcük: Anlaml› ses veya ses birli¤i.

T
Tart›flmac› anlat›m: Bildirimin okuyucuda yerleflik duygu,

P

düflünce, kan› ve davran›fllar› de¤ifltirmeyi amaçlad›¤› bi-

Panel: Herhangi bir konunun alan›n uzmanlar› taraf›ndan, bir
baflkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde çeflitli yönle-

çimi.
Ton (titrem): Konuflmada yarat›lmak istenen duygunun niteli-

riyle ele al›nd›¤› konuflmalar.

¤ine göre sesi alçalt›p yükselterek sa¤lanan anlat›m gücü.
Tonlama (titremleme): Konuflmada çeflitli duygular› belirt-

R

mek için sesin yükselip alçalmas›, sertleflip yumuflamas›;

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

sesin ezgilenmesi.

kifli ya da komisyonun, üst makamlara sunmak üzere

Tutarl›l›k: Metninde yer alan kavramlar aras›ndaki iliflkiler.

haz›rlad›klar› yaz›.

Türemifl sözcükler: kök olan sözcüklerle, ekler bir araya ge-

Resmi yaz›: Devlet kurumlar›n›n yazd›klar› yaz›.

tirildi¤inde kökün anlam›yla ilgili baflka bir kavram› an-

Resmi yaz›: Kamu kurum ve kurulufllar›n›n kendi aralar›nda

latan yeni sözcükler.

ya da özel, tüzel kifli ve kurulufllarla yapt›klar› yaz›flmalar›n tümü.

U-Ü

Roman: ‹nsanlar›n yaflay›fllar›n›, serüvenlerini, iç dünyalar›n›,

Ulama: Art arda gelen sözcüklerden ilkinin sonundaki ünsü-

çevreyle olan iliflkilerini toplumsal bir olay ya da duru-

zün, kendinden sonra gelen sözcü¤ün bafl›ndaki ünlüye

mu kurmacaya dayal› olarak anlatan düzyaz› türü.
Röportaj: Konusu bir inceleme, araflt›rma, soruflturma olan
gazete yaz›s›.

ses bak›m›ndan ba¤lanarak söylenmesi.
Ünlü: Ses yolundan hiçbir engele tak›lmadan ç›kan sesler.
Ünsüz: Ünlülerin aksine, ses yolundan bir engele tak›larak ç›kar›lan sesler.

S
Sempozyum (bilgi flöleni): Herhangi bir konunun alan›n

V

uzmanlar› taraf›nda de¤iflik yönleriyle ele al›n›p aç›klan-

Varyasyon: Çeflitleme.

mas› biçiminde yap›lan oturumlar.

Vurgu: Konuflma ve okuma s›ras›nda bir hecenin ya da söz-

Ses bilgisi: Bir dile ait sesleri oluflma ve bo¤umlanma özellikleri aç›s›ndan ele alan, seslerin kelime içindeki s›ralan›fl-

cü¤ün ötekilerden daha bask›l› söylenmesi.

lar›n›, gösterdikleri de¤iflmeleri ve hece yap›s›n› incele-

Y

yen dil alan›.

Yal›nl›k: Süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin olufl-

Ses: Dilin bölünemeyen en küçük parças›.
Soyut: Elle tutulmay›p gözle görülmeyen fley Örnek: rüya,
sevgi…
Söylefli: Herhangi bir konuyu konuflma havas› içinde anlatan
yaz› türü.
Söylefli: ‹ki veya daha fazla kiflinin herhangi belli bir amaç tafl›madan, önceden al›nm›fl kararlar olmaks›z›n yapt›klar›
karfl›l›kl› konuflma.
Söylev: Tek bir kifli taraf›ndan aç›k meydanlarda veya kapal›
ortamlarda belli bir amaç do¤rultusunda bir araya gelmifl
topluluklara heyecanl› ve sanatsal bir dille yap›lan konuflmalar.

turma kayg›s› duymadan; do¤al ve içten cümleler oluflturulmas›.
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.

Dizin
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Anlat›m

2

“Ne zaman bir topluluk karfl›s›nda konuflmak durumunda kalsam yüre¤im küt
küt atmaya ve heyecanlanmaya bafllar›m. Hatta kimi zamanlarda ne söyleyece¤imi unuturum.” Bu sözler tan›d›k de¤il mi? Kimi zamanlarda efle dosta iki sat›r bir
fley karalamak istedi¤imizde ise ne yazaca¤›m›z› bilemeyiz. Resmi bir belge yaz›lmas› gerekse kayg›lanmaya, sorunu nas›l ifade edece¤imizi düflünmeye bafllar›z.
Anlat›m gerek sözlü gerekse yaz›l› olarak yaflam›m›zda oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendini do¤ru ifade edemeyen insanlar yaflamlar›nda oldukça büyük güçlüklerle karfl›laflabilirler. Bu ünitede anlama ve anlat›m aras›ndaki iliflki irdelenmekte, anlat›m türleri ve biçimleri aç›klanmaktad›r.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Anlat›m›n özelliklerini aç›klamak,
Anlat›m türlerini aç›klamak,
Sözlü ve yaz›l› anlat›m aras›ndaki farkl›l›klar› aç›klamak,
Anlat›m biçimlerini kavramak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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Örnek Olay
Fakülteye kay›t için gelen ö¤renciye görevli memur:
-Foto¤raflar on iki tane olacakt›. Sen alt› tane getirmiflsin. Neyse kayd›n› yapal›m,
sen arkadan alt› resim çektirir, getirirsin der.
Durumu tam anlamasa da ö¤renci:
-Olur efendim! Yaln›z ben çok uzak bir ilden geldim, postayla göndersem olur mu?
diye sorar.
Memur:
-Olur tabii, der.
Ö¤renci yaflad›¤› yere döndükten sonra foto¤rafç›ya tekrar gider.
-Abi, resimler yetmedi, alt› tane daha çekmen gerekiyor, der ve stüdyoya geçerek
oradaki sandalyeye ters oturur.
Birazdan stüdyoya giren foto¤rafç› ö¤renciye neden ters oturdu¤unu sorar. Ö¤renci de kendinden böyle bir foto¤raf›n özellikle istendi¤ini söyler. Foto¤rafç› bunun anlams›z oldu¤unu söylese de ö¤renci ikna olmaz ve bu flekilde çekilmesinin
gerekli oldu¤unu ifade eder. Sonunda foto¤raf çekilir ve ilgili memura yollan›r.
Zarfla kendisine gelen ense kulak foto¤raf›na bafllang›çta anlam veremeyen memur sonra durumu anlar.
Yaflayan›, anlatan› ve dinleyeni güldüren bu olayda yanl›fll›k nerede ve kimde?
Do¤ru anlat›m kolay de¤il asl›nda....
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G‹R‹fi
Dileklerin, duygular›n, düflüncelerin sözlü ya da yaz›l› olarak belirtilmesi anlat›m
olarak ifade edilebilir. Anlat›m; bir kimseye bir fley hakk›nda bir fley söyleme, bir
fley anlatma iflidir. Bir düflünceyi aç›klama, bir duyguyu aktarma, bir iste¤i dile getirme eylemi olarak anlatma, aç›k ya da örtülü bir amaç do¤rultusunda sözlü ya da
yaz›l› olarak gerçeklefltirilebilir.
Yaz›l› ve sözlü anlat›m›n temeli ise dildir. Dil insanlar aras›nda iletiflim kurmak
için en yayg›n kullan›lan araçt›r. Dil; duygu, düflünce ve isteklerin, bir toplumda
ses ve anlam yönünden ortak olan ö¤eler ve kurallardan yararlan›larak, baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan, çok yönlü, çok geliflmifl bir araçt›r (Aksan, 1977). ‹nsan›n d›fl dünya ve bireylerle iliflkilerini yans›tan, biçimlendiren, düflünceyle birlikte
tüm ruhsal ve toplumsal kiflili¤ini oluflturan dil, gerçeklik ya da nesneler üstünde
etki arac› oldu¤u gibi, kimi yönleriyle de baflkalar›n› etkileme, yönlendirme ve yöneltme arac›d›r. Dil, nesnel gerçekli¤in öznel biçimde alg›lan›fl ve anlat›l›fl›n› sa¤layan bir çerçeve, bir tür düflünsel yap› sundu¤u gibi yans›t›c›l›k ve yarat›c›l›k özelliklerini de tafl›maktad›r (Demirel, 2002).
‹nsanlar›n anlaflma arac› olarak kulland›klar› dil, görevlerini sözlü ve yaz›l› anlat›mla gerçeklefltirir. Kuflkusuz konuflma dili, yaz› dilinden daha eskidir. Yaz›l› anlat›m
ancak belli bir uygarl›¤a eriflen insan topluluklar›n›n sahip oldu¤u bir anlaflma arac›d›r. Ayr›ca yaz›l› anlat›m, özel yaflam›n ve toplum yaflam›n›n vazgeçilmez gereksinimlerinden biridir. Bireyler dili, amaca uygun olarak farkl› biçimlerde kullanabilirler.
Dil e¤itiminin temel amaçlar›ndan biri, ö¤renenlerin dinlediklerini ve okuduklar›n› do¤ru anlamalar› olarak ifade edilir ise, bir di¤eri de duygu ve düflüncelerini do¤ru, yeterli ve etkili biçimde anlatmalar›d›r. Dinleme ve okuma anadilinde
anlamaya dayal›, bir ölçüde pasif eylemler olarak ifade edilirse; konuflma ve yazma ifade etmeye dayal› etkin eylemlerdir. Bireyler amaçlar›n› söz ya da yaz› ile
anlatmak için, zihinlerinde düflüncelerini düzenler; sözcükleri seçer, cümleler kurar, etkili ifade yollar› belirler. Bir dili edinme, o dilde duygu ve düflüncelerin sözlü ve yaz›l› olarak ifadesini gerektirir (Gülensoy ve di¤erleri, 2003). Etkili bir sözlü ve yaz›l› anlat›m “düflünme, dili kullanma ve yeniden üretme” gibi ça¤dafl e¤itim sistemlerinin temel kavramlar› ve ilkeleri üzerine kurulmufltur. Bu ba¤lamda,
anlat›m becerilerinin kazand›r›lmas› Türkçe ö¤retim programlar›nda oldukça
önemli bir yer tutmaktad›r.
Bu ünite kapsam›nda, sözlü ve yaz›l› anlat›m›n kapsam› belirlenerek, anlat›m›n
özellikleri ve anlat›m biçimleri aç›klanm›flt›r.

ANLATIMLA ‹LG‹L‹ TEMEL KAVRAMLAR
Falih R›fk› Atay’a göre “Düflündü¤ünü ve duydu¤unu karfl›s›ndakine derli toplu
anlatabilmek, ne bir meslek ne de bir sanatt›r...” Baflka bir deyiflle kendini karfl›dakine do¤ru biçimde anlatmak günlük yaflamda gereksinim duyulan temel becerilerden biridir. Bu do¤rultuda kendini ifade yolu olan anlat›m, sözlü ya da yaz›l›
olarak amaçl› bir biçimde gerçeklefltirilir. Anlat›mda amaç ve konunun yan› s›ra
amac›n ve konunun kesiflti¤i uygun bir anlat›m türü ve anlat›m biçimi kullanmak,
mesaj›n daha anlafl›l›r olmas›n› sa¤layacak temel ögelerdir. Bu ögelere ek olarak
anlat›mla ilgili birçok öge ve kavram bulunmaktad›r.
Anlat›m; sözcükleri seçme, sözcükleri birbirine ba¤layarak cümle kurma ve
cümleler ile paragraflar oluflturma biçiminde gerçeklefltirilir. Anlat›mdaki baflar›, bu
anlat›m birimlerinin (sözcük, cümle, paragraf) do¤ru kullan›lmas›na ba¤l›d›r. Anlat›m birimlerinin farkl› biçimlerde kullan›lmas›yla gerçeklefltirilen anlat›ma iliflkin
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kimi kavramlar›n aç›klan›lmas›nda yarar görülmektedir. Anlat›mla ilgili temel kavramlar afla¤›daki biçimde tan›mlanabilir (http://tr.wikipedia.org/, 2007):
Dolayl› anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde, olaylar›n bir anlat›c›n›n a¤z›ndan anlat›lmas› dolayl› anlat›md›r. Ayr›ca sözcük ve kavram seçiminde de dolayl›
anlat›m seçilebilir. Bir sözcü¤ü, sözlük anlam›n›n d›fl›nda kullanmak da dolayl› anlat›md›r. ‹stiarelere (e¤retileme), dolaylamalara yer vermek de dolayl› anlat›md›r.

ÖRNEK

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

“bayra¤›m›z” yerine “hilâl”, “lületafl›” yerine “beyaz alt›n”, “askerimiz” yerine
“Mehmetçik” denmesi.
Dolays›z anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde olaylar›n kahraman›n a¤z›ndan
anlat›lmas›d›r.
Nesnel anlat›m: Akla ve mant›¤a dayal› anlat›md›r. Bilimsel verilere ve gözleme dayal›, ölçülebilir ve kan›tlanabilir niteliktedir. ‹letilen yarg›, kifliden kifliye de¤iflmez. Kiflisel duygulara ve kan›lara yer verilmez.
Öznel anlat›m: Kiflisel duygulara ve kan›lara dayal› bir anlat›md›r. Nesnel anlat›m yarg›lar kifliden kifliye de¤iflir niteliktedir. Kan›tlanabilir özellikler tafl›maz.
Nesnelerin gerçe¤i de¤il kiflilerin be¤enisi bu anlat›m›n belirleyici özelli¤idir.

Anlat›m›n Özellikleri
Anlat›mda amaç, konu hakk›nda duygu ve düflünceleri okuyucuya en etkili biçimde aktarmak ve bireyin anlat›mdan zevk almas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için anlat›m›n kimi niteliklere sahip olmas› gerekir. Bu özellikler flöyle s›ralanabilir (Yörük, 1997):
• Duruluk: Gereksiz sözcüklerin ve gereksiz cümlelerin bulunmay›fl› demektir. Cümleler yaz›ld›ktan sonra, ç›kar›labilirlik bak›m›ndan gözden geçirilmeli, gereksiz kullan›mlar ay›klanmal›d›r. Türkçesi varken yabanc› kökenli sözcükler kullanma, uzun cümleler kurma; durulu¤u önleyen yanl›fllar, grubuna girmektedir.
• Do¤ruluk: Cümlenin dil kurallar›na uygun olmas›d›r. Do¤ru cümlede özne
yüklem uygunlu¤u vard›r, ekler do¤ru kullan›l›r, sözcükler birbiriyle uyum
içindedir. Ayr›ca do¤ru cümle, noktalama ve yaz›m kurallar›na uygundur.
Ayn› zamanda do¤ru cümlede anlam bir bütünlük içinde verilir.
• Aç›kl›k: Kolay anlafl›lan ve amac› aç›kça ortaya koyan cümlelerle yazmad›r; bir anlat›m›n okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan ayn› biçimde alg›lanmas›d›r. Özümsenmemifl dil bilgisi kurallar› anlat›ma aktar›ld›¤›nda
kapal›, bozuk, anlafl›lmaz yaz›lar biçiminde ortaya ç›kar. Yaz›da aç›kl›¤›
sa¤lamak için:
• Sözcüklerin seçimine özen gösterilmeli, cümlede sözcü¤ün kullan›laca¤›
yere dikkat edilmelidir.
• Yaz› bir defa okundu¤unda anlafl›lmal›d›r.
• Sözcü¤ün anlam› ve yaz›l›fl› konusunda bir tereddüt varsa mutlaka sözlü¤e ve yaz›m k›lavuzuna bak›lmal›d›r.
• Efl anlaml› sözcüklere yer verilmemelidir.
• Herkesin anlayabilece¤i yaflayan bir dil kullan›lmal›d›r.
• Düflüncenin anlat›m› aç›k olmal›, içeri¤in oluflturaca¤› sorular›n yan›tlar›
yaz›da bulunmal›d›r.
• Yal›nl›k: Süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s›
duymadan do¤al ve içten cümleler oluflturmad›r.
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• Ak›c›l›k: Anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas› olmayan, bir
engele tak›lmadan ak›p giden cümleler kurulmas›d›r.
• Özgünlük: Genifl bir sözcük da¤arc›¤›na sahip atasözü, deyimlere egemen
yaz›lar; kendilerine özgü bir anlat›m biçimine sahip olurlar. Yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›saca kimli¤i yans›tan yaz›lar üretilmesi
özgünlüktür.
• Do¤all›k: Gerçekli¤in d›fl›na ç›k›lmadan bir duygunun, bir düflüncenin içten geldi¤i gibi anlat›lmas›d›r. Anlat›mda inand›r›c›l›k do¤al anlat›mla sa¤lan›r. Yapay (do¤al olmayan) anlat›m; inand›r›c› olmad›¤› gibi yad›rgan›r. Ayn› zamanda bu türlü bir anlat›m›n zorlay›c›, s›k›c› yönü vard›r. S›cak içten
olan bir anlat›m ise insan› hemen etkisi alt›na al›r. Do¤al anlat›mda s›radanl›¤a, yavanl›¤a da düflmemek gerekir.
Baflar›l› bir anlat›m gerçeklefltirmeye yönelik anlat›m›n temel özelliklerini
aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE

ANLATIM TÜRLER‹

Ü fi Ü N E L ‹ M Konuflma,
Duygular, düflünceler ya da istekler sözlü ya da yaz›l› olarakD anlat›l›r.
karfl›l›kl› duygu ve görüfl al›fl veriflini ve günlük yaflamda kiflilerin birbirine hitap
etmesini sa¤layan bir anlat›m yoludur. Yaz› ise sözün resimlefltirilmifl
S O R Ubiçimidir. ‹nsanlar›n birbiriyle iletiflim kurmak için kulland›klar› dil denen sistemi, belli iflaretlerle belirleyen ikinci sistem de yaz›d›r. Yaz›ya dayal› olarak gerçeklefltirilen yaz›l›
D‹KKAT
anlat›m ise günlük yaflant›da sözlü anlat›mdan sonra en çok kullan›lan anlat›m türüdür. Sözlü ve yaz›l› anlat›m›n özellikleri afla¤›da k›saca aç›klanm›flt›r.

SIRA S‹ZDE

Sözlü Anlat›m (Konuflma)

Baflar›l› bir anlat›m
gerçeklefltirebilmek için,
aç›kl›k, yal›nl›k, do¤ruluk,
özgünlük ve ak›c›l›k
özelliklerine sahip
anlat›mlar gerçeklefltirmek
gerekir.
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N N

Sözlü anlat›m bir baflka ifade ile konuflma, düflüncelerin ve duygular›n baflkalar›AMAÇLARIMIZ
na sözlü olarak bildirilmesi ya da duygu, düflünce, istek, bilgi ve tasar›mlar›n sözle aktar›lmas› olarak tan›mlanabilir (Sever, 2000). Konuflma eylemi; dil, düflünce,
duygu, ses ve konuflma organlar› gibi ö¤elerle do¤rudan ilgilidir.
biriK ‹ T Bunlardan
A P
nin eksikli¤i ya da yetersizli¤i konuflmay› kusurlu yapar. Baflka bir anlat›mla dilin
kurallar›n›n ve söyleniflinin yan› s›ra, sözel olmayan davran›fllar›n da ö¤renilmesini gerektiren konuflman›n; fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal
niteli¤i varTELEV‹ZYON
d›r (Demirel ve fiahinel, 2006):
• Konuflman›n fiziksel niteli¤i: Ses dalgalar›n›n bofllukta yay›lmas› ile gerçekleflen bir süreçtir.
‹ N T beyin,
E R N E T sinir siste• Konuflman›n fizyolojik niteli¤i: ‹nsan bedeninde varolan
mi, akci¤erler, ses telleri, küçük dil, büyük dil, dudak ve difller gibi organlar›n dengeli bir uyum içinde ifl birli¤iyle çal›flmalar›na ba¤l› olarak oluflan
bir süreçtir.
• Konuflman›n psikolojik niteli¤i: Anlam bilimle ilgili olarak, kavramlar›n kendileri üzerinde de¤il kavramlara iliflkin deneyimler üzerinde konuflulur.
• Konuflman›n toplumsal niteli¤i: Toplumsal yaflam›n bir ürünü olan konuflma, dili kullanarak iletiflim kurma yoludur.
Zihinde oluflan bir iletinin konuflma organlar›ndan yararlan›larak dinleyiciye
ses titreflimleri ile iletilmesi olarak da ifade edilen konuflman›n bireyin yaflam›ndaki önemi k›saca flöyle aç›klanabilir:
• Bireyin her türlü bireysel ve toplumsal iliflkisinde iletiflimi sa¤lar.
• Günlük ifllerin yürütülmesini sa¤lar.
• Bilgi al›flveriflini sa¤lar.

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

‹NTERNET
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•
•
•
•
•

Ça¤›n vazgeçilmez bir çal›flma yolu olan ifl birli¤ini sa¤lar.
Toplum sorunlar› üzerindeki görüflleri bildirmeye yard›m eder.
Telefon, radyo ve televizyonda bireyin haber ve bilgi almas›n› sa¤lar.
Baflkalar›na düflünce, tasar›, s›k›nt› ve sevinçlerini anlatmas›n› sa¤lar.
Demokrasi ile yönetilen toplumlarda bireylerin toplum sorunlar› üzerinde
konuflma hak ve görevini yerine getirmesini sa¤lar.
• Bireylerin kendi ifl alanlar›nda etkili olmas› ve toplumsal görevlerini yapabilmesi için konuflma yetene¤ini gelifltirmesi gerekir.
• Kiflilik konuflma ile belirdi¤i gibi, kiflili¤i gelifltirmenin bir yolu da konuflmad›r.
Bireyin yaflam›nda oldukça önemli bir yer oluflturan konuflma en eski iletiflim
araçlar›ndan biridir ve dinleme ile yak›ndan iliflkilidir. Çocuklar konuflmay› çevrelerindekileri dinleyerek ö¤renmeye bafllarlar. Bu ba¤lamda konuflma eylemi dinleyici ile birlikte karfl›l›kl› yap›lan bir etkinliktir. Kifli duygu ve düflüncelerini dinleyiciye iletir, di¤er bir deyiflle uyar›r; dinleyici de konuflmac›dan ald›¤› iletiye tepki verir. Çevreyle girilen etkileflimle bafllayan konuflman›n ifllevlerini tam olarak yerine
getirebilmesine yönelik olarak okul öncesinden bafllayarak yüksekö¤retime kadar
gelifltirilmesi nitelikli bir konuflma e¤itimi yoluyla olacakt›r. Bu ba¤lamda konuflma
e¤itiminin amaçlar› çeflitli beceriler yönünden flöyle belirlenmifltir (Y›ld›z, 2003):
• Bildirme yönünden: ‹ste¤ini, düflündü¤ünü, duydu¤unu, ö¤rendi¤ini baflkas›na sözle anlatabilmek; sorulara aç›k, k›sa, do¤ru karfl›l›k verebilmek; sözle do¤ru bilgi verebilmek; sözlerinde amaç, neden-sonuç ilgisi gözetebilmek; konuflurken do¤ru ve çabuk düflünebilme yetene¤i edinmek; konuflurken konudan ayr›lmamaya çal›flmakt›r.
• Kiflilik kazanma yönünden: Düflünce ve duygular›n› anlat›rken inand›r›c›,
canland›r›c› örneklerden ve kendi yaflant›lar›ndan yararlanabilmek; günlük
yaflamdaki konuflmalar›nda kendine güven kazanabilmek; çevredekilerle
söylefli yapabilmek; iflindeki becerisi, yeterli¤i üzerinde konuflurken çevresine güven verebilmektir.
• Topluluk içinde konuflabilme yönünden: Grupça konuflmalara kat›labilmek
ve konuflmas›yla çevresine zevk verebilmek; bir tart›flmaya kat›l›p konunun
ayd›nlanmas›na yararl› olabilmek; duygu ve düflüncelerini bir toplulu¤a aktarabilmek; duyuru, tan›tma ve haber verme konuflmalar›n› tan›y›p bu konuflmalar› yapabilmektir.
• Söyleyifl yönünden: Sözcükleri do¤ru ve aç›k söyleyebilmek; vurgular› yerinde kullanabilmek; kültür a¤z›yla konuflma al›flkanl›¤› kazanabilmek ve konuya göre konuflma yetene¤i kazanabilmektir.
Konuflma e¤itiminin amaçlar› do¤rultusunda konuflma al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lmas› süreci afla¤›daki biçimde aç›klanabilir (Demirel, 2002, ss.95-96):
• Konuflma öncesi dönem (0-1,5 yafl aras›): Bu dönemde bebekle sürekli
konuflmak, onun ç›kard›¤› sesler karfl›s›nda memnuniyetini göstermek, onu
dinledi¤ini göstermek, çocu¤u sürekli konuflulan ortamlarda bulundurmak
konuflma becerisinin geliflimi için gereklidir.
• Konuflma dönemi: Bu dönemde çocuk s›ras›yla hecelerden, tek sözcüklerden bafllayarak konuflma sürecine girer. Konuflma döneminde çocukla bebek gibi konuflulmamal›d›r. Eflyalar›n kiflilerin isimleri do¤ru ve net söylenmelidir. Çocu¤a yanl›fl›n› do¤rudan do¤ruya söylemek yerine en uygun en
yak›n zamanda bu sözcü¤ü do¤ru ve düzgün kullanarak duymas›n› sa¤lamal›d›r. Çocu¤un sorular›na uygun yan›tlar verilmelidir. Onunla her f›rsatta
konuflulmal›d›r. Arkadafl gruplar›na kat›lmas› sa¤lanmal›d›r. Özellikle okul
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öncesi e¤itim kurumlar› bu tür ortamlar›n oluflturulmas›na yönelik uygun ortamlard›r. Çocuklar resimler yapt›r›l›p hakk›nda konuflturularak ve kitap
okunup uygun sorular sorularak konuflmaya teflvik edilmelidir.
• ‹lkö¤retim dönemi: Yukar›daki aflamalar› do¤ru biçimde tamamlayarak ya
da tamamlamadan ö¤renciler okula dillerini konuflarak gelirler. Ancak bu
konuflma kendi yafllar›n›n ve çevrelerinin konuflmas›d›r. Bu konuflmalarda;
çekingenlik, yerel a¤›zla konuflma, sesi ayarlayamama, k›sa ve yersiz konuflma, gereksiz fleyler söyleme, da¤›n›k konuflma, sözcük da¤arc›¤›n›n yetersizli¤i, konuflurken gereksiz el kol hareketleri yapma gibi eksiklikler ve yetersizlikler olabilir. Buna karfl›n ö¤retmenler konuflma becerisini gelifltirmeye yönelik Türkçe derslerinin ö¤renme ö¤retme sürecinde s›n›f içi etkileflime ve ö¤rencilerin dili etkin biçimde kullanmalar›na olanak sa¤lamal›d›r.
Konuflma türleri: Konuflma e¤itimi sürecini do¤ru biçimde tamamlama birçok
konuflma türünü kullanmada bireylerin yetkinleflmesini etkileyecektir. Farkl› düzeylerde konuflma e¤itimi alan kifliler, birbirleriyle selamlaflma, bilgi alma, haber
verme, konferans tart›flma vb. birçok farkl› amaçla konuflur. Bu ba¤lamda daha
sonraki bölümlerde ayr›nt›l› biçimde aç›klanacak olan konuflma biçimleri;
• Haz›rl›ks›z konuflmalar; günlük konuflmalar, söylefliler, soru sorma ve yan›tlama vb.
• Haz›rl›kl› konuflmalar; tek kiflilik konuflmalar, toplant›lar (aç›k oturum,
panel vb.) olmak üzere iki grupta incelenebilir.
Haz›rl›kl› ya da haz›rl›ks›z olarak gerçeklefltirilen tüm konuflmalarda, iyi bir konuflma için düflüncenin aç›¤a ç›kar›lmas›, sözlerin anlam de¤erinin bilinmesi ve
vurgu ile tonlamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Baflka bir deyiflle iyi bir konuflma için konuya iliflkin düflüncelerin ifade edilifl biçimlerinin kolay anlafl›l›r olmas›n›n yan› s›ra sözün toplum üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulmas›
ve dilin kullan›l›fl alan›na göre özellik kazanmas›n›n da önemli oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu do¤rultuda etkili bir konuflma gerçeklefltirebilmek için göz önünde bulundurulmas› gereken ilkeler flöyle s›ralanabilir (Bayram›çl›lar ve di¤erleri, 1990;
U¤ur, 2002; Gülensoy ve di¤erleri, 2003):
• Konuflman›n amac› olmal›: Konuflma bir amaca dayanmal›, konuflma öncesinde konuflmac›, zihninde düflünsel bir haz›rl›k gerçeklefltirmelidir.
• Konuflma içten ve canl› olmal›: Konuflmada istek, coflku ve canl›l›k konuflman›n dinami¤ini oluflturmal›d›r.
• Konuflma do¤al olmal›: Kiflinin konuflmas› kendisine özgü, kendi üslubunda geliflmelidir.
• Konuflma aç›k ve anlafl›l›r olmal›: Konuflmada amaç dinleyiciye bilgi vermek; bir duyguyu, bir düflünceyi aç›klamaksa, konuflma dinleyicinin anlayaca¤› bir dilde olmal›d›r.
• Konuflma ak›c› olmal›: Konuflmac›, konuflma h›z›n› dinleyicinin anlayabilece¤i flekilde ayarlamal›d›r.
• Konuflma inand›r›c› olmal›: Konuflmac›, sözleriyle, davran›fllar›yla, yarg›lar›yla dinleyicide güven duygusu oluflturmal›d›r.
• Konuflma ilgi çekici olmal›: Konuflma dinleyicinin dikkatini çekecek nitelikte olmal›d›r.
• Konuflmay› destekleyen ö¤eler olmal›: Konuflma; söz yan›nda el, yüz hareketleri (jest ve mimikler) ve iyi bir tonlama ile desteklenmelidir.
• Konuflmada görgü kurallar›na uyulmal›: Konuflmac› sayg›l› olman›n etkili
konuflman›n temel koflullar›ndan biri olma oldu¤unu unutmamal›d›r.
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• Konuflmada ses iyi kullan›lmal›: Konuflmac› iflitilebilir, anlafl›labilir ve amaca göre de¤ifliklik gösteren bir ses kullanmal›d›r.
Bütün bunlara ek olarak kimi zamanlarda bir ön çal›flma gerektiren konuflmada, sözcüklerin seçimi ve cümlede kullan›m›na yönelik dil ve üslup becerisi de
önemlidir.
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

‹NTERNET

2

Baflar›l› bir sözlü
anlat›m (konuflma) gerçeklefltirmedeki temel ilkeleri aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE

Yaz›l› Anlat›m
D Ü fi Ü N Eolarak,
L‹M
Dilbilime dayal›
yazma becerisi dilin ifade edilme yollar›ndan biridir. Alanyaz›n incelendi¤inde kaynaklar›n yazma becerisini tan›mlarken genellikle bireyin
kendini yaz›Sarac›l›¤›yla
anlatabilme yetene¤i üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Bu beceO R U
ri yaz›l› anlat›m terimiyle karfl›lanmaktad›r (Karatay, 2011). Yazma, bireylerin konuflma ve düflüncelerini yaz›l› olarak anlatmalar›d›r (Özdemir, 1987). Baflka bir deD‹KKAT
yiflle yazma, bilginin toplanmas›, bilginin edinilmesi ve bilginin ifade edilmesi ile
ilgili süreçlerin bütününden oluflur (Carter ve di¤erleri, 2002).
SIRA S‹ZDE
Yazma temel
dil becerisi, ilkö¤retimin ilk y›llar›ndan itibaren çocuklara kazand›r›lmaya çal›fl›lan temel okuryazarl›k becerilerinden biri olmakla birlikte, ö¤renim
sürecinin her aflamas›nda etkili kullan›labilmesi için de yaz›l› anlat›m etkinlikleri
AMAÇLARIMIZ
yoluyla sürekli olarak gelifltirilmeye çal›fl›l›r. Ö¤rencilerin kendilerini yaz›l› olarak
anlatabilmeleri için biliflsel ve deviniflsel olarak olgunlaflmalar› yeterli olmayabilir.
Bu becerinin etkin kullan›labilmesi bireyin d›fl dünyay› gözlemlemesine, sürekli
K ‹ T A P
okumas›na, düflünmesine ve yazmas›na; k›saca hem anlama hem de anlatma becerilerinin yeteri kadar geliflmesine ba¤l›d›r. Yazma becerisini gelifltirmenin en
önemli yolu, sürekli yazma çal›flmalar›, deneyimleri yapt›rmakt›r (Karatay, 2011).
TELEV‹ZYON
Yazma da konuflma gibi bir anlat›m yoludur. Ö¤renenlerin bir konuda istenilene uygun bir biçimde yazmas›, onlar›n konuflma ve düflünme yetilerine ba¤l›d›r.
Bu yönden yazma çal›flmalar›n› konuflmalara ba¤lama, yaz›l› anlat›m etkinliklerinin
‹ N T olacakt›r.
ERNET
ç›k›fl noktas›
Ayr›ca dört temel dil becerisi zincirinin son halkas› olan
yazma becerisini mekanik olarak de¤il, elefltirel bir düflünme süreci olarak alg›lamak ve bilmek gerekir (Demirel ve fiahinel, 2006).
Yaz›l› anlat›m; bir fikrin, duygunun, düflüncenin, görüflün ya da olay›n en anlaml› yanlar›n›n yaz› yoluyla ifade edilmesidir (Bülbül, 2000). Bireysel ve toplumsal gereksinimler için kimi zaman yaz›l› anlat›ma baflvurulur. Ö¤renciler dünyalar›n› ve kendi alg›lar›n› yazarak biçimlendirirler. Yaz›l› anlat›m ö¤rencilerin iletiflim
kurmaya yönelik gereksinimlerini karfl›lamas› yan›nda ö¤renmelerine de yard›m
eder. Ö¤renciler yaz›l› anlat›m becerileri gelifltikçe, düflünme becerilerini kontrol
eder, zihinlerini sürekli kullan›r ve ö¤renme sürecini daha etkili duruma getirirler
(Raimes, 1983). E¤itimin birçok amac›n›n gerçeklefltirilmesine dönük bir araç olan
yaz›l› anlat›m yoluyla, ö¤rencilerin kendilerini ifade etmeleri sa¤lan›r ve ayn› zamanda onlar›n dil ve biliflsel geliflimlerine iliflkin önemli katk›lar da getirilir.
Yaz›l› anlat›mlar› yoluyla çocuklar, var olan bilgi ve deneyimlerini kullanarak
konufltuklar› ya da yazd›klar› konuyu ifade etmede etkinleflir. Yeni bilgi ve deneyimler edinir, olaylar›n nedenini bulur, sonuçlar›n› tahmin eder, kendi yaflant›lar›ndan yola ç›karak, bilgi ve deneyimlerini aktar›r. Yaz›l› anlat›m, her ö¤rencinin gözlem gücünü mant›¤a uygunluk yönünden düflünme ile hayalinde canland›rma yetene¤ini ve anadilini kullanabilme becerisini göstermektedir. Ö¤rencilerin yaz›l›
anlat›mlar›n›n yeterli¤i için ö¤retim, gözlem yetene¤i, tart›flma ve elefltirme gücü
önemlidir. Yaz›l› anlat›m becerisi hem kendi yap›s›ndan kaynaklanan “içsel” kar-
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mafl›k bir süreç olmas› hem de uygulama sürecinde de¤erlendirme, dönüt ve düzeltme süreçlerinin yeteri kadar izlenememesi, s›n›flar›n ö¤renci yo¤unlu¤u ya da
ö¤retmenden kaynaklanan “d›flsal” sorunlar nedeniyle di¤er dil becerilerine göre
daha yavafl geliflen ya da yeteri kadar geliflemeyen bir beceridir (Karatay, 2011).
Yaz›l› anlat›ma dayal› bilgi, düflünce ve duygular›n› aktarma ifllemi, haz›rl›k,
planlama, s›n›rlama, s›ralama, iliflki kurma, düzenleme, düzeltme ve sunma (yaz›l›
metin) süreçlerinden oluflur. Bu süreçler, ay›n› zamanda anlatmaya dayal› yaz›l› ya
da sözlü anlam bütünlü¤ü olan tutarl› metin oluflturma evreleridir. Yaz›l› anlat›mda karmafl›k gibi görünen bu süreçlerle ilgili ne yapaca¤›n›n fark›nda olan ö¤renciler, yaz›l› anlat›m çal›flmalar›nda bunlar› daha etkili ve bilinçli isleteceklerinden
baflar›l› bir yazma çal›flmas›, ürünü ortaya koyacaklard›r (Karatay, 2011).
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için; konuyu ve ana düflünceyi saptamak ve s›n›rland›rmak, bak›fl aç›s›n› belirlemek, düflünceleri düzenlemek (plan yapmak) ve anlat›m›n hangi anlat›m biçimiyle gerçeklefltirilece¤ini belirlemek gerekir. Bunun yan›
s›ra baflar›l› bir yaz›l› anlat›m gerçeklefltirebilmek için (Temizkan, 2007):
• Yaz›lacak konuya iliflkin fikirlerin aç›k olmas› ve zihinde de¤erlendirilmesi,
• Konu hakk›nda yeterli bilgiye sahip olunmas›, iyi bir okuyucu olunmas›,
• ‹yi bir sözcük da¤arc›¤›na sahip olunmas›,
• ‹yi bir gözlemci olunmas›,
• Yaz›lacak konuya iliflkin anlat›m birimlerinin do¤ru biçimde kullan›lmas›,
• Noktalama ve yaz›m kurallar› uyulmas›,
• Aç›k, yal›n, özgün, duru ve do¤ru bir anlat›m›n gerçeklefltirilmesi önemlidir.
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için yukar›da belirtilen konular›n yan› s›ra yazma sürecinin aflamalar›na uyarak yazma etkinlikleri gerçeklefltirmek de önemlidir. Bu
ba¤lamda yazma e¤itimi süreci; ön yazma, taslak oluflturma, gözden geçirme, düzenleme ve yay›nlama olmak üzere 5 aflamadan oluflmaktad›r. Ön yazma aflamas›;
konuyla ilgili neler söylenece¤inin planland›¤› aflamad›r. Bir tür haz›rl›k aflamas›
olarak de¤erlendirilebilir. Taslak oluflturma aflamas›; amac›n belirlendi¤i ve konunun temel hatlar›yla ortaya kondu¤u aflamad›r. Gözden geçirme aflamas› tasla¤›n
elden geçirildi¤i aflamad›r. Düzenleme aflamas› yaz›n›n yaz›m kurallar› ve noktalama iflaretleri bak›m›ndan gözden geçirildi¤i aflamad›r. Yay›nlama aflamas› ise yaz›n›n dinleyenler ya da okurla paylafl›ld›¤› aflamad›r (Tompkins, 2004). S›n›f içinde
düzenli olarak gerçeklefltirilecek yazma etkinliklerinde yazma sürecinin nas›l uygulanaca¤›n›n ö¤rencilere ö¤retilmesi ve sürecinin uygulanmas›n›n sa¤lanmas› baflar›l› yaz›l› anlat›m etkinliklerinin temelini oluflturacakt›r.
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m gerçeklefltirmedeki temel noktalar› aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE
Yaz›l› anlat›m türleri: Yaz›l› anlat›m türleri düflünce niteli¤i olanlar, sanatsal
D Ü fiYaz›l›
Ü N E L ‹ Manlat›m türde¤eri olanlar ve yaz›flmalar olmak üzere üç grupta toplanabilir.
lerinin özellikleri daha sonraki bölümlerde ayr›nt›l› biçimde aç›klanacakt›r:
• Düflünce niteli¤i olanlar; makale, f›kra, elefltiri, deneme,
röportaj,
S Osöylefli,
R U
gezi, an›, günlük, biyografi, otobiyografidir.
• Sanatsal de¤eri olanlar; fliir, öykü, roman, fabl, tiyatrodur.
D‹KKAT
• Yaz›flmalar; özel yaz›flmalar (mektup, tebrik, davetiye vb.), resmi yaz›flmalar (dilekçe, özgeçmifl, rapor, tutanak, karar vb.) biçimindedir.
SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Sözlü ve Yaz›l› Anlat›m Aras›ndaki Farklar
Sözlü anlat›m kuflkusuz kimi özellikleriyle yaz›l› anlat›ma benzemektedir. Ancak
benzer özellikleri yan›nda iki anlat›m biçimini farkl› k›lan özellikler de vard›r. Bu
özellikler flöyle s›ralanabilir (U¤ur, 2002):
• Sözlü anlat›m, konuflman›n yap›ld›¤› anda anlafl›l›r olmal›d›r; aksi durumda
konu önemini kaybeder. Konuflmac›, dinleyenlerin ilgisini çekmek için konuyu ilgi çekici duruma getirmelidir. Yaz›l› anlat›mda; yaz›l› bir metni tekrar
tekrar okuma olana¤› vard›r. Okuyucu da yazar da düflüncelerini ifade etmede ço¤u kez rahat ve yaln›zd›r.
• Sözlü anlat›m› yaz›l› anlat›mdan ay›ran di¤er bir etmen de sestir. Ses, düflüncelerin önem ve anlam›na göre ayarland›¤›nda dinleyenleri olumlu biçimde
etkiler.
• Konuflma an›nda vücudun ald›¤› durum önemlidir. Konuflurken elimizi, kolumuzu gereksiz yere hareket ettirmek ya da konuflurken hareketsiz kalmak
dinleyici aç›s›ndan olumlu de¤ildir. Hareketlerin ölçülü olmas› gerekir.
• Anlat›m çeflitlili¤i, yaz›da oldu¤u kadar sözlü anlat›mda da geçerlidir. Yazarken ve konuflurken seçilecek sözcükler, düflünceleri anlatmaya yard›mc› olur.
• Noktalama iflaretleri yaz›da ak›fl› sa¤lar. Ayn› fley, sözlü anlat›mda sözcüklerin cümlede ald›¤› anlama göre söylenmesi ile olur. Bu bak›mdan yap›lacak
konuflmalarda sözcükleri dikkatli kullanmak onlar› do¤ru telaffuz etmek ve
cümledeki anlam›na göre söylemek gereklidir.
Bütün bu benzerlik ve farkl›l›klar›na karfl›n gerek sözlü gerekse yaz›l› olarak
gerçeklefltirilen anlat›mda, anlat›lacak içeri¤in özelli¤ine ya da anlat›m amac›na göre farkl› anlat›m biçimlerinden biri ya da birkaç› bir arada kullan›labilir.
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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Sözlü ve yaz›l›
anlat›m
SIRA
S‹ZDE aras›ndaki temel farkl›l›klar› aç›klay›n›z.

ANLATIM B‹Ç‹MLER‹

D Ü fi Ü N E L ‹bir
M fikri ayd›nlatma, bir durum ya da karakteri inceleme, bir teBir fleyi aç›klama,
rimi tan›mlama durumunda amaç bilgi vermedir. Yaz›y› yazmadaki bir baflka amaç
da yaz›lanlar›n
yerleflmifl duygular›nda, davran›fllar›nda, kan›lar›nda
S O okuyucunun
R U
de¤iflim sa¤lamaktad›r. Bilinenleri paylaflmak bir baflka amaçt›r. Yaz›da anlat›ma
yön veren bu ve benzeri amaçlar için de¤iflik anlat›m türleri kullan›lmaktad›r (BeyD‹KKAT
reli ve di¤erleri, 2005). Baflka bir ifade ile yazma amac› ile anlat›m türü aras›nda
do¤rudan bir iliflki vard›r. Anlat›m türü “Nas›l anlataca¤›z?” sorusunun yan›t›d›r.
SIRA S‹ZDE farkl› olarak, bir öngörme sürecini de içine almaktad›r. Her
Yazma konuflmadan
yaz›n›n okunmak amac› oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, yaz› yoluyla aktar›lan anlamlar›n okurun zihninde tam olarak oluflmas›, öngörme sürecinin ne kadar baflar›yla
AMAÇLARIMIZ
gerçeklefltirildi¤ine ba¤l›d›r. Aktar›lacak içeri¤in özelliklerine uygun olarak, anlat›m biçiminin seçimi de öngörme sürecinin bir parças›d›r. Bu do¤rultuda yazma
amac›n›n belirlenmesi
K ‹ T A P ve amaca uygun olarak anlat›m biçiminin seçimi ve metnin
oluflturulmas› süreci flu aflamalar› izlemelidir (Karada¤, 2011, ss.147-148):
Yazma konusunun belirlenmesi: Yazma konusu ö¤renciye bir yönerge ile verilebilece¤iT Egibi
ö¤renci taraf›ndan da belirlenebilir.
LEV‹ZYON
Yazma amac›n›n belirlenmesi: Niçin yaz›yorum sorusunun yan›t›na ba¤l› olarak, bir bilgiyi aktarmak, bir konudaki fikrini kan›tlamak için yaz›labilir.
Anlat›m biçiminin belirlenmesi: Yazma amac›na ba¤l› olarak aç›klay›c› anlat›m,
N T E R N E T(hikâye etme), betimleyici anlat›m (tasvir etme), tart›flmac› anöyküleyici ‹anlat›m
lat›m biçimlerinden biri belirlenebilir.
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Yaz› plan›n›n netlefltirilmesi: Yaz›n›n amac›na göre girifl geliflme ve sonuç bölümlerinin nas›l oluflturulaca¤›na yönelik ö¤retmen rehberlik yapmal›d›r.
Yazma amac›na ve konuya ba¤l› olarak belirlenen ve metin oluflturma sürecinin önemli bir ögesi olan anlat›m biçiminin belirlenmesi anlat›m›n etkili olmas›na
yönelik önemle üzerinde durulan konulardan biridir. Alan yaz›nda en çok üzerinde durulan anlat›m biçimleri; aç›klay›c›, tart›flmac›, öyküleyici ve betimleyici anlat›m olarak s›n›flanabilir.

Aç›klay›c› Anlat›m
Al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve yaz›da ö¤retme amaç al›narak nesnel bir dil kullan›lan anlat›m türüdür. Aç›klay›c› anlat›m türü, düflünce yaz›lar›nda yayg›n bir anlat›m biçimidir. Düflünce yaz›lar› elefltiri, makale, f›kra, deneme, söylefli türündeki yaz›lar; bir
konuda, bilgi vermek ya da bir fikri çürütmek amac›n› güttüklerinde en çok aç›klamadan yararlan›larak yaz›l›r. Bilimsel yap›tlarda, ders kitaplar›nda, ansiklopedilerde görüldü¤ü gibi sanatsal amaçla oluflturulmayan bu anlat›m biçiminde bilgilendirme gere¤i olan duru, ak›c›, belgesel verilere dayal› biçem ve yap› özellikleri
görülür. Bu tür yaz›lar›n uygulamalar›nda görülen tan›mlama, karfl›laflt›rma, örnekleme, tan›k gösterme, grafik, say›sal veri ve flemalardan yararlanma; aç›klay›c› anlat›m›n s›kça kulland›¤› araç ve yöntemlerdir (Karada¤, 2001; Beyreli ve di¤erleri,
2005). Aç›klay›c› anlat›m biçiminde üzerinde durulmas› gereken di¤er konular ise
flöyle s›ralanabilir (Karada¤, 2011, s. 149):
• Konuyu iyice kavramak,
• Bilgileri do¤ru ve düzenli olarak vermek,
• Gerektikçe levha, grafik, istatistik, resim benzeri gereçlerden yararlanmak,
• Konunun ayr›nt›lar›yla aç›klanmas›nda örneklerden ve karfl›laflt›rmalardan
yararlanmak,
• Aç›k, yal›n, sade bir anlat›m kullanmakt›r.
Aç›klay›c› anlat›m türü bilgi vermeye dayal› oldu¤undan bilgi eksikli¤i anlat›m
türünün baflar›s›zl›¤›na neden olur. Bu do¤rultuda afla¤›da aç›klay›c› anlat›m türüne iliflkin bir örnek verilebilir.
Ruskin kitaplar› ikiye ay›r›r: Geçici olanlar, kal›c› olanlar. Geçiciler tatl› veya faydal› birer konuflma: Seyahatnameler, hat›ralar. Bunlar kitaptan çok bir nevi mektup, bir nevi gazete. Kitap, sohbet de¤il yaz›d›r. Birkaç sayfaya s›¤d›rmak istenen
bütün bir hayat. Ebediyete yollanan mesaj. Kimsenin söylemedi¤i ve söyleyemeyece¤i gerçek. Yazar o birkaç sayfay› kaleme almak için gelmifltir dünyaya. Mümkün
olsa tafla kaz›r fikirlerini.
Cemil Meriç, BU ÜLKE

Tart›flmac› Anlat›m
Bildirimin okuyucuda yerleflik duygu, düflünce, kan› ve davran›fllar› de¤ifltirmeyi
amaçlad›¤› biçimidir. Bir baflka deyiflle, amaç düflünce ve konularda de¤ifliklik
yapmakt›r. Aç›klama ile ortak yanlar› olmas›na karfl›n; tart›flmac› anlat›mda özelikle karfl› ç›k›lan düflüncenin de¤ifltirilmesi, sa¤lam gerekçeleri, mant›ksal kan›tlamalar› gerektirdi¤inden tart›flmac› anlat›m biçiminde de tan›mlama, tan›k gösterme,
karfl›laflt›rma gibi bilimsel araflt›rma yöntemlerinden yararlan›l›r (Karada¤, 2001).
Tart›flmac› anlat›m türünde as›l amaç okuyucuyu ikna etmektir. Bu do¤rultuda anlat›m›n baflar›s› Karada¤’›n (2011) Kantemir’den (1991) aktard›¤›na göre;
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konuyu ve konu üzerinde ileri sürülecek öneriyi iyice kavramaya,
kan›tlar› iyi seçmeye, konu d›fl›na ç›kmamaya,
karfl›t oldu¤u fikrin do¤ru olmayan yönlerini bulmaya ve ortaya koymaya,
konunun gerektirdi¤i ölçüde, örneklere, karfl›laflt›rmalara ve istatistiklere
baflvurmaya ba¤l›d›r.
Tart›flmac› anlat›m türü özellikle makalelerde ve elefltiri yaz›lar›nda, bunun yan›nda deneme ve f›kra türlerinde a¤›rl›kl› olarak kullan›l›r. Afla¤›da tart›flmac› anlat›m türüne iliflkin bir örnek bulunmaktad›r.
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Gene bir eski özlemidir gidiyor. Yeniye kötü kötü bak›yorlar, manas› yokmufl, güzel de¤ilmifl, düflünmekten çal›flmaktan kaç›nan kimselerin ne yapt›klar›n› bilmeden ortaya att›klar› fleylermifl. Geçmiflin büyük eserlerini inceleyip de onlardan örnek almal›ym›fl›z.
Oysa ki as›l yeni olan zordur, yeninin manas›n› anlamak, güzelli¤ini duymak
zordur. Bunun için al›flkanl›klar›m›z› aflmak, dikkatimizi iflletmek gerekir.
Nurullah Ataç

Öyküleyici Anlat›m
Okuyucuyu belli bir zaman s›ras›na göre aktar›lan olaylar›n içine alarak etkileyen
anlat›m biçimidir. Bu anlat›mda amaç; olay› okuyucunun gözü önünde canland›rmak, anlatmak istenileni bir olay içerisinde vermektir. Öyküleyici anlat›mda olaylar olufl haline uygun olarak bir dizi halinde verilirse birbirine ba¤lan›r. Öyküleme,
tasarlanan ya da yaflanan bir olay›n anlat›m›d›r. Baflka bir ifade ile öyküleyici anlat›m biçiminde olaylar belli bir düzene göre; yer, zaman ve olufl s›ras› esas al›narak
sunulur. Olay öyküleyici anlat›m türünün temelini olufltururken yazar fikirlerini
okuyucuya olay arac›l›¤›yla iletir. Öykülemedeki bir di¤er öge olan zaman, bafllang›c› ve bitifli olan bir kesittir. Bir durumdan baflka bir duruma geçifl belirle bir zaman diliminde gerçekleflir. Yer olay›n gerçekleflti¤i ortamd›r. Öykülemede temel
öge olan olay› kifliler yaflar. Bu ba¤lamda kiflilerin tan›t›m› önemlidir (Karada¤,
2011). Roman, hikâye ve masallar›n anlat›m›nda kullan›lan öyküleyici anlat›m biçimine iliflkin bir örnek afla¤›da verilmifltir.
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Temmuz, ö¤le vakti. Komfluda bir kad›n sesi... Neye ba¤›rd›¤› anlafl›lm›yor. Belki
çocu¤una hayk›r›yor. Müezzin’in duvarlar›nda tahtabofla bir kedi atlad›. Birkaç
ev ötede bir tavuk g›dakl›yor, bir horoz ona yard›m ediyor...
...
Haf›z Nuri Efendi, kap›n›n arkas›ndan flemsiyesini ald›, yavaflça soka¤a ç›kt›. Neden? Bir ifli mi var? Birini mi görecekti? Hiçbir ifli yok. Hiç ç›kmasa da olabilirdi.
Ancak ç›km›fl bulundu. Ayaklar› onu dört yol a¤z›na götürdü. ‹ki evin aras›ndaki dar aral›ktan, vagonlar›n geçti¤i görülüyor! Geçti, geçti, geçti. Sonra birdenbire bitti...
Memduh fievket Esendal, HAYAT NE TATLI

Betimleyici Anlat›m (Tasvir Etme)
Betimleme, en yal›n biçimiyle sözcüklerle resim çizme iflidir. Bir tür canland›rma
sanat›d›r. Canland›r›lacak varl›k, tüm ayr›nt›lar› ile etkileyici bir biçimde yazar›n bireysel katk› ve yorumlar›yla, genellikle d›fltan içe do¤ru bir anlat›m yoluyla okura
yans›t›l›r (Karada¤, 2001). Varl›klar›n niteliklerinin, bu varl›klar›n duyular›m›z üzerinde uyand›rd›klar› izlenimlerin belirtildi¤i bu anlat›mda, okuyucunun çeflitli du-
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yular›na seslenilerek anlat›lan varl›kla ilgili izlenim kazan›lmas› amaçlan›r. Bu amac›n gerçekleflmesi için titiz bir gözlem gerekir. Gözlem s›ras›nda ay›rt edici özelliklerin anlat›lmas›na özen gösterilir. Kiflinin gözlemlerindeki baflar› anlat›m biçiminin
baflar›s›n› da art›r›r.
Betimleyici anlat›m biçiminde betimlemeyi sadece d›fl görünüflün sözcüklerle
resimlenmesi olarak düflünmemek gerekir. Bu okuyucunun zihninde imaj oluflturmaya yarar. Betimlemeler edebi betimleme ve fikir a¤›rl›kl› betimleme olarak ikiye ayr›labilir. Edebi betimleme öznelken fikir a¤›rl›kl› betimleme nesneldir. Ayr›ca
betimleyici anlat›m türünde anlat›lacak olay, mekan, nesne ya da durum gibi ögelerin betimlenmesine iliflkin ayr›nt›lar›n seçimi bu anlat›m türünün baflar›s› için oldukça önemlidir (Karada¤, 2011).
Ankara Kalesi’ne ç›kt›m. Gözümün önünde duran flafl›rt›c› de¤ifliklikleriyle Ankara Ovas› uzan›yor. Arkadafllar›mla teker teker etraftaki da¤lar›, küçük tepeleri ve
flurada burada birdenbire s›cakta bir tas serin su vehmiyle bozk›r›n ortas›nda
yemyeflil bir gölge yapan küçük köyleri say›yoruz. Kesin bir ›fl›k, etraf›m›zda bir
zafer borusu gibi ç›nl›yor...
Ahmet Hamdi Tanp›nar, BEfi fiEH‹R-ANKARA
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Anlat›m biçimleri aç›klay›c›,
betimleyici, tart›flmac› ve
öyküleyici anlat›m olarak
s›n›fland›r›labilir.
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Anlat›m›n özelliklerini aç›klamak
Anlat›m›n özellikleri; duruluk, aç›kl›k, yal›nl›k,
ak›c›l›k ve özgünlük biçiminde s›ralanabilir. Anlat›mda duruluk; içerikte gereksiz sözcüklerin ve
gereksiz cümlelerin bulunmay›fl› biçiminde ifade
edilirken aç›kl›k; kolay anlafl›lan ve amac› aç›kça
ortaya koyan cümlelerle yazma, bir anlat›m›n
okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan ayn› biçimde alg›lanmas› biçiminde aç›klanabilir. Anlat›mda yal›nl›k; süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s› duymadan do¤al
ve içten cümleler oluflturulmas›d›r. Ak›c›l›k ise
anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas› olmayan bir engele tak›lmadan ak›p giden
cümleler kurulmas›d›r. Özgünlük; yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›saca kimli¤ini
yans›tan yaz›lar üretilmesidir.
Anlat›m türlerini aç›klamak
Yaz›l› anlat›m; bir fikrin, duygunun, düflüncenin,
görüflün ya da olay›n en anlaml› yanlar›n›n yaz›
yoluyla ifade edilmesidir. Yaz›l› anlat›m ö¤rencilerin iletiflim kurmaya yönelik gereksinimlerini
karfl›lamas› yan›nda ö¤renmelerine de yard›m
eder. Ö¤renciler yaz›l› anlat›m becerileri gelifltikçe, düflünme becerilerini kontrol eder, zihinlerini sürekli kullan›r ve ö¤renme sürecini daha etkili duruma getirirler. Sözlü anlat›m, düflünce ve
duygular›n baflkalar›na sözlü olarak bildirilmesidir. Sözlü anlat›m (konuflma); zihinde oluflan bir
iletinin konuflma organlar›ndan yararlan›larak
dinleyiciye ses titreflimleri ile iletilmesi olarak da
ifade edilebilir.
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Sözlü ve yaz›l› anlat›m aras›ndaki farkl›l›klar›
aç›klamak
Sözlü anlat›m, konuflman›n yap›ld›¤› anda anlafl›l›r olmal›d›r; aksi durumda konu önemini kaybeder. Yaz›l› anlat›mda; yaz›l› bir metni tekrar
tekrar okuma olana¤› vard›r. Okuyucu da yazar
da düflüncelerini ifade etmede ço¤u kez rahat ve
yaln›zd›r. Sözlü anlat›m› yaz›l› anlat›mdan ay›ran
di¤er bir etmen de sestir. Ses, düflüncelerin önem
ve anlam›na göre ayarland›¤›nda dinleyenleri
olumlu biçimde etkiler. Konuflma an›nda vücudun ald›¤› durum önemlidir. Hareketlerin ölçülü
olmas› gerekir. Oysaki yaz›l› anlat›mda böyle bir
durum söz konusu de¤ildir. Anlat›m çeflitlili¤i,
yaz›da oldu¤u kadar sözlü anlat›mda da geçerlidir. Yazarken ve konuflurken seçilecek sözcükler, düflünceleri anlatmaya yard›mc› olur. Noktalama iflaretleri yaz›da ak›fl› sa¤lar. Ayn› fley, sözlü anlat›mda sözcüklerin cümlede ald›¤› anlama
göre söylenmesi ile olur. Bu bak›mdan yap›lacak
konuflmalarda sözcükleri dikkatli kullanmak onlar› do¤ru telaffuz etmek ve cümledeki anlam›na
göre söylemek gereklidir.
Anlat›m türlerini kavramak
Anlat›m biçimleri aç›klay›c›, tart›flmac›, öyküleyici ve betimleyici anlat›m biçiminde s›n›flanabilir.
Aç›klay›c› anlat›m; al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve nesnel bir dil kullan›lan
anlat›m türüdür. Aç›klay›c› anlat›m türü, düflünce
yaz›lar›nda yayg›n olan bir anlat›m biçimidir. Tart›flmac› anlat›m; okuyucuda ya da dinleyicide yerleflik olan duygu, düflünce, kan› ve davran›fllar›
de¤ifltirmenin amaçland›¤› anlat›m biçimidir. Öyküleyici anlat›m; okuyucuyu belli bir zaman s›ras›na göre aktar›lan olaylar›n içine alarak etkileyen anlat›m biçimidir. Bu anlat›mda amaç; olay›
okuyucunun gözü önünde canland›rmak, anlatmak istenileni bir olay içerisinde vermektir. Betimleyici anlat›m (tasvir etme); bu anlat›mda okuyucunun anlat›lan varkl›kla ilgili izlenim kazanmas› amaçlan›r. Betimleme en yal›n biçimiyle
sözcüklerle resim çizme iflidir. Bir tür canland›rma sanat›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri
de¤ildir?
a. Dinleme
b. Okuma
c. Konuflma
d. Yazma
e. Anlat›m

6. Afla¤›dakilerden hangisi baflar›l› bir yaz›l› anlat›m
gerçeklefltirilmesi için gerekli de¤ildir?
a. Yaz›lacak konuya iliflkin fikirlerin aç›k olmas›
b. Fikirlerin de¤erlendirilmesi
c. Konu hakk›nda yeterli bilgiye sahip olunmas›
d. Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmesi
e. ‹yi bir sözcük da¤arc›¤›na sahip olunmas›

2. “Kiflisel duygulara ve kan›lara dayal› anlat›m” afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Öznel anlat›m
b. Nesnel anlat›m
c. Dolayl› anlat›m
d. Dolays›z anlat›m
e. Sözlü anlat›m

7. Afla¤›dakilerden hangisi iyi bir konuflman›n sahip
olmas› gereken özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Sözlerin anlam de¤erinin bilinmesi
b. Düflüncenin aç›¤a kavuflmas›
c. ‹yi bir gözlemci olunmas›
d. Düflüncenin kolay anlafl›l›r olmas›
e. Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmesi

3. “Yaz›n türlerinin baz›lar›nda olaylar›n bir anlat›c›n›n
a¤z›ndan gerçeklefltirildi¤i” anlat›m biçimi afla¤›dakilerin hangisidir?
a. Öznel anlat›m
b. Nesnel anlat›m
c. Dolayl› anlat›m
d. Dolays›z anlat›m
e. Sözlü anlat›m

8. Afla¤›dakilerden hangisi yazma sürecinin aflamalar›ndan biri de¤ildir?
a. Ön yazma
b. Taslak oluflturma
c. Düzenleme
d. Gözden geçirme
e. De¤erlendirme

4. Afla¤›dakilerden hangisi iyi bir anlat›mda bulunmas›
gereken özelliklerden biri de¤ildir?
a. Duruluk
b. Do¤ruluk
c. Ak›c›l›k
d. Yal›nl›k
e. Dura¤anl›k
5. “Süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s› duymadan, do¤al ve içten cümleler oluflturma” anlat›m›n hangi özelli¤i ile ilgilidir?
a. Duruluk
b. Do¤ruluk
c. Ak›c›l›k
d. Yal›nl›k
e. Aç›kl›k

9. “Al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve yaz›da ö¤retme amaç al›narak, nesnel bir dil kullan›lan
anlat›m türü” afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Aç›klay›c› anlat›m
b. Öyküleyici anlat›m
c. Betimleyici anlat›m
d. Tart›flmac› anlat›m
e. Sözlü anlat›m
10. Okuyucuda yerleflik duygu ve düflünceleri de¤ifltirmeyi amaçlayan anlat›m türü afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Aç›klay›c› anlat›m
b. Öyküleyici anlat›m
c. Betimleyici anlat›m
d. Tart›flmac› anlat›m
e. Sözlü anlat›m
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Yaflam›n ‹çinden
Dilde Yabanc›laflma, Yozlaflma ve Unutulan Türkçe
Batuhan Çolak
Son zamanlarda dilde meydana gelen yabanc›laflma giderek h›zlan›yor. Bunun en çarp›c› örnekleri yabanc›
isimli ma¤azalardaki inan›lmaz art›fl... Özellikle gelir düzeyi yüksek semtlerde kullan›lan argoyla kar›fl›k ‹ngilizce-Türkçe aras› bir dil, s›rf farkl›l›k ve dikkat çekmek
için kullan›lan sözcükler ne yaz›k ki Türkçeyi kirletmeye devam ediyor. Televizyonlardaki kalitesiz programlar
da bu kirlenmeyi artt›ran en önemli faktörlerden biri...
Gerçekte Türkiye’de üretilen mallar›n s›rf üzerinde yabanc› bir isim var diye tercih edilmesi ise ayr› bir olay...
Ankara’n›n 3 önemli caddesinde yapt›¤›m›z araflt›rmada
karfl›m›za ilginç bir tablo ç›kt›. Bahçelievler 7. Cadde de
90, Tunal› Hilmi Caddesi’nde 98, Hofldere Caddesi’nde
121 tane yabanc› isimli ma¤aza tespit ettik. Daha çok
gelir düzeyi yüksek kesimin ilgi gösterdi¤i bu 3 caddenin tabelalar›nda Türkçe kullan›m› %40-50 civar›nda.
Ankara’n›n 3 önemli caddesine de yabanc› isimli ma¤azalar hâkim olmufl durumda.
Türkçe tabelan›n yad›rgand›¤› caddelerden Hofldere
Caddesi’nde Estetica Kuaför ve Gis Club iflletme sahiplerinin görüfllerini ald›k. Türkçe yerine yabanc› bir isim
koymalar›n›n nedenini sorduk;
Estetica Kuaför’ün sahibi Mesut Ç‹T; “ Benim yabanc›
bir isim koymam›n nedeni buran›n geçmiflten beri seçkin bir semt olufludur. “estetica” sözcü¤üne de dergilerden esinlenerek karar verdim. ATO ya da Çankaya Belediyesi’nden hiçbir yetkilinin bize tabelan›z Türkçe olsa daha iyi olur ya da yabanc› isim istemiyoruz gibi
uyar›lar› olmad›. Sonuç olarak bizde Türkçe olsun isteriz tabelalar›m›z. Herkes yaparsa biz niye yapmayal›m.”
Haberimizle ilgili görüfltü¤ümüz Çankaya Belediyesi
Baflkan Yard›mc›s› Duran YÖNEL flunlar› söyledi;
“Ruhsat verirken Türkçe olmas› yönünde sözlü olarak
telkinlerimiz oluyor. Bu konuda yapt›r›m›m›z yok. E¤er
yapt›r›m uygularsak düflüncesini gasp etmifl, kamu gücünü belediye üzerinden kullanm›fl oluruz. Bu da tercih etti¤imiz bir yöntem de¤ildir. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle de görüflmelerimiz oluyor. Dildeki yabanc›laflmay› e¤itim yoluyla halletmek istiyoruz. Hemen yar›n yabanc› isimler kalk›yor dersek olmaz. Bunun yerine Kurtulufl Savafl›’ndaki gibi bir Kuvay-i Milliye ruhu ile konuyu çözüme kavuflturmal›y›z. ‹çinde üniversitelerin, devletin, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin oldu¤u genifl bir kat›l›mla hep birlikte çözüme

kavuflturmal›y›z. Ayr›ca dildeki bu yabanc›laflma bir dil
emperyalizmi, bir kültür emperyalizmidir. Zaman içinde e¤itim yoluyla çözüme kavuflturmak uygun olur. Belediye olarak düflüncemiz bu yönde.”
Ankara’n›n önemli caddelerindeki, yabanc› isimli ma¤azalar›n bu denli çok olmas› Ankara Ticaret Odas›’n› da
rahats›z etmifl olacak ki Oda Baflkan› Sinan AYGÜN’den
06.12.2005 tarihinde yaz›l› bir aç›klama geldi.. Konu hakk›nda yaz›l› aç›klama yapan AYGÜN flunlar› söyledi;
“Nas›l çocu¤umuza Hans, Jack, Tom ad›n› koymuyorsak, iflyerlerimize de ürünlerimize de yabanc› isimler
koymamal›y›z. Simiti simmit, balonu baloon, salonu saloon, pazar› baazar fleklinde yazarak Türkçe’yi e¤ip büküyoruz gelin bu toplumsal talebi bir kampanyaya dönüfltürelim. ‹flyerlerimizi, ürünlerimizi yabanc› isimlerden ar›nd›ral›m” Ma¤azalar›n yabanc› isimli olmas›na
da de¤inen AYGÜN flunlar› söyledi;
Yasalara göre flirketlerin ticaret unvanlar›n›n Türkçe
olarak belirlendi¤ini, ancak bu maddeye bir istisna olarak flirketin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetin yabanc› dilde olmas› ya da flirket ortaklar› aras›nda bir yabanc›n›n olmas› halinde flirket isminde yabanc› kelime
bulundurulmas›na izin verildi¤ini anlatan Aygün, “Caddeye ç›kt›¤›m›zda görüyoruz ki, istisna bir genel kural
haline gelmifl. Etrafta Türkçe konuflan olmasa kendimizi yabanc› bir ülkede hissetmememiz mümkün de¤il”
diye konufltu.
Dildeki yabanc›laflma ve yozlaflma sadece tabelalarla
s›n›rl› de¤il tabii. Tabelalar adeta dile de yans›m›fl Ankara’da 7.cadde, Tunal› Hilmi caddesi, Hofldere Caddesi, Armada , ‹stanbul’da Akmerkez, Niflantafl›, Ba¤dat
gibi genelini üst gelir grubu kiflilerin oluflturdu¤u semtlerde özellikle gençler aras›nda ilginç diyaloglar yaflan›yor. Daha do¤rusu art›k bu gibi bölgelerin kendine has
bir sözlü¤ü oluflmufl da diyebiliriz. ‹flte o sözlük;
Baz› kal›plar ve örnekler
abi dün manyak bi pilav yapt›aam
Alocuuuumm çoooook korktuuuuummm
deermiflimm sen de yeeermiflinn
ay hadi öptüm flekaar
kafe caddede branc yapal›m maaaaa
kendine çok iyi bak›yosuun t›maam maa
kendine iyi davran fleakear olur maa
ay c›ttan yaaneee
Aflk›y›mmm naaaeeebeeeeerr
baba iyij(c)e disconnect falan oldun ortamlardan
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Yüzünüzü bir tebessüm kaplad› de¤il mi? Do¤ald›r çünkü a¤lanacak halimize güleli o kadar çok oluyor ki, biz
de neye gülüp neye a¤layaca¤›m›z› flafl›r›yoruz. Yukar›daki örnekler sadece bir k›sm›, bir de buzda¤›n›n (iceberg’de diyebilirdim) görünmeyen yüzü var. Bu dilin
özellikle gençler aras›nda kullan›l›yor olmas› da dilimiz
için tehlike çanlar›n›n çoktan çald›¤›n› gösteriyor.
Türk Dili’nde Yabanc› tabelalar, yozlaflma ve konuflma
dili d›fl›nda dilin kimli¤ini kaybetmesine yol açacak nice unsurlar daha var. Dilimizi derinden sarsan di¤er unsurlara de¤inecek olursak;
Geçti¤imiz günlerde BAfiBAKANLIK’A ba¤l› Toplu Konut ‹daresi’nin (TOK‹) destek verdi¤i konutlar›n ‘’court,
olimpia, residence ve country’’ gibi yabanc› isimleri tafl›mas› art›k dili yoketme yar›fl›na devletin de el att›¤›n›
gösteriyor.
Cep telefonu firmalar›n›n Türkiye’ye satt›¤› telefonlarda
Türkçe karakterlerin bir k›sm›na yer vermemesi Türkçe’nin sadece bizim taraf›m›zdan de¤il d›fl›m›zdan da baltaland›¤›n›n somut bir göstergesi olarak dikkati çekiyor.
Prof.Dr. fiükrü Halûk Akal›n; “Ürünlerin tan›t›m›nda,
kullanma k›lavuzlar›nda kullan›lan yabanc› dil ise ayr›
bir sorun olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bir ürünü be¤eniyorsunuz, sat›n al›yorsunuz. Eve gelip bak›yorsunuz,
kullanma k›lavuzunda ürünün nas›l kullan›laca¤› ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, Arapça, Japonca, ‹spanyolca,
Yunanca, Rusça anlat›lm›fl fakat Türkçesi yok. Bu durum sadece ithal ürünlerde de¤il, Türkiye’de üretilip de
ihraç edilecek ürünlerde de görülüyor. Dünyan›n hiçbir
ülkesinde ithal edilen ürünün kullanma k›lavuzunda o
ülkenin dilinin olmamas› düflünülemez. Avrupa ülkeleri bu konuda son derece hassast›r. Kendi dilinde kullanma k›lavuzu olmamas› hâlinde o ürünün ülkeye sokulmas›na izin verilmez. Tüketicinin ald›¤› ürünü do¤ru bir flekilde kullanabilmesi için kullanma k›lavuzunun
anlafl›l›r bir dilde yaz›lmas› gerekir. Aksi takdirde tüketici sat›n ald›¤› mala istemeden zarar verebilir ve kullanma k›lavuzuna uygun kullanmad›¤› için de ürün garanti kapsam› d›fl›nda kalabilir. Bu sebeple ürünlerin
kullanma k›lavuzlar›nda Türkçe aç›klamalar›n mutlaka
yer almas› gerekir.”
Günümüz toplumlar›nda çok önemli bir yere sahip olan
iletiflim araçlar›, Türkiye’de dile karfl› çok ac›mas›z. Yaz›l› ve görsel medyada i dilin do¤ru kullan›m› konusuna çok az önem veriliyor. ATV, NTV, Flash, Show, Star,
Number One, Power Turk, CNBC-E...isimli kanallar›m›z›n olmas› da bunu do¤rular nitelikte. Kanal adlar›n›n
yan› s›ra bir de bu kanallarda yay›nlanan programlar
var. Yay›ndan kald›r›lm›fl veya yay›nda olan televizyon
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programlar›na bir göz atacak olursak; “Talk Show, Beyaz Show, Sporaktif, High Life, Paparazzi, Show bafll›yor, Magazin Forever, Spor Suare, Ekomagazin, Riziko,
Elektrolig, Mega Turnike, Eurocops, Klastext, Megaresponse, Mega Haf›za, Cafe Magazin, Rock Market, Panorama, ‹bo Show, Dekodizayn, Airport, Techlife, Trend
Sa¤l›k, Homedrom, Barkod, Song 24, Trend Seter, fiaka
fiuka, Infomen, Eurogol, Futbol Mundial, Transworld
Sport, Headquarters, Pitstop, The Apprentice, Haberturk Weekend, By-Kus Show... liste uzay›p gidiyor. Gariptir ki insanlar›n k›yafetine kar›flan RTÜK bir milletin
kimli¤ini oluflturan dile sahip ç›km›yor.
Türkçenin önemli sorunlar›ndan birisi de bilim dili olarak yetersiz kald›¤›n›n söylenerek, Osmanl› gibi iki s›n›fl› bir toplum haline getirilmeye çal›fl›lmas›d›r. O dönemlerde de ayd›n kesim halktan farkl› Arapça-Farsça
kar›fl›k bir dil kullan›p halktan kopmufllar ve yukar›dan
bakm›fllard›r. Günümüzde de bu durumun yeniden
hortlamaya bafllad›¤›n› görüyoruz.. Bilim yoluyla giren
yabanc› sözcüklerin Türkçe karfl›l›¤›n› bulmak yerine
do¤rudan kullan›yoruz. Bu da tam bir keflmekefle dönüflüyor. Özellikle televizyonda s›kça gördü¤ümüz kendini ayd›n olarak niteleyen kesim bunu çok s›k yap›yor
ve ister istemez bu durum halka da yans›yor, böylelikle sahip oldu¤umuz Türkçe periflan ediliyor. (Tarihten
bir not:1933 reformunu yaflayan ‹stanbul Üniversitesi’ne gelen yabanc› bilim adamlar›ndan 3 y›l içinde Türkçe ö¤renmeleri ve bu sürenin sonunda derslerini Türkçe vermeleri istenmiflti.)
Müzikte de Türk diline karfl› adeta suç iflleniyor. “öldürcen mi”, “k›rcan m›”, “kescem” gibi Türkçede bulunmayan ifadeler pop müzik olarak 3 yafl›ndaki çocu¤un bile diline yerleflmekte. ‹ngilizce flark› söylemek flark›c›ya
ayr›cal›k veriyor. ‹fli olmayana k›z vermeyenler gibi ‹ngilizce flark› söylemeyene de talep olmuyor. Böylece
dil yavafl yavafl yok oluyor.
Bir de bat›dan gelip dilimize yerleflen kelimeler dilimize o kadar hakim olmufl durumda ki Türkçesi karfl›l›¤›
garipseniyor. “Kuaför, flarküteri, butik, rafineri, restoran, otel, motel, kamping, piknik, sauna, kafeterya, roof, devalüasyon, döviz, spiker, parlemento, brifing, seas, matine, suare, deplasman, avantaj, panel, sempozyum, mesaj, bonfile, termosifon, konfeksiyon....” gibi
nice örnekler verilebilir. R›za AKDEM‹R Dil facias› ve
Adnan Ötüken
Elimizdeki bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere Türkiye’nin
kalbi say›lan baflkent bile dilini, ma¤azalar›n›, tabelalar›n› yabanc›lara özellefltirmifl. Ne yaz›k ki dildeki yozlaflma, yabanc›laflma Ankara ile s›n›rl› de¤il. Bu sorun
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Türkiye’nin ticaretinden televizyondaki program›na kadar, konuflulan dilden sanat›na kadar ilerlemifl ve tahribat›n› yapm›fl durumda.
Tarihin kay›tlar›na göre, Osmanl› Devletinin son günlerindeki iflgal döneminde ‹stanbul caddelerinin görüntüleri yabanc› tabelalar ile süslüymüfl, ayd›nlar›n konufltu¤unu halk, halk›n konufltu¤u dili de ayd›nlar anlamazm›fl.
Tarih biliminin en önemli özelli¤i geçmiflten ders al›p
gelece¤i yorumlamakt›r. Bu ba¤lamda Türk tarihi yeterince ders verici ve ayd›nlat›c› niteliktedir. Hala baz›
fleyleri hissedip, anlamland›ram›yorsak sadece dilde de¤il bizi biz yapan tüm ögelerimizde tehlike çanlar›n›n
çald›¤›n› gösterir. Tarihe bak›ld›¤›nda çöküfl aflamas›ndaki devletlerin bayraklar›ndan evvel, dillerini kaybettikleri görülecektir. Dile gereken özeni gösterirsek tarih
tekerrür etmeyecektir.
Konunun Önemini Özetleyen Sözler;
Dilini kaybetmifl bir millet, milli benli¤ini, de¤erlerini,
özünü, daha do¤rusu, her fleyini kaybetmifltir. “Bir ülkeyi y›kmak istiyorsan›z, dilini tahrip edin” KONFÜÇYÜS
“Milli duygu ile dil aras›ndaki ba¤ çok güçlüdür. Dilin
milli ve zengin olmas› milli duygunun geliflmesinde bafll›ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.
Yeter ki bu dil bilinçle ifllensin. Ülkesini, yüksek ba¤›ms›zl›¤›n› korumas›n› bilen Türk ulusu, dilini de yabanc› dillerin boyunduru¤undan kurtarmal›d›r.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

”

Kaynak: Türkçemiz.net adresinden 08.06.2008 tarihinde al›nm›flt›r.
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›mla ‹lgili Temel
Kavramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Türleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Türleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Türleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Biçimleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlat›m Biçimleri” bölümünü gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Anlat›mda amaç, konu hakk›nda duygu ve düflünceleri
okuyucuya en etkili biçimde aktarmak, bireyin anlat›mdan zevk almas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için öncelikle
anlat›m›n duruluk, do¤ruluk, aç›kl›k, yal›nl›k, ak›c›l›k,
özgünlük ve do¤all›k gibi kimi niteliklere sahip olmas›
gerekir. Duruluk anlat›mda gereksiz sözcüklerin ve gereksiz cümlelerin bulunmay›fl› demektir. Anlat›mda do¤ruluk; cümlenin dil kurallar›na uygun olmas› biçiminde
aç›klanabilir.
Anlat›mda aç›kl›k; bir anlat›m›n okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan anlat›m› gerçeklefltiren kifli ile ayn›
biçimde kolayl›kla alg›lanmas›d›r. Yal›nl›k ise süs ve
özentiye baflvurmadan, edebi bir metin oluflturma kayg›s› duymadan do¤al ve içten cümleler oluflturmad›r.
Anlat›mda ak›c›l›k; anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas› olmayan, bir engele tak›lmadan ak›p
giden cümleler kurulmas›d›r. Anlat›mda özgünlük; yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›saca kimli¤i yans›tan yaz›lar üretilmesi, do¤all›k ise gerçekli¤in
d›fl›na ç›k›lmadan bir duygunun, bir düflüncenin içten
geldi¤i gibi anlat›lmas›d›r.
S›ra Sizde 2
Baflar›l› bir konuflma gerçeklefltirebilmenin en temel
koflullar›nda biri konuflman›n amac›n›n olmas›d›r. Bunun d›fl›nda konuflman›n içten ve canl› olmas›, konuflman›n kiflinin kendisine özgü kendi özgü üslubu ile
gerçekleflmesi yani do¤al olmas› önemlidir. Konuflman›n aç›k ve anlafl›l›r, ak›c› ve inand›r›c› olmas› konuflmac›n›n sözleriyle dinleyicide güven duygusu oluflturmas› da baflar›l› bir konuflman›n temel ilkeleri aras›nda
say›labilir. Tüm bunlara ek olarak konuflman›n ilgi çekici olmas›, konuflmac›n›n konuflmay› destekleyen ö¤eler kullanmas›, konuflmada görgü kurallar›na uyulmas›
ve sesin iyi kullan›lmas› da konuflman›n baflar›s› art›ran
etmeler aras›nda say›labilir.

S›ra Sizde 3
Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için konuyu ve ana düflünceyi saptamak ve s›n›rland›rmak, bak›fl aç›s›n› belirlemek,
düflünceleri düzenlemek (plan yapmak), ve anlat›m›n
hangi anlat›m biçimiyle gerçeklefltirilece¤inin belirlenmesi gerekir. Bunun yan› s›ra baflar›l› bir yaz›l› anlat›m
gerçeklefltirebilmek için yaz›lacak konuya iliflkin fikirlerin zihinde de¤erlendirilmesi, konu hakk›nda yeterli
bilgiye sahip olunmas› bunun içinde iyi bir okuyucu
olunmas›, iyi bir sözcük da¤arc›¤›na sahip olunmas›, iyi
bir gözlemci olunmas›, yaz›lacak konuya iliflkin anlat›m
birimlerinin do¤ru biçimde kullan›lmas›, noktalama ve
yaz›m kurallar› uyulmas›, aç›k, yal›n, özgün, duru ve
do¤ru bir anlat›m›n gerçeklefltirilmesi önemlidir. Baflar›l› bir yaz›l› anlat›m için yukar›da belirtilen konular›n
yan› s›ra yazma sürecinin aflamalar›na uyarak yazma etkinlikleri gerçeklefltirmek de önemlidir.
S›ra Sizde 4
Sözlü anlat›m, konuflman›n yap›ld›¤› anda anlafl›l›r olmal›yken yaz›l› anlat›mda; yaz›l› bir metni tekrar tekrar
okuma olana¤› vard›r. Sözlü anlat›m› yaz›l› anlat›mdan
ay›ran di¤er bir etmen de sestir. Ses, düflüncelerin önem
ve anlam›na göre ayarland›¤›nda dinleyenleri olumlu
biçimde etkiler. Ancak yaz›l› anlat›mda ses ögesinin yerine anlat›m›n birimlerinin etkili kullan›m› söz konusudur. Konuflma an›nda vücudun ald›¤› durum önemlidir.
Hareketlerin ölçülü olmas› gerekir. Oysaki yaz›l› anlat›mda böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Anlat›m çeflitlili¤i, yaz›da oldu¤u kadar sözlü anlat›mda da geçerlidir. Yazarken ve konuflurken seçilecek sözcükler, düflünceleri anlatmaya yard›mc› olur. Noktalama iflaretleri
yaz›da ak›fl› sa¤lar. Ayn› fley, sözlü anlat›mda sözcüklerin cümlede ald›¤› anlama göre söylenmesi ile olur. Bu
bak›mdan yap›lacak konuflmalarda sözcükleri dikkatli
kullanmak onlar› do¤ru telaffuz etmek ve cümledeki
anlam›na göre söylemek gereklidir.
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Metin Üretimi

3

Bu ünitede metin kavram›n›n tan›m›, gösterge kavram›, dilsel iletiflimin temel birimi olarak metnin özellikleri, metin olma koflullar› ve metin üretme evreleri konular› irdelenmekte ve bu do¤rultuda örneklere yer verilmektedir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Metin kavram›n› aç›klamak,
Gösterge kavram›n› aç›klamak,
Dilsel iletiflimin temel birimi olarak metnin özelliklerini kavramak,
Metin olma koflullar›n› aç›klamak,
Ba¤dafl›kl›k türlerini örneklendirmek,
Metin üretme evrelerini kavramak,
Metin üretme evrelerinin özelliklerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Üniversiteyi yeni bitirmifl ö¤retmen olarak flirin bir beldede göreve bafllam›flt›m. Henüz bir ayl›k ö¤retmendim. Heyecanl›yd›m, iflimi ve ö¤rencilerimi çok seviyordum.
Ö¤rencilerim üçüncü s›n›fa gidiyorlard› ve toplam yirmi bir kifliydiler. Birlikte geçirdi¤imiz bir ay içinde birbirimize al›flm›flt›k. Veliler okula geldikçe onlarla da tan›fl›yor, ayaküstü sohbet ediyordum. Okulda veli toplant›lar› bafllam›flt›. Benim de
bir veli toplant›s› düzenlemem gerekiyordu. Zaman›n› planlad›m, ö¤renciler
arac›l›¤›yla toplant› gününün ve saatinin velilere ulaflmas›n› sa¤lad›m. Nas›lsa velilerle tan›fl›yorum diye düflünüyordum ve toplant› öncesi pek bir planlama yapmam›fl, toplant›y› çok da ciddiye almam›flt›m. Seçece¤im sözcükleri, söze neyle
bafllay›p sözü nas›l bitirece¤imi zihnimde netlefltirmemifltim. Toplant› bafllad›¤›nda birden çok heyecanland›¤›m› fark ettim. Önce söylemem gerekenleri sona b›rakm›fl, baz›lar›n› da unutmufltum. Seçti¤im sözcükler de yanl›flt›. Bu yanl›fl sözcükler, velilerimle iletiflimimi istedi¤im noktadan uzaklara götürmüfltü. Toplant›
bitti¤inde üzgündüm. Gerekli planlamay› yapmad›¤›m için zaman› da çok uzatm›flt›m. Oysa bu tür aksilikler, ö¤renciyken yaz›l› s›navlar›mda da bafl›ma gelmiflti. Planlamadan verdi¤im s›nav kâ¤›tlar›, gereksiz yinelemelerle dolu oldu¤undan
bana düflük notlar olarak geri dönmüfltü. Okuldan ç›k›p eve do¤ru yürürken akl›mda tek bir fley vard›: Metin üretmeyi ö¤renmek.

Anahtar Kavramlar
• Metin
• Gösterge
• Metin olma koflullar›

• Ba¤dafl›kl›k
• Tutarl›l›k
• Metin üretme evreleri

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• Gösterge
• D‹LSEL ‹LET‹fi‹M‹N TEMEL B‹R‹M‹ OLARAK MET‹N
• MET‹N OLMA KOfiULLARI
• Ba¤dafl›kl›k
• Tutarl›l›k
• Amaçl›l›k
• Kabul Edilebilirlik
• Bilgilendiricilik
• Durumsall›k
• Metinler Aras›l›k
• MET‹N ÜRETME EVRELER‹
• Amac›n Belirlenmesi
• Konuyu Seçme ve S›n›rland›rma
• ‹letiyi Belirleme
• Düflünceleri Düzenleme
• Söylem Tasar›m›
• Kavram A¤›n› Kurma
• Dilsel Gösterenleri Seçme
• Metin Düzeyinde Dilsel Kodlamaya Geçifl
• Söyleme / Yazma
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G‹R‹fi
Dil, anlama ve anlatma olmak üzere iki temel etkinlik alan›ndan oluflmaktad›r. Anlatma, konuflma ve yazma becerilerini içerir. Sözlü iletiflim konuflma, yaz›l› iletiflim
ise yazma becerisine dayan›r. Birey; konuflma sürecinde sözlü olarak sunulan metinler, yazma sürecinde yaz›l› olarak sunulan metinler üretir.
Metin, belirli bir bildiriflim ba¤lam›nda bir ya da birden çok kifli taraf›ndan sözlü ya da yaz›l› olarak üretilen bir dil dizgesi bütünüdür. Bildiriflim; konuflucuyla
dinleyici aras›nda bildiri al›flverifli, karfl›l›kl› bildiri aktar›m›, bildirim eyleminin çift
yönlü görünümüdür (Vardar, 1988, s.47). ‹fllevsel dil bilime göre dilin temel ifllevi,
bildiriflim sa¤lamakt›r. Bildiriflim ifllevi olmayan yaz›l› ya da sözlü bir belge, metin
de¤ildir. K›saca metin, bafl› ve sonu kesin çizgileriyle s›n›rl› bir yap› oluflturan dilsel göstergelerin art arda geldi¤i anlaml› yap› olarak tan›mlanabilir (Akbay›r, 2006,
s.215). Dil bilime Saussure’ün getirdi¤i en önemli kavramlardan biri olan dilsel
gösterge, dilin mesaj iletmek için baflvurdu¤u araçlard›r.

Bildiriflim: Konuflan ile
dinleyici aras›nda bildiri
al›flveriflidir.

Gösterge
Saussure’e göre her dil göstergesi, iki yüzü olan bir gerçekliktir: Biri somut; yani
duydu¤umuz fley, öteki soyut; yani zihnimizde tasarlad›¤›m›z imgedir. Dil göstergesi, bir gösteren ile bir gösterilenin birleflmesinden oluflur ve bu iki parça, t›pk›
bir kâ¤›d›n iki yüzü gibi birbirinden ayr›lmayan bütünlerden oluflmaktad›r (K›ran,
1996, s.60). Göstergenin iki yüzü örnekte gösterilmifltir.
Bal›k sözcü¤ü somut olarak /b/, /a/, /l/, /›/, /k/ ses dizisi biçiminde gerçekleflir. Bu
sözcü¤ün anlam›; yüzebilen; solungaçlar›, kuyru¤u olan bir hayvan kavram›na
göndermede bulunur. Ses dizisi göstereni, anlam ise gösterileni oluflturur (Saussure, 1998, s. 108). Bu gösterge, fiekil 3.1’de görüldü¤ü gibi iki yönlü, iki yüzü olan
bir ögedir; bu iki yön sürekli olarak birbirini an›msat›r, birbirini ça¤r›flt›r›r.

Gösterge: Bir gösteren ile
bir gösterilenin
birleflmesinden oluflan
bütündür.

ÖRNEK

fiekil 3.1
Göstergenin ‹ki
Yüzü

Kavram

Ses Simgesi

Bal›k

Göstergenin birinci yönünü gösterilen (kavram) oluflturur. Belli biçimiyle suda
yaflayan yarat›k kavram›, onun ayn› dili konuflanlarda ortak olan biliflsel nitelikteki gösterilenidir. Türkçede /b/, /a/, /l/, /›/, /k/ seslerinden oluflan ve bütünüyle
sessel nitelikteki gösteren, sessiz okuma s›ras›nda bile biliflsel imgeyi canland›rmaktad›r (Aksan, 1998, ss. 153–154).
Her metin, anlam bütünlü¤ü oluflturan metin parçac›klar›n›n (cümle ve cümle
de¤erindeki birliklerin) toplam›d›r. Bu metin parçac›klar› birleflerek metnin içeri¤ini oluflturur. Dilsel göstergelerin tasarlanm›fl bir bütünü olan metinler; heyecan,

Kaynak: Saussure,
F. (1998). Genel dil
bilim dersleri.
Vardar, B. (Çev.).
‹stanbul:
Multilingual
Yay›nlar›.
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coflku, korku, sevgi gibi birçok soyut kavram› kullanan ve al›c›s›nda birbirini izleyen biliflsel imgeler yaratan anlam bak›m›ndan zengin dilsel birimlerdir (Akbay›r,
2006, s.215).

D‹LSEL ‹LET‹fi‹M‹N TEMEL B‹R‹M‹ OLARAK MET‹N
Dile dayal› iletiflimde sesler, sözcükler ve cümleler bir bütün olarak ele al›nmaktad›r. Bireyler, iletiflimde do¤al olarak metinleri kullanmaktad›r. Metin, dilsel iletiflimin
temel birimidir ve do¤as› gere¤i, anlamsal ve dilsel olarak bir bütünlü¤ü göstermektedir (Keçik, 2004, s. 10). Afla¤›daki örnekle bu durum aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

ÖRNEK

• Murat düflmüfltü.
• Murat’›n can› ac›yordu.
• Murat’›n ellerinde s›yr›klar vard›.
• Murat’›n üstü bafl› çamur içindeydi.
• Zeynep Han›m üzüldü.
• Zeynep Han›m Murat’›n ö¤retmenidir.
• Zeynep Han›m temizledi.
• Murat iyi hissetti.
Yukar›da yer alan s›ral› cümleler birlefltirildi¤inde flu biçime dönüfltürülebilir:
“Murat’›n can› ac›yordu; ÇÜNKÜ düflmüfltü VE ellerinde s›yr›klar vard›. ÜSTEL‹K üstü bafl› DA çamur içindeydi. Ö¤retmeni ONU ÖYLE GÖRÜNCE üzüldü.
Yaralar›n› VE üstünü temizledi. KISA B‹R SÜRE SONRA Murat KEND‹N‹ DAHA
iyi hissetti.”
S›ral› cümleler ve paragraf biçiminde ifade edilen cümleler karfl›laflt›r›ld›¤›nda
paragraf biçimindeki ifadede baz› cümlelerin birlefltirildi¤i, baz› sözcük ve öbeklerin eklendi¤i, baz›lar›n›n ise silindi¤i ya da yerine baflka sözcükler kullan›ld›¤› görülmektedir. Bu de¤iflimler sonucunda ikinci örnekteki cümle say›s› azalmakta; ancak ikinci örnek daha çok bilgi vermektedir. Çünkü cümlelerde anlat›lanlar, neden-sonuç ve zaman iliflkileri kullan›larak anlamsal aç›dan; yinelenen ögeler silindi¤i için de biçimsel aç›dan bir bütünlük oluflturmaktad›r. Bu nedenle dilsel aç›dan
metin; birbirini izleyen, s›ral› ve anlaml› bütünler oluflturan cümleler dizisidir. Bu
dizilifl rastlant›sal de¤il belli bir mant›k s›ras›na dil bilgisi kurallar› ve metin iflleyifline göre yap›lmaktad›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

1

Metin oluflturma
sürecini çevrenizdeki hangi eylem ya da eylemlere benzetebilirsiniz?
SIRA S‹ZDE
Metin, iletiflimin birimidir. Eksiksiz bir iletiflim, iyi düzenlenmifl metinlerle
D Ü fi Ü N E L ‹ M
gerçekleflir.
Dilsel iletiflimin temel ögeleri flu biçimde s›ralanabilir:
S O R U
Konuflucu/yazar;
metni sözle ifade eden konuflucu, kaleme alan ise yazard›r.
Al›c›; konuflucunun ya da yazar›n kodlad›¤› iletiyi al›p kodunu çözen kiflidir.
Gönderge;
kendisinden söz edilen nesne, kifli, kavramd›r. Her zaman üçüncü
D‹KKAT
tekil kifli iyelik ekleriyle ifade edilir. Örtük de olsa göndergesi olmayan bir metinden söz etmek olanaks›zd›r. ‹ki tür gönderme vard›r. Birincisi; sözlü iletiflimi belirSIRA S‹ZDE
leyen; bu iletiflim
s›ras›nda var olan zaman›, nesneleri, varl›klar› kapsayan durumsal göndergedir. ‹kincisi olan metinsel gönderge; yaz›l› ya da sözlü iletiflim s›ras›nda var olmayan
yerleri, nesneleri ve varl›klar› içerir (K›ran ve K›ran, 2006, s.87).
AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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‹leti Türleri

Durumsal Gönderge

Romanlar, masallar, anlat›lar,
Durumsal gönderge yoktur.
raporlar, makaleler
Tiyatro

Metinsel Gönderge
Her fley betimlenebilir ya da
anlat›labilir.

Kaynak: K›ran ve
K›ran (2006). Dil
bilime girifl. Ankara:
Seçkin Yay›nlar›.

Dekorlar, oyuncular, nesneler ve Anlat›lar, betimlemeler,
izleyiciler durumsal göndergedir. kiflilerin ça¤r›flt›rd›klar›

Çizgi romanlar, resimli ya da ‹mge ya da imgeler, durumsal
foto¤rafl› anlat›lar
göndergedir.

Metinler arac›l›¤›yla
ça¤r›flt›r›l›r.

‹leti; bir sözce ya da metindir. Dilsel bildiriflim eyleminde konuflucunun/yazar›n belli bir düzgüye uygun olarak oluflturup al›c›ya yöneltti¤i göstergesel bütündür (Vardar, 1998, s.46).
Kanal; metnin kulland›¤› somut araçt›r. Yaz›l› metinde; gazete sayfas›, defter
kâ¤›d›, kitap sayfas›, bilgisayar ekran› olabilir. Sözlü metinde somut araç ise ses
dalgalar›d›r (K›ran ve K›ran, 2006, s.90).
Kod; iletinin üretildi¤i dildir. Bu,
Gönderge
her fleyden önce anlaflma için gerekli olan ortak dilsel koddur. Bu nedenle anlat›c› ve al›c›n›n ayn› dili konuflVerici
‹leti
Al›c›
mas› gerekmektedir. ‹letiflimin bu iki
ögesi ayn› kodu kullanm›yorsa iletiflim gerçekleflmez.
Kanal
Tüm bu ögeler, R. Jakobson’un belirtti¤i iletiflim flemas›nda oldu¤u gibi
Kod
belli bir düzen içerir. Dilsel iletiflimin
temel ögeleri fiekil 3.2’de gösterilmifltir.
Dilsel iletiflimin temel birimi olarak metin kavram›n› tart›fl›n›z.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹letiflimde metinlerin ifllevleri üzerine yo¤unlaflan De Beaugrande
ve Dressler
(1981), dilsel bir ürünün metin olabilmesi için gerekli özellikleri yedi bafll›kta topS O R U
lam›flt›r. Bu özellikler flöyledir:

D‹KKAT

fiekil 3.2
‹letiflim fiemas›
Kaynak: K›ran, Z.
ve K›ran A. (2006).
Dil bilime girifl.
Ankara: Seçkin
Yay›nlar›.

2

MET‹N OLMA KOfiULLARI

Ba¤dafl›kl›k

Tablo 3.1

Metindeki sözcüklerin ve cümlelerin birbirlerine aflamayla eklenmesine ba¤dafl›kl›k denmektedir. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeysel yap›s›ndaki dil bilgisel iliflkiler yoSIRAiliflkisi
S‹ZDE bazen bir
luyla oluflan ba¤lant›larla ortaya ç›kar. Metindeki ba¤dafl›kl›k
cümlenin içinde, bazen cümleler aras›nda, bazen de paragraflar aras›nda ortaya
ç›kmaktad›r.
AMAÇLARIMIZ
Cümlelerin birbirlerine eklemlenerek bir metin oluflturmas›n› sa¤layabilmek
için uyulmas› gereken ölçütlerden baz›lar›, do¤rudan metnin yüzey yap›s›yla; yani
sözcük ve söz dizimi düzeyiyle ilgilidir. Tüm bunlar, metnin kendi
uyumlu
K ‹ T Aiçinde
P
olmas›n› sa¤lar. Genellikle ba¤laçlarla yap›lan ba¤lant›lama, komflu cümlelerdeki
önermeler aras›ndaki iliflkiye dayan›larak yap›l›r (Toklu, 2003, s.127). Ba¤dafl›kl›k
ölçütü, önermelerin birbirlerine ba¤lanmas› ve metnin çizgisel
T E Lbiçimde
E V ‹ Z Y O N düzenlenmesi sonucunda ortaya ç›kar. Baflka bir deyiflle bir metnin uyumlu olabilmesi için,

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Metin Olma Koflullar›:
1. Ba¤dafl›kl›k
2. Tutarl›l›k
3. Amaçl›l›k S O R U
4. Kabul edilebilirlik
5. Bilgilendiricilik
6. Durumsall›k
D‹KKAT
7. Metinler aras›l›k

N N

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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kendisini oluflturan çeflitli bölümlerin dilsel bir bütünlük sa¤layacak biçimde birbirlerine ba¤lanmalar› gerekmektedir. Metnin uyumlulu¤unu sa¤layan dilsel ögeler, gerek bölümlerin kendi içlerinde gerekse bölümler aras›nda dil bilgisel, söz dizimsel, anlamsal ve mant›ksal ba¤lant›lar kurulmas›na yard›mc› olurlar. (Onursal,
2003, s. 120).

Gönderim
Bir metnin ba¤dafl›kl›k özelli¤i tafl›yabilmesi için içermesi gereken dilsel ögeler
aras›nda bulunan gönderim, artgönderim ve öngönderim olarak iki biçimde görülmektedir. Eflgönderim iliflkisi içinde olan her sözcük ya da dil bilgisel öge; baflka
bir deyiflle göndergeleri ayn› olan her gösterge, birer artgönderimdir. Artgönderimler bir metinde çeflitli biçimlerde gerçekleflebilir:
• Ayn› göstergenin yinelenmesi ile oluflanlar.

ÖRNEK

Dün annemi arad›m. Annemin telefondaki sesi titriyordu.
• Bir göstergenin, özellikle de kifli ad›n›n, bir k›sm›n›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Semaver, Sait Faik Abas›yan›k’›n on dokuz öyküden oluflan kitab›d›r. Abas›yan›k, ilk öyküde bir fabrikada iflçi olan Ali’nin annesiyle geçirdi¤i mutlu
günleri anlat›r.
• Göstergenin yerine ayn› anlama gelen bir niteleme kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Emre çay›rda kofluyordu. Arkadafls›z, yapayaln›z çocuk; onu kuflatan bu basit, saf çevresinde yaflay›p gidiyordu.
• Bir göstergenin yerine onu tan›mlayan bir ad›l›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Zaman zaman bütün bunlar› ona unutturan tek fley, gezgin sat›c›yd›. Onu görür görmez olanca h›z›yla koflmaya bafllad›.
• Göstergenin efl anlaml›s›n›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Parayla ilgili tüm s›k›nt›lar›n› herkesle paylafl›yordu. Nakit s›k›nt›s› çekti¤ini
söylemiflti.
• Eylemin adlaflt›r›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Askerli¤ini bitirip gelince orman bölgesinde ev yapt›, ormanc›l›k yapmaya bafllad›. Bu bafllang›ç, yeni bir hayat›n kap›s›n› açt›.
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• Göstergenin üst anlaml›s›n›n kullan›lmas›yla oluflanlar.

ÖRNEK

Kalemin ve defterin, a¤açtan yap›lm›fl olmas› çocu¤u flafl›rtm›flt›.
Ba¤dafl›kl›k ögesi olan öngönderimler, artgönderimlerin tersine anlaml› bir
birimin yerini tutan bir ögenin söylemde ondan daha önce an›lmas›yla ortaya ç›kar (Vardar 1998, s.162).
Buradan ayr›lmadan önce, flunu belirtmeliyim ki çok güzel bir ifl yapm›fls›n›z.

ÖRNEK

Eksiltili Anlat›m
Eksiltili anlat›m, al›c›n›n alg›lamas›n› olumsuz biçimde etkilemeyecek flekilde, metindeki baz› ifadeleri düflürme yoluyla oluflur. Eksiltili yap› flöyle örneklendirilebilir:

ÖRNEK

- Ben gidiyorum.
- Ben de.
Örnekteki metinde al›c›n›n söyledi¤i “Ben de.” sözü asl›nda “Ben de gidiyorum.” cümlesinin eksiltili anlat›m›d›r.

De¤ifltirim
Ba¤dafl›kl›k iliflkisi kuran bir baflka unsur da de¤ifltirimdir. De¤ifltirim, metinde bir
ögenin yerini bir baflka ögenin almas› yoluyla oluflur.

ÖRNEK

Ayfle’nin notlar› çok iyi. Demet’in de öyle de¤il mi?
Ald›¤› arma¤anlar› geri verece¤ini söyledi ve öyle yapt›.

Ba¤lama Ögeleri
Bir metinde ba¤dafl›kl›¤› sa¤layan ba¤lama ögeleri bulunmaktad›r. Ba¤lama
ögelerinin çeflitli ifllevleri bulunmaktad›r. Bu ögeler, metinde dil bilgisel ve anlamsal ba¤lar oluflturur. Ba¤lant› ögelerinden baz›lar› flöyle s›ralanabilir (Onursal, 2003, s. 120):
• Metindeki zamansal de¤iflimi ve geliflimi gösteren zamansal ba¤lant› ögeleri (önce, sonra, daha sonra, sonunda...),
• Metindeki uzama iliflkin de¤iflimi ve geliflimi gösteren uzamsal ba¤lant› ögeleri (burada, orada, afla¤›da, yukar›da, alt›nda, üstüne...),
• Metne konu olan düflüncelerin öncelik, önem gibi iliflkilerini gösteren s›ralama ba¤lant› ögeleri (öncelikle, ilk olarak, ayr›ca, bir yandan, di¤er yandan...),
• Düflüncelerin de¤iflik biçimde yeniden ele al›nmas›n› sa¤layan yeniden oluflturma ba¤lant› ögeleri (baflka bir deyiflle, sonuç olarak, ya da, yani...),
• Uslamlama ba¤lant› ögeleri (fakat, bununla birlikte, ancak, oysa, zaten...),
• ‹ki düflünceyi ya da göstergeyi do¤rudan birbirlerine ba¤layan ba¤lant› ögeleri (ve, ile...).
Ba¤dafl›kl›k ögeleri, cümleler aras›ndaki anlamsal ve mant›ksal ba¤lar› kurarak cümlelerinin birbirlerine eklemlenmelerini ve metnin çizgiselli¤inin oluflmas›n› sa¤lar.
Ba¤dafl›kl›k özelli¤i gösteren cümleler yaz›n›z.

SIRA S‹ZDE
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Tutarl›l›k
Tutarl›l›k, metinde yer alan kavramlar aras›ndaki iliflkileri kapsamaktad›r. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeyinde dilsel ögeler arac›l›¤›yla görülebildi¤i halde tutarl›l›k, derin yap›da oluflan anlamlar aras›ndaki mant›ksal ba¤lant›d›r (Onursal, 2003, s. 121).
Ba¤dafl›kl›k, kendisini yaln›zca metnin yüzeyinde somut bir biçimde gösterirken tutarl›l›k olgusu, soyut anlam düzeyinde incelenir. Bu nedenle tutarl›l›k, ilk
bak›flta metnin yüzeyinden alg›lanamaz; belli bir yorum süreci gerektirir. Metinde
yer alan eylem, durum ya da olaylar›n; yani göndergelerinin al›c›n›n sahip oldu¤u
metin d›fl› dünya gerçeklerine iliflkin bilgiler do¤rultusunda anlamland›rabilece¤i
biçimde ortaya ç›kmas›na ba¤l›d›r. Baflka bir deyiflle metnin göndergelerinin, al›c›n›n d›fl dünya gerçekleriyle örtüflmesi gerekmektedir.

ÖRNEK

Bilgi ça¤›nda bütün örgütsel yap›lar gibi küresel rekabet flartlar› içerisinde e¤itim örgütleri de varl›klar›n› sürdürebilmek, örgütsel hedeflerini gerçeklefltirebilmek, organizasyonlar›n› ça¤›n gereklerine göre yeniden yap›land›rabilmek için
örgütsel yönetim yap›lar›nda bilgi yönetimine dair stratejik süreçler planlamak
durumundad›rlar.
Yukar›daki örne¤e bak›ld›¤›nda bu cümle dizisi; küresel rekabet, e¤itim örgütleri, örgütsel hedef, stratejik planlama alanlar›nda bilgisi olan al›c›lar taraf›ndan gerekli mant›ksal ba¤lant›lar kurularak yorumlanabilecektir. Ancak ayn› cümle dizisi,
örnek cümlede geçen kavramlara iliflkin bilgisi olmayan al›c›lara tutars›z gelebilir;
çünkü onlar bu metnin evreniyle örtüflen bir d›fl dünya bilgisine sahip olmad›klar› için metinde yer alan anlamsal ba¤lant›lar› kuramayabilirler.

Amaçl›l›k
Her yaz› ya da her konuflma, belirli bir amaca yöneliktir. Bireyi anlat›ma iten ana
neden, amaçt›r. Amac› belirleyen cümle, ana düflünceyi oluflturur. Anlat›lara bu
düflünce yön verir. Anlat›n›n düflünce yap›s› ana düflünce üzerine kurulur. Bu nedenle anlat›da kullan›lacak her ögenin, ana düflüncenin ekseninde bulunmas› gerekir. Metindeki yard›mc› düflünceler, aç›klamalar, örnekler; ana düflünceyi desteklemek ve ana düflüncenin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamak içindir.

Kabul Edilebilirlik
Bir metnin kabul edilebilirli¤i, metnin iç yap›s›na ve al›c›n›n özelliklerine ba¤l›d›r.
Metnin niteli¤i, tutarl›l›¤›, anlaflabilirli¤i ve bilgi vericili¤i birinci boyut olan metnin
iç yap›s›n›; al›c›n›n beklentileri ise ikinci boyut olan al›c›n›n özelliklerini oluflturmaktad›r. Kabul edilebilirlik, metin üreticisi ile metin al›c›s› aras›nda ne kadar bilginin paylafl›ld›¤› ve her ikisinin uzlafl›mlar›n›n ne kadar örtüfltü¤ü ile de yak›ndan
ilgilidir (Toklu, 2003, s.131). Metnin amac› ve kabul edilebilirlik düzeyi aras›nda
yak›n bir iliflki vard›r. Metnin amac› ne kadar aç›k biçimde ortaya konursa al›c›
taraf›ndan kabul edilmesi de o derece kolay olacakt›r.

Bilgilendiricilik
Bilgilendiricilik, bir metinle aktar›lan bilgilerin nitelik ve niceli¤i ya da bu bilgilerin bilinirlik derecesi anlam›na gelir. Metin al›c›s› için yeni olan bilgilerin çoklu¤u
metnin anlafl›lmas›n› zorlaflt›rabilir. Eski bilgilerin çoklu¤u ise metnin anlafl›lma düzeyini art›rd›¤› halde okumaya ya da dinlemeye de¤er olmamas›na yol açabilir
(Coflkun, 2007, s.239).
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Durumsall›k
Durumsall›k kavram›, bir metnin al›c›s›na ve al›c›s›n›n yaflant›s›na uygunluk olarak
ifade edilebilir. Metin ile al›c› aras›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmal›d›r. Gönderilmifl olan bildiri al›nd›¤›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmazsa dilsel bildiri anlafl›lmaz. Sözgelimi Bodrum’da bir cadde kenar›na konan reklam panolar›ndaki “kar
lasti¤i” afifli kimsenin ilgisini çekmez ve durumsall›k ilkesine uymad›¤›ndan pek
bir anlam ifade etmez.

Metinler Aras›l›k
Metinler aras›l›k metinlerin anlam›n›n baflka metinler taraf›ndan flekillendirilmesidir. Baflka bir deyiflle bir metnin önceki metinlerle kurdu¤u iliflkidir. Her metin,
önceki metinlerle iliflkiye girer. Bu durum, metnin anlamland›r›lmas›nda al›c›n›n ilgili metni iliflkili oldu¤u di¤er metinleri de düflünerek kavramas›n› sa¤lar. Metin tamamlama, bir aç›dan metinler aras› iliflki kurmakt›r (Akbay›r, 2006, s.235)
Metin kavram›; kendisini oluflturan cümle dizilerini birbirlerine ba¤dafl›kl›k ve
tutarl›l›k ölçütleriyle ba¤lanarak bir anlam bütünü oluflturmas›yla meydana gelen,
belli bir amaçla üretilmifl, bafl› ve sonu kesin çizgileriyle s›n›rland›r›lan yaz›l› ya da
sözlü bir dilsel ürün olarak tan›mlanabilir. Metin, iletiflimin birimidir.
Metin olma koflullar›n› aç›klay›n›z.

SIRA S‹ZDE
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MET‹N ÜRETME EVRELER‹

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Metin üretme evreleri; amac› belirleme, konuyu seçme ve s›n›rland›rma,
iletiyi
belirleme, düflünceleri düzenleme, söylem tasar›m›, kavram a¤›n› kurma, dilsel
gösterenleri seçme, metin düzeyinde dilsel kodlamaya geçifl SveO Rsöyleme
/ yazU
ma olmak üzere s›n›fland›r›labilir.

Amac› Belirleme

D‹KKAT

Metin üretimi, amac›n belirlenmesiyle bafllar. Her yaz› ya da her konuflma, belirli
SIRA S‹ZDE
bir amaca yöneliktir. Al›c›ya ne iletilmek istendi¤i metnin amac›n›
oluflturur. Bireyi anlatmaya iten ana neden amaçt›r. Metinlerin tafl›d›¤› iletiflimsel amaç, dilin kullan›m amaçlar›yla do¤rudan iliflkilidir.
AMAÇLARIMIZ
John Lyons, dilin “betimsel, anlat›msal ve toplumsal” amaçlara yönelik olarak
kullan›ld›¤›n› belirtir (Akt: Subafl›, 2004, s.22):
1. Betimsel Amaç: ‹letiflimde dilin betimsel amaçlara yönelik
kullan›lK ‹ T olarak
A P
mas›n› gerektiren eylemler flunlard›r:
• Bilgi vermek,
• Bilgi edinmek, almak.
TELEV‹ZYON
Bu nedenle bilgi aktaran metinlerde, dilin betimsel kullan›m›n›n a¤›rl›kl› olmas› beklenir. Betimsel kullan›m›n anlat›m biçimlerinden betimleme ile bir ilgisi yoktur. Betimsel amaçlara yönelik metinlerde anlat›m biçimlerinden aç›klama ve tar‹NTERNET
t›flma kullan›l›r (Akbay›r, 2006, s.219).
2. Anlat›msal Amaç: Birey, dili anlat›msal amaçlara yönelik olarak flu eylemleri gerçeklefltirirken kullan›r:
• Düflünsel tutumu aç›klamak,
• Duygusal e¤ilimi aç›klamak,
• Ahlaki tutumu aç›klamak,
• Ön yarg›lar›, beklentileri aç›klamak.

SIRA S‹ZDE

Ü fi Ü N E L ‹ M
Metin Üretme DEvreleri:
1. Amaç belirleme
2. Konuyu seçme ve
s›n›rland›rmaS O R U
3. ‹letiyi belirleme
4. Düflünceleri düzenleme
5. Söylem tasar›m›
D‹KKAT
6. Kavram a¤›n› kurma
7. Dilsel gösterenleri seçme
8. Metin düzeyinde dilsel
KodlamayaSIRA
geçifl S‹ZDE
9. Söyleme/Yazma

N N

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Birey; dili anlat›msal amaçlara (sanatsal anlat›m) yönelik olarak duygusal e¤ilimi belirtmek, paylaflmak ve anlatmak için kullan›r. Anlat›msal amaçlara yönelik
metinlerde anlat›m biçimlerinden betimleme ve öyküleme kullan›l›r (Akbay›r,
2006, s.220).
Dilin anlat›msal amaçlara yönelik olarak kullan›ld›¤› eylemlerde dil, bireyin içsel özelliklerinin yans›t›c›s›d›r. Bu nedenle estetik de¤erler aktaran metinlerde dil,
a¤›rl›kl› olarak anlat›msal amaçlarla kullan›l›r (Subafl›, 2004,s.23).
3. Toplumsal Amaç: Dilin toplumsal amaçlara yönelik kullan›lmas›n› gerektiren selamlaflmalar, vedalaflmalar, davetler, duyurular, reklamlar bu gruba girmektedir. Birey, dili toplumsal amaçlara yönelik olarak yukar›daki eylemleri gerçeklefltirmek için kullan›r.

Konuyu Seçme ve S›n›rland›rma
Gerek sözlü anlat›m gerekse yaz›l› anlat›mda baflar›l› olman›n en önemli koflular›ndan biri, konunun seçimidir. Konu, anlat›n›n temel gere¤idir. Günlük konuflmalarda konular› genellikle gündemdeki olaylar ve olgular, izlenen bir film, okunan bir yaz›, izlenen bir maç, bireysel duygular oluflturur. Bir topluluk karfl›s›nda
konuflma yap›lacaksa konunun seçilmesi ve s›n›rland›r›lmas› kaç›n›lmazd›r. Yaflant›lar, ilgiler, okunanlar, dinlenenler; konuflma ve yazma konusu bulmada kaynakl›k eden ögelerdir. Konu seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken
önemli bir de¤iflken ise okuyucu ya da dinleyici grubunun özellikleridir. Konunun s›n›rland›r›lmas›nda okuyucu ve dinleyicinin özellikleri, metnin uzunlu¤u/k›sal›¤›, metin üreticisinin konuya iliflkin bilgi birikimi ve yaflant›lar› önemli etkenlerdir. Konunun s›n›rland›r›lmas›nda genelden özele do¤ru bir yol izlenir. Özele
do¤ru inildikçe konu derinleflir. Genel bir konunun s›n›rland›r›lmas›na iliflkin basamaklar örnekte verilmifltir.

ÖRNEK

Genel Konu: E¤itim
Birinci Basamak
E¤itim ve Ö¤retmen
E¤itim ve Ö¤renme
E¤itim ve Okul

‹kinci Basamak
Yaflant›mdaki Ö¤retmenler
Ö¤renmedeki Unsurlar
Okuldaki Dersler

Üçüncü Basamak
Türkçe Ö¤retmenim
Ö¤renmede Bireysel
Farkl›l›klar
En Sevdi¤im Ders

‹letiyi Belirleme
Anlat›n›n düflünce yap›s›, ileti üzerine kurulur. Metnin temel düflüncesi/duygusu iletiyi oluflturur. Bu nedenle ileti, metnin belkemi¤idir. ‹leti, metne birlik ve
bütünlük kazand›r›r. Baflka bir deyiflle metnin örgüsü, ileti üzerine kurulur. ‹letinin, düflünceleri kontrol etmesi, düflünceler aras›ndaki ilgi ve ba¤lant›lar› kurup metinde bir bütünlük sa¤lamas› için birtak›m özellikler göstermesi gerekir.
(Özdemir, 1999, s.11) Bunlar afla¤›da aç›klanm›flt›r:
• Konu de¤il düflünce olmal›d›r.

ÖRNEK

‹leti: Yaban, köy ve köylü sorununa parmak basan gerçekçi bir romand›r.
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• Aç›k ve özlü olmal›d›r.

ÖRNEK

‹leti: Yaban’da Türk köylüsüyle Türk ayd›n› aras›ndaki derin uçurum ortaya konmufltur.
• ‹leti; aç›klamaya, neden-sonuç iliflkisi göstermeye, karfl›laflt›rmaya uygun
olmal›d›r.

ÖRNEK

‹leti: Ölüm hiçliktir.
Örnekte iki ayr› flairin ölüm konusunda iç dünyalar›n› nas›l yans›tt›klar› görülmektedir.
…
Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolan›r y›llar geçer
Dostlar beni hat›rlas›n.

ÖRNEK

Can bedenden ayr›lacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hat›rlas›n…
(Afl›k Veysel fiat›ro¤lu)

Art›k demir almak günü gelmiflse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmufl gibi al›r yol;
Sallanmaz o kalk›flta ne mendil ne de bir kol.
R›ht›mda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranl› hayat›n ne de son matemidir bu!...
(Yahya Kemal Beyatl›)
‹leti ve konu aras›ndaki fark› tart›fl›n›z.

Düflünceleri Düzenleme

SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

‹letiyle ilgili düflünceler oluflturulur, iletiyi destekleyecek yard›mc› düflünceler bulunur ve bunlar belirli bir kurgu çerçevesinde düzenlenir. Çok iyi bilinen bir konuS O R U izlenen bir
da k›sa bir metin oluflturulurken zihinsel bir plan yap›labilir. Örne¤in
film anlat›l›yorsa bu, uzun bir planlamay› gerektirmez. Film zihinsel olarak de¤erlendirilir ve anlat›lmaya de¤er noktalar belirlenip anlat›l›r. Ancak
metin üreticisi
D‹KKAT
daha farkl› konularda metin üretirken konunun kapsam› ve uzunlu¤u belirli bir
düzenlemeyi gerektirmektedir. Düzenleme flu biçimde gerçeklefltirilebilir:
SIRA S‹ZDE
• ‹letiye iliflkin düflünceler grupland›r›l›r. Böylece düflünce
tekrarlar› önlenir.
• Anlat›mda girifl, geliflme, sonuç bölümlerine uygun düflünceler; mant›k ve
önem s›ras›na göre düzenlenir.
AMAÇLARIMIZ

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
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• Her bölüm, görüfl aç›s›n›n baflka yönünü aç›klayan düflünce birimi durumuna getirilir (Beyreli ve di¤erleri, 2005, s.45).

Söylem Tasar›m›
Söylem tasar›m› yapmak Michail Halliday’in söylem çözümlemesi yaklafl›m› içinde
tan›mlanan söylem alan›n› ve söylem kipini kapsar (Akt. Subafl›, 2004, s.24).
Söylem alan› flunlar› kapsar:
• Ortam; yani metnin üretildi¤i ve sunuldu¤u anda al›c›ya ulaflt›¤› yer.
• Metnin üretildi¤i yer birincil ortam, sunuldu¤u anda al›c›ya ulaflt›¤› yer ise
genifl ortam olarak adland›r›l›r.
• Konu, metinde bir plan içerisinde aktar›lan düflünceler.
• Söyleme kat›lanlar, metin üreticisi ve al›c›/al›c›lar.
Söylem kipi flunlar› kapsar:
Metnin biçimsel özelliklerinin belirleyicisidir. Metindeki dil kullan›m›, metin
üreticisinin ve al›c›s›n›n etkileflim biçimine yönelik olarak belirli biçimsel özellikler tafl›r. Söylem kipi, metnin sözlü ya da yaz›l› sunumuyla ve metnin türüyle ilgilidir. Metinlefltirmede, söylem kipine göre, sözlü ve yaz›l› iletiflimin uzlaflmalar›na dinleyici ya da okurun metin türüne özgü beklentilerine yönelik düzenlemeler gerçeklefltirilir.
Söylem tasar›m›nda metin üreticisi, yukar›da sözü edilen tüm ayr›nt›lar› birbiriyle iliflkilendirerek planlar.

Kavram A¤›n› Kurma
Kavram a¤› kurulurken metindeki önermelerin birbiriyle uyumlu, tutarl› ve ortak bir konuya yönelik olmas›na dikkat edilir. Metnin içerik flemas›n›n al›c›n›n
yorumlama sürecini güdüleyecek biçimde bir kavram a¤› içermesi sa¤lan›r (Subafl›, 2004, s.25).

Dilsel Gösterenleri Seçme
Uygun sözcük seçimi, metin içeri¤inin eriflilebilir k›l›nmas›nda önemli bir rol oynar. Örne¤in bilimsel metinlerin aç›klama ve tart›flma yönünün a¤›r basmas›ndan
dolay› eylemlere, sanatsal metinlerin betimleme özelliklerinden dolay› s›fatlara
a¤›rl›k vermesi; dilsel gösterenlerin seçimiyle iliflkilidir.

Metin Düzeyinde Dilsel Kodlamaya Geçifl
Metin üretmenin bu evresi, dilsel gösterenlerin seçimi evresiyle efl zamanl› gerçeklefltirilen ifllemdir. Üretilen metnin türüne göre metin üreticisi, içerik flemas› içindeki bilgileri bu türe göre planlar. Bu evrede metin üreticisi, bölümler aras›nda devaml›l›¤› sa¤lar ve söz dizimindeki dilsel birimleri seçer. Bunlar› gerçeklefltirirken
metin türünü dikkate al›r.

Söyleme/Yazma
Söyleme ya da yazma, metin üretiminin son evresidir. Bu evrede içerik flemas›ndaki tüm ba¤lar, dilsel olarak kodlan›r. Baflka bir deyiflle sözlü ya da yaz›l› olarak sunulan metinlere ulafl›l›r.
SIRA S‹ZDE

6

Metin üretme
evreleri
SIRA
S‹ZDE 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

D‹KKAT

D‹KKAT
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Yaz›l› olarak üretilen metinlerin denetlenmesi, metin üreticisi için yazd›klar›n›
denetleme olarak düflünülebilir. Yaz›lan metnin gözden geçirilmesi sürecinde afla¤›daki ad›mlar izlenebilir:
• Cümlelerde anlat›m bozukluklar› varsa düzeltilir.
• Yaz›m kurallar›na ve noktalama iflaretlerine uygunluk denetlenir.
• Düflüncelerin ak›fl›ndaki tutarl›l›k kontrol edilir.
• Metin olman›n ölçütleri denetlenir.
1. Ba¤dafl›kl›k: Metindeki sözcüklerin ve cümlelerin birbirlerine aflamayla eklenip eklenmedi¤i kontrol edilir.
2. Tutarl›l›k: Metindeki anlamsal/mant›ksal uyum, bütünlük gözden geçirilir.
Bir metinde tutarl›l›k yoksa derin yap›da oluflan anlamlar aras›ndaki mant›ksal ba¤lant›lardan söz etmek olanaks›zd›r.
3. Amaçl›l›k: Metin üreticisi taraf›ndan düzenlenen bir metnin belli bir amaca
yönelmesi; yani rastlant›sal olmamas› gerekir. Metnin amac›n› ana düflünce oluflturur. Bu nedenle metnin içinde yer alan örneklerin ve yard›mc› düflüncelerin ana
düflünceyi desteklemesi gerekmektedir.
4. Kabul Edilebilirlik: Al›c› taraf›ndan al›nan bir metnin çözümleme ifllemine
girebilmesi için kabul edilebilir olmas› gerekir. Bu nedenle oluflturulan metnin al›c›n›n özellikleriyle örtüflüp örtüflmedi¤ine dikkat edilmelidir.
5. Bilgilendiricilik: Al›c›ya sunulan bilginin yenilik ve eskilik özelli¤ine dikkat etmek, iyi bir metin üretme koflullar› aras›ndad›r. Bir metnin al›c›n›n ilgisini
çekmede ve ilgiyi devam ettirmede baflar›l› olabilmesi için okuyucuya sundu¤u yeni ve eski bilgilerin dengeli olmas› gerekmektedir.
6. Durumsall›k: Gönderici ile al›c› aras›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmal›d›r.
Üretilmifl olan metin, al›c›s› taraf›ndan al›nd›¤›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmazsa
üretilen metin anlafl›lmaz. Üretilen metnin bu özelli¤e sahip olup olmad›¤› kontrol
edilmelidir.
7. Metinler Aras›l›k: Bir metnin önceki metinlerle kurdu¤u iliflkidir. Her metin, önceki di¤er metinlerle iliflkiye girer. Bu; metnin anlamland›r›lmas› sürecinde
al›c›n›n o metni, iliflkili oldu¤u di¤er metinleri de düflünerek kavramas›n› sa¤lar.
Metin tamamlama, bir aç›dan metinler aras› iliflki kurmakt›r (Akbay›r, 2006).
Sonuç olarak iyi bir metin üreticisi olmak; metnin iletiflimin birimi oldu¤unu
bilmeyi, metin olma koflullar›n› bilip uygulayabilmeyi, metin üretme evrelerinde
at›lacak ad›mlar› bilmeyi gerektirmektedir. Anlat›m becerilerinin geliflmifllik düzeyi, iyi bir metin üreticisi olma yolundan geçmektedir.
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Metin kavram›n› aç›klamak
Metin; belirli bir bildiriflim ba¤lam›nda bir ya da
birden çok kifli taraf›ndan sözlü ya da yaz›l› olarak üretilen, bafl› ve sonu kesin çizgilerle s›n›rl›,
anlaml› yap› oluflturan bir dil dizgesidir. Dilsel
göstergelerin tasarlanm›fl bir bütünü olan metinler; heyecan, coflku, korku, sevgi gibi birçok soyut kavram› kullanan ve al›c›s›nda birbirini izleyen biliflsel imgeler yaratan anlam bak›m›ndan
zengin dilsel birimlerdir.
Gösterge kavram›n› aç›klamak
Gösterge, dilin mesaj iletmek için baflvurdu¤u araçlard›r. Dil göstergesi, bir gösteren ile bir gösterilenin birleflmesinden oluflur ve bu iki parça, t›pk›
bir kâ¤›d›n iki yüzü gibi birbirinden ayr›lmayan
bütünlerden oluflmaktad›r.
Dilsel iletiflimin temel birimi olarak metnin özelliklerini kavramak
Dile dayal› iletiflimde sesler, sözcükler ve cümleler bir bütün olarak ele al›nmaktad›r. Bireyler,
iletiflimde do¤al olarak metinleri kullanmaktad›rlar. Dilsel iletiflimin temel ögeleri; konuflucu ya
da yazar, al›c›, gönderge, ileti, kanal ve koddur.
Metin, dilsel iletiflimin temel birimidir ve do¤as›
gere¤i, anlamsal ve dilsel olarak bir bütünlü¤ü
göstermektedir.
Metin olma koflullar›n› aç›klamak
Dilsel bir ürünün metin olabilmesi için gerekli
özellikler yedi bafll›kta toplanm›flt›r. Bu özellikler; ba¤dafl›kl›k, tutarl›l›k, amaçl›l›k, kabul edilebilirlilik, durumsall›k, bilgilendiricilik ve metinler
aras›l›kt›r.
Ba¤dafl›kl›k türlerini örneklendirmek
Ba¤dafl›kl›k türleri; gönderim, eksiltili anlat›m,
de¤ifltirim ve anlamsal ba¤lar oluflturan ba¤lant›
ögeleridir. Ba¤dafl›kl›k türü olan gönderime flu
örnekler verilebilir: “Dün annemi arad›m. Annemin telefondaki sesi titriyordu.”, “Emre çay›rda kofluyordu. Arkadafls›z, yapayaln›z çocuk; onu kuflatan bu basit, saf çevresinde yaflay›p gidiyordu.” De¤ifltirim türüne iliflkin örnek
cümle ise flu flekilde verilebilir: “Ald›¤› arma¤anlar› geri verece¤ini söyledi ve öyle yapt›.”
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Metin üretme evrelerini aç›klamak
Metin üretimindeki evreler, metnin düflünsel olarak düzenlenmesi ve metinsel olarak eklemlenmesi ifllemlerine yöneliktir. Metin üretiminin genel evreleri; amac› belirleme, konuyu seçme ve
s›n›rland›rma, iletiyi belirleme, düflünceleri düzenleme, söylem tasar›m›, kavram a¤›n› kurma,
dilsel gösterenleri seçme, metin düzeyinde dilsel kodlamaya geçifl, söyleme/yazma biçiminde
s›ralan›r.
Metin üretme evrelerinin özelliklerini kavramak
Amac› Belirleme: Metin üretimi amac›n belirlenmesiyle bafllar.
Konuyu Seçme ve S›n›rland›rma: Yaflant›lar, ilgiler, okunanlar, dinlenenler; konuflma ve yazma
konusu bulmaya kaynakl›k eden ögelerdir. Konu seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken önemli bir de¤iflken ise okuyucu ya da dinleyici grubunun özellikleridir.
‹letiyi Belirleme: Anlat›n›n düflünce yap›s›, ileti
üzerine kurulur. Metnin temel düflüncesi/duygusu iletiyi oluflturur.
Düflünceleri Düzenleme: ‹letiyle ilgili düflünceler
oluflturulur, iletiyi destekleyecek yard›mc› düflünceler bulunur ve bunlar belirli bir kurgu çerçevesinde düzenlenir.
Söylem Tasar›m›: Söylem tasar›m› yapmak; söylem
alan›n›, söylem deyiflini ve söylem kipini kapsar.
Kavram A¤›n› Kurma: Kavram a¤› kurulurken metindeki önermelerin birbiriyle uyumlu, tutarl› ve
ortak bir konuya yönelik olmas›na dikkat edilir.
Dilsel Gösterenleri Seçme: Uygun sözcük seçimi,
metin içeri¤inin eriflilebilir k›l›nmas›nda önemli
bir rol oynar.
Metin Düzeyinde Dilsel Kodlamaya Geçifl: Metin
üretmenin bu evresi, dilsel gösterenlerin seçimi
evresiyle efl zamanl› gerçeklefltirilen ifllemdir.
Üretilen metnin türüne göre metin üreticisi, içerik flemas› içindeki bilgileri bu türe göre planlar.
Söyleme/Yazma: Söyleme ya da yazma, metin
üretiminin son evresidir. Bu evrede içerik flemas›ndaki tüm ba¤lar, dilsel olarak kodlan›r. Baflka
bir deyiflle sözlü ya da yaz›l› olarak sunulan metinlere ulafl›l›r.

3. Ünite - Metin Üretimi

57

Kendimizi S›nayal›m
1. Anlatma etkinli¤inin içerdi¤i beceriler afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?
a. Yazma-okuma
b. Okuma-dinleme
c. Konuflma-yazma
d. Konuflma-dinleme
e. Yazma-dinleme

6. ‹letiflim eyleminde kodlama ve kod çözme ifllemlerini afla¤›dakilerden hangisi yerine getirir?
a. Araç-ba¤lam
b. Kanal-verici
c. Verici-al›c›
d. Ba¤lam-al›c›
e. Verici-araç

2. Afla¤›daki gönderim iliflkilerinden hangisi öngönderimsel bir iliflkidir?
a. Deniz s›çrayarak uyand›. Rüyas›nda babas›n›
görmüfltü.
b. Biz onlarla konufltuk. Siz ne yapt›n›z?
c. Erkan hemen yata¤a yatt›. O gerçekten hastayd›.
d. Çocuk a¤l›yordu. Annesi oyunca¤›n› verdi.
e. Bunu sana söylemeliyim. Seni çok seviyorum.

7. ‹letiflimde metnin kulland›¤› somut araç ve dil afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Kanal-kod
b. Verici-kanal
c. Kod-al›c›
d. ‹leti-kod
e. Verici-ba¤lam

3. Afla¤›da gönderim iliflkilerinden hangisi artgönderimsel bir iliflkidir?
a. Bu simit bayat. Tazesini verelim.
b. Benim dersim bitti. Benim de.
c. Dün sokakta bir kedi görmüfltüm. Zavall›c›k so¤uktan büzülmüfltü.
d. Televizyonlar› bozulmufltu. Tamirciye telefon ettiler.
e. Ahmet her hafta sonu ‹stanbul’a gider. Orada
annesinin evi var.
4. Metin üretme evrelerinde, metnin temel düflüncesinin/duygusunun belirlendi¤i evre hangisidir?
a. ‹letiyi belirleme
b. Konuyu seçme ve s›n›rland›rma
c. Amac› belirleme
d. Düflünceleri düzenleme
e. Söylem tasar›m›
5. Afla¤›dakilerden hangi ikisi metinlefltirme ölçütlerinden biridir?
a. Sanatsall›k-bilimsellik
b. Tutarl›l›k-ba¤dafl›kl›k
c. Aç›kl›k-örtüklük
d. Cümle say›s›-sözcük say›s›
e. Durumsall›k-aç›klanabilirlik

8. Metnin derin yap›s›nda oluflan anlamlar aras›ndaki
mant›ksal ba¤lant› afla¤›dakilerden hangisiyle gerçeklefltirilir?
a. Ba¤dafl›kl›k
b. Durumsall›k
c. Bilgilendiricilik
d. Tutarl›l›k
e. Kabul edilebilirlik
9. Afla¤›dakilerden hangisi metin olma koflullar›n›n
ögelerinden de¤ildir?
a. Tutarl›l›k
b. Metinler aras›l›k
c. Amaçl›l›k
d. Konuyu seçme
e. Ba¤dafl›kl›k
10. Afla¤›dakilerden hangisi ba¤dafl›kl›k unsuru olan
de¤ifltirime örnektir?
a. Parayla dostluk olmaz.
b. - Ben art›k yoruldum.
- Ben de.
c. fiunu da söyleyeyim ki gerçekten iyi ifl ç›kar›yorsun.
d. Önce eve geldi, sonra telefon açt›.
e. Bana çok çal›flaca¤›n› söylemiflti ve öyle yapt›.
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Yaflam›n ‹çinden
Gözyafl›
Yeni tuttu¤u hizmetçi kad›na dedi ki:
— Dilin Anadoluluya benzemiyor. Rumelili misin sen?
— Serfiçe köylerindendim. Aln›m›n yaz›s›ym›fl, buralara düfltüm.
Anl›yor ki vaktiyle sar›fl›nm›fl, mavi gözlüymüfl. fiimdi
saçlar› küçük aktar dükkân› bebeklerinin ne k›la, ne
de ota benzeyen, dokunsan›z h›fl›rdayaca¤›n› sand›¤›n›z cans›z, kuru, soluk rengini, fleklini alm›fl. Gözleri
eski flekerlenmifl fluruplar kadar donuk, ›fl›lt›s›z, kat›,
suyu çekilmifl… Dibe çökmüfl bir gam tortusu. Bu kadar kuru, kabu¤a benzeyen göze hiç rastlanamam›flt›.
Belki bu kad›n akflam rak›s› zaman›nda, onun zevkini
kaç›racak.
‹çinden:
— Bir baflkas›n› bulunca savar›m! Dedi. Fakat hikâyesini dinledi¤i için savamad›.
Balkan Savafl› kopunca, s›n›ra çok yak›n köylerde, bir
akflamüstü flu korku yay›lm›fl: Düflman geliyor!
Bütün köy halk›, mal, mülk ne varsa b›rak›p kaçmaya
karar veriyor; bir anda at, öküz, araba, kaç›fl için ne tafl›t varsa hepsi haz›r oluyor.
Dul Ayfle de haz›rd›r; bir at›n üstündedir. Arkas›nda,
befl yafl›ndaki o¤lu, belinden s›ms›k› sar›lm›fl, önünde
üç yafl›ndaki k›z› bir kuflakla dizlerinden e¤ere ba¤l›,
kuca¤›nda bir yafl›na basmayan yavrusu uykuda…
Tepelerinden, ara vermeyen, soluk ald›rmayan bir ya¤mur iniyor; k›fl bafllang›c› ya¤muru… Biliyorlar ki bu
devam ederse ovay› su basacakt›r; çaylar kabaracak,
nehirler taflacak, köprüler çökecek, yol, iz kalmayacakt›r. Islak gece içinde, s›r›ls›klam bir kafile, kimi yaya, kimi atta kofluyor, kaç›yor.
Öndeki umut ordumuza yetiflmek, arkadaki korku düflmen ordular›na çi¤nenmek!
Öne bak›yorlar: Çamur, ya¤mur, karanl›k… fiimflek
bile çakmayan koyu, de¤iflmez bir karanl›k. Arkaya
bak›yorlar: Yine öyle, batakl›klar, su tabakalar›, gece… Dinliyorlar: Uzaklarda kabaran derelerin yüklü
u¤ultusu ve yak›nlar›nda çamura bat›p ç›kan ayaklar›n
bo¤uk h›fl›rt›s›…
Ayfle beline dolanan ufak kollar›n aras›ra gevfledi¤ini
duyuyor:
— Uyuma Ali, diyor, uyuma!
Önündeki bafl yavafl yavafl dikli¤ini kaybediyor, dizine
do¤ru e¤iliyor:
— Uyuma Emine’m, diyor, uyuma!

Sonra kuca¤›nda k›p›rdanmalar bafllay›p hafif a¤lamalar iflitilince:
— Uyu ci¤erim, diyor, uyu Osman’›m!
At ikide bir sürçüyor, kapan›yor, soluyor, kendisini toparl›yor; yine gömülüyor, yine silkiniyor, yine ilerlemeye çabal›yor. O, yafll›, romatizmal›, horada bir beygirdir. Toprak ise gittikçe c›v›k bir hale gelmektedir. Ya¤mur kesilmek bilmedi¤inden saplan›p kalmalar› veya
taflan bir ›rma¤›n ak›nt›s›na kap›larak bo¤ulmalar› ihtimali ço¤al›yor.
Ayfle, yavrular›na sar›larak ölmeyi, art›k, at›n ve kendisinin güçsüzlü¤üne bakarak fena bulmaktad›r. ‹çindeki
en dehfletli korku flimdi fludur: At›ndan ayr›larak üç canl› yükü ile yayan kalmak.
Nihayet bu oluyor.
Önce çöken, sonra da bafl›n› uzat›p yan üstü uzanan,
bir türlü kalkmak gücünü bulamayan attan iniyorlar;
çarçabuk iniyorlar. Çünkü durmadan ilerleyen felaket
kafilesinden ayr› düflmek Ayfle’ye hepsinden daha korkunç geliyor.
Fakat geride kald›¤›n› anlay›p bir süre s›k› yürüyünce
art›k bu üç çocu¤u birden tafl›mak, sürüklemek imkân›
kalmad›¤›n› görüyor, hem kofluyor, hem düflünüyor:
‹kisini olsun kurtarmak için birini feda etmek, hafiflemek gereklidir.
Hangisini?
Ayfle yan›nda diz kapaklar›na kadar çamurlara bata ç›ka yürümeye çal›flan Ali’nin minimini ellerini b›rakmak
istemiyor. Boynuna dolanan güçsüz kollar› da çözmeye
cesareti yoktur. Kuca¤›ndaki ›slak, hareketsiz, sessiz
bohça ona zaten cans›z gibi görünüyor. Belki kendili¤inden, so¤uktan, sudan, havas›zl›ktan, ezilmekten ölmüfltür. Anan›n bir umudu budur: Yaflamad›¤›n› anlayarak, azaps›z, kunda¤› bir tarafa, en az çamurlu, en az
batak yere b›rak›vermek…
Bütün o k›yamet içinde, elinden tuttu¤unu ve omzunda tafl›d›¤›n› sürüklerken kuca¤›ndakine e¤iliyor, dinliyor… Ses iflitmemek, hareket duymamak umuduyla dinliyor ve yavrusunun k›s›k k›s›k, ›l›k ›l›k a¤lad›¤›n› duyuyor, “Eyvah!” diyor.
Bu s›rada, ilerleyen kafile, selin bat›ra ç›kara, vura çarpa sürükledi¤i bir y›k›nt›dan baflka bir fley de¤ildir. Karanl›¤›n içinde düflerek, çamurlara gömülenler, üstüne
bas›larak ezilenler çoktur. Ayfle, hala yükünü atmaya raz› olmuyor. Yüzü ve vücudu belki de, ya¤murdan fazla,
so¤uk so¤uk döktü¤ü terle ›slanm›flt›r. Soluk solu¤ad›r.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Dizlerinde, ayaklar›n› çamurdan çekebilecek güç gittikçe azal›yor, kollar›nda ve boynunda öyle bir kesiklik,
bir uyuflma, bir kar›ncalanma, nihayet bir duymay›fl var
ki… Gözlerini kap›yor, sol kolunun aç›l›p yükünü, kendili¤inden, b›rakt›¤›n› ancak yar› anlayabiliyor.
fiimdi gö¤sünün üstünde baflka bir yük, daha a¤›r, fakat daha s›cak, daha canl›, soluyan ve sar›lan birini hissediyor: Ali, gemi az›ya alm›fl bir at›n arkas›ndan, üzengiye tak›l› çekilen bir ceset gibiydi, yürümüyordu, yüzükoyun, elinden anas›na ba¤l›, sürükleniyordu. ‹flte o,
flimdi ba¤r›n›n üzerindedir. Uzun bir hasretten sonra
birbirlerine kavuflmufllar gibi sokuluyorlar, belki de seviniyorlar. Kaçma hala devam ediyor, ya¤mur ve çamur
da beraber…
Böyle birkaç saat mi, yoksa birkaç dakika m› yine kofluyorlar; kofluyoruz san›yorlar: Ayfle tükeniyor, demin
yolda b›rakt›klar› at gibi yere uzan›verece¤ini anlayarak, hayk›rmak, birini imdad›na ça¤›rmak istiyor. Yine
kofluyor ve birden, acayip bir hafiflik, bir canl›l›k duyuyor, ileriye at›l›yor.
Neden sonra anl›yor ki boynunda sar›lan, zay›f, ufak
kollar art›k yoktur; Emine de dökülmüfltür.
— Ç›k s›rt›ma Ali, diyor, iyice sar›l, s›k› sar›l, sak›n
gevfleme!
Ve böyle, kan›n›n son ateflini yakarak, kay›p düflerek, yine kalkarak, yine yuvarlanarak ya¤mur, ter, gözyafl› yüzünü y›kaya y›kaya, biteviye, mola vermeden, yürüyor.
Ali’sini kurtarm›fl olmak sevinciyle. Öbür y›k›mlara katlan›p umut içinde yürüyor, kafileye yetifliyor, kafilenin
önüne geçiyor, kafileyi geride b›rak›yor ve seher vakti ay
y›ld›zl› bir ›slak bayrak çekili küçük bir kasabaya var›yor.
Yükünü bir cephane gibi sand›¤›n üstüne indiriyor:
— Kurtulduk Ali, diyor. Kalk Ali!
Ali kalkm›yor, k›m›ldam›yor. Ayfle, saatlerden beri bir
ceset tafl›d›¤›n› anlam›yor, anlamak istemiyor, hala:
— Kalk Ali, kurtulduk Ali! Diyor, gülümsüyor, durmaks›z›n, geceki ya¤mur gibi dökülen gözyafllar› içinde gülümsüyor.
Hizmetçi donuk, ›fl›lt›s›z, kat›, suyu çekilmifl kuru böcek kabu¤u gözlerini iflaret etti:
— Bey, dedi, iflte o günden beri ben a¤layamam, a¤lamak istesem de bilmem ki neden, neden gözlerimden
yafl gelmiyor!
Refik Halit Karay’›n Gözyafl› adl› metninde, ba¤dafl›kl›k ögelerine iliflkin örnekler görebilirsiniz.
Kaynak: Refik Halit Karay, Gözyafl›

”
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Girifl” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Üretme Evreleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dilsel ‹letiflimin Temel
Birimi Olarak Metin” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Dilsel ‹letiflimin Temel
Birimi Olarak Metin” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Metin Olma Koflullar›”
bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Belirli bir düzen içerisinde parçac›klar›n birleflmesiyle
oluflan ve bir bütün haline gelen, yeni bir biçime dönüflen nesneler örnek olarak gösterilebilir. Örne¤in
dokuma eyleminin sonucunda kumafl›n oluflumu, iplikler arac›l›¤›yla örgü örülmesi; metin oluflturma sürecine benzetilebilir.
S›ra Sizde 2
Metin, iletiflimin birimidir. Eksiksiz bir iletiflim, iyi düzenlenmifl metinlerle gerçekleflir. Dilsel iletiflimin temel ögeleri flu biçimde s›ralanabilir: Konuflucu/yazar;
metni sözle ifade eden konuflucu, kaleme alan ise yazard›r. Al›c›, konuflucunun kodlad›¤› iletiyi al›p kodunu çözen kiflidir. Gönderge; kendisinden söz edilen
nesne, kifli, kavramd›r. ‹leti, bir sözce ya da metindir.
Kanal, metnin kulland›¤› somut araçt›r. Yaz›l› metinde;
gazete sayfas›, defter kâ¤›d›, kitap sayfas›, bilgisayar
ekran› olabilir. Sözlü metinde somut araç ise ses dalgalar›d›r. Kod, iletinin üretildi¤i dildir. Bu, her fleyden
önce anlaflma için gerekli olan ortak dilsel koddur. Bu
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nedenle anlat›c› ve al›c›n›n ayn› dili konuflmas› gerekmektedir. ‹letiflimin bu iki ögesi ayn› kodu kullanm›yorsa iletiflim gerçekleflmez.
S›ra Sizde 3
Ba¤dafl›kl›k ögeleri, cümleler aras›ndaki anlamsal ve
mant›ksal ba¤lar› kurarak cümlelerin birbirlerine eklemlenmelerini ve metnin çizgiselli¤inin oluflmas›n› sa¤lar. Ba¤dafl›kl›k ögeleri içeren cümleler yazarken flu
özellikleri göz önünde bulundurabilirsiniz: Cümleler
birbirlerine gönderimlerde bulunabilirler. Birbirini takip eden cümlelerde eksiltili anlat›m kullan›labilir. Metinde bir ögenin yerini bir baflka ögenin almas› yoluyla
oluflturulan de¤ifltirim unsurundan yararlanabilirsiniz.
Bir metinde dil bilgisel ve anlamsal ba¤lar oluflturan
ba¤lant› ögelerinden yararlanabilirsiniz.
S›ra Sizde 4
• Ba¤dafl›kl›k: Metindeki sözcüklerin ve cümlelerin
birbirlerine aflamayla eklenmesine ba¤dafl›kl›k denmektedir. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeysel yap›s›ndaki
dil bilgisel iliflkiler yoluyla oluflan ba¤lant›larla ortaya ç›kar. Metindeki ba¤dafl›kl›k iliflkisi bazen bir
cümlenin içinde, bazen cümleler aras›nda, bazen de
paragraflar aras›nda ortaya ç›kmaktad›r.
• Tutarl›l›k: Tutarl›l›k, metninde yer alan kavramlar
aras›ndaki iliflkileri kapsamaktad›r. Ba¤dafl›kl›k, metnin yüzeyinde dilsel ögeler arac›l›¤›yla görülebildi¤i
halde tutarl›l›k, derin yap›da oluflan anlamlar aras›ndaki mant›ksal ba¤lant›d›r.
• Amaçl›l›k: Her yaz› ya da her konuflma belirli bir
amaca yöneliktir. Bireyi anlat›ma iten ana neden
amaçt›r. Amac› belirleyen cümle, ana düflünceyi
oluflturur.
• Kabul Edilebilirlik: Kabul edilebilirlik, metin üreticisi ile metin al›c›s› aras›nda ne kadar bilginin paylafl›ld›¤› ve her ikisinin uzlafl›mlar›n›n ne kadar örtüfltü¤ü ile de yak›ndan ilgilidir.
• Bilgilendiricilik: Bilgilendiricilik, bir metinle aktar›lan bilgilerin nitelik ve niceli¤i ya da bu bilgilerin
bilinirlik derecesi anlam›na gelir.
• Durumsall›k: Durumsall›k kavram›, bir metnin al›c›s›na ve al›c›s›n›n yaflant›s›na uygunluk olarak ifade edilebilir. Metin ile al›c› aras›nda bir yaflant› ortakl›¤› bulunmal›d›r.
• Metinler Aras›l›k: Metinler aras›l›k, metinlerin anlam›n›n baflka metinler taraf›ndan flekillendirilmesidir. Baflka bir deyiflle bir metnin önceki metinlerle
kurdu¤u iliflkidir.

S›ra Sizde 5
Anlat›n›n düflünce yap›s›, ileti üzerine kurulur. Metnin
temel düflüncesi/duygusu, iletiyi oluflturur. Bu nedenle
ileti metnin belkemi¤idir. ‹leti, metne birlik ve bütünlük
kazand›r›r. Baflka bir deyiflle metnin örgüsü, ileti üzerine kurulur. Konu çok genifl bir kavram olabilir, konu
bir ileti içermek zorunda de¤ildir. Örne¤in konusu ölüm
olan iki ayr› metnin iletisi, birbirinden farkl› olabilir.
Metinlerden birisinin iletisi “Ölüm hiçliktir.”, di¤erinin
“Ölüm ayr›l›kt›r.” olabilir.
S›ra Sizde 6
• Amac›n belirlenmesi
• Konuyu seçme ve s›n›rland›rma
• ‹letiyi belirleme
• Düflünceleri düzenleme
• Söylem tasar›m›
• Kavram a¤›n› kurma
• Dilsel gösterenleri seçme
• Metin düzeyinde dilsel kodlamaya geçifl
• Söyleme/yazma

3. Ünite - Metin Üretimi

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
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4

Anlat›m eylemi; sözcükleri seçme, bu sözcükleri birbirine ba¤layarak cümleler
kurma, bu cümlelerle paragraflar oluflturma biçiminde gerçekleflir. Anlat›m›n her
türünde baflar›l› olmak, bu birimleri do¤ru kullanmaya ba¤l›d›r. Anlat›m›n ifllek,
aç›k ve etkili olmas› için kiflinin ana dilinin ses düzenini, hece ve sözcük yap›s›n›,
cümle dizimini iyi bilmesi gereklidir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkçenin ses özelliklerini kavramak,
Türkçenin hece yap›s›n› kavramak,
Türkçenin sözcük yap›s›n› aç›klamak,
Türkçenin cümle yap›s›n› kavramak,
Paragraf türlerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

63

64

Türkçe Sözlü Anlat›m

Örnek Olay
Soru:
Forum Mesajlar›ndaki Görsel Düzen ve fiekil
Sitedeki baz› mesajlar› okuyas›m gelmedi¤ini söylemek istiyorum. Tek nedeni, görüntü ve bozuk anlat›mlar.
Baz› üyelerin hiçbir flekilde paragraf kullanmad›klar›n›, yaz›lar›n› kötü bir mimari ile kaleme ald›klar›n› görüyorum. Bu mimari gözümü korkutuyor ve o yaz›y›
okuyam›yor, pas geçiyorum.
Bunun d›fl›nda yaz› içinde büyük / küçük harflerin da¤›n›k olarak kullan›ld›¤›n›
görüyorum. Normal normal yazarken cümlenin ortas›nda, yaz›n›n ba¤lam› dahi
gerektirmiyor oldu¤u halde büyük harfle baz› ifadeler giriliyor. Bazen de sözcükler yanl›fl yaz›l›yor. Sebebini genellikle anlayam›yorum.
Yan›t 1:
Aç›k konuflmak gerekirse mesajlar› görsel ve flekilsel yönleriyle, yaz›m kurallar›yla
daha da ayr›nt›l› denetlemiyoruz ve bu ba¤lamda mesela paragraf düzeni, iyi anlat›m vs. aram›yoruz.
Yan›t 2:
Üyemizin yazd›klar› asl›nda do¤ru, her üye yazarken dikkat etmeye çal›flsa iyi
olur elbette... Ancak buna bir standart getirilmesi taraftar› de¤ilim… Bunun bilincinde olunmas›na karfl›n sadece görsel ve flekilsel olarak yaz›lanlara dikkat edilmiyorsa, bunu bir kurala ba¤lamak ve zorunluluk haline getirmek biraz s›k›c› olabilir... Hem de denetimi zor olur diye düflünüyorum. Sayg›lar›mla…
Yan›t 3:
Ben flikayetçi de¤ilim ama bu durumdan memnun da de¤ilim. Elefltirinize tamamen kat›l›yorum. Birçok yaz›y› ayn› nedenlerle ben de okuyam›yorum ya da okurken yorulup b›rak›yorum. Yafllan›yor muyum diye kendime sorarken sizin bu yaz›n›z› okudu¤um an içimi büyük bir ferahl›k kaplad›.
Yan›t 4:
Aman aman ne isabet olmufl bu konunun aç›lmas›. Ben de bu konuyu daha önce
Admin’e mesajla göndermeye çal›flt›m ama mesaj›m ‘Admin’in kabul etmedi¤i’
fleklinde bir mesajla karfl›lafl›nca pes ettim. Sorun flu ki ben yazarken çok düzenli
olarak, paragraf ve di¤er yaz›m kurallar›na tamamen uygun bir metin yaz›yorum
ancak mesaj› gönderdikten sonra bak›yorum ki ekranda benim yazd›¤›m düzenden eser yok ve neredeyse düz yaz› gibi bir metinle karfl›lafl›yorum; ve inan›n bazen ben bile yazd›klar›m› okumak istemiyorum; zira benim yazd›¤›m düzenden
(anlat›m bütünlü¤ü vurgu, bafll›k, alt bafll›k vs.) hiç bir eser kalm›yor. Sorunun sebebini bilmiyorum ve lütfen çözüm için yard›m istiyorum. ‹zah etti¤im gibi bafl›ma gelenlerin fark›nday›m fakat ben masumum.....

Anahtar Kavramlar
• Anlat›m birimleri
• Ses
• Hece

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• Ünlüler
• Ünsüzler
• TÜRKÇEN‹N SES ÖZELL‹KLER‹
• TÜRKÇEN‹N HECE YAPISI
• TÜRKÇEN‹N SÖZCÜK YAPISI
• Kök-Gövde-Ek
• Yap›m Eki-Çekim Eki
• Yap›lar› Bak›m›ndan Sözcükler
• Anlamlar› Bak›m›ndan Sözcükler
• Sözcük Örnekleri
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• Cümle Türleri
• PARAGRAF
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G‹R‹fi
Hem sözlü hem de yaz›l› anlat›m için söz konusu olan anlama ve anlatma, insanl›k tarihinin bafl›ndan beri insan yaflam› aç›s›ndan oldu¤u kadar insan iliflkileri aç›s›ndan da önemli bir yer tutmufltur. Günümüz insan› ise art›k sadece anlama ve anlatma ile yetinmemekte, do¤ru anlamaya ve bunun sonucunda gerçekleflecek olan
do¤ru anlat›ma ulaflmaya çal›flmaktad›r.
Anlatma eyleminin insanlar aras›ndaki yayg›n ve vazgeçilemeyen arac› dildir.
Sözlü anlat›m› do¤ru ve etkili kullanan insanlar›n di¤er insanlar› an›nda ve ileri derecede etkileyebildi¤i say›s›z örnek gösterebiliriz. Baz› düflünürler, konuflman›n
meflhur filozof Hanna’n›n “Konufl da kim oldu¤una karar vereyim.” sözüne de yans›d›¤› gibi insan kimli¤ini ortaya koyan en güvenilir kaynak oldu¤unu ileri sürerler. Sözlü anlat›m becerisinin nas›l gelifltirilece¤i konusunda çok farkl› görüfller ileri sürüldüyse de bu konuda birleflilen nokta, söz konusu becerinin her fleyden önce e¤itimle kazan›lacak ve gelifltirilecek bir özellikte oldu¤udur.
Yaz›l› anlat›ma gelince sözlü anlat›m›n eskili¤ine karfl›l›k yaz›n›n etkisinin yüzy›llarca sürmesi yönüyle büyük önem tafl›r. ‹brahim fiinasi Efendi, Tercüman-› Ahvâl gazetesinin birinci say›s›na yazd›¤› ön sözde yaz›y› “insan akl›n›n en güzel icad›” olarak tan›mlar (1860). Bir anlamda “düflünce ve duyguya çekidüzen vermek”
olarak da tan›mlanan yaz›, daha disiplinli bir anlat›m biçimidir. Tarih süzgecinden
geçerek günümüze kadar gelen yaz›l› eserler de yaz›l› anlat›m›n en iyi kullan›ld›¤›
örnekler olmufltur. Yaz›l› anlat›m becerisi; bireyin anlama yetene¤iyle ve kiflili¤inin
geliflmesiyle önemli ölçüde ilgili olan, bireyi çok yönlü gelifltiren bir beceridir. Uzmanlar; yaz›l› anlat›m becerisinin de e¤itimle kazand›r›labilecek, gelifltirilebilecek
bir beceri oldu¤u konusunda birleflmektedir.
Görüldü¤ü gibi insan yaflam›nda ve iliflkilerinde önemli bir rolü olan anlat›m
becerisi, e¤itim yoluyla gelifltirilebilecek bir beceridir. Bunu sa¤lamak için de hem
yaz›l› dilin hem de sözlü dilin en yayg›n ve vazgeçilmez arac› olan dili, bu dilin kurallar›n› ve olanaklar›n› iyi bilmek; k›sacas› dile hâkim olmak gereklidir. Do¤ru ve
iyi bir anlat›m için önce anlat›m birimlerini tan›yal›m ve bu birimlerin özelliklerini
inceleyelim.

TÜRKÇEN‹N SES ÖZELL‹KLER‹
Ses, dilin bölünemeyen en küçük parças›d›r. Sesler birleflerek hece, sözcük ve
cümleleri olufltururlar. Dillerdeki sesler gelifligüzel ç›kar›lm›fl sesler de¤ildir. Bu
sesler, konuflma organlar› taraf›ndan ifllenir ve biçimlenir. Bir dili konuflan insanlar›n hemen hepsi, dildeki sesleri afla¤› yukar› ayn› biçimde ç›kar›rlar.
Sesleri gösteren iflaretler, harflerdir. Türk alfabesinde sekizi ünlü, yirmi biri ünsüz harf olmak üzere toplam 29 harf vard›r.

Ünlüler
Yaz› dilimizde 8 ünlü vard›r: a, e, ›, i, o, ö, u, ü.
Ünlüler, ses yolundan hiçbir engele tak›lmadan ç›kan seslerdir. Biçimlenmeleri
a¤›z bofllu¤undaki ses organlar› vas›tas›yla olur. Ünlülerin biçimlenmesinde en
önemli görevleri dil, çene ve dudaklar üstlenir. Ünlüler özelliklerine göre üç gruba ayr›l›r (Gülsevin ve Boz, 2006, s. 77):
1. Çene Aç›s›n›n Büyüklü¤üne Göre
a) Genifl ünlüler: a, e, o, ö
b) Dar ünlüler: ›, i, u, ü
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2. Dudaklar›n Biçimine Göre
a) Düz ünlüler:
a, e, ›, i
b) Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü
3.
a)
b)
c)

Dilin Durumuna Göre
Arka dil ünlüleri: a,o,u
Orta dil ünlüsü: ›
Ön dil ünlüleri: e, i, ö, ü

Ünlülerle ‹lgili Kurallar
Yaz› dilimizde, alfabede bulunan sekiz ünlü kullan›l›r. Türkçe as›ll› sözcüklerde k›sa ve uzun ünlüler yoktur. Ancak Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçmifl kâtip,
âlim gibi sözcüklerde uzun ünlüler vard›r. Bu sözcükleri do¤ru yaz›p kullanabilmek için mutlaka bir yaz›m k›lavuzundan yararlanmak gerekir. Bununla birlikte
Anadolu a¤›zlar›nda ve konuflma dilinde söyleyifle ba¤l› olarak doru (do¤ru), abey
(a¤abey), yap›cam (yapaca¤›m) gibi sözlerde uzun ünlüler iflitilebilir. Bunlar yaz›ya kesinlikle geçirilmez.

Ünsüzler
Türkçede 21 ünsüz vard›r: b, c, ç, d, f, g, ¤, h, j, k, l, m, n, p, r, s, fl, t, v, y, z.
Ünsüzler, ünlülerin aksine ses yolundan bir engele tak›larak ç›kar›lan seslerdir.
Ünsüzlerin biçimlenmesi, ses yolu boyunca olur. Ünsüzler özelliklerine göre dört
gruba ayr›labilir (Gülsevin ve Boz 2006, s. 78):
1.
a)
b)
c)
d)

Ç›k›fl Durumlar›na Göre
Dudak ünsüzleri: b, f, m, p, v
Difl ünsüzleri: c, ç, d, j, l, n, r, s, fl, t, z
Damak ünsüzleri: g, ¤, k, y
G›rtlak ünsüzleri: h

2. Ötüm Durumlar›na Göre
a) Ötümlü ünsüzler: b, c, d, g, ¤, j, l, m, n, r, v, y, z
b) Ötümsüz ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, fl, t
3. Sürek Durumlar›na Göre
a) Sürekli ünsüzler: f, ¤, h, j, l, m, n, r, s, fl, v, y, z
b) Süreksiz ünsüzler: b, c, ç, d, g, k, p, t
4. Hava Yolu Durumlar›na Göre
a) A¤›z ünsüzleri: b, c, ç, d, f, g, ¤, h, j, k, l, p, r, s, fl, t, v, y, z
b) Burun ünsüzleri: m, n

Türkçe Sözcüklerde Bulunmayan Ünsüzler
Türkçe, ünsüzler aç›s›ndan önemli özellikler gösteren ve kurallar› olan bir dildir.
Öyle ki ünsüzlerin bir k›sm›, Türkçe sözcüklerde hiçbir flekilde bulunmaz; bir k›sm› da söz bafl›nda veya sonunda bulunmaz.
Örne¤in j ünsüzü, Türkçe kökenli bir sözcü¤ün hiçbir yerinde bulunmaz. Bu
nedenle bu sesin yerine kimi zaman c sesinin tercih edildi¤ini görürüz. Bunun yan›nda c, f, h sesleri Türkçe sözcüklerde ancak baflka seslerden geliflmifl olarak bulunur: hani < kan›, öfke < öbke, ac›k- < aç›k- gibi. Demek ki bugün kulland›¤›m›z
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sancak, yufka, hangi gibi c, f, h seslerinden birini bulunduran sözcüklerdeki söz
konusu sesler sonradan ortaya ç›km›flt›r.

Söz Bafl›nda Bulunmayan Ünsüzler
Türkçe kökenli sözcüklerin bafl›nda ¤, l, m, n, r, fl, z ünsüzleri de bulunmaz. Bir
sözcü¤ün bu seslerden biri ile bafllamas›, o sözcü¤ün Türkçe olmad›¤›n› gösterir.
Ancak baz› istisnalar› da unutmamak gerekir. Örne¤in n ünsüzü; sadece ne ve
bundan türemifl olan nereye, nas›l, niçin, neden gibi sözcüklerde bulunabilir. fi sesi de flu, flimdi, flifl gibi örneklerde geçer; ama bunlar sonradan ortaya ç›km›fl biçimlerdir. Yine bugün sözcük bafl›nda bulunan d, g, p ve v ünsüzleri, ikincildir; yani Türkçenin eski dönemlerinde baflka ünsüzlerden geliflmifllerdir: demir < temür,
dal < tal; gel- < kel -; parmak < barmak, pifl- < b›fl- var < bar, ver- < ber- gibi.

Yaz› Dilinde Gösterilmeyen Ünsüzler
Anadolu a¤›zlar›nda veya konuflma dilinde bulunmakla birlikte kimi ünsüzler yaz›
dilinde gösterilmez. Bunlar›n bir k›sm› Türkçenin eski dönemlerinde ayr› fonemdedir; yani sözcüklerin anlam›n› ay›rmaya yaramaktad›rlar. Örne¤in baña, deñiz
gibi sözcüklerin söyleniflinde rastlayabilece¤imiz ñ sesi. Yine baz› a¤›zlarda a, art
damak ünsüzü olan k sesinden geliflmifl olan ve yo , ço , ba ar, sa ›nmak gibi
sözlerde iflitebilece¤imiz h›r›lt›l› sesi. Bunlar›n yan› s›ra bölgelere özgü sesler de
vard›r. Örne¤in Güneydo¤u Anadolu a¤›zlar›nda alim gibi sözcüklerde iflitebilece¤imiz, Arapçadan kopyalanm›fl ay›n sesi. Türkçedeki ¤ sesinin daga, çocuga gibi
art ünlülü sözcüklerde g olarak söylenmesi daha çok Do¤u Anadolu a¤›zlar›nda
görülen bir özelliktir.

Söz Sonundaki Ünsüzler
Genel olarak ad, od, sac, yad (Yad el deyiminde geçer.) d›fl›nda Türkçe söz sonunda ötümlü ünsüz bulunmaz. Ünsüzle biten tek heceli sözcüklerin ünlüyle bafllayan
bir ek almalar› durumunda sonlar›ndaki p, ç, t, k seslerinin bazen aynen kald›¤›;
bazen de b, c, d, g seslerine dönüfltü¤ü görülür: iç, iç - imiz; kap, kab -› gibi
(Ötüm Durumlar›na Göre Ünsüzler konusuna bak›n›z.)
Çok heceli sözcüklerde ötümlüleflme her durumda gerçekleflir: a¤aç, a¤ac›; geçit, geçidi; ufak, ufa¤› gibi (Ötüm Durumlar›na Göre Ünsüzler konusuna bak›n›z.)
Ancak yeni türevlerde, baz› örneklerde -t sesinin konut-u, tafl›t-›, yak›t-› gibi ötümlüleflmedi¤i de görülmektedir.

Yabanc› Sözcükler
Son sesinde ötümsüz ünsüz bulunduran yabanc› sözcüklerin ünlüyle bafllayan bir ek
ald›klar›nda son seslerindeki ötümsüz ünsüzlerin ötümlüleflmesi ile ilgili kesin bir
kural yoktur. Arapça, Farsça sözcüklerin son sesinde bulunan ötümlü ünsüzler, genel olarak, Türkçenin son seste ötümlü ünsüz bulunmama kural›na uygun olarak yal›n durumda kullan›ld›klar›nda kitab > kitap, hesab > hesap, method > methot örneklerinde oldu¤u gibi ötümsüzleflir. Bu ünsüzler, sözcük ünlü ile bafllayan bir ek ald›¤›nda, kitab-›, hesab-›, metod-u örneklerinde görüldü¤ü gibi, tekrar ötümlüleflir.
Bu konuda yabanc› sözcü¤ün Türkçeye erken veya geç girmesinin ve kullan›m
s›kl›¤›n›n etkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Erken tarihlerde Türkçeye giren sözcükler,
Türkçenin kurallar›na daha fazla uyarken geç dönemlerde giren sözcükler, daha
az uymufltur. Örne¤in elektrik > elektri¤i, sokak > soka¤›, grup > grubu gibi Türkçenin ötümlüleflme kural›na uyan çok say›da sözcük oldu¤u kadar hukuk - huku-

Fonem: (Fr. phonéme) Dilde
anlam ay›r›c› en küçük sese
fonem denir. Örne¤in, her
ikisi de aç›k, düz ünlüleri
olan al ile el sözcüklerinin
anlamlar›n› birbirinden
ay›ran özellik, a ünlüsünün
arka, e ünlüsünün ön
ünlülerden olmas›d›r.
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kun, evrak - evrak›n, cumhuriyet - cumhuriyetin örneklerinde görüldü¤ü gibi iki
ünsüz aras›nda ötümsüzlü¤ünü koruyan örneklere de rastlanmaktad›r (Demir ve
Y›lmaz, 2003).

Ötümlülük - Ötümsüzlük Uyumu
“Düflünce + Söz + Ses= ‹flte ‹nsan! “
Stanislavsky

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

‹NTERNET

1

Türkçe için baflka ses olaylar›ndan ve ses uyumlar›ndan da söz edilebilir. Bu
bölümde sadece yaz›m aç›s›ndan da önemli bir kural olan ötümlülük - ötümsüzlük
uyumu üzerinde duraca¤›z. Bu kural, ünsüzlerle ilgili oldu¤u için ünsüz uyumu
olarak da adland›r›l›r. Kurala göre ötümlü ve ötümsüz seslerden oluflmufl biçimleri olan bir ekin ünlülerden ve ötümlü ünsüzlerden sonra ötümlü ünsüzle bafllayan
biçimi, ötümsüz ünsüzlerden sonra da ötümsüz biçimi getirilir: a¤aç - ta, yol - da;
ifl - çi, su - cu; bafl - ka, öz - ge gibi.
Afla¤›daki sözcüklerle
SIRA S‹ZDE ekleri efllefltiriniz:
park
-cil
günefl
-ten
D Ü fi Ü N E L ‹ M -ta
ev
seç-g›n
söz
S O R U -dafl
et
-cü
meslek
-çil
D ‹ K K A T -kin
vatan
bay-tafl

N N

SIRA S‹ZDE

TÜRKÇEN‹N HECE YAPISI

Hece, bir solukta ç›kar›lan ses veya seslerin bütünüdür. Türkçe sözcüklerde, ünlü
AMAÇLARIMIZ
ve ünsüz say›s›
ile bunlar›n dizilifli alt› türlü olabilir:
ünlü: o
ünsüz - ünlü: bu
K ‹ T A elP
ünlü - ünsüz:
ünsüz - ünlü - ünsüz: bak
ünlü - ünsüz - ünsüz: art
L E V ‹ Z Y- Oünsüz
N
ünsüz T-Eünlü
- ünsüz: dört
Türkçedeki en yayg›n hece türleri; ünsüz - ünlü ve ünsüz - ünlü - ünsüz diziliflinde olan hecelerdir. Türkçe kökenli sözcüklerde görülen bu s›n›rl› hece yap›s›,
yabanc› dillerden
Türkçeye giren sözcüklerde de¤iflebilmektedir. Örne¤in star söz‹NTERNET
cü¤ü, ünsüz - ünsüz- ünlü - ünsüz hece yap›s›ndad›r. Bu tür sözcükler, konuflmada s› - tar biçiminde söylenerek Türkçenin hece yap›s›na uydurulmaya çal›fl›lsa da
yaz› dilinde sözcü¤ün asl›na uyulur.
Türkçe sözcüklerde hece sonunda da ancak belli ünsüz çiftleri bulunabilir:
-lç, lk, lp, lt: ölç, ilk, alp, alt
-nç, -nk, -nt: inanç, denk, ant
-rç, -rk, -rp, -rs, rt: sürç-, ürk-, sarp, pars, art
-st: üst
Bunlar›n yan›nda Bat› kökenli risk, lüks, form gibi sözcüklerde söz sonundaki
ünsüz çifleri de korunur.
Türkçe sözcüklerde heceleme yap›l›rken söyleniflleri esas al›n›r. band-rol,
kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram gibi yabanc› kökenli sözcükler; Türkçenin hece yap›s›na göre hecelere ayr›l›r (bkz. 10. Ünite, Sat›r Sonuna Gelen Sözcüklerin Bölünmesi). Ancak grup, program, sfenks, star gibi
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bafl›nda çift ünsüz bulunan sözcükler; yaz›l›fllar›nda söz bafl›ndaki ünsüz çifti aras›nda ünlü türetilmedi¤i için gu - rup, pu- rog - ram, si - fenks, s› - tar biçimlerinde hecelenemezler.

TÜRKÇEN‹N SÖZCÜK YAPISI
Sözcük; anlaml› ses veya ses birli¤i, söz, sözcük olarak tan›mlanabilir (TDK, 2005).
Sözcükler, bir dilin anlam tafl›yan en küçük birimleridir. Yeni kavramlar› karfl›lamak veya eskiyen sözcüklerin yerine yeni sözcükleri koymak için her dilin kendine özgü sözcük türetme yollar› vard›r.

Kök-Gövde-Ek
Türkçede sözcükler kök ve eklerden oluflur. Hiçbir yap›m eki almam›fl, anlaml› daha küçük parçalara bölünemeyen sözcüklere kök denir. Türkçede sözcüklerin genellikle tek heceli oldu¤u, birden çok heceli görünenlerin de türemifl oldu¤u ileri
sürülmektedir.
Kökler, ad veya eylem kökü olabilir: al-, ver- (eylem); dil, ot (ad) gibi. Ad ve
eylem köklerinin ayn› flekilde göründü¤ü az say›da sözcük de vard›r: flifl, flifl-; göç,
göç- vb. Ancak bugün efl sesli görünen bu köklerin bir k›sm›n›n Eski Türkçe döneminde efl sesli olmad›¤› görülmektedir: Türkiye Türkçesi boya < Eski Türkçe bodag; Türkiye Türkçesi boya- < Eski Türkçe boda- gibi.
E¤er sözcük bir yap›m eki ile türemifl ise buna gövde denir: örne¤in yafl - a,
yafl - l› gibi.
Türkçe, yeni sözcük yap›m›n› ve sözcükler aras›ndaki iliflkileri büyük ölçüde
sözcük kök ve gövdelerine eklerin getirilmesiyle sa¤layan dillerin tipik örneklerinden biridir (Demir ve Y›lmaz, 2003). Sonuna geldikleri kökün anlam›n› çeflitli aç›lardan de¤ifltiren eklere yap›m ekleri; sözcüklerin sözcük öbe¤iyle veya cümle
içindeki di¤er sözcüklerle iliflkisini sa¤layan eklere de çekim ekleri denir.
Kimi ekler s›k kullan›lmakta, gerekti¤inde yeni sözcüklere de getirilebilmektedir. Böyle eklere ifllek ekler denir (Örne¤in addan eylem türeten -la eki; bafl-la-,
yol- la - s›z - la-, göz - le - gibi). Kimi ekler de az kullan›lmakta, her köke getirilememektedir. Örne¤in yok - sul, var -s›l sözcüklerindeki ek, Türkçenin hiçbir döneminde ifllek olmam›flt›r. Ancak ifllek eklerin ifllek olmayan, ifllek olmayan eklerin
de ifllek hale gelebildi¤i de unutulmamal›d›r. Örne¤in eski dönemlerde sadece
kum - sal, da¤ - sal adlar›nda görülen -sal eki Dil Devrimi’nden sonra ifllek hâle getirilmifl, neredeyse Farsça nispet i’sinin yerini ald›¤› gibi daha da geniflleyerek görsel, iflit-sel, örneklerinde oldu¤u gibi eylemlerden sonra da kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Buna karfl›l›k Farsça nispet i’si, Türkçenin söz varl›¤›ndaki özleflmenin de
etkisiyle her geçen gün ifllekli¤ini yitirmifltir (ilmî / bilimsel, hissî / duygusal gibi.)
(Demir ve Y›lmaz, 2003).

Türkçenin kökleri ve ekleri
bellidir, istendi¤i zaman
yeni ekler ve kökler
türetilemez.

Yap›m Eki - Çekim Eki
Sözcü¤ün anlam›n›, yap›s›n›, bazen de türünü de¤ifltiren eklere yap›m eki denir. Bir sözcükte birden fazla yap›m eki bulunabilir. Türkçede yap›m ekleri dörde ayr›l›r:
Addan Ad Yapan Ekler: Ad ve ad soyunlu sözcüklere eklenerek yine ad soylu sözcükler yapar: bafl- l›k, yi¤it- lik, Türk- çe, gelin-cik, inat- ç›, de¤er-siz, ana-ç,
yafl- ›t, toplum-sal gibi.
Addan Eylem Yapan Ekler: Ad ve ya ad soylu sözcüklere eklenerek eylem
soylu sözcükler yapar: yafl-a-, öz-en-, bafl-la-,göz-le-, do¤ru-l-, bafl-ar-, gümbürde-, hay-k›r-, önem-se- gibi.

‹nsan yaflam›ndaki
de¤ifliklikler, sözcükleri de
etkiler. Örne¤in bilgisayar
kullan›m›n›n
yayg›nlaflmas›yla internet,
a¤, e-posta, e-devlet,
yaz›l›m, donan›m gibi
dilimize giren veya türetilen
sözcükler olmufltur.
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Eylemden Ad Yapan Ekler: Eylemlere eklenerek ad türeten eklerdir: sür-me,
anla-mak, görün-üfl, gir-inti, belir-ti, sil-gi, gör-gü, bak-›m, öl-üm, ada-k, bar›nak, sald›r-gan gibi.
Eylemden Eylem Yapan Ekler: Eylemlere eklenerek yeni eylemler türeten
eklerdir: kes-il-, al-›n-, süsle-n-, tan›-fl-, gez-dir-, azal-t-, düfl-ür-, silk-ele- gibi.
Çekim ekleri ise sözcü¤ün anlam›n›, yap›s›n› ve türünü de¤ifltirmeyen; sözcükler aras›nda iliflki kuran eklerdir. Çekim ekleri, ad ya da eylemlere gelerek ba¤l› olduklar› sözcük öbeklerine göre sözcükler aras›nda çokluk, iyelik, durum, kip, zaman, kifli, say› vb. aç›lardan iliflki kurmaya yarayan eklerdir. Ad ve eylemler için
farkl› çekim iliflkileri ve farkl› çekim ekleri söz konusudur.
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

ÖRNEK
‹NTERNET

Ad Çekim Ekleri

SIRA S‹ZDE

Çokluk, iyelik, durum ve ek eylem bafll›klar› alt›nda toplanabilir.
Çokluk Eki: Çokluk eki, sözcükler aras›nda iliflki kurmadan yaln›z eklendi¤i sözcü¤üD Üetkiledi¤i
fi Ü N E L ‹ M için di¤er çekim eklerinden ayr› ele al›n›r. Say›labilen varl›klar› gösteren adlardan sonra çokluk, say›lmayan sözcükleri gösteren sözcüklerden sonraS Oabartma
bildirir: evler, çocuklar, yüzler, onlar; sular, so¤uklar (DeR U
mir ve Y›lmaz, 2003).
Türkçede say›D ‹s›fatlar›yla
kurulan tamlamalarda nitelenen öge çokluk eki almaz: befl kiKKAT
tap, üç kurufl gibi. K›rk haramiler, yedi cüceler, dört büyükler gibi örnekler; kal›plaflm›fl olarak bu
kural›n
SIRA
S‹ZDE d›fl›nda kal›r.

N N

‹yelik ekleri: ‹yelik ekleri, nesne ya da kavramlar›n neye ya da kime ait oldu¤unu gösteren
eklerdir: ev-i-m, yol-u-n, kol-lar›, masa-m, gölge-n gibi.
AMAÇLARIMIZ
Ad durum ekleri: Bir söz grubu ya da cümle içindeki adlar›, di¤er sözcüklere
farkl› anlam iliflkileri kuracak flekilde ba¤lamaya yarayan eklerdir. Eksiz yal›n durum ile birlikte
K ‹ Tas›l
A Polarak adlar›n befl durumu oldu¤u kabul edilmekle birlikte; baz› çal›flmalarda bunlara tamlayan, araç, eflitlik durumlar›n›n da eklenerek ad durumlar›n›n say›s›n›n beflten fazla olarak gösterildi¤i görülmektedir. Örnekleri inceleyelim: T E L E V ‹ Z Y O N
Saate bakmay› filan unutmufltum. (Yönelme durumu, belirtme durumu)
Bu geçmifl ça¤› yaflarken hep o günlerin havas›n› düflündüm ve yarat›c›lar›n› an‹ N T E R N E(Belirtme
T
lamaya çal›flt›m.
durumu, belirtme durumu, belirtme durumu, yönelme
durumu)
En güzel düflünceler masallarda, kitap sayfalar›nda kalm›fl. (Bulunma durumu,
bulunma durumu)
Tarladan, tarla, maldan mal, paradan para verecekti. (Ayr›lma durumu, ayr›lma
durumu, ayr›lma durumu)
Kap›-n›n kolu elinde kald›. (Tamlayan durumu)
• Ek eylem: Adlardan sonra gelerek onlar› yüklemlefltiren; baflka bir söyleyiflle
adlar›n genifl ve geçmifl zamanlar›n›, flart›n› ve zarf eylemini kurmaya yarayan ekledir: iyidir, iyiydi, iyiyse, iyiyken gibi.

Eylem Çekim Ekleri
Kip, kifli ve ek eylem bafll›klar› alt›nda toplanabilir.
Kip: Eylem çekim eki olan kip ekleri “Bildirme (Haber) Kipleri” ve “Dilek (Tasar›) Kipleri” olmak üzere ikiye ayr›l›r.
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a) Bildirme (Haber) Kipleri: Eylemlere gelerek eylemin gerçekleflti¤i zaman›
bildiren eklerdir.
- Görülen Geçmifl Zaman Kip Eki : -d›
Dün ‹stanbul’dan geldim.
- Duyulan Geçmifl Zaman Kip Eki : -m›fl
Sabah seni aram›fllar.
- fiimdiki Zaman Kip Eki: -yor
fiimdi okula gidiyorum.
- Gelecek Zaman Kip Eki : -acak
Yar›n s›nav olaca¤›z.
- Genifl Zaman Kip Eki: -( ) r, -maz
(olumsuz kullan›m›nda)
Her sabah süt içeriz.
b) Dilek (Tasar›) Kipleri: Eklendi¤i eylemin yap›lmas›ndaki iste¤i, koflulu,
gereklili¤i bildiren eklerdir.
- ‹stek Kip Eki : -a
Sinemaya gidelim.
- Dilek- Koflul Kip Eki : -sa
Art›k havalar ›s›nsa...
- Gereklilik Kip Eki: -mal›
Bu ifli hemen yapmal›y›z.
- Emir Kipi:
I. Tekil ve Ço¤ul kifliler için emir çekimi yoktur.
II. Tekil Kifli: - Hemen buraya gel.
III. Tekil Kifli: -s›n Yan›ma gelsin.
II. Ço¤ul Kifli: -›n / -›n›z Beni bekleyin.
III. Ço¤ul Kifli: -s›nlar Bana yard›m etsinler.
Kifli: Kifli ekleri, eylemin kim taraf›ndan yap›ld›¤›n› bildiren eklerdir: geldim,
okuyorsun, çal›flm›fl, gidece¤iz, yapt›n›z, okusalar gibi.
Ek eylem: Birleflik çekimli eylemler kurmaya yarayan eklerdir: yap›yormuflsun, arayacaksan›z gibi.

Yap›lar› Bak›m›ndan Sözcükler
Türkçedeki sözcükler yap› aç›s›ndan incelendi¤inde basit sözcükler, türemifl sözcükler ve birleflik sözcükler biçiminde üç ayr› grup oluflturmak olas›d›r.
Basit Sözcükler: Basit yap›l› sözcükler, bir sözcü¤ün hiç yap›m eki almam›fl en
küçük parçalar›d›r. Bunlara, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, sözcü¤ün kökü de diyebiliriz. Basit yap›l› sözcükler; özel ad (Ankara, Bolu), tür ad› (su, toprak), ad soylu (su, insan, sen), eylem (git-, yürü-), tek heceli (ben, bu) veya çok heceli (araba)
olabilir.
Türemifl sözcükler: Var olan sözcüklere yap›m eklerinin getirilmesi yoluyla
sözcük türetme, Türkçenin de içinde bulundu¤u ba¤lant›l› dillere özgü bir özelliktir. Türkçenin köklerinin ve eklerinin belirli oldu¤unu ö¤rendik. Bu köklerle ekleri
bir araya getirdi¤imizdede kökün anlam›yla ilgili baflka bir kavram› anlatan yepyeni bir sözcük elde ederiz. Bu nitelikteki sözcüklere türemifl sözcükler denir.
fiimdi afla¤›daki sözcüklerdeki yap›m eklerini inceleyin:
çilekçi, madenci, hal›c›, iflçi, bulafl›kç›, gözcü...
madenci, hal›c›, iflçi, bulafl›kç›, yolcu, gözcü...
flekerli, tuzlu, sözlü, özlü...
flekersiz, tuzsuz, arabas›z, sütsüz...
flekerlik, tuzluk, gözlük, sözlük, yolluk, sazl›k...
sevgi, sayg›, içki, bilgi, sergi, sorgu, sürgü...
bilgin, sayg›n, üzgün, vurgun...
yurttafl, meslektafl, s›rdafl, vatandafl...
Bir sözcü¤ün türemifl bir sözcük olup olmad›¤›n› nas›l anlar›z?

Bir eyleme önce kip, sonra
kifli eki getirilir. Kip ve kifli
eki alm›fl eylemlere “Çekimli
Eylem” denir.
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ÖRNEK

Örne¤in “ balta ” sözcü¤ünü inceleyelim. Bu sözcükteki “ -ta ” ses parças›n›
atal›m. Geriye “ bal ” sözcü¤ü kal›r. “ bal ” diye Türkçe bir sözcük vard›r. Ancak “balta” ile “bal” sözcükleri aras›nda anlam yönünden herhangi bir ba¤lant› yoktur.
balta: Topra¤› kazmak için kullan›lan bir araç
bal: Bir besin maddesi
• Dolay›s› ile “balta” sözcü¤ü türemifl yap›l› de¤ildir, kök sözcüktür. “-ta “ses
parças› ise yap›m eki de¤ildir, sözcü¤ün hecelerinden biridir.
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2
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SIRA S‹ZDE
Afla¤›daki sözcük
köklerinden yap›m ekleri ile yeni sözcükler türetin.
tuz:
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SIRA S‹ZDE
-sal (-sel) yap›m
ekiyle yeni sözcükler türetin.
D‹KKAT

Birleflik sözcükler: Belirtisiz ad tamlamalar›, s›fat tamlamalar›, s›fatlar›n addan
D Ü fi Ü N E Loluflan
‹M
sonra gelmesiyle
ve genellikle deyim olarak kullan›lan isnat gruplar›, birleSIRA
S‹ZDE
flik eylemler, ikilemeler, k›saltma gruplar› ve kal›plaflm›fl çekimli fiillerden oluflan
ifadeler; yeniS ObirR Ukavram› karfl›lad›klar›nda birleflik sözcük olur: yer çekimi, han›meli, ses bilgisi;
beyaz peynir, aç›kgöz, toplu i¤ne; eli aç›k, s›rt› pek; söz etmek, zikAMAÇLARIMIZ
retmek, hasta olmak, gelebilmek, yazadurmak, al›vermek; çoluk çocuk, ç›tç›t, altD‹KKAT
üst; bafl üstüne, günayd›n; sa¤ ol, ateflkes, külbast› gibi. Birleflik sözcükler, belirli
kurallar çerçevesinde
K ‹ T A P bitiflik veya ayr› olarak yaz›l›r (TDK, 2005). Bu konuda daha
S‹ZDE
genifl bilgi SIRA
için 10.
Üniteyi inceleyiniz.

N N
N N

Anlamlar›
Sözcükler
TAMAÇLARIMIZ
E L E VBak›m›ndan
‹ZYON

Bir sözcü¤ün anlam›; o sözcü¤ün zihinde uyand›rd›¤› düflünce, duygu veya tasar›m›d›r. Bir nesne, özellikle de o nesnenin nitelikleri üzerinde edindi¤imiz genel düflünce dil bilimde
olarak tan›mlan›r. D›fl gerçe¤in insan beynindeki yans›K ‹ T A kavram
P
‹
N
T
E
R
N
E
T
ma biçimi diyebilece¤imiz kavram›, bu aç›dan sözcü¤ün anlam› olarak da tan›mlayabiliriz. Sözcükler, insan zihnine kavram olarak yerleflir. ‹nsan kavramlarla düflünür. Aksan,
T E L(1990,
E V ‹ Z Y O s.
N 146) bu konuyu flöyle aç›kl›yor:
“... sözcük, birbirinden ayr›lmayan iki yönü olan bir varl›kt›r. Bu varl›¤›n bir yan›
ya da yönü, zihinde sessiz okumada bile canlanan “ses imgesi” dir. Bu imgeyi biz,
söyleyifl ‹s›ras›nda,
N T E R N E T konuflma organlar›m›zla sese çeviririz. Sözcü¤ün ikinci yüzü,
“kavram” ya da “belirtilen” dir ki ses imgesiyle birlikte bir kâ¤›d›n iki yüzü gibi birbirinden ayr›lmaz ve sürekli olarak birbirini hat›rlat›r, ça¤r›flt›r›r. Sözcükler duyulduklar› anda zihnimizde çeflitli ça¤r›fl›mlara yol açarlar. Hat›rlanan, ça¤r›flt›r›lan
ögelerden bir bölüm, sözcü¤ün biçim yönünden, bir bölümü ses, bir bölümü de anlam aç›s›ndan iliflkili oldu¤u baflka ögelerdir.”

Kavramlar; ayn› dili konuflan insanlar aras›nda bile farkl› kiflisel de¤erler tafl›yabilir, de¤iflik tasar›m ve duygular uyand›rabilir. Örne¤in köpekleri çok seven bir
kimseye köpek dendi¤inde onda uyanan tasar›m ve duygularla köpekten korkan
bir kimsedeki tasar›m ve duygular ayn› de¤ildir.
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Sözcü¤ün Temel Anlam›
Bir sözcü¤ün anlatt›¤› ilk ve as›l kavrama temel anlam denir. Temel anlam, o dili
konuflan herkesçe bilinen ve en yayg›n olan anlamd›r. Örne¤in ayak sözcü¤ünün
temel anlam›, canl›lar›n yürümesini sa¤layan organd›r. “Çocu¤un aya¤› ezilmifl.”
cümlesindeki ayak sözcü¤ü, temel anlam›yla kullan›lm›flt›r.

Sözcü¤ün Yan Anlam›
Bir sözcü¤ün temel anlam›yla ilgili olmak üzere zamanla kazand›¤› yeni anlamlara o sözcü¤ün yan anlamlar› denir. Örne¤in kapal› sözcü¤ünün karfl›t› olarak kulland›¤›m›z aç›k sözcü¤ü, bu anlam›n›n yan›nda flu yan anlamlar› da kazanm›flt›r.
aç›k = denizin k›y›dan uzak yeri
aç›k = bofl görev
aç›k = para ya da mal eksikli¤i
aç›k = müstehcen
Sözcüklerin ya da sözcük kümelerinin temel anlamlar›ndan baflka anlamlarda
kullan›ld›klar› anlat›ma mecazl› anlat›m denir.

Efl Sesli Sözcükler
Yaz›l›fl ve okunufllar› ayn›, anlamlar› farkl›; bir baflka deyiflle sesleri ayn›, anlamlar› ayr› olan sözcüklerdir.
yafl = ›slak
el = organ ad›
yafl = do¤ufltan beri geçen y›l birimiyle ölçülen zaman
el = yabanc›

Efl Anlaml› Sözcükler
Sesleri ayr›, anlamlar› ayn› olan sözcüklerdir: yan›t, cevap; eylem, fiil gibi.

Z›t Anlaml› Sözcükler
Birbirlerine anlamca karfl›t olan sözcüklerdir: Tembel, çal›flkan; sevinmek, üzülmek; inmek, ç›kmak gibi.

Sözcük Öbekleri
Bir dizi sözcükten oluflan anlaml› söz birliklerine sözcük öbe¤i denir. Sözcük öbekleri cümlenin kuruluflunda yer al›r, cümlenin bir ögesi olarak görev yüklenebilir.

Tamamlamalar
Bir ad›n belirtti¤i anlam› daha iyi belirtebilmesi için bir baflka adla, s›fatla ya da zamirle tamamlanmas›yla oluflan söz dizisine tamlama denir.
Belirtili ad tamlamas›: Bir belirtili tamlamada, sözcükler aras›nda +›n (+n›n)
tamlayan ve +› (+s›) iyelik eki vard›r: Okul+un ön+ü, günefl+in do¤ufl+u gibi.
Belirtisiz ad tamlamas›: Bir belirtisiz tamlamada +›n (+n›n) tamlayan eki kullan›lmaz. ‹kinci sözcük +› (+s›) iyelik ekini al›r: yemek oda+s›, ya¤mur boru+su,
çay fleker+i gibi.
Tak›s›z ad tamlamas›: Bir tak›s›z tamlamada iki sözcük de ek almaz: toprak
tencere, deri elbise gibi.
S›fat tamlamas›: ‹lk sözcü¤ü s›fat olan bu tamlamalarda s›fat, önüne getirildi¤i ada belirtme ve niteleme anlamlar› katar: s›cak yemek, genifl arazi gibi.
Zincirleme ad tamlamas›: Bir ad tamlamas›n›n bir baflka adla ya da ad tamlamas›yla yeni bir tamlama kurmas›d›r: salonun perdesinin rengi, kufl seslerinin korosu, tafl duvar kal›nt›s› gibi.
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‹kilemeler
Ayn› sözcü¤ün yinelenmesiyle oluflabilece¤i gibi anlamlar› birbirine yak›n ya da
karfl›t olan veya aralar›nda ses benzerli¤i olan sözcüklerin yan yana gelmesiyle de
da oluflabilen ikilemeler; anlat›m gücünü art›rmak, anlat›m› pekifltirmek amac›yla
kullan›l›r: demet demet, çer çöp, tuz buz, er geç, para mara gibi.

Deyimler
Deyim bir duyguyu, bir durumu, bir kavram› dile getirmek amac›yla temel anlam›ndan farkl› anlamlar tafl›yan sözcüklerin bir arada kullan›lmas›yla oluflan söz
öbekleridir: havanda su dövmek, defteri dürülmek, kula¤› delik, eli maflal›, parmak ›s›rmak gibi. Deyimler de atasözleri gibi ulusal olmalar›na karfl›n genel kural
niteli¤i tafl›maz. Ayr›ca ço¤u gitti az› kald›, kimi kimsesi olmamak örneklerinde görüldü¤ü gibi kal›plaflarak deyimleflmifl; ama temel anlam›n› koruyan söz öbeklerine de rastlan›r. Kimi deyimler; fele¤in çemberinden geçmifl, dostlar al›flveriflte görsün örneklerinde oldu¤u gibi cümle biçiminde de olabilir.

TÜRKÇEN‹N CÜMLE YAPISI
Cümle bir duyguyu, bir düflünceyi, bir eylemi, bir yarg›ya ba¤layarak anlatan söz
dizisidir. Cümle içinde sözcükler; bir anlam ve görev iliflkisiyle canl›l›k kazan›r,
duyguyu ve düflünceyi anlatabilir. Türkçede uzun cümleler kurulabilece¤i gibi tek
sözcükten oluflan cümleler de vard›r:
- Ne içersiniz?
- Çay.
Yukar›daki örnekteki ikinci cümle tek sözcükten oluflmufltur. Soruya verilen
yan›t, kesin bir yarg› niteli¤indedir. Buna karfl›l›k gerekti¤inde çok uzun cümleler
de kurulabilir:
E¤itim ve ö¤retimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbal›k vas›tas›, veyahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmay› temin eden
pratik ve kullan›lmas› olas› bir cihaz haline getirmektir (M. Kemal Atatürk).

Cümlenin Ögeleri
Türkçede ögeler genellikle
ÖZNE + TÜMLEÇ + YÜKLEM
s›ralan›fl›na uyar.
Anlat›mlarda zaman zaman
bu s›ralan›fl›n d›fl›na
ç›k›ld›¤› da görülebilir.

Cümle özne, yüklem ve tümleç gibi ögelerden oluflur. Bir cümlede mutlaka bulunmas› gereken iki temel öge; özne ve yüklemdir. Tümleçler cümlenin yard›mc› ögeleridir. Sözcükler cümlede de¤iflik görevler üstlenir. Bir bak›ma cümle içinde görev bölümü yapar.

Yüklem
Cümlede yarg›y› yüklenen sözcüktür. Tafl›d›¤› yarg›dan dolay› kifli, zaman, olumluluk, olumsuzluk, soru gibi kavramlar› da bildirir. Yüklem; cümledeki di¤er ögelerle, özellikle özneyle, uyum içinde olmal›d›r. Cümlenin en önemli ögesidir.
Mutluluk gibi, dostluk gibi sanat da ancak anlaml› sevgilerle geliflebiliyor.
‹flte o tan›flman›n öyküsü k›saca budur.

Özne
Cümlede yarg›n›n oluflmas›n› sa¤layan kifli ya da nesnedir.
Sanat, özellikle sinema, bir ayr›nt› becerisidir.
Yusuf ayakta duruyor, etraftaki eflyay› dikkatle gözden geçiriyordu.
Üst bafl temizlenir, de¤ifltirilir.
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Türkçede edilgen çat›l› eylemlerin yüklem oldu¤u cümlelerde özne bulunmayabilir.”Üst bafl temizlenir, de¤ifltirilir” cümlesinde özne belirgin de¤ildir. Cümlede
anlat›m gere¤i, ifli yapan ya da yarg›n›n oluflmas›n› sa¤layan önemli de¤ilse özne
kullan›lmaz. Böyle durumlarda yüklem edilgen çat›l› bir eylemden oluflur. Çeflitli
edilgen eylemlerin yüklem oldu¤u cümlelerde nesneler, özne gibi göründü¤ünden
bunlara baz› dil bilgisi kitaplar›nda sözde özne ad› verilmektedir. Yukar›daki cümlemize tekrar dönersek üst bafl sözde özne olacakt›r.
Birden çok yüklemi olan cümlelerin ayn› olan öznesine ortak özne denir.
Asker, sesi duydu, ifli anlad› ve yere yatt›. (Ortak özne: asker)
Otobüs tozuta tozuta geldi, durdu. (Ortak özne: otobüs)

Tümleç
Cümlede yüklemin anlam›n› türlü yönlerden belirtip nitelendiren söz ya da söz
öbekleridir. Tümleç her anlat›mda bulunmayabilir. Ancak yarg› ayr›nt›l› olarak verildi¤inde cümlede bir veya daha fazla tümleç bulunabilir. Tümleçler yüklemle
olan ilgileri ve ald›klar› ekler bak›m›ndan flöyle incelenir:
1. Nesne
a) Belirtili Nesne
b) Belirtisiz Nesne
2. Dolayl› Tümleç
3. Edat (‹lgeç) Tümleci
4. Zarf (Belirteç) Tümleci
Tümleçler konusundaki eski bilgilerimizi de hat›rlayarak afla¤›daki cümleleri inceleyelim.

ÖRNEK

Yuvay› difli kufl yapar.
Belirtili nesne
Bu gece plak çalacaklar, fliir okuyacaklar, dedikodu
yapacaklar.
Zarf tümleci
Belirtisiz nesne Belirtisiz nesne Belirtisiz nesne
Renkler, kokular, sesler yaln›z insanlara mahsustur.
Dolayl› tümleç
Böylece
yaz
geçti.
Zarf tümleci
Afla¤›daki cümlenin tümlecini / tümleçlerini bulun.
Bugün evde de¤ilsiniz diye size u¤ramad›k.

SIRA S‹ZDE

Cümle Türleri
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Cümleleri yüklemlerine göre, yap›lar›na göre, ögelerinin dizilifline göre, anlamlaS O R U
r›na göre olmak üzere dört grupta inceleyebiliriz.

S O R U

Yüklemlerine Göre Cümleler

D‹KKAT

D‹KKAT

Yüklemi çekimli bir eylemden oluflan cümlelere eylem cümlesi, yüklemi ad soylu
bir sözcük ya da sözcük öbe¤i olan cümlelere ad cümlesi denir. Ad cümlelerinde
SIRA S‹ZDE
yüklemin yarg› bildirmesi ek eylem almas›yla olur. Ek eylem (i-) [1. kifli (+im, +iz),
2. kifli (+sin, +siniz) ve 3. kifli (+dir, +dirler) ] ad soylu sözcüklerin çekime girmesini sa¤lar.
AMAÇLARIMIZ
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AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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Buna can m› dayan›r? (Eylem cümlesi)
Hep onu düflünüyordu. (Eylem cümlesi)
Hayat›n içinde zamanla eskiyen, y›pranan bir parçay›z. (Ad cümlesi)
Bu bir tabiat kanunudur. (Ad cümlesi)

Yap›lar›na Göre Cümleler
‹çinde bir tek ba¤›ms›z yarg› bulunan cümlelere basit cümle denir. ‹çinde bir temel yarg›yla birlikte yan yarg› bulunan cümlelere ise birleflik cümle denir.
Son y›llarda Türk toplumu önemli de¤ifliklikler geçirdi. (Basit cümle)
Bileflik cümle; temel yarg›y› bildiren bir cümlede onun anlam›n› aç›klayan, tamamlayan, anlafl›lmas›na yard›mc› olan cümle ya da cümlelerden oluflur. Birleflik
cümlede temel yarg›y› bildiren cümleye temel cümle, temel yarg›y› türlü yönlerden
tamamlayan cümle ya da cümleciklere de yan cümleler denir.

ÖRNEK

Demek, insan sevgisiz oldu mu,

her fley mübah.

Yan cümle

Temel cümle

Üstelik insan “Ayflecik” adl› yerli filmi görmeye gidecekse mendilsizlik felaket olur.
Yan cümle

Temel cümle

Yan cümleler yap›lar›na göre; dilek ve koflul bildiren yan cümleler, edatl› yan
cümleler, ba¤laçl› yan cümleler, soru ekiyle ba¤lanan yan cümleler, olumsuzluk
kofluluyla (de¤il sözcü¤ü ile) ba¤lanan yan cümleler gibi çeflitlere ayr›l›r.

ÖRNEK

Bir de istiyorum ki

Neriman nerede oldu¤unu bana bildirsin.

Ba¤laçl› yan cümle

Temel cümle

Mufl Ovas› bitti mi

Bingöl Da¤lar› bafllar.

Soru ekiyle ba¤lanan

Temel cümle

yan cümle

S›ral› Cümleler
Bir anlat›m içinde anlam ilgileri nedeniyle birbirlerine türlü biçimlerde ba¤lanan
cümlelere s›ral› cümleler denir. S›ral› cümlelerde sondaki cümlenin yüklemi, kifli
ve zaman aç›s›ndan öteki cümlelerin yüklemiyle uyum gösterir. Kifli ve zaman ekleri genellikle yinelenmez, sondaki yüklemde belirtilir. Özneler, tümleçler ya da
yüklemler ortaksa ba¤›ml› s›ral› cümle, ortak de¤ilse ba¤›ms›z s›ral› cümledir.

ÖRNEK

Mevsim yaz, yaz›n da en s›cak günleriydi. (Ba¤›ms›z s›ral› cümle)
Bir yerden gidiyorduk; ama yol muydu, tarla m›yd›, seçilmiyordu. (Ba¤›ms›z s›ral› cümle)
Emekli maafl›n› al›r almaz çarfl›ya gider, taksitlerini öder, evine dönerdi. (Ba¤›ml›
s›ral› cümle)
Y›llarca burada çal›flm›fl, kimse sen kimsin dememifl. (Ba¤›ml› s›ral› cümle)

Giriflik Cümleler
Yan cümleleri, temel cümleye ya özne, nesne, tümleç olan ya da ögelerden birini
tamamlayan cümlelerdir.

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

Doktor sigaray› yasaklayal› tam iki y›l olmufl.
‹nsan geçmifliyle hesaplaflarak geliflir.
Memleketinden konuflmaya, ailesinden söz açmaya can atard›.
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Ögelerinin Dizilifline Göre Cümleler
Türkçe cümlelerde ögelerin ÖZNE + TÜMLEÇ + YÜKLEM dizilifline uyduklar›n›
daha önce de belirtmifltik. Ancak bu bir kurulufl özelli¤idir, kesin bir kural de¤ildir. Anlat›m›n niteli¤ine ba¤l› olarak bir cümlede bütün ögeler bulunurken bir baflka cümle sadece yüklemden oluflabilir ya da ögeler yer de¤ifltirebilir. Yüklemi sonda bulunan cümleye kurall› cümle, yüklemi sonda bulunmayan cümleye devrik
cümle denir.
Böyle davranmak sana yak›flm›yor. (Kurall› cümle)
Bizim kuflak, dilimizin ar›laflt›r›lmas› ak›m›n›n en ateflli dönemini yaflad›.
(Kurall› cümle)
Kufllar küstü bize. (Devrik cümle)
Bizden önce birileri gelmifl buralara belli. (Devrik cümle)
Cümlede çeflitli nedenlerle ögelerden birinin -genellikle de yüklemin- kullan›lmad›¤› olur. Bu tür cümlelere de kesik cümle denir.
Ifl›klar da ölür, topraklar da ölür, sular da ........ (Kesik cümle)

ÖRNEK

• Devrik cümle ile kesik cümle daha çok sözlü anlat›m da kullan›l›r. Yaz›l› anlat›mda anlat›ma ak›c›l›k ve canl›l›k kazand›rmak için devrik cümleye, k›sa ve etkili anlat›m için de kesik cümleye baflvurulabilir.

Anlamlar›na Göre Cümleler
Cümleler yarg›y› bildirifl biçimlerine göre de çeflitli türlere ayr›l›r. Yüklemi olumlu
anlam içeren cümlelere olumlu cümle, olumsuz anlam içerenlere de olumsuz
cümle denir. Olumsuz cümlelerde olumsuzluk, kimi ekler ve sözcüklerle sa¤lan›r.
Eylem cümlelerinde “-me, -ma” olumsuzluk ekleri ya da “ne ... ne” ba¤laçlar›
olumsuzluk anlam› verirken ad cümlelerinde “de¤il, yok” sözcükleriyle “-siz” eki
cümleye olumsuzluk anlam› verir.
‹nsanlar aras› iliflkilerde sevgi ve sayg› da olmal›d›r. (Olumlu cümle)
Özgürlük, akl›na her eseni yapmak de¤ildir. (Olumsuz cümle)
Yarg›n›n soru biçiminde belirtildi¤i cümlelere soru cümlesi denir.
Karamsarla kötümser efl anlaml› m›d›r? (Soru cümlesi)

ÖRNEK

• Kimi soru cümleleri ise biçim aç›s›ndan soru cümlesi olmakla birlikte anlam
aç›s›ndan soru bildirmez. Anlat›m› daha etkili k›lmak amac›yla kurulan bu tür soru cümlelerine biçimsel ya da sözde soru cümlesi denir.
Neden yaln›z baflkalar›n› suçlamal›? (Sözde soru cümlesi)
Ne kötülük var bunda? (Sözde soru cümlesi)

ÖRNEK

• Coflkulu duygular anlatan; hayret, korku, sevinç, telafl ve seslenme bildiren
cümleler ünlem cümlesidir.
Tüh tüh yaz›k oldu, senin de ikiye bölündü uykun! (Ünlem cümlesi)
Bari, sen unutma beni! (Ünlem cümlesi)

ÖRNEK
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PARAGRAF
Anlat›m birimleri içinde paragraf “bir düz yaz›da ifllenen konunun bölümlerinden
her biri” olarak tan›mlanabilir. Bir yaz›, bir ana düflünce do¤rultusunda yaz›l›r. Bu
ana düflünce çeflitli yard›mc› düflüncelerle desteklenir. Yaz›daki bu düflünce kümeleri paragraf› meydana getirir. Yaz›daki girifl, geliflme ve sonuç bölümleri paragraflarla gösterilir. ‹yi kurulmufl bir paragraf, yaz›n›n tüm özelliklerini tafl›r. Böylece yaz›da okuma kolayl›¤› sa¤lanm›fl olur, okuyucudaki ilgi sürekli olarak canl› tutulur.
Genelde her paragraf›n bafllang›c›nda sat›ra 6-8 harf boyu içerden bafllan›r. Ancak
son zamanlarda bu kurala uyulmad›¤› da görülmektedir. Paragraf, tek bir cümleden oluflabilece¤i gibi konunun geniflli¤ine göre cümle say›s› artabilir. Paragraf›n
önemini ve yararlar›n› flöyle s›ralayabiliriz:
• Okumay› ve anlamay› kolaylaflt›r›r. Paragraflara bölünmüfl bir yaz›y› okumak ve anlamak daha kolay olur.
• Planl› yazmay› sa¤lar. Yaz›ya anlam ve konu bütünlü¤ü kazand›r›r.
• ‹stenen konunun belirli ölçülerde ifllenmesini sa¤lar. Her paragrafta konunun bir baflka yönü ifllenir.
• Duygu ve düflüncelerin ayr› ayr› paragraflarda ifllenmesi, düflünce kar›fl›kl›¤›n› önler.

Paragraf Türleri
Paragraf›n türü, paragraf›n yaz› içindeki ifllevine ve konusuna göre de¤iflir. fiimdi
paragraf türlerini, okuman›z için size de önerebilece¤imiz eserlerden örnekler vererek birlikte inceleyelim.

‹fllevlerine Göre Paragraflar
Düflünce yaz›lar›nda paragraflar; ifllevlerine göre girifl, geliflme, geçifl ve sonuç paragraflar› olarak türlere ayr›labilir.
Girifl paragraf›: Bir yaz›da girifl paragraf› genellikle konuyu tan›tan; yaz›da neyin ifllenece¤ini, konuya hangi aç›dan bak›laca¤›n› belirten paragraft›r. Kesin bir
kural olmamakla birlikte girifl paragraf› konunun ana düflüncesini de içerebilir. Bu
paragrafta geliflme bölümünün temeli haz›rlan›r. Bu derece önemli olan girifl paragraflar› elbette ilginç olmal›, anlat›lacaklar› bir anlamda özetlemelidir.
“‹letiflim ne duyumsad›¤›m›z› ve ne demek istedi¤imizi karfl›m›zdakine aç›k bir flekilde söyleme; karfl›m›zdakinin ne söyledi¤ini dinleme ve tam duydu¤umuzdan emin
olma, k›saca birbiriyle konuflma sanat›d›r. ‹letiflim, sevgi dolu bir iliflkiyi kurup sürdürebilmek için en önemli beceridir.” (Buscaglia, 1989, s. 55).

Geliflme paragraf›: Geliflme paragraf›; girifl paragraf›nda tan›t›lan konunun
aç›kland›¤›, de¤iflik yönlerden incelendi¤i, ana düflüncenin ifllendi¤i paragraflard›r. Düflüncelerin savunuldu¤u paragraflar oldu¤u için örneklerden, karfl›tl›klardan, benzerliklerden yararlan›labilir. fiimdi yukar›daki örnekte girifl paragraf›nda ortaya konan düflüncenin geliflme paragraflar›ndan birinde nas›l gelifltirildi¤ini görelim:

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

Birkaç y›l önce sevgi dersi okuturken s›n›f›mla birlikte bir görev yapmaya karar verdik. Yaflam›m›zda sevdi¤imiz ve de¤er verdi¤imiz kiflilere yaklaflacak ve sözlü olarak
onlar› gerçekten sevdi¤imizi ve takdir etti¤imizi bildirecektik. Yüzeysel olarak çok do¤al ve basit görünen bu giriflimin düflündü¤ümüzden çok daha güç oldu¤unu sonra
gördük. ö¤rencilerimden ço¤u sevgi söz konusu olunca dili ba¤l› kal›yordu. Sevgilerini ifade ederlerken rahats›z olup beceriksizlefliyor, hatta flaflk›nl›¤a düflüyorlard›.
Birkaç› bu görevi yapamad›. Deneyimlerimizi paylaflarak sonuçlar› tart›flt›¤›m›zda
ço¤umuzun sevgi ile ilgili olarak konuflmay› korkutucu buldu¤umuzu anlad›k. Sonra birden bire sevgi sözlerini neden bu denli seyrek, böyle çekingen ve alçak sesli olarak duydu¤umuzu anlad›k. ifade edilmemifl sevginin en büyük üzüntü ve piflmanl›klara neden oluflturdu¤unu da ö¤renmifltik. Genellikle kiflinin yaflam›m›zdaki de¤erini ifade etmek kamu önünde onu onore etmek ve ona sevdi¤imizi söylemek için
ölmesini bekleriz.” (Buscaglia, 1989, s. 56).

Geçifl paragraf›: Uzun yaz›larda bölümler aras› geçifli, ba¤lant›y› sa¤lamak
için kullan›lan k›sa paragraflard›r. Geçifl paragraflar›nda ya daha önce söylenenler özetlenir ya da daha sonraki paragraflarda söyleneceklere geçifl için haz›rl›k
yap›l›r.
“Böylece biz, sevgi dilini çevremizden ö¤renir ya da hiç ö¤renemeyiz. Birbirimizle
iliflki kuracak sözlü simgeleri de ya ö¤renir ya da hiç ö¤renemeyiz.” (Buscaglia,
1989, s. 62).

Sonuç paragraf›: Yaz›n›n son paragraf›d›r. Daha önce ileri sürülen düflünceler
toparlan›r, özetlenir ve yaz›n›n ana düflüncesi vurgulan›r. E¤er bir sorun varsa çözümü için öneriler ileri sürülür. Genellikle en kuvvetli düflünceler, en önemli görüfller bu paragrafta yer al›r.
“Sizin, olas›l›kla yukar›daki fikirlerin sevgililer (sevenler) aras›nda gerçekten gerekli
olmayaca¤›n› düflündü¤ünüzü biliyorum. Bunlar bir anda içten gelirler diyebilirsiniz. Asl›nda öyle olmaz. Bu sayd›klar›m iletiflimin çeflitli evreleri ve sevgi dolu iliflkinin temel tafllar›d›r. Ayn› zamanda dünyan›n en güzel seslerini de olufltururlar.”
(Buscaglia, 1989, s. 73).

Konular›na Göre Paragraflar
Paragraflar; konular›n› iflleyifl biçimlerine göre aç›klama paragraflar›, betimleme
paragraflar›, olay paragraflar›, çözümleme paragraflar› gibi türlere ayr›l›r.
Aç›klama paragraf›: Bir düflüncenin, bir konunun, bir sorunun aç›kland›¤›
paragraflard›r. ‹çinde duygu, bilgi, düflünce, yarg›, yorum, dilek, öneri bulunabilir.
Yard›mc› düflüncelerle, örneklerle konu ayd›nlat›l›r. Aç›klama paragraf›nda konunun ayr›nt›lar›na girilebilir; ancak bu paragraflar okuyucuyu s›kmayacak, ilgi uyand›racak biçimde düzenlenmelidir.
“Denge bir do¤a kuram›d›r, temel bir yaflam ilkesidir. Dengenin ifadesini, do¤ada,
mevsimlerde, gece ve gündüzde, hareket ve durgunlukta sürekli görürüz. G›da uzman› ald›¤›m›z g›dan›n dengeli olmas› gerekti¤ini söyler. Ekonomist iç ve d›fl ticaretin dengesinden, hukukçu siyasal güçlerin dengesinden söz eder.” (Cücelo¤lu, 1999,
s. 103).
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Betimleme paragraf›: Yaz›da anlat›lan bir insan›n, bir yerin, bir eflyan›n veya
manzaran›n ince ayr›nt›lar›yla ifllendi¤i paragraflard›r. Bu tür paragraflarda bir bak›ma yaz› ile resim yap›l›r.
“Aylin’de insan sevgisi ne kadar yo¤unsa gözü karard›¤›nda cesareti de o denli delice idi. Özellikle birilerine haks›zl›k edildi¤i kanaatine var›rsa, haks›zl›¤a u¤rayan›
korumak için göze alamayaca¤› fley yoktu.” (Kulin, 1998, s. 126).
“Gördü¤ü karfl›s›nda heyecanland› delikanl›. Çölün ortas›nda böyle bir çad›r›n olabilece¤ini hiç düflünmemiflti. Yer flimdiye kadar üzerinde yürümedi¤i güzellikte en
güzel hal›larla kapl›yd›; yukar›ya içlerinde yanan mumlar bulunan, parlak ve ifllemeli nadide avizeler as›lm›flt›. Bol ifllemeli ipek yast›klara yaslanm›fl kabile reisleri çad›r›n gerisinde yar›m daire halinde oturuyorlard›. Hizmetçiler lezzetli yiyeceklerle
dolu gümüfl tepsilerle gidip geliyor, çay sunuyorlard›. Baflka hizmetçiler nargilelerin
atefllerini tazeliyorlard›. Havaya pek hofl bir tütün kokusu yay›l›yordu.” (Coelho,
1999, s. 112).

Olay paragraf›: Olayl› yarg›larda içinde bir olay›n anlat›ld›¤› paragraflard›r.
“Hava kararm›flt›, sessizce kalkt›k. Benim yedi¤im pastan›n ve kendi bilmem kaç
kahvesinin paras›n› öderken-Amerikan kahvesi hala zor bulunuyordu-hiç ses ç›kartmad›m...” (Uzuner, 1998, s. 127).

Çözümleme paragraf›: Yaz›da ele al›nan konunun parçalara ayr›larak ifllendi¤i, konunun daha iyi anlafl›lmas›n›n sa¤land›¤› paragraflard›r. Konunun temel ögeleri bulunarak sonuca gidilir.
“Mesaj fludur: B›rakmaktan ve denemekten vazgeçmedi¤iniz sürece asla yenilmifl de¤ilsiniz. Baflar›s›zl›klar›m›zdan ifllerin nas›l yap›lmayaca¤›n› ö¤reniriz. Edison ampulü keflfetmek için yapt›¤› ilk alt› bin denemede baflar›l› olamam›flt›. Cesaretinin k›r›l›p k›r›lmad›¤› soruldu¤unda flöyle yan›tlad›: “Hay›r. fiimdi bunu yapamayaca¤›n›z alt› bin yolu da iyi biliyorum.” Edison gibi bizim de bazen baflar›y› ö¤renmeden
baflar›s›zl›¤› ö¤renmemiz gerekiyor.” (Cücelo¤lu, 1999, s. 121).

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

81

Özet

N
A M A Ç

1

N
A M A Ç

2

N
A M A Ç

3

N
A M A Ç

4

Türkçenin ses özelliklerini kavramak
Ses, dilin bölünemeyen en küçük parças›d›r. Sesler birleflerek hece, sözcük ve cümleleri oluflturur. Dillerdeki sesler gelifligüzel ç›kar›lm›fl sesler
de¤ildir. Bu sesler, konuflma organlar› taraf›ndan ifllenir ve biçimlenir. Bir dili konuflan insanlar›n hemen hepsi, dildeki sesleri afla¤› yukar›
ayn› biçimde ç›kar›rlar. Sesleri gösteren iflaretler,
harflerdir. Türk alfabesinde sekizi ünlü, yirmi biri ünsüz harf olmak üzere toplam 29 harf vard›r.
Ünlüler ve ünsüzler sözcük içinde kurallarla yer
al›r.
Türkçenin hece yap›s›n› kavramak
Hece, bir solukta ç›kar›lan ses veya seslerin bütünüdür. Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz say›s› ile bunlar›n dizilifli alt› türlü olabilir. Türkçedeki en yayg›n hece türleri, ünsüz - ünlü ve ünsüz
- ünlü - ünsüz’dür.
Türkçenin sözcük yap›s›n› aç›klamak
Sözcük; anlaml› ses veya ses birli¤i, söz, sözcük
olarak tan›mlanabilir. Sözcükler, bir dilin anlam
tafl›yan en küçük birimleridir. Yeni kavramlar›
karfl›lamak veya eskiyen sözcüklerin yerine yeni
sözcükleri koymak için her dilin kendine özgü
sözcük türetme yollar› vard›r. Türkçede sözcükler; kök ve ekleri bak›m›ndan, yap› bak›m›ndan,
anlamlar› bak›m›ndan incelenebilir.
Türkçenin cümle yap›s›n› kavramak
Cümle bir duyguyu, bir düflünceyi, bir eylemi,
bir yarg›ya ba¤layarak anlatan söz dizisidir. Cümle içinde sözcükler bir anlam ve görev iliflkisiyle
canl›l›k kazan›r, duyguyu ve düflünceyi anlatabilir. Türkçede uzun cümleler kurulabilece¤i gibi
tek sözcükten oluflan cümleler de vard›r. Türkçede cümleler; yüklemlerine göre, yap›lar›na göre,
anlamlar›na göre, ögelerinin dizilifline göre incelenebilir. Yüklemlerine göre cümleler: Yüklemi
çekimli bir eylemden oluflan cümlelere eylem
cümlesi, yüklemi ad soylu bir sözcük ya da sözcük öbe¤i olan cümlelere ad cümlesi denir. Yap›lar›na göre cümleler: ‹çinde bir tek ba¤›ms›z
yarg› bulunan cümlelere basit cümle denir. ‹çinde bir temel yarg›yla birlikte yan yarg› bulunan
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cümlelere ise birleflik cümle denir. Anlamlar›na
göre cümleler: Cümleler yarg›y› bildirifl biçimlerine göre de çeflitli türlere ayr›l›r. Yüklemi olumlu
anlam içeren cümlelere olumlu cümle, olumsuz
anlam içerenlere de olumsuz cümle denir. Ögelerinin yerine göre cümleler: Yüklemi cümlenin
sonunda olan cümlelere kurall› cümle, yüklemi
cümlenin sonunda olmayan cümlelere ise devrik
cümle denir.
Paragraf türlerini aç›klamak
Bir yaz›, bir ana düflünce do¤rultusunda yaz›l›r.
Bu ana düflünce çeflitli yard›mc› düflüncelerle
desteklenir. Yaz›daki bu düflünce kümeleri paragraf› meydana getirir. Yaz›daki girifl, geliflme
ve sonuç bölümleri paragraflarla gösterilir. ‹yi
kurulmufl bir paragraf, yaz›n›n tüm özelliklerini
tafl›r. Genelde her paragraf›n bafllang›c›nda sat›ra 6-8 harf boyu içerden bafllan›r. Ancak son zamanlarda bu kurala uyulmad›¤› da görülmektedir. Paragraf tek bir cümleden oluflabilece¤i gibi
konunun geniflli¤ine göre cümle say›s› artabilir.
Paragraf›n türü, paragraf›n yaz› içindeki ifllevine
ve konusuna göre de¤iflir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Türkçenin ses özelliklerine göre afla¤›daki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcüktür?
a. masraf
b. nazik
c. zorba
d. rahatl›k
e. yufka

6. “Küçük bir bahçe” sözleri afla¤›daki cümlelerin hangisinde nesne görevinde kullan›lm›flt›r?
a. Ev, küçük bir bahçenin ortas›ndayd›.
b. Küçük bir bahçeden geçerek eve geldik.
c. Gözlerimi açt›¤›mda küçük bir bahçe gördüm.
d. Evin arkas›nda küçük bir bahçe vard›.
e. Evin kap›s›, küçük bir bahçeye aç›l›yordu.

2. Afla¤›daki cümlelerde geçen alt› çizili sözcüklerden
hangisi yap›s› bak›m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?
a. Onun bilge bir kifli oldu¤unu sözlerinden anlayabilirsiniz.
b. K›fl aylar›nda buradaki dalga yüksekli¤i iki üç
metreyi bulur.
c. Buras› oldukça da¤l›k bir bölge oldu¤undan buralarda yerleflim pek yoktur.
d. Gölge bir yer bulup otural›m biraz.
e. Eve yeni bir süpürge almak gerekiyor.

7. Afla¤›daki cümlelerden hangisi yap›s›na göre di¤erlerinden farkl›d›r?
a. Yeni ma¤azan›n aç›l›fl› bugün yap›lacak.
b. Senin böyle bir söz söyleyece¤in akl›ma bile gelmezdi.
c. Annem oday› toplamaya bafllam›flt›.
d. Kad›n çok ak›ll›yd›; ama kendini be¤enmifl biriydi.
e. Çocu¤un ne demek istedi¤ini kimse anlayam›yordu.

3. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “göz” sözcü¤ü temel anlam›yla kullan›lm›flt›r?
a. Ben ona her zaman kardefl gözüyle bakt›m.
b. Bence sen göze geldin bu aralar.
c. Cüzdan›n gözünde biraz bozuk para olmal›yd›.
d. Bu son sözünle gözümden düfltün iyice.
e. Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorsun.

8. Afla¤›da verilenlerden hangisi paragraf›n yararlar›ndan biri de¤ildir?
a. Paragraf, uzun yaz›lar› k›saltmay› sa¤lar.
b. Paragraf, planl› yazmay› sa¤lar.
c. Paragraf, okumay› ve anlamay› kolaylaflt›r›r.
d. Paragraf, yaz›ya anlam ve konu bütünlü¤ü kazand›r›r.
e. Paragraf, düflünce kar›fl›kl›¤›n› önler.

4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “bu” sözcü¤ü, di¤erlerinden farkl› görevde kullan›lm›flt›r?
a. Bu mevsimde buralar çok canl› olur.
b. Benden istedi¤iniz dosya bu de¤il miydi?
c. Bana sözünü etti¤in film bu film miydi?
d. Bu sözlerinizle hiçbir yere varamazs›n›z.
e. Senin bu sakin tav›rlar›n› çok takdir ediyorum.

9. Afla¤›dakilerden hangisi ifllevine göre paragraf türlerinden biri de¤ildir?
a. Girifl paragraf›
b. Geliflme paragraf›
c. Çözümleme paragraf›
d. Geçifl paragraf›
e. Sonuç paragraf›

5. Afla¤›daki cümlelerde geçen tamlamalardan hangisi
di¤erlerinden farkl›d›r?
a. Çocukluk an›lar›n› bir kitapta toplamaya karar
vermifl.
b. Günün yorgunlu¤unu üzerinden atmaya çal›fl›yordu.
c. Masas›n›n üzeri daima çok düzenlidir.
d. F›rt›nadan evlerin çat›lar› uçmufltu.
e. Denizi görebiliyorduk evin balkonundan.

10. “Her yer göz alabildi¤ine beyaz... K›fllar› ö¤le üzerleri gökyüzü bile beyaza yak›n bir renk al›yor burada. Tek
canl› bile k›p›rdam›yor bu sonsuz beyazl›kta. Ne zaman
ki bir gölge beliriyor k›p›rdanmalar bafll›yor hemen. Önce biri, sonra biri, sonra biri daha...Beyaz, renklenmeye
bafll›yor. Renk renk kufllar, böcekler...” verilen paragraf,
konusuna göre hangi tür bir paragrafa örnektir?
a. Aç›klama paragraf›
b. Betimleme paragraf›
c. Olay paragraf›
d. Çözümleme paragraf›
e. Girifl paragraf›

4. Ünite - Anlat›m Birimleri

“
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Anlat›m Bozukluklar›
Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar aras›ndaki anlaflmay› sa¤lamakt›r. Söylenmek istenen her fley,
aç›k, yal›n ve anlafl›l›r biçimde dile getirilmelidir. ‹yi bir
cümlede sözcükler yerli yerinde kullan›lmal›, gereksiz
sözcüklere yer verilmemeli, anlat›lmak istenenin d›fl›nda bir anlam ç›kar›lmas›na mahal verilmemelidir. E¤er
konuflmada ve yazmada aç›kl›k, yal›nl›k ve anlafl›l›rl›k
yoksa ortada bir anlat›m bozuklu¤u var demektir. Günlük konuflmalar›m›zda hâliyle anlat›m bozukluklar› yap›lacakt›r. Bunlar toplumdaki yerimize (statü) ve ald›¤›m›z e¤itime bak›larak hofl görülür ya da görülmez. Ama
yaz›l› anlat›mda bu bozukluklar asla affedilemez. Çünkü yaz› dili kültür dilidir. Kültür, bu ifade sayesinde kal›c›lafl›r. E¤er bu ifadede de bozukluklara yer verilirse
insanlar aras›nda hem anlaflma eksikli¤i ortaya ç›kar
hem de farkl› anlaflma yollar› bulunur. Mesela radyolarda program yapanlar›n kendi aralar›nda oluflturmaya
kalk›flt›klar› dil gibi. ‹ster istemez bizim de oluflmas›na
katk›da bulundu¤umuz kolayc›, “k›sa yol”cu bir dil daha vard›r: “... dermiflim”, “... falan”, “... yok böyle bir
fley”, “kolum iptal oldu”...

1. e

”

Kaynak: www.türkçemiz.net sitesinden 12.02.2008 tarihinde eriflilmifltir.

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

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Ses Özellikleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Sözcük
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Sözcük
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Sözcük
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Cümle
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Cümle
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Cümle
Yap›s›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Paragraf” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Paragraf” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Paragraf” bölümünü
gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
park - ta
günefl - ten
ev - cil
seç - kin
söz - cü
et - çil
meslek - tafl
vatan - dafl
bay - g›n
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S›ra Sizde 2
tuz: tuzlu, tuzsuz, tuzluk, tuzlama.....
ben: bencil, benimsemek.....
sev-: sevgi, sevinç, sevgili, sevimsiz.....
göz: gözlük, gözlükçü, gözlem, gözlemek, gözetlemek....
S›ra Sizde 3
kumsal, k›rsal, belgesel, bilimsel, sanatsal, iflitsel, görsel .....
S›ra Sizde 4
Bugün
evde de¤ilsiniz diye size u¤ramad›k.
Zarf tümleci Edat tümleci
Dolayl› tümleç

Anlambilim

5

Bu ünitede dilin anlam boyutu üzerinde durulmufl, anlam konusu ele al›n›rken
daha çok tan›mlanabilir durumdaki sözlüksel anlam aç›klanm›flt›r. Efl adl›l›k-çok
anlaml›l›k, efl anlaml›l›k - z›t anlaml›l›k, mecaz, alt anlaml›l›k gibi anlam iliflkileri,
anlam daralmas›- anlam genifllemesi, anlam iyileflmesi - anlam kötüleflmesi gibi
de¤iflmelerine a¤›rl›k verilmifltir. Çok k›sa olarak cümle anlam›na da iflaret
edilmifltir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Anlambilimi ve kapsam›n› aç›klamak,
Sözcük ve sözlükbirim terimlerini ay›rmak,
Anlambilimsel prototipler, anlam alanlar› gibi terimleri kavramak,
Yaz›m ve anlam iliflkisini kavramak,
Sözcükler aras›ndaki anlam iliflkilerini çözümlemek,
Anlam de¤iflmelerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip
olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Yanl›fl anlama, hiç anlamama, anlam verememe gibi anlam ve anlamayla ilgili
kimin an›s› yoktur ki? ‹flte bir arkadafltan dinledi¤im iki an›:
Gitti¤im ilkokulun yak›n›nda bir karakol vard›. Karakolun önünde duran arac›n
üzerinde “RESM‹ H‹ZMETE MAHSUSTUR” yazard›. Hizmet anlafl›l›yor, hizmet;
resmi de resimden geliyor; mahsus “flakadan, yalandan” demek. ‹yi de üçü birlikte
ne anlama geliyor? ‹lkokuldayken bir türlü çözememifltim. fiimdi ne zaman bu
yaz›y› görsem o günler akl›ma gelir.
Yine bir keresinde gazetede kocaman bir bafll›k okumufltum. “ÇOCUKLAR HURDA
TOPLAYARAK GEÇ‹N‹YOR!” Hurday› ne kadar merak etmifltim, nedir bu hurda,
bizde niye yok, biz niye hurda toplam›yoruz diye sorup durmufltum büyüklere.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Anlam
Anlambilim
Sözlüksel anlam
Sözcük

•
•
•
•

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• ANLAMB‹L‹M VE KAPSAMI
• SÖZLÜKSEL ANLAMB‹L‹M
• Sözcük - Sözlükbirim
• Anlambilim ve Sözlükler
• Prototipler
• Özel Adlar
• Kavram ve Gösterge
• Yaz›m ve Anlam
• Anlam Alanlar›
• ANLAM ‹L‹fiK‹LER‹
• Efl Adl›l›k - Çok Anlaml›l›k
• Efl Anlaml›l›k - Z›t Anlaml›l›k
• Temel Anlam - Mecaz Anlam
• Üst anlaml›l›k - Alt anlaml›l›k
• Ba¤daflmazl›k
• ANLAM DE⁄‹fiMELER‹
• Anlam Daralmas› - Anlam Genifllemesi
• Anlam ‹yileflmesi - Anlam Kötüleflmesi
• D‹L B‹LG‹SEL ANLAM
• CÜMLE VE ANLAMB‹L‹M

Sözlükbirim
Özel ad
Anlam iliflkileri
Anlam de¤iflmeleri

5. Ünite - Anlambilim

G‹R‹fi
Dil bilim, dillerin yap›s›n›, geliflmesini, dünyada yay›lmas›n› ve aralar›ndaki iliflkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bak›m›ndan genel veya karfl›laflt›rmal› olarak
inceleyen bilimdir. Dilbilgisi ise dil bilimden daha s›n›rl› olmak üzere dili ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, anlambilim aç›lar›ndan tan›mlamaya çal›fl›r. Ses bilgisi,
dilin seslerinin oluflumunu, bo¤umlanmalar›n›, s›n›fland›r›lmas›n›, kelimelerdeki
s›ralan›fllar›n›, ses de¤iflimlerini, hece yap›s›n› ve tonlamay› inceleyen bilgi dal›d›r.
Anlaml› en küçük biçim birimi olarak tan›mlanan kök ve eklerin, bunlar›n eklemlenme biçimlerinin, eklerin ifllevlerinin ve yüklendikleri anlamlar›n, kelime türlerinin incelendi¤i bilgi dal› biçim bilgisidir. Bir dildeki kelimelerin ve kelime gruplar›n›n cümle içindeki görevleri, birbirleriyle olan iliflkileri, s›ralan›fllar›, cümlenin
ögeleri ve cümle türleri ise söz diziminin konusunu oluflturur. Di¤er üçüne göre dil
bilgisi kitaplar›nda daha az yer bulan anlambilim ise kelimelerin temel ve yan anlamlar›n›, anlam de¤iflmelerini, efl, karfl›t ve çok anlaml› kelimeler gibi dilin kelime
hazinesiyle ilgili hususlar› inceler.
Türkçe sözlü anlat›m kitab› kapsam›nda ele al›nan anlat›m birimleri ünitesinde,
ses bilgisinin, biçim bilgisinin ve söz diziminin konular› genel olarak aç›klanm›flt›r.
Bu ünite de ise anlambilim konular›na yer verilecektir.

ANLAMB‹L‹M VE KAPSAMI
Anlambilim, dilbilimin anlamla ilgilenen koludur ve sözcük, deyim, öbek, cümle
gibi ifadelerin anlam›yla ilgilenir. Ayr›ca anlam alanlar›, sözcükler aras›ndaki efl anlaml›l›k, z›t anlaml›l›k, ç›kar›m gibi mant›ksal iliflkiler, anlam de¤iflmeleri, anlam›n
türleri gibi dilin anlam yönüyle ilgili her fley anlambilimin konusudur. Anlambilim
için Türkçede bat› dillerinden kopyalanm›fl semantik (Yun. se-mantikós’ anlamak’)
terimi de kullan›l›r.
Nesneler ve onlar› karfl›layan sözcükler aras›ndaki iliflkiyi inceleyen çal›flmalar
eski olmakla birlikte dilbilimsel anlam incelemeleri bir bilim dal› olarak 19. yüzy›l›n sonlar›nda geliflmifltir. Anlam incelemeleri baflta sözcüklerin anlam›na yo¤unlaflm›fl, çal›flmalarda anlam, anlam de¤iflmeleri ve bu de¤iflmelerin sebepleri üzerinde durulmufltur. Daha sonra dil ögelerinin birbirleriyle s›k› iliflki içinde olduklar› ve birlikte ifllev gördükleri ilkesi benimsenmifl ve sözcükten büyük birimlere ve
dilin bütün olarak iflleyiflinin anlam yönüne odaklanan çal›flmalar yap›lm›flt›r (Aksan, 1982, s. 144).
Bütün do¤al diller anlaml› sözcük, öbek ve cümlelerden oluflurlar. Prensip olarak her sözcük, öbek veya cümle en az bir anlamla iliflkilendirilebilir. Ba¤lam, sahip olunan bilgi gibi anlam› etkileyebilecek nedenler varsa da sözcüklerin anlam›n› sözlüklerde tan›mlanabilen biçimiyle incelemek sözcükten büyük birimlerin anlam›n› incelemekten daha kolayd›r. Öbek ve cümle düzeyinde anlam›n incelenmesi ise daha karmafl›kt›r. Öbek ve cümlelerin anlam›, s›kça kendilerini oluflturan
sözcüklerin anlam›na ba¤l›d›r. Ancak güzel hava, hava güzel veya Kediler köpekleri kovalar ve Köpekler kedileri kovalar örneklerinde görüldü¤ü gibi ayn› sözcüklerden oluflan öbek veya cümleler ayn› anlam› tafl›mazlar. Normal olarak yan yana
gelebilen sözcükler aras›ndaki iliflkiye dair konuflurlar›n›n ola¤anüstü bir bilgisi
vard›r. Bu bilgi sayesinde daha önce hiç söylenmemifl öbekler ve cümleler kurulabilece¤i gibi hiç duyulmam›fl öbekler ve cümleler de do¤ru biçimde anlafl›labilir.
Ancak bu bilgi her durumda ifle yaramaz: küplere binmek “çok öfkelenmek”, burnundan k›l ald›rmamak “kimseyi be¤enmemek” örneklerinde görüldü¤ü gibi söz-
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cüklerin anlamlar›n› bilmek öbe¤in anlam›n› ç›karmaya yetmez. Bu tür öbekler de
t›pk› sözcükler gibi toplumsal kabuller sonucu oluflabilmektedir ve keyfidirler, yani gösterge ile gösterilen aras›ndaki iliflki keyfidir.
Anlambilim sözcük anlam› ile cümle anlam› aras›ndaki iliflkiyi ve bu iliflkinin ne
flekilde ve ne dereceye kadar cümlenin yap›s›na ba¤l› oldu¤unu da inceler. Sözcüklerin birbirleriyle olan söz dizimsel iliflkileri anlam› de¤ifltirebilir. Örne¤in Ali
kitap okumay› sever ve Kitap okumay› Ali sever gibi ayn› sözcüklerden oluflan ve
anlamca büyük örtüflme gösteren cümleler aras›nda da anlam farklar› vard›r. Birinci cümlede yeni bilgi “kitap okumak” iken ikincisinde “Ali”dir. Her cümlede vurgulanan öge, ögelere verilen öncelik farkl›d›r.
Sözcükler ve cümleler anlam bak›m›ndan bulan›k/belirsiz olabilirler. Çaya gidiyorum cümlesi, çay sözcü¤ü nedeniyle bulan›kt›r: Cümle “çay içmeye” ya da
“çay kenar›nda gezinmeye” anlam›nda kullan›lm›fl olabilir. Motor yoruldu gibi bir
cümle de motor yorulma kavram›n› idrak edemeyece¤i için belirsizdir. Anlam belirsizli¤i, dil biçimlerinin yorumlanmas›yla ilgili bir kavramd›r ve anlambilim teorisinin bir parças›d›r (Kempson, 1996, s.3). Bu tür örneklerde anlam›n do¤ru çözümlenebilmesinde ba¤lam önemli bir rol oynamaktad›r.
Bir ifadenin dile getirilmesi, ayn› zamanda baflka ifadelerin ç›kar›m›na imkan
verir. Örnek olarak Efe çiçe¤i kopard› cümlesinden Çiçek kopar›ld› anlam›n› ç›karmak mümkündür. Bu durumda sinonim, antonim, ç›kar›m vb. mant›ksal iliflkiler
de anlambilimin konusu olmal›d›r. Bir baflka iliflki de flu flekildedir: Köpek sözcü¤ü mant›ksal olarak hayvan› da içerir (alt anlaml›l›k), rüya-kabus, dans-tango vb.
sözcüklerde de görülen bu iliflkinin yan› s›ra ters ç›kar›m iliflkisi (z›t anlaml›l›k) de
anlambilim teorisinin konusudur. Anlamlar› tan›mlayabilmek için, sözcükler ve
cümleler aras›ndaki bu tür mant›ksal iliflkileri tan›mlamak, anlambilimin iflidir
(Kempson, 1996, ss. 1-5).

SÖZLÜKSEL ANLAMB‹L‹M
Tan›mlanabilir sözlüksel anlam, bu çal›flmada da yap›ld›¤› gibi anlambilimin en
çok üzerinde durulan aya¤›n› oluflturur. Sözlüksel anlambilimde flu hususlar esast›r: a) Sözcü¤ün anlam›n› ve dil d›fl› gerçek durum da dahil olmak üzere anlam
kavram›n› aç›klamak, b) Anlamlar›n incelenmesinin ve tan›mlanmas›n›n yöntemlerini belirlemek, c) Sözcükler aras›nda düzenli anlam iliflkilerini tan›mlamak suretiyle bir dilin sözvarl›¤›ndaki anlamsal yap›lar› ortaya ç›karmak. Sözlüksel anlambiliminde flunlardan hareket edilir. Basitçe söylemek gerekirse, sözcükler sembollerdir. Bu sembollerle gösterdi¤i kavramlar aras›nda, bir dili konuflanlar aras›ndaki
anlaflma d›fl›nda, iliflki yoktur. Bir sözcükle en az bir anlam aras›nda bir iliflki vard›r (Kortmann, 1999, s. 155). Sözcükler, hem biçime hem anlama sahiptir. Bir biçim birden çok anlamla ba¤lant›l› olabilece¤i gibi, bir anlam da birden çok biçimle iliflkili olabilir. Bu bak›fl, sözlük yaz›m› (leksikografi) ile anlambilim aras›nda bir
kesiflme oluflturur ve efl adl›l›k, efl anlaml›l›k, z›t anlaml›l›k gibi konulara da e¤ilmeyi gerektirir (Lyons, 2005, ss.47-48).
Anlambilimdeki önemli baz› ayr›mlardan da söz etmekte yarar vard›r. Bunlardan biri gösterge (signifacant) ve gösterilen (signifié) aras›ndaki iliflkiyle, yani bir
biçimin kapsad›¤› anlam alan›yla ilgilidir. “X sözcü¤ünün anlam› nedir” gibi bir soruyla sözlü¤e baflvuranlar›n pratikte cevap arad›¤› budur. Gösterilenden hareket
etmek de mümkündür. “X demek istedi¤imde hangi sözcü¤ü veya ifadeyi kullanabilirim” (öldürmek, k›ymak, gebertmek, vurmak, katletmek, imha etmek, yok etmek,
suikast düzenlemek) gibi bir cümleye cevap ararken baflvurulan yol budur (Kort-
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mann, 1999, s. 156). Birincisinde sözcüklerin anlam alanlar› öncelikliyken, ikincisinde ayn› kavram veya durum için farkl› ifade biçimleri öne ç›kar. Birincisinde
göstergeden gösterilene do¤ru gidilirken ikincisinde gösterilenden göstergeye gidilmektedir.
Bir dilin söz varl›¤›nda yer alan sözcükler ayn› pozisyonda kullan›labilme anlam›nda paradigmatik ve yan yana gelebilme anlam›nda sözdizimsel bir iliflki içindedir. Yukar›da verilen sözcüklerin hepsi öldürme ifade etmekle birlikte, her birinin
anlam› farkl›d›r. Bu nedenle bir metin oluflturulurken bunlardan hangisinin seçilece¤i ve bu sözcüklerin baflka hangi sözcüklerle birleflebilece¤i önem tafl›r. Örneklerimizde öldürmek genel geçer sözcükken, suikast düzenlemek daha çok üst makam sahiplerine yap›lan “silahl› sald›r›”, k›ymak “öldürmek” yan›nda ölene karfl›
duyulan ac›ma duygusunu, gebertmek ise öfkeyi yans›t›r. Bu nedenle ilgili sözcükler sonuç olarak ayn› durumu ifade etseler bile her birinin baflka sözcüklerle birleflebilme imkanlar› ve anlamlar› farkl›d›r.
• Kediye k›yd›lar.
• Kediyi öldürdüler.
• *Kediye suikast düzenlediler.

Sözcük - Sözlükbirim
Sözcük, en k›sa tan›m›yla anlaml› ve ifllevli ses veya ses birli¤idir. gelmek, at, güzel, çocuk, ile, bu, ve, ah örneklerinin hepsi birer sözcüktür. Bu tan›ma göre bir
metinde araya bir boflluk b›rak›larak yaz›lan her birli¤in bir sözcük oldu¤u yarg›s›na kimse itiraz etmeyecektir. Bununla birlikte bir metinde gelmek fiili, geldi, geliyor, gelmifl, gelen vb. farkl› biçimlerde ortaya ç›kabilir. Bunlar›n her birini sözcük
saymak yanl›fl olmayacakt›r. Ancak bunlar›n her biri ayn› sözcü¤ün farkl› bir ekle
çekimlenmifl biçimidir ve tafl›d›klar› anlamlar sözlükte tek bir maddede verilir. Buna karfl›l›k vurdumduymaz, paragöz, Ar›kovan›, fleytan tüyü, ar› kovan› gibi örneklerinde görüldü¤ü üzere çok sözcükten oluflan birliklerin her birinin sözlüklerde bulunabilecek anlamlar› vard›r. Buna ra¤men bitiflik yaz›ld›klar› için vurdumduymaz, paragöz ve Ar›kovan›, tek sözcük say›l›rken, ayr› yaz›lan fleytan tüyü ve
küplere binmek iki, ar› kovan› gibi ise üç sözcük kabul edilecektir. Ayn› flekilde birinde bitiflik birinde ayr› yaz›lma d›fl›nda her fleyleri ayn› olan cam göz ve camgöz
gibi biçimler de çok ilginçtir. Afla¤›da da görece¤imiz gibi burada çok anlaml› bir
sözcük söz konusu olmakla birlikte farkl› anlamlar, yaz›mda görsel bir farkl›l›k yarat›larak iflaretlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Sözcük terimiyle ilgili içinden ç›k›lmas› zor baflka durumlar da vard›r: difle difl
“ayn› biçimde, ayn› araçlar› kullanarak”, bafl bafla “birlikte, beraberce” örnekleri
ayr› yaz›lm›fl sözcüklerden meydana gelmekle birlikte sözlük anlamlar› olan birliklerdir. Ayr›ca üzümünü ye ba¤›n› sorma gibi sözdizimsel aç›dan ba¤›ms›z bir cümle de “yararland›¤›n fleyin nereden geldi¤ini araflt›rma” anlam›na gelen bir deyimdir ve sözlüklerde bu biçimde tan›mlanmaktad›r.
Verilen örneklerde de görüldü¤ü gibi baflka durumlarda çok yararl› olabilecek
sözcük terimi, anlam söz konusu oldu¤unda, özellikle sözlüklerde tan›mlanma ihtiyac› duyulan maddeler için kullan›fls›z görünmektedir. Bu nedenle bir metinde
karfl›m›za ç›kan ögelerle sözlüklerde tan›mlar› verilenler aras›nda bir ayr›m yapmak için sözlükbirim (lexem) terimi kullan›l›r. Sözlükbirimler, sözlüklerde tan›m›
yap›lan, tek sözcükten veya birden çok ögeden meydana gelmifl ögelerdir: günefl,
aslan a¤z›, kara gün dostu vb. Buna göre flu köfle yaz köflesi, flu köfle k›fl köflesi örne¤inde 8 sözcük, buna karfl›l›k dört sözlükbirim vard›r: flu, köfle, yaz, k›fl. Sözlük-
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birimde Türkçe yaz›m›n en sorunlu alanlar›ndan biri olan bitiflik ve ayr› yaz›m›n bir
önemi yoktur. Buna göre yukar›da verilen vurdumduymaz, paragöz, Ar›kovan›,
fleytan tüyü, ar› kovan› gibi, bafl bafla, difle difl, üzümünü ye ba¤›n› sorma örneklerinin her biri birer sözlükbirimdir.
En az iki sözcükten oluflan sözlükbirimler, belli dil bilgisi kurallar›na göre bir
araya gelirler. Anlamlar› kendilerini oluflturan sözcüklere ba¤l›d›r (buzdolab›, foto¤raf makinesi, tükenmez kalem vb.); ancak bir k›sm›n›n oluflumu mecazl›d›r. Ayr›ca öbekte yer alan sözcüklerin teker teker anlam›ndan hareketle birli¤i meydana
getiren sözcüklerin anlamlar› aç›klanamaz: Ar›kovan›, camgöz.
SIRA S‹ZDE
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Bir sayfal›k bir
SIRAmetin
S‹ZDEseçerek, metnin kaç sözcükten olufltu¤unu say›n›z. Sözcüklerden kaç
tanesinin ba¤›ms›z anlam› oldu¤unu bulmaya çal›fl›n›z.
D Ü fi Ü N E Lve
‹ M Sözlükler
Anlambilim

Sözlüklerin nas›l yaz›laca¤›yla ilgilenen sözlük yaz›m› ve sözlükteki verileri inceleyen sözlük bilimi
S O R Uolmak üzere iki kolu olan sözlükçülük, anlambilimin bir uygulama alan›d›r. Farkl› diller aras›nda anlaflmaya yard›mc› olmas› amac›yla sözcük listeleri veya daha kapsaml› sözlükler haz›rlan›rken, ister istemez sözcüklerin anlamD‹KKAT
lar› üzerinde düflünülmektedir. Sözlükler çok farkl› amaçlarla haz›rlanm›fl olabilir,
ancak her seferinde tan›mlanmas› gereken sözlükbirimler vard›r. Tek dilli sözlükler, iki veyaSIRA
çokS‹ZDE
dilli sözlükler, terim sözlükleri, a¤›z sözlükleri, efl anlaml›lar sözlü¤ü, z›t anlaml›lar sözlü¤ü, deyimler ve atasözü sözlükleri gibi çok say›da Türkçe
sözlük vard›r.
AMAÇLARIMIZ
Genel sözlükçülü¤ün iki temel amac›ndan söz edilebilir:
1. Bir dildeki bütün sözcükleri kapsamak.
2. Her sözcü¤ün
K ‹ T A P anlam›n› vermek.
Bu iki amaca paralel olarak iki temel sorun ortaya ç›kar.
1. Bir dilin sözcükleri nelerdir?
2. Bir sözcü¤ün
anlam› nedir ve nas›l tan›mlan›r? (Linke ve di¤erleri, 1996, s. 59).
TELEV‹ZYON
Neyin sözlük maddesi olarak al›naca¤›nda anlam önemli bir rol oynar. Bir dildeki türetme, yeni sözcükler ortaya koyma imkânlar› prensip olarak sonsuzdur,
yeni ihtiyaçlar› karfl›lamak üzere sürekli yeni sözcükler türetilir. Bu nedenle bir di‹NTERNET
lin bütün sözcüklerini
kapsayan bir sözlük yap›lamaz.
Sözcükler, sözlüklere yal›n halleriyle kaydedilir, cümle içerisinde çekimlenerek
kullan›lan biçimler göz önünde bulundurulmaz. Genel kullan›m için haz›rlanm›fl
Türkçe sözlüklerde isim soylu sözcükler yal›n halde, fiiller ise asl›nda fiilin ismini
yapan mastar ekleriyle verilirler: ev, gelmek gibi. Sözlüklere madde bafl› olarak al›nan sözlükbirimler ayn› zamanda al›nt› biçimleridir. Sözcüklerden bahsetmek gerekirse bu çekimlenmemifl biçimler kullan›l›r. Göz sözcü¤ü çok anlaml›d›r. Gitmek Türkçedir vb.
Sözlüklerde anlam› tan›mlanan sözlükbirimler, yukar›da da iflaret edildi¤i gibi,
tek sözcükten ibaret olabilece¤i gibi birleflik sözcükler, deyimler, atasözleri de olabilir. Çünkü dilde birden çok sözcükten meydana gelmekle birlikte, tek bir anlam›
olan y›¤›nla sözlükbirim vard›r. Baz› durumlarda teker teker sözcüklerin anlamlar›
bilinirse birlefliklerin, deyimlerin anlamlar› ç›kar›labilir: okul yolu “okula gitmek
için kullan›lan yol”, ders kitab› “derste kullan›lan kitap” gibi. Ama dillerde sözcüklerin anlam›n›n bilinmesi durumunda da, daha önce iflaret edildi¤i üzere, anlam›
ç›kar›lamayacak pek çok birleflik sözcük vard›r: küplere binmek “çok öfkelenmek”,
Ar›kovan› “yengeç tak›my›ld›z› yöresinde bir y›ld›z kümesi” gibi.
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Sözlükler haz›rlan›rken efl sesli sözcükler farkl› sözlük maddeleri olarak, çok
anlaml› sözcükler ise tek sözlük maddesi olarak al›n›r. Buna göre Türkçe sözlükte
biri “100” di¤eri “surat” anlam›na gelen iki yüz maddesi yer al›rken “görme organ›,
çekmece, oda” gibi farkl› anlamlar› tafl›yan göz tek bir madde olarak verilir. Birinciler ayr› sözcükler iken, ikincisi birden çok anlam› olan tek bir kelimedir. Gerçi
s›n›rlar her zaman aç›k olmayabilmektedir. Örnek olarak kökeni ayn› olmakla birlikte bafl sözcü¤ü “kafa” ve “ç›ban” anlamlar›yla iki ayr› madde olarak Türkçe Sözlük’e al›nm›flt›r (www.tdk.gov.tr).
Yine de genel bir sözlük haz›rlarken ortaya ç›kan ve sözlük yaz›m› s›ras›nda çözümlenmesi gereken y›¤›nla sorun vard›r. Sözcükler hangi ölçütlere göre sözlü¤e
al›nmal›d›r? Halk dilinde, konuflma dilinde, a¤›zlarda yayg›n olan sözcükler sözlü¤e al›nmal› m›d›r? Bir sözcük ne kadar yayg›n olursa sözlü¤e al›n›r? Kullan›mdan
kalkm›fl sözcüklerin durumu ne olmad›r? Yabanc› dillerden al›nan sözcüklerin durumu ne olacakt›r vb.
Sözlükbirimlerin tan›mlar› verilirken de anlambilimden yararlan›l›r. Tan›m yap›l›rken en s›k baflvurulan yollardan biri, sözlükbirimi ayn› anlama gelen bir öbekle
tan›mlamak, sözcü¤ün anlam›n› tasvir etmektir: almak: “Bir fleyi elle veya baflka bir
araçla tutarak bulundu¤u yerden ay›rmak”. Ayr›ca tan›mlama s›ras›nda efl anlaml›
sözcüklerden yararlan›l›r: göz, “delik, boflluk”, “çekmece”, “nazar” vb. Tan›mlamada anlam alanlar›na ve anlam ay›r›c› özelliklere de baflvurulur: o¤lan “erkek çocuk”,
güvercin “güvercingillerden, h›zl› ve uzun zaman uçabilen, k›sa vücutlu, s›k tüylü,
evcilleflmifl birçok türü bulunan, yemle beslenen bir tür kufl”. Bir baflka yol, bir sözlükbirimin geçece¤i ba¤lam hakk›nda k›sa bilgi vermektir: göz gezdirmek “derinlemesine incelemeden okumak”, gözden kaybolmak “ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak” gibi. Benzer flekilde birlefliklerin verilmesi de buraya dahildir: yüzgöz, göz al›c› vb. (Linke ve di¤erleri, 1996, ss. 159-160).
www.tdk.gov.tr adresindeki Güncel Türkçe Sözlük’ü ya da bir baflka
sözlü¤ü
SIRA
S‹ZDE kullanarak
seçece¤iniz birkaç sözlük maddesini inceleyiniz? Anlamlar nas›l s›ralanm›flt›r, sözlükbirimler kaç sözcükten oluflmaktad›r, belirlemeye çal›fl›n›z.
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Tam Anlaml› ve Eksik Anlaml› Sözcükler
Sözcükler anlam de¤erlerinin görece aç›kl›¤› bak›m›ndan iki gruba
‹lki, anS O Rayr›l›r.
U
lam bak›m›ndan tam bir ifadeyi karfl›layabilme yeterlili¤i olan ‘tam anlaml›’ sözcüklerdir: insan, kad›n, toprak, elma, çiçek vb. ‹sim, fiil, s›fat, zarf, zamir gibi sözcük
D‹KKAT
türleri bu gruba girer. Bunlar dilin temel söz varl›¤›n› olufltururlar. ‹kincisi ise, tam
bir ifadeye/anlama karfl›l›k gelmeyen; ancak içinde bulunduklar› daha büyük yaSIRA yer
S‹ZDE
p›larda anlam kazanan fakat, ama vb. sözcüklerdir. ‹kinci grupta
alan sözcükler anlamdan bütünüyle yoksun de¤ilse de tam anlaml› sözcüklere k›yasla daha az
anlaml›d›r. Anlamlar›, kullan›ld›klar› ba¤lamda tahmin edilebilir. Edat, ba¤laç vb.
AMAÇLARIMIZ
sözcük türleri bu gruba girer. Bunlar sözleri ve söz öbeklerini ba¤lamak, gramatikal aç›dan iyi biçimlenmifl öbekler ve cümleler oluflturmak için kullan›l›rlar. Eksik
anlaml› sözcüklerin, leksikal de¤ilse de görece dil bilgisel anlam
söyleK ‹ Ttafl›d›klar›
A P
nebilir (Lyons, 2005, s. 65).
Sözcüklerden bir k›sm› di¤erlerine göre daha temel anlamlar ifade ederler.
Gündelik hayatta kullan›lan, daha genel anlamlar tafl›yan, teknik
T E L E olmayan
V ‹ Z Y O N sözcükler temel sözcüklerdir: köpek, at, kol, bafl. Temel olmayan sözcükler ise genellikle,
temel sözcükler kullan›larak tan›mlan›r. Örne¤in kangal, köpek sözcü¤ü olmadan;
tay, at olmadan; o¤lak, keçi olmadan tan›mlanamaz (Lyon, 2005, s. 83).
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Prototipler
Bir kavram alan› için ilk akla gelen öge prototip durumundad›r. Kanarya, serçe,
pelikan, flamingo, papa¤an, ‘kufl’ sözcü¤ünün alt alanlar›n› oluflturur; ancak bu
sözcüklerin hepsi ‘kufl’ türü için ayn› derecede tipik örnekler de¤ildir. Kufl denince Türkçe konuflurlar›n›n akl›na, flamingo ve pelikandan önce serçe, kanarya,
kartal, güvercin gibi yaflad›klar› çevre için daha tipik olan türler gelir. Bunlar, kuflun anlamsal prototipleri, yani en tipik örnekleridir. Benzer biçimde çiçek denince gül, a¤aç denince çam, ortanca ve okaliptüse göre daha tipik örneklerdir. Ancak prototipler dilden dile, kültürden kültüre farkl›l›k gösterir. Herhangi bir tür
içinde, insanlar›n ilk akl›na gelen örnekler, o türün anlamsal prototiplerini oluflturur (Yule, 1996).

Özel Adlar
Bir dildeki sözcükler aras›nda özel adlar›n ayr› bir yeri vard›r. Pek çok durumda
göstergelerin gösterilenlerini belirli bir flekilde tan›mlamak, gösterenle gösterilen
aras›nda de¤iflmez bir ba¤ kurmak mümkün de¤ildir. Güzellik soyut kavramlar bir
yana, bilgisayar, ev gibi somut varl›klar›n gösterilenleri bile kiflinin deneyimleri,
ba¤lam veya baflka nedenlerle de¤iflebilmektedir. Özel adlar ise do¤rudan ad› olduklar› varl›klar› göstermeleriyle di¤erlerinden ayr›l›r. Söz gelimi Eskiflehir deyince
belli bir flehir akla gelir. Özel adlar, mevcut varl›klar›n ad› olabilece¤i gibi tarihte
var olmufl, gerçek veya kurgusal varl›klar›n ad› olabilirler: Mete Han, Fatih Sultan
Mehmet, Dede Korkut gibi.
Özel adlarda, örnek olarak kifli adlar›nda, gösterende bir de¤iflim olmad›¤› halde her seferinde farkl› bir gösterilene iflaret edilmektedir. Örnek olarak Ahmet, kifli ad› olarak hiçbir biçim de¤iflikli¤ine u¤ramadan her seferinde farkl› kiflilerin ad›
olabilmektedir. Gösterge hiç de¤iflmezken gösterilen çok farkl› kifliler olmas›na
ra¤men anlamda yine de özel adlar d›fl›ndaki sözcüklerde oldu¤u biçimde bir geniflleme olmamaktad›r.
Özel adlar›n anlam›n›n bulan›klaflt›¤›, daha genel anlamlar kazand›¤› durumlar
az da olsa görülebilmektedir. Örnek olarak Ahmetler, Fatmalar örneklerinde oldu¤u gibi özel adlar ço¤ul eki alarak daha genel, “X ve onunla ilgili olanlar” anlam›
kazanmaktad›r.
Türkçede A¤r› (da¤›, ili), Van (gölü, ili) gibi birden çok anlama gelebilen özel
adlara az da olsa rastlanmaktad›r. Gerçi burada sözcükler tek bafllar›na söylendiklerinde ilk akla gelen, flehirdir. ‹kinciler ise birleflik kelimelerle gösterilmektedir,
örn. A¤r› Da¤›, Van Gölü. Yaz›m K›lavuzu’nda A¤r› (ili) - A¤r› Da¤›, Van (ili) Van Gölü örneklerinde oldu¤u gibi A¤r› ve Van sözcüklerinin tek bafllar›na flehri
gösterdi¤i, buna karfl›l›k da¤ ve gölün ad›n›n A¤r› Da¤› ve Van Gölü oldu¤u, bu
nedenle tamlamadaki ikinci sözcüklerin de büyük yaz›ld›¤› belirtilmektedir. Böyle
özel addaki çok anlaml›l›k ortadan kalkm›fl olmaktad›r (www.tdk.gov.tr). Ancak flu
iki halk türküsünün gösterdi¤i üzere, kullan›mda bu tür düzenli bir ayr›m yoktur:
Aman A¤r›, can›m a¤r› / Yol ver yare gidem gayr› ve Giderem Van’a do¤ru / Yolum ‹ran’a do¤ru gibi.
Özel adlar ayr›ca gerek kullan›mda gerekse metinlerde büyük yaz›lmak suretiyle de görsel olarak di¤er sözcüklerden ayr›lmaktad›r. Ayr›ca özel adlar türetme sonucu özel ad olmaktan ç›kmas›na ra¤men, türemifl sözcük bugünkü yaz›m kurallar›na göre büyük yaz›lmaktad›r. Türk - Türkleflmek, Türkçe-Türkçeci, Ankara Ankaral› gibi.
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Özel adlar›n sözlüklerde tan›mlan›p tan›mlanmayaca¤› sözlükçülükte ciddi sorunlardan biridir. Baz› sözlükler en az›ndan tarihi kiflilerin adlar›, yer adlar› gibi
özel adlara yer vermektedir. Türkçe sözlüklerde ise bu pek al›fl›lm›fl bir durum de¤ildir, en az›ndan tutarl› bir uygulama yoktur. Örnek olarak il ve ilçe adlar›na Türkçe Sözlük’te yer verilmektedir. Kifli adlar› ise özel ad olarak sözlüklerde yer almaz.

Kavram ve Gösterge
Anlambilim, dünyan›n anlafl›lmas› ve kavramlaflt›r›lmas›yla de¤il onun do¤rudan
dile yans›mas›yla ilgilenir. Varl›klar›n dil d›fl›nda kalan durumlar›n›n incelenmesi
baflka bilim dallar›n›n konusudur. Anlambilim, dilin bu d›fl dünyayla nas›l iliflkilendirildi¤i sorununu da çözmez. Günümüz anlambilimi, dikkatini daha çok, dillerin
yap›s› çerçevesinde sözcüklerin birbiriyle anlamsal aç›dan ne tür bir iliflki içinde
oldu¤u üzerinde yo¤unlafl›r. Ancak bunu yaparken dikkat göstergede de¤il, do¤rudan anlamdad›r (Crystal, 1995, s. 102).
Sözcükleri, gerçek dünyayla tam örtüflme olmad›¤› durumlarda da kullanabilmemiz için anlam ve gösterge aras›nda ayr›m yapmak kaç›n›lmazd›r. Böyle bir ayr›m bize gerçek örtüflmelerin olmad›¤› durumlar› da inceleme f›rsat› verir. Bu ayr›m›n, tek dilden hareketle tan›nmas› güç olabilir. Ancak gerçek kavramlarla, kavramlar› farkl› dillerde ifade edilifli tam da bu ayr›m›n gerekli oldu¤unu gösterir
(Crystal, 1995, s. 10). Bunu göstermek için akrabal›k adlar› ve renk adlar›n›n çarp›c› örnekler olarak seçilmesi dilbilimde al›fl›lm›flt›r.
Anne ve baban›n erkek ve k›z kardefllerinin olmas› do¤al bir olgudur. Türkçede baban›n erkek kardefli, Arapçadan kopyalanm›fl olan amca, k›z kardefli ise
gene yabanc› kökenli olan hala ile gösterilmektedir. Annenin erkek kardefli day›, k›z kardefli ise teyze olarak adland›r›lmaktad›r. Baban›n kardeflleri için Türkçe kökenli isimlerin kullan›lmamas› bafll› bafl›na ilgi çekicidir. Türkçedeki bu
dörtlü ayr›ma karfl›l›k, ayn› biyolojik iliflki, mesela Almancada farkl› gösterilir:
Onkel “amca, day›”, Tante “hala, teyze” (akrabal›kla ilgili ilgi çekici ayr›nt›lar için
bk. Crystal, 1995, s. 102).
Gerçekten var olan durumla bu durumun dile getirilifli aras›nda, bir dil içinde
de çok farkl› biçimler olabilir. Örne¤in deve sözcü¤ü standart dilde türü gösterir,
ama ayr›nt› bilgisi vermez. Ayr›nt› vermek gerekti¤inde erkek deve, difli deve, deve
yavrusu gibi tamlamalara baflvurulur. Toroslardaki göçebe gruplar aras›ndaysa
yafl, cinsiyet, tüy rengi gibi farkl› nedenlerle daha ayr›nt›l› bir adland›rma görülür:
potuk “deve yavrusu”, dorum “bir yafl›ndaki deve yavrusu”, i¤difl “i¤difl edilmifl deve”, beserek “erkek deve”, lök “tüylü erkek deve”, maya “çiftleflme ça¤›na gelmifl
difli deve” vb.
Anlam›n aç›klanmas› da bafll› bafl›na bir sorundur. Örnek olarak hayat›nda hiç
sandalye görmemifl olan birine sandalyeyi anlatmak için yapabilece¤imiz en kolay
fley, sandalyeyi göstermek olacakt›r. Ancak bu, muhatab›m›z›n baflka ne gibi fleylere sandalye denebilece¤ini kavramas› için yeterli olmad›¤› gibi yanl›fl ç›kar›mlar
yapmas›na da yol açabilir. Bu nedenle gösterdi¤imiz sandalye yan›nda benzerlerini de içine alabilecek bir tan›m vermek daha yararl›d›r. “Arkal›kl›, dört ayakl› oturma eflyas›” fleklindeki bir tan›m, muhatab›m›z›n benzer fleyleri de sandalye olarak
adland›rmas›na olanak sa¤layacakt›r. Burada, gerçek dünyada olan durumla do¤rudan bir iliflki yoktur. Sözcük, sözlüklerde oldu¤u gibi yine baflka sözcüklerle anlat›lmaktad›r (Crystal, 1995, s. 102).
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Yaz›m ve Anlam
Sözlüksel anlamdan söz ederken Türkçeye özgü yaz›mla farkl› anlamlar›n ayr›lmaya çal›flmas›na iflaret etmek gerekir. Farkl› anlamlar› sözlüklerde yaz›mla gösterme
yollar›ndan biri, ayn› kökenden gelen sözcüklerden birinin büyük birinin küçük
yaz›lmas› fleklinde görülmektedir. Örnek olarak yaratmak fiilinden türemifl olan
yaradan sözcü¤ü Yaradan biçiminde tanr› anlam›yla sözlü¤e al›nm›flt›r. Sözcükte
yine t sesinin d olmas›yla da özel bir anlam› oldu¤una iflaret edilmektedir. ‹lgi çekici bir örnek de tanr› ve Tanr› biçimleridir. Sözlükte yer alan sözcüklerden küçük harfle yaz›lan tanr› “Çok tanr›c›l›kta var oldu¤una inan›lan insanüstü varl›klardan her biri, ilah.” biçiminde tan›mlan›rken ses, köken, yap› bak›m›ndan hiçbir
fark göstermeyen, ama büyük harfle yaz›lan Tanr›’ya “Yaradan, Allah, Rab, ‹lah”
gibi anlamlar verilmifltir.
Yaz›m ve anlam iliflkisinde ilgi çekici bir durum da birleflik ve ayr› yaz›mla ilgilidir. Ses, köken ve yap› bak›m›ndan ayn› olan ve bu nedenle çok anlaml› say›lmas› gereken sözcükler, yaz›mda birleflik veya ayr› yaz›lmak suretiyle ayr› sözlükbirimlere dönüfltürülebilmektedir. Örnek olarak Yaz›m K›lavuzu’na göre “gözü takma olan” anlam›ndaki sözcük cam göz biçiminde ayr›, ama “bir tür köpek bal›¤›”
anlam›na gelen sözcük ise camgöz biçiminde bitiflik yaz›lmal›d›r. Verilen örneklerde asl›nda çok anlaml›l›k yaz›mda yarat›lan bir farkla çözülmüfl, efl yaz›l›fll› olmayan sestefl sözcükler ortaya ç›km›flt›r.

Anlam Alanlar›
Anlam araflt›rmalar›nda sözcükleri s›n›fland›rmak için baflvurulan yollardan biri, onlar› benzeyen ve ayr›lan yönlerinin yard›m›yla, belli anlam alanlar›na göre grupland›rmakt›r. Örnek gül, lale, nergis çiçek ad›d›r. Organ adlar›, bitki adlar›, sebze, meyve,
hareket fiilleri, konuflma fiilleri gibi. Baflka anlam alanlar› da bulmak mümkündür.
Anlam alanlar› oluflturulurken ortak yönlere bak›l›r. Örnek olarak elma, armut,
kiraz sözcükleri aras›nda, elma, ayna, çocuk aras›nda olmayan türden bir iliflki
vard›r. Öncekiler ayn› anlam alan›na dahilken, ikincilerde böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Ancak bir sözcük, anlam alan› s›n›r›n›n nas›l çizildi¤ine ba¤l› olarak
birden çok anlam alan›na dâhil olabilir. Örnek olarak elma, armut kiraz sözcükleri meyvedir, ama ayn› zamanda bitkidir.

ANLAM ‹L‹fiK‹LER‹
Efl Adl›l›k - Çok Anlaml›l›k
Bir dili konuflanlar bir sözcü¤ün hem söyleniflini hem de anlam›n› bilirler. Türkçe
konuflan biri bu bilgi yard›m›yla hem ses, hem yaz›l›fl, hem de anlamca farkl› olan
tafl ve a¤aç’›n ba¤›ms›z iki sözcük oldu¤unu ay›rt eder. Ancak dillerde birden çok
anlam›n ayn› biçime sahip oldu¤u, söyleyifl ve/veya yaz›mda tam veya k›smen ayn›
olabilen ögelerin birbiriyle ilgisiz anlamlar› ifade edebildi¤i görülür: ben: 1. Tende
bulunan koyu renkli leke, 2. Teklik birinci kifli zamiri. Da¤: 1. Yer kabu¤unun ç›k›nt›l› bölümleri, 2. Vücudun hastal›kl› bölümüne k›zg›n bir araçla yap›lan yan›k. Yüz:
1. çehre, 2. doksan dokuzdan sonra gelen say›. Ba¤: ip, sicim vb. dü¤ümlenebilir
nesne, 2. üzüm yetifltirilen meyve bahçesi. fiifl: 1. fliflmifl olan yer, 2. uzun demir çubuk vb. Çay: 1. çaygillerden nemli iklimlerde yetiflen bir a¤aç, 2. dereden büyük, ›rmaktan küçük akarsu vb. Verilen örneklerde sözcükler söyleniflleri ayn› olmakla birlikte birbiriyle ilgisi olmayan anlamlara gelmektedirler. Ayr›ca kökenleri de farkl›d›r.
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Bir dilde efl adl›l›¤›n oluflumunda sestefllik ve efl yaz›l›fll›l›k olmak üzere iki ana
etken vard›r. ‹lk gruba dahil olanlar›n bir k›sm› ses ve biçim de¤iflmeleri nedeniyle sestefl hale gelmifltir: Örne¤in Eski Türkçe agr›- “a¤r›mak” fiili ile ondan türemifl olan agr›g “a¤r›” sözcü¤ü, O¤uz grubu Türk dillerinde çok heceli sözcüklerin
sonunda /g/ sesinin düflmesi sonucunda sestefl hale gelmifltir. Ayn› flekilde “vücuttaki leke” anlam›ndaki ben ve Farsça da¤ ve ba¤ sözcükleri eskiden s›ras›yla
beñ, dâ¤, bâ¤ fleklinde yaz›ld›klar› için, birinci kifli zamiri ben ve Türkçe da¤, ba¤
sözcükleri ile sestefl veya efl yaz›l›fll› de¤illerdi. Ancak yaz› devriminden sonra
“geniz n’si” olarak bilinen sesi gösteren bir iflaret kullan›lmam›flt›r. Ayr›ca Türkçenin al›nt› sözcüklerdeki uzun ünlüleri k›saltma e¤ilimi vard›r. Bu geliflmeler sonucu efl adl›l›k ortaya ç›km›flt›r. Baflka dillerden al›nm›fl bir sözcü¤ün yerli dildeki bir
sözcükle sestefl olmas› sonucu da efl adl›l›k ortaya ç›kabilir. Türkçe ba¤ ve da¤ örnekleri, Farsça ba¤ ve da¤ ile efl adl›d›r. Sözcüklerin efl yaz›l›fll› olmalar› da efl adl›l›k nedenidir: sol. Yön bildiren sol sözcü¤ünde l kal›n, nota anlam›ndaki sol sözcü¤ünde ise ince söylenir (Aksan, 2006, s. 74). Bu tür sözcükler her zaman sestefl
olmayabilmektedir.
Tam efl adl›l›k ve k›smi efl adl›l›k olmak üzere iki efl adl›l›k türünden söz edilebilir. Tam efl adl›l›¤›n olabilmesi için, flu üç koflulun yerine getirilmesi gerekmektedir:
1. Sözcüklerin anlamlar› ilgisiz olmal›,
2. Bütün biçimleri efl görünümlü olmal›,
3. Gramatikal bak›mdan denk, yani ayn› sözcük s›n›f›ndan olmal›d›r (Lyons,
2005, s. 55).
Bu yaklafl›ma göre, “çehre” anlam›ndaki yüz ve say› ad› olan yüz, anlamlar› ilgisiz; bütün biçimleri, örne¤in çokluk ve hal çekimleri ayn› ve gramatikal aç›dan
denk olduklar› (her ikisi de ad) için tam efl adl›d›rlar. Ancak boya “boya” ve boya“boyamak”, sözcükleri gramatikal aç›dan denk de¤ildir; ayn› pozisyonda kullan›lmazlar ve ayn› çekim eklerini almazlar. Bu nedenle aralar›nda k›smi efl adl›l›k iliflkisi vard›r.
Efl adl›l›ktaki durumdan farkl› olarak tek bir biçimin birden fazla anlam› tafl›d›¤› da görülür. Bu durumda çok anlaml›l›k ortaya ç›kar: Göz. 1. görme organ›, 2.
çekmece, 3. su kayna¤›, 4. oda vb., kol 1. vücutun omuzdan bileklere kadar olan
organ, 2. taraf, 3. k›s›m vb.
Efl adl›l›k ve çok anlaml›l›¤› ay›rt etmek için etimolojik bilgi ve anlam ilgisi olmak üzere, iki ölçüt kullan›labilir. Etimolojik bilgi efl adl›l›k m› çok anlaml›l›k m›
oldu¤una karar vermeyi kolaylaflt›r›r. Çünkü çok anlaml› sözcüklerin kökeni ayn›d›r, buna karfl›l›k efl adl›l›kta sözcüklerin kökenleri farkl›d›r. dal < tâl, kol < kol;
da¤ “da¤” < tag, da¤ “yara” < Farsça dâg, bag “ba¤lamaya yarayan fley” < ba-g,
bag < Farsça bâg “ba¤, bahçe”. Anlam ilgisi ölçütüyse, sözcü¤ün farkl› anlamlar›
aras›nda, genellikle metaforik genifllemeyle ortaya ç›kan anlam iliflkisini gerektirir.
Örne¤in “1. a¤aç dal›, 2. bilim dal›” anlam›na gelen iki dal sözcü¤ü aras›nda, hem
köken ilgisi hem de anlam ilgisi vard›r. Bu durumda dal sözcü¤ü çok anlaml›d›r.
Etek sözcü¤ü de hem elbisenin alt yan› hem de da¤›n alçak k›s›mlar› anlamlar›na
gelir ve çok anlaml› say›lmal›d›r (Lyons, 200, s. 59, Palmer, 1981, s. 102).
Efl adl›l›k ve çok anlaml›l›¤›n önemli bir yans›mas›n› sözlüklerde buluruz. E¤er
bir sözcük efl adl› ise, yani gösterilenler birbiriyle ilgisiz oldu¤u halde göstergeler
sesçe ayn› ise, bunlar sözlüklerde farkl› maddeler olarak al›n›rlar ve sözlü¤ün verme
biçimine göre, yüz (I), yüz (II), yüz (III) gibi numaraland›r›l›r. Buna karfl›l›k çok anlaml›l›k söz konusu ise sözcü¤ün farkl› anlamlar› temel anlam say›lan en s›k kullan›lan veya ilk akla gelen anlamdan mecaz, argo gibi kullan›mlara do¤ru s›ralan›r.
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Yine de efl adl›l›k ve çok anlaml›l›k kavramlar›n›n her zaman kolay ayr›lamayaca¤›n› belirtmek gerekir. Köken olarak ayn› olan sözcükler zamanla gösterilendeki farkl›l›k nedeniyle birbiriyle ilgisiz olarak alg›lanabilece¤i gibi, birbiriyle etimolojik olarak ilgisiz sözcükler de tek bir sözcük gibi alg›lanabilir: alt›parmak (I) “Bir
tür iri palamut bal›¤›”, alt›parmak (II) “1. Ayr› renkte alt› yolu olan kumafl”, 2. Bu
kumafltan yap›lan gelin giysisi. (www.tkd.gov.tr, GTS). Ayn› flekilde ar› kovan›
“ar›lar›n içinde yaflad›klar› yuva”, Ar›kovan› “Yengeç tak›my›ld›z› yöresinde bir y›ld›z kümesi” gibi durumlar›n efl adl›l›k m› yoksa çok anlaml›l›k m› oldu¤una karar
vermek güçtür. Sözcükler köken olarak ayn› olmakla birlikte biri bitiflik di¤er ayr›,
biri büyük harfle di¤eri küçük harfle yaz›lmak suretiyle görsel olarak da birbirlerinden ayr›lm›fllard›r. Benzer biçimde kökeni ayn› olan cam göz ve camgöz iki ayr› madde olarak Türkçe Sözlük’e al›nm›flt›r. Her iki durumda da çok anlaml› olan
bir sözcük efl adl› say›lm›fl, ancak efl yaz›l›fll› görülmemifltir.

Efl Anlaml›l›k - Z›t Anlaml›l›k
Biçimi farkl›, anlamlar› benzer veya yak›n olan sözcükler efl anlaml› say›l›r: duymak, iflitmek, dinlemek; sözcük, kelime; kara, siyah; beyaz, ak vb. Efl anlaml› sözcükler, özellikle sözlükçülükte sözcük tan›m›n› kolaylaflt›r›r. Örne¤in dilek sözcü¤ü, tek dilli sözlüklerde arzu, emel vb. gibi efl anlaml›lar›n›n yard›m›yla tan›mlan›r.
Dillerde, her ba¤lamda ayn› anlama gelen, anlam›n bütün boyutlar› örtüflen
tam efl anlaml›l›k pek rastlanan bir durum de¤ildir. Sözcükler aras›nda üslup, derece, duygusal de¤er, yerellik vb. aç›lardan farklar vard›r. Ayr›ca dilde anlamlar› tam
olarak örtüflen çok say›da sözcü¤ün olmas› pratik bir fley de de¤ildir. Böyle bir duruma ancak geçifl dönemlerinde rastlanabilir. Ya bir sözcük ortadan kalk›yordur,
yenisi onun yerine almaktad›r, ya da yeni bir sözcük var olanla rekabet etmek üzere kullan›lmaya bafllam›flt›r: 14. yüzy›l metinlerinde uçmak ve cennet, tamu ve cehennem ayn› anlama gelmekteydi. Bugün bunlardan yeni olanlar, yani Arapça kökenliler yaflamaktad›r. Özellikle dil devrimi s›ras›nda üretilen yeni sözcükler veya
Türkçeye yeni giren yabanc› sözcükleri karfl›lamak için önerilenler aras›nda çok ilgi çekici efl anlaml›l›k durumlar› ortaya ç›kabilmektedir, örn.: etki-tesir, ilgi-alaka,
görev - vazife, yaz›m - imla, güncel-aktüel vb.
‹lgi çekici bir efl anlaml›l›k türünü de star - y›ld›z gibi örnekler oluflturur. Bunda Türkçe gök cismi anlam›na gelen y›ld›z sözcü¤ünün anlam› ‹ngilizce star sözcü¤ünün ikinci anlam› olan “(e¤lence dünyas›nda) meflhur” anlam›n› da kazanm›flt›r. Yabanc› sözcük dile girerken dilde tek bir anlam›yla örtüfltü¤ü bir sözcü¤ün anlam›n›n genifllemesine yol açm›flt›r. Böylece mevcut bir sözcük biçimce bir de¤iflikli¤e u¤ramadan çok anlaml› duruma gelmifltir. Star ve y›ld›z sözcüklerindeki ilgi çekici efl anlaml›l›k durumu ise, star sözcü¤ünün temel anlam›yla de¤il de “meflhur” anlam›yla Türkçe y›ld›z ile efl anlaml› olmas›d›r. Bir baflka ifade ile yabanc›
bir sözcük, Türkçe bir sözcü¤ün yeni bir anlam kazanmas›na neden olmufl ama ayn› zamanda kendisi de Türkçede kullan›ld›¤› için etkiledi¤i Türkçe sözcü¤ün yeni
anlam›yla efl anlaml› kullan›l›r duruma gelmifltir. Ancak Türkçe Sözlük, star sözcü¤ü “y›ld›z” biçiminde tan›land›¤›ndan sözlükten hareketle bu ayr›m› görmek mümkün de¤ildir.
Anlam›n belirlenmesinde ba¤lam önemlidir. ‹ki sözcük bir cümlede efl anlaml›
iken baflka bir cümlede efl anlaml› olmayabilir: ak ve beyaz, siyah ve kara sözcükleri efl anlaml› say›l›rlar. Ancak ak al›n deyiminde beyaz, kara baht örne¤inde siyah kullan›lamaz. Pek çok sözlükte efl anlaml› olarak listelenen sözcükleri, bu nedenle yak›n anlaml› saymak gerekir.
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Basit bir sözcük, birleflik bir sözcükle efl anlaml› olabilir: ambulans-can kurtaran vb.
Kimi sözcükler efl anlaml› gibi görünse de duygu de¤erleri farkl› olabilir: asker krfl.
Mehmetçik vb. Farkl› üsluplar› da ça¤r›flt›rabilirler: mang›r-para, inek-çal›flkan vb.
Z›t anlaml›l›k, sözcüklerin bir anlam alan›n›n z›t kutuplar›n› göstermesi, birinin
söylenmesiyle di¤erinin imkans›z oldu¤unun da ifade edilmifl olmas›d›r. Bir baflka
ifadeyle bir fleyin uzun oldu¤unun söylenmesi ayn› zamanda onun k›sa olmad›¤›n›n da söylenmesi anlam›na gelir. Bu nedenle z›t anlaml›l›k sözcükler aras›nda bulunan ters ç›kar›m iliflkisi olarak da tan›mlan›r: güzel-çirkin, do¤ru-yanl›fl, kar›-koca vb. ‹ki kavram aras›nda z›tl›k iliflkisinin olmas› için, ortak özelliklerinin bulunmas› gerekir. Ancak bu flekilde kavramlardan biri, ters ç›kar›m yoluyla di¤erini
ça¤r›flt›rabilir. Örne¤in güzel ve çirkin olma nitelikle, yafll› ve genç olma yaflla ilgili özelliklerdir; ancak iliflki ölçe¤inin iki ayr› ucunda bulunduklar› için z›t anlaml›d›rlar. Z›t anlaml›l›kta ara de¤erleri gösteren biçimler de olabilir: So¤uk-›l›k-s›cak,
uzun-orta-k›sa. Ancak bunlar z›t anlaml›l›k kavram›n›n tart›fl›lmas›nda ikincildir.
Z›t anlaml›l›¤›n farkl› biçimleri bulunur. Sözcükler ve ifadeler aras›ndaki anlam
iliflkisinin yönüne ve biçimine göre de¤iflik z›tl›k iliflkilerinden bahsedilebilmektedir. Örne¤in evli-bekâr sözcük çiftleri aras›nda bütünleyici z›tl›k iliflkisi görülür.
Evli ve bekâr sözcükleri, kültürel olarak “evlenebilme” ölçütün uygulanabilirli¤ini
varsayar ve bu iliflki çerçevesinde birbirlerini tamamlar. Eril-difli, kad›n-erkek, soru-cevap, ölü-sa¤, var-yok gibi sözcük çiftleri aras›nda da bütünleyici z›tl›k iliflkisi bulunur.
Derecelendirilebilir z›t anlaml›lar da vard›r. Derecelenebilir z›tl›k iliflkisi, derecelenebilir bir niteli¤in, iliflki ölçe¤inde bulunan iki farkl› ucu aras›ndaki anlam iliflkisidir. Dar-genifl, yafll›-genç, büyük-küçük, uzun-k›sa vb., nitelik bak›m›ndan derecelenebilen ve bir niteli¤in farkl› derecelerini ifade eden bir dizi s›fat çifti bu tür
z›tl›¤a örnek verilebilir. Bazen iki z›t anlaml› aras›nda farkl› derecelendirmeler yapmak da mümkündür: büyük - küçük, uzun-k›sa, s›cak-so¤uk vb. (Palmer 1981:
95). Bu tür z›t anlaml›larda, olumsuz biçim z›t anlam de¤ildir. Örnek olarak uzun
de¤il illa ki k›sa anlam›na gelmez (Fromkin-Romdan, 1993, s. 133).
Üçüncü bir z›t anlaml›l›k türü de almak/satmak, kar›/koca, ö¤renci-ö¤retmen
vb. sözcük çiftleri ile ilgilidir. Bu sözcüklerde belirtilen kavramlardan birinin varl›¤› di¤erinin varl›¤›na ba¤l›d›r, biri olmadan di¤erinin olmas› mümkün de¤ildir.
Yer-yön bildiren z›t anlaml›lar da iliflkili z›tl›k kategorisine dahil edilebilir: afla¤›/yukar›, önde/arkada, kuzeyde/güneyde vb.
Akrabal›k bildiren sözler aras›ndaki z›tl›k iliflkileri de iliflkili z›tl›klar için ilginç
olabilir: Anne -baba, k›zkardefl-erkek kardefl, amca-hala. Bunlar hem z›t akrabal›k
iliflkilerini hem de cinsiyet farkl›l›klar›n› göstermektedir (bk. Palmer, 1981, s. 98).
Türkçede anlambilim üzerinde en fazla çal›flm›fl olan Aksan befl ayr› z›tl›k iliflkisinden bahsetmektedir (2006, ss. 129-131):
‹kili z›tl›klar: çok-az, dolu-bofl, gündüz-gece, somut-soyut
Biçimsel iliflkili z›tl›klar: sorumlu-sorumsuz, u¤urlu-u¤ursuz, zamanl›-zamans›z, ak›ll›-ak›ls›z
‹liflkisel z›tl›klar: almak-satmak, oyuncu-seyirci, amir-memur, imam-cemaat
Dereceli z›tl›klar: küçük-orta-büyük, iyi-orta-kötü, k›sa-orta-uzun
Yön gösteren z›tl›klar: sa¤-sol, ön-arka, ileri-geri, yukar›-afla¤›, kuzey-güney vb.
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Temel Anlam - Mecaz Anlam
Sözcüklerin en çok kullan›lan, en yayg›n, sözcük an›l›nca ilk akla gelen anlamlar›
temel anlam, gerçek anlam, as›l anlam gibi terimlerle adland›r›l›r. Örnek olarak
kol sözcü¤ü denince Türkçe Sözlük’te tan›mlanan biçimiyle “1. insan vücudunda
omuz bafl›ndan parmak uçlar›na kadar uzanan bölüm” akla gelir. Ancak sözcü¤ün
tek anlam› bu de¤ildir. Sözcükler, temel anlamdan sonra gelen yan anlamlar da kazanabilirler. “2. Giyside vücudun bu bölümünü saran parça.” “3. Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan a¤aç veya metal parça.” 4. anatomi. Koyun, dana, kuzu vb.nde ön aya¤›n üst bölümü.” 5. bitki bilimi A¤açlarda gövdeden ayr›lan kal›n dal” vb. (www.tdk.gov.tr).
Sözcüklerin temel anlam yan›nda yeni anlamlar kazanmas›n› son y›llardan bir
örnekle göstermek, konunun daha iyi anlafl›lmas› için yararl› olabilir. Temel anlam› “giysinin belli bir yeri aç›larak içine yerlefltirilen astardan yap›lm›fl parça” anlam›ndaki cep sözcü¤ü “cep telefonu” telefon teknolojisindeki geliflmelere paralel
olarak “cep telefonu” anlam›n› kazanm›flt›r.
Sözcüklerin anlam›ndaki geniflleme sonucu mecaz veya bat› dillerinden al›nan
metafor da ortaya ç›kar. Günlük dilin ve alg›lama biçimimizin do¤al bir parças›d›r mecazlar, bir varl›¤› daha etkili anlatmak ya da soyut bir varl›¤›, somut bir varl›¤a göre
anlatarak daha kavran›r hale getirmek için kullan›l›r. Gündelik dilde mecazi kavray›fl›n yayg›nl›¤› ve kullan›m› hakk›nda fikir edinmek üzere zaman parad›r gözden geçirilebilir: zaman›m› harc›yorsun, sana harcayacak vaktim yok, vakit nakittir, bu
patlak lastik bir saatime mal oldu, zaman›n› tüketiyorsun vb. (Lakoff, 2005, ss.30-31).
Mecaz›n ilgi çekici bir alan›n› mecaz-› mürsel olarak da bilinen metonimi oluflturur. Metonimi bir varl›¤› ya da unsuru, anlam bak›m›ndan iliflkili baflka bir varl›k ya
da unsur arac›l›¤›yla anlatma biçimidir. Yaln›z edebi dilde de¤il günlük konuflma dilinde de metonimik ifadelerin kullan›m› yayg›nd›r. Birço¤u kal›plaflm›flt›r ve kolayl›kla yorumlan›r: fiifleyi bir dikiflte içti, Ankara bu konuda henüz bir aç›klama yapmad›, Orhan Veli okumay› çok seviyorum, bu flirkette yeni yüzlere ihtiyac›m›z var
vb. Baz› metonimilerin anlafl›lmas› ise ba¤lama ve ortak paylafl›ma, ç›kar›m gücüne
ba¤l›d›r; söz konusu ba¤lam hakk›nda fikri olmayanlar ya da ortak paylafl›m› bulunmayanlar için anlafl›lmaz olabilir. Örne¤in yenici gelmedi, dilci dersi iptal etmifl vb.
ifadeler ancak yeni Türk edebiyat› ve dil derslerini alan dil ve edebiyat bölümü ö¤rencileri ya da durum hakk›nda ön bilgisi olanlar taraf›ndan anlafl›l›r ve kullan›l›r. Bu
cümleler bir esnaf ya da çiftçi için ça¤r›fl›ms›z olabilir (Yule, 1996, Aksan, 2006).
Mecaz ve metonimi aras›nda bir farktan söz etmek gerekirse mecaz›n bir fleyi di¤erine göre tasavvur etme tarz› oldu¤unu söyleyebiliriz. Metonimi ise referans ifllevine sahiptir; bir fleyi, di¤erinin yerini tutacak biçimde kullanmam›za imkan verir.
Mecazlar gibi metonimiler de gelifligüzel yahut keyfi oluflumlar de¤ildir. Metonimik
kavramlar›n kültürel temelleri vard›r. Örne¤in ‘bütün yerine parça’ tipi metonimilerde, bütünün yerine geçebilecek birçok parça vard›r. Hangi parçay› tercih edece¤imiz bütünün hangi boyutuna odaklanaca¤›m›z› belirler (Lakoff, 2005, s. 62).
Bütün yerine parça
Bu flirkette yeni yüzlere ihtiyac›m›z var.
Ürün yerine üretici
Orhan Veli okumay› severim.
Çal›flma odas›nda bir Picasso var.
Kullan›c› yerine nesne
Otobüsler grevde.

99

5. Ünite - Anlambilim

Sorumlu insanlar yerine kurum
Ordu tasar›y› tekrar uygulamaya koymak istiyor.
Hükümetin eylemlerini onaylam›yorum.
Kurum yerine mekan
Ankara henüz aç›klama yapmad›.
Çankaya sessizli¤ini koruyor.
Washington insanlar›n ihtiyaçlar›na duyars›z (Lakoff, 2005, ss. 63-64).

Üst Anlaml›l›k - Alt Anlaml›l›k
Anlambilimde bir baflka ikili ayr›m da üst anlam [Hyperonym] ve alt anlam olarak
ortaya ç›kar. ‹kisi aras›nda çiçek ile lale ve gül aras›ndakine benzer bir içerme/kapsama iliflkisi vard›r. Bir sözcü¤ün anlam›, baflka bir sözcü¤ün anlam›n› içeriyorsa,
aralar›ndaki üst anlaml›l›k- alt anlaml›l›k iliflkisi vard›r. Karanfil-çiçek, kedi-hayvan, domates-sebze aras›nda bu tür bir iliflki vard›r. ‹çerme/kapsama iliflkisi, ayn›
zamanda belirli bir türe üye olma iliflkisidir. Bu nedenle üst anlam durumundaki
sözcükler, s›kça tür ad› olarak tan›mlanabilir. ‹çeren/üst kavram için üst anlaml›l›k, içerilen/alt kavram için alt anlaml›l›k terimi kullan›l›r (Palmer, 1981, s. 85, Yule, 1996, s. 119). Söz gelimi, her Van kedisi kedi, her kangal köpektir, ancak her
kedi Van kedisi veya her köpek kangal de¤ildir. Bu durumda kedi ve köpek sözcükleri üst anlam› gösterirler. Bir üst anlam›n alt anlaml›s› durumundaki sözcükler,
en az›ndan daha fazla iflaretlenmifl bir özellikleriyle üst anlamdan ayr›l›rlar.
Özellik

S›¤›r

‹nek

Öküz

Buza¤›

Gevifl getiren

+

+

-

+

Difli

-

-

+

-

Erkek

-

+

+

-

Yeni do¤mufl

-

-

-

+

Bir üst anlam› gösteren bir sözcük yine baflka bir sözcü¤ün alt anlaml›s› da olabilir. S›¤›r sözcü¤ü inek, öküz, dana ve buza¤› sözcüklerinin üst anlaml›s›n› gösterirken kendisi yine geviflgetirenler, hayvan, canl› gibi farkl› sözcüklerin alt anlaml›s›d›r.
Alt anlaml›l›k iliflkisi dilden dile farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in ‹ngilizce potato “patates” üst anlaml› durumundaki vegetable’in alt anlaml›s›yken, Almancada patates anlam›na gelen Kartoffel sözcü¤ü Gemüse’nin “sebze” sözcü¤ünün alt anlaml›s›d›r (Palmer, 1981, s. 87). Bununla birlikte alt anlaml›l›k, her dilde ayn› olmayan hiyerarflik
bir iliflki gösterir ve hiyerarflik diyagramlarla ifade edilebilir (Yule, 1996, s. 119).
fiemada da görüldü¤ü gibi ayg›r ve k›srak, öküz ve inek hiyerarflik anlamda eflit
basamaktad›r.
fiekil 5.1
Hayvan

At

Ayg›r

S›¤›r

K›srak

Öküz

‹nek
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Ba¤daflmazl›k
Ayn› kategoride yer ald›klar› için yan yana gelmeleri imkans›z olan sözcükler aras›ndaki iliflki ba¤daflmazl›k olarak adland›r›l›r. Yan yana gelmeleri mümkün olmayan sözlükbirimler buraya girer. Örnek olarak renk anlam alan›n›n alt birimleri olan
k›rm›z› ve yeflil ba¤daflt›r›lamaz, bir nesnenin hem yeflil hem de k›rm›z› oldu¤u söylenemez. Ancak k›rm›z› renk ad› kirli sözcü¤üyle bir araya gelebilir; bir varl›k hem
k›rm›z› hem de kirli olabilir. Di¤er ba¤daflt›r›lamaz gruplar Crystal’a göre meyve
türleri, çiçekler, haftan›n günleri ve müzik aletleridir (1995, s. 105). Ancak burada
da dil kullan›m›nda beklenmedik durumlar olabilir. Örnek olarak siyahbeyaz film
örne¤inde siyah ve beyaz renk kategorisine dahil edilmez (Crystal, 1995, s. 105).
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

3

Sözlüklerde SIRA
efl adl›l›k,
S‹ZDE çok anlaml›l›k ve mecaz›n nas›l verildi¤ini belirlemeye çal›fl›n›z.

ANLAM DE⁄‹fiMELER‹

D Ügösterilen
fi Ü N E L ‹ M aras›ndaki iliflkide, gösterge ayn› kald›¤› halde gösterilende
Gösterge ile
de¤ifliklik olabilmektedir. Toplumun hayat›ndaki de¤iflmeler, baz› durumlarda
göstergenin Siflaret
O R U etti¤i kavram›n toplum hayat›ndan ç›kmas›, dilde tabulaflma,
baflka dillerle olan iliflkiler, anlam de¤iflmelerine neden olmaktad›r. Anlambilim
ayn› zamanda bu tür de¤iflmeleri de inceler. Anlam de¤iflmelerinin çeflitli türleri
D‹KKAT
vard›r. Bu ünitenin amac›na uygun olarak afla¤›da daralma, geniflleme, iyileflme ve
kötüleflme üzerinde durulacakt›r.

N N

SIRA S‹ZDE

Anlam Daralmas› - Anlam Genifllemesi

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Bir gösterge daha genel ve kapsay›c› anlamda kullan›l›rken, gösterdi¤i alanlar›n bir
AMAÇLARIMIZ
k›sm›nda daralma olmas›, bunun sonucunda kullan›ld›¤› ba¤lamlarda meydana gelen daralma ve s›n›rlanmalar anlam daralmas› olarak adland›r›lmaktad›r. Anlam
daralmalar›,K göstergenin
genifl anlam›yla kullan›l›rken gösterdi¤i ögenin belli bir
‹ T A P
bölümünü, türünü, özelli¤ini göstermesi fleklinde ortaya ç›kar. Örnek olarak geyik
günümüzde “geyikgillerden erkeklerinin bafl›nda uzun ve çatall› boynuzlar› olan
memeli hayvan”
kullan›lmaktad›r. Oysa bu sözcük Eski Türkçe dönemi
T E L E V ‹ Zanlam›yla
YON
metinlerinde “yabani hayvan” anlam›na da gelmektedir. Ayn› flekilde ilgi çekici bir
daralmay› da o¤lan sözcü¤ünde görürüz. O¤lan tarihi metinlerinde “evlat, çocuk”
anlam›yla kullan›l›r, cinsiyet ayr›m› yapmak gerekti¤inde ur› o¤lan, k›z o¤lan kulT E R Nsözcü
ET
lan›l›r. Oysa‹ Nayn›
anlam› bugün daralm›fl ve “erkek çocuk” için kullan›l›r hale gelmifltir (Aksan, 1982, s. 215). ‹lgi çekici bir anlam daralmas› örne¤i olarak Tanr› (Eski Türkçe: teñri) sözcü¤ünü verebiliriz. Eski Türkçede, “mavi, gök, gökyüzü,
Tanr›” anlamlar›na gelen sözcük, Türklerin ‹slamiyeti kabul etmesinden sonra sadece “Yaradan” anlam›n› korumufltur. Di¤er anlamlar› ise unutulmufltur. Örnekleri baflka alanlardan da vermek mümkündür: Renklerin adland›r›lmas› dil kültür incelemelerinde her zaman ilgi çekicidir. Baz› a¤›zlarda örnek olarak renklerin ayr›m› standart dildekinden çok farkl›d›r. Mavi ile lacivert hatta zaman zaman yeflil, sar› ve turuncu gibi standart dilde farkl› sözcüklerle gösterilen renkler, a¤›zlarda
gök, yeflil, sar› gibi adland›r›lmaktad›r. Ton farklar› ise aç›k sar›, koyu sar› gibi sözdizimi ögeleriyle gösterilmektedir.
Bir göstergenin, s›n›rl› bir gösterilen alan›na sahipken genelleflerek daha genifl,
daha kapsay›c› bir anlam alan› kazanmas› ise anlam genifllemesi olarak adland›r›l›r. Örnek olarak Eski Türkçede “kraliçe” anlam›na gelen hanum sözcü¤ünün alan› bugün “kad›n, bayan, han›m” anlamlar›na gelecek flekilde genifllemifltir. Benzer
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bir geliflmeyi bugün asl›nda özel terimler olan kraliçe ve prenses sözcüklerinde
görmekteyiz. Her iki sözcük de özel anlamlar›n›n d›fl›na ç›karak, genel olarak sevilen bayan, k›z çocuklar› için de kullan›labilmektedir. Dikkat edilirse bu örneklerde, var olan bir göstergeye yeni gösterilenler eklenmifltir. Ayn› fley sultan sözcü¤ü
için de geçerlidir, ancak bu sözcük bugün art›k Osmanl› döneminde oldu¤u gibi
yaflayan bir gösterilene iflaret etmedi¤i için, sevilen birine sultan›m denmesi pek
al›fl›lm›fl de¤ildir.
Anlam genifllemesinin sevilen örnekleri aras›nda marka adlar› ve özel adlar›n
genelleflmesi gibi örnekler de vard›r. Meflhur örneklerden biri selpak sözcü¤üdür.
Selpak bir ka¤›t mendil markas›n›n ad› iken “ka¤›t mendil” anlam›na gelecek biçimde anlam genifllemesine u¤ram›flt›r. Yine ilk bak›flta al›nt› oldu¤u düflünülen
kot sözcü¤ü de asl›nda Türkiye’nin ilk blucin üreticilerinden olan firman›n sahibinin (Muhteflem Kot) soyad›n›n genifllemesiyle ortaya ç›km›flt›r. Marka adlar› ve
özel adlardaki anlam genifllemesine nescafe, post-it, Molotof, Behçet hastal›¤› gibi
daha baflka örnekleri de verebiliriz.
Tarih içinde pek çok dille iliflkisi olmufl olan Türkçede iliflki sonucu önemli de¤ifliklikler olmufltur. Bu s›rada pek çok sözcük gösterdi¤i kavramla birlikte Türkçeye girmifltir. Mektup, flair, sevda vb. Ancak bu karfl›laflma s›ras›nda Türkçede var
olan sözcüklerin yap›lar› de¤iflmedi¤i halde yeni kavramlar›, anlamlar› gösterir duruma geldiklerine de çok rastlan›r. Ayr›ca y›ld›z - star iliflkisi için yukar›ya bk. Tarihten de benzer örnekler vermek mümkündür. Örnek olarak Türklerin Müslüman
olmalar›ndan sonra Türkçe sözcüklerin anlam›nda Arapça ve Farsça sözcüklerin etkisiyle geniflleme olmufltur. Örnek olarak elçi sözcü¤ü Arapça resul ve Farsça peygamber sözcüklerinin ifade etti¤i anlamda dini bir terim olarak da kullan›lm›flt›r.
Gösterenlerin baflka ba¤lamlarda kullan›lmas› da anlam genifllemesi olarak görülür. Organ, ayak, el, göz gibi di¤er organ adlar›ndaki anlam genifllemeleri için
Türkçe Sözlük’e bak›labilir (www.tdk.gov.tr).

Anlam ‹yileflmesi - Anlam Kötüleflmesi
Sözcüklerin anlamlar› iflaret edilenlerden ba¤›ms›z olarak, tafl›d›klar› duygusal
yönler aç›s›ndan iyileflebilir veya kötüleflebilir. Anlam iyileflmesi örne¤ine Türkçede yavuz sözcü¤ünü verebiliriz. Eski Türkçe döneminde “kötü” anlam›na gelen
sözcük, bugün “iyi, güzel, gürbüz” anlamlar›n› kazanm›flt›r. Anlam kötüleflmesinin
dikkat çekici bir örne¤ini ise kar› sözcü¤ü oluflturur. Eski Türkçe kar›- “yafllanmak” fiiline getirilen yap›m eki -g ile türetilmifl olan kar›-g sözcü¤ünün sonundaki yap›m eki düflmüfltür. “Yafll›” anlam›na gelen sözcük, “kocan›n efli” anlam›n› daha sonra kazanm›flt›r. Standart dilde ise “efl” anlam›yla, ek alm›fl kar›-m, kar›-s› biçimiyle görülmektedir. Ayr›ca kar› koca ikilemesinde de kullan›l›r. Bunun d›fl›nda
anlam› argolaflm›flt›r. Ayn› flekilde efendi sözcü¤ü de çok ilgi çekici anlam kötüleflmesine u¤ram›flt›r. ‹stanbul efendisi, çok efendi bir adam gibi örneklerde oldu¤u
gibi olumlu bir duygusal de¤er tafl›yan efendi sözcü¤ü zamanla sayg›nl›¤› düflük
meslekleri yapanlar için kullan›l›r duruma gelmifltir.
Amca, day›, abla, teyze, yenge, kardefl gibi akrabal›k adlar›n›n akrabal›k
gösterme d›fl›nSIRA S‹ZDE
daki kullan›l›fllar›n› belirlemeye çal›fl›n›z. Bulgular›n›z› arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.
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D‹L B‹LG‹SEL ANLAM
Anlaml› sözcükler prensip olarak ad, zarf, s›fat, fiil gibi s›n›flara ayr›l›r. Bunlar›n yan›nda zamirler, edatlar, ba¤laçlar, ünlemler gibi ifllevli sözcükler de vard›r. Ancak
sözcük anlam›n›n d›fl›na ç›k›l›rsa, çekim eklerinin, dilbilgisel öbeklerin anlamlar›n›n da göz önünde bulundurulmas› gerekir. Dil bilgisel anlam genellikle soyuttur,
do¤rudan bir kavrama ba¤l› de¤ildir (Kortmann, 1999, s.159). Bir biçimin gramatikal görünümleri anlamsal farklar yarat›r. Örne¤in çocuk ve çocuklar sözcükleri,
ayn› sözlüksel anlam› tafl›rlar ancak teklik-çokluk ayr›m› nedeniyle dil bilgisel anlamlar› farkl›d›r. Benzer biçimde, gel- fiilinin geçmifl, flimdiki ve gelecek zaman için
çekimlenmifl biçimleri olan geldi, geliyor, gelecek aras›ndaki anlam fark›, sözlüksel
anlam›n de¤il, dil bilgisel anlam›n konusudur. Teklik-çokluk, zaman, kip, görünüfl
vb. konular dil bilgisel anlam› ilgilendirir (Lyons, 2005, s. 74).

CÜMLE VE ANLAMB‹L‹M
Cümle ve anlambilim iliflkisi bu ünite çerçevesinde ancak iflaret ederek geçebilece¤imiz bir konudur ve pek çok yönü vard›r. Her fleyden önce bir cümlenin gramer bak›mdan sa¤lam yap›l› olmas› ya da gramer kurallar›na uymas›ndan, o cümlenin dil bilgisel aç›dan do¤ru oldu¤u anlafl›l›r. Cümleler, gramatikal aç›dan sa¤lam
olabilirler; ancak anlaml› ya da anlams›z olmalar› sadece dilbilgisiyle ilgili de¤ildir.
Gramatikal bak›mdan sorunsuz bir cümle anlaml›l›¤›n gerektirdi¤i mant›ksal ba¤lant›lar› tafl›mayabilir: Bahçedeki koltuk, seni sorup duruyor, Kaplumba¤a bu y›l liseyi bitirdi örnekleri dilbilgisel aç›dan do¤rudur, ancak mant›ksal aç›dan anlams›zd›r. Bununla birlikte, gramatikal uygunluk tafl›mayan bir cümle de anlaml› mesajlar iletebilir. Bir turistin rehbere söyledi¤i Ben istiyor gitmek Ayasofya cümlesi, sa¤lam bir gramere sahip olmasa da konuflurun niyetini ifade edebilmektedir.
Bir cümlenin kabul edilebilirli¤i, normal ba¤lamlarda söylenilir olup olmad›¤›yla, ba¤lama ugunluk ile ilgilidir. Kimi kültürler için belirli sözcüklerin kullan›lmas› tabular ya da genel görgü kurallar› nedeniyle uygun olmayabilir. Örne¤in bir
yak›n›na babas›n›n vefat› nedeniyle baflsa¤l›¤› dilemek isteyen birinin, Baban
ahireti boylam›fl, bafl›n sa¤ olsun demesi kabul edilebilir de¤ildir. Bir baflka kabul
edilmezlik durumu, toplumsal yap›lanman›n ve hiyerarflinin gerektirdi¤i konuflma
ve hitap biçimlerine ters düflmektedir. Resmi bir ba¤lamda, statü bak›m›ndan üst
pozisyonda olan birine N’aber diye seslenilmesi kabul edilebilir de¤ildir (Lyons,
2005, s. 132).
Kültürel ve toplumsal temelli kabul edilebilirlik ölçütlerinden baflka, mant›ksal
ba¤›nt›l›l›¤a ba¤l› kabul edilebilirlikten de söz edilebilir. Onun baflar›s›zl›¤›na
inanm›yorum, yine bütün notlar› kötü gelir gibi bir cümle, uygun neden sonuç ç›kar›m› tafl›mad›¤›, Okul intihar etti gibi bir cümle mant›ksal uygunluk tafl›mad›¤›
için kabul edilebilir de¤ildir. Ancak uygun ba¤lamsal koflullar oluflturulursa, bu tür
cümleler bile kabul edilebilir. Kabul edilebilirlik, ba¤lamdan ba¤lama de¤iflebilece¤i gibi, kültürden kültüre de de¤iflir; bir kültür için kabul edilemez olan bir ifade, baflka bir kültür için öyle olmayabilir (Lyons, 2005, s. 133).
Pozitivist mant›ktan gelifltirilerek anlambilime uyarlanan do¤rulanabilirlik yaklafl›m›, cümledeki bilgi içeri¤inin do¤rulanabilirlik de¤eriyle iliflkilidir. Bu yaklafl›m›n temel prensibine göre, bir cümlenin anlam›, ancak ve ancak dinleyici, cümlede ifade edilen bilginin nas›l do¤rulanaca¤›n› biliyorsa gerçek öneme sahiptir. Bilginin do¤rulan›p do¤rulanamayaca¤› ise gözlemle anlafl›l›r. Örne¤in Bütün kufllar
uçar cümlesi, ancak ve ancak bütün kufllar›n uçtu¤u bilgisi gözlemle do¤rulan›rsa
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de¤erlidir. Özetle do¤rulanabilirlik teorisi cümle, cümlenin içerdi¤i bilgi, gözlem
yoluyla do¤rulanabilirlik üçgenine dayan›r. Cümlede ifade edilen bilgi do¤ru ya
da yanl›fl olabilece¤i gibi, bilinen, inan›lan, flüphe edilen, kabul edilen, inkar edilen vb. de olabilir (Lyons, 2005,s. 140).
Gerçeklik kofluluna göre ise cümlenin anlam›, onun do¤ru ya da yanl›fl olmas›n› sa¤layan koflullar biliniyorsa anlafl›labilir. Örne¤in Su 100 derecede kaynar
cümlesinin içeri¤i, ancak ve ancak su 100 derecede kayn›yorsa gerçektir. ‹ki cümle ayn› gerçeklik koflullar›na sahipse, bu cümlelerin bilgisel içerikleri de ayn›d›r.
Cümlenin anlam›yla ilgilenen gerçeklik koflullu anlambilimin temel prensipleri,
do¤rulanabilirlik yaklafl›m› ile de örtüflmektedir (Kempson, 1996, s. 28; Lyons,
2005, s. 146).
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Anlambilimi ve kapsam›n› tan›mlamak
Anlambilim dilin anlamla ilgilenen koludur: Sözcük anlam› baflta olmak üzere sözcükten büyük
öbek, deyim, atasözü, cümle gibi dil ögelerinin
anlam›, anlam iliflkileri, anlam de¤iflmeleri gibi
anlamla ilgili her tür konu anlambilimin araflt›rd›¤› konular aras›ndad›r.

N
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5

Sözcük ve sözlükbirim terimlerini ay›rmak
Sözcük bir dilbilim terimi olarak farkl› ölçütler
kullan›larak tan›mlanabilir. Aralar›nda boflluk b›rak›larak yaz›lan dil birimlerinin sözcük oldu¤u
görüflü oldukça yayg›nd›r. Ancak anlambilim aç›s›ndan bu tan›m, bir sözcük cümlede farkl› biçimlerde kullan›labildi¤inden, kullan›fls›zd›r. Bu
nedenle sözlüklerde tan›m› yap›lan tek sözcük,
öbek, cümle gibi ifadeler sözlükbirim olarak adland›r›l›r.
Anlambilimsel prototipler, anlam alanlar› gibi
terimleri kavramak
Bir sözcük söylendi¤inde ilk akla gelen dil ögesi
prototiptir. Ayr›ca sözcükler ortak yönleri olan
kavramlar› göstermek suretiyle, bitki adlar›, hayvan adlar›, renk adlar›, hareket fiilleri gibi çeflitli
s›n›flarda toplanabilirler. Bu s›n›flar›n her biri anlam alan› olarak adland›r›l›r. Ayn› sözcük farkl›
özellikleriyle farkl› alanlara yer alabilir. Örnek
olarak üzüm hem bitki hem meyvedir ve bu yönüyle iki farkl› anlam alan›na aittir.
Yaz›m ve anlam iliflkisini kavramak
Sözlüklerde sözcüklerin tan›mlan›rken büyük
harf kullan›m›, bitiflik veya ayr› yazma gibi görsel
araçlara da baflvurulur. Örnek olarak anlambilimde özel bir yeri olan özel adlar büyük harfle
bafllar. Ayn› sözcü¤ün bitiflik veya ayr› biçimleri
anlam farklar›na iflaret eder.
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Sözcükler aras›ndaki anlam iliflkilerini çözümlemek
Sözcükler aras›nda çeflitli anlam iliflkileri vard›r.
Bunlardan biri efl adl›l›kt›r. Efl adl› sözcükler efl
yaz›l›fll› veya sestefl olabilirler: yüz “100”, “surat”,
sol “sol taraf”, “müzikte bir nota”. Bu sözcükler
aras›nda köken bak›m›ndan bir iliflki yoktur. Buna karfl›l›k pek çok sözcük çok anlaml›d›r: göz.
1. “görme organ›”, 2. “çekmece”, 3. “su kayna¤›”,
4. “oda” vb. Bu tür sözcükler çok anlaml› sözcükler olarak bilinir. Sözcükler aras›nda ayr›ca
anlam yak›nl›¤› ve z›tl›¤› türünden bir iliflki de
bulunur. Buna göre beyaz ve ak sözcükleri ayn›
veya birbirine yak›n kavramlar› gösterdikleri için
efl anlaml›, ak ve kara ise birbirinden farkl› kutuplarda yer alan renkleri gösterdikleri için z›t
anlaml›d›r. Sözcüklerin ayr›ca ilk akla gelen, en
yayg›n kullan›lan anlam› anlam›nda temel anlam› yan›nda baflka anlamlar› da vard›r.
Anlam de¤iflmelerini aç›klamak
Anlam de¤iflmelerini aç›klayabilmek için bu ünitede iki farkl› z›tl›ktan yararlan›ld›: Anlam daralmas› - anlam genifllemesi ve anlam iyileflmesi anlam kötüleflmesi. Bu z›tl›klardan birincisinde
bir göstergenin daha az kavram› gösterir duruma
gelmesi veya bunun tersi söz konusudur. Bu z›tl›¤a örnek olarak “evlat” anlam›na gelen oglan
sözcü¤ünün “erkek evlat” anlam›n› gösterecek
biçimde daralmas› veya “han›n efli” anlam›na gelen hanum sözcü¤ünün genel olarak bayan anlam›n› kazanmas› verilebilir. Kelimin gösterdi¤i
kavramdan çok duygusal anlam› ilgilendiren anlam iyileflmesi veya kötüleflmesinde ise sözcü¤ün tafl›d›¤› duygusal de¤erde baflkalaflma olmaktad›r. Anlam iyileflmesine örnek olarak “kötü” anlam›na gelen yavuz sözcü¤ünün, “iyi güzel
gürbüz” anlam›n› kazanmas›, anlam kötüleflmesine ise efendi sözcü¤ünün sayg›nl›¤› düflük iflleri yapanlar için kullan›lmas› verilebilir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi anlam bilimin ilgilendi¤i
konulardan biri de¤ildir?
a. Sözcüklerin anlam›
b. Anlam de¤iflmeleri
c. Anlam iliflkileri
d. Öbeklerin yap›s›
e. Temel ve yan anlam

6. Afla¤›daki kelimelerden hangisi “iliflkili z›tl›k” olarak
adland›r›labilir?
a. Afla¤›-yukar›
b. ‹yi-kötü
c. Sa¤-sol
d. Anne-baba
e. U¤urlu-u¤ursuz

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir sözlükbirim de¤ildir?
a. Bafl›m›n belas›
b. Bafl belas›
c. Bafl› çatlamak
d. Bafl› a¤r›mak
e. Bafla güreflmek

7. “Bofluna bir saatimi kaybettim” cümlesinde “bir saatimi”de nas›l bir anlam söz konusudur?
a. Yan anlam
b. Metonimi
c. Çok anlaml›l›k
d. Temel anlam
e. Z›t anlaml›l›k

3. Afla¤›daki sözcüklerden hangisi tam anlaml›d›r?
a. Fakat
b. Ancak
c. Yaln›z
d. ‹le
e. O
4. Afla¤›daki bal›k adlar›ndan hangisi Türkiye için prototip bir anlam› ifade eder?
a. Köpek bal›¤›
b. Hamsi
c. Balina
d. Lagos
e. Lakerda
5. Afla¤›daki örneklerden hangisinde efl yaz›l›fll›l›k oldu¤u halde efl adl›l›k yoktur?
a. fiifl,
b. Da¤
c. Çay
d. harp
e. Al

8. Bitki - meyve - armut, canl› - hayvan - kedi sözcükleri aras›nda nas›l bir anlam iliflkisi vard›r?
a. Yak›n anlaml›l›k - Efl anlaml›l›k
b. Efl adl›l›k - çok anlaml›l›k
c. Alt anlaml›l›k-üst anlaml›k
d. Temel anlam - mecaz
e. Anlam iyileflmesi - anlam kötüleflmesi
9. O¤lan sözcü¤ü eskiden “evlat” anlam›na gelirken
günümüzde “erkek çocuk” anlam›yla kullan›lmaktad›r.
Sözcüklerin anlam›yla ilgili verilen yukar›daki ifade
anlam› kavram›n›n hangi yönü anlat›lmaktad›r?
a. Anlam iyileflmesi
b. Anlam genifllemesi
c. Anlam kötüleflmesi
d. Anlam mecazlaflmas›
e. Anlam daralmas›
10. “Tafl çok üzülmüfl” cümlesi ile ilgili afla¤›da ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Cümle dilbilgisi aç›s›ndan do¤rudur.
b. Cümle, mant›ksal ba¤lant›lar› tafl›maktad›r, anlaml›d›r.
c. Cümle, do¤rulanabilir bir bilgi içermez.
d. Cümlenin bir anlam› vard›r.
e. Cümledeki her sözcü¤ün anlam› vard›r.
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Yaflam›n ‹çinden
Goca gorpu
Ya da Gökte Ararken Yerde Bulmak
Afla¤› yukar› on sekiz ayd›r, önemli bir k›sm› hafta sonunda olmak üzere, ço¤u zaman iki ila befl aras›nda
de¤iflen elemandan oluflan bir ekiple Ankara köylerini,
Ankara a¤›zlar›n› belgelemek amac›yla dolafl›yorum. ‹lçelere, beldelere ve köylere yapt›¤›m›z geziler s›ras›nda
o kadar çok fley ö¤rendik ki bunlar›n hepsini yaz›ya
dökmek için çok uzun zaman gerekecek. Öncelikle uzmanlara dönük, yapmaktan daha büyük zevk ald›¤›m
çal›flmalar elbette devam edecek. Ancak alan araflt›rmas›yla ilgili hususlar›n yaz›lmas› ve derlenen malzemenin
bilimsel incelemesi zaman alacak. Akademik inceleme
bir taraftan sürerken akademik terminolojiden uzak,
uzman olmayan okuyucunun anlayaca¤› bir üslupla,
ama uzmanlar›n da yeni bir fleyler ö¤renece¤i k›sa yaz›larda, elde edilen baz› bilgileri merakl›s›yla paylaflmaya çal›flaca¤›m. Bu yaz›da bu tür, çarp›c› bilgilerden biri üzerinde durmak istiyorum.
Akademik araflt›rmalar›n neden yap›ld›¤›n›n gerekçelendirilmesi, çal›flman›n önemli bir aya¤›n› oluflturur.
A¤›z araflt›rmalar›nda, çal›flman›n gerekçeleri aras›nda
Türk diliyle ilgili çal›flmalara, yaz› dilinde kullan›lmayan ögeleri belirleyerek dil tarihi araflt›rmalar›na katk›da bulunmak gibi nedenler de ileri sürülür. Bunlar çok
do¤ru gerekçelerdir; ancak bu gerekçelerin temellendirildi¤ini, bu katk›n›n nas›l olaca¤›n›n bir yerlerde dile getirildi¤ini hat›rlam›yorum. Bu k›sa yaz› a¤›zlar›
araflt›rman›n, geçmifl dönemlere ait metinlerin çözümüne nas›l katk›da bulunaca¤›n› gösterme yönünde
k›sa bir denemedir.
Ankara’n›n Bolu istikametindeki beldelerinden birinin
ad› Karaflar. Ankara K›z›lay’dan, e¤er navigasyon cihaz›
beni yan›ltm›yorsa, 135 km uzakl›kta bir belde. Gidifl
iki saate yak›n sürüyor. Ankara istikametinden gelince
Beypazar›’n›n içinden sa¤a sap›l›r, yola devam edilirse
tepede yol ikiye ayr›l›r. Sola devam edilirse biraz ilerde
görmeye de¤er Karagöl var›l›r, ama konumuz o de¤il.
Sa¤a dönüldü¤ünde birkaç km sonra Karaflara’a gelinir.
Derlemeler için ç›kt›¤›m›z yolculuklardan birinin son
hedefi Karaflar beldesiydi. Çünkü ald›¤›m›z bilgiye göre
buran›n a¤z›nda farkl›l›klar vard›. O gün Beypazar›’n›n
baflka köylerinde de derleme yapt›¤›m›z için, Karaflar’a
vard›¤›m›zda günefl batmak üzereydi. Girifli biraz geçtikten sonra, yol kenar›ndaki evlerden birinde yafll› bir
amcaya rastlad›k, kendimizi tan›tt›k, meram›m›z› anlat-

t›k. Meydana, marketlerin oldu¤u yere gitmemizi, orada
birilerini bulabilece¤imiz söyledi. Biz de öyle yapt›k.
Marketlerin önünde gerçekten de birkaç kifli vard›. Selam kelamdan sonra kendimizi tan›t›p meram›m›z› anlatt›k. Biraz sohbet ettik, ço¤u günlük dile yak›n konufluyorlard›. Arad›¤›m›z a¤›z bu olamazd›.
A¤›z konuflurlar› ço¤u zaman “dil araflt›rmas›” kavram›ndan bir fley anlamaz. Dil, hele hele kendi konufltuklar› dil, onlar için araflt›rmaya de¤ecek bir konu de¤ildir. Bu nedenle gelenek görenek nas›l, eskiden neler
varm›fl, insanlar nas›l yaflarm›fl, dü¤ünde, do¤umda, evlenmede, ölümde neler yap›l›r gibi fleyleri merak etti¤imizi söyleriz s›kça. Bunlar, hem genel konular oldu¤u
için konuflulmas› risksizdir, hem de insan hayat›nda
önemli olduklar› için kaynak kiflilerin severek bilgi verdi¤i konulard›r. Gerçi bunun da kendine göre olumsuz
yönleri vard›. Sizi eskilere merakl›, okuryazarlara filan
yönlendirirler. Bu defa da benzer bir fley olacak gibi
görünüyordu. Bölgedeki yerel siyasetin önemli isimlerinden biriyle görüflmemizi tavsiye ettiler. A¤›z araflt›rmalar› s›ras›nda edindi¤im tecrübeler, sizi anlayan bir
okumufla denk gelirseniz çok iyi, anlamayan birine denk
gelirseniz de çok kötü oldu¤u fleklindedir. Bölgede say›lan biriyse yard›m›n›za koflan, baflkalar› onun yan›nda konuflmak istemez, konuflmay› seven biriyse sordu¤unuz her soruya o cevap vermek ister, hatta sizin gerçekten, mesela dü¤ünleri merak etti¤inizi düflünerek
konuflmac›y› düzeltir.
O yüzden biri telefonla uygun olup olmad›¤›n› sordu¤u zaman ben biraz gönülsüz davrand›m, okumufl insanlar›n bizim iflimize yaramayaca¤›n› söyledim, ama
hem vakti vard›, hem de efli de oradayd› ve efli e¤itimli de¤ildi. Bir arkadafl bize koflulup evine kadar götürdüler amcan›n. Gitti¤imiz birçok köyde oldu¤u gibi bizi güler yüzle karfl›lad›lar. Hofl beflten sonra derleme
yapmaya bafllad›k.
Epeyce sohbet ettikten sonra içerden eflinin sesini iflittim. Daha sonra o da yan›m›za geldi ve gelince Karaflar’da gerçekten nas›l konufluldu¤unu görmüfl olduk.
fiimdi ayr›nt›s›na girmenin s›ras› de¤il, bu yüzden çok
ilginç bir a¤›z oldu¤unu belirtmekle yetinelim. Kad›n
eflinden farkl› konufluyordu. Bu yüzden onun bir fleyler
anlatmas› için sorular› do¤rudan ona yöneltmeye bafllad›k. Amcayla zaten konuflmufltuk. Güzel bir kay›t yapt›k. Karfl›laflt›¤›m›z, bizi her zaman mahcup eden ola¤anüstü misafirperverlik ise cabas›.

5. Ünite - Anlambilim

Tam oradan ayr›lmak için izin istemifltik ki teyze burada goca goopu gald› demez mi? fiaflk›nl›ktan a¤z›m aç›k
kald› desem yeridir. Birlikte gitti¤im arkadafl da kelimeyi ilk defa duydu¤unu fark edip hem daha iyi anlamak
hem de benim kaydetmem için “goca gorpu ne demek”
diye sordu. Ortaya ç›kan sonuç çok ilginçti. Sahiden de
goca goopu diyordu. Sonra amcadan ve o¤lundan kelimenin goca gorpu biçiminde de söylendi¤ini ö¤reniyoruz. Burada Karaflar’dan sonra tekrar dönmek üzere ayr›l›p çok daha eski bir tarihe gidelim.
Zaman›nda iki meslektaflla çabuk bitiririz diye bafllad›¤›m›z, ama araya giren onca ifl nedeniyle art›k y›l›n›
saymay› b›rakt›¤›m›z, fakat bitti diyebilece¤imiz bir aflamaya gelmifl olan bir metin var: K›sas-› Enbiya. Baflka
akademik çal›flmalarda tan›tmaya çal›flt›¤›m›z, iki meflhur K›sas yazar›ndan biri olan Salebi’nin Arapça yaz›lm›fl eserinden 14. yüzy›lda Türkçe çevrilmifl bir metin
bu. K›sas’ta, bugün standart dilde kullan›lmayan, ama
bir k›sm›n› kendi konufltu¤um a¤›zdan bildi¤im bir k›sm›n› da baflka a¤›zlardan tan›d›¤›m kelimeler geçiyor.
Metnin sözlü¤ünü haz›rlarken zaman zaman bunun anlam› flu diyebiliyordum. Örnek olarak “ara”, “s›n›r” anlam›ndaki añ bunlardan biriydi. Gerçi bu kelimeyi epeyi yerde bulmak mümkün. Örnek olarak köyü ele alan
ilk öykülerden Karabibik’te de kullan›lmakta. Ayr›ca
Derleme Sözlü¤ü’nde kay›tl›. Ankara Çubuk’ta bunun
eñ biçiminde de kullan›ld›¤›n› belirledik.
‹flte bu 954 sayfa tutan, son derece ilginç metinin 146.
sayfas›nda, burada transkripsiyon iflaretleri kullanmadan verece¤im flöyle bir bölüm geçer: ‹brâhîm atas›
‹brâhîme eyitdi eger bizümile bayram bile eyleseñ bizüm dînümüzi diñleseñ pes ‹brâhîm bularuñ›la ç› d›
kaçan biraz yir vard› gendüzin b›rakd› ve eyitdi ben
sayruvan ve ayagum agr›r pes an› koyup gitdiler kaçan soñ kalan koca korp› ve za’îfler ‹brâhîm kat›ndan
geçdiler, ‹brâhîm bulara eyitdi ve ... ya’nî tañr› hakk›y›çun kim sizüñ haclar›ñuz› ufladam siz girü dönince.
Bafllarda, daha do¤rusu Karaflar beldesine gidinceye
kadar urp› biçiminde okudu¤umuz ikilemenin anlam›n› tahmin etmek güç de¤il. Anlam hakk›nda ipucu
veren bir ba¤lam var sonuçta. Ancak koca kurp› biçimini sözlüklerde bulam›yorduk. Metnin sonuna geldi¤imiz halde kelimeyi bir türlü belgeleyememifltik. Bu
nedenle koyu harflerle ve soru iflaretiyle metnin içinde
s›r›t›p duran az say›daki sözcükten biriydi... Ta ki Karaflar’a gidinceye kadar.
‹flte Karaflar’dan ayr›laca¤›m›z anda goca goopu sözcü¤ünü belirlemekten çok mutlu olmufltum. Bir saniye,
bunu arkadafla anlatay›m diye hemen telefona sar›l›p

107

K›sas’› birlikte çal›flt›¤›m E. Y›lmaz’› aray›p durumu anlatt›m. “Sözlüklere bakaca¤›na köyleri gez” diye tak›lma
f›rsat›n› da kaç›rmad›m.
Goca gorpu kelimesinin varl›¤›n› daha sonra derlemeye
gitti¤im baflka yerlerde de, mesela Kalecik’in Elmap›nar› ve Sat›lar köylerinde de belgelemeyi baflard›k. Elmap›nar›’ndaki bilgilere göre Köyde goca gorpu gald› gibi
bir ba¤lamda goca gorpu “yafll›lar, yafll› erkekler ve kad›nlar” anlam›nda kullan›l›yor. Ayr›ca ayn› ikileme hayvanlar›n yafll›s› için de kullan›lmakta. Buna karfl›l›k Sat›lar’da Köy camisi yan›nda sohbet etti¤imiz yafll›lar kelimenin varl›¤›n›, “iflte bizim gibi yafll›lar, ihtiyarlar için
kullan›l›r” gibi esprili bir dille onaylarken, biri acaba
goca gorpudaki gorpu güçükler anlam›na m› geliyor
yorumunda da bulundu. Akla pek de ters gelmen bir
yorum bu ilk bak›flta. Pek ala as›l anlam› bu, yani “yafll›lar ve yürüyecek güçte olmayan küçükler” olabilir.
Ama bizim metnimizde ibadete, daha do¤rusu haclara
tapmaya gidenlerden söz ediliyor. Böyle bir durumda
küçükler neden geride b›rak›ls›n fikri yabana at›lamaz.
Bu nedenle ikilemeyi “yafll› erkekler ve kad›nlar, yafll›lar, güçten düflmüfl olanlar” anlam›nda yorumlamak
flimdilik daha uygun görünüyor.
Buraya kadar anlat›lanlar a¤›zlar› araflt›rman›n eski dönemler üzerinde yap›lacak çal›flmalara nas›l katk› sa¤layabilece¤inin basit bir örne¤ini oluflturuyor. Ama goca
gorpu ile ilgili anlatacaklar›m henüz bitmedi. Bölümde
sohbet s›ras›nda 14. yüzy›ldaki bir metinde geçen, ama
sözlüklerde ve metin neflirlerinde bulamad›¤›m›z goca
gorpu biçimini Karaflar’da tespit etti¤imi anlat›rken, ifle
bafllad›¤›mdan bu yana birlikte çal›flt›¤›m›z, Ayafll› bölüm sekreterimiz “ha goca gorpu mu, onu biz de kullan›r›z, köyde goca gorpu gald› deriz, ya da küçükken bir
yere gidilece¤inde biz gitmek istemezdik s›k›l›r›z diye,
orda goca gorpu var, ne iflimiz var derdik, gitmek istemezdik” demez mi?!!
Kaynak: Nurettin Demir

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

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlambilim ve Kapsam›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözcük ve Anlambirim” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözcük Anlam›n›n Tan›mlanmas›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Prototipler” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Efl adl›l›k - Çok Anlaml›l›k” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Efl Anlaml›l›k-Z›t Anlaml›l›k” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Temel anlam - Mecaz
anlam” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Üst anlaml›l›k - Alt anlaml›l›k” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anlam Daralmas› - Anlam Genifllemesi” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cümle ve Anlambilim”
bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Yaz›l› bir metindeki sözcükleri sayd›¤›n›zda, örnek olarak bir yaz›l›m program›na sayd›rd›¤›n›zda aralar›nda
boflluk olan her tür dil ögesi bir sözcük olarak al›n›r.
Ancak bunlar› bir k›sm› ayn› sözlükbirimin tekrar›ndan
oluflur. Bu bak›mdan metindeki sözcük say›s› her zaman anlaml›, sözlüklerde tan›mlanabilen sözlükbirimlerden daha fazla olacakt›r.
S›ra Sizde 2
Sözlüklerde bir sözlük maddesi aç›klan›rken pek çok
bilgi verilir. Sözcü¤ün hangi dilden oldu¤u, hangi ekleri ald›¤›, bazen hangi ba¤lamda kullan›ld›¤›, zaman zaman okunuflu hakk›nda bilgi verilir. Daha sonra anlam
temel anlamden ikincil anlamlara do¤ru s›ralan›r. Ancak temel anlam ve yan anlamlar› belirlemek her zaman kolay de¤ildir. Bu nedenle sözlükte birinci s›rada
yap›lan bir tan›m okuyucuya daha sonraki bir tan›mdan
önemsiz görünebilir. Daha sonra mecaz anlam, argoda
kullan›m› gibi özellikler s›ralan›r.

S›ra Sizde 3
Metin içinde de söylendi¤i gibi efl adl› sözcükler Türkçede ayr› maddeler halinde verilir ve numaraland›r›l›r. Buna karfl›l›k çok anlaml› sözcükler tek bir maddenin içinde farkl› anlamlar gösterilmek suretiyle verilir. Ancak
sözlüklerde her iki durumun da birbirine kar›flabilir. Ayr›m› her zaman titiz olarak yap›lmaz. Mecazlar ise sözlüklerde temel anlamlar verildikten sonra mecaz anlam›n tan›mland›¤›n› gösteren bir k›saltmadan sonra geli.
S›ra Sizde 4
Akrabal›k adlar› Türkçede e¤itim seviyesine, sosyal s›n›fa, ortama ba¤l› olarak farkl› biçimlerde kullan›labilir.
Gerçek akrabal›¤›n olmad›¤› durumlarda ço¤u zaman,
standart dilde “siz” zamiriyle ifade edilen nezaket ve
mesafe, akrabal›k adlar›n›n kullan›lmas›yla dile getirilir.
Bu yüzden dolmuflta, sokakta sizden yafll› birinin evlad›m, yavrum, sizden genç birinin amca, teyze demesi
Türkçe konuflurlar› için al›fl›lm›fl bir durumdur.
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Sözlü Anlat›m
(Konuflma)

6

Bu ünitede konuflma kavram› ve konuflma kavram›n›n alt becerileri aç›klanarak
konuflma dilinin özellikleri üzerinde durulmufl ve etkili bir konuflma gerçeklefltirmeye yönelik temel ilkeler irdelenmifltir.

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Konuflma kavram›n› aç›klamak,
Konuflmay› yap›land›ran alt becerileri aç›klamak,
Konuflma dilinin özelliklerini kavramak,
Baflar›l› bir konuflman›n temel ögelerini kavramak,
Etkili konuflma ilkelerini aç›klamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Ortaö¤retim y›llar›nda e¤itim fakültesine girmek ve baflar›l› bir ö¤retmen aday›
olarak kendisini gelifltirmek, Mehmet’in temel amac›yd›. Lisans e¤itiminde bu
amac›n› gerçeklefltirmek için yo¤un çaba harcad›. Birçok dersinde baflar›l› olmas›na karfl›n konuflmaya dayal› etkinliklerde büyük heyecan yafl›yordu. Duyup düflündüklerini istedi¤i biçimde anlatmas›n›n önündeki büyük engelin yenemedi¤i
heyecan› oldu¤u düflüncesindeydi. Ancak arkadafllar›yla kurdu¤u iletiflimde kendisini yeterince yans›tamad›¤›n›, söylemek istediklerini tam ve do¤ru olarak aktaramad›¤›n› sezmeye bafllam›flt›. Daha söyleyecekleri bitmeden konuflmas›n›n bir
yerinde arkadafllar› söze kar›fl›yor, kendi de anlatacaklar›n› ya unutuyor ya da
kar›flt›r›yordu. Arada s›rada arkadafllar›na k›r›lmaya bile bafllam›flt›. Bu k›rg›nl›klar, iliflkilerin so¤umas›na da neden oluyordu. Bir ö¤retmen aday› olarak sorunlar›n› konuflarak çözmesi gerekti¤i bilincindeydi. Önce baz› sözcükleri yutuyormuflças›na söyledi¤ini, konuflurken de sürekli elindeki kalemine bak›p onunla oynad›¤›n› sezdi. Özellikle içtenli¤ine inand›¤› arkadafllar›n›n sözlerini anlamakta
güçlük çektiklerini söylemesi, onun sezgilerini gerçekli¤e çekti. Bu gerçeklik, konuflma becerisindeki baz› eksikliklere dayal›yd›. Öz elefltiri yapmas›, kendi becerilerini tan›mas›, onlar›n niteliklerini sürekli s›namas›; ailede kazand›¤› bir yeterlikti. Fakülte yaflam› da kendisini tan›mas›na yönelik çok önemli davran›fllar kazand›rm›flt› ona.
O, gelecekte binlerce ö¤rencinin yetiflmesinde sorumluluk üstlenecekti. Onlara
konuflma ve davran›fllar›yla örnek olmal›yd›. Ö¤retmenin ö¤renciler için öykünülebilecek en güçlü model oldu¤unu da biliyordu. Çocuklar›n Türkçeyi düflünme ve
iletiflim dili olarak do¤ru ve etkili kullanmalar›nda, ö¤retmenlere düflen görevlerin
neler oldu¤unu fakülte y›llar›nda iyice kavram›flt›.
Mehmet, kendisine “Do¤ru ve etkili konuflabilmek için neler yapmal›y›m?”, “Baflar›l› bir konuflmay› yap›land›ran beceriler nelerdir?” sorular›n› yöneltti. Biliyordu
ki kiflinin yaflad›¤› sorunun nedenini anlamas›, o sorunun çözümü için at›lm›fl en
önemli ad›md›. Sorunu çözecek en uygun yol, önce konuflma becerisiyle ilgili kuramsal bilgiler edinmek ve onlar› uygulamalarla kal›c› davran›fllara dönüfltürmekti.

Anahtar Kavramlar
• Konuflma
• Vurgu, tonlama, kavflak, durak,
ulama

• Konuflman›n temel ögeleri
• Konuflma ilkeleri

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• KONUfiMA
• KONUfiMAYI YAPILANDIRAN ALT BECER‹LER
• Türkçedeki Seslerin Do¤ru Söylenmesi (Ç›kar›lmas›)
• Konuflma S›ras›nda Vurgunun Anlam Yarat›c› ‹fllevinden Yararlanma
• Konuflma S›ras›nda Bir Söyleyifl Özelli¤i Olarak Tonlamadan Yararlanma
• Konuflmada, “Kavflak” ve “Durak” Gibi Anlam› Ayd›nlat›c› Söyleyifl
Özelliklerinden Yararlanma
• Konuflmada Ak›c›l›¤› Sa¤layabilmek ‹çin Uygun Durumlarda Ulamadan
Yararlanma
• KONUfiMA D‹L‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
• BAfiARILI B‹R KONUfiMANIN TEMEL ÖGELER‹
• ETK‹L‹ KONUfiMA ‹LKELER‹ (KONUfiMANIN VER‹M‹N‹ ETK‹LEYEN ETKENLER)
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G‹R‹fi
Konuflma, duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas›na olanak sa¤layan dilsel bir beceridir. Konuflma; toplumsal yaflam›n tüm iliflkilerinde, kiflilerin en çok gereksinim
duydu¤u en kolay ve en etkili iletiflim yoludur. Kiflinin okul ve toplum yaflam›ndaki baflar›s›yla konuflma becerisi edinmesi ve bu beceriyi amaca uygun biçimde yaflama geçirmesi aras›nda güçlü bir iliflki vard›r. Öte yandan demokratik toplumlar;
duygu ve düflüncelerini do¤ru ve etkili aktarabilen, sorunlar›n› konuflarak çözebilen bireylere gereksinim duyarlar. Kiflilerin demokratik toplumun etkin bir üyesi
olabilmesi için, do¤ru ve etkili konuflmay› sa¤layan tüm becerileri edinmesi ve bu
becerileri konuflma ilkelerine uyarak yaflama geçirmesi gerekir.

KONUfiMA
Konuflma; zihinde tasarlananlar› söze dönüfltürme ya da sözle gerçeklefltirilen, kifliler aras›nda etkileflim yaratan bir anlat›m etkinli¤i olarak ifade edilebilir. ‹nsan
için temel bir gereksinim olan konuflma; kiflinin toplumsal iliflkilerinde, okul ve ifl
yaflam›nda baflar›y› etkileyen bir beceridir.
Özdemir, “Güzel ve Etkili Konuflma Sanat›” adl› kitab›nda konuflma becerisine
flöyle anlamlar yükler (1999, ss. 10-11):
... ‹nsano¤lunu hayvanlardan, öteki canl› yarat›klardan üstün k›lan güçlerden biri de
ak›ld›r. Ancak ak›l yürüterek buldu¤umuz gerçekleri, düflünceleri söze dönüfltürmedik mi
ölü bir sessizlikte kal›r bunlar. D›fllaflamaz, insanlara ulaflamaz. Böyle olunca da ak›l geliflemez, paslan›r. Bunun do¤al sonucu olarak, yeni düflünceler üremez. Öyleyse ak›l ve düflünme gücümüzü gelifltiren, onlar›n verimlerini tafl›yan do¤urgan bir güçtür konuflma...
Bu yönden söz ya da baflka bir deyiflle, konuflma, yararlanmas›n› bilenlerin elinde bugün
de en etkili bir araçt›r. Bu etkiyi Yunus Emre bir fliirinde flöyle belirtir:
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.
Kifli bile söz demini
Demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uçma¤ ede bir söz.
Bu dizelerdeki “söz” kavram›n› konuflmayla eflanlaml› sayarak Yunus Emre, cenneti cehenneme çevirecek üstün bir güç buluyor konuflmada. Bu gerçe¤i tarihin ak›fl› içinde nice
devlet ve siyaset adamlar› da sezinlemifl, y›¤›nlar› artlar›ndan sürüklemek için de¤iflik
amaçlar do¤rultusunda yararlanm›fllard›r konuflmadan. Bunun gibi, kifliler ve toplumlar
aras›ndaki birçok karmafl›k, güç sorun da konuflmalar yoluyla çözümlenmifltir. Bir atasözümüzün dedi¤i gibi: “‹nsanlar konufla konufla, hayvanlar koklafla koklafla anlafl›r.”

Kutadgu Bilig’de “‹nsanda dilince de¤iflir kader / Ya yurda bafl olur, ya bafl› gider.” sözleriyle anlat›lmak istenen düflünce de konuflman›n önemini yans›t›r. Ko-
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nuflma, duygu ve düflüncelerin sözle aktar›lmas› eylemidir. Bireyin dil yoluyla kurdu¤u iletiflimin bir boyutunu oluflturur. Bu anlam›yla kifliler aras›ndaki yaflant›lar›n
paylafl›lmas›na olanak sa¤lar. Ça¤›m›zda demokratik yaflam› oluflturmada bir etken
oldu¤u gibi demokratik bir toplumda vazgeçilmeyecek en temel bireysel hak ve
görevdir (Sever, 2004, s. 22).
• Konuflma, e¤itimle gelifltirilebilen bir beceridir.
Do¤ru ve etkili konuflma; okul türü ö¤renmeyle kazand›r›labilen, kiflinin gösterdi¤i çabalarla gelifltirilebilen bir beceridir. Bunun için ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini aktarabilecekleri e¤itim ortamlar›, konuflma becerisiyle ilgi davran›fllar›n kazand›r›lmas›nda önemli bir ifllev üstlenir. Okulöncesi e¤itim sürecinden bafllayarak ö¤retmenlerin ö¤rencilerin yapt›klar› sözlü anlat›mlar›; konuflma ilkelerine
ve kurallar›na uygun dönütlerle düzeltmesi, pekifltirmesi gerekir. “Yüzme suda ö¤renilir.” sözünün anlatt›¤› gibi konuflma becerisinin uygulamal› çal›flmalarla ö¤rencilere edindirilebilece¤i, temel bir ilke olarak benimsenmelidir.
• Konuflma, metin oluflturma eylemidir.
Konuflma, amaca uygun metin oluflturma eylemidir. Konuflman›n verimini belirleyen temel etken, bu metnin konuflma ilkelerine uygun oluflturulmas› ve konuflma kurallar›na göre aktar›lmas›d›r. Baflka bir söyleyiflle konuflma, birtak›m
sözcülerin ses arac›l›¤›yla dinleyene ya da dinleyenlere aktar›lmas› çabas› de¤ildir. Bunun için duygular›n ve düflüncelerin zihinsel ifllemelerden geçirilerek amaca uygun olarak bir metne dönüfltürülmesi gerekir. Duygu ve düflünce boyutuyla
oluflturulmam›fl söz y›¤›nlar›, nitelikli bir konuflma olarak de¤erlendirilemez. Anlams›z, amaca uygun olmayan sözel aktar›mlarla da sa¤l›kl› iletiflim kurulamaz.
Baflar›l› bir konuflma için kiflilerin okulöncesi dönemden bafllayarak düzeylerine
uygun yaz›nsal ve ö¤retici metinlerle karfl›laflt›r›lmas› gerekir. Türkçenin söz varl›¤›n›, anlat›m olanaklar›n›, kurallar›n› duyarl›kla yans›tan metinleri anlayarak
okuma al›flkanl›¤› kazanmak; do¤ru ve etkili konuflman›n en etkili yoludur. Kiflinin kavramsal yönden geliflmesi, duygu ve düflünce üretme yetisini de besleyen
bir süreçtir. Bu ba¤lamda zihinde tasarlananlar›n söze ve anlaml› bir metne dönüfltürülebilmesi için kiflinin dilsel olarak öykünebilece¤i nitelikli yap›tlara gereksinimi oldu¤u bilinmelidir.
Zihinsel çabalarla oluflturulmufl bir metindeki dilsel birimlerin ses yoluyla d›fla
vurulmas› (aktar›lmas›), duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas›na olanak sa¤layan bir
eylemdir. Konuflman›n bir anlat›m etkinli¤i olarak de¤er tafl›yabilmesi için kiflilerin
bu eylemin niteli¤ini etkileyen alt becerileri edinmeleri gerekir.
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Türkçedeki Seslerin Do¤ru Söylenmesi (Ç›kar›lmas›)
Ses; akci¤erlerden gelen havan›n ses yolunda yapt›¤›, a¤›zdan ç›karak yay›lan, iflitme organlar›n›n duyabildi¤i titreflim (Püsküllüo¤lu, 1994: 925) olarak tan›mlanabilir. Beyin, aktarmak istedi¤i duygu ve düflünceyi konuflma organlar› (akci¤erler,
ses telleri, dil, damak, difller, dudaklar vb.) arac›l›¤›yla dil dizgesi içindeki seslere
dönüfltürür. Konuflma organlar›n›n dil seslerini oluflturmas›na “bo¤umlanma”, bir
sesin ç›kar›lmas› için ses yolunun herhangi bir yerinde oluflan daralma ya da kapanmaya da “bo¤umlanmak” denir. Dil seslerinin do¤ru biçimde bo¤umland›r›lmas› (sesletilmesi) etkili konuflman›n temel koflullar›ndan biridir. (Türkçenin ses
özellikleri için Ünite 3’e bak›n›z.).
Türkçenin ses dizgesinin tan›nmas›; seslerin kendi ç›kak noktalar›nda oluflturulmas›, anlafl›l›r ve etkili bir konuflma için uyulmas› gereken önemli bir ilkedir.
Seslerin kendi ç›kaklar›nda oluflturulabilmesinde do¤ru solunumun önemi büyüktür. Ünlü ve ünsüzler; dil, dudak, damak, difl, g›rtlak gibi konuflma örgenlerinin
aç›l›p-kapanma, yaklafl›p-uzaklaflma, gerilip-çözülme gibi çeflitli devinimleriyle bo¤umland›r›l›r. Ses dizgesinin do¤ru bo¤umland›r›labilmesi için konuflma örgenlerinin de her sesin do¤ru oluflumuna katk› sa¤layacak bir ifllevi gerçeklefltirmesi gerekir. Tafler (1987)’e göre diyaframla kar›n bofllu¤unu kullanarak gö¤üs alt›ndan
soluk al›p verme, topluluk karfl›s›nda yap›lan konuflman›n etkili ve baflar›l› olmas›n› sa¤lar. Çünkü, diyaframdan yap›lan solunumda geniflleyen akci¤erler, içine
konuflma etkinli¤inde kullanabilece¤i yeterli havay› al›r. (Solunum al›flt›rmalar›
için, Tafler (1987, ss. 111-113), Özdemir (1999, ss. 69-77) ve fienbay (1989; ss. 1924)’›n çal›flmalar›ndan yararlan›labilir.)
Tafler (1987, ss. 180-181)’e göre Türkçenin ünlü ve ünsüzlerinden oluflan ses
dizgesinin genel özellikleri flöyle özetlenebilir:
• Türkçe; genel olarak yaz›ld›¤› gibi konuflulan, konufluldu¤u gibi yaz›lan bir
dildir.
• Türkçede, yumuflak g (¤)’nin d›fl›nda yaz›ld›¤› gibi söylenmeyen, söylendi¤i
gibi yaz›lmayan hiçbir ses yoktur.
• Türkçe ses yönünden zengin bir dildir.
• Türkçenin sesleri g›rtlaks›l›ktan, burunsuluktan kurtuldu¤u için h›r›lt›l› de¤il
p›r›lt›l›d›r. Sesler; h›mh›m ve bo¤uk de¤il, t›n›l› ve parlak özellik gösterir.
• Türkçenin bütün sesleri renkli, ezgili ve yumuflakt›r.
• Türkçenin ünlü ve ünsüzlerinin tümü kolayca bo¤umland›r›labilir, seslerin
hiçbiri bo¤umlanmada zorlay›c› de¤ildir.
• Türkçenin yazma, okuma ve konuflmay› kolaylaflt›ran yal›n ve sa¤lam kurallar› vard›r.
Kiflilerin do¤ru ve etkili bir konuflma becerisi edinebilmeleri için kendi konuflma seslerine bir kiflilik kazand›rmalar› beklenir. Konuflan kifli, sesiyle konuflmaya
baz› özellikler katarak baflar›l› bir konuflman›n temellerini kurar. Konuflmac›n›n sesini yönetmesiyle yaratt›¤› bu özellikler flöyle özetlenebilir:
‹flitilebilirlik: Söylenenlerin dinleyiciler taraf›ndan anlafl›labilmesini sa¤layan
temel öge, sesin iflitilebilir olmas›d›r. Gere¤inden fazla alçak ya da yüksek sesle
konuflulan bir ortamda duygu ve düflüncelerin etkilice paylafl›lmas› olanaks›zd›r.
Konuflman›n verimli olabilmesi, amaçlanan bir iletiflim sürecini yaratabilmesi için
öncelikle söylenenlerin anlafl›lmas› gerekir. Bunun için de yap›lacak konuflman›n
kolayca iflitilebilir olmas› önemlidir.
Aç›kl›k: Konuflmac›n›n kulland›¤› sözcüklerdeki ünlü ve ünsüzleri tam de¤erlerini vererek seslendirebilmesidir. Seslerin ç›kaklar›nda oluflturulmas›na özen gös-

Konuflman›n ses özellikleri;
• iflitilebilirlik
• aç›kl›k
• do¤all›k
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terilmesi, sözcüklerin ve cümlelerin oluflturdu¤u anlam›n aç›kça anlafl›labilmesi
demektir. Bilinmelidir ki konuflma eylemi, aktar›lmak istenen duygu ve düflüncelerin dinleyenler taraf›ndan anlafl›lmas›yla/paylafl›lmas›yla amac›na ulafl›r. Aç›kl›k,
sözlü anlat›mda bu paylaflmay› sa¤layan temel bir etkendir.
Do¤all›k: Sesin konuflma sürecinde içeri¤i bütünleyen, tamamlayan, içeri¤e
iflitsel renk katan bir öge olarak kullan›lmas›d›r. Baflka bir söyleyiflle sesin duygu
ve düflüncelerin tafl›d›¤› anlam›n (sevinç, üzüntü, kayg› vb.) niteli¤ine uygun biçimde de¤iflebilmesidir. Bu de¤iflimde sesin yapmac›k ve zorlama biçimde kullan›lmas›, konuflman›n dinlenebilirli¤ini ve inand›r›c›l›¤›n› etkiler. Konuflma ak›fl›nda
çeflitli duygu durumlar›, sesin t›n›s›nda yarat›lan do¤al de¤iflikliklerle dinleyenlere
yans›t›lmal›d›r.

Konuflma S›ras›nda Vurgunun Anlam Yarat›c› ‹fllevinden
Yararlanma

Vurgu: Konuflma ve okuma
s›ras›nda bir hecenin ya da
sözcü¤ün ötekilerden daha
bask›l› söylenmesidir.

Do¤ru ve etkili bir konuflma, vurgunun anlam› belirtici ve anlam yarat›c› ifllevlerinden yararlanabilmeyi de gerektirmektedir. Konuflmada baz› heceler üzerindeki
farkl› ses bask›s›, aktar›lmak istenen duygu ve düflüncenin do¤ru kavranmas›na
olanak sa¤lar. Her dil, kendi ses dizgesine ba¤l› olarak kimi heceleri bask›l› söyleyifllerle anlam›n oluflmas›na ortak eder. Yap›lan vurgular›n do¤rulu¤u ve amaca
uygunlu¤u, konuflma ve okuma eylemini dinlenilir ve anlafl›l›r k›lar.
Vurgu, konuflma ve okuma s›ras›nda bir hecenin ya da sözcü¤ün ötekilerden
daha bask›l› söylenmesidir. Temel ifllevi de anlam›n oluflmas›n›, kavranmas›n› sa¤lamak; söze duygu de¤eri katarak dinleyicinin ilgisini uyand›rmakt›r.
Özdemir (1999, s. 53)’e göre vurgunun anlam› belirlemede önemli bir ifllevi
vard›r. Konuflma ve okumam›z› canland›rmak için vurgulama becerisini bilmemiz
ve onun gereklerine uygun davranmam›z gerekir. Eksik ve yanl›fl vurgular ya da
gerekti¤i zaman vurgunun yap›lmamas›, sözün duygu de¤erinin yitirilmesine neden olur. Dinleyicinin ilgisi da¤›l›r, anlam›n kavranmas› güçleflir. Sesin yaratt›¤›
söyleyifl güzelli¤i ortaya ç›kmaz. Bunun içindir ki vurgu, ses ve söyleyifl yönünden
önemli bir olayd›r.
Gencan (1975, s. 63)’a göre ise vurgu; sesi, söyleyifli, sözdeki ezgiyi canland›r›r. Vurgusuz okumalarda anlamlar yeterince ayd›nlat›lamaz. Vurgu ile sözlerine
canl›l›k katmayan bir konuflmac›, ne denli yararl› ve coflturucu konular› ele al›rsa
als›n, dinleyicileri uyuklamaktan kurtaramaz.
Dilimizde vurgu ile ilgili olarak söylenebilecek en genel kural fludur: Türkçe
sözcüklerin genellikle son hecesi vurgulan›r. Türkçede bu kural›n d›fl›nda kalan baz› örnekler de bulunmaktad›r.
Sözcük vurgusuyla ilgili baz› temel ilkeler ise flöyle belirlenebilir:
• Tek heceli sözcükler vurgusuzdur.

ÖRNEK

“Kufl, k›fl, tafl, kafl, gel-, gör-, bak-, tak-, dün, çok” gibi tek heceden oluflmufl sözcüklerin söyleniflinde vurgu yap›lmaz.
• Çok heceli sözcüklerin vurgular›, genel olarak son hecede yap›l›r.

ÖRNEK

“Çocuklar, bugün gelecek. Ormanlar, yurdumuzun gelece¤idir. Ayfle, okula gidiyor.” gibi çok heceli sözcüklerle kurulan cümlelerde vurgu, sözcüklerin son hecelerinde yap›l›r.
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• ‹ki heceli yer adlar›nda vurgu ilk hecede yap›l›r.
“A¤r›, Bursa, ‹zmir, Ceyhan, Toros, Rize, Mardin” gibi iki heceli yer adlar›n›n
söyleniflinde, ilk heceler vurgulan›r.

ÖRNEK

Türkçede yer ad› olan “Bodrum” ile bir yap›n›n yol düzeyinin alt›ndaki bölümünü anlatan “bodrum”, söyleyiflte vurgu ile birbirinden ayr›lmal›d›r. Yer ad›nda
vurgu ilk hecede yap›l›r (Bodrum), di¤erinde vurgu ikinci hecededir (bodrum).
• Çok heceli yer adlar›nda, ikinci hecedeki ses say›s› birincidekinden
çok ise vurgu ikinci hecededir.
“Çanakkale, Hakkâri, Antalya, Malatya, Tekirda¤, Denizli” gibi çok heceli yer
adlar›nda, ikinci heceler vurgulan›r.

ÖRNEK

• Ekler, genel olarak, sözcük vurgular›n› kendi üzerlerine çekerler.
“Kalem, kalemler, kalemlerimiz, kalemlik; deniz, denizci, denizden, denizcilik” gibi sözcüklerin sonlar›nda yer alan eklere vurgu yap›l›r. Yaln›z olumsuzluk
eki -me, -ma; soru ilgeci olan mi, sözcü¤e küçültme anlam› katmayan -ce eki; vurguyu kendinden önceki heceye aktar›r.
“Ali, gelmeyecek. ; Ali geldi mi? ; bence, ulusça, insanca” vb.

ÖRNEK

• Genifl zamanl› eylem kiplerinde olumsuzluk eki -me vurgulan›r.
“O beni hiç dinlemez.” vb.

ÖRNEK

• “ile” sözcü¤ü ve ek eylemin “i-se, i-di, i-mifl, i-ken” çekimleri ek olarak
kullan›ld›¤›nda vurgu, bunlardan önceki hecede yap›l›r.
“benimle, Bar›fl’la; gelirse, mutluysa; gülerdi, severdi; severmifl, gülermifl; severken, gülerken” vb.

ÖRNEK

• “ki” ve “de” ba¤lac›, vurguyu kendinden önceki sözcüklere iter. “-ki”
ve “-de” eki vurguyu üzerine çeker.
“Unutmay›n ki çocuklar gelece¤imizdir.”, “S›n›f›m›z da temizlendi.”; “Evdeki hesap çarfl›ya uymaz.”, “S›n›f›m›zda birçok baflar›l› ö¤renci var.” vb.

ÖRNEK

• “ki” ba¤lac›n›n kaynaflmas›yla oluflan “belki, sanki, mademki...” sözcüklerindeki “ki” vurgulanmaz.
“belki, sanki, mademki” vb.

ÖRNEK

• Zaman belirten “-leyin” eki, vurguyu kendinden önceki heceye iter.
“Sabahleyin bulufltuk. Akflamleyin görüfltük.” vb.

ÖRNEK
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• Yüklemden uzak kalm›fl özneler cümle vurgusu al›r.

ÖRNEK

Ton: Konuflmada yarat›lmak
istenen duygunun niteli¤ine
göre sesi alçalt›p
yükselterek sa¤lanan
anlat›m gücü.
Ezgi: Konuflma s›ras›nda
oluflturulan ton
de¤iflimlerinin tümü.
Tonlama: Konuflma
s›ras›nda sesin alçal›p
yükseltilmesi, sesin
ezgilendirilmesi.

Vurgu alan öznelerin yaz›da virgül ile ayr›lmas› gerekir. Örne¤in; Kemal Tahir,
Yorgun Savaflç› adl› roman›nda vatan›n› kurtarmak için u¤raflanlarla, umutsuzlu¤a düflmüfl olanlar›n durumlar›n› yans›t›r.

Konuflma S›ras›nda Bir Söyleyifl Özelli¤i Olarak
Tonlamadan Yararlanma
Ton (titrem), konuflmada yarat›lmak istenen duygunun niteli¤ine göre sesi alçalt›p yükselterek sa¤lanan anlat›m gücüdür. Konuflma s›ras›nda yarat›lan ton (titrem) de¤iflimlerinin tümüne “ezgi” denir. Tonlama (titremleme); konuflmada çeflitli duygular› belirtmek için sesin yükselip alçalmas›, sertleflip yumuflamas›; sesin
ezgilenmesidir.
Konuflma dilinde cümlede anlamca önemsenen öge; ses tonundaki de¤iflikliklerle, yap›lan vurgu ve duraklarla dinleyiciye yans›t›l›r. Konuflan kiflinin söylemek
istediklerini amaca uygun biçimde aktarabilmesi için, cümledeki ezginin vurgulanmak istenen en önemli ögede en yüksek noktaya ulaflmas› gerekir. Bunun için iki
yola baflvurulur:
• ‹letinin anlamca önemli ögenin yükleme yaklaflt›r›larak oluflturulmas›
Yaz› dilinde oldu¤u gibi konuflmada da vurgulanacak olan öge, yükleme yaklaflt›r›larak daha bask›n bir tonda seslendirilir.
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Dün akflam kardeflimle sinemaya gittim. (Baflka yere de¤il “sinemaya” gittim. Vurgulanan öge: yer)
Dün akflam sinemaya kardeflimle gittim. (Baflkas›yla de¤il “kardeflimle” gittim.
Vurgulanan öge: kifli)
Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflka zaman de¤il “dün akflam” gittim.
Vurgulanan öge: zaman)
• ‹letinin önemsenen ögenin bask›n tonda vurgulanarak oluflturulmas›
Cümlede yer alan sözcüklerin yerleri de¤ifltirilmeden vurgulanacak öge daha
bask›n tonda seslendirilerek duygu ve düflüncelerin do¤ru ve etkili aktar›lmas› sa¤lan›r. Ergenç (1995, s. 25)’e göre belirtilmek istenen ögenin öncesinde ya da sonras›nda verilen bir durakla vurgu pekifltirilir.
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Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflkas›yla de¤il “kardeflimle” gittim.
Vurgulanan öge: kifli)
Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflka yere de¤il “sinemaya” gittim.
Vurgulanan öge: yer)
Kardeflimle sinemaya dün akflam gittim. (Baflka zaman de¤il “dün akflam” gittim. Vurgulanan öge: zaman)
Anlat›lanlara duygu, düflünce, coflkunluk, sertlik, yumuflakl›k gibi özellikler kat›larak anlam›n belirgin duruma getirilmesinde tonlaman›n önemli bir ifllevi vard›r.
Afla¤›daki cümleleri sertlik (uyar›), ac›ma ve coflkunluk anlamlar› vererek okuyunuz:

ÖRNEK

- Bir daha televizyonda fliddeti olumlayan ve senin geliflimine uygun olmayan
programlar izlemeyeceksin.
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- Bu küçücük yavru, sokaklarda çal›flt›r›lmak için mi okula gönderilmiyor?
- Yaflas›n! Babam yar›n yurt d›fl›ndan dönüyor.
Konuflma s›ras›nda ses de¤ifliklikleriyle konuya, amaca, duyguya göre anlam
etkisi yarat›labilir. Gencan (1979, ss. 71-72), konuflma ezgisindeki ton de¤iflikli¤inin yarat›lan anlamla ilgisini flöyle aç›klar:
a) Emir temeli üzerine kurulan cümleleri, sesimize verece¤imiz tonla istedi¤imiz kesinlikte, sertlikte, yumuflakl›kta, okflay›c›l›kta... söyleyebiliriz:
Çal›fl, çabala, gayret et; sonra piflman olursun ! ...
b) Sorulu cümleler tonlanmaya daha elveriflidir:
Bunu nas›l yapt›n?... Düflünmedin mi hiç?... Ne olmufl sanki?...
c) Soru sözcü¤ü ya da eki kullan›lmadan tonlamayla söze soru çeflnisi kat›ld›¤› da olur:
Demek beni gördün de görmezlikten geldin?
Ben!
d) Tonun en çok de¤er katt›¤› sözler ünlemli olanlard›r.
Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!
(Atatürk)
e) Kimi hecelerin bask›l› uzat›lmas›yla da anlat›ma abart›l› bir duygu kat›l›r:
- Yaz›››k! Pek de gençti.
- Yoook! Yanl›fl anlad›n›z; ölen o de¤il babas›...
- Oooh! Biraz rahatlad›m...
Söyleyifl özelli¤i, vurgu ve ton gibi konuflmay› yap›land›ran alt becerileri edinme; konuflman›n anlafl›l›r ve dinlenilir k›l›nmas›na, tekdüzelikten kurtulup canlanmas›na önemli katk›lar sa¤lar.

Konuflmada “Kavflak” ve “Durak” Gibi Anlam› Ayd›nlat›c›
Söyleyifl Özelliklerinden Yararlanma
Kavflak ve durak, konuflmada içeri¤in ayd›nlanmas›n› sa¤layan en önemli anlam
ay›r›c› alt becerilerdir.
Kavflak, son sesinde ünsüz bulunan bir sözcükle önsesinde ünlü bulunan bir
sözcük aras›nda söyleyiflte gerçekleflebilecek ulamay› ortadan kald›rmak için yap›lan k›sa ara olarak tan›mlanabilir.
balkon ‘aç›km›fl / balkona ç›km›fl (Ergenç, 1995, s. 23).
Örnek söyleyiflte “balkon” ya da “balkona” sözcü¤ünden sonra verilen k›sa ara,
anlam›n ay›rt edicili¤ini sa¤lar.
Durak, konuflmada anlam›n gerekti¤i biçimde sözcükler aras›nda yap›lan ses
kesintisidir. Konuflma s›ras›nda yap›lan durufl ya da susufllarla aktar›lmak istenen
anlam›n oluflmas› sa¤lan›r. Konuflman›n do¤al ak›fl› içinde verilmek istenen iletinin
do¤ru anlafl›lmas› ve anlam›n gölgelenmemesi için, amaca uygun duraklar›n yap›lmas› gerekir.

ÖRNEK
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Oku baban gibi (durak) eflek olma!
Oku (durak) baban gibi eflek olma!
Söyleyiflte “gibi” ilgecinden ya da “oku” sözcü¤ünden sonra yap›lan durak, ayn› sözcüklerden oluflan iki cümlenin anlam›n› tümüyle de¤ifltirmektedir.
Yaz›l› anlat›mda noktalama imleri, cümle içinde durulmas› gereken yerleri belirleyerek yanl›fl anlamalar› engeller. Anlama aç›kl›k kazand›r›r, yaz›n›n kolay
okunmas›n› sa¤lar. Durak, konuflma eyleminde noktalama imlerinin ifllevini yerine
getirme sorumlulu¤unu üstlenir.
Konuflmada k›sa ( / ), normal ( // ), uzun ( /// ) süreli olmak üzere üç biçimde durak yap›l›r. Bu duraklar›n yap›laca¤› yerler flöyle belirtilebilir (Özben, 1989,
ss. 90-92):
• K›sa süreli duraklarda genellikle soluk al›nmaz.
Seslenmelerden (hitaplardan); efl görevli söz öbeklerinden; biçimce ba¤l›
cümleciklerden; ünlem ve ünlem görevli ögelerden; s›ral› cümlelerin cümleciklerinden; çok k›sa cümlelerden; koflullu, ki’li ve baflka yancümleciklerden; cümle bafl› ba¤laçlar›ndan; uzun cümlelerde öznelerden sonra, k›sa
duraklar yap›labilir.
• Normal duraklarda, biten sözle birlikte soluk verme tamamlan›r ve
uygun biçimde soluk al›narak yeniden söze bafllan›r.
Cümle bitifllerinden sonra; cümle bafllang›çlar›nda (iki nokta, noktal› virgül
iflaretlerinden sonra); anlamca ba¤l› cümlecikler aras›nda; karfl›l›kl› konuflmalar, sorular ve yan›tlar aras›nda; uzun olan ba¤l› ve s›ral› cümlecikler aras›nda; cümle bafllang›c› say›lan ve anlam güçlendirici ifllevi olan “ve” ba¤lac›ndan sonra; karfl›t duygu ve düflünceleri yans›tan söz dizileri aras›nda;
uzun arasözlerden önce ve sonra, soluk verifl tamamlanarak yeni bir soluk
al›fltan sonra söze bafllan›r. Bu, normal soluk duraklamas›d›r.
• Uzun süreli duraklarda, birkaç kez soluk al›p verilebilir.
Konuflma metinlerinin bölümleri aras›nda; paragraflar ve dize kümeleniflleri
aras›nda; bir de anlaml› susufllar›n gerektirdi¤i yerlerde uzun süreli durak
yap›l›r. Bu durak aralar›nda solunum tamamland›ktan sonra da soluk al›n›p
verilebilir. Bunlarda da bölümlerin oluflum özelli¤ine, durak yap›lacak yerlerde anlam ay›r›c› bir ifllevin do¤up do¤mayaca¤›na dikkat edilmelidir.

Konuflmada Ak›c›l›¤› Sa¤layabilmek ‹çin Uygun
Durumlarda Ulamadan Yararlanma
Konuflman›n ak›c›l›¤›n› sa¤layan etkenlerden biri de “ulama”d›r. Ulamada, art arda
gelen sözcüklerden ilkinin sonundaki ünsüz, kendinden sonra gelen sözcü¤ün bafl›ndaki ünlüye ses bak›m›ndan ba¤lanarak söylenir.
Örnek: günefl9açt›, sabah9oldu vb.

KONUfiMA D‹L‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
Dil, sesli göstergeler dizgesidir. Bu dizge, belli insan topluluklar›na göre de¤ifliklikler gösterir. Konuflma dili; yaz› dili gibi düzenli kurallar› olmayan, yaz› dilinden
az çok farkl›l›klar gösteren, bir toplulu¤un çeflitli yaflam durumlar›nda seslendirdi¤i dildir. Türkçenin, konuflma dili olarak en belirgin özelli¤i, kula¤a hofl gelmesi-
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dir. Aksan (1990, s.22)’a göre “ünlüleri bol bir dil olan Türkçe bu niteli¤iyle ünlü
uyumlar› ve ünsüz benzeflmeleriyle kula¤a hofl gelen, kula¤› t›rmalamayan ses birleflmeleriyle; sözün de¤iflik yerlerinde beliren vurgu, ton ve ezgi (entonasyon)
özellikleriyle ahenkli, kula¤a hofl gelen bir dil görünümü vermektedir. Kald› ki
Türkçe bilmeyen ya da bu dili yeni ö¤renen birçok yabanc›n›n Türkçe için “Ne hofl
ahengi var flu Türkçenin!” dediklerini duymufluzdur.
Konuflma dilinde, durak, vurgu, tonlama gibi söyleyifl özellikleriyle sözcük ve
cümlelere anlam yüklenir. Yaz› dilinde bu ifllev noktalama (yaz›m) imleriyle gerçeklefltirilir. Anlat›lanlar›n tam ve do¤ru anlafl›labilmesi için yaz›l› anlat›m kurallar›na özenle uyulmas› gerekir. Konuflma dilinde cümle kurulufllar›, yaz› dilindeki kadar özenli olmasa da sesin vurgu ve titremleriyle anlat›ma canl›l›k ve güç
kat›l›r. Bedensel devinimle (el ve kol hareketleriyle), jest ve mimiklerle anlat›m
desteklenir.
Türkçede konuflma dilinin söyleyifle yans›yan baz› özellikleri flöyle özetlenebilir:
• Türkçe; yaz›ld›¤› gibi okunan, okundu¤u gibi yaz›lan bir dil olmas›na karfl›n
yumuflak g (¤), bu kural›n d›fl›nda kal›r. Yaz› dilinde gösterilen yumuflak g,
söyleyiflte bir ses olarak belirtilmez.
• “¤” ünsüzü da¤, ya¤, ça¤, a¤, s›¤ vb. örneklerde de görülece¤i gibi son seste kendisinden önce gelen ünlülerin etkisiyle kaybolur ve kendinden önceki ünlüler de uzun söylenir. Örnek: dã, yã, çã, ã, sã vb.
• “¤” ünsüzü, “e” ve “i” ünlüleriyle birlikte bulundu¤u sözcüklerde “y” sesine
dönüflür. Örnek: e¤len- eylen, e¤il-eyil, de¤nek- deynek, de¤irmen-deyirmen vb.
• Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz aras›nda yer alan “¤” ünsüzü, söyleyiflte
yitirilerek kendinden önceki ünlünün uzamas›na yol açar. Örnek: ya¤muryãmur, ö¤retmen-õretmen vb.
• Türkçede genifl yuvarlak “o” ve “ö” ünlüleri, kendinden sonra gelen “¤” ünsüzünü söyleyiflte “v”ye dönüfltürme e¤ilimi gösterir. Örnek: ko¤cu-kovcu;
ö¤ün-övün, dö¤-döv vb.
• Türkçede “y” ünsüzü önündeki “a” ve “e” ünlülerinin söyleyiflte daralmas›,
baz› sözcükler için, yaz› ve konuflma dilinde farkl›l›klara neden olur. “-en”,
“-ecek”, “-erek” ekleri;
• “-ebilmek”, “-edurmak” gibi yeterlik ve sürerlik oluflturan eylemler; ünlülerle biten gövdelere geldi¤inde Türkçede iki ünlü yan yana bulunmayaca¤›
için aralar›na giren “y” kaynaflt›rma ünsüzü, kendinden önceki ünlüyü yaln›z konuflmada daralt›r.
baflla-y-an (yaz›l›r), bafll›-y-an (söylenir)
ara-y-a- cak (yaz›l›r), ar›-y-a-cak (söylenir)
bil-me-y-erek (yaz›l›r), bil-mi-y-erek (söylenir)
dinle-y-ebilme (yaz›l›r), dinli-y-ebilme (söylenir)
bekle-y-edursun (yaz›l›r), bekli-y-edursun (söylenir)
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BAfiARILI B‹R KONUfiMANIN TEMEL ÖGELER‹
Duygu ve düflüncelerin etkili aktar›lmas›, dinleyenlerin de anlat›lanlar› tam ve do¤ru anlamas›; konuflma sürecinin temel amac›d›r. Gerek haz›rl›kl› gerekse haz›rl›ks›z konuflmalarda konuflan›n kiflili¤iyle ilgili olumlu izlenimlerin oluflabilmesi, söylediklerinin istekle dinlenebilmesi için baz› konuflma kurallar›na uyulmas› gerekir.

Baflar›l› konuflman›n temel
ögeleri:
1. ‹çten, güven verici olma
2. Dili kullan›rken özenli
olma
3. Sayg›l› ve hofl görülü
olma
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Baflar›l› bir konuflman›n temel ögeleri olarak adland›r›labilecek bu kurallar, flöyle
özetlenebilir:
• Güven verici ve içten olmak: Konuflmac›n›n “Ben bilirim.”, “Ben önemliyim.” gibi yarg›larla iletiflime girdi¤i, kifli ya da kiflileri yeterince önemsemedi¤i izlenimi uyand›rmas›; konuflma içeri¤inin etkilice paylafl›lmas›nda önemli bir engeldir. Anlat›lanlar›n çeliflki içermemesi, konuyla do¤rudan ilgili olmas›, (varsa) sorunu çözmeye yönelik somut ve uygulanabilir öneriler içermesi; konuflmac›ya güven oluflturan etkenler aras›ndad›r. Konufltu¤umuz kiflilere adlar›yla seslenmek, güven veren içten bir ortam›n oluflmas›na katk›
sa¤lar.
• Sayg›l› ve hoflgörülü olmak: Konuflan kiflinin konuflma s›ras›nda iletiflime
giren kifli ya da kiflilerin söylediklerini sayg› ve hoflgörüyle dinlemesi, varsa
kat›ld›¤›/kat›lmad›¤› düflünceleri içtenlikle aç›klamas› hem güven oluflturan
hem de dinleyenlerin ilgisinin da¤›lmas›n› önleyen davran›fllard›r. Konuflma
s›ras›nda kiflilerin duygu ve düflüncelerini paylaflmaya dönük hoflgörülü ve
sayg›l› davran›fllar›, verimli bir iletiflimin temel kofluludur. Karfl›l›kl› konuflmalarda dinlemeyi bilmek, söylenenlerin tam ve do¤ru anlafl›labilmesini
sa¤layan bir etkendir. Bu nedenle konuflan›n sözünün kesilmeden dinlenilmesi, konuflan›n da dinleyenin hoflgörü s›n›rlar›n› zorlamadan söyleyeceklerini s›n›rlamas› gerekir. Kesin ve kat› bir dil kullanman›n, emir cümleleriyle konuflman›n; iletiflim sürecinin niteli¤ini olumsuz biçimde etkileyece¤i bilinmelidir.
• Dili kullan›rken dikkatli ve özenli davranmak: Anlat›lmak istenene uygun sözcükleri seçmek ve onlar› do¤ru seslendirmek, konuflmay› yap›land›ran temel becerilerdir. Bunun için kiflinin yaz›l› kültürün olanaklar›ndan yararlanarak zengin bir söz da¤arc›¤› edinmesi gerekir.
fiimdi de Türkçenin özenli ve dikkatli kullan›lmamas›n›n yarataca¤› anlamsal
sorunlar› birkaç örnekle aç›klayal›m:
• “O kadar heyecanl›yd›m ki otobüsten, paraflütten iner gibi indim.” cümlesinde yanl›fl benzetmeden kaynaklanan bir mant›k yanl›fl›na düflülmüfltür. Otobüsten inme eylemi, paraflütten inmeye de¤il paraflütle inmeye benzetilebilir.
• Efl anlaml› sözcükleri birlikte kullanmak, konuflma dilinde düflülen önemli
yanl›fllardan biridir. Örne¤in “Ö¤retmenime sayg› ve hürmetlerimi sundum.”,
“Gelece¤imizi ve istikbalimizi iyi düflünmeliyiz.”, “Do¤an›n ve tabiat›n güzellikleri insanlara birer arma¤and›r.”, “‹lgi ve alâkan›z beni çok sevindirdi.”
cümlelerinde; sayg›-hürmet, gelecek-istikbal, do¤a-tabiat, ilgi-alâka sözcükleri efl anlaml›d›r.
• “Doktorlar›n yapt›klar› tüm giriflimler, hastaya yarar yerine zarar sa¤lad›.”
cümlesinde, “sa¤lamak” sözcü¤ü yanl›fl anlamda kullan›lm›flt›r. Sa¤lamak
sözcü¤ü olumlu durumlar, oluflumlar için kullan›l›r. Cümlede “sa¤lad›” sözcü¤ü yerine “verdi” sözcü¤ünün kullan›lmas› gerekir.
• Konuflma s›ras›nda duygu ve düflüncelerin k›sa ve yal›n cümlelerle aktar›lmas›na özen gösterilmelidir. Uzun, giriflik, anlafl›lmas› güç cümlelerle etkili
bir iletiflim kurulamayaca¤›; konuflman›n söz y›¤›flmacas› olmad›¤› bilinmelidir. Önemli olan, söylenenlerin kolay biçimde tam olarak kavranabilmesidir. Konuflmac›n›n temel sorumlulu¤u da anlam› tam karfl›layacak uygun
sözcükleri seçmektir. Örne¤in “Bugün ald›¤›m giysilerin bana yak›flt›¤›n› görünce mutlu oldum.” biçiminde aktar›labilecek bir yarg›; “Bugün ma¤azadan
parayla ald›¤›m yeni giysileri, önce eve götürdüm. Ünlü ma¤azan›n giysile-
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rini torbadan teker teker ç›kard›m, onlar› kendi kendime giydim. Sonra aynada yeni giysilerin bana yak›p yak›flmad›¤›na bakt›m. Bana çok yak›flt›klar›n› görünce mutlu oldum.” cümleleriyle oluflturulursa anlat›m gereksiz sözcüklerle gereksiz biçimde uzat›lm›fl olur.
Konuflma genellemelerden, toptanc› yarg›lardan, gereksiz sözcüklerden
ar›nd›r›lmal›d›r. Söylediklerimizin bellekte kal›c›l›¤›n› sa¤layabilmek için düflüncelerimizi örnekler vererek, karfl›laflt›rmalar yaparak somutlamal›y›z. Örne¤in “Ben bugüne kadar hiç yan›lmad›m. Ne söylediysem hepsi ç›kt›, gerçekleflti.”, “En iyisini ben bilirim.”, “Sa¤l›kl› olman›n tek koflulu spor yapmakt›r.”, “Bütün kitaplar, düflünceyi gelifltirici özellikler gösterir.” vb. genellemeci yarg›lar; konuflma sürecinin düflünsel iletiflim boyutunu olumsuz biçimde etkiler. Öte yandan anlamca aç›k yarg›lar oluflturabilmek için konuflma içeri¤inin gereksiz sözcüklerden ar›nd›r›lm›fl olmas› gerekir. Örne¤in
“Dün akflam, ünlü sanatç› ...... Bayrampafla Cezaevi’nden tahliye edilip sal›verildi.” cümlesinde “tahliye edilip” sözcükleri; “Ayfle’ye, bu yaz geçirdi¤im
tatilimdeki dinlenceyi bütün güzellikleriyle anlatt›m.” cümlesinde, “tatilimdeki” sözcü¤ü; “Arkadafl›mdan ald›¤›m kalemi ve silgiyi iade edip geri verdim.” cümlesinde ise “iade edip” sözcükleri gereksizdir.
Türkçede belirtisiz tamlamalar nitelenirken s›fat bafla getirilir. Örne¤in eski
kalem kutusu, eski Ankara Valisi, yeni çal›flma masas›, yeni banka müdürü
vb. Bu örneklerde s›fatlar bafla gelerek bütün öbe¤i niteler; ancak belirtili
tamlamalarda s›fat araya girer. Örnek: Ankara’n›n eski Valisi, babam›n yeni
gömle¤i vb.
Türkçede uzun ünlü yoktur. Arapça ve Farsça kaynakl› sözcüklerdeki “a,u,i”
ünlülerinin uzun/k›sa söyleniflleri anlam de¤iflikli¤ine yol açar. Örne¤in: râkip (binici), rakip (birbiriyle yar›flan); vâris (mirasç›), varis (toplardamar genifllemesi); âdet (al›flk›, görenek), adet (say›); âfl›k (afl›r› sevgi ve ba¤l›l›k duyan); afl›k (ayak bile¤inde bulunan küçük kemik); âlem (evren); alem (bayrak; minare, kubbe, sancak dire¤i gibi fleylerin tepesinde bulunan ay y›ld›z
vb. biçimindeki tepelik) vb. Konuflurken söz konusu sözcüklerdeki seslerin
uzun ya da k›sa söylenmesine gerekli özenin gösterilmesi, iletinin do¤ru aktar›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Öte yandan günlük yaflamda s›kça kullan›lan
“edebiyat”›n sesletilmesinde de yanl›fla düflüldü¤ü görülmektedir. Edebiyat
(yaz›n), Arapça ço¤ul eki alm›fl ve son hecesi uzatmal› (edebiya:t; Türk edebiya:t›) söylenmesi gereken bir sözcüktür.
Türkçede ba¤laç olarak kullan›lan ve ikinci hecesinin k›sa söylenmesi gereken “dahi” (dahi:), Arapçada çok üstün ak›ll› anlam›ndaki dâhi (da:hi) biçiminde sesletildi¤inde anlamsal bir sorun yarat›lm›fl olur.
Konuflurken Türkçe sözcüklerden yararlanmak temel bir ilke olarak benimsenmelidir. Eskimifl, yabanc› kökenli sözcükleri kullanmamaya özen göstermek, de¤iflik cümle türlerinden yararlanarak konuflmaya devingenlik kazand›rmak; anlat›lanlar›n dinlenebilirli¤ini ve anlafl›labilirli¤ini sa¤layan temel
özelliktir.

SIRAveS‹ZDE
Günlük etkinliklerde ve bilimsel çal›flmalarda yabanc› kökenli sözcük
terim kullanma
al›flkanl›¤›n›n yarataca¤› sorunlar› tart›fl›n›z.
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ETK‹L‹ KONUfiMA ‹LKELER‹ (KONUfiMANIN VER‹M‹N‹
ETK‹LEYEN ETKENLER)
Konuflma becerisinin amaca uygun bir niteli¤e kavuflabilmesi için afla¤›da yer alan
ilkelerin uygulamalarla kal›c› davran›fllara dönüfltürülmesi gerekir. Etkili konuflma
ilkeleri flöyle özetlenebilir:
• Derin, düzenli ve gürültüsüz biçimde soluk alma: Akci¤erlere yeterli
hava, düzenli biçimde gürültüsüzce çekilmeli; konuflma, soluk verme s›ras›nda gerçeklefltirilmelidir. Soluk, konuflma s›ras›nda söylenenlerle uygun
bir düzen içinde verilmeli; konuflmaya göre ayarlanmal›d›r. Konuflurken gö¤üs bofllu¤undan ve diyaframdan soluk alma, al›flkanl›¤a dönüfltürülmelidir.
• ‹flitilebilir bir sesle konuflma: Konuflman›n kolayca anlafl›labilmesi için
söylenenlerin iflitilebilir olmas› gerekir. Yüksek ya da alçak bir sesle konuflan kiflilerin anlatt›klar›n›n anlafl›lmas› olanaks›zd›r.
• Sözcükleri do¤ru ve anlafl›l›r biçimde söyleme: Etkili bir konuflman›n
ilk evresi, sözcükleri do¤ru ve anlafl›l›r biçimde söylemektir. Seslerin do¤ru bo¤umland›r›lmas›, sözcükleri anlafl›l›r; konuflmay› da etkili k›lan bir beceridir.
• Sözcük ve cümleleri anlam›na göre vurgulama: Etkili konuflma; söylenenlerin do¤ru kavranmas›n› sa¤layabilen, dinleyenin ilgisini uyand›rabilen
konuflmad›r. Konuflman›n bu baflar›s›, söze duygu de¤eri katan sözcük ve
cümle vurgular›yla sa¤lan›r.
• Konuflma içeri¤ine uygun bir tonla konuflma: Konuflma s›ras›nda, ac›ma, sevinme, üzülme vb. durumlara iliflkin ses de¤ifliklikleriyle anlam etkisi
yaratmak; etkili konuflmay› yaratan önemli bir beceridir. Anlat›ma sesi ezgileyerek güç katmak, konuflmada yarat›lmak istenen duygu ve düflüncenin
aç›kça ortaya ç›kmas›na ve do¤ru biçimde anlafl›lmas›na katk› sa¤lar.
• Konuflma s›ras›nda anlam› ayd›nlatan ve ak›c›l›¤› sa¤layan söyleyifl
özelliklerinden yararlanma: Kavflak, durak ve ulama; konuflmay› etkili
k›lan becerilerdendir. Kavflak ve durak, anlam› ayd›nlatarak söylenenlerin
do¤ru anlafl›lmas›na katk› sa¤lar; ulama ise konuflmaya ak›c›l›k kazand›r›r.
• Konuflma ak›fl›n› bozacak duraksamalar yapmama: Gereksiz duraksamalar, konuflman›n dinlenebilirli¤ini olumsuz biçimde etkiler. Duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas› sürecinde konuflan›n gereksiz ve uzun duraksamalar›, söylenenler aras›ndaki anlamsal ba¤›n kopmas›na neden olur. Konuflma içeri¤inin tam ve do¤ru anlafl›lmas›na engel olur. Bu nedenle konuflmac›n›n yarg›lar› aras›nda anlamsal kopuklu¤a yol açacak duraksamalardan kaç›nmas› gerekir.
• Konuflurken gereksiz sesler ç›karmama: Konuflman›n ak›fl›nda ve dinlenmesinde sorun oluflturan bir etken de konuflurken gereksiz sesler ç›karmad›r. Etkili bir sözlü anlat›m becerisi için konuflman›n “›h›lama”dan, ››››››,
eeee gibi gereksiz seslerden ar›nd›r›lmas› gerekir.
• Konuflurken konu d›fl›na ç›kmama: Konuflma s›ras›nda söyleyeceklerimiz, as›l paylaflmak ya da aktarmak istediklerimizle ilgili olmal›d›r. Bunun
için duygu ve düflünceler, bellekte belirginlik kazand›ktan sonra söze dönüfltürülmelidir. Konuyla ilgili olmayan bofl sözler, konuflmac›ya güveni
azalt›r. Konuflma s›ras›nda konu d›fl›na ç›k›ld›kça iletiflim sürecinin verimi de
gittikçe düfler.
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• Konuflurken dinleyenle/dinleyenlerle göz iletiflimi kurma: Göz iletiflimi kurma, konuflmac›n›n dinleyene duydu¤u sayg›y› yans›tan en önemli beceridir. Bu becerinin konuflma eyleminde yaflama geçirilmesi, etkili iletiflimin temel bir ilkesi olarak benimsenmelidir. Konuflurken dinleyiciyle göz
iletiflimi kurmayan, baflka yöne bakan ya da bak›fllar›n› dinleyenden kaç›ran
bir konuflmac›n›n etkili bir iletiflim süreci oluflturmas› olanaks›zd›r.
• Tekrarlara yer vermeden konuflma: Ayn› sözleri ya da yarg›lar› gereksiz
biçimde tekrarlamak, konuflman›n etki gücünü azaltan bir sorundur. Konuflma s›ras›nda söylenenlerin yinelenmesi, dinleyici üzerinde konuflmac›n›n
içerikle ilgili yetersiz ya da haz›rl›ks›z oldu¤u düflüncesini oluflturur.
• Söz, bedensel devinim, jest, mimik uyumunu sa¤layarak konuflma:
Konuflman›n anlam›n› güçlendiren bu ögelerin, dinleyenlerin ilgisini da¤›tmayacak do¤all›kta olmas› gerekir. Konuflan›n bedeni, dinleyiciye dönük olmal›d›r. Konuflma s›ras›nda ellerin cepte tutulmas›, kollar›n kavuflturulmas›
ve a¤z›n elle kapat›lmas› gibi davran›fllardan kaç›n›lmal›d›r.
• Yerel a¤›zlara ve argo söyleyifllere yer vermeme: Türkiye Türkçesinin
söyleyifl özelliklerinin yayg›nlaflmas› için konuflma dilinde burunsu ve g›rtlaks› seslerden ar›nd›r›lm›fl ‹stanbul a¤z› ye¤lenmelidir. Anlat›mda argo söyleyifllerin egemen olmas›; as›l anlat›lmak istenen duygu ve düflüncelerin gölgelenmesine, aktar›lmak istenen iletinin yanl›fl anlafl›lmas›na neden olabilir.
• Konuflmay›, yeri geldi¤inde, dinleme ilkelerine uyarak tamamlama:
Konuflma bir iletiflim sürecidir. Bu sürecin yaflan›labilmesi için en az iki kifli
gerekir. Günlük konuflmalarda, konuflan ve dinleyen yüz yüzedir. Konuflan,
bir süre sonra dinleyen konumuna gelir. Konuflan›n yarg›lar›n› konuflma ilkelerine uygun olarak aktarma ve dinletme sorumlulu¤unun yan›nda dinleyenin de söylenenleri tam ve do¤ru olarak anlama sorumlulu¤u vard›r. Bu
ba¤lamda dinleme de konuflma gibi düflünsel bir etkinliktir. Dinleyen kiflinin söylenenleri anlamas›, konuflma s›ras›nda kendi yarg›lar›n›n da niteli¤ini ve konuyla iliflkisini sa¤lar. Özlü bir belirlemeyle konuflma, dinleyen/dinleyenlerin anlama çabas›na koflut olarak baflar›ya ulafl›r. Dinleyenin dikkatini konuflmac›ya yöneltmesi; konuflmac›n›n dikkatini da¤›tacak hareketler
yapmadan, sözünü kesmeden dinlemesi, iletiflim kurmaya haz›r oldu¤unu
yans›tan içten, s›cak bir yüz ifadesine sahip olmas›; konuflman›n-dinlemenin
istekle sürdürülmesine katk› sa¤lar. Dinleyenin konuflma s›ras›nda konuflmac›y› dinledi¤ini ve anlad›¤›n› gösteren sözel olmayan dönütler sunmas›
(bafl›n› afla¤› yukar› hafifçe hareket ettirmesi), temel bir dinleme ilkesidir.
S‹ZDE
Kiflilerin gençlik ve yetiflkinlik döneminde ilkelere uygun, baflar›l›SIRA
bir konuflma
becerisi
edinebilmesi için aileye ve okula düflen sorumluluklar›n neler oldu¤unu tart›fl›n›z.
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Duygu ve düflünceleri do¤ru ve etkili biçimde aktarabilmek, ça¤dafl insan›n
edinmesi gereken temel bir beceridir. Kifli, konuflma becerisini s›nayabilmek için
S O R Uyöneltmeli ve
k›lavuz nitelikli yukar›da belirtilen ilkeleri kendisine soru biçiminde
yan›tlar› do¤rultusunda eksikliklerini tamamlayarak kendini gelifltirmelidir.
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Konuflma kavram›n› aç›klamak
Konuflma, duygu ve düflüncelerin dinleyici durumundaki kifli ya da kiflilere sözle bildirilmesidir.
Konuflma, zihinsel ve kiflisel bir etkinliktir; zihinde tasarlananlar› söze dönüfltürme eylemidir. Bu
eylem, dinleyiciyle duygu ve düflüncelerin paylafl›lmas›na olanak sa¤layan toplumsal bir nitelik
tafl›r. Konuflmak, ça¤›m›zda demokratik yaflam›
oluflturmada bir etken oldu¤u gibi demokratik
bir toplumda vazgeçilmeyecek en temel bireysel
hak ve görevdir. Konuflma, e¤itimle gelifltirilebilen bir beceridir. Ayr›ca konuflma, metin oluflturma eylemidir.
Konuflmay› yap›land›ran alt becerileri aç›klamak
Türkçedeki seslerin do¤ru söylenmesi, konuflma
s›ras›nda vurgunun anlam yarat›c› ifllevinden yararlanma, konuflma s›ras›nda bir söyleyifl özelli¤i
olarak tonlamadan yararlanma, konuflmada “kavflak” ve “durak” gibi anlam› ayd›nlat›c› söyleyifl
özelliklerinden yararlanma, konuflmada ak›c›l›¤›
sa¤layabilmek için, uygun durumlarda ulamadan
yararlanma; konuflmay› yap›land›ran alt beceriler
olarak s›n›flanabilir.

N

Baflar›l› bir konuflman›n temel ögelerini kavramak
Baflar›l› bir konuflman›n temel ögeleri söyle s›ralanabilir:
• Güven verici ve içten olmak: Konuflmac›n›n söylediklerinde çeliflkiye düflmemesi, yapmac›k davran›fllardan kaç›nmas›; güven veren içten bir konuflman›n oluflmas›nda belirleyici davran›fllard›r.
• Sayg›l› ve hoflgörülü olmak: Konuflma s›ras›nda
kiflilerin duygu ve düflünceleri paylaflmaya dönük hoflgörülü ve sayg›l› davran›fllar›, verimli bir
iletiflimin temel kofluludur. Karfl›l›kl› konuflmalarda dinlemeyi bilmek, söylenenlerin tam ve
do¤ru anlafl›labilmesini sa¤layan bir etkendir. Bu
nedenle konuflan›n sözünün kesilmeden dinlenmesi, konuflan›n da dinleyenin hoflgörü s›n›rlar›n› zorlamadan söyleyeceklerini s›n›rlamas› gerekir. Kesin ve kat› bir dil kullanman›n, emir cümleleriyle konuflman›n; iletiflim sürecinin niteli¤ini
olumsuz biçimde etkileyece¤i bilinmelidir.
• Dili kullan›rken dikkatli ve özenli davranmak:
Anlat›lmak istenene uygun sözcükleri seçmek ve
onlar› do¤ru seslendirmek, konuflmay› yap›land›ran temel becerilerdir. Bunun için kiflinin yaz›l› kültürün olanaklar›ndan yararlanarak zengin
bir söz da¤arc›¤› edinmesi gerekir.
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Konuflma dilinin özelliklerini aç›klamak

• Konuflma dili; yaz› dili gibi düzenli kurallar› olmayan, yaz› dilinden az çok farkl›l›klar gösteren,
bir toplulu¤un çeflitli yaflam durumlar›nda seslendirdi¤i dildir. Türkçenin konuflma dili olarak
en belirgin özelli¤i, kula¤a hofl gelmesidir.
• Türkçe; yaz›ld›¤› gibi okunan, okundu¤u gibi yaz›lan bir dil olmas›na karfl›n yumuflak g (¤), bu
kural›n d›fl›nda kal›r.
• Türkçede “y” ünsüzü önündeki “a” ve “e” ünlülerinin söyleyiflte daralmas›, baz› sözükler için,
yaz› ve konuflma dilinde farkl›l›klara neden olur.
• “-en”, “-ecek”, “-erek” ekleri; “-ebilmek”, “-edurmak” gibi yeterlik ve sürerlik oluflturan eylemler;
ünlülerle biten gövdelere geldi¤inde Türkçede
iki ünlü yan yana bulunmayaca¤› için aralar›na
giren “y” kaynaflt›rma ünsüzü, kendinden önceki
ünlüyü yaln›z konuflmada daralt›r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etkili konuflma ilkelerini aç›klamak
Konuflma becerisinin amaca uygun bir niteli¤e
kavuflabilmesi için afla¤›da yer alan ilkelerin uygulamalarla kal›c› davran›fllara dönüfltürülmesi
gerekir.
Derin, düzenli ve gürültüsüz biçimde soluk alma
‹flitilebilir bir sesle konuflma
Sözcükleri do¤ru ve anlafl›l›r biçimde söyleme
Sözcük ve cümleleri anlam›na göre vurgulama
Konuflma içeri¤ine uygun bir tonla konuflma
Konuflma s›ras›nda anlam› ayd›nlatan ve ak›c›l›¤›
sa¤layan söyleyifl özelliklerinden yararlanma
Konuflma ak›fl›n› bozacak duraksamalar yapmama
Konuflurken gereksiz sesler ç›karmama
Konuflurken konu d›fl›na ç›kmama
Konuflurken dinleyenle/dinleyenlerle göz iletiflimi kurma
Tekrarlara yer vermeden konuflma
Söz, bedensel devinim, jest, mimik uyumunu sa¤layarak konuflma
Yerel a¤›zlara ve argo söyleyifllere yer vermeme
Konuflmay›, yeri geldi¤inde, dinleme ilkelerine
uyarak tamamlama
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi, “Konuflma” kavram›n› tam
olarak aç›klamaktad›r?
a. Zihinde tasarlanan duygu ve düflünceleri d›fla
vurma eylemidir.
b. Okul ve ifl yaflam›nda baflar›y› etkileyen temel
bir beceridir.
c. Anlam› tam karfl›layan sözcüklerle, duygu ve düflünceleri aktarma eylemidir.
d. Duygu ve düflüncelerin dinleyici durumundaki
kiflilere sözle bildirilmesidir.
e. Zihinde tasarlananlar›n ilke ve kurallara uygun
biçimde dile getirilmesidir.
2. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi do¤ru de¤ildir?
a. Konuflma e¤itimle gelifltirilebilen bir beceridir.
b. Konuflma anlaml› metin oluflturma eylemidir.
c. Konuflma becerisi kuramsal bilgilerle edinilir.
d. Konuflma insan için temel bir gereksinmedir.
e. Konuflma ve dinleme düflünsel bir eylemdir.
3. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt›r?
a. Konuflma organlar›n›n dil seslerini oluflturmas›na “bo¤umlanma” denir.
b. Dil seslerinin do¤ru biçimde bo¤umland›r›lmas›
(sesletilmesi) etkili konuflman›n temel koflullar›ndan biridir.
c. Bir sesin ç›kar›lmas› için ses yolunun herhangi
bir yerinde oluflan daralma ya da kapanmaya da
“bo¤umlanmak” denir.
d. Diyaframla kar›n bofllu¤unu kullanarak gö¤üs
alt›ndan soluk al›p verme, konuflman›n etkili ve
baflar›l› olmas›n› sa¤lar.
e. Ünlüler, ç›kar›l›fl s›ras›nda dilin durumuna göre
genifl ve dar diye ikiye ayr›l›r.
4. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi “vurgu”nun anlam yarat›c› ifllevlerinden biri de¤ildir?
a. Çok heceli sözcüklerin vurgular›, genel olarak
son hecede yap›l›r.
b. Vurgusuz okumalarda anlamlar, yeterince ayd›nlat›lamaz.
c. Vurgu, söylenmek istenenlerin do¤ru kavran›lmas›na olanak sa¤lar.
d. Vurgu, söze duygu de¤eri katarak dinleyicinin
ilgisini uyand›r›r.
e. Eksik ve yanl›fl vurgular, sözün duygu de¤erinin
yitirilmesine neden olur.

5. Afla¤›dakilerde hangisi, tonlama ile ilgili bir söyleyifl
özelli¤ini yans›tmaktad›r?
a. Konuflma ve okuma s›ras›nda bir hecenin ya da
sözcü¤ün ötekilerden daha bask›l› söylenmesidir.
b. Konuflmada yarat›lmak istenen duygunun niteli¤ine göre sesin alçalt›l›p yükseltilmesidir.
c. Konuflmada anlam›n gerektirdi¤i biçimde sözcükler aras›nda yap›lan ses kesintisidir.
d. Bir sözcü¤ün sonundaki ünsüzün, kendinden
sonraki sözcü¤ün bafl›ndaki ünlüye ses bak›m›ndan ba¤lanarak söylenmesidir.
e. Konuflmada iletinin anlamca önemli ögenin yüklemden uzaklaflt›r›larak aktar›lmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
6. Afla¤›dakilerden hangisi Türkçede, konuflma dilinin
söyleyifle yans›yan özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Söyleyiflte bir ses olarak belirtilmeyen “¤” ünsüzü, yaz› dilinde gösterilir.
b. “¤” ünsüzü, son seste kendisinden önce gelen
ünlülerin etkisiyle kaybolur ve kendinden önceki ünlüler de uzun söylenir.
c. Türkçede “o” ve “ö” ünlüleri, kendinden sonra
gelen “¤” ünsüzünü söyleyiflte “v”ye dönüfltürme e¤ilimi gösterir.
d. “¤” ünsüzü, “e” ve “i” ünlüleriyle birlikte bulundu¤u sözcüklerde “y” sesine dönüflür.
e. Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz aras›nda yer
alan “¤” ünsüzü, söyleyiflte yitirilerek kendinden
sonraki ünsüzün uzamas›na yol açar.
7. Baflar›l› bir konuflman›n temel ögelerinden biri de
“Türkçeyi kullan›rken dikkatli ve özenli davranmakt›r.”
Afla¤›daki yarg›lardan hangisi bu ögenin niteli¤ine uygun de¤ildir?
a. Gerekti¤inde yabanc› kökenli sözcükler de kullan›larak söylenenlere güç kat›lmal›d›r.
b. Konuflmac›n›n temel sorumlulu¤u anlam› tam
karfl›layacak uygun sözcükleri seçmektir.
c. Konuflma genellemelerden, toptanc› yarg›lardan,
gereksiz sözcüklerden ar›nd›r›lmal›d›r.
d. Söylenenlerin bellekte kal›c›l›¤›n› sa¤layabilmek
için düflünceler, örneklerle somutlanmal›d›r.
e. Duygu ve düflüncelerin k›sa ve yal›n cümlelerle
aktar›lmas›na özen gösterilmelidir.
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8. Afla¤›dakilerden hangisi baflar›l› bir konuflman›n
oluflmas›yla do¤rudan ilgili de¤ildir?
a. Anlat›lanlar çeliflki içermemeli, konuyla ilgili olmal›d›r.
b. Konuflmada kesin ve kat› bir dil kullanmadan
kaç›n›lmal›d›r.
c. Konuflmac›, sözü gereksiz biçimde kesilmeden
dinlenmelidir.
d. Konuflmac›, ö¤renim gördü¤ü okullar›n adlar›n›
aç›klamal›d›r.
e. Kifliler yeri geldikçe birbirlerinin adlar›n› seslendirmelidir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi konuflmay› etkili k›lan bir
ilke olarak de¤erlendirilemez?
a. Derin, düzenli ve gürültüsüz biçimde soluk alma
b. Konuflma ak›fl›n› bozacak duraksamalar yapmama
c. Konuflan›, kendi önüne bakarak sayg›l› biçimde
dinleme
d. Söz, jest, mimik uyumunu sa¤layarak konuflma
e. Konuflan› dinlerken sözel olmayan dönütler
sunma
10. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi baflar›l› bir konuflman›n oluflumuna katk› sa¤layacak bir etken de¤ildir?
a. Dinleyenin söylenenleri tam ve do¤ru olarak anlama sorumlulu¤u vard›r.
b. Soluk almak ve vermek, konuflman›n k›sal›¤›na
ya da uzunlu¤una göre ayarlanmal›d›r.
c. De¤iflik cümle türlerinden yararlanarak konuflmaya devingenlik kazand›rmak, anlat›lanlar›n
dinlenebilirli¤ini ve anlafl›labilirli¤ini sa¤layan
temel bir özelliktir.
d. Etkili bir konuflma becerisi için kiflilerin Türkçemizdeki ünlü ve ünsüzlerin söyleyifl özelliklerini kavramas› gerekir.
e. Çocuklara okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak, konuflma becerisi edindirebilmenin etkili bir yoludur.

Yaflam›n ‹çinden
Türkçe Düflünmek mi Dediniz?
Y›llar önce, Türkçe ö¤retmeni arkadafl›m Adil Ulusoy’u,
ad› duyulmufl bir ifladam›, Türkçe dersi alma iste¤iyle
bürosuna davet etmiflti. Öteki Türkçe ö¤retmenleri olarak biz, büyük bir heyecanla gönderdik Adil Bey’i. Yok
can›m, o çok zenginler bizim sand›¤›m›z gibi cahil insanlar de¤illerdi iflte. Adam, kim bilir kaç yafl›nda, Türkçesinin yetersiz oldu¤unu düflünmüfl, kendisini gelifltirmek istemifl ve özel Türkçe ö¤retmeni tutuyor kendisine. Bunlar›n ço¤unun sonradan görme, görgüsüz, kaba
saba insanlar olu¤unu sand›¤›m›za göre as›l yan›lan bizdik. Adil Bey de ayn› heyecan› tafl›yarak gitti. Hatta niyetini anlay›p dinlemeden ufak yollu bir de nutuk çekmifl adama. “Bravo size beyefendi.” demifl. “Biz, Türkçe ö¤retmeni arkadafllarla sizi çok takdir ettik. Demek
ki Türkçenizi daha da gelifltirmek, zenginlefltirmek istiyorsunuz. Öteki arkadafllar›m›n da selamlar›n› getirdim.
Hepimiz sizi candan kutluyoruz. Çok affedersiniz, kimi
densizler, böyle ‹ngilizce, Frans›zca sözcükler kullanarak kendilerine bir hava vermeye çal›fl›yorlar. Oysa siz
ne yap›yorsunuz? Türkçenizi yetersiz bulup gelifltirmeye çal›fl›yorsunuz.” Adil Bey kutlamalar› daha da abartarak sürdürecekmifl ki zengin ifladam›m›z durdurmufl
onu. “fiey,” demifl. “Affedersiniz. Ben de sizin ‘densiz’
dedi¤iniz o adamlar gibi konuflmak istiyorum. Siz galiba beni yanl›fl anlad›n›z. Baz› toplant›lara kat›l›yorum.
Biri kalk›p öyle laflar ediyor ki herkes gibi ben de hayran kal›yorum. Söylediklerinden hiçbir fley anlam›yorum; ama bu, hayranl›¤›m› etkilemiyor. ‘Konjonktür’ diyor, ‘konvansiyonel’ diyor, böyle laflar ediyor. Belki
baflkalar› da anlam›yor, belki kimse anlam›yor; ama çok
be¤eniliyor adam. Dakikalarca alk›fllan›yor. Ben de öyle laflar etmek istiyorum. O adamlar gibi konuflmak istiyorum. Bana öyle konuflmay› ö¤retmeniz için ça¤›rd›m sizi.”
Adil Bey süklüm püklüm döndü o büyük ifladam›n›n
yan›ndan. “Bu iste¤inizi ben yerine getiremem efendim. Baflka bir ö¤retmen bulmal›s›n›z kendinize.” demifl ve ayr›lm›fl oradan.
Onlar tersini savlasa da hep biliyoruz ki Türkçenin yetersizli¤inden kullanm›yorlar o sözcükleri. Prestij diyen biri “sayg›nl›k”› bilmiyorsa “itibar”› bilir. Elit diyen,
“seçkin”i bilmiyor olabilir mi? “‹letiflim” dururken komünikasyon demeyi hangi etken gerekli k›labilir? “Etken” dururken niye faktör demeyi ye¤lerler? Fonksiyon’u ö¤reninceye kadar “ifllev”i ö¤renmek daha kolay
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de¤il midir? Aktüel diyenle “güncel” diyen kafalardaki
ayn› anlam alanlar›na m› seslenir? “Güncel” sözcü¤ünü
ilk kez duyan bile, duyar duymaz, anlamas›n› kolaylaflt›racak bir fleyler sezer. Oysa “aktüel” sözcü¤ü, b›rak›n
ilk kez duyan›, kullanana bile ekiyle, köküyle bir fley
söylemedi¤i gibi, geçmifliyle, içinden geldi¤i, küçük de
olsa bir halkas›n› oluflturdu¤u uygarl›k zinciriyle ilgili
bir fley söylemez. ‹stese de söyleyemez. Sözcü¤ün elinden gelen bir fley de¤il bu. Hangi yüzy›ldan beri kullan›ld›¤›n›, hangi aflamalardan geçti¤ini, önceleri neyi
ifade ederken sonra hangi anlam›n karfl›l›¤› haline geldi¤ini nas›l anlats›n sözcük? Onu ezberleyerek sonradan ö¤renen bilmez bu ayr›nt›lar›. O yüzden de¤il midir, bildikleri dilin konufluldu¤u ülkelere uzun aralarla
gidenlerin kendilerini bir süre yabanc› hissetmeleri?
Onlar orada de¤ilken yaflam orada ve o ülkenin dilinde ak›p durmufl. Kimi sözcükler eskimifl, unutulmufl;
yaflam›n, bulufllar›n gerektirdi¤i kimi yeni sözcükler
dolafl›ma girmifl; sözdizimlerinde bile ufak tefek de¤ifliklikler olmufl.
Bu yüzden her dili en iyi bilenler, çocukluklar›ndan beri o dili duyan, dinleyen, o dille düflünen, okuyan insanlard›r. Bizim özentiyle al›p kulland›¤›m›z sözcükleri
onlar, kitaplarda, kendisiyle akraba sözcüklerin aras›nda görerek, okuyarak ö¤renmifllerdir; o sözcükle ortak
bir geçmifl oluflturduklar›n› söylemek bile abart› say›lmaz. Oysa biz, sübje ile objeyi, pasif ile aktifi tek tek
görüp ezberlerken aktifi aktöre, ajana (agent), aksiyona (action), akta (act) ba¤layarak (Doç.Dr. Suat Yakup
Baydur, Ulus, 28.09.1949) sa¤lam bir kavramlar zinciri
kurmak yerine bir sözcükler y›¤›n› oluflturuyoruz. Bu
sözcükleri düzen, dizi gözetmeden belle¤inin ambarlar›na atan bizlerin yaln›z bilgimizde de¤il, zihnimizde de
karanl›k köfleler olufluyor. Bu karanl›k, düflünmemizin
de sa¤l›kl› olmas›n› engelleyecektir, konuflmam›z›n ve
yazmam›z›n da.
Televizyonda konuflanlar, gazetelerde yazanlar pek
çok yabanc› sözcü¤ü, onlars›z hiçbir fley anlatamazlarm›fl gibi kullan›yorlar. Bu sözcükleri çok s›k duyan kifli de do¤al olarak bunlar›n anlam›n› bildi¤ini san›yor.
Öyle mi acaba?
Henüz bütün kâ¤›tlar› okuyamad›m, yaln›zca bir s›n›f›n
verdi¤i yan›tlar› döktüm önüme; ama galiba tümünü
yans›tacak bir sonuca ulaflt›m. Televizyonda olsun, “entel” ad› verilen kesimde olsun, s›kl›kla duyulan sözcükler bunlar. Her gün ve pek çok yerde kullan›lan sözcükler... “Biliyorum; ama anlatam›yorum.” diyen de olmufl, “Bilmiyorum, ö¤renmek de istemiyorum.” diyen
de. 50 kiflilik s›n›ftan 11 kifli hiçbir sözcü¤ün karfl›l›¤›n›
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yazmam›fl. S›nav kâ¤›d›n›n alt›na ekledi¤im ve yan›tlamak zorunda olmad›klar›n› söyledi¤im için. Bu on bir
ö¤rencinin belki tümü de bu sözcüklerin anlam›n› bilmedi¤i halde, ben bilmedikleri için de¤il, zorunlu olmad›klar› için yazmad›klar›n› kabul ettim. Geriye kalan
39 ö¤renci üzerinden yapt›m hesaplar›m›. Çok az yan›lma pay›yla, en iyi bildikleri sözcükler “popüler” ve
“trend”. Yine de sözgelimi popüler için, “bir grup aras›nda daha fazla sözü geçen.” diyen de var, popülerin
anlam›n›n “amiyane” oldu¤unu sanan da. Bir yabanc›
sözcü¤ü, baflka bir yabanc› sözcükle aç›klamaya kalkanlar da olmufl. “Argüman” karfl›l›¤› “doküman”, “sinerji” karfl›l›¤› “ambiyans”, “konsept” karfl›l›¤› “prosedür” diyenler gibi. Bu ikincilerin anlam› sorulsa bu kez
de büyük olas›l›kla ilk sözcükleri söyleyecekler. Çocuklar›n büyük bir açmaz içinde olduklar›n›, asl›nda bunlar›n hiçbirinin anlam›n› tam olarak bilmediklerini göstermiyor mu bu? En az bilinen sözcükler, “konjonktür” ve
“konsensüs”, ikinciyi bir kifli yan›tlam›fl ve do¤ru yan›tlam›fl, “Konjonktür”ü iki kifli yan›tlam›fl; iki kiflinin de
yan›t› yanl›fl. “Literatür” dedikten sonra kendisi de pek
doyurucu bulmam›fl bu anlam› ki yan›na bir de “üslup”
eklemifl biri. Öteki bafll› bafl›na bir âlem. Besbelli “kondüktör” ile kar›flt›rm›fl “konjonktür”ü, bu yüzden de anlam›n› “tren ile ilgili bir fley” diye aç›klamaya çal›flm›fl.
Bu sonuncusu gibi yan›tlar çok sevimli. “Ambiyans” ne
demek, demiflim, “yarat›lan bir fley” demifl ö¤renci. Peki “brifing” ne demek? Çok kolay! O da “verilen bir fley.”
Ama “brifing” için “eylem” diyen de var. Üstelik eylem
ile yetinmemifl, yan›na bir ayraç aç›p eklemifl: (toplu)
eylem. Öteki s›n›flardan kim bilir ne e¤lenceli örnekler
ç›kacak daha.
Söylemedim de¤il mi? Bu uygulamay› nerede yapt›m
ben? Hay›r, ilkö¤retim ya da lise s›n›flar›nda de¤il. Üniversite mühendislik s›n›flar›ndan birinin Türk Dili dersinde. Büyük olas›l›kla onlar da kullan›yorlar bu sözcükleri. Uygulamam›z göstermifltir ki anlam›n› bilmeden... Peki anlam›n› bilmedikleri bu sözcüklerle sa¤l›kl› ve üretimsel düflünmeleri olas› m›? Kendilerine en
fazla düflünüyormufl süsü verenler bu sözcükleri kullananlar de¤il mi?
Ben art›k bir fley demiyorum.
Kaynak: Feyza Hepçilingirler (2007, ss.163-167)

”
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Okuma Parças›
HEK‹ML‹K D‹L‹NDE TÜRKÇE
Biz hekimler bilimsel yay›nlar› yabanc› dillerden özellikle ‹ngilizceden izliyoruz. ‹ngilizce yaz›lm›fl olgu sunumlar› okuyor, ‹ngilizce yaz›lm›fl araflt›rma sonuçlar›n›
gözden geçiriyor, yeni bulgular› ‹ngilizce yeni kavram
ve terimlerle alg›l›yoruz. Biz bir çal›flma yapt›¤›m›zda
da bunu bilim dünyas›na duyurabilmek için ‹ngilizce
olarak yazmam›z ve bu dilde yay›mlanan bir dergide
bas›lmas›n› sa¤lamam›z gerekiyor. T›ptaki yenilikleri izlemek bir hekim için be¤enilmeyi sa¤layan bir davran›fl. Yenilikleri izledi¤imiz, bu alandaki ‹ngilizce dergileri okudu¤umuz oranda sayg›nl›k kazan›yoruz. ‹zledi¤imiz yenilikleri kendi meslektafllar›m›z aras›nda dile
getirirken o dergilerde yer alan ‹ngilizce sözcükleri oldu¤u gibi Türkçe tümcelerimizin aras›na s›k›flt›rmak bilimsel yay›nlar› izledi¤imizin bir kan›t› oluyor. Oralarda
neler olup bitti¤ini bildi¤imizi göstermifl oluyoruz. Her
alanda oldu¤u gibi t›pta da Bat›dan gelen, onlar›nki gibi olan daha çok be¤enilir. Bunda bilimsel ilerlemelerin, yeni yöntem, bulufl ve gereçlerin ço¤unlukla ‹ngilizce konuflan ülkelerin elinde olmas›n›n da kuflkusuz
bir ölçüde pay› vard›r. Bilim adam›n›n Avrupa ya da
Amerika görmüfl olmas› gibi, Türkiye’de olsa bile hiç
olmasa onlar›n dili ile konuflan› de¤er kazanmaktad›r.
Bu önyarg›n›n deste¤i ile de¤erlendirilmek biraz kolayc›l›¤a kaçsa da ço¤u t›p insan› bunun neredeyse fark›na varmadan yapmaktad›r. Tüm e¤itim y›llar› boyunca
ö¤retim üyelerinden gördü¤ü ve ö¤rendi¤i de bu yolda
oldu¤undan bu dil ile konuflma giderek bir yaflam biçimi olmaktad›r.
Fakültede araflt›rma görevlileri ile yapt›¤›m›z bir dergi
saatinde genç hekim arkadafl›m›z bir yabanc› dergiden
yaz› okumufl bize aktar›yordu. Tümceler aynen flöyle
idi: “Üriner enfeksiyonlar›n antibiyoterapisinde ilaçlar›n
terapötik ve profilaktik dozlar› farkl›d›r. Diurnal de¤ifliklikler nedeniyle profilaktik kullan›mda ilaçlar akflam
verilmelidir. Tedavi paterninde son y›llarda de¤ifliklikler olmufltur.” Ona, “Bu söylediklerin Türkçe de¤il ki”
dedim. “Arada tek tük Türkçe sözcükler olsa da bu söylediklerini de yeniden dilimize çevirmek gerek.” Yaz›y›
bafltan ald›; “terapötik” yerine “iyilefltirici”, “profilaktik”
yerine “koruyucu” sözcüklerini biraz düflünerek koyabildi. “Diurnal” için “gece-gündüz” karfl›l›¤›n› bulamad›,
arkadafllar› yard›m ettiler. “Patern” sözcü¤ünün Türkçesini ise hiçbiri an›msayamad›. Hepimiz birkaç tümce ile
böylesine u¤rafl›rken genç hekim “Ooof! Hocam” dedi
“Türkçe konuflmak çok zor.” Bunu söylerken çok içten-

di ve çok hakl›yd›. Gerçekten hekimlerin ço¤u için
Türkçe konuflmak art›k çok zor. Biz hekimler bütün di¤er insanlar gibi örgün e¤itim kurumlar›nda çok iyi bir
anadili ö¤renimi görmemifl oldu¤umuzdan üniversiteye
geldi¤imizde dilbilgisi yönünden pek çok eksi¤imiz oluyor. Bu bilim dal› ile ilgili yay›nlar›n pek ço¤u ‹ngilizce
oldu¤undan e¤itim s›ras›nda karfl›m›za ç›kan yeni sözcükleri, kavramlar› ‹ngilizce olarak ö¤reniyoruz. Dilimize gönül vermifl kifliler bu sözcükleri biz ö¤renmeden
önce davran›p Türkçelefltirmemifllerse biz bireysel olarak bir çaba göstermek istemiyoruz, a¤›r ifl yükü nedeniyle buna zaman›m›z da yok. Oldu¤u gibi al›p kendi
dilimizde kurdu¤umuz tümcenin içine yerlefltiriveriyoruz. T›bbi konular› tart›flt›¤›m›z insanlar di¤er meslektafllar›m›z, hocalar›m›z da ayn› yay›nlardan ayn› sözcükleri okuduklar› için söyledi¤imiz fleyler çok garip de
olsa kolayca anlay›veriyorlar, birbirimizle anlaflmak hiç
zor olmuyor. Hekimlik dilini hekimlerle konuflmak bu
nedenle çok kolay oluyor. Ayr›ca bu bize kendi aram›zda birli¤i sa¤layan, bize ayr›cal›k tan›yan, baflkalar›n›n
anlamad›¤› âdeta bizi birbirimize ba¤layan ve yücelten
bir araç olarak da hizmet ediyor. Öte yandan bizim aram›zda bat› t›bb›n› yak›ndan izlemek, hatta olabilirse bir
süre oralarda çal›flm›fl olmak iyi hekim olman›n koflullar›ndan biridir ve onurland›r›c›d›r. T›bbi konular› konuflurken bat›l›lar›n sözcüklerini araya serpifltirmek onlar›n yay›nlar›n› yak›ndan izledi¤imizin, onlar›n t›bbi
çal›flmalar›n› bildi¤imizin de bir kan›t› olabilir. Yani kolay olman›n yan› s›ra yararl› bir fleydir araya ‹ngilizce
sözcükler koymak. Baz›lar›m›z bunu bat› dillerinin bir
çeflit hakk› gibi de görmektedir. Bulufllar› onlar yap›yorlarsa, bilimi onlar üretiyorlarsa elbetteki istedikleri
sözcü¤ü kullan›r istedikleri ad› koyarlar, biz de yaln›zca bilgiyi de¤il onunla birlikte gelen dili de almak zorunda kal›r›z diye düflünüyorlar. Oysa bunun böyle olmad›¤› “bilgisayar” sözcü¤ü ile apaç›k belli olmufltu.
Bilgisayar› bat›l›lar buldular, “computer” ad›n› da koydular ama biz, bize kesinlikle daha s›cak gelen “bilgisayar”› kullan›yoruz, böyle yaparken de beynimizde
bilgi ile sayma eylemi ile ça¤r›fl›mlar yapan bu sözcük
yeni fleyler düflünmemize yol aç›yor, e¤er computer
sözcü¤ünü alsayd›k yaln›zca oldu¤u gibi ezberleyecektik ve bizde hiçbir ça¤r›fl›ma yol açmayacak olan
bu sözcük yeni bir fley yaratabilmemize de hiçbir katk›da bulunmayacakt›. Elimizde yeterli teknoloji olmad›¤› için elimizde olan tüm de¤erli fleylerden de vazgeçmek zorunda de¤iliz.

6. Ünite - Sözlü Anlat›m (Konuflma)

Dilimizi kirleten bir baflka davran›fl da asl›nda temelinde bir bulufl yatmayan, t›p bilimi ile ilgisi olmayan bat›l› herhangi bir insan›n kulland›¤› baz› s›radan sözcükleri oldu¤u gibi al›p kullanmak. Bunu bir örnekle aç›klayabilirim. Acil poliklinikte gece görülen bir hasta hakk›nda bilgi veren araflt›rma görevlisi arkadafl›m flunlar›
söyledi: “ Hasta sa¤ alt kadranda abdominal a¤r› ile baflvurdu. Anamnezinden a¤r›n›n umblikal bölgeye yay›ld›¤›, kolik tarz›nda olmad›¤›, intermittan karakterde oldu¤u, diare ya da konstipasyon olmad›¤› ö¤renildi. Muayenesinde dehidratasyon bulgular› ve ribaund yoktu.
Palpasyon normaldi. Barsak sesleri normoaktifti. Si bi si
normaldi. Abdominal radyografide opasite yoktu. Apandisit ekarte edilemedi¤i için hospitalize edildi. Ay vi s›v› tak›l›p gözleme al›nd›.” Genç hekim arkadafl›ma sordum. “Hasta sana” ‘Sa¤ alt kadranda abdominal a¤r›m
var’ m› dedi?” “Hay›r” diye yan›tlad›. “Peki sen bana anlat›rken neden baflka bir dile çevirdin?” fiafl›rd›, birkaç
saniye duralad› ve yan›tlad›: “Ama bizim dilimiz bu.”
Gerçekten de giderek bizim olan bir dil bu. D›flar›dan
al›nan, uyarlanan, kullan›ma sokulup benimsenen, âdeta kendi dilbilgisi kurallar›n› bile oluflturmaya bafllayan
bir dil. Bilimde Avrupa’n›n özellikle Fransa’n›n etkisinde kald›¤›m›z y›llarda birçok hastal›k ya da bulguyu
Frans›zca adland›r›yorduk. Kafe o le, mal dö pot vb.
fiimdi bilgi ak›fl› genelde Amerika’dan oldu¤u için t›p
bilimi ile ilgisi olmad›¤› halde post nazal drip sendromu, insekt bayt, hospitalize etmek vb. Amerikal›lar›n
kulland›¤› s›radan sözcükler kap›lar›m›z› zorluyor. Bunun nedenleri aras›nda öykünme var. Yabanc›lar›n her
fleyi bizden iyidir önyarg›s› var. Kolay bir yol olan, dili
alma yoluyla bilgiyi de alm›fl, özümsemifl gibi oldu¤unu sanma yan›lg›s› var.
Hekimler bu “hekimce” de diyebilece¤imiz dili t›p fakültesine girdikten sonra ö¤renmeye bafll›yorlar. Her
bir yeni-ama gereksiz-sözcü¤ü yeni bir hastal›k ya da
ilaç ad› gibi ezberliyorlar ve giderek Türkçelerinin yerine ‹ngilizce sözcükler koyarak konufltuklar› yeni bir dil
sahibi oluyorlar. Alt›nc› s›n›fa geldiklerinde bu dil yaflamlar›na öylesine girmifl oluyor ki art›k birbirleri ile
yaln›zca bu dili kullanarak anlaflabiliyorlar. Ancak bu
ortak dil daha alt s›n›flardaki t›p ö¤rencileriyle iletiflimlerini sa¤layam›yor. Dördüncü s›n›ftakiler son s›n›ftakilerin kulland›¤› sözcük ve deyimlerin ço¤unu bilmiyorlar. Hastalara hastal›¤› hakk›nda bilgi vermeye gelince
bu dil yine güçlükler ç›kar›yor. Hastalar hekimin ne dedi¤ini anlayam›yorlar, hekimler de bir türlü ‹ngilizcelerle dolu dillerini Türkçeye çeviremiyorlar, ço¤u kez halk
içinde o sözcü¤e ne dendi¤ini de bilmiyorlar. Hekimler
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çözümü hastalara fazla aç›klama yapmamakta, hatta bazen hiç aç›klama yapmamakta yaln›zca reçete yaz›p
vermekte buluyorlar. Bu hekim ile hastas›n›n aras›ndaki uzakl›¤› aç›yor, ço¤u kez hasta aradan alg›layabildi¤i
baz› Türkçe sözcükleri birlefltirip kendine göre bazen
de yanl›fl olan anlamlar ç›kar›yor, hemen her zaman
araya daha iyi tan›d›¤› bir baflka hekimi koyarak “Sor
bakal›m hastal›¤›m neymifl?” diyerek âdeta ondan çevirmenlik yapmas›n› istiyor.
Sonuç olarak; biz hekimlerin farkl› bir dilimiz var. Büyük ölçüde ‹ngilizce sözcüklerin sald›r›s› alt›nda. Bu
bizlere bir “bizlik duygusu”, “üye olmayan›n giremeyece¤i bir yer” sa¤l›yorsa da bu dil hastalarla iletiflimimizi
bozuyor, ezberledi¤imiz sözcükler bize düz anlam› d›fl›nda hiçbir fley ça¤r›flt›rm›yor, bu yapay dille konuflmak olana¤› olsa da düflünme olana¤› yok, giderek kimli¤imizi yitiriyor baflkalar›na ba¤›ml› oluyoruz.
Çözümü de hekimce koymal›y›z. Önce do¤ru tan› koymal› ve sorunun fark›na varmal›y›z. Sonra sa¤alt›m yöntemlerini belirlemeliyiz. E¤itim süreçlerinde ö¤rencilerin do¤ru Türkçe karfl›l›klar ö¤renmeleri için çaba göstermeliyiz. Bilimsel toplant›larda bildirilerin dil aç›s›nda da gözden geçirilmesi kural›n› koymal›y›z. Her bilim dal›n›n mesleki bilimsel toplant›lar›nda dil ile ilgili
oturumlar yap›lmas›n› gerçeklefltirmeliyiz. Bilimsel yükselmelerde Türkçe yay›nlar›n da de¤erlendirilmesi için
kurallar koymal› ve Türkçe t›p dergilerinin niteli¤ini
yükseltmeliyiz. Dilimizdeki bu hastal›¤›n sa¤alt›m› için
çaba göstermek isteyenlerin kolayca ulaflabilece¤i
Türkçe karfl›l›k k›lavuzlar› haz›rlamal›y›z. Türkçemizi
yükselen bir de¤er haline getirmeli, Türkçe konuflmay›
özendirmeliyiz.
Tüm bunlar› kimin yapaca¤›na gelince: T›ptaki di¤er
konulardaki çal›flma biçimlerimiz bize yol gösterebilir.
Bu hastal›kla ilgili olarak nöbetçi birimlerimiz olmal›d›r.
Orada özverili, a¤›r ifl koflullar›na dayan›kl›, yak›nmadan çal›flacak, üretmekten tat alacak, kolayca k›r›l›p pes
etmeyecek, bilemedi¤inde dilbilimcilere dan›flarak zorlu¤u aflacak hekimlere gereksinim var. Tedavisi olmayan hiçbir hastal›k yok, her sorun için az ya da çok bir
fleyler yap›labilir. Bafllang›çta iyilefltirilemeyen pek çok
hastal›¤›n art›k afl›s› ya da ilac› var. Hekimlik dili de
böyle olacak. Günün birinde mutlaka güzel Türkçemiz
kazanacakt›r.
Prof. Dr. Ufuk BEYAZOVA (2005, ss.302-305)
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Konuflma, yaflam›n her alan›nda kiflilerin kendilerini
anlatabilmeleri için en çok gereksinim duyduklar› bir
beceridir. Okul yaflam›nda, konuflmaya dayal› etkinliklerde ö¤rencilerin çeflitli derslerle ilgili ö¤renmeleri s›nan›r. Bu etkinliklerde ö¤rencilerin bildiklerini derli
toplu anlatabilmeleri, onlar›n hem okul baflar›s›nda hem
de bulunduklar› akran grubu içinde kabul edilmelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Toplumsal yaflamdaki birçok iliflki, konuflma üzerinde temellenir. Kiflilerin duygu ve düflüncelerini amaca uygun olarak etkilice anlatabilmeleri, onlar›n sa¤l›kl› ve verimli iliflkiler kurmalar›nda önemli bir etkendir. ‹fl yaflam›, birçok iste¤in ve
sorunun yüz yüze paylafl›lmas›n› gerekli k›lan bir etkileflim ortam›d›r. Bu ortamda en çabuk ve en etkili paylafl›m ancak konuflma becerisiyle gerçeklefltirilebilir.

S›ra Sizde 2
Kifliler, ancak aç›k ve anlafl›l›r bir dille sa¤l›kl› iletiflim
kurabilirler. Karma, yapay bir dille; içinde yabanc› sözcük ve terimlerin de yer ald›¤› yarg›larla verimli bir iletiflim kurulamaz. Bilinmelidir ki aç›k düflünebilen bir
kifli, düflüncesini de aç›k ve etkili aktarabilir. Önemli
olan, söylenenlerin anlafl›labilmesidir. Yoksa çok önemli fleyler anlat›yormufl gibi davranarak, yabanc› sözcüklerin anlafl›lmaz büyüsünden yararlanarak hiçbir fley
anlatamamak önemli bir sorundur. Bu sorunlar, ülkemizde birçok iletiflim kazas›na neden olmakta; baz› kifliler Türkçe sözcüklerle iletiflim kurmada gerekli özeni
göstermedikleri için yanl›fl anlafl›ld›klar›ndan ya da anlafl›lmad›klar›ndan sürekli yak›nmaktad›rlar. Baz› kiflilerin konuflma s›ras›nda yabanc› sözcükleri kullanma iste¤i; genellikle düflünsel içerikten yoksun, yapay ve
tekdüze bir iletiflim sürecinin oluflmas›na neden olmaktad›r. Bilim insanlar›n›n kendi çal›flmalar›n› Türkçe terimlerle anlatma duyarl›¤›; ülkemizde bilimsel düflüncenin yayg›nlaflmas›na, bilimsel çal›flmalardan elde edilen
sonuçlar›n›n halk taraf›ndan paylafl›lmas›na önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
S›ra Sizde 3
‹lkö¤retimin ilk y›llar›ndan bafllayarak okulöncesi dönemde edinilen konuflma becerisi, okul türü ö¤renme
ile desteklenmelidir. Bu dönemde de çocuklar›n duygu ve düflüncelerini sözle anlatma isteklerine duyarl›
davran›lmal›; anne baba ve e¤itimciler, çocuklar› büyük bir sayg› ve hoflgörüyle dinleyebilmelidir. Özellikle aileler ve ö¤retmenler; çocuklar› ilgi ve gereksinimlerine uygun, Türkçenin anlat›m olanaklar›n›n yans›t›ld›¤› de¤iflik türdeki nitelikli kitaplarla buluflturmay› temel bir sorumluluk olarak görmelidirler. Bilinmelidir ki
okuma sevgi ve al›flkanl›¤› edindikçe çocu¤un konuflma becerisi de geliflecektir. Gençlik ve yetiflkinlik döneminde Türkçenin bilinçli ve etkili kullan›labilmesi
için çocuklar›n okulöncesi dönemden bafllayarak düzeylerine uygun, sanatç›lar taraf›ndan çizilmifl/yaz›lm›fl
kitaplarla karfl›laflt›r›lmas› gerekir. ‹lk ve ortaö¤retim
y›llar›nda okuma sevgisi edinmifl, Türkçenin baflar›l›
yap›tlar›n› okumufl bir ö¤renci; yetiflkinlik döneminde
de bu al›flkanl›¤›n› gelifltirerek sürdürecek, iletiflim süreçlerinde Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanmaya özen
gösterecektir.
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Günlük iletiflim kurmada en s›k kulland›¤›m›z beceri, konuflma becerisidir. Yal›n
konuflman›n ötesinde çok farkl› konuflma türlerini de fark›nda olmadan kullanmaktay›z. Bu ünitede ilkö¤retim Türkçe dersi ö¤retim program›nda da geçen konuflma türleri üzerinde durulacak ve günlük yaflamdan örnekler verilecektir.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Konuflma türlerini s›n›fland›rmak,
Konuflma türlerine örnek vermek,
Konuflma türlerini günlük yaflam›n›zda kullanmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Örnek Olay
Yi¤it Emre Yavaflo¤lu, Anadolu Lisesini birincilikle bitirmifltir. S›n›f ö¤retmeni mezuniyet gününde Yi¤it’ten bir konuflma yapmas›n› ister. Yi¤it ne tür bir konuflma
yapaca¤›n› ve nas›l bir haz›rl›k yapmas› gerekti¤ini bir anda akl›ndan geçirmeye
bafllar; ancak zorlanmaktad›r. En yak›n arkadafllar› ile tart›fl›r. Bir ara arkadafllar›ndan bir yere oturup kendisini dinlemelerini ister. Konuflmaya bafllar; fakat
haz›rl›ks›z oldu¤u için mezuniyet gününün anlam›na uygun düflecek sözcükler
bulmakta zorlan›r. Söze nas›l bafllayaca¤›, neler söyleyece¤i ve sözü nas›l bitirece¤ini bilemez ve bir türlü sistematik bir konuflma yapamaz. Bunun üzerine konuflma türleri üzerine bir araflt›rma yapmaya karar verir. Sizin düflüncenize göre Yi¤it Emre, ne tür bir konuflma yapmay› planlam›flt›r? Bu konuflma türünü haz›rlamada karfl›laflt›¤› temel güçlükler neler olmufltur?

Anahtar Kavramlar
• Konuflma
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• Amaca göre konuflmalar

• Haz›rl›kl› yap›lan konuflmalar
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G‹R‹fi
Konuflma, insano¤lunun en do¤al gereksinimlerinden biridir. Günlük hayat›m›zda konuflman›n çok önemli bir yeri vard›r. Çünkü insan, tek bafl›na de¤il
topluluk halinde yaflayan bir varl›kt›r. Dolay›s›yla baflka insanlarla iletiflim kurmak zorunday›z. fiimflek’e göre (1981, s.166) konuflmak, duygu ve düflünceleri
sözle karfl›l›kl› olarak ortaya koymak demektir. Çünkü günlük konuflmalar, herhangi bir haz›rl›¤a gerek duyulmadan iki ya da daha çok kifli aras›nda yap›lan
konuflmalard›r.
Gülsevin ve Boz (2006, s.271), konuflmay› insanlar›n duygu ve düflüncelerini
söz yoluyla anlatmalar› olarak tan›mlamaktad›r. Konuflma, insano¤lunun sahip oldu¤u en büyük özelliklerden biridir. ‹nsanlar, bu özellikleri sayesinde di¤er canl›lardan ayr›l›rlar.
Konuflma, bir baflka deyiflle sesli düflünmedir. Zihinden geçen düflüncelerin d›fl
dünyaya aktar›labilmesi için ses veya yaz›ya gereksinim vard›r. Bu anlamda ses
(konuflma); en etkili, en kestirme ve en kolay yoldur. Jest ve mimikler de konuflmay› destekleyen en önemli yard›mc› ögelerdir.
Özk›r›ml›’ya göre (2002, s.253) herhangi bir konunun haz›rl›kl› ya da haz›rl›ks›z, dil arac›l›¤›yla sözlü olarak bildirilmesine sözlü anlat›m denir. Sözlü anlat›m terimi, günlük hayattaki arkadafl söyleflilerinden ifl konuflmalar›na, topluluk
önündeki söylev ve konferanslardan aç›k oturum ve panellere genifl bir alan›
kapsamaktad›r.
Konuflma becerisine yeni bir bak›fl aç›s› getiren Avrupa Konseyi, bu do¤rultuda “Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni”ni haz›rlam›flt›r. Bu çal›flma; dile iliflkin düzey basamaklar›n› tan›mlayan, ulafl›labilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve
tüm Avrupa ülkeleri taraf›ndan tan›nan bir araç niteli¤indedir.
Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni; Avrupa’da dil programlar›n›n, program yönetmeliklerinin, s›navlar›n haz›rlanmas› için ortak bir baflvuru metni niteli¤i tafl›maktad›r. Bu çal›flma, dil ö¤renenlerin dili iletiflim için kullanmalar›n› ve sa¤l›kl›
iletiflim için hangi becerileri gelifltirmeleri gerekti¤ini kavrat›c› bir biçimde anlatmaktad›r. Ayr›ca dilin kullan›ld›¤› kültürel ba¤lam› ve ö¤renenlerin hayat boyunca
devam eden ö¤renme sürecinin her aflamas›ndaki yeti düzeylerini de aç›klamaktad›r (Council of Europe, 2001, s.1).
Bu do¤rultuda Avrupa Dilleri Ortak Baflvuru Metni; s›n›flama ve ölçütler arac›l›¤›yla sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma gibi dil becerilerini belirli düzlemlere
ay›rmaktad›r. Bu yolla dil kullan›m›n›n karmafl›kl›¤›n›, dil ö¤renimi aç›s›ndan sadelefltirmeyi hedeflemektedir. Buna göre Avrupa Ortak Baflvuru Metni, konuflmay›
sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma olarak iki türde ele almaktad›r. Birey, sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma becerileri hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için afla¤›da
belirtilen ‘Kendini De¤erlendirme Ölçe¤i’ ile ulaflt›¤› düzeyi kontrol edebilmektedir (Council of Europe, 2001 s.58, s.74).
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Karfl›l›kl› Konuflma
A1: Karfl›mdaki kiflinin söylediklerini daha yavafl bir konuflma h›z›nda yinelemesi ve söylemek
istediklerimi oluflturmada bana yard›mc› olmas› kofluluyla basit yoldan iletiflim kurabilirim.
O anki gereksinime ya da çok bildik konulara iliflkin alanlarda basit sorular sorabilir, yan›t
verebilirim.
A2: Bildik konular ve faaliyetler hakk›nda do¤rudan bilgi al›flveriflini gerektiren basit ve al›fl›lm›fl
ifllerde iletiflim kurabilirim. Genellikle konuflmay› sürdürebilecek kadar anlamasam da k›sa
sohbetlere kat›labilirim.
B1: Dilin konufluldu¤u ülkede seyahat ederken ortaya ç›kabilecek birçok durumla bafla ç›kabilirim. Bildik, ilgi alan›ma giren ya da günlük yaflamla ilgili (Örne¤in aile, hobi, ifl, yolculuk ve
güncel olaylar gibi) konularda haz›rl›k yapmadan konuflmalara kat›labilirim.
B2: Ö¤rendi¤im dili, ana dili olarak konuflan kiflilerle anlaflmay› olanakl› k›lacak bir ak›c›l›k ve
do¤all›kla iletiflim kurabilirim. Bildik konulardaki tart›flmalarda, kendi görüfllerimi aç›klay›p
destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.
C1: Kullanaca¤›m sözcükleri çok fazla aramaks›z›n kendimi ak›c› ve do¤al bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir flekilde kullanabilirim. Düflüncelerimi aç›k bir ifadeyle dile getirebilir ve karfl›mdakilerin konuflmalar›yla iliflkilendirebilirim.
C2: Hiç zorlanmadan her türlü konuflma ya da tart›flmaya kat›labilir, deyimler ve konuflma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi ak›c› bir flekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayr›nt›lar› kesin ve do¤ru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karfl›lafl›rsam geriye dönüp
karfl›mdaki insanlar›n fark etmelerine f›rsat vermeyecek bir ustal›kla ifadelerimi yeniden yap›land›rabilirim.
Sözlü Anlat›m
A1: Yaflad›¤›m yeri ve tan›d›¤›m insanlar› betimlemek için basit kal›plar› ve cümleleri kullanabilirim.
A2: Basit bir dille ailemi ve di¤er insanlar›, yaflam koflullar›m›, e¤itim geçmiflimi ve son iflimi betimlemek için bir dizi kal›p ve cümleyi kullanabilirim.
B1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlar›m›, isteklerimi ve olaylar› betimlemek için çeflitli kal›plar› yal›n bir yoldan birbirine ba¤layabilirim. Düflünce ve planlara iliflkin aç›klamalar› ve nedenleri k›saca s›ralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.
B2: ‹lgi alan›ma giren çeflitli konularda aç›k ve ayr›nt›l› bilgi verebilirim. Çeflitli seçeneklerin
olumlu ve olumsuz yanlar›n› ortaya koyarak bir konu hakk›nda görüfl bildirebilirim.

C1: Karmafl›k konular›, alt temalarla bütünlefltirerek aç›k ve ayr›nt›l› bir biçimde betimleyebilir,
belirli bak›fl aç›lar› gelifltirip uygun bir sonuçla konuflmam› tamamlayabilirim.
C2: Her konuda ba¤lama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktalar› ay›rt edip an›msamas›na yard›mc› olacak flekilde konuflmam› etkili ve mant›ksal bir flekilde yap›land›rabilir; aç›k,
ak›c› bir betimleme ya da karfl›t görüfl sunabilirim.

137

7. Ünite - Konuflma Türleri

Konuflma becerisini Avrupa Konseyi nas›l ele almaktad›r, aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE

KONUfiMA TÜRLER‹

1

D Ü fi Üve
N Edüflüncelerini
L‹M
Konuflma; insan›n yaz›dan önce sahip oldu¤u, yüzy›llarca duygu
onunla aktard›¤› temel bir iletiflim arac›d›r. Konuflma; bireyin sosyal yaflam›nda iletiflim kurmas›n›, bilgi ve birikimlerini paylaflmas›n›; duygu, düflünce,
S O R Uhayal ve gözlemlerini ifade etmesini sa¤layan en etkili iletiflim arac›d›r.
Bir konuflma metni ne kadar iyi haz›rlanm›fl olursa olsun söylenmek istenenler
D ‹ Kbir
K A konuflma;
T
baflkalar›na aktar›lmad›kça kifli, iyi bir konuflmac› olamaz. Baflar›l›
bireyin sözcükleri iyi seçmesine, ses ve vücut hareketlerini bilinçli kullanmas›na ve
konuflman›n sunulufl biçimine ba¤l›d›r (Kantemir, 1997, s.51).SIRA S‹ZDE
Konuflma, bireyin sosyal gereksinimlerini karfl›lamak üzere dilin geliflim süreci
içinde geliflir. Çocuk, kendi duygu ve isteklerini ifade etmek için önce a¤lar; fakat
AMAÇLARIMIZ
insani ses özelliklerindeki yeterlili¤i gelifltikçe di¤er insanlardan
gelen tepkilere
karfl›l›k vermek için ses becerilerinin nas›l kullan›laca¤›n› keflfeder. Büyüdükçe konuflmay› oyun alanlar›nda, evde, okulda, iflte, yaflam›n de¤iflik ortamlar›nda kullaK ‹ T Aayn›
P zamanda
n›r. Birey; kazand›¤› bu konuflma becerisiyle kendisini çevresine,
çevresini de kendisine göre düzenlemeyi ö¤renir (Monroe ve Ehninger, 1967, s.26).
Konuflma, düflüncelerin bir bireyden baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan sosyal
T E L E V ‹ Zve
Y O Ndüflüncelebir iletiflim arac›d›r. Bu yönüyle konuflma; tek yönlü olarak duygu
rin aç›¤a ç›kar›ld›¤› bir anlat›m becerisi olmaktan çok konuflan ve dinleyen aras›nda devam eden etkileflim süreci içinde düflüncelerin, tutumlar›n ve duygular›n aktar›m›n› sa¤layan etkileflimsel bir süreç olarak düflünülmelidir (Monroe ve Ehnin‹NTERNET
ger, 1967, s. 27).
Sosyal yaflamdaki iliflkileri düzenleyen konuflma, amaca ve haz›rlan›fl biçimine göre temelde iki farkl› biçimde s›n›fland›r›labilir. Bu s›n›fland›rma Tablo 7.1’de
verilmifltir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

Amaca Göre Konuflmalar
Bilgilendirme Amaçl› Konuflmalar
‹kna Amaçl› Konuflmalar
Uyar› / Teflvik Amaçl› Konuflmalar
Haz›rlanma Biçimine Göre Konuflmalar
Haz›rl›ks›z Konuflmalar
Sohbet (Söylefli)
Tan›flma -Tan›flt›rma
Özür Dileme
Telefon Görüflmeleri
Haz›rl›kl› Konuflmalar
Tek Bir Kifli Taraf›ndan Yap›lan Konuflmalar
Konferans
Söylev
Aç›fl ve Sunufl Konuflmalar›
Demeç
Grup Taraf›ndan Yap›lan Konuflmalar
Sempozyum
Aç›k Oturum
Münazara
Panel
Kongre
Forum

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Tablo 7.1
Konuflma Türleri
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Amaca Göre Konuflmalar
Kimi dil e¤itimcileri; amaca göre konuflmalar› bilgilendirme, ikna ve uyar› amaçl›
olmak üzere üçe; kimileri de bilgilendirme, ikna, uyarma ve yönlendirme olmak
üzere dörde ay›rmaktad›r. Bu ünitede üçlü s›n›flama benimsenmifltir.

Bilgilendirme Amaçl› Konuflmalar
Konuflman›n en önemli ifllevi, bilgi aktar›m›n› sa¤lamakt›r. Konuflma arac›l›¤›yla
birey, baflkalar›n›n kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmas›n› sa¤layabilir
(Monroe ve Ehninger, 1967, s.178). Bilgi amaçl› konuflmalar öyküleme, aç›klama
veya betimleme tarz›nda olabilir. Öyküleme tarz› konuflmalar; bir olay veya hareketi, etkinli¤i aç›klar; aç›klay›c› konuflmalar; özel bir konu, durum veya nesne hakk›nda bilgi verir; betimleyici konuflmalar ise varl›k veya nesnelerin nas›l oldu¤u /
olufltu¤u, örgütlendi¤i, düzenlendi¤i hakk›nda bilgi verir. Bildiriler, ö¤retimsel konuflmalar, dersler, konferanslar, yönetici konuflmalar›, brifingler, tan›t›m konuflmalar›, ifl görüflmeleri, toplant› konuflmalar› vb. bilgilendirme amaçl› konuflmalard›r.
Bilgilendirme amaçl› konuflmalarda as›l amaç, sunulan duygu ve düflünceleri dinleyenlere aç›k bir biçimde aktarmakt›r. Bunun için bilgilendirme amaçl›
konuflmalar›n sahip olmas› gereken iki temel nitelik, aç›kl›k ve somutluktur.
Bilgilendirme amaçl› konuflmalar için afla¤›daki dört ilkeye uyulmas› yararl› görülmektedir:
• Çekiflme ve anlaflmazl›k havas› yarat›lmamas›,
• Dinleyenlerin ilgisini çekecek sorgulay›c› tutumlar›n önemsenmesi,
• Dinleyenlerin memnuniyetini art›racak sorulara yan›t verilmesi,
• Sunulan bilgilerin kayda de¤er niteliklerde olmas› (Monroe ve Ehninger,
1967, s.179).

‹kna Amaçl› Konuflmalar
‹kna amaçl› konuflmalar; dinleyenlerin inançlar›n›, düflüncelerini veya eylemlerini
etkilemek amac›yla yap›lan konuflmalard›r (Monroe ve Ehninger, 1967, s.196). Bu
tür konuflmalar; özellikle herhangi bir konuda neyin gerçek veya yanl›fl oldu¤u,
neyin yap›l›p yap›lmamas› gerekti¤i (siyasi alanlarda) konusunda dinleyenlerin görüfl, düflünce ve eylem yönlerini etkilemek ve belirlemek amac›yla yap›l›r (Soper,
1956, s.38).
‹kna edici konuflmalarda baflar›l› olmak için sadece dinleyenleri inand›rmak yeterli de¤ildir, ayn› zamanda dinleyenlerin dinleyip de inand›klar›n› eyleme dönüfltürmeye istekli olmalar› sa¤lanmal›d›r. Bunun için ikna amaçl› konuflmalarda afla¤›daki ilkelere dikkat edilmelidir (Monroe ve Ehninger, 1967; Soper, 1956):
• ‹kna edici konuflmalar; gerçekler, flekiller, tablolar ve örneklerle desteklenmeli,
• Gerçekler ve iddialar; dikkat çekici, güçlü bir sunumla aç›klanmal›,
• ‹ddialar, insan davran›fllar›n›n temelinde yatan belli temel güdüleri tatmin
etmeli,
• ‹kna için seçilecek konular; gerçek, samimi ve dinleyiciyi tatmin edici nitelikte olmal›,
• ‹kna için de¤inilecek problemler, çözülebilir nitelikte olmal›; çözülmesi güç
olan sorunlarla dinleyenlerin karfl›s›na ç›k›lmamal›d›r.
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Uyar› / Teflvik Amaçl› Konuflmalar
Ço¤unlukla siyasi etkinliklerde, spor etkinliklerinde ve törenlerde övücü, teflvik
edici, sosyal ve ahlaki de¤erlere iliflkin telkin edici konuflmalar ve vaazlar; insanlar› uyarmak veya teflvik etmek amac›yla yap›lan konuflmalard›r. Uyar› / teflvik
amaçl› konuflmalar›n özünde, dinleyenleri bir ödül veya cezadan haberdar etmek
amac› vard›r. Bu tür konuflmalara, insanlara zararl› oldu¤u düflünülen durumlardan
veya eylemlerden onlar› cayd›rmak veya insanlara yarar sa¤layaca¤› düflünülen
konulara insanlar›n e¤ilimlerini art›rmak istenen zamanlarda baflvurulur. Bu tür konuflmalarda, ço¤u zaman, politikac›lar taraf›ndan karfl›t görüfller veya inançlarla
alay edici ifadelere yer verilir.
Uyar› amaçl› konuflmalar, ço¤u zaman bilgi vermek amaçl› konuflmalarla benzerlik gösterebilir. Uyar› / teflvik amaçl› konuflmalarda dinleyenlerin bilgilerini art›rmaktan çok baz› geleneklerin, inançlar›n, flah›slar›n, davran›fl ilkelerinin ya da
dinsel açmalar›n fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas› amaçlan›r. Bu nedenle uyar› / teflvik
amaçl› konuflmalar›n do¤rudan do¤ruya ruhsal ve içsel duygular› tatmin edici olmas›na dikkat edilir. Bu yönüyle uyar› / teflvik amaçl› konuflmalar, dinleyenlerin
bildikleri; ama tamamen fark›nda olmad›klar› fleyleri duygular› arac›l›¤›yla dinleyenlere hat›rlatma amaçl›d›r.
Uyar› / teflvik amaçl› konuflmalar, dinleyenlerin bireysel ilgilerini art›racak biçimde bireylerin düzeylerine uygun olmal›d›r. Hak, adalet, haks›zl›k, çocuk, aile,
vatan ve memleket sevgisi, ruh yüceli¤i, sadakat, ba¤l›l›k, minnettarl›k, ruhsal huzur gibi kavram ve de¤erlerle iliflkilendirilmelidir.
Amaca göre konuflma türlerini ve günlük yaflamda karfl›lafl›lan örnekleri
tart›fl›n›z.
SIRA S‹ZDE

Haz›rlanma Biçimine Göre Konuflmalar

2

D Ü fi Ü N E L ‹ Mve haz›rl›kl›
Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar, temelde haz›rl›ks›z konuflmalar
konuflmalar olmak üzere iki gruba ayr›l›r.

Haz›rl›ks›z Konuflmalar

S O R U

AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

Çelik’e göre (1998, s.76) haz›rl›ks›z konuflmalar; günlük konuflmalar, söylefli, taD‹KKAT
n›flma – tan›flt›rma, soru sorma ve soruya karfl›l›k verme ile özür dilemedir. Bu konuflma türlerine günlük yaflamda çok s›k yapt›¤›m›z telefon görüflmelerini de ekSIRA S‹ZDE
leyebiliriz.

Günlük Konuflmalar

SIRA S‹ZDE

N N

Bir günün çeflitli zaman dilimlerinde gereksinimlerin karfl›lanmas›; isteklerin, duygu ve düflüncelerin belirlenmesi konuflmay› zorunlu k›lar. Bu tür konuflmalar, önceden bir haz›rl›k gerektirmeyen konuflmalard›r. Bu türdeki konuflmalara günlük
K ‹ T A P
konuflmalar denir.
Özk›r›ml›’ya göre (2002, s.260) bu tür konuflmalar; günlük hayatta en çok karfl›lafl›lan, genellikle iki kifli aras›nda geçen ve karfl›l›kl› konuflmalar diye de adlanTELEV‹ZYON
d›r›labilen konuflmalard›r.

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Söylefli
‹ki veya daha fazla kiflinin belli herhangi bir amaç tafl›madan, önceden
‹ N T E R N E T al›nm›fl kararlar olmaks›z›n yapt›klar› karfl›l›kl› konuflmalard›r. Bu tür konuflmalarda amaç,
dostça bir ortamda hoflça vakit geçirmektir. Söylefli türündeki konuflmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar afla¤›da verilmifltir:

‹NTERNET
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• Kifli, karfl›s›ndakini dinlemeyi bilmeli,
• Karfl›daki kifliye karfl› sayg›l› olunmal›, konuflan›n sözü kesilmemeli,
• Söylenen sözler, konuflma ortam›nda bulunmayan üçüncü flah›slar›n aleyhinde dedikodu tarz›nda olmamal›,
• Konuflulanlar›n do¤ru olmas›na özen gösterilmeli,
• Muhatap olarak al›nan kiflilere ismiyle hitap edilmeli,
• Konuflmalar grup halinde ise tek bir kifli veya birkaç kifliye de¤il herkese
konuflma olana¤› sa¤lanmal›,
• Bask›c› tutum tak›nmadan karfl›dakinin görüfllerine sayg›l› olunmal›,
• Konuflmaya sonradan kat›lan kiflilere, konuflulan konuyla ilgili olarak önceden konuflulanlar anlat›lmal›,
• Yap›lan konuflmalar, ayn› ortam› paylaflan herkesin ilgisini çekecek özellikte olmal›,
• Dedi¤im dedik, inatç› konuflma tarzlar›ndan kaç›n›lmal›,
• Konuflma üslubu ve ses tonu baflkalar›n› rahats›z etmeyecek biçimde olmal›,
• Grup halinde yap›lan konuflmalar›n çekiflmeye, tart›flmaya ve kutuplaflmaya
yol açmamas›na özen gösterilmeli,
• Konuflma s›ras›nda argo sözcük ve deyimlerin kullan›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.

Tan›flma -Tan›flt›rma
Kifli, sosyal yaflam›n gere¤i olarak her an yeni insanlarla tan›flma ve tan›flt›r›lma durumunda kalabilir. ‹lk tan›flma ve tan›flt›r›lma anlar›, ileri dönemlerdeki iletiflim ve
dostluklar›n devam› aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bu nedenle ilk tan›flma ve tan›flt›r›lma anlar›nda kifli, oldukça içten ve nazik olmaya çal›flmal›d›r. Tan›flmada sonradan gelen kifli önce kendini tan›t›r. Di¤erleri de memnuniyetlerini belirterek kendilerini tan›t›rlar. Ayr›lma an›nda ise kifliler tan›flmaktan duyduklar› memnuniyeti
dile getirerek yeniden görüflme isteklerini belirterek birbirlerinden ayr›l›rlar. Tan›flt›rma eylemi, tan›flman›n aksine üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla yap›l›r. Tan›flt›rma iflini
yapan kifli; küçükleri büyüklere, baylar› bayanlara, sonra gelen kiflileri önceden
gelenlere tan›t›r.

Soru Sorma ve Soruya Karfl›l›k Verme
Soru sorulmadan önce izin istenir. ‹zin verilince soru anlafl›l›r ve k›sa biçimde sorulmal›d›r. Soruya karfl›l›k verecek kifli de soruyu anlafl›l›r ve k›saca yan›tlamal›d›r.
Sorunun yan›t› bilinmiyorsa aç›k yüreklilikle yan›t›n bilinmedi¤i belirtilmelidir.
Yanl›fl yan›tlar vererek karfl› taraf› aldatmak do¤ru de¤ildir.

Özür Dileme
‹nsanlar, baz› zamanlar isteyerek veya istemeyerek baz› yanl›fl davran›fl ve tutumlarda bulunabilir, söylenmemesi gereken sözler sarf edebilir veya söyledikleri karfl› taraftaki insanlar taraf›ndan yanl›fl anlafl›labilir. Bu gibi durumlar› düzeltmek, hatas›n› kabullenmek, söylenen yanl›fl sözden piflmanl›k duymak ve bu piflmanl›¤›n›
karfl› taraftaki insanlara iletmek; özür dileme yoluyla gerçekleflebilir. Özür dilemek; bireyin karfl›s›ndaki insanlar›n gönlünü tekrar kazanmas›n›, dostluk ve arkadafll›k iliflkilerinin devam etmesini sa¤lar. Özür dileme; nazik ve içten bir flekilde,
kiflinin ayn› hatay› bir daha tekrarlamama kararl›l›¤›yla yap›lmal›d›r. Özür dilenirken karfl›daki kiflilere niçin özür dilendi¤i aç›k bir biçimde anlat›lmal›, özür dileme
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için uygun ortam ve koflullar sa¤lanmal›d›r. Özür dileme esnas›nda kendisinden
özür dilenen kiflinin de sakin olmas›, hatas›n› kabullenen kifliyi dinlemesi, onun
özrünü kabul etmesi, sa¤ duyulu bir biçimde karfl›s›ndakinin sözlerini tamamlamas›n› beklemesi gerekir.

Telefon Görüflmeleri
Teknolojinin h›zla ilerledi¤i ça¤›m›zda iletiflim araçlar›ndaki yenilikler de günden
güne artmaktad›r. Özellikle cep telefonlar›n›n yayg›nlaflmas›yla telefon görüflmeleri daha da artmaktad›r. Ancak bu h›zl› iletiflim olanaklar›ndan yararlan›rken gerek
sabit gerekse cep telefonlar›yla yap›lan konuflmalarda uyulmas› gereken kurallar
afla¤›da verilmifltir:
• Telefon görüflmesinin bafl›nda arayan kifli önce arad›¤› numaran›n do¤rulu¤undan emin olmal›, ard›ndan kendisini tan›tarak arad›¤› kifli veya kiflilerin
ad›n› vermeli,
• Görüflülmek istenen kifliye ulafl›l›nca görüflmenin konusu aç›k ve anlafl›l›r
bir biçimde aç›klanmal›,
• Telefon görüflmesinin gereksiz yere uzat›lmamas›na dikkat edilmeli,
• Telefon görüflmelerinde ses tonunun çevrede bulunan insanlar›n duymayaca¤› veya en az›ndan rahats›z olmayaca¤› bir düzeyde olmas›na dikkat
edilmeli,
• Telefonda görüflülen kifliye karfl› sayg›l› ve kibar olunmal›, k›r›c› sözlerden
kaç›n›lmal›,
• ‹nsanlar›n toplu olarak bulundu¤u konser, tiyatro, sinema, toplant› salonu
ve toplu tafl›ma araçlar› vb. ortamlarda cep telefonuyla olanakl›ysa görüflme
yap›lmamal›; zorunlu hallerde konuflma k›sa tutularak sonradan görüflme iste¤i nazikçe belirtilmeli,
• Araç sürerken cep telefonunun kullan›lmamas›na özellikle özen gösterilmeli, bunun bir trafik kural› oldu¤u unutulmamal›d›r. Telefon görüflmesi sonunda karfl›daki kifli için iyi dileklerde bulunularak arayandan önce telefon
kapat›lmamal›,
• Yolda, sokakta yürürken cep telefonuyla konuflulmamal›; zorunlu hallerde
ses tonu çevredeki insanlar› rahats›z etmemelidir.
Haz›rlanma biçimine göre konuflma türlerini s›n›fland›r›n›z ve haz›rl›ks›z
konuflma türleSIRA S‹ZDE
rinin neler oldu¤unu tart›fl›n›z.

Haz›rl›kl› Konuflmalar
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Haz›rl›kl› konuflmalar, tek biri kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar ve grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar olmak üzere s›n›flanabilir.
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Bilim, sanat, teknoloji gibi alanlarda uzman kiflilerin belli bir konuya aç›kl›k getirAMAÇLARIMIZ
mek amac›yla topluluk karfl›s›nda yapt›klar› planl› konuflmalard›r (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.168). Konferans›n amac›; dinleyiciyi belli bir konu hakk›nda bilgilendirmek, konuflma yap›lan konuya iliflkin gerçekleri anlatmakt›r.
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madan önce konuflmac›, bir baflka kifli taraf›ndan dinleyicilere tan›t›larak takdim
edilir; ard›ndan konuflmac› konferans› sunmaya bafllar.
Konferans› sunarken konuflmac›, önceden konuyla ilgili gerekli araflt›rma ve incelemeleri yapm›fl ve konuya iyice hakim olacak biçimde haz›rlanm›fl olmal›d›r.
Konuflmac›; dinleyenlerin konuya ilgisini da¤›tmayacak biçimde canl›, etkili, ak›c›
ve anlafl›l›r bir dil kullanmal›; ileri sürdü¤ü düflüncelerin etkilili¤i için konuya iliflkin kan›tlar, örnekler, flekilsel ve görsel anlat›mlardan yararlanmal›d›r. Uzun cümleler, a¤dal› ve sanatl› sözlerden sak›nmal›; ses tonunu iyi ayarlamal›, gereksiz el
kol hareketlerinden kaç›nmal›d›r. Dinleyicilerin ilgisini çekebilmek ve monotonlu¤u k›rmak için soru ve ünlem cümlelerine baflvurmal›d›r. Konuflmas›n› atasözleri,
deyimler, örnekler ve f›kralarla zenginlefltirmeli; konuflmas›n› dinleyicilere bakarak
yumuflak tav›rl› ve tebessümle yapmal›d›r (Komisyon, 2001, s.396). Konferans›n
süresini, dinleyenleri b›kt›rmayacak biçimde k›sa; ama dinleyenlerin etkilenmesini
sa¤layacak bir yetkinlik ve özlülükle kullanmal›d›r.
Konuflmac› yapt›¤› sunuyu yaz›ya dökerek gerekirse dinleyenlere konuflma
metnini da¤›tmal›, konuflma sonunda sorulacak sorulara dinleyenleri düflünsel ve
duygusal yönden tatmin edecek biçimde yan›t vermelidir.
Gülsevin ve Boz (2006, s.275), iyi bir konferans›n özelliklerini flu flekilde s›ralamaktad›r:
• Konu dinleyicilerin ilgisini çekmeli,
• Konuflmac› çok iyi haz›rlanmal›,
• Konuflmac›n›n diksiyonu iyi olmal›,
• Konuflmac›, konusunu iyi aktarmal› ve gereksiz ayr›nt›lara girmemeli,
• Konuflma metni önceden haz›rlanm›fl olmal› ve iyice gözden geçirilmeli,
• Dinleyiciler ile göz temas› sa¤lanmal› ve zaman zaman onlar›n onay› al›nmal›,
• Konuflmac› ciddi olmal›, özellikle jest ve mimiklerine dikkat etmeli,
• Konuflmac›, zaman› iyi ayarlamal› ve dinleyicileri s›kmamal›,
• Konuflmac›, konferans›n› kürsüde ve ayakta vermelidir.
Konferans, haz›rl›kl› konuflmalar›n en önemli türlerinden biridir. Dolay›s›yla
konferans, öncelikle yaz›l› bir metne dayanmal› ve konuflmac›, konuflma kurallar›
çerçevesinde konuflmas›n› gerçeklefltirmelidir. Bir konferans›n süresi ortalama bir
saattir. Bu süre, dinleyicilerin konuyla ilgili soru sormalar› veya konferansç›n›n gerekli gördü¤ü baz› aç›klamalar› yapabilmesi için on on befl dakika uzat›labilir (Yak›c›, 2004, s.435).
Söylev
Tek bir kifli taraf›ndan aç›k meydanlarda veya kapal› ortamlarda, belli bir amaç
do¤rultusunda bir araya gelmifl topluluklara heyecanl› ve sanatsal bir dille yap›lan
konuflmalara söylev (nutuk) denir. Özk›r›ml› (2002, s.256); söylevi belli bir konuda bir topluluk önünde söz söyleme sanat›, toplulu¤a söylenen söz, yap›lan konuflma olarak tan›mlamaktad›r.
Söylevde temel amaç; kitleleri belli konularda bilgilendirip insanlar›n coflku ve
duygu dünyalar›n› etkilemek, belli bir yönde e¤ilim göstermelerini sa¤lamakt›r.
Söylevin en belirgin özelli¤i, ses tonunun etkin ve gür bir biçimde kullan›lmas›n›
gerektirmesi; dinleyicilerin konuya iliflkin ilgilerini art›racak, hislerini coflturacak
süslü, sanatsal, etkileyici sözlere, hitaplara yer vermesidir. Bunun için belli bir kitleye seslenen hatip; karfl›s›ndakileri etkilemek için hitabetinin neresinde hangi
sözleri nas›l, ne zaman ve hangi ses tonuyla kullanaca¤›n› çok iyi bilmelidir. Nor-
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mal bir ses tonuyla yap›lan konuflmalar, söylev özelli¤ini yitirip konferans havas›na dönüflebilir. Bunu önlemek için konuflmac›, iniflli ç›k›fll› bir ses tonunu kullanmal›d›r. Söylevde söylenecek sözlerin binlerce kifli taraf›ndan dinlenece¤i için önceden iyice tart›l›p düflünülerek söylenmesi gerekir (Toparl›, 2000, s.263). Söylevde ileri sürülen duygu ve düflüncelere önce söylevcinin kendisi inanmal›; söylenen
sözler, dinleyenlerin konuya iliflkin duygular›n› kabartmal›d›r. Hatip, kendisini dinleyen genifl kitlenin de¤erlerine sayg› göstererek onlar› yanl›fl veya telafisi olas› olmayacak eylemlere sürüklememeli; onlara gerçekleflme olas›l›¤› olmayan vaatler
veya ülküler afl›lamaya çal›flmamal›d›r. Hatip; seslendi¤i kitlenin anlayabilece¤i
aç›k, anlafl›l›r ve kesin bir dil kullanmal›d›r.
Söylevlere en çok siyasi, dinî, askerî, akademik ve hukuki alanlarda baflvurulmaktad›r. Cumhuriyet tarihimizde en tan›nm›fl hatip, Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Onun bu konuda “Gençli¤e Hitabe”si ve “Nutuk” isimli eseri oldukça önemlidir.
Aç›fl ve Sunufl Konuflmalar›
Bu tür konuflmalar; herhangi bir tören, toplant›, kutlama ve özel günlerde toplant› yerinde bulunan insanlar› bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek için yap›lan tan›t›c›, bilgilendirici girifl konuflmalar›d›r. Baflka bir anlat›mla bir etkinli¤i, toplant›y›
bafllatmak; bir yeri hizmete açmak, y›l dönümü, yafl günü, karfl›lama gibi özel günlerde yap›lan konuflmalara denir. Aç›fl konuflmas›n› yapan kifli, devlet büyüklerinden biri olabilece¤i gibi o konuyla ilgili bir yetkili de olabilir. Konuflmay› yapacak
kifli, konu üzerinde bilgili olmal›; konuflmas›n› abart›l› sözlerle, tekrarlarla uzatmamal›d›r. Aç›fl konuflmas›, k›sa ve konunun bütününü aç›klay›c› olmal›d›r. Aç›fl konuflmas› iyi dileklerle bitirilmelidir (Çelik, 1998, s.82).
Bu tür konuflmalarda ayr›nt›lara girmeden konu veya toplanmayla ilgili genel
bilgiler verilir. Girifl konuflmas›n› yapacak kiflinin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip
olmas› gerekir. Konuflma aç›k, anlafl›l›r ve olabildi¤ince k›sa tutulmal›d›r. Aç›fl konuflmalar›nda protokol s›ras›na dikkat edilmelidir. Aç›fl konuflmalar›n›n sonunda
iyi dilek temennilerinde bulunulmal›d›r (Kavruk ve Salman, 2002, s.297).
Demeç
Herhangi bir konuya iliflkin olarak yetkili bir kiflinin bas›n ve yay›n organlar›na
yapt›¤› aç›klamalard›r. Çelik’e göre (1998, s.81) demeç, önemli bir kimsenin herhangi bir sorun üstünde söyledikleri ya da bir yetkilinin ilgili oldu¤u konuda yay›n örgenlerine yapt›¤› aç›klamad›r. Demeç verilirken demeç veren kifli; konuflmas›na bir sesleniflle bafllamal›, sesin olanaklar›ndan yararlanmal›; fakat yapmac›k,
abart›l› davran›fllardan özellikle kaç›nmal›d›r. Konuflmac›, verece¤i bilgiyi sözü doland›rmadan do¤rudan vermeli; verilecek bilgi, k›sa cümlelerle aç›k ve anlafl›l›r biçimde söylenmelidir.
Demeçlerde, daha çok, anlafl›lmayan konulara ve sorunlara aç›kl›k getirilmeye
çal›fl›l›r. Bu nedenle demeci verecek kiflinin, dinleyici konumundaki habercileri
yanl›fl bir anlamaya veya yorumlamaya yol açmayacak biçimde, aç›k ve anlafl›l›r bir
dille bilgilendirmesi, sorulacak sorulara ayn› biçimde yan›t vermesi gerekir. Demeci verecek kifli ayr›ca yapmac›k ve abart›l› anlat›mlardan, söz doland›rmalar›ndan
da kaç›nmal›d›r.

Grup Taraf›ndan Yap›lan Konuflmalar
Grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar; sempozyum, aç›k oturum, münazara, panel,
kongre, forum ve mülakat biçiminde s›ralanabilir.
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Sempozyum (Bilgi fiöleni)
Herhangi bir konunun alan›n uzmanlar› taraf›ndan de¤iflik yönleriyle ele al›n›p
aç›klanmas› biçiminde yap›lan oturumlard›r. Özk›r›ml›’ya göre (2002, s.259) sempozyum, bir konunun o konunun uzmanlar›nca ve bilim adamlar›nca ele al›n›p çeflitli yönlerden incelendi¤i toplant›lard›r. Sempozyumlar, daha çok kimi kurum ve
kurulufllarca düzenlenen bilimsel toplant›lard›r. Düzenlenecek sempozyumun konusu çok önceden belirlenir ve bir düzenleme kurulu oluflturulur. Sempozyumlar,
bir ya da birkaç oturum biçiminde düzenlenebilir ve birkaç gün sürebilir. Düzenleme kurulu, oturumlar› yönetecek kiflileri ve konuflmac›lar› saptar. Daha sonra bu
kiflilerle yaz›flarak konuyu hangi yönüyle ele alacaklar›n› belirler ve onlardan konuflmalar›n›n bir özetini ister. Daha sonra sempozyumda sunulan bildiriler, bir kitapta toplanabilir.
Verilen bilgilerden de anlafl›labilece¤i gibi sempozyumlarda yap›lan konuflmalar, yaz›l› konuflmalard›r. Ama bu durum, haz›rlanan konuflman›n do¤rudan ka¤›ttan okunmas›n› gerektirmez. Konuflmac›lar önceden iyi haz›rlanmal›, bildirilerini
okurken bu okuman›n konuflma üslubunda olmas›na dikkat etmelidirler.
Sempozyumda amaç, herhangi bir konuyu tart›flmaktan çok konuya aç›kl›k veya çözüm getirmektir. Sempozyumlarda en az üç, en çok alt› kifli taraf›ndan konuflma yap›lmakta; konuflmac›lar›n d›fl›nda ayr›ca oturumu düzenlemek üzere bir baflkan bulunmaktad›r. Baflkan, konuya iliflkin bir girifl yapt›ktan sonra konuflmac›lar›
tan›tarak sempozyumu bafllatmaktad›r. Sempozyumda konuflmalar 10-120 dakikal›k sürelerle s›n›rland›r›lmakta, konuflmalar›n ard›ndan konuyla ilgili tart›flmalar yap›ld›ktan sonra baflkan konuyu toparlayarak sonuç halinde özetlemektedir. Sempozyumda yap›lan konuflmalar, yap›lan tart›flmalar daha sonra yaz›ya geçirilerek
kaynak haline getirilmektedir. Sempozyum, konunun özelli¤ine ve kat›l›mc›lar›n
say›s›na göre birden çok oturumda birkaç gün sürebilir. Sempozyumda sunulacak
konular, önceden araflt›r›l›p bilimsel araflt›rma ölçütlerine uygun bir biçimde haz›rlanmal›d›r (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.169; Kavruk ve Salman 2002, s.203; Toparl›, 2000, s.266).
Aç›k Oturum
Aç›k oturum; siyasal, sosyal ve kültürel anlamda toplumu ilgilendiren bir konunun, sorunun uzman kifliler taraf›ndan bir baflkan yönetiminde ve dinleyici kitlesi
önünde tart›fl›larak aç›klanmas› fleklinde yap›lan toplant›lard›r. Di¤er bir anlat›mla
toplumsal nitelikli konu ya da sorunlar› dinleyiciler önünde aç›k olarak tart›flmak
amac›yla düzenlenen oturumlard›r.
Aç›k oturumda tart›fl›lacak konu; sanat, e¤itim, sa¤l›k, hukuk, ekonomi, kalk›nma, yönetim ile ilgili bir sorun olabilir. Önemli olan, konunun türü de¤il genifl bir
dinleyici ya da izleyici kesimini ilgilendirir nitelikte olmas›d›r. Aç›k oturumlar›n
halk› ayd›nlatma bak›m›ndan önemli yararlar› vard›r. Ayr›ca çözüm bekleyen bir
sorunu enine boyuna tart›flarak yöneticilere ›fl›k tutmas› da önem tafl›r (fiimflek,
1981, s.196).
Aç›k oturumda bir baflkan ve en az üç konuflmac› bulunur. Baflkan, konuyla ilgili bir girifl konuflmas› yapt›ktan sonra konuflmac›lar› tan›tarak onlara söz hakk›
verir. Tüm konuflmac›lara eflit sürede konuflma olana¤› sa¤lar. Ortaya konan görüfllerin netlik kazanmas› için konuflmac›lardan daha aç›k, anlafl›labilir ve ayr›nt›l›
aç›klamalar yapmas›n› ister. Konuflmac›lar taraf›ndan konuyla ilgili ortaya konan
görüfller, tart›flma havas›na girmeden karfl›l›kl› sohbet havas› içinde dinleyicilere
aktar›l›r. Çünkü aç›k oturumlarda amaç, herhangi bir görüflün do¤rulu¤unu / yan-
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l›fll›¤›n› ortaya koymak veya sonuç hükmünde olan yarg›lara ulaflmak de¤il dinleyicilere ilgili konu hakk›nda bilgi vermektir. Aç›k oturumun sa¤l›kl› bir biçimde iflleyebilmesi için baflkan oturumu iyi ve adaletli yönetmeli, ayr›ca konuflmac›lar da
baflkan›n uyar›lar›n› dikkate almal›, birbirinin sözünü kesmeden sayg›yla dinlemeli, daha ayr›nt›l› olarak aç›klanmas› istenen görüflleri dinleyenleri tatmin edici bir
biçimde anlatmal›d›rlar. Aç›k oturumun sonunda baflkan tüm konuflmac›lar›n konuflmalar›n› özetler, onlar›n birlefltikleri ve ayr›ld›klar› görüflleri belirtir, kendi görüfllerini de belirterek oturumu kapat›r. Baz› durumlarda dinleyicilere de soru sorma veya görüfl belirtme olana¤› da verebilir (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.169; Kavruk ve Salman, 2002, s.203).
Münazara
Münazara, önceden belirlenmifl bir konunun jüri ve dinleyici toplulu¤u önünde
karfl›t görüflte iki grup taraf›ndan tart›fl›ld›¤› tart›flma biçimidir. Yeflilöz (2003, s.163),
münazaray› belli bir konunun birbirine ters iki yönünün dinleyiciler önünde iki
grup taraf›ndan savunulmas› olarak tan›mlamaktad›r.
Münazara tez ve karfl›t tez esas›na dayan›r. Münazarada temel amaç, do¤ru düflünceye veya gerçe¤e ulaflmak de¤il ileri sürülen görüflü en iyi ve kabul edilebilir
biçimde savunmakt›r. Bunun için gruplar, önceden kendi görüfllerini destekleyici
ve karfl›t grubun düflüncelerini çürütücü kan›tlar için derinlemesine ve genifl çapta araflt›rma ve kaynak taramas›n› yapm›fl olmal›d›r. Gruplar en az üç kifliden oluflur; ancak konunun özelli¤ine göre gruptaki konuflmac› say›s› daha da art›r›labilir.
Her grubun bir baflkan› bulunur. Gruplar oluflturulduktan ve her grup savunaca¤› tezi ald›ktan sonra grup üyeleri konunun bölümlerini kendi aralar›nda paylafl›rlar. Her konuflmac›, kendi konusuna hakim olacak biçimde önceden haz›rlan›r. Her bir konuflmac›n›n konusu ve ileri sürece¤i görüflleri, kendi arkadafllar›n›n ileri sürdü¤ü düflünceleri destekleyici, tamamlay›c› ve karfl›t görüflleri çürütücü bir özellikte olmal›d›r. Münazarada ilk konuflmalar konuya genel bir girifl
yapmak ve savunulan düflüncenin temel dayanaklar› ile iddialar› aç›klamak için
yap›l›r. Taraflar s›ras›yla konuflur. Konuflmalar›n sonunda grup baflkanlar› kendi
düflüncelerinin do¤ulu¤unu kan›tlay›c› ve karfl›t görüfltekilerin iddialar›n› yan›tlay›c› bir konuflma yapar.
Münazaran›n sa¤l›kl› bir biçimde yürütülebilmesi için demokratik bir hava hakim olmal›, birbirini k›r›c› söz ve hareketlerden kaç›n›lmal›d›r.
Münazaran›n sonunda jüri, afla¤›daki ölçütleri dikkate alarak karar›n› verir:
• Yap›lan konuflmalar›n aç›k, anlafl›l›r ve inand›r›c› olmas›na,
• Haz›rlanma aflamas›n›n yeterlili¤ine,
• Ortaya konan kan›tlar›n yeterlili¤i, zenginli¤ine,
• Sorulan sorulara verilen yan›tlar›n tatmin edici olmas›na,
• Konuflmac›lar›n ses tonuna, jest ve mimiklerine,
• Konuflma üslup ve tav›rlar›na, demokratik kurallara uyma yeterlili¤ine,
• Karfl›t görüfltekilere sayg›l› ve hoflgörülü olmas›na.
Karar, jüri baflkan› taraf›ndan aç›klan›r; kazanan taraf tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan tebrik edilir. Münazaralar, ö¤rencilerin bilimsel araflt›rma yapma ilgi ve becerisinin yan› s›ra bir topluluk içinde kendi düflüncelerini rahatl›kla ifade edebilme, sunum yapabilme özelli¤ini gelifltirir. Onlara demokratik ve ça¤dafl bir kimlikle kendi görüfllerini savunman›n yan›nda baflka düflüncelere de hoflgörü ve
sayg›yla yaklaflma erdemini kazand›r›r (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.170; Kavruk
ve Salman, 2002, s.204).
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Panel
Herhangi bir konunun alan›n uzmanlar› taraf›ndan bir baflkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde çeflitli yönleriyle ele al›nd›¤› konuflmalard›r. Özk›r›ml›’ya göre
(2002, s.259) panel, aç›k oturum benzeri bir toplant›d›r. Yaln›z panelin düzenlenifl
biçimiyle yürütülüfl biçimi aç›k oturumdan farkl›d›r. Panelde yine toplumu ilgilendiren bir konu ele al›nmakla birlikte bu konu güncel olmayabilir. Ayr›ca ele al›nan
konu tart›fl›lmaz, çeflitli yönleriyle aç›kl›¤a kavuflturulur.
Konuflmac› say›s› üç ile alt› kifli aras›nda de¤iflir. Panelin bafl›nda baflkan; görüflülecek konu hakk›nda genel bir bilgi verir, konuflmac›lar› tan›t›r, ard›ndan s›ra ile
konuflmac›lara söz hakk› verir. Panelde konuflmalar sohbet havas› içinde geçer,
her konuflmac›ya en az 10 – 15 dakika konuflma süresi verilir. Aç›k oturumda farkl› alanlardan kiflilerin görüfllerini belirtmelerine olanak sa¤lan›rken panelde konuyla ilgili sadece uzman olan kiflilerden görüfl al›n›r. Panelde amaç, tart›fl›lan konuyla ilgili herhangi bir sonuca veya karar hükmündeki yarg›ya ulaflmak de¤il konuyu çeflitli yönleriyle dinleyicilerin bilgisine sunmakt›r. Panelde dinleyiciler konuflmac›lara, konuflmac›lar birbirlerine soru sorabilirler.
Kongre
Herhangi bir sanat veya bilim dal›na ba¤l› uzmanlar›n ya da siyasi bir parti, dernek
ve teflkilata ba¤l› kiflilerin toplan›p önceden belirlenmifl olan konular üzerinde
yapt›klar› toplant›lar ve konuflmalard›r. Tan›mdan da anlafl›laca¤› üzere kongreler
iki amaçla yap›l›r:
• Bilimsel / sanatsal kongreler; e¤itim bilimleri kongresi, biyoloji kongresi, resim ve sanat kongresi, t›p kongresi vb. alanlara özgü olarak düzenlenen
kongrelerdir.
• Siyasi parti, dernek ve sendikalar›n kongrelerinde siyasi parti ve sendika teflkilatlar›na ba¤l› kifliler görüfllerini aç›klar, yeni kararlar al›r, parti veya sendika yönetimine iliflkin seçimler yapar, görev da¤›l›m›n› düzenler.
Forum
Forum, Eski Roma döneminde halk›n çeflitli konulara iliflkin görüfllerini belirtmek
üzere topland›klar› alan›n ad›d›r. Günümüzde ise forum, toplumu ilgilendiren herhangi bir konunun genifl kat›l›ml› olarak tart›fl›ld›¤› bir toplant› türüdür. Forum, bir
konuda çok say›da kiflinin çok farkl› görüfllerini bildirdi¤i konuflma fleklidir (Gülsevin ve Boz, 2006, s.275).
Burada amaç, de¤iflik görüfllere yer verip konuya aç›kl›k getirmektir. Forumlar
önceden yaz›l› bir metne ba¤l› konuflmalar de¤ildir. Kiflilerin birikimlerine dayal›
olarak konunun ak›fl›na göre yöneltilen sorulara yan›t verme veya görüfl bildirme
ile flekillenir. Say›ca çok kiflinin kat›lmas› bazen kar›fl›kl›¤a sebep olabilir, burada
forumu yöneten kifliye büyük ifl düfler.
Forumda bir baflkan ve konuflmac›lar bulunmakla birlikte dinleyiciler de toplant› süresi içinde önemli bir yer tutar. Forumda temel amaç, konuflmac›lar ve dinleyicilerin kat›l›m›yla tart›fl›lan konuya iliflkin bir karara varabilmektir. Forumun bafl›nda forumu yöneten kifli, toplant›n›n konusunu ve konuflmac›lar› tan›t›c› bir konuflma yapt›ktan sonra konuflmac›lara söz hakk› verir. Konuflmac›lar, konuflmalar›n› bitirdikten sonra dinleyiciler de tart›flmalara kat›l›rlar. Konuya iliflkin sorular
sorar veya kendi görüfllerini ifade ederler. Bu durumda da toplant› esnas›nda çok
farkl› görüfller ileri sürülebilir. Bunun için forumu yöneten baflkan›n hoflgörülü ve
uzlaflt›r›c› bir tav›r sergilemesi gerekir. Forumda konuflmac›lar›n d›fl›nda önceden
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kimlerin konuflaca¤› belli olmad›¤›ndan baflkan, tart›flman›n seyrine ba¤l› olarak
dinleyenlere söz hakk› vermeli; ancak süre konusunda eflit ve adil davranmal›d›r.
Konuya farkl› yönlerden yaklaflan görüfller gelse bile konunun özünden sapt›r›lmamas›na dikkat edilmeli, bir kargafla durumunun ç›kmamas›na özen gösterilmelidir (Beyreli ve di¤erleri, 2006, s.171; Kavruk ve Salman, 2002, s.205).
Mülakat
Yeflilöz (2003, s.163), mülakat› herhangi bir konuda tan›nm›fl bir kimseyle karfl›l›kl› konuflma olarak tan›mlamaktad›r. Genellikle fikir, siyaset ve sanat adamlar› ile
yap›l›r. Bu kiflilerin toplumun ilgi duydu¤u kimseler aras›ndan seçilmesi gerekir.
Mülakat› yapan kimsenin de uzman olmas›, ilgiyi ve konuya olan canl›l›¤› art›r›r.
Mülakat yapan›n mutlaka bir ön haz›rl›k geçirmesi, konuflaca¤› kimse ile ilgili bilgi sahibi olmas› (hayat›, fikirleri, sanat›, görüflleri vb.) gerekir. Toplumun o
ana kadar bilmedi¤i konulara de¤inmek de ilgiyi art›r›r. Bu sebeple konuflmac›ya sordu¤u sorularla mülakatç›, toplumun bilmek istedi¤i hususlar› gün yüzüne
ç›karmal›d›r.
Konuflmac›n›n söylemek istemediklerini bile onu k›rmadan incelikle a¤z›ndan
almay› bilmelidir. Bu da konuflmac›n›n dikkatle dinlenmesiyle, ustaca sorularla
onu konuflturmakla olas›d›r.
Haz›rl›kl› konuflma türlerinin neler oldu¤unu tart›fl›n›z.
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Özet

N
A M A Ç

1

Konuflma türlerini s›n›flamak
Amac›na göre konuflmalar; bilgilendirme amaçl›
konuflmalar, ikna amaçl› konuflmalar ve uyar› /
teflvik amaçl› konuflmalar olmak üzere üç bölümde ele al›nmaktad›r. Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar ise haz›rl›ks›z ve haz›rl›kl› konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Haz›rl›ks›z konuflmalar; sohbet (söylefli), tan›flma - tan›flt›rma, özür dileme ve telefon görüflmeleri olarak
dört aflamada ele al›nmakta; buna karfl›n haz›rl›kl› konuflmalar, kendi içinde tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar ve grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r.
Tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar da
konferans, söylev, demeç, aç›fl ve sunufl konuflmalar› olarak farkl›l›k göstermektedir. Grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar ise sempozyum, aç›k
oturum, münazara, panel, kongre ve forumdur.

N
A M A Ç

2

Konuflma türlerine örnek vermek
Konuflma türleri; amaca göre konuflmalar ve haz›rlanma biçimine göre konuflmalar olmak üzere
iki grupta incelenebilir. Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar ise haz›rl›kl› ve haz›rl›ks›z olarak
gerçeklefltirilebilir. Telefon konuflmalar›, sohbetler haz›rl›ks›z konuflma türlerine örnek olarak
verilebilir. Sempozyumlar, aç›k oturumlar ise
grup taraf›ndan yap›lan haz›rl›kl› konuflmalara
örnek olarak verilebilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi bilgilendirme amaçl› konuflma türlerine örnek de¤ildir?
a. Televizyon spikerinin yol ve hava durumunu
sunmas›
b. Ö¤retmenin Atatürk ilkelerinin özelliklerini anlatmas›
c. Rehberin turistlere Ayasofya Müzesinin tarihini
anlatmas›
d. fiirket müdürünün yönetim kuruluna brifing
vermesi
e. Siyasi bir parti liderinin yapacaklar› icraatlar›
anlatmas›
2. Afla¤›dakilerden hangisi ikna amaçl› konuflmalardan
biridir?
a. Tarih araflt›rmac›s›n›n belgelerle geçmiflte yaflanm›fl bir olay› anlatmas›
b. Ö¤retmenin s›n›fta kuantum fizi¤ini anlatmas›
c. Doktorun hastaya ilaçlar›n› nas›l alaca¤›n› söylemesi
d. Bir araflt›rmac›n›n “Konuflma Yanl›fllar›” bafll›kl›
bir bildiri sunmas›
e. S›navda gözetmenin s›nav kurallar›n› anlatmas›
3. Afla¤›dakilerden hangisi söylefli ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?
a. Konuflan kiflinin konuflmalar›na müdahale edilmeli
b. Konuflulanlar›n do¤ru olmas›na özen gösterilmeli
c. Dinleyicileri ikna için bask›c› bir tutum sergilenmeli
d. Konuflmaya sonradan kat›lan kiflilere konuflma
sonunda bilgi verilmeli
e. Grup halindeki konuflmalarda birkaç kifliye konuflma imkan› verilmeli

4. Afla¤›dakilerden hangisi tan›flma- tan›flt›rma konuflmalar›nda dikkat edilmesi gereken hususlardan
biri de¤ildir?
a. Tan›flma - tan›flt›rma anlar›nda nazik ve samimi
davran›lmal›
b. Tan›flma - tan›flt›rma an›nda herkes memnuniyetini dile getirmeli
c. Tan›flmada sonradan gelen kifliye, önceden gelenler kendini tan›tmal›
d. Tan›flanlar ayr›lma an›nda yeniden görüflme dile¤ini ifade etmeli
e. Tan›flmalarda küçükler büyüklere, beyler bayanlara tan›t›lmal›
5. Afla¤›dakilerden hangisi bir konferansta bulunmas›
beklenen özelliklerden biri de¤ildir?
a. Konuflmac›n›n diksiyonu iyi olmal›
b. Konuflmac›, konuflmas›n› kürsüde ve ayakta yapmal›
c. Konuflmac›, konuflma metnini önceden haz›rlam›fl olmal›
d. Konuflmac› konuyu uzun uzad›ya anlatmal›
e. Dinleyicilerin onay›n› almak için dinleyicilerle
göz temas› sa¤lanmal›
6. Afla¤›dakilerden hangisi söylev ile ilgili do¤ru bir
bilgi de¤ildir?
a. Söylevde kitleleri belli konularda bilgilendirme
amaçlan›r.
b. Dinleyenlere normal bir ses tonunda bilgi verilir.
c. Dinleyenlerin coflku ve duygu dünyalar›n› etkileyici sözler kullan›l›r.
d. Konuflmada sanatsal, etkileyici sözlere yer verilir.
e. Konuflmada hatip iniflli ç›k›fll› bir ses tonu kullan›r.
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“

Yaflam›n ‹çinden

7. Afla¤›dakilerin hangisinde aç›fl- sunufl konuflmalar›na yer verilmez?
a. Siyasi parti mitinglerinde
b. Y›ldönümü törenlerinde
c. Karfl›lama törenlerinde
d. Kurumlar›n aç›fl toplant›lar›nda
e. Okullar›n mezuniyet törenlerinde

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin VI. Ulusal S›n›f Ö¤retmenli¤i E¤itimi Sempozyumu’nu Aç›fl Konuflmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi sempozyumla ilgili do¤ru
bir bilgi de¤ildir?
a. Sempozyumda konu alan›n›n uzmanlar› taraf›ndan konuflmalar yap›l›r.
b. Sempozyumlar daha çok kurum ve kurulufllarca
düzenlenir.
c. Sempozyumda konuflmalar› bir düzenleme kurulu seçer.
d. Konuflmac›lar, konuflmalar›n› önceden kâ¤›da
dökerler.
e. Sempozyumda, konuya aç›kl›k getirmekten çok
tart›flmak amaçt›r.

Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal› taraf›ndan düzenlenen VI. Ulusal S›n›f Ö¤retmenli¤i E¤itimi Sempozyumuna hofl geldiniz.
Ulu önder Atatürk’ün izinde 84. y›l›n› geride b›rakt›¤›m›z Cumhuriyet sayesinde e¤itimde önemli kazan›mlara imza at›lm›flt›r. Cumhuriyet döneminde ülke nüfusunun yaklafl›k alt› kat artmas›na karfl›n, okul öncesi e¤itimdeki ö¤renci say›s› 73 kat, ilkö¤retimdeki ö¤renci
say›s› 29 kat, ortaö¤retimdeki ö¤renci say›s› ise 799 kat
artm›flt›r. Günümüz itibar›yla ilkö¤retimdeki okullaflma
oran› da %98’e ulaflm›flt›r.
Cumhuriyet’in bu kazan›mlar›, ülkenin nüfus yap›s› dikkate al›nd›¤›nda stratejik bir önem tafl›maktad›r. Nitekim, Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre yaklafl›k 72 milyon olan ülke nüfusunun % 70’i 40 yafl›n alt›nda olup, ülkedeki yaklafl›k her befl kifliden biri ya ö¤renci ya da ö¤retmendir. Böylesine genç bir nüfusa sahip ülkemizde sosyo-ekonomik kalk›nmaya dönük olarak tüm e¤itim sisteminin baflar›s› büyük ölçüde ilkö¤retim üzerine odaklanmaktad›r.
Örgün e¤itimin ilk basama¤›n› oluflturan ilkö¤retim,
daha ileri e¤itim basamaklar›n›n temelini oluflturmas›
ve bu basamakta edinilen bilgi ve becerilerin bireylerin
daha sonraki ö¤renim yaflant›lar›n› etkilemesi bak›m›ndan önemli bir iflleve sahiptir. ‹lkö¤retim, bireylerin
kendilerini çok yönlü olarak gerçeklefltirmesini ve ülkenin kalk›nmas›n› sa¤lama bak›m›ndan yaflamsal bir
ifllev üstlenmektedir. Bu yönüyle ilkö¤retim, bir yandan toplumun kültürel birikimini ve de¤erlerini gelecek kuflaklara aktararak toplumun süreklili¤ini sa¤larken, di¤er yandan bireylere temel bilgi, beceri ve davran›fllar kazand›rarak toplumun sosyal ve kültürel düzeyini yükseltmektedir. Bir baflka deyiflle ilkö¤retim,
e¤itimi kitlelere yayarak bireylerin ve toplumun yaflam
kalitesini art›rmaktad›r.
Demokrasiyi yaflam biçimi olarak benimsemifl, ulusal
de¤erlerin yan› s›ra küresel de¤erlerle donanm›fl Ata-

9. Afla¤›dakilerden hangisi aç›k oturumla ilgili do¤ru
bir bilgidir?
a. Aç›k oturumlar, uzmanlarca yap›lan bilimsel toplant›lard›r.
b. Aç›k oturumlar; toplumu ilgilendiren siyasi, sosyal ve kültürel konularda yap›l›r.
c. Aç›k oturumlarda konuflmac›lar tart›flmadan herkes görüflünü dile getirir.
d. Aç›k oturumlarda amaç, herhangi bir görüflün
do¤rulu¤unu ortaya ç›karmakt›r.
e. Aç›k oturumlar, dinleyici kitlesinin olmad›¤› kapal› ortamlarda yap›l›r.
10. Münazarada baflar›l› olmufl grubu belirlemek için
afla¤›dakilerden hangisine dikkat edilmez?
a. Ortaya konan kan›tlar›n yeterlili¤i
b. Konuflmac›lar›n giyinme ve oturma düzenleri
c. Karfl›t görüfltekilere karfl› sayg›l› ve hoflgörülü
olunmas›
d. Sorulan sorulara verilen yan›tlar›n tatmin edici
olmas›
e. Konuflmalar›n demokratik kurallara uyma yeterlili¤i

De¤erli Meslektafllar›m,
De¤erli Kat›l›mc›lar,
Sayg›de¤er Konuklar ve Sevgili Ö¤renciler;
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türk ilke ve devrimlerini özümsemifl vatandafl yetifltirmeyi amaçlayan ilkö¤retim, bu stratejik ifllevini baflar›l›
bir biçimde yerine getirmeye çal›flmaktad›r. Bu ba¤lamda, ilkö¤retimin ilk befl y›l›nda görev yapan s›n›f ö¤retmenleri, ülkemizin gereksinim duydu¤u bireylerin yetifltirilmesi bak›m›ndan kritik bir öneme sahiptir.
‹lkö¤retimde, çocuklarla devaml› olarak etkileflim halinde olan s›n›f ö¤retmeni, onlara yaln›zca okuma-yazma ve matematik ö¤retmekle kalmay›p, onlar›n bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden geliflmelerine
de katk›da bulunmakta ve onlarda olumlu yönde davran›fl de¤ifltirmektedir. Çünkü, çocuklar ö¤retmenlerin
tutum ve davran›fllar›ndan çok etkilenmektedirler.
E¤itim Fakültelerinin s›n›f ö¤retmenli¤i programlar›nda ö¤renim gören ö¤retmen adaylar› mezun olduklar›nda Türk E¤itim Sistemine önemli katk›lar sa¤layacaklard›r. Bu kapsamda, bu ö¤retmenlerin hizmet öncesi e¤itimlerinin yan› s›ra hizmet içi e¤itimleri de büyük önem tafl›maktad›r.
Anadolu Üniversitesi gerek örgün e¤itim programlar›yla gerekse uzaktan ö¤retim uygulamalar›yla ülkenin
e¤itime iliflkin sorunlar›nda her zaman çözümün bir
parças› olarak katk› sa¤lam›flt›r. Ayn› zamanda, sistemde yer alan her düzeyde e¤itim veren ö¤retmenlere
e¤itim olana¤› sunmufl ve sunmaya devam etmektedir.
Üniversitemiz bundan sonraki y›llarda da ülkenin gereksinim duydu¤u ö¤retmenlerin yetifltirilmesinde üzerine düflen görev ve sorumluluklar› yerine getirmeye
özen gösterecektir.
Üniversitemizin ev sahipli¤i yapt›¤› bu sempozyum ile,
s›n›f ö¤retmenli¤i alan›ndaki sorunlar›n tart›fl›laca¤›, gelece¤e yönelik önemli kararlar›n al›naca¤› ve alana çok
önemli katk›lar›n sa¤lanaca¤›n› umuyorum. Sempozyumu düzenleyen baflta E¤itim fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Yüksel Kocadoru ve Düzenleme Kurulu Baflkan› Prof.
Dr. fiefik Yaflar olmak üzere tüm S›n›f Ö¤retmenli¤i
Anabilim Dal› ö¤retim elemanlar›na, katk› sa¤layanlara,
kat›l›mc›lara ve sevgili ö¤retmen adaylar›na teflekkürler
ediyor, sempozyumun baflar›l› geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli
Rektör
Kaynak: Aç›l›fl konuflmas› metni VI. Ulusal S›n›f Ö¤retmenli¤i E¤itimi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007 Bildiriler kitab›ndan al›nm›flt›r.

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

Yan›t›z do¤ru de¤ilse “Amaca Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Amaca Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Haz›rlama Biçimine
Göre Konuflmalar” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Konuflmaya iliflkin yap›lan tan›mlar üzerinde durduktan sonra konuflman›n bireyin sosyal yaflam›nda iletiflim kurmas›n›, bilgi ve birikimlerini paylaflmas›n›; duygu, düflünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sa¤layan en etkili iletiflim arac› oldu¤u vurgulan›r. Bu arada Avrupa Konseyinin konuflma becerisini, sözlü anlat›m ve karfl›l›kl› konuflma olarak iki aflamada ele ald›¤›
vurgulan›r.
S›ra Sizde 2
Amaca göre konuflmalar; bilgilendirme amaçl› konuflmalar, ikna amaçl› konuflmalar ve uyar› / teflvik amaçl›
konuflmalar olmak üzere üç bölümde ele al›nmaktad›r.
• Bilgilendirme amaçl› konuflmalar, öyküleme ve bilgilendirme türü aç›klamalar› içermektedir. Bir olay›n aktar›lmas› ya da tarihî bir yer konusunda bilgi
verilmesi buna birer örnek olabilir.
• ‹kna amaçl› konuflmalar; bir konuda neyin gerçek
ya da yanl›fl oldu¤u, neyin yap›l›p yap›lmamas› gerekti¤i konusunda dinleyenlerin görüfl, düflünce ve
eylem yönlerini etkilemek ve belirlemek amac›yla

”
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yap›l›r. Bir siyasi parti liderinin seçim konuflmas› bir
örnek olabilir.
• Uyar› / teflvik amaçl› konuflmalar; ço¤unlukla siyasi
etkinliklerde, spor etkinliklerinde törenlerde övücü,
teflvik edici, sosyal ve ahlaki de¤erlere iliflkin telkin
edici konuflmalar ve vaazlar; insanlar› uyarmak veya
teflvik etmek amac›yla yap›lan konuflmalard›r.
S›ra Sizde 3
Haz›rlanma biçimine göre konuflmalar, haz›rl›ks›z ve
haz›rl›kl› konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r.
Bunlardan haz›rl›ks›z konuflmalar; sohbet (söylefli), tan›flma - tan›flt›rma, özür dileme ve telefon görüflmeleri
olarak dört aflamada ele al›nabilir.
S›ra Sizde 4
Haz›rl›kl› konuflmalar da kendi içinde tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar ve grup taraf›ndan yap›lan
konuflmalar olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Tek bir kifli taraf›ndan yap›lan konuflmalar; konferans, söylev,
demeç, aç›fl ve sunufl konuflmalar› olarak farkl›l›k göstermektedir. Grup taraf›ndan yap›lan konuflmalar ise
sempozyum, aç›k oturum, münazara, panel, kongre ve
forum olarak ele al›nabilir.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
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Sözlü Anlat›m›n
Gelifltirilmesine
Yönelik Ö¤renmeÖ¤retme Etkinlikleri

Sözlü anlat›m etkinlikleri, düzgün konuflman›n yan›s›ra do¤ru ve etkili yaz›l›
anlat›m›n içinde temel oluflturmaktad›r. Bu do¤rultuda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesi, tüm ö¤retim programlar›n›n temel amaçlar› aras›nda yer almaktad›r.

Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sözlü anlat›ma yönelik e¤itimin niteli¤ini aç›klamak,
Ö¤retim programlar›nda sözlü anlat›m›n yerini aç›klamak,
Sözlü anlat›ma 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
Sevilay, bir ilkö¤retim okulunun ana s›n›f›nda ö¤retmenlik yap›yordu. Ö¤retmenlikte ilk y›l›yd›. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› yaklafl›yordu. Kutlama etkinliklerinde ana s›n›f› ö¤rencilerinin sunacaklar› gösteriden birisi Kurtulufl
Savafl›na iliflkin küçük bir canland›rmayd›. Neredeyse bir ayd›r çal›fl›yorlard› ancak ö¤rencilerinin yerel a¤›z kullan›m›n›n önüne geçemiyordu. Hayal k›r›kl›¤›
içindeydi. Ö¤retmen arkadafllar›na ve okul yöneticisine olayla ilgili yak›nmalarda
bulundu. Ö¤rencilerinin yaflad›klar› sorunun ne oldu¤unu biliyor; ancak ne yapmas› gerekti¤ini bilmiyordu. Neler yapabilirdi? Nas›l bir yol izlemeliydi?

Anahtar Kavramlar
• Anlat›m
• Sözlü anlat›m
• Ö¤renme-ö¤retme süreci

‹çindekiler
• G‹R‹fi
• SÖZLÜ ANLATIM E⁄‹T‹M‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
• Ö⁄RET‹M PROGRAMLARINDA SÖZLÜ ANLATIM
• Okulöncesi E¤itim Program›nda Sözlü Anlat›m
• ‹lkö¤retim (1-5. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m
• ‹lkö¤retim (6-8. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m
• Ortaö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m
• SÖZLÜ ANLATIM ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹
• Okulöncesi Dönem
• ‹lkö¤retim
• Ortaö¤retim

155

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

G‹R‹fi
Konuflma ve yazma bir anlatma becerisidir. Düzgün yazmak, düzgün konuflmakla
yak›ndan ilgilidir. Bu nedenle, sözlü anlat›m etkinlikleri, ö¤rencilerin düzgün konuflmalar› kadar do¤ru ve güzel yazmalar› için de bafllang›ç oluflturmaktad›r.
Bu ünitede, sözlü anlat›m e¤itimin niteli¤inin nas›l olmas› gerekti¤i aç›klanarak,
okulöncesinden ortaö¤retime kadar tüm e¤itim basamaklar›nda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesine yönelik ö¤retim programlar›nda nelere yer verildi¤i üzerinde durulmufltur. Ayr›ca, tüm düzeylerde sözlü anlat›m becerisinin gelifltirilmesine yönelik ö¤renme ö¤retme sürecinin özelliklerinin neler olaca¤› aç›klanarak, örnek etkinliklere yer verilmifltir.

SÖZLÜ ANLATIM E⁄‹T‹M‹N N‹TEL‹⁄‹
Konuflma; duygu, düflünce ve isteklerin seslendirilmesidir. ‹nsanlar aras›nda en
önemli iletiflim yolu olan konuflma, sözel paylafl›m gereksinimini gidermesi aç›s›ndan yaflamsal de¤er tafl›maktad›r (Ünalan, 2006). ‹nsanlar, do¤ufltan gelen bir konuflma yetene¤iyle dünyaya gözlerini açarlar. Konuflma yetene¤i do¤ufltan gelir fakat kiflinin düzgün ve do¤ru konuflabilmesi okul hayat›nda alaca¤› konuflma e¤itimine ba¤l›d›r. E¤itim kurumlar›ndaki konuflma derslerinin genel amac›, ö¤rencilere duygu, düflünce, gözlem, hayal ve isteklerini dil kurallar›na uygun ve etkili biçimde anlatma becerisi kazand›rmakt›r (Özbay, 2005).
Konuflma becerisinin kazand›r›lmas› için bütün derslerde ve ders d›fl› etkinliklerde, ö¤rencilere konuflma f›rsatlar› sunulmal›d›r. Ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini dile getirirken kendilerini güven içinde hissetmelerine gereken özen gösterilmelidir. Güzel konuflma becerisi her fleyden önce ö¤rencinin duyaca¤› güzel örneklerle kazand›r›labilir. Bu nedenle, ö¤retmen Türkçeyi do¤ru kullanarak ö¤rencilere örnek olmal›d›r. Ayr›ca ö¤renme ortam›nda güzel konuflma örnekleri ö¤rencilere dinletilmelidir. Bu amaçla, ö¤rencilerin tiyatroya götürülmesi ve uygun film
örneklerinin izletilmesi, radyoda ve televizyonda ö¤retmen taraf›ndan seçilen programlar›n dinletilmesi ve izletilmesi, ö¤renci düzeyine göre seçilmifl fliir kasetlerinin
dinletilmesi yap›labilecek etkinlikler aras›ndad›r. Derste araç olarak okunan bir öykü, fliir veya masal›n ö¤rencilere anlatt›r›lmas›, konuflma e¤itimini destekler nitelikteki etkinliklerdendir. Ayr›ca ö¤rencilerle birlikte çeflitli yerlere düzenlenen gezilerde görülenlerin anlatt›r›lmas›, ö¤rencilerin konuflma e¤itiminin gelifltirilmesinde
kullan›labilecek bir etkinliktir. Ö¤rencilerin sahip olduklar› yerel konuflma hatalar›n› düzeltmek için düzeylerine uygun kitap okutmak da ifllevsel bir yaklafl›md›r.
Özellikle yüksek sesle okutmak; ö¤renciler okuma çal›flmas› yaparken okumalar›n› banda kaydetmek ve kay›tlar› onlara dinletmek etkili olabilir. Sözlü anlat›m becerisinin gelifltirilmesinde, öykü/olay anlatma, f›kra anlatma, kitap tan›tma, tart›flma, drama, münazara, panel, sempozyum, kukla gösterimi gibi etkinlikler ö¤rencinin dil geliflimine destek sa¤lamaktad›r.
Sözlü anlat›m çal›flmalar›nda yap›labilecek etkinlikler nelerdir?

SIRA S‹ZDE

Ö⁄RET‹M PROGRAMLARINDA SÖZLÜ ANLATIM

1

D Ü fi Ü N E Lgelifltirilmesi,
‹M
Bireylerin yaflam›nda oldukça önemli bir yer tutan sözlü anlat›m›n
tüm ö¤retim programlar›n›n temel amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. Okulöncesinden bafllayarak ortaö¤retime kadar programlarda sözlü anlat›m›n
S O Rgelifltirilmesine
U
yönelik planlananlar afla¤›da aç›klanmaktad›r.

AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Okul Öncesi E¤itim Program›nda Sözlü Anlat›m
Okul öncesi e¤itimin temel amaçlar›ndan biri çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel
konuflmalar›n› sa¤lamakt›r. Okul öncesi e¤itim program›nda konuflma e¤itimine
yönelik olarak belirlenen üç amaç ve bu amaçlara yönelik kazan›mlar flu biçimde
aç›klanabilir (MEB, 2006):
Amaç 2. Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
• Nefesini do¤ru kullan›r.
• Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
• Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
• Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Amaç 3. Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Kazan›mlar
• Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
• Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazan›mlar
• Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
• Sohbete kat›l›r.
• Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
• Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
• Söz almak için s›ras›n› bekler.
• Duygu, düflünce ve hayallerini söyler.
• Duygu, düflünce ve hayallerini yarat›c› yollarla aç›klar.
• Üstlendi¤i role uygun olarak konuflur.

‹lkö¤retim (1-5. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim
Program›nda Sözlü 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, sözlü ve yaz›l› anlat›ma yönelik
“Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanma, kendini ifade etme ve iletiflim kurma” hedefler aras›nda belirtilmifltir. Konuflma ve yazman›n birer ö¤renme alan› olarak belirlendi¤i bu programda sözlü anlat›ma yönelik belirtilenler flunlard›r (MEB, 2004):
Programda ö¤rencinin konuflma becerisini gelifltirmek için önce zihinsel haz›rl›k yapt›r›lmaktad›r. Bu çerçevede konuflmaya haz›rl›k, konuflma amac›n› belirleme, amaca uygun yöntem seçme, konuyu s›n›rland›rma, dikkatini yo¤unlaflt›rma
ve görgü kurallar›na uygun konuflma üzerinde durulmaktad›r. Ard›ndan ö¤rencilerin kendini sözlü olarak ifade etme becerilerine a¤›rl›k verilmektedir. Bu amaçla
önbilgilerini kullanma, görsellerden yararlanma, düflüncelerini mant›ksal bütünlük
içinde sunma, farkl› düflünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma, karfl›laflt›rma yapma, sebep-sonuç iliflkisi kurma, s›n›flama, de¤erlendirme, özetleme gibi anlamay›
ve zihinsel becerileri gelifltirici çal›flmalara yer verilmektedir. Ayr›ca programda,
günlük iliflkilerin gerektirdi¤i farkl› durumlara uygun konuflma, e¤lenmek ve bilgi
edinmek için konuflma, elefltirel, ikna edici ve betimleyici konuflma gibi çeflitli tür,
yöntem ve teknikler de verilmektedir.
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Programda, konuflma becerisine iliflkin yer alan kazan›mlardan kimi örnekler
flöyledir: Konuflma amac›n› belirler ve dinleyicilere ifade eder; dinleyicilerle göz temas› kurar; iflitilebilir bir ses tonu ile konuflur; sözcükleri yerinde ve anlamlar›na
uygun kullan›r; ak›c› konuflur; konuflmas›nda olaylar› olufl s›ras›na göre anlat›r; konuflma s›ras›nda gereksiz hareketlerden kaç›n›r; konu d›fl›na ç›kmadan konuflur;
görgü kurallar›na ve de¤erlere uygun konuflur; dinleyici grubunu ve bulundu¤u
ortam› dikkate alarak konuflur; yeni ö¤rendi¤i sözcükleri konuflmas›nda kullan›r;
konuflmas›n› görsel sunu ile destekler;
‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›’nda (1-5 s›n›flar) ö¤rencilerin
konuflma beceSIRA S‹ZDE
rilerini gelifltirmek için öngörülen etkinlikler nelerdir?

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹lkö¤retim (6-8. S›n›flar) Türkçe Dersi Ö¤retim
Program›nda Sözlü Anlat›m

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Sekiz y›ll›k ilkö¤retim sürecinde Türkçe ö¤retiminden beklenen,
okuS O ö¤rencinin
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 koAMAÇLARIMIZ
nuflma ö¤renme alan›n›n amaçlar› “Konuflma kurallar›n› uygulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, haz›rl›kl› konuflmalar yapma, kendi konuflmas›n› de¤erlendirme, kendini sözlü olarak ifade etme al›flkanl›¤› kazanmad›r”
(MEB, 2006).
K ‹ T A P
‹lkö¤retimin 6.-8. s›n›f konuflma kazan›mlar› ilk befl s›n›f›n kazan›mlar›yla paralellik ve aflamal›l›k göstermektedir.
6-8. S›n›f Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda yer alan baz›T Ekazan›mlar
flöyledir:
LEV‹ZYON
Konuflmaya uygun ifade ile bafllar; Türkçenin kurallar›na uygun cümleler kurar;
olaylar› ve bilgileri s›raya koyarak anlat›r; konuflmas›nda sebep sonuç iliflkileri kurar; tekrara düflmeden konuflur; konuflurken nefesini ayarlar; iflitilebilir bir ses to‹ N T E R N E Tsesler ç›karnu ile konuflur; kelimeleri do¤ru telaffuz eder; konuflurken gereksiz
maktan kaç›n›r; uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapar; dinleyicilerle
göz temas› kurar; konuflma konusu hakk›nda haz›rl›k yapar; konuflma metni haz›rlar; konuflmas›n› bir ana fikir etraf›nda planlar; atasözü, deyim ve söz sanatlar›n›
uygun durumlarda kullanarak anlat›m›n› zenginlefltirir; konuflmas›n› uygun ifadelerle bitirir; konuflmas›n› içerik ve dil-anlat›m yönünden de¤erlendirir; konuflmas›n›, sesini ve beden dilini kullanma yönünden de¤erlendirir.

S O R U

D‹KKAT

N N

(6-8) ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›’nda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesine
yöSIRA
S‹ZDE
nelik genel amaçlar nelerdir?

Ortaö¤retim Program›nda Sözlü Anlat›m

K ‹ T A P

AMAÇLARIMIZ

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

3

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ortaö¤retim dil ve anlat›m dersi ö¤retim program›n›n hareket noktas›, dili kullanman›n, bilgiden çok beceriye dayand›¤› gerçe¤idir. Dili kullanma
insaS Obecerisinin
R U
n›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 dünyaD‹KKAT
y› dil arac›l›¤›yla anlamland›r›r. Bu do¤rultuda program›n amac› ortaö¤retimi bitiren ö¤rencilerin, dili kullanma becerisi kazanarak zaman›n gereksinim cevap vere-

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

N N

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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bilecek ayd›n kifliler durumuna gelebilmelerini sa¤lamakt›r (MEB, 2008,
ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp).
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. Program haz›rlan›rken ö¤rencilere; iletiflim arac›
olan dilin bireysel anlat›mda kullan›lmas›na yönelik becerilerin kazand›r›lmas›n›n
yan› s›ra; ö¤rencilerin bu becerileri anlat›mda kullanmalar› istenmifltir. Ayr›ca kazand›r›lmas› hedeflenen dil ve anlat›m becerilerinin kültür birikimiyle iliflkileri de
sezdirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu becerilerle ö¤rencilerin kendi kimliklerinin bilincinde
olan, evrensel de¤erlere ve geliflmelere aç›k; düflünen, hisseden ve bunlar› Türkçe
ile ifade edebilen bireyler hâline gelmeleri amaçlanm›flt›r. Programda sözlü anlat›ma yönelik olarak belirlenmifl genel amaçlar flu biçimde aç›klanm›flt›r (MEB, 2008,
ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp):
• Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i kazand›rmak
• ‹letiflim arac› olarak dilin ifllevlerini kavratmak
• Sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam iliflkisini kavratmak
• Günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma ve konuflma becerisi kazand›rmak
• 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
• Tart›flma, de¤erlendirme becerisi kazand›rmak
• Konuflurken ve yazarken anlat›m kurallar›na uymalar›n› sa¤lamak
Dokuzuncu s›n›flarda sözlü 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.
On birinci s›n›f üç üniteden 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 anlat›m 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
(MEB, 2008, ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp).
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Ortaö¤retim Dil ve Anlat›m Dersi Ö¤retim Program›’nda sözlü anlat›m›n
gelifltirilmesine
SIRA S‹ZDE
yönelik genel amaçlar nelerdir?

4

SÖZLÜ ANLATIM ETK‹NL‹K ÖRNEKLER‹ D Ü fi Ü N E L ‹ M
Okulöncesi Dönem

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

ETK‹NL‹K 1- HAYAL‹MDEK‹ RES‹M
Amaçlar ve Kazan›mlar
Duygular›n› fark edebilme
SIRA S‹ZDE
Duygular›n› söyler.
Duygular›n›n nedenlerini aç›klar.
Duygular›n› müzik, dans ve benzeri yollarla ifade eder.AMAÇLARIMIZ
Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Nefesini do¤ru kullan›r.
K ‹ T A P
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.

N N

TELEV‹ZYON

Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.

‹NTERNET

Kendini sözel olarak ifade edebilme
Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
Söz almak için s›ras›n› bekler.
SÜREÇ
Ö¤rencilere hayali resim yapacaklar› söylenir. Resim yap›l›rken afla¤›daki ad›mlar
izlenir.
• Ö¤rencilerinizden yüzleri s›n›f duvar›na dönük bir biçimde durmalar›n›
isteyiniz.
• Duvara hayali bir resim yapacaklar›n› söyleyiniz.
• Ö¤rencilerinizin elleriyle hayal ettikleri renk arac›l›¤›yla duvara resim yapmaya bafllayabileceklerini söyleyiniz.
• S›ras›yla; elleriyle, parmaklar›yla, kollar›yla, dirsekleriyle, ayaklar›yla, dizleriyle, s›rtlar›yla, saçlar›yla, kirpikleriyle, yanaklar›yla, burunlar›yla vb. hayali
resimlerini yapmalar›n› sa¤lay›n›z.
• Ö¤rencilerinizin sevebilecekleri bir müzik eflli¤inde resimlerine devam etmelerini sa¤lay›n›z.
• Tüm ö¤rencilerin müzik eflli¤inde duvardaki hayali resimlerine bak›p düflünmelerini sa¤lay›n›z.
• Ö¤rencilerden hayali resimlerini tan›tmalar›n› isteyiniz.
• Ö¤rencilerinize resimlerini tan›t›rken yard›mc› olmak amac›yla, flu sorular›
yöneltiniz. Nas›l bir resim yapt›n? Hangi renk ya da renkleri kulland›n? Neden? Resmini be¤endin mi? Resmi yaparken yoruldun mu? En çok hangi or-

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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gan›nla resim yapmay› sevdin? Baflkalar› senin resmini be¤endiler mi? Resmini birisine hediye etmek ister misin?
DE⁄ERLEND‹RME
O günkü derste neler hissettikleri ö¤rencilere sorulur. Birlikte yapt›klar› etkinli¤in
onlar› heyecanland›r›p heyecanland›rmad›¤› sorusu yöneltilir. Baflka hayali resimler yapmay› isteyip istemediklerine iliflkin düflünceleri al›n›r.
ETK‹NL‹K 2- G‹ZEM TORBASI: B‹LMECELER
Amaçlar ve Kazan›mlar
Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Nefesini do¤ru kullan›r.
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.
Kendini sözel olarak ifade edebilme
Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
Söz almak için s›ras›n› bekler.
HAZIRLIK
Bezden yap›lm›fl torba, torban›n içine konmak üzere ö¤renci say›s› kadar farkl›
nesnelerin foto¤raflar› (kafl›k, kalem, tabak, tencere, defter, televizyon, masa, sandalye, araba, f›r›n gibi).
SÜREÇ
Ö¤retmen, ö¤rencilere bezden yap›lm›fl a¤z› torba biçiminde kapat›lm›fl çantay›
gösterir ve bunun gizem torbas› oldu¤unu söyler. Gizem torbas› etkinli¤inde afla¤›daki ad›mlar izlenir:
• Ö¤rencilerin etraf›n›zda daire biçiminde oturmas›n› isteyiniz.
• Gizem torbas›n›n içinde ne/neler olabilece¤ini ö¤rencilerden tahmin etmelerini isteyiniz. Bütün tahminleri dinleyiniz, tahminler do¤ru olmasa bile tahmini be¤endi¤inizi ifade eden sözler kullan›n›z.
• Çantan›n içinde foto¤raflar oldu¤unu ve bu foto¤raflardan yararlanarak bilmeceler oluflturaca¤›n›z› söyleyiniz.
• Bilmecenin; bir fleyin ad›n› anmadan özelliklerini söyleyerek o fleyin ne oldu¤unu bulmay› dinleyene b›rakan oyun oldu¤unu vurgulay›n›z.
• ‹lk çal›flmay› ö¤rencilerinizin tamam›yla gerçeklefltirmek için torbadan bir foto¤raf al›n›z, bu foto¤rafta yer alan nesnenin ne oldu¤unu bulmak için sorular sormalar› gerekti¤ini söyleyiniz ve flu dört sorunun onlara yard›m edece¤ini belirtiniz: “flekli neye benziyor, sesi var m›, kimler kullan›r, ne ifle yarar?”
Örne¤in seçti¤iniz foto¤raf tencere foto¤raf› olsun ve bu sorular yard›m›yla
ö¤rencileriniz nesnenin ne oldu¤unu bulabildiklerini görmelerini sa¤lay›n›z.
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• Etkinli¤in ikinci k›sm›nda, ö¤rencilerinizi tek tek yan›n›za ça¤›rarak torbadan bir foto¤raf almalar›n› ve foto¤raf› arkadafllar›n›n görmemeleri için arkas›n› çevirmesini isteyiniz. S›n›ftaki di¤er ö¤rencilerin yukar›da geçen dört soruyu s›ras›yla sormalar›na ve foto¤raf›n sahibi ö¤rencinin bu sorulara yan›t
vermesine yard›mc› olunuz. Her ö¤rencinin torbadan foto¤raf seçimi ve sorular› yan›tlamas›yla etkinli¤i tamamlay›n›z.
DE⁄ERLEND‹RME
Gizem torbas› etkinli¤inin onlar› heyecanland›r›p heyecanland›rmad›¤› sorusu yöneltilir. Etkinli¤in en çok neresini be¤endikleri sorulur. Baflka hangi nesnelerin foto¤raflar›n›n gizem torbas›na koyulabilece¤i sorulur. Bilmece bilenlerden bildikleri bilmeceleri arkadafllar›na sormalar› istenir.
ETK‹NL‹K 3- BEN‹M ELMAM
Amaçlar ve Kazan›mlar
Konuflurken sesini do¤ru kullanabilme
Nefesini do¤ru kullan›r.
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde ayarlar.
Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlar.
Türkçeyi do¤ru kullanabilme
Konuflmalar›nda söz dizim kurallar›n› do¤ru olarak kullan›r.
Konuflmalar›nda temel dilbilgisi kurallar›na uygun konuflur.
Kendini sözel olarak ifade edebilme
Dinlerken/konuflurken göz temas› kurar.
Belli bir konuda konuflmay› bafllat›r.
Belli bir konuda konuflmay› sürdürür.
Söz almak için s›ras›n› bekler.
Duygu, düflünce ve hayallerini yarat›c› yollarla aç›klar.
HAZIRLIK
Farkl› renk, büyüklük ve cinslerde yedi elman›n bulundu¤u sepet.
SÜREÇ
Ö¤retmen, elmalar›n bulundu¤u sepeti ö¤rencilere gösterir ve elma oyunu oynayacaklar›n› söyler. Benim elmam etkinli¤inde afla¤›daki ad›mlar izlenir:
• Elmalar› tüm ö¤rencilerin görebilece¤i bir biçimde yan yana koyunuz.
• Zihninizden bir elmay› tuttu¤unuzu ve o elman›n özelliklerini anlataca¤›n›z›, onlar›n da hangi elmay› tuttu¤unuzu bulmaya çal›flacaklar›n› söyleyiniz.
Elman›z›n özelliklerini tan›t›rken özellikle kiflilefltirmelerden yararlan›n›z.
Örne¤in, benim elmam›n çilleri var, üzerinde bir yara izi var, elime s›¤abilir, rengi k›rm›z› gibi özelliklerini betimleyiniz. Ö¤rencilerin, sizin zihninizden tuttu¤unuz elmay› bulmalar›n› bu özellikler yard›m›yla sa¤lay›n›z.
• Ö¤rencilerinizi s›rayla yan›n›za ça¤›r›p zihinlerinden bir elma tutmalar›n› isteyiniz ve tuttuklar› elman›n özelliklerini betimleyici sözcükler kullanarak
tan›tmalar› konusunda yard›mc› olunuz. S›n›ftaki di¤er ö¤renciler, arkadafllar›n›n tuttu¤u elman›n hangi elma oldu¤unu söylemesiyle etkinli¤e di¤er
ö¤rencilerle devam ediniz.
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• S›n›f›n›zdaki tüm ö¤rencilerin zihinlerinden bir elmay› seçmeleri ve betimlemelerle elmalar›n› tan›mlamalar› ve arkadafllar›n›n o elman›n hangi elma oldu¤unu bulmalar›n›n ard›ndan elmalar› hep birlikte y›kay›p ö¤renci say›s›na göre dilimleyip birlikte yiyerek etkinli¤inizi tamamlay›n›z.

DE⁄ERLEND‹RME
Bundan sonra elma yerken özelliklerine dikkat edip etmeyecekleri sorulur. Baflka
hangi meyvelerle bu oyunu oynayabilecekleri sorusu yöneltilir. Farkl› meyvelerle
aileleriyle bu oyunu oynayabilecekleri söylenir.

‹lkö¤retim
ETK‹NL‹K 4: KONUfiMA BALONLARI
Tema: Hayal Gücü ve Gizemler
Metin Ad›: Gökkufla¤›
S›n›f: 1
Metin Türü: fiiir
Süre: 80 dk.
GÖK KUfiA⁄I
Yedi renklidir gök kufla¤›
Ifl›l ›fl›l, c›v›l c›v›l
Sar›, turuncu, k›rm›z›,
Mavi, lacivert, mor, yeflil
Hepside en sevdi¤im renklerden,
Güzel renkli gök kufla¤›m.
Uçabilsem keflke,
Ç›ksam göklere,
Kaysam gök kufla¤›n›n üzerinden,
Ifl›l ›fl›l c›v›l c›v›l renklerden,
Yedi renkli gök kufla¤›m.
CAN ALTINTAfi
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Kazan›mlar:
Yazma Kurallar›n› Uygulama
Yazmaya haz›rl›k yapar.
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.
Kendini Yaz›l› Olarak ‹fade Etme
Olaylar› olufl s›ras›na göre yazar.
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma
Serbest yazmaya istek duyar.
Konuflma Kurallar›n› Uygulama
‹flitilebilir bir ses tonuyla konuflur.
Sözcükleri do¤ru telaffuz eder.
Kendini Sözlü Olarak ‹fade Etme
Konuflmas›nda olaylar› olufl s›ras›na göre anlat›r.
I. HAZIRLIK
Ön Haz›rl›k
Araç gereç haz›rl›¤›, konu ile ilgili boya kalemleri, defter ve kitap haz›rl›¤›
Zihinsel Haz›rl›k
1. Ön bilgileri hareketi geçirme
Ö¤retmen ö¤rencilere “gökkufla¤› gördünüz mü? Ne zaman gökkufla¤› oluflur? gibi sorular sorar.
2. Anahtar sözcüklerle çal›flma
Ö¤retmen metinde geçen, “gökkufla¤›, renk, gökyüzü” sözcüklerinin anlamlar›n› ö¤rencilerin cümle içinde kullanmalar›n› sa¤lar.
3. Tahmin etme
Ö¤rencilere fliirin bafll›¤›n› okuyarak metinde geçenleri tahmin etmelerini
ister.
II. ANLAMA
A. Dinleme, Okuma ve Görsel okuma
1. Dinleme:
Ö¤retmen ö¤rencilere sesli okuma s›ras›ndaki dinleme kurallar›n› hat›rlat›r
ve metni bir kez sesli okur.
2. Okuma:
Ö¤retmen ö¤rencilere sesli okuma yapt›r›r.
3. Görsel okuma
Ö¤retmen okuma sonras› ö¤rencilerin metinle resim iliflkisini sorgulamalar›n› sa¤lar.
B. Metin ‹nceleme
Metinle ilgili ö¤retmen ö¤rencilere 5N 1K sorular› sorar.
C. Söz Varl›¤›n› Gelifltirme
Ö¤retmen ö¤rencilerden yeni ö¤rendikleri sözcüklerin anlamlar›n› pekifltirmeye
yönelik sözcüklerinin geçti¤i bir öykü kurmalar›n› ister.
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III. MET‹N ARACILI⁄IYLA Ö⁄RENME
Günlük Hayatla ‹liflkilendirme
Ö¤retmen ö¤rencilerden gökkufla¤›n›n renklerini çevrelerindeki renklerle karfl›laflt›rmalar›n› ister.
Di¤er Derslerle Ba¤lant› Kurma
Hayat Bilgisi dersi “Dün Bugün Yar›n” temas›, “çevresindeki varl›klar›n renk çeflitlili¤ini fark eder”. Ö¤retmen ö¤rencilerden çevrelerinde gördükleri eflyalar›n renklerini söylemelerini ister.
IV. KEND‹N‹ ‹FADE ETME
Zihinsel Haz›rl›k
Ö¤retmen konuflma balonlu karikatürleri s›n›fa getirir. Karikatürleri ö¤rencilere
gösterir. Ö¤rencilerin karikatürler hakk›ndaki görüflleriyle konuflma sürecine dâhil
edilmesini sa¤lar.
SIRALI KONUfiMA BALONLU RES‹MLER
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Konuflma ve Yazma
Ö¤rencilere, konuflma balonu bofl olan s›ralamas› yap›lmam›fl s›ral› resimler verilir. Ö¤rencilerden bu resimleri incelemeleri istenir. ‹ncelenen resimler hakk›nda
düflünceler üretilir, resimler hakk›nda konuflulur. Ö¤rencilerden resimleri s›ralamalar› ve boyamalar› istenir. Bundan sonraki aflamada, ö¤rencilerden konuflma
balonlar›n› yazmalar› istenir. Konuflma balonlar›n› yazarken nokta, soru ve ünlem
iflaretini kullanmalar› istenir. Ö¤renciler oluflturduklar›, konuflma balonlar›n› arkadafllar›yla paylafl›rlar. Ö¤rencilerin, konuflma balonu arac›l›¤›yla oluflturduklar› metinler s›n›f panosuna veya duvar›na as›l›r.
Görsel Sunu
Ö¤rencilerden do¤a olaylar›yla ilgili olarak s›ral› resimler yapmalar› istenir.
DE⁄ERLEND‹RME
Ö¤rencilerin, yazma sürecine ve s›ral› resimlere iliflkin duygu ve düflüncelerini
paylaflmalar› istenir.
ETK‹NL‹K 5: KUKLALAR KONUfiUYOR
Tema: De¤erlerimiz
Metin Ad›: Karagöz ve Hacivat
S›n›f: 4
Metin Türü: Öyküleyici Metin
Süre: 80 dk.
KARAGÖZ ‹LE HAC‹VAT
Hacivat: Karagözüm merhaba!
Karagöz: Karagöz evde yok
Hacivat: Can›m flakay› b›rak da arkadafl›n›n yan›na gel.
Karagöz: Arkadaki tafl›n yan›na gelemem.
Hacivat: Gelmezsen gidiyorum.
Karagöz: Gidersen git gelmiyorum.
Hacivat: Karagözüm k›zma ben de istemeyerek geç kald›m.
Karagöz: Sende simit yiyerek mi geç kald›n?
Hacivat: De¤il efendim trafik yüzünden geç kald›m.
Karagöz: Hangi Refik yüzünden?
Hacivat: Refik de¤il, trafik.Yani gelece¤im yollarda s›k›fl›kl›k vard›.
Karagöz: Nerede s›rnafl›kl›k vard›.
Hacivat: Sorma efendim...Son kavflakta kalabal›k vard›.
Karagöz: Sar› kuflakta alabal›k m› vard›?
Hacivat: Sinirlenmeyeyim diyorum olmuyor. Kavflak diyorum yani yollar›n kesiflti¤i yer.
Karagöz: Hay hay yollar›n k›z›flt›¤› yer...
Hacivat: Sonra takside kalakald›m. Yol t›kan›nca taksi ilerleyemedi. Bakt›m ki sana gelmek için geç kalaca¤›m taksiden ç›k›p yürümeye bafllad›m.
Karagöz: Öyle söylesene...
Hacivat: Sonra karfl›ya geçerken dalg›nl›k yüzenden k›rm›z› ›fl›¤› görememiflim.
Karagöz: Darg›nl›k yüzünden m›zm›z kafl›¤› m› göremedin?
Hacivat: Hay kafl›k burnuna girsin! Tabi yanl›fl anlars›n; çünkü trafi¤i bilmiyorsun.
Karagöz: Kim demifl bilmiyorum diye v›z›r v›z›r biliyorum.
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Hacivat: Peki yeflil yanarsa ne yapars›n bakay›m?
Karagöz: Onu bilmeyecek ne var? Yeflim yanarsa bafl›ndan afla¤› bir kova su boflalt›r›m.
Hacivat: Yeflim de kim? Yollarda karfl›ya geçecek insanlar ve araçlar için renkli
›fl›klar yan›p söner. Sar› ›fl›k da bekle demektir. Sonra yeflil ›fl›k yanarsa bu da geç
demektir.
Karagöz: Peki ya bozulur yeflil ›fl›k sönmezse ben durmadan karfl›ya geçip geri mi
dönece¤im?
Hacivat: Ifl›klar bozuksa veya hiç yoksa orada bir trafik polisi bulunur.
Karagöz: O iyi iflte...
Hacivat: Karagözüm ›fl›k ve polis yoksa yolda yaya geçidi olur.
Karagöz: fiaka yapt›m bunlar› çocuklar bile biliyor. Ben de biliyorum. K›rm›z› ›fl›k
dur demektir.
Hacivat: Aferin karagözüm sak›n k›rm›z› ve yeflil ›fl›klar› unutma!
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
K›sa oyunlar yazar.
‹flbirli¤i yaparak yazar.
1. HAZIRLIK
Araç-gereç haz›rl›¤›
Kese kâ¤›d› ile kukla yap›m malzemesi, defter kitap haz›rl›¤›
Zihinsel haz›rl›k
1. Ö¤retmenin s›n›fa önceden haz›rlad›¤› iki kukla ile girmesi, ö¤rencilere kuklalar›n› göstermesi ve kuklalar›n kendisine ait oldu¤unu söylemesi.
2. Ö¤retmenin, ö¤rencilere, kendi kuklalar›n› haz›rlayacaklar›n› ve derste kukla gösterisi yapacaklar›n› söylemesi.
3. Ö¤rencilerden, haz›rlayacaklar› kuklalar›n neler söylemek isteyeceklerini
düflünmelerini istemesi.
4. Ö¤rencilere “Karagöz ve Hacivat” gösterisi seyrettirmesi.
Anahtar sözcükler
“ba¤›rmak, f›s›ldamak, söylemek, sözcüklerinin ve ç›¤l›k atmak deyiminin” anlamlar›n› s›n›fça tart›fl›n›z ve içinde bu sözcüklerin geçti¤i farkl› cümlelerle ö¤rencilerin sözcüklerin anlam›n› bulmalar›na yard›mc› olunuz.
Metni tan›ma ve tahmin etme
Ö¤rencilerinize, kuklalar› göstererek, ne tür bir çal›flma yapaca¤›n›z› tahmin etmelerini isteyiniz.
Amaç Belirleme
Ö¤rencilere bu metni neden okuduklar›n› sorarak okuma amac›n› belirleyiniz.
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2. ANLAMA
1. Dinleme, okuma görsel okuma görsel sunu, söz varl›¤›n› gelifltirme
Dinleme
Amaç, yöntem ve tekniklerinizi ö¤rencilerinizle beraber belirledikten sonra
metni ö¤rencilerinize okuyunuz. Numaraland›r›lm›fl yerlerde durarak ö¤rencilerinize tahmin çal›flmas› yapt›r›n›z.
Okuma
Okuma, amaç, yöntem ve tekniklerinizi ö¤rencilerinizle beraber belirledikten
sonra örnek okuma yap›p, metni ö¤rencilerinize sesli olarak okutunuz. Okuma
say›s›n› belirlerken ve paylaflmal› okuma gerçeklefltirirken; bütün s›n›fa
okuma yapt›rma kayg›s› duyulmamal›d›r. Ö¤rencilerin ilgi ve gereksinimleri göz önünde tutulmal›d›r.
Görsel Okuma
Okuma sonras› metinle resim iliflkisini sorgulamalar›n› sa¤lay›n›z.
Bilinmeyen Sözcüklerle Çal›flma
Ö¤rencilerden metinde geçen anlam›n› bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini
ve arkadafllar›yla tart›flmalar›n› isteyiniz.
2. Metni ‹nceleme
• Karagöz ve Hacivat metnini hikaye haritas› ile ifade etmelerini isteyiniz.
• Ö¤rencilerden metinle ilgili olarak kendilerine ilginç gelen bir bölümü resimlemelerini isteyiniz.
• Metne uygun baflka bafll›klar bulmalar›n› isteyiniz.
3. Söz Varl›¤›n› Gelifltirme
• Ö¤rencilerinizden yeni ö¤rendikleri sözcüklerin anlamlar›n› pekifltirmeye
yönelik sözcüklerinin geçti¤i bir öykü kurmalar›n› isteyiniz.
• Bu sözcüklerin onlara ça¤r›flt›rd›klar› di¤er sözcükleri ç›karmalar›n› isteyiniz.
3. MET‹N ARACILI⁄IYLA Ö⁄RENME
Günlük Hayatla ‹liflkilendirme
Ö¤rencilerden, günlük yaflamlar›nda karfl›l›kl› konuflmalarda nelere dikkat ettiklerini konuflmalar›n› isteyiniz.
Di¤er Derslerle ‹liflkilendirme
Konuyu Hayat Bilgisi dersi “Birey ve Toplum” temas›yla iliflkilendiriniz.
Araflt›rma Konusu:
4. KEND‹N‹ ‹FADE ETME
Yazma ve Konuflma:
Ö¤rencilere iki karakter için karfl›l›kl› konuflma haz›rlayacaklar› söylenir. Bu karfl›l›kl› konuflmalar oluflturulurken afla¤›daki ad›mlar izlenir.
• Karfl›l›kl› konuflmalar›n› en az alt› cümleden oluflturmalar›n› söyleyiniz.
• Karfl›l›kl› konuflmalarda “söyledi” sözcü¤ü yerine “ba¤›rd›”, “f›s›ldad›”, “sordu”, “ç›¤l›k att›”, “yalvard›” gibi sözcükleri kullanmalar›n› isteyiniz.
• Karfl›l›kl› konuflmay› yazarken noktalama iflaretlerini do¤ru kullanmalar›n›
isteyiniz.
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• Karfl›l›kl› konuflmalar› yazarken her cümlenin ilk harfinin büyük olmas› gerekti¤ini söyleyiniz.
• Kukla isimlerinin ilk harflerinin büyük yaz›lmas› gerekti¤ini vurgulay›n›z.
Ö¤renciler ikiflerli gruplara ayr›l›r. fiekil 8.1’de görülen bafl ve a¤›z resimleri fotokopi makinesi arac›l›¤›yla A-4 kâ¤›d› boyutuna büyütülür. Ö¤rencilerden be¤endikleri figürlerden iki tanesini seçmeleri istenir. Seçilen resimler ö¤renciler taraf›ndan boyan›r. Bafl ve a¤›z kesilerek haz›rlan›r. fiekil 8.2’de görüldü¤ü gibi kesekâ¤›d›n›n üzerine bafl ve a¤›z yap›flt›r›l›r (fiekil 8.2 a-b). Yap›flt›r›c›n›n kurumas› için
kuklalar bir kenara b›rak›l›r. Ö¤rencilerin konuya iliflkin düflünce üretebilmeleri
için sorular yöneltilir.
Ö¤rencilere düflünce üretme sürecinde sorulacak anahtar sorular:
1. Kuklan›za ne isim verebilirsiniz? (Ö¤rencilerden ald›¤›n›z yan›tlar› tahtaya
yaz›n›z)
2. Di¤er kuklan›n ismi ne olabilir?
3. Kuklalar›n›z birbirleriyle konuflmak isteyeceklerdir. Ancak nereden bafllayacaklar›n› bilemeyebilirler, kuklalar›n›z neler konuflabilirler? (Ö¤rencilerden
ald›¤›n›z yan›tlar› tahtaya yaz›n›z)
4. En çok hangi konuyu sevdiniz?
Bu aflamadan sonra ö¤rencilerinizin ikiflerli gruplar halinde kendi karfl›l›kl› konuflmalar›n› yazmalar›n› söyleyiniz. Yönergede yer alan ad›mlar› hat›rlat›n›z. Ö¤renciler, karfl›l›kl› konuflmalar› yazarken s›n›f›n içinde dolafl›n›z ve konuflma konusunda zorluk çeken ö¤rencilerinize yard›mc› olunuz.
Ö¤rencilerin yazd›klar› karfl›l›kl› konuflmalar›, s›n›fta arkadafllar›na kukla arac›l›¤›yla sunmalar›n› sa¤lay›n›z. fiekil 8.2 c’de görüldü¤ü gibi el kesekâ¤›d›n›n içine sokularak kuklalara konuflma hareketi yapt›r›lmas›n› sa¤lay›n›z.
DE⁄ERLEND‹RME
Ek-2’de görülen grup de¤erlendirme formu ö¤rencilerin doldurmas› için da¤›t›l›r.
fiekil 8.1
Kukla Yap›m›nda
Kullan›lacak
Figür Örnekleri
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fiekil 8.2
Kukla Yap›m›

EK-1
Karfl›l›kl› Konuflma Metni Örne¤i
..............................................
(Karfl›l›kl› Konuflman›n Bafll›¤›)

“_________________________” dedi. “____________________________________
_____________________________________________________________________”
dedi. “________________________________________________________________
_____________________________________________”flikayet etti.”
“_____________________________________________________________________
_________” f›s›ldad›. “___________________” ba¤›rd›.
“_____________________________________________________________________
_______________________________!” ç›¤l›k att›.
“_____________________________________________________________” sordu.
“_________________________________________________________” a¤lad›.
Yazanlar: _________________________ ve ___________________________
Ek - 2
Grup De¤erlendirme Formu Örne¤i
Karfl›l›kl› konuflmalar›n›z› tekrar okuyup de¤erlendiriniz.
1. Kuklalar›n›n isimleri ne? Her kukla kaç cümle kurmufl?
.................................................................. .................
.................................................................. .................
2. Kuklalar›n isimlerinin ilk harfini büyük yazd›n›z m›?
( ) Evet
( ) Hay›r
3. “Dedi” sözcü¤ünün yerine karfl›l›kl› konuflman›z› daha ilginç hale getiren dört
sözcü¤ü afla¤›daki boflluklara yaz›n›z.
............................... ............................... ............................... ...............................
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4. Kuklalar›n konuflmalar›nda t›rnak iflareti kulland›n›z m›?
( ) Evet
( ) Hay›r
5. Her cümlenin ilk harfi büyük yaz›lm›fl m›?
( ) Evet
( ) Hay›r
Karfl›l›kl› konuflma metnimizi dikkatlice de¤erlendirdik.
____________________
(imza)
____________________
(imza)

Ortaö¤retim
ETK‹NL‹K 6: AÇIK OTURUM
II. Ünite: Sözlü Anlat›m, Aç›k Oturum
Kazan›m: Aç›k oturumun özelliklerini belirleme ve aç›k oturumda yer alma.
1. Okudu¤u, dinledi¤i, izledi¤i aç›k oturum konuflmalar›n özelliklerini belirler.
2. Aç›k oturumun nas›l bir yerde düzenlenmesi gerekti¤ini belirler.
3. Aç›k oturum konusunun önceden belirlenmesi ve duyurulmas›n›n faydas›n›
tart›fl›r.
4. Aç›k oturumda baflkan›n rolünü belirler.
5. Aç›k oturumda ele al›nan konunun nas›l ifllenece¤ini belirler.
6. Aç›kl›k, ak›c›l›k, duruluk bak›mlar›ndan ayn› oturumda konuflan kiflilerin
metinlerini inceler, farkl›l›klar›n sebeplerini belirler.
7. Aç›k oturumda kullan›lan anlat›m türünü belirler.
8. Aç›k oturumda dilin hangi ifllevde kullan›ld›¤›n› belirler.
9. Aç›k oturumda kullan›lan haber cümlelerini ay›r›r, kullan›l›fl amaçlar›n› aç›klar.
10. Aç›k oturumda görev al›r.
SÜREÇ
Ö¤retmen s›n›fta bir aç›k oturum örne¤ini görüntülü olarak izletir. Ö¤renciler s›n›fa getirdikleri aç›k oturum örneklerini paylafl›rlar. Aç›k oturumun özellikleri bu örnekler üzerinden tart›fl›l›r. Aç›k oturumlarda genifl halk kitlesinin ilgi duydu¤u konular›n seçildi¤i, eser ve çal›flmalar›yla tan›nm›fl kiflilerin konuflturuldu¤u gibi temel özelliklere vurgu yap›l›r. Aç›k oturum örneklerinde kullan›lan anlat›m türü
üzerinde durulur ve dilin hangi ifllevde kullan›ld›¤›na dikkat çekilir. Ö¤renciler
gruplara ayr›l›r. Gruplar hangi konularda aç›k oturum düzenleyeceklerini ve aç›k
oturumun nerede olaca¤›n› planlarlar. Ö¤renciler, haz›rland›klar› konularda aç›k
oturumda görev al›rlar.
DE⁄ERLEND‹RME
Grup de¤erlendirme formu ö¤rencilerin doldurmas› için da¤›t›l›r.
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GRUP DE⁄ERLEND‹RME ÖLÇE⁄‹
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Ad› Soyad›___________________________________
Aç›k oturumun konusu_____________________________________________
Aç›k oturuma heyecanla haz›rland›k.
Seçti¤imiz konu aç›k oturuma uygundu.
Seçti¤imiz mekân aç›k oturuma uygundu.
Konun nas›l ifllenece¤ine birlikte karar verdik.
Konuflmalar›m›zda tekrarlara düflmedik.
‹fllevsel bir dil kulland›k.

1
1
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Özet

N
A M A Ç

1

Sözlü anlat›m e¤itiminin niteli¤ini aç›klamak
Konuflma ve yazma bir anlatma becerisidir. Düzgün yazmak, düzgün konuflmakla yak›ndan ilgilidir. Bu nedenle, sözlü anlat›m etkinlikleri, ö¤rencilerin düzgün konuflmalar› kadar do¤ru ve
güzel yazmalar› için de bafllang›ç oluflturmaktad›r. Konuflma becerisinin kazand›r›lmas› için bütün derslerde ve ders d›fl› etkinliklerde, ö¤rencilere konuflma f›rsatlar› sunulmal›d›r. Ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini dile getirirken kendilerini güven içinde hissetmelerine gereken özen
gösterilmelidir. Güzel konuflma becerisi her fleyden önce ö¤rencinin duyaca¤› güzel örneklerle
kazand›r›labilir.

N
A M A Ç

2

Ö¤retim programlar›nda sözlü anlat›m›n yerini
aç›klamak
Okulöncesi e¤itimin temel amaçlar›ndan biri çocuklar›n Türkçeyi do¤ru ve güzel konuflmalar›n›
sa¤lamakt›r. ‹lkö¤retim Program›nda sözlü anlat›ma yönelik olarak “Türkçeyi do¤ru ve etkili kullanma, kendini ifade etme ve iletiflim kurma” hedefler aras›nda belirtilmifltir. Ortaö¤retim Program›’nda sözlü anlat›ma iliflkin genel amaçlar: Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i kazand›rmak; sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dilanlam iliflkisini kavratmak; anlat›m türlerinin
özelliklerini kavratmak; günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma ve konuflma becerisi kazand›rmak; 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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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤rencilerin sözlü anlat›m
becerilerini gelifltirmelerini destekleyici etkinliklerden
biri de¤ildir?
a. Ö¤rencilerin konuflma becerilerinin her derste
izlenmesi
b. Ö¤renme ortamlar›nda radyo dinleme etkinliklerine yer verilmesi
c. Ö¤rencilerin duygu ve düflüncelerini dile getirirken kendilerini güven içinde hissetmelerinin
sa¤lanmas›
d. Konuflma etkinliklerinde ö¤rencilerin hatalar›n›
görmelerinin sa¤lanmas›
e. Konuflma becerilerinin gelifltirilmesinde sessiz
okuma etkinliklerine yer verilmesi
2. Ö¤rencilere güzel konuflma becerisi kazand›rmada
at›lacak ilk ad›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ö¤rencilerin güzel konuflma örnekleri duymas›n› sa¤lamak
b. Ö¤rencilere yüksek sesle okuma çal›flmalar›
yapt›rmak
c. Ö¤rencilere öykü anlatma etkinlikleri yapt›rmak
d. Ö¤rencilere ön bilgiye sahip olduklar› konularda konuflma etkinlikleri yapt›rmak
e. Ö¤rencilerin üzerinde konuflacaklar› konuya iliflkin notlar almas›n› sa¤lamak
3. Sözlü anlat›m, en yo¤un olarak hangi yol ile edinilir?
a. Gözleyerek
b. Dilbilgisi çal›flarak
c. Yazarak
d. Okuyarak
e. ‹fliterek
4. Afla¤›dakilerden hangisi Okulöncesi E¤itim Program› kazan›mlar›ndan biridir?
a. Sözcükleri yerinde ve anlamlar›na uygun kullanma
b. ‹kna edici konuflma
c. Nefesini do¤ru kullanma
d. Masal, hikâye, f›kra ya da filmi tekni¤ine uygun
anlatma
e. Sorgulayarak konuflma
5. Afla¤›dakilerden hangisi Okulöncesi E¤itim Program›’nda yer alan kazan›mlardan biri de¤ildir?
a. Konuflurken sesinin h›z›n› ayarlama
b. Konuflurken sesinin tonunu iflitilebilir biçimde
ayarlama
c. Sözcükleri do¤ru telaffuz etme
d. Konuflurken anlat›m kurallar›n› uygulama
e. Belli bir konuda konuflmay› sürdürme

6. Afla¤›daki kazan›mlardan hangisi ‹lkö¤retim Türkçe
Dersi Ö¤retim Program›nda (1-5) yer almaz?
a. Konuflma amac›n› belirleme
b. Dinleyicilerle göz temas› kurma
c. Ak›c› konuflma
d. ‹flitilebilir bir ses tonuyla konuflma
e. Konuflma yöntem ve tekniklerini kullanma
7. Afla¤›daki kazan›mlardan hangisi ‹lkö¤retim Türkçe
Dersi Ö¤retim Program›nda (6-8) yer almaz?
a. Model olarak konuflma
b. Kurallar›na uygun konuflma
c. ‹letiflim araçlar›ndan yararlanma
d. Konuflman›n amac›n› belirleme
e. Konuflmaya haz›rl›k yapma
8. ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda (1-5)
ö¤rencinin konuflma becerisini gelifltirmek için yap›lan
ilk etkinlik afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dikkatini yo¤unlaflt›rma
b. Konuflma amac›n› belirleme
c. Amaca uygun yöntem seçme
d. Zihinsel haz›rl›k yapma
e. Görselleri planlama
9. Afla¤›dakilerden hangisi ‹lkö¤retim (6-8) Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda sözlü anlat›m›n gelifltirilmesine
yönelik belirlenen genel amaçlar›ndan de¤ildir?
a. Dilin iletiflim birimi oldu¤unu kavratma.
b. Haz›rl›kl› konuflmalar yapma.
c. Konuflmalar›nda beden dilinden yararlanma.
d. Kendini sözlü olarak ifade etme al›flkanl›¤›
kazanma.
e. Konuflma kurallar›n› uygulama.
10. Afla¤›dakilerden hangisi Ortaö¤retim Dil ve Anlat›m
Dersi Program›n›n sözlü anlat›m becerisini gelifltirmeye
yönelik olarak belirlenmifl amaçlardan biri de¤ildir?
a. Dinlediklerini, okuduklar›n›, anlad›klar›n›, düflündüklerini söz ve yaz›yla planl›, etkili, ak›c›,
anlafl›l›r biçimde ifade edebilmelerini sa¤lamak
b. Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i
kazand›rmak
c. Konuflurken Türkçenin farkl› dönemlerine ait
sözcükler kullanmalar›n› sa¤lamak
d. Günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak yazma
ve konuflma becerisi kazand›rmak
e. ‹letiflim arac› olarak dilin ifllevlerini kavratmak
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Yaflam›n ‹çinden
ETK‹L‹ KONUfiMANIN ÖNEM‹
‹nsan için dil ne kadar önemli de¤il mi? Ayn› s›n›rlar
içerisinde yaflayan insanlar›n birbirlerini anlayabilmeleri, bu sayede ortak yaflam biçimini benimsemelerini
sa¤layan dil, ulusal benli¤in en önemli temel tafl›d›r.
Kendini ifade edebilmenin, ihtiyac› karfl›laman›n daha
sayabilece¤im birçok ifllevi yerine getiren dilimize ne
kadar sahip ç›kabiliyoruz? Ülkemize bakt›¤›m›zda bu
konuda çok iç aç›c› fleyler gördü¤ümüzü söyleyemeyece¤im.
Cumhuriyetin kurulmas›yla beraber Atatürk’ün en büyük devrimlerinden bir tanesi de dil devrimidir. Türk
harflerinin kabulü ve bunu pekifltiren Türk Dil Kurumu,
bu yolda at›lan en büyük ad›mlard›r. Osmanl›’n›n kulland›¤› Farsça ve Arapçan›n (birazda Türkçe kar›fl›m›yla) kulland›¤› Osmanl›ca, Atatürk’ün de gözlemleriyle
Türk Milleti’nin yap›s›na uygun olmad›¤› saptanm›flt›r.
O zamandan günümüze gelene kadar kimi zaman Arapça gibi do¤u dillerinin, kimi zamanda da ‹ngilizce, Frans›zca gibi (ki bu son zamanlarda çok daha yayg›n) bat›
dillerinin kavramlar›n› dilimize adapte etti¤imizi, böylece Türkçe’yi di¤er dillerin etkisinde b›rakt›¤›m›z› görüyoruz. Bu da ulusal benli¤imiz için çok büyük bir tehdit oluflturmaktad›r.
‹flte dilde gelinen bu nokta; kendi öz kültürümüz için
gerçekten çok sak›ncal› bir durum teflkil etmektedir.
Dilde ba¤›ml›l›ktan en k›sa zamanda kurtulmam›z gerekmektedir. Büyüklerimizden tutun da, yetiflen yeni
nesile kadar birçok insan hiçbir flekilde ne konuflma diline, ne de yaz› diline önem veri yor. Özellikle ailede
bafllayan konuflma düzgünlü¤ü, daha sonra sosyalleflmeyle, okulda e¤itim alarak çok daha belirgin hala geliyor. E¤er ö¤retmen bu konuda dikkatliyse çocuk güzel Türkçe konuflman›n temellerini sa¤lam at›yor. Tabiî
ki arkadafl çevresinin de edinilen konuflma fleklini etkiledi¤ini de göz ard› etmemeliyiz.
Sokaklarda en az iki- üç dükkân›n tabelas› ya da cam
yaz›lar› yabanc› isimler ve kavramlarla dolu. ‹lgimi çeken baflka bir tablo ise, sunuculuk yapan ve bu konuda
e¤itimini alm›fl kifliler bile halka hitap ederken kulland›¤› kelimelere dikkat etmiyorlar. Örne¤in uzun zamandan beri “flu flu olay flu saatte bafllad› diyeceklerine; flu
saatte start ald›” gibi yar› ‹ngilizce, yar› Türkçe kelimeler kullan›yorlar. Nedir bu bir türlü anlam›fl de¤ilim?

E¤er bu iflin uzmanlar› da bunu yap›yorsa gerçekten iflimiz çok zor Ben hiç unutmuyorum üniversitedeyken
e¤itimini ald›¤›m “Türkçeyi Etkin Konuflma” dersinde
TRT kökenli ö¤retmenimiz dilin güzelliklerini bize o
kadar güzel özümseterek anlatm›flt› ki, ben bu sayede
Türkçenin güzelli¤ini bir kere daha anlam›flt›m.
Bu ülkeyi seven, tüm de¤erlerine sahip ç›kan Türk Milleti’ne yine çok büyük ifl düflüyor. Zarar›n neresinden
dönersek kârd›r. Burada baflta Türk Dil Kurumu olmak
üzere (çünkü karfl›l›¤›n› bulduklar› kelimeleri yeterince
halka aktaram›yorlar), devlet büyüklerimiz, programlar
sunucular›m›z, yani herkes kulland›¤› dile çok önem
vermeli, gere¤ini yerine getirmelidir.
Bak›n kaç yüzy›l evvel Kutadgu Bilig ne demifl: “‹nsanda dilince de¤iflir kader, ya yurda bafl olur ya bafl gider”

”

Kaynak: www.boluhaber.com’un 19.02.2007 tarihli yaz›s›ndan 08.06.2008 tarihinde al›nm›flt›r.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. e

S›ra Sizde 1
Konuflma becerisinin kazand›r›lmas› için bütün derslerde ve ders d›fl› etkinliklerde, ö¤rencilere konuflma f›rsatlar› sunulmal›d›r. Ö¤renme ortam›nda güzel konuflma örnekleri ö¤rencilere dinletilmelidir. Bu amaçla, ö¤rencilerin tiyatroya götürülmesi ve uygun film örneklerinin izletilmesi, radyoda ve televizyonda ö¤retmen taraf›ndan seçilen programlar›n dinletilmesi ve izletilmesi, ö¤renci düzeyine göre seçilmifl fliir kasetlerinin dinletilmesi yap›labilecek etkinlikler aras›ndad›r. Sözlü anlat›m becerisinin gelifltirilmesinde, öykü/olay anlatma,
f›kra anlatma, kitap tan›tma, tart›flma, drama, münazara,
panel, sempozyum, kukla gösterimi gibi etkinlikler ö¤rencinin dil geliflimine destek sa¤lamaktad›r.

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

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözlü Anlat›m E¤itiminin Niteli¤i” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözlü Anlat›m E¤itiminin Niteli¤i” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sözlü Anlat›m E¤itiminin Niteli¤i” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ö¤retim Programlar›nda Sözlü Anlat›m” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Programda ö¤rencinin konuflma becerisini gelifltirmek
için önce zihinsel haz›rl›k yapt›r›lmaktad›r. Bu çerçevede konuflmaya haz›rl›k, konuflma amac›n› belirleme,
amaca uygun yöntem seçme, konuyu s›n›rland›rma,
dikkatini yo¤unlaflt›rma ve görgü kurallar›na uygun
konuflma üzerinde durulmaktad›r. Ard›ndan ö¤rencilerin kendini sözlü olarak ifade etme becerilerine a¤›rl›k
verilmektedir. Bu amaçla önbilgilerini kullanma, görsellerden yararlanma, düflüncelerini mant›ksal bütünlük içinde sunma, farkl› düflünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma, karfl›laflt›rma yapma, sebep-sonuç iliflkisi kurma, s›n›flama, de¤erlendirme, özetleme gibi anlamay› ve zihinsel becerileri gelifltirici çal›flmalara yer
verilmektedir.
S›ra Sizde 3
6., 7., 8. s›n›f ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›nda konuflma ö¤renme alan› amaçlar› flöyledir: Konuflma kurallar›n› uygulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, haz›rl›kl› konuflmalar yapma, kendi konuflmas›n› de¤erlendirme, kendini sözlü olarak ifade etme
al›flkanl›¤› kazanma.
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Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
S›ra Sizde 4
Programda sözlü anlat›ma yönelik olarak belirlenmifl
genel amaçlar flu biçimde aç›klanm›flt›r:
Türkçeyi do¤ru ve güzel kullanma yetene¤i kazand›rmak, iletiflim arac› olarak dilin ifllevlerini kavratmak,
sözcük, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam iliflkisini kavratmak, günlük hayat›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
yazma ve konuflma becerisi kazand›rmak, 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, tart›flma, de¤erlendirme becerisi kazand›rmak, konuflurken ve yazarken anlat›m kurallar›na uymalar›n› sa¤lamak.

Akal›n, fi. (2006). Türkçe ö¤retimi. Ankara: Nobel Yay›n
Da¤›t›m.
Gündüz, O. (2007). Türkçe ö¤retiminde metin bilgisi.
‹lkö¤retimde Türkçe ö¤retimi. K›rkk›l›ç, A. ve Akyol,
H. (Ed.). Ankara: PegemA Yay›nc›l›k.
Kellaher, K. (1999). 101 picture prompts to spark super
writing. New York: Scholastic Professional Books.
MEB, (2004). ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›
ve K›lavuzu (1-5. S›n›flar). Ankara: Talim Terbiye
Kurulu Baflkanl›¤›.
MEB. (2006). ‹lkö¤retim Türkçe Dersi Ö¤retim Program›
ve K›lavuzu (6-8. S›n›flar). Ankara: Devlet Kitaplar›
Müdürlü¤ü Bas›mevi.
MEB. (2006). 36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okul Öncesi
E¤itim Program›. ‹stanbul: Ya-Pa Yay›n Pazarlama.
MEB. (2008). Ortaö¤retim Dil ve Anlat›m Dersi Ö¤retim
Program›. ogm.meb.gov.tr/prog_dyr.asp adresinden eriflilmifltir.
Özbay, M. (2005). Sesle ilgili kavramlar ve konuflma
e¤itimi. Millî E¤itim, 168, s. 116-125.
Sunflower, C. (1994). Really writing: ready-to-use
writing process activities for the elementary grades.
New York: The Center for Applied Research in
Education.
Tompkins, G. (2004). Teaching writing: balancing
process and product. New Jersey: Pearson Prentice
Hall.
Yang›n, B. (1999). ‹lkö¤retimde Türkçe ö¤retimi. Ankara:
MEB Yay›nlar›.
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Sözlük
A

Biçim bilgisi: Kök, gövde ve ekleri, ek kök birleflmelerini,
dilin türetme ve çekim özelliklerini, kelime türlerini ve

Aç›k oturum: Siyasal, sosyal ve kültürel anlamda toplumu ilgilendiren bir konunun, sorunun uzman kifliler taraf›nda
bir baflkan yönetiminde ve dinleyici kitlesi önünde tart›fl›larak aç›klanmas› fleklinde yap›lan toplant›lar.
Aç›klay›c› anlat›m: Al›c›n›n bilgili olmad›¤› varsay›lan bir
konu üzerinde onu bilgilendirmeyi, ayd›nlatmay› amaçlayan ve yaz›da ö¤retme amaç al›narak nesnel bir dil

kelime üretme yollar›n› inceleyen dil alan›.
Bildirme (haber) kipi: Eylemlere gelerek eylemin gerçekleflti¤i zaman› bildiren ekler.
Bilgilendiricilik: Bir metinle aktar›lan bilgilerin nitelik ve niceli¤i ya da bu bilgilerin bilinirlik derecesi.
Birleflik sözcük: Belirtisiz ad tamlamalar›, s›fat tamlamalar›,
s›fatlar›n addan sonra gelmesiyle oluflan ve genellikle

kullan›lan anlat›m türü.

deyim olarak kullan›lan isnat gruplar›, birleflik fiiller, iki-

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

lemeler, k›saltma gruplar› ve kal›plaflm›fl çekimli fiiller-

lelerle yazma, bir anlat›m›n okuyucular ya da dinleyenler taraf›ndan ayn› biçimde alg›lanmas›.
Aç›fl ve sunufl konuflmalar›: Herhangi bir tören, toplant›,
kutlama ve özel günlerde toplant› yerinde bulunan in-

den oluflan ifadeler.
Bo¤umlanma: Konuflma organlar›n›n dil seslerini oluflturmas›.
Bo¤umlanmak: Bir sesin ç›kar›lmas› için ses yolunun herhangi bir yerinde oluflan daralma ya da kapanma.

sanlar› bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek için yap›lan
tan›t›c›, bilgilendirici girifl konuflmalar›.
Ad durum ekleri: Bir söz grubu ya da cümle içindeki adlar›,
di¤er sözcüklere, farkl› anlam iliflkileri kuracak flekilde

Ç
Çekim eki: Sözcüklerin sözcük öbe¤iyle veya cümle içindeki di¤er sözcüklerle iliflkisini sa¤layan ekler.

ba¤lamaya yarayan ekler.
A¤›z: Yerel konuflma biçimleri.
Ak›c›l›k: Anlamca aç›k, pürüzsüz, sözcüklerde ses çak›flmas›
olmayan bir engele tak›lmadan ak›p giden cümleler kurulmas›.
Amaçl›l›k: Her yaz› ya da konuflman›n belli bir amaca yönelik olmas›.
Ana dili: ‹nsan›n içinde do¤up büyüdü¤ü aile ya da toplum
çevresinde ilk ö¤rendi¤i dil.
An›: Bir kimsenin bafl›ndan geçenleri, tan›k oldu¤u, duydu¤u
olaylar› ya da durumlar› anlatt›¤› yaz›.
Anlat›m: Duygu, düflünce ve isteklerin sözlü ya da yaz›l› olarak ifade edilmesi.
Artgönderim: Eflgönderim iliflkisi içinde olan her sözcük ya
da dilbilgisel öge, baflka bir deyiflle göndergeleri ayn›
olan her gösterge.

B

D
De¤ifltirim: Metinde bir ögenin yerini, bir baflka ögenin almas›.
Demeç: Herhangi bir konuya iliflkin olarak yetkili bir kiflinin
bas›n ve yay›n organlar›na yapt›¤› aç›klamalar.
Dil bilim: Dili bütün yönleriyle ele alan bilim dal›.
Dil: duygu, düflünce ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam
yönünden ortak olan ö¤eler ve kurallardan yararlan›larak, baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan, çok yönlü, çok
geliflmifl bir araç.
Dilek (tasar›) kipi: Eklendi¤i eylemin yap›lmas›ndaki iste¤i,
koflulu, gereklili¤i bildiren ekler.
Dilekçe: Kifli ya da kurulufllar›n bir iste¤ini bildirmek için kamu kurulufllar›na veya özel kurulufllara yazd›¤› k›sa mektuplar.
Dinleme: iflitileni anlamak ve saklamak ya da iflitileni anla-

Ba¤dafl›kl›k: Metindeki sözcüklerin ve tümcelerin birbirlerine aflamayla eklenmesi.
Basit sözcük: Bir sözcü¤ün hiç yap›m eki almam›fl en küçük
parçalar›.
Beden dili: Duygu ve düflüncelerin yüz ifadesiyle ve vücut
hareketleriyle anlat›lmas›.
Belgegeçer: Bir belgenin karfl› tarafa iletilmesini sa¤layan
elektronik araç.
Betimleyici anlat›m (tasvir etme): Betimleme en yal›n biçimiyle sözcüklerle resim çizme ifli.

mak amac›yla dikkat harcamak.
Do¤all›k: Gerçekli¤in d›fl›na ç›k›lmadan bir duygunun, bir
düflüncenin içten geldi¤i gibi anlat›lmas›.
Do¤ruluk: Cümlenin dil kurallar›na uygun olmas›.
Dolayl› anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde, olaylar›n bir
anlat›c›n›n a¤z›ndan anlat›lmas›.
Dolays›z anlat›m: Yaz›n türlerinin kimilerinde, olaylar›n kahraman›n a¤z›ndan anlat›lmas›.
Durak: Konuflmada anlam›n gerekti¤i biçimde, sözcükler aras›nda yap›lan ses kesintisi.
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Duruluk: Gereksiz sözcüklerin ve gereksiz cümlelerin bulun-

Konferans: Bilim, sanat, teknoloji gibi alanlarda uzman kiflilerin belli bir konuya aç›kl›k getirmek amac›yla topluluk

may›fl›.

karfl›s›nda yapt›klar› planl› konuflmalar.

Durumsal gönderge: Sözlü iletiflimi belirleyen, bu iletiflim s›ras›nda var olan zaman›, nesneleri, varl›klar› kapsayan

Kongre: Herhangi bir sanat veya bilim dal›na ba¤l› uzmanlar›n, ya da siyasi bir parti, dernek ve teflkilata ba¤l› kiflile-

gönderge.

rin toplan›p önceden belirlenmifl olan konular üzerinde

Durumsall›k: Bir metnin al›c›s›na ve al›c›s›n›n yaflant›s›na

yapt›klar› toplant›lar ve konuflmalar.

uygunluk.

Konuflma (sözlü anlat›m): zihinde tasarlananlar› söze dö-

E

nüfltürme ya da sözle gerçeklefltirilen, kifliler aras›nda etkileflim yaratan bir anlat›m etkinli¤i.

Eksiltili anlat›m: Al›c›n›n alg›lamas›n› olumsuz biçimde etkilemeyecek flekilde, metindeki baz› ifadelerin düflürül-

Kök: Hiçbir yap›m eki almam›fl, anlaml› daha küçük parçalara bölünemeyen sözcükler.

mesi yoluyla oluflan anlat›m biçimi.
Ezgi: Konuflma s›ras›nda, yarat›lan ton (titrem) de¤iflimlerinin

Kültür: Bir toplumun sahip oldu¤u yaflay›fl, düflünce ve sanat
varl›klar›n›n tümü.

tümü.

F

M

Forum:Toplumu ilgilendiren herhangi bir konunun genifl ka-

Metinler aras›l›k: Metinlerin anlam›n›n baflka metinler tara-

t›l›ml› olarak tart›fl›ld›¤› bir toplant› türü.

f›ndan flekillendirilmesi, bir metnin önceki metinlerle
kurdu¤u iliflki.

G

Metinsel gönderge: Yaz›l› ya da sözlü iletiflim s›ras›nda var

Gönderge: kendisinden söz edilen nesne, kifli, kavram. (Her
zaman üçüncü tekil kifli iyelik ekleriyle ifade edilir. Ör-

olmayan yerleri, nesneleri varl›klar› içeren gönderge.
Mülakat: Herhangi bir konuda tan›nm›fl bir kimseyle karfl›l›k-

tük de olsa göndergesi olmayan bir metinden söz etmek
olanaks›zd›r.)

l› konuflma.
Münazara: Münazara, önceden belirlenmifl bir konunun jüri

Gösterge: ‹ki yönlü, iki yüzü olan bir öge. (Bu iki yön sürek-

ve dinleyici toplulu¤u önünde karfl›t görüflte iki grup ta-

li olarak birbirini an›msat›r, birbirini ça¤r›flt›r›r.)

raf›ndan tart›fl›ld›¤› tart›flma biçimi.

‹

N

‹leti: Bir sözce ya da metin. Dilsel bildiriflim eyleminde konu-

Nesnel anlat›m: Akla ve mant›¤a dayal› anlat›m.

flucunun- yazar›n belli bir düzgüye uygun olarak oluflturup al›c›ya yöneltti¤i göstergesel bütün.
‹letiflim: Duygu, düflünce ve mesaj al›flverifli.
‹yelik ekleri: Nesne ya da kavramlar›n neye ya da kime ait
oldu¤unu gösteren ekler.

O-Ö
Okuma: Bir yaz›y›, sözcükleri, cümleleri, noktalama iflaretleri
ve di¤er ö¤elerle alg›lama ve kavrama süreci.
Öngönderim: Anlaml› bir birimin yerini tutan bir ögenin söylemde ondan daha önce an›lmas›.

K

Ötümlü ünsüz: Ci¤erlerden gelen havan›n ses yolundaki siv-

Kabul edilebilirlik: Metin üreticisi ile metin al›c›s› aras›nda

rilmifl ve gerilmifl kapal› bir engele çarpmas›yla oluflan,

ne kadar bilginin paylafl›ld›¤› ve her ikisinin uzlafl›mlar›-

titreflimli ses veren ünsüz, titreflimli ünsüz, sürekli ünsüz,

n›n ne kadar örtüfltü¤ü.

yumuflak ünsüz, tonlu ünsüz, sedal› ünsüz: b, c, d, g, ¤,

Kanal: Metnin kulland›¤› somut araç. (Yaz›l› metinde; gazete
sayfas›, defter kâ¤›d›, kitap sayfas›, bilgisayar ekran› olabilir. Sözlü metinde, somut araç ise ses dalgalar›d›r.)

j, ›, m, n, v, y, z.
Ötümsüz ünsüz: Ci¤erlerden gelen havan›n a¤›z bofllu¤undaki tam kapal› veya yar› kapal› engellere çarpmas›yla

Kavflak: Sonsesinde ünsüz bulunan bir sözcükle önsesinde

oluflan, titreflimsiz ses veren ünsüz, titreflimsiz ünsüz, sü-

ünlü bulunan bir sözcük aras›nda söyleyiflte gerçeklefle-

reksiz ünsüz, tonsuz ünsüz, sedas›z ünsüz, sert ünsüz: ç,

bilecek ulamay› ortadan kald›rmak için yap›lan k›sa ara

f, h, k, p, s, fl, t.

olarak.
Kod: ‹letinin üretildi¤i dil.

Öykü: Yaflanm›fl ya da yaflanabilir nitelikteki olaylar› anlatan
yaz›nsal tür.

Sözlük
Öyküleyici anlat›m: Okuyucuyu belli bir zaman s›ras›na göre

Söz dizimi: Bir dildeki kelimelerin ve kelime gruplar›n›n cümle içindeki görevleri, birbirleriyle olan iliflkileri, s›ralan›fl-

aktar›lan olaylar›n içine alarak etkileyen anlat›m biçimi.

lar›, cümlenin ögeleri ve cümle türlerini inceleyen dil

Özgünlük: Yazar›n birikimlerini, yetilerini ortaya koyan k›sa-

alan› Anlam bilim: Kelimelerin temel ve yan anlamlar›n›,

ca kimli¤i yans›tan yaz›lar üretilmesi.

anlam de¤iflmelerini, efl, karfl›t ve çok anlaml› kelimeler

Öznel anlat›m: Kiflisel duygulara ve kan›lara dayal› bir an-

gibi dilin kelime hazinesiyle ilgili inceleyen dil alan›.

lat›m.
Öznel: Kifliye özgü olan düflünce, duygu, görüfl.
Özyaflam öyküsü (otobiyografi): Bir kiflinin kendi yaflamöyküsünü anlatt›¤› yaz› ya da yap›t.
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Sözcük: Anlaml› ses veya ses birli¤i.

T
Tart›flmac› anlat›m: Bildirimin okuyucuda yerleflik duygu,

P

düflünce, kan› ve davran›fllar› de¤ifltirmeyi amaçlad›¤› bi-

Panel: Herhangi bir konunun alan›n uzmanlar› taraf›ndan, bir
baflkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde çeflitli yönle-

çimi.
Ton (titrem): Konuflmada yarat›lmak istenen duygunun niteli-

riyle ele al›nd›¤› konuflmalar.

¤ine göre sesi alçalt›p yükselterek sa¤lanan anlat›m gücü.
Tonlama (titremleme): Konuflmada çeflitli duygular› belirt-

R

mek için sesin yükselip alçalmas›, sertleflip yumuflamas›;

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

sesin ezgilenmesi.

kifli ya da komisyonun, üst makamlara sunmak üzere

Tutarl›l›k: Metninde yer alan kavramlar aras›ndaki iliflkiler.

haz›rlad›klar› yaz›.

Türemifl sözcükler: kök olan sözcüklerle, ekler bir araya ge-

Resmi yaz›: Devlet kurumlar›n›n yazd›klar› yaz›.

tirildi¤inde kökün anlam›yla ilgili baflka bir kavram› an-

Resmi yaz›: Kamu kurum ve kurulufllar›n›n kendi aralar›nda

latan yeni sözcükler.

ya da özel, tüzel kifli ve kurulufllarla yapt›klar› yaz›flmalar›n tümü.

U-Ü

Roman: ‹nsanlar›n yaflay›fllar›n›, serüvenlerini, iç dünyalar›n›,

Ulama: Art arda gelen sözcüklerden ilkinin sonundaki ünsü-

çevreyle olan iliflkilerini toplumsal bir olay ya da duru-

zün, kendinden sonra gelen sözcü¤ün bafl›ndaki ünlüye

mu kurmacaya dayal› olarak anlatan düzyaz› türü.
Röportaj: Konusu bir inceleme, araflt›rma, soruflturma olan
gazete yaz›s›.

ses bak›m›ndan ba¤lanarak söylenmesi.
Ünlü: Ses yolundan hiçbir engele tak›lmadan ç›kan sesler.
Ünsüz: Ünlülerin aksine, ses yolundan bir engele tak›larak ç›kar›lan sesler.

S
Sempozyum (bilgi flöleni): Herhangi bir konunun alan›n

V

uzmanlar› taraf›nda de¤iflik yönleriyle ele al›n›p aç›klan-

Varyasyon: Çeflitleme.

mas› biçiminde yap›lan oturumlar.

Vurgu: Konuflma ve okuma s›ras›nda bir hecenin ya da söz-

Ses bilgisi: Bir dile ait sesleri oluflma ve bo¤umlanma özellikleri aç›s›ndan ele alan, seslerin kelime içindeki s›ralan›fl-

cü¤ün ötekilerden daha bask›l› söylenmesi.

lar›n›, gösterdikleri de¤iflmeleri ve hece yap›s›n› incele-

Y

yen dil alan›.

Yal›nl›k: Süs ve özentiye baflvurmadan, edebi bir metin olufl-

Ses: Dilin bölünemeyen en küçük parças›.
Soyut: Elle tutulmay›p gözle görülmeyen fley Örnek: rüya,
sevgi…
Söylefli: Herhangi bir konuyu konuflma havas› içinde anlatan
yaz› türü.
Söylefli: ‹ki veya daha fazla kiflinin herhangi belli bir amaç tafl›madan, önceden al›nm›fl kararlar olmaks›z›n yapt›klar›
karfl›l›kl› konuflma.
Söylev: Tek bir kifli taraf›ndan aç›k meydanlarda veya kapal›
ortamlarda belli bir amaç do¤rultusunda bir araya gelmifl
topluluklara heyecanl› ve sanatsal bir dille yap›lan konuflmalar.

turma kayg›s› duymadan; do¤al ve içten cümleler oluflturulmas›.
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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