
1.HAFTA 
 

SÖZCÜK TÜRLERİ (KELİME ÇEŞİTLERİ) 
 

GENEL BİLGİLER: 
 

*Sözcüğün türü, o sözcüğün görevi ile ilgilidir. 
*Sözcük türleri iki ana gruba ayrılır: 
 

1- Ad ve Ad Soylular 
 

Ad (İsim) 
Adıl (Zamir) 
Önad (Sıfat) 
Belirteç (Zarf) 
İlgeç (Edat) 
Bağlaç 
Ünlem 
 

2- Fiil (Eylem) 
 

*Sözcükler cümlede kullanılışlarına göre görev (tür) değiştirebilirler. 
Bu elbise iyi olmuş.  (Zarf) 
İyi bir elbise almışsın. (Sıfat) 
 
Burada önemli bir ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor: 
 

İsim ve Fiil Farkı: 
 

a) Bir kök “-mek, -mak” eki alabiliyorsa bu kök, fiildir. 
b) Bir kökün olumsuzu yapılabiliyorsa bu kök, fiildir. 
 
Gelmişsin: fiil (gelmek olur) 
Maviymiş: İsim  (mavimek olmaz) 
Uçtu: fiil  (Uçmak olur) 
Güzeldi: isim (güzelmek olmaz) 
 

İkiz kök: Hem fiil hem isim olarak kullanılabilen köklerdir. 
 
Boya, gül, al, var  
Elindeki boyayla duvarı boya. 
                 İsim                   fiil 
Elimde tebeşir var. (İsim)     
Yarın oraya var. (Fiil) 
 
 

https://www.sonersadikoglu.com/isim.html
https://www.sonersadikoglu.com/zamir.html
https://www.sonersadikoglu.com/sifat.html
https://www.sonersadikoglu.com/zarf.html
https://www.sonersadikoglu.com/edat.html
https://www.sonersadikoglu.com/baglac.html
https://www.sonersadikoglu.com/unlem.html
https://www.sonersadikoglu.com/fiiller.html


 

İSİM (AD): 
 

Varlıkları, kavramları, durumları…  karşılayan sembollere, kelimelere “isim/ad” denir. 
 

İSİM ÇEŞİTLERİ: 
 

A) VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE ADLAR: 
 

1) Cins İsim (Tür adı): 
 

Aynı türden varlıklara verilen isimlerdir: balık, hamsi, masa, kuş, beşik, taş 

Not: Cins isim varlığın, bazen birini, bazen de hepsini karşılar. 

 
Ağacı kesmişler. (Bir tek ağaç) 
Ağaç yaşken eğilir. (Bütün ağaçlar) 
 

Not: Cins isimler, bazen özel isim olarak kullanılabilir. 

 
Kaya Bey geldi.   
Boncuk bugün rahatsız görünüyor. 
 
 

2) Özel İsim: 
 

Tek bir varlığı karşılayan isimlerdir: İstanbul, Fenerbahçe, Türkçe, Ağrı Dağı, Van Gölü, 
Japonya, Ahmet Haşim 
 

Not:   Özel isimlerin ilk harfi büyük olur. 
 
 

B) VARLIKLARIN OLUŞLARINA/NİTELİKLERİNE GÖRE ADLAR: 
 

1) Somut İsim: 
 

Duyu organlarımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramların isimleridir: Taş, 
yıldırım, su, bulut, hava, elektrik… 
 

2) Soyut İsim: 
 

Duyu organlarımızla algılayamadığımız kavramların isimleridir: Sevgi, kin, nefret, akıl, 
erdem, inanç, arkadaşlık, iyilik, insanlık, sevinç, keder, rüya, korku, özgürlük, cesaret…  
 

Not: Eylemlere ek (-mek, -me, -iş) getirilerek “eylem adları” oluşturulabilir: Çalışma, 
yürüyüş, yüzmek… 



 
 

C) VERİLDİĞİ VARLIĞIN SAYISINA GÖRE İSİMLER: 
 

1) Tekil İsim: 
 

Sayı bakımından tek varlığı karşılayan isimlerdir: Ev, insan, çiçek... 
 

2) Çoğul İsim: 
 

Sayı bakımından birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Çoğul eki alırlar. (-ler, -lar): 
evler, insanlar, çiçekler… 
 

3) Topluluk İsmi: 
 

Görünüşte tekil olduğu halde, birden fazla varlığı ifade eden isimlerdir. Çoğul eki almadan 
çokluk bildirirler: Halk, ordu, orman, sürü, meclis, deste, buket, demet… 
 

Not: Topluluk ismi gibi görünen bazı isimler tekil isim olabilir. 

 
Sınıf olarak sinemaya gittik. (Topluluk)       
Sınıfı süsledik. (Tekil) 
 
 

İSİMLERDE KÜÇÜLTME: 
 

İsimlerde küçültme “-cek, -cik, -ceğiz” ekleri ile yapılır, bu ekler isme farklı anlamlar 
katabilir. 
 
Kulübecik, yüksek binaların arasında kalmıştı. (küçültme) 
Kuzucuk nereye gitti?  (sevgi) 
Kadıncağız yere düştü. (acıma) 
 

 

ZAMİR (ADIL): 
 

İsim olmadıkları halde, ismin yerine kullanılan kelimelerdir. 
 
Ahmet, bakkaldan ekmek aldı. 
   O,        oradan       onu   aldı. 
 

Not: Adların aldıkları çekim eklerini alabilirler. Tamlama kurabilirler. 
 
Benim kalemim, öğrencilerin çoğu 
 
 



ZAMİR TÜRLERİ 
 
A) SÖZCÜK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER: 
 

1) Kişi (Şahıs) Zamirleri 
 

Kişi adlarının yerini tutan zamirlerdir: Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar 
 
Ben, sana demedim mi? 
Siz yine bildiğinizi yapıyorsunuz. 
O, bize hiç gelmedi. 
 

Not: Ben ve sen kişi zamirleri ek alarak ses değişimine uğrayabilir: Ben-e Sen-e, Bana 

Sana 
 

Not: Kişi zamiri, ad tamlaması kurar ve yalnızca tamlayan olur. 

 
Benim elbisem, senin çantan 
 
 

2) Dönüşlülük Zamiri 
 

“Kendi” kelimesi, dönüşlülük zamiri olarak kabul edilmektedir. Kişi zamiriyle benzeşir. 
Farkı, iyelik eki alabilmesidir. 
 
Arabayı kendi sürüyordu. 
Bu tabloyu kendin mi yaptın? 
Kendi evimi özledim. 
O kampanyaya başkanın kendisi katılmadı. 
Bu soruyu ben kendim çözdüm. 
 
 

3) İşaret Zamirleri 
 

İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir: Bu, Şu, O, Bunlar, Şunlar, Onlar, Öteki, 
Beriki, Bura, Şura, Ora 
 
Bu, bizim en büyük idealimiz. 
Şunu daha almadılar. 
Onlarda düzensizlikler var. 
Ötekini sen çöz. 
Böylesi görülmemiştir. 
Buranın yazı bir başka olur. (Tamlama kurmuş) 
Kapının şurası kırılmış. (Tamlama kurmuş) 
 

Not: İşaret zamirinden sonra isim gelirse, işaret sıfatı olur. 



 

Bu maç berabere biter. (İşaret sıfatı) 
 

Not: O ve Onlar kelimeleri insan için kullanılırsa, “Şahıs Zamiri”, insan dışında varlıklar 

için kullanılırsa, “İşaret zamiri” olur. 
  
Onlar memleketlerine gittiler. (Şahıs zamiri) 
Onlar yıkanmadan salataya doğranmaz. (İşaret zamiri) 
O, lavabo açmaya yarayan bir alettir. (İşaret zamiri) 
O, profesyonel bir sporcuydu. (Şahıs zamiri) 
 

Not:  O ve onlar dışındaki işaret zamirleri “insan” için bile kullanılsa yine de “işaret 

zamiri” olur. 
 

4) Belgisiz Zamirler 
 

Yerini tuttuğu ismin özelliklerini tam olarak karşılayamayan (belirsiz bir şekilde karşılayan) 
zamirlerdir. Belirsizlik ve genelleme vardır. Herkes, Kimi, Kimse, Kimisi, Biri, Birçoğu, 
Tümü, Çoğu, Azı, Hepsi, Bazısı, Birazı, Başkası, Şey 
 
Herkes, onun yaptıklarına güldü. 
Kimisi tatlıyı sevmez. 
Alınanların birçoğu telef olmuştu. 
Tümünün içleri doldurulacak. 
Öğrencilerin hepsi bu yarışmaya katılacak. 
Başkaları bu işi daha iyi yapardı. 
 

Not: Belgisiz zamirden sonra isim gelirse, belgisiz sıfat oluşur. 

 
Bazı insanlar espriyi sevmez (belgisiz sıfat). 
Çoğu öğrenci, kolay yoldan sınıf geçmeye çalışır (belgisiz sıfat). 
 
 

5) Soru Zamirleri 
 

Soru yoluyla isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Soru zamirleri cevap olarak isim ya da 
isim soylu sözcükleri buldurur: Kimi, Kim, Neye, Nerede, Nereden, Hangisi, Kaçı, Ne, 
Kaça… 
 
Pazardan ne aldın? 
Dün akşam nereye gittiniz? 
Arkadaşın nerede oturuyor? 
Bunu sana kim yaptı? 
Öğrencilerin kaçı iyi aldı? 
Hangisi bizimle gelecek? 
 



Not:  Soru zamirinden sonra isim getirilirse, soru sıfatı olur. 

 
Ne konuda yardımcı oldu? (Soru sıfatı) 
Kaç elbisen var? (Soru sıfatı) 
Bu kazak kaç lira eder? (Soru sıfatı) 
 

Not: “Ne” kelimesi “niçin” anlamında kullanılırsa, soru zarfı olur: Ne geldin, buralara? 

 
 

B) EK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER: 
 

1) İyelik Ekleri (İyelik Zamirleri): 
 

Bir varlığın ya da kavramın kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu bildiren eklere iyelik 
zamiri denir. Bu ekler “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” kelimelerinin anlamını 
karşılar. 
 
Kalem-im,-in,-i,-imiz,-iniz,-leri 
 
Bu ekler aynı zamanda tamlanan ekleridir. 
 
Bizim arabamız daha yeni. 
Kalemim yazmaz oldu. 
Eviniz çok güzelmiş. 
 

Not: İyelik ekleri ile tamlama kurulduğunda anlam belirsizliği oluşmuyorsa, tamlayan 

durumundaki zamir düşürülebilir. 
 
(Benim) Elbisem kirlendi. 
 

2) İlgi Zamiri: (-ki) 
 

Adların yerini tutan “–ki” ekidir. Bu ek, isim tamlamasında tamlanan ismin yerini tutarak, 
tamlayana eklenen ek durumundadır. 
 
Benim gömleğim kirli, seninkini giyebilir miyim? (-ki=gömlek) 
Bizim tarlamız, sizinkinden daha geniş. (-ki=tarla) 
 

Not: Bu eki sıfat yapan –ki ve bağlaç olan ki eki ile karıştırmamak gerekir. 
 
Yarınki toplantıda görüşürüz. (Sıfat yapan –ki) 
(Bitişik yazılır) 
 
Çalış ki, sen de iyi bir bölümü kazanasın. (Bağlaç olan ki) 
(Çoğu zaman ayrı yazılır. Bitişik yazıldığı durumlar: Halbuki, çünkü, mademki, oysaki, 
belki…) 



 
 

SIFAT (ÖN AD): 
 

Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Bir isimle kullanılıp isme sorulan 
soruya cevap verirler. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için; 
 

a) Mutlaka bir isimden önce gelmesi ve tamlama kurması gerekir. 
 
Mutlu yarınlar bizim olacak.  Mavi gömleğimi daha çok seviyorum. 
Sıfat     İsim                           Sıfat    İsim 
 

Üçgen vücutlu olmak isterdim. Sınava kırk öğrenci katıldı. 
 Sıfat    İsim                                           Sıfat     İsim 
 
 
Bazı insanlar bencil olur. Hangi yürek dayanır bu acıya? Şu adam da gelmedi daha. 
Sıfat    İsim                       Sıfat   İsim                               Sıfat  İsim 
 

b) Çekim eki almaması gerekir. 
 
Soğuklar bir süre daha devam edecekmiş. (Sıfat değildir, çekim eki almış.) 
Yeşiller giymiş üzerine. (Sıfat değildir, çekim eki almış.) 
 
(Bunlara daha sonra “adlaşmış sıfat” diyeceğiz.) 
 
 

İstisna: İyelik eki alan sıfat bulunabilir: “Güzelim araba mahvolmuş.” 
 
 

Not: Sıfat olan sözcük tek başına kullanıldığında, isim ya da zamir gibi farklı bir sözcük 

türünden olabilir. 
 

Not: Bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir: “Çarşıdan, ucuz elma, portakal, havuç aldım. 

                                                                                         sıfat  isim     isim       isim 
 

Not: Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir. 
 
Temel, mavi gözlü, sarı saçlı, yakışıklı bir gençti. 
             sıfat              sıfat         sıfat   sıfat  isim 
 

Not:  Sıfat ile nitelediği ismin arasına noktalama işareti konmaz. Ancak, istisna olarak, 

birden fazla sıfat, bir ismi niteleyeceği zaman, sıfatlardan sonra virgül kullanılabilir. 
 
 

SIFAT ÇEŞİTLERİ: 



 

A) NİTELEME SIFATLARI: 
 

Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildiren sıfatlardır. İsme sorulan “nasıl?” 
sorusuna cevap verirler: Mor gözlerle etrafına bakıyordu. Uzun paragraflar zor anlaşılıyor. 
Yeşil ördek gibi daldım göllere. 
 

B) BELİRTME SIFATLARI: 
 

Varlıkları çeşitli yollarla belirten sıfatlardır. 
 

1) İşaret (Gösterme) Sıfatı: 
 

İsmin bildirdiği varlığı, işaret yoluyla belirten sıfatlardır: Bu, Şu, O, Öteki, Beriki, Öbür, 
Öyle, Şöyle, Böyle, Diğer… 
 

Not: “Bunlar, Şunlar, Onlar” sözcükleri sıfat olarak kullanılmaz; Çünkü çekim eki 

almışlardır. 
 
Bu bahaneleri çok duyduk.  
Şu adamı bir yerden hatırlıyorum.  
Öteki daireye bakıp, karar verelim.  
Bir daha öyle kelimeler kullanma.  
Bu soruyu diğer öğrencilere de soralım.  
Şunu bir yerden hatırlıyorum.  
Ötekine bakıp karar verelim. 
 
Bu cümlelerdeki “Şunu” ve “Öteki” kelimeleri işaret zamiri olur. Çünkü sonrasında isim 
gelmemiş. 
 

Not: Sözcük türlerini bulurken noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz. 
 
Bu, adam değil. (İşaret zamiri) 
 
Bu adam, değil. (İşaret sıfatı) 
 

Not: “İşte” kelimesi de işaret sıfatı olarak kullanılabilir. 
 
İşte hendek, işte deve…. 
 
 

2) Sayı Sıfatı: 
 

Varlıkları nicelik (sayısal özellikleri) yönüyle belirten sıfatlardır. 
Asıl sayı sıfatı  
Sıra sayı sıfatı  



Kesir sayı sıfatı 
Üleştirme sayı sıfatı  olmak üzere dörde ayrılır. 
 
Bir elma (Asıl sayı sıfatı, varlığın kaç tane olduğunu bildirir. Doğal sayılarla ifade edilir.) 
Birinci elma (Sıra sayı sıfatı, varlığın sırasını bildirir.) 
Yarım elma (Kesir sayı sıfatı, varlığın sayısını kesir sayıları kullanılarak bildirir.) 
Birer elma (Üleştirme sayı sıfatı, varlığın kaçar ayrıldığını bildirir.) 
 
Son elma (Sıra sayı sıfatı) 
İlk elma (Sıra sayı sıfatı) 
Çeyrek elma  (Kesir sayı sıfatı) 
 

Not:   “Bir” sözcüğü asıl sayı sıfatı olarak da, belgisiz sıfat olarak da kullanılabilir. 

 
Bir elma yedim. (Asıl sayı sıfatı) 
Bir gün sen de anlarsın. (Belgisiz sıfat)( “Herhangi” anlamında kullanılmış) 
 
Her soruda sözcüğün sıfat özelliğini gösterip, göstermediğine dikkat edilmeli. 
 
Yarışmaya sekiz öğrenci katıldı. (Asıl sayı sıfatı) 
Kardeşim üçüncü oldu. (İsim) 
 

3) Belgisiz Sıfat: 
 

Belirttikleri ismin özelliklerini tam olarak veremeyen sıfatlardır. Belirsizlik söz konusudur. 
Her, bir, hiçbir, birkaç, bütün, kimi, birtakım, nice, başka, birçok, tüm, az, çok, bazı… 
 
Az zamanda, çok işler başardık. 
Her insan ölümlüdür. 
Bütün paramı onun için harcadım. 
Başka kalem kullanmalısın. 
Nice gün oldu, dönmedi. 
Kimi zaman o da beni anlayamaz. 
 
*Bazıları tembel olur. (Belgisiz zamir) 
 
 

4) Soru Sıfatı: 
 

Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. 
Nasıl, kaç, hangi, ne kadar, kaçıncı, kaçar, ne 
 
Nasıl bir araba bakmıştınız? 
Kaç öğrenci ödevini yapmadı? 
Bu bilgiyi hangi kitaptan öğrendin? 
Ne kadar elma yedin? 



Kaçıncı koltuk size ayrılmıştı? 
Yarışmayı kaçar puanla bitirdiniz? 
Daha önce ne iş yapıyordun? 
 
*Kaçı ödevini yapmadı? (Soru Zamiri) 
Hangisi çalışmaya gelmedi? (Soru Zamiri) 
 

C) ÜNVAN SIFATLARI: 
 

İnsanların rütbesini, lakabını ya da sosyal durumunu bildiren sözcükler, isimle beraber 
kullanılırsa, unvan sıfatı olur. İstisna olarak unvan sıfatları isimden önce de, sonra da 
gelebilir. 
 
Gazi Mustafa Kemal, Ümit Bey, Sevda Hanım, Yüzbaşı Recep, Atilla Dayı, Kel Mahmut 
 

Not:   Unvan sıfatları büyük harfle başlar. 
 
 

SIFATLARDA PEKİŞTİRME: 
 

Sıfatlarda pekiştirme, anlatımı çekici hale getirmek, anlamı kuvvetlendirmek için çeşitli 
yollarla yapılır: 
 
a) Pekiştirilecek sözcüğün ilk ünlüye kadar olan kısmı (ünlü dâhil) alınır. “p,r,s,m” 
harflerinden uygun olan biri getirilir. Daha sonra sözcüğün tamamı yazılır. 
 
Sarı >> Sa-p-sarı 
Beyaz >> Be-m-beyaz 
Temiz >> Te-r-temiz 
Katı >> Ka-s-katı 
 
b) İlk maddeye ek olarak, “p,r,s,m” harflerinden sonra “e,a” harflerinin getirilmesi ile 
oluşur. 
 
Sağlam >> Sa-p-a-sağlam 
Yalnız >> Ya-p-a-yalnız 
 
c) İkilemelerle pekiştirme yapılabilir. 
 
Kara kara bulutlar 
Yüce yüce dağlar 
Uzun uzun kavaklar 
 
d) “mi” soru edatı ile pekiştirme yapılabilir. 
 
Güzel mi güzel araba 



Hoş mu hoş koku 
Geniş mi geniş oda 
 
e) Kuralsız olarak gerçekleşen pekiştirmeler vardır. 
 
Darmadağınık, karmakarışık 

 
SIFATLARDA KÜÇÜLTME: 

 

Sıfatlarda küçültme, -cik, -ce, -cek, -imsi, -imtrak, -su, ekleriyle yapılır. 
 
Ufacık ev 
Derince çukur  (Dikkat edin,  derine yakın ama derin değil!!!) 
Büyücek oda 
Yeşilimsi örtü 
Sarımtırak gömlek 
Çocuksu yüz 
 

SIFATLARDA ADLAŞMA (ADLAŞMIŞ SIFAT) 
 

Sıfatlarda adlaşma birkaç şekilde oluşabilir: 
 
a) Sıfat tamlamasında isim düşürülerek oluşabilir. Böyle durumlarda sıfat ismin yerini 
tutar. 
 
Genç, hızla yanıma yaklaştı. (Genç adam) 
Mavi, sevmediğim bir renktir. (Mavi renk) 
 
b) Sıfat durumundaki kelimeye, çekim ekleri getirilerek oluşabilir. 
 
Yoksullara yardım etmeyi severdi. (Yoksul insanlara) 
Kısaları şuraya ayır. (Kısa parçaları) 
 
c) Sıfatla isim arasına noktalama işareti getirilerek oluşabilir. 
 
Yaşlı, hizmetçiyi yanına çağırdı. 
Genç, adama yalvarıyordu. 

 
 
 

ZARF (BELİRTEÇ): 
 

Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri anlamca etkileyen 
sözcüklerdir. 
Çekim eki almazlar (zaman zarfı hariç), alırlarsa adlaşırlar. 
 



Zarfların Fiilleri Nitelemesi; 
Hızlı yürüyorsun. 
 
Zarfların Fiilimsileri Nitelemesi; 
Hızlı yürürken düştü. (Yürürken zarf-fiildir yani fiilimsidir.) 
 
Zarfların Sıfatların Derecesini Bildirmesi; 
En güzel araba. (Burada “en” kelimesi “güzel” sıfatının derecesini bildirdiği için zarf olur.) 
 
En güzel, daha güzel, pek güzel, çok güzel, gayet güzel 
 
 
Zarfların yine Zarfların Derecesini Bildirmesi; 
Çok hızlı yürüyorsun. (Burada “çok” kelimesi “hızlı” zarfının derecesini bildirdiği için zarf 
olur.) 
En hızlı, daha hızlı, pek hızlı, çok hızlı, gayet hızlı 
 

Not: Görüldüğü gibi zarflar, fiilleri ve fiilimsileri niteleyebilir; sıfat ve zarfların derecesini 

bildirebilir. 
 

Not: Derece bildiren zarflara “derecelendirme zarfı” da denmektedir. 
 

ZARF ÇEŞİTLERİ: 
 

1) Durum (Hal) Zarfı: 
 

Fiillerin, fiilimsilerin durumunu, niteliğini bildiren zarflardır. 
 Nasıl?” sorusuna cevap verirler. 
 
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. (Nasıl çıkacaksın?) 
Bebek mışıl mışıl uyuyor.  (Nasıl uyuyor?) 
Malzemelerini düzenli kullanır.  (Nasıl kullanır?) 
Anlayabilmem için yavaş konuş.  (Nasıl konuş?) 
Ucuz gördüklerini aldı.  (Nasıl gördüklerini?) 
Öfkeyle kalkan, zararla oturur.  (Nasıl kalkan?, Nasıl oturur?) 
 
 

Not: Zarfın, etkilediği kelimeden hemen önce gelmesi şart değildir. 

 
Güzelce yerine oturdu. (araya “yerine” kelimesi girmiş.) 
 

Not: Bazı durum zarfları “niçin?” sorusunun cevabı olabilir. 
 
Coşkusundan, yere göğe sığmıyordu. 
 



Not: Olasılık, kesinlik veya dilek bildiren kelimeler durum zarfı olarak ele alınabilir. 

Asla, kesinlikle, galiba, sanırım, mutlaka, hiç, belki… 
 
Belki o da bir gün beni anlar. 
Onu mutlaka görmeliyim. 
 

2) Zaman Zarfı: 
 

Fiilin ya da fiilimsinin gerçekleştiği zamanı bildiren zarflardır. 
 “Ne zaman? Ne zamandan beri? Ne zamana kadar?” Sorularına cevap verirler. 
 
Hemen yanıma gel. 
Artık sınava daha ciddi hazırlanacağım. 
Yarın, hepimiz için daha iyi olacak. 
İşleri nedeniyle eve geç döndü. 
Biz eskiden, su içerdik testiden. 
Daha yanıma uğramadı. 
Yanlış düşündüğümü sonra anladım. 
Yine geldi şom ağızlı. 
 

Not: Zaman bildiren sözcük, eylemi etkilemeden kullanılırsa, “isim” olur. 

 
Yaz mevsimi kurak geçeceğe benziyor. 
Gecenin karanlığı bizleri korkutuyordu. 
 

Not:  Zaman zarfları diğer zarflardan farklı olarak “hal eki” alabilirler. 
 

Sabah-tan yola çıkacağız. 
Akşam-a, gideceğimiz yere varırız. 
 

3) Yer-Yön Zarfı: 
 

Eylemin genellikle yönünü belirten zarflardır. 
 “Nereye?” sorusuna cevap veren “ileri, geri, içeri, dışarı, aşağı, yukarı, öte, beri” 
sözcükleri yer-yön zarfı kabul edilir. 
 
Misafirler yukarı çıktı. (Yer-yön zarfı) 
Masayı geri çekelim.  (Yer-yön zarfı) 
İleri git de, biz de oturalım.  (Yer-yön zarfı) 
 

Not: Bu tür zarfların hal eki almaması gerekir. Alırlarsa adlaşırlar. Bazen de sıfat olarak 
karşımıza çıkabilirler. 
  
Aşağısı beni korkutuyor.  (isim) 
İçeriye alalım.  (isim) 
 



Aşağı yoldan gidelim.  (sıfat) 
Geri vitese alıp, gaza bastı.  (sıfat) 
 

Not: “Sağa-sola” kelimeleri yer-yön bildiriyor gibi görünse de, ek aldıkları için yer-yön 
zarfı sayılmazlar. 
 

4) Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfı: 
 

Miktar veya derecelendirme bildiren zarflardır. “Ne kadar?” sorusuna cevap verirler. 
Bunların derece bildirenlerine “derecelendirme zarfı” da denmektedir. 
(daha, en, pek, epey, gayet, oldukça, böylesine vs.) 
 
Bu sınava çok çalıştık. 
Verileni az görmeni kabul edemem. 
Biraz gelebilir misin? 
Daha güzel insanlarla beraberim. (Derecelendirme yapmış.) 
En yavaş yürüyen oydu.  (Derecelendirme yapmış.) 
Daha yaşlısını görmedim.  (Derecelendirme yapmış.) 
Pek sevimli bir çocuk olmuş.  (Derecelendirme yapmış.) 
Gayet samimi bir ortam oluştu.  (Derecelendirme yapmış.) 
Oldukça kolay bir sınavdı.  (Derecelendirme yapmış.) 
 
Az zamanda çok mesafe aldı.       (Sıfat) 
Azı, bizim yaptıklarımızı fark etti. (Zamir) 
 

5) Soru Zarfı: 
 

Zarfları bulmak için kullandığımız “Nasıl?, Ne zaman?, Ne kadar?, Nere(ye)?, Niçin?, 
Niye?” gibi soru kelimeleri fiili ya da fiilimsiyi etkilediğinde soru zarfı olur. 
 
Bugünlere nasıl geldiniz? 
Son kitabı ne zaman çıkmıştı? 
Bunları bana niçin yapıyorsun? 
Maça girebilmek için ne kadar beklediniz? 
Bu saate kadar neden uyumadınız? 
 
 “Ne” sözcüğü “niçin” anlamında kullanılırsa soru zarfı olur. 
 
Ne bakıyorsun yüzüme? 
 

Not: Yanıt ifade eden “evet, hayır, peki, yok” sözcükleri, farklı görüşlere göre “zarf, 

edat, ünlem” olarak kullanılabilmektedir. 

EDAT (İLGEÇ): 
 



Kendi başlarına anlamı bulunmayan; başka söz ya da söz öbekleri ile birlikte kullanılarak 
anlam kazanan sözcüklerdir. Farklı anlamlarda kullanılabilirler. Cümlede belli anlam 
ilgileri kurmaya yararlar. Eklendiği sözcük ile birlikte sıfat, zarf gibi görevlerde 
kullanılabilirler. Yani anlam ve görevi cümle içinde belirir. Genelde kendilerinden önceki 
kelimeye hal eki ile bağlanırlar. Cümleden çıkarıldıklarında, cümlenin anlamı bozulur. 
 

BAŞLICA EDATLAR: 
 

İle, yalnız, ancak, gibi, mi, için, sanki, üzere, -e göre, -e kadar, -e doğru, -e karşı, -e 
karşın, 
-e rağmen, -e dek, -e değin, -den sonra, -den önce, -den yana, -den dolayı, -den beri, -
den başka, 
-den ötürü, sade, sadece, tek, bir, denli, değil 
 
Örnekler: 
 
Maçı babamla seyrettim. 
Yalnız kendini düşündün. 
Bilgileri ancak sana verebilirim. 
İşim bitti gibi. 
Bana göre doğru yapmadın. 
Akşama kadar durmadan konuştu. 
Sabaha doğru uyuyup kalmışım. 
Görünüşü hiç iyi değil. 
Senden başkası bu olayı bilmemeli. 
Gelmemek üzere gitti. 
Sabaha karşı top atışları duyulmaya başlandı. 
Önümüzdeki haftadan sonra işe başlarsın. 
Pazardan önce bu işi bitirmeliyim. 
Dünden beri başımda bir ağrı var. 
Senden yana korkum yok. 
Acıya rağmen adım atabiliyorum. 
Tatlı mı tatlı bir bakışı vardı. 
Koştuğu için yoruldu. 
Beni sanki görmedin. 
Yılsonuna dek sizinle beraber olacağız. 
Akşama değin, gözüm yoldaydı. 
Buna karşın batı cephesi ağır darbe almıştı. 
Hastalığımdan dolayı onunla ilgilenemedim. 
 
 

Not:  Edatlar (ilgeçler) başka kelimelerle birlikte kullanılarak söz öbeği oluşturabilirler. 
Buna “edat öbeği” denir. Bu öbek farklı türlerde görev alabilir. 
 
Düş gibi bir saat geçirdik. (sıfat) 

 



 
 
 
 

 

BAĞLAÇ: 
 

Kendi başlarına anlamı bulunmayan; sözleri, sözcük öbeklerini, bazen de cümleleri 
birbirine bağlayan sözcüklerdir. Cümleden çıkarıldıklarında, cümlenin anlamı bozulmaz 
fakat daralabilir. Bazen anlamlı sözcükler de kendi anlamını yitirip, bağlaç olarak 
kullanılabilir. 
 

BAŞLICA BAĞLAÇLAR: 
 

Ve, veya, yahut, ile, ama, fakat, oysa, lakin, dahi, ya da, ancak, çünkü, belki, meğer, 
yani, zira, yoksa, ayrıca, öyleyse, bile, ise, üstelik, yalnız, örneğin, nitekim, hatta, 
halbuki, ne var ki, mesela, ki, de, mademki, yeter ki. 
Ya…  ya…  ,  ne… ne… , 
Hem… hem… , ister… ister… , 
gerek… gerek… , …olsun …olsun 
 
Son kez baktı ve ilerledi. 
Sen gel veya gelme, biz gideceğiz. 
Anahtar, Ahmet yahut Ali’de olmalı. 
Pazardan elma ile portakal aldık. 
Yemek isterim ama midem ağrıyor. 
Koştum, fakat yetişemedim. 
Beni sevmezdi, oysa ben onu çok severdim. 
Biraz tembeldir, lakin iyi çocuktur. 
Sinemaya Ahmet dahi gelmedi. 
Mühendisliği ya da tıbbı seçeceğim. 
Alırdım ancak param kalmadı. 
Hemen yatıp uyumalıyım; çünkü çok yorgunum. 
Belki yarın, belki yarından da yakın. 
Çok kızmıştım, meğer suçlu o değilmiş. 
Romanda betimleyici öğeler çoktu, yani, bolca sıfat kullanılmıştı. 
Izdırap içindeydi, zira çok acı çekmişti. 
Artık gelmiyorsun, yoksa bana küstün mü? 
 
Bağlaçlar sözcükleri bağlar, ayrıca, cümleleri de bağlayabilir. 
 
Korkmuyormuş, öyleyse, o da yarışmaya katılsın. 
O uyuyordu, bizse, harıl harıl çalışıyorduk. 
Ahmet de Veli de zayıf aldı; üstelik ikisi de çalışkandı. 
Seni severim; yalnız, bu konuda haksızsın. 
Bazı şairler hicvetmeyi sever; örneğin, Nef’i bunlardandır. 



Bu takım böyle gitmez dedim, nitekim söylediklerimde haklı çıktım. 
Gaz lambamız, hatta mumumuz bile yoktu. 
Kitap üçüncü baskıyı bile yapamadı; hâlbuki büyük ümitlerle yazılmıştı. 
Kimse onu sevmiyordu, ne var ki, o bunu görmezlikten geliyordu. 
Meyveleri ele aldığımız da, mesela, elmada her tür vitamin vardır. 
Mademki, geldin, otur konuşalım. 
O kadar çok yemek yedim ki, karnım patlayacak.   
Bitsin de gidelim. 
Ya sev, ya terk et. 
Ne kızı verir, ne dünürü küstürür. 
Bu makine hem yıkar, hem kurular. 
İster inan, ister inanma. 
Ahmet olsun, Mehmet olsun iyi öğrencilerimdendirler. 
Gerek şiiri, gerekse düz yazıyı çok severdi. 

 
 

 

ÜNLEM: 
 

Kendi başına anlamı olmayan; sevinç, korku, heyecan, kızma, şaşma, acı, ürperme gibi 
duygular içeren ya da seslenme bildiren sözcüklerdir. 
 
Ah! Ben ne yaptım böyle. (Pişmanlık) 
Ah ah! (Özlem) 
Öf! Bu ne koku. (İğrenme) 
Öf be! (Kızma) 
Vah vah! (Acıma) 
Eyvah! (Korku, şaşma) 
Oh be!  (Rahatlama) 
Ay!  (Canı yanma) 
Ey!  (Seslenme) 
Hey!  (Seslenme) 
Hişt!  (Seslenme) 
Bravo!  (Seslenme) 
Aman!  (Şaşırma) 
Vay vay!  (İğneleme) 
Tüh!  (Pişmanlık) 
Eh!  (Fena değil) 
Of!  (Canı sıkılma) 
Yoo! (Kabul etmeme) 
 
 

Not:  Farklı türdeki sözcükler de ünlem olarak kullanılabilir. Burada ses tonu önem 

kazanır. 
 
Yaşa! Var ol! 



Vatandaşlarım! 
Yandım! 
Dur! 
Sus! 
Arkadaş! 
Güzel! 
Yaşasın! 
Sen! 
Ya Rabbim! 
Allah Allah! 
Ünlem kelimeleri 

Not:  ek alıp, isim olarak kullanılabilir. 
 
Ahı tuttu, adamın. (Ahı >> isim) 

BAZI ÇOK KULLANILAN EDAT VE BAĞLAÇLARIN İNCELENMESİ 
 

İLE: 
 

Edat, Bağlaç, Zarf olarak kullanılabilir. 
Kendinden önceki sözcüğe bağlanıp, “-le, -la, -yle, -yla” şeklini alabilir. 
 
İle: “Ve” anlamında kullanılırsa, “BAĞLAÇ” olur. 
 
Gelmesiyle gitmesi bir oldu. 
Ahmet ile Hasan sinemaya gittiler. 
Kalemle kâğıdı al; yazmaya başla. 
 
İle: “Araç, vasıta” ya da “birliktelik” anlamı katarsa, “EDAT” olur. 
 
Ankara’ya uçakla gideceğiz. (vasıta) 
Maçı arkadaşlarla seyrettik. (birliktelik) 
Lütfen, ekmeği bıçakla kesin. (araç) 
Haberi anonsla tüm halka duyurdu. (vasıta) 
 
İle: “Durum” bildirip, “nasıl?” sorusuna cevap veriyorsa, “ZARF” olur. 
 
Topa hızla vurdu. 
Öfkeyle yerinden kalktı. 
 

YALNIZ: 
 

Yalnız:  “Sadece” anlamında kullanılırsa, “EDAT” olur. 
 
Geride kalan yalnız sen değilsin. 
Bu soruyu yalnız o çözebilir. 
 



Yalnız:  “Ama fakat” anlamındaysa, “BAĞLAÇ” olur. 
 
Bu araba güzel, yalnız çok pahalı. 
Bu tür eserleri okurum; yalnız pek anlayamam. 
 
Yalnız:  “İsmi nitelerse” ,  “SIFAT”  olur. 
 
Ona, “Yalnız Kovboy” diyorlardı. 
Yalnız insanlara, sahip çıkmalıyız. 
 
Yalnız:  “Fiili nitelerse” ,  “ZARF” olur. 
 
Ölüme bile yalnız gitti. 
 
Yalnız:  “Tek başına kullanılıp”, “İSİM” olabilir. 
 
Yıllardır, yalnızım. 
 
 

GİBİ: 
 

Gibi, “benzetme, karşılaştırma, olasılık (tahmin), hemen” anlamları katabilir. Sıfat, zarf, 
isim olarak kullanılabilir. 
 
Buz gibi havada dışarı mı çıkılır? (Benzetme, Sıfat grubunda yer almış.) 
Yapılan yemeği kurt gibi yedik. (Benzetme, Zarf grubunda yer almış.) 
Onun gibi çalışkan olmak isterdim. (Karşılaştırma, Sıfat grubunda yer almış.) 
İyice yıkayınca sakız gibi oldu. (Benzetme, Zarf grubunda yer almış.) 
Sınavı kazanacak gibi. (Olasılık, Edat) 
Onun gibisini az bulursun. (İsim olarak kullanılmış.) 
Güreşçi rakibini tuttuğu gibi yere yıktı. (Hemen, Zarf grubunda yer almış.) 
 
 
 

ANCAK: 
 

Ancak:  “Sadece”  yada  “olsa olsa”  anlamında kullanılırsa, “edat” olur. 
 
Bu yaptıklarına ancak o katlanır. (sadece) 
Ancak, ona inanırım. (sadece) 
Bu kömür ancak bir ay yeter. (olsa olsa, en fazla) 
Bu araba ancak on beş bin lira eder. (olsa olsa) 
 
Ancak:  “Ama fakat”  anlamında kullanılırsa,  “BAĞLAÇ”  olur. 
 
Çok anlattım, ancak anlamadı. 



 

Ancak:  “Henüz, şu an”  anlamında kullanılırsa,  “ZARF”  olur. 
 
Ne bakıyorsun, ancak gelebildim. 
 
 

DOĞRU: 
 

Doğru:  “Yönelme”  bildirirse  “EDAT”  olur. 
 
Eve doğru gidiyordu. 
 
Doğru:  “ZARF”  olarak kullanılabilir. 
 
Otobüsten inince, doğru okula git. 
 
Doğru:  “SIFAT”  olarak kullanılabilir. 
 
Doğru söze ne söylenir. 
 
Doğru: “İSİM” olarak kullanılabilir. 
 
Doğru, o da bizimle gelmişti. 
Buna, doğru parçası denir. 
 
 

BAŞKA: 
 

Başka:  “Hariç”  anlamında kullanılarak “EDAT” olur. 
 
Fuzuli’den başka tüm şairler bu konuyu ele aldı. 
 
Başka:  “SIFAT”  olarak kullanılabilir. 
 
Başka insanları da düşünmek zorundayız. 
 
Başka:  “ZAMİR”  olarak kullanılabilir. 
 
Başkası, bu iyiliği yapmazdı. 
 
Başka:  “ZARF”  olarak kullanılabilir. 
 
Bıktım senin başka başka konuşmalarından. 
 
 

DE: 



 

De, “gibilik, eşitlik, katılma, pekiştirme, dahi, bile, istek vb.” anlamlar katar. Bağlaç olan 
“de” kelimeden ayrı olarak yazılır. 
 
Ben de güvenemez oldum. (dahi, bile) 
Konuş da ne olduğunu anlayalım. (istek) 
Hazırlanacak da, biz de gideceğiz. (İğneleme) 
Toplantıya Mine de geldi. (diğerleri gibi anlamı katmış.) 
Gitmem de gitmem diyordu. (pekiştirme.) 
 

Not:  Hal eki olan –de, kelimeye bitişik yazılır, bulunma ve yer bildirir. 

Ahmet’te kalem de var. 
Okulda kurallara uyardı. 
 

2.HAFTA 
 

FİİL (EYLEM): 
 
Fiiller, kalıcı kavram ya da varlıkları karşılamaz. Bunlar; hareketleri, oluşları, durumları 
karşılar. Mastar halinde bir hareketin adı olurlar: “yürümek, olmak, düşünmek vs.” 

FİİL ÇEKİMİ: 
Fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine denir. Bir çekimde kip mutlaka 
bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. Çekimin daha iyi anlaşılabilmesi için “kip, 
zaman, şahıs” kavramlarının bilinmesi gerekir. 

 Fillerde Kip 

Eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar 
bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir 
durum anlatılır. Buna fiilin kipi denir. 
Türkçe’de kipler iki grupta incelenir. Bunlar haber kipleri ve dilek kipleridir. 

 
1.Haber (Bildirme) Kipleri 
Fiilin çekiminde kesin bir zaman ifadesi varsa, fiil haber kipindedir. Biz bunu fiilin çekimini 
adlandırırken açıklarız aslında. Örneğin; “gelecek” fiilinin çekimini söylerken “gelecek 
zamanla çekimlenmiş” deriz. İşte çekimi adlandırırken “zaman” ifadesini kullanıyorsak 
fiilin kipi “haber kipi”dir. 

Bu kipin beş çekimi vardır. Bunları çekimleriyle birlikte gösterelim. 

Bilinen Geçmiş Zaman (-di’li) 
Eylemin yapılışının kesin olarak bilindiğini gösterir. 

1. Tekil Şahıs                 al – dı – m 



2. Tekil Şahıs                al – dı – n 

3.  Tekil Şahıs               al – dı   

1. Çoğul Şahıs                al – dı – k 

2.  Çoğul Şahıs               al – dı – nız 

3.  Tekil Şahıs                   al – dı - lar 
                                                 fiil   şahıs 
                                                 kip   eki 
 eki  
                                                 
  

Görüldüğü gibi fiiller altı şahsa göre çekimlenir. Bundan sonraki çekimlerimizde sadece 
örnekleri yazacağız; şahıs sırasını siz bu örneğe göre belirleyin. 

Öğrenilen Geçmiş Zaman (-miş’li) 
Bildirilen işin yapıldığını, başkasından duyma şeklinde ifade eden çekimdir. 

al – mış – ım                al – mış – ız 

al – mış – sın               al – mış – sınız 

al – mış                       al – mış – lar 

“-miş” eki her zaman başkasından duyulma anlamı taşımayabilir. 

“Elin kanamış, ne yaptın yine?” cümlesinde “-mış” eki görülen bir durumu anlatmaktadır. 
“Sıcak sobanın başında uyuyakalmışım.” cümlesinde ise sonradan farkına varılan bir 
durum anlatılmaktadır. 

Şimdiki Zaman 
Eylemin söylendiği an ile yapıldığı anın bir olduğunu gösterir. 

Çalış – (ı)yor – um               Çalış – (ı)yor – uz 

Çalış – (ı)yor – sun               Çalış – (ı)yor – sunuz 

Çalış – (ı)yor                       Çalış – (ı)yor – lar 

Parantez içinde gösterilen ses, ünlüyle biten fiillerde görülmez: “uyu – yor” 

Fiile şimdiki zaman anlamı veren, hatta “-yor” ekinden daha kesin bir biçimde “işin 
üzerinde olma” anlamını veren bir diğer ek de “-makta, -mekte” ekidir. Mastar ekiyle “-
de” hal ekinin kaynaşmasından oluşan bu ek günümüzde tamamen şimdiki zaman anlamı 
veriyor. 

Gel – mekte – y – im 

Gel – mekte – sin 

Gel – mekte –  



Gel – mekte – y – iz 

Gel – mekte – siniz 

Gel – mekte – ler 

Hatta bazı kullanımlarda bu ekin “-mada, -mede” şekillerine dönüştüğü görülür. 

“Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer” 
dizesinde altı çizili fiiller bu şekilde çekimlenmiştir. 

 

Gelecek Zaman 
Eylemin, söylendiği andan sonra yapılacağını ifade eder. 

Sor – acak – ım (soracağım) 

Sor – acak – sın 

Sor – acak 

Sor – acak – ız (soracağız) 

Sor – acak – sınız 

Sor – acak – lar 

Geniş Zaman 
Fiilin herhangi bir zamanda yapılabildiğini gösterir. 

Koş – ar – ım 

Koş – ar – sın 

Koş – ar 

Koş – ar – ız 

Koş – ar – sınız 

Koş – ar – lar 

 
 
2.Dilek (isteme) Kipleri 
Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Örneğin; “gitmeliyim” sözünde bu işin ne zaman 
yapılacağı değil, gitmenin arzu edildiği anlatılmak isteniyor. Dilek kiplerinin dört çekimi 
bulunuyor. 

Gereklilik Kipi 
Eylemin yapılması gerektiğini anlatan kiptir. Bazen cümleye ihtimal anlamı da katabilir. 
Ancak daha çok zorunluluk bildirir. 

Sor – malı – y – ım 



Sor – malı – sın 

Sor – malı 

Sor – malı – y – ız 

Sor – malı – sınız 

Sor – malı – lar 

“Bu yazıyı iki saatte bitirmeliyim.” cümlesinde gereklilik, 

“Şimdiye dek eve gelmiş olmalı.” cümlesinde ihtimal anlamı verir. 

Şart Kipi (Dilek- Şart) 
Bazı cümlelerde dilek, bazılarında koşul anlamı katan fiil çekimidir. 

Bul – sa – m 

Bul – sa – n 

Bul – sa 

Bul – sa – k 

Bul – sa – nız 

Bul – sa – lar 

“Şu okul bir bitse de rahatlasak.” cümlesinde istek, 

“Kapıyı açsa beni görecekti.” cümlesinde koşul anlamı verir. 

İstek Kipi 
Eskiden çok kullanılan ancak günümüzde oldukça sınırlı bir kullanım alanı bulunan fiil 
kipidir. “-a, -e” eki kullanılarak yapılır. 

Bil – e – y – im (-eyim) 

Bil – e – sin 

Bil – e 

Bil – e – lim 

Bil – e – siniz 

Bil – e – ler 

Bunlardan en çok birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar kullanılır. 

“Son yazdığım şiiri getireyim.” 
“Anlat da neler olduğunu, biz de bilelim.” 
cümlelerinde bu kipi görüyoruz. 

Emir Kipi 



Eylemin yapılması gerektiğini buyruk şeklinde bildiren çekimdir. Birinci tekil ve birinci 
çoğul şahsın emir çekimi yoktur. Emir kipinin çekimi şahıs ekleri ile yapılır. 

gel            gel – in (gel – iniz) 

gel – sin     gel – sin – ler 

Görüldüğü gibi emir kipinin birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarında çekimi yoktur. 

“Yarın bize biraz erken gel.” 
“Çıkın odadan hepiniz.” 
cümlelerinde altı çizili fiiller emir kipiyle çekimlenmiştir. 

Fiil Çekimlerinde Olumsuzluk 
Fiillerin olumsuz biçimleri, kip eklerinden önce “-ma, -me” olumsuzluk ekinin 
getirilmesiyle yapılır. 

Koş – tum                Koş – ma – dı – m 

Gel – miş – sin          Gel – me – miş – sin 

Bırak – acak              Bırak – ma – y – acak 

Sor – malı – y – ım     Sor – ma – malı – y – ım 

Olumsuz çekimde tek özel durum, geniş zamanın çekiminde görülür. 

Bunda olumsuzluk eki, zaman eki ve şahıs eki tamamen kaynaşmış durumdadır. 

  

Bil – ir – im 
Bil – ir – sin 

Bil – ir 

Bil – ir – iz 

Bil – ir – sin – iz 

Bil – ir – ler 

 

Bil – mem 
Bil – mezsin 

Bil – mez 

Bil – meyiz 

Bil – mezsiniz 

Bil – mezler 

  

 
 
 

Fiil Çekiminde Soru 
Fiil çekiminin soru şekli “mı, mi” ile yapılır. Buna soru eki diyenler olduğu gibi soru edatı 
diyenler de vardır. Fiil çekiminde “mi” bazen kip ekiyle şahıs eki arasında, bazen şahıs 
ekinden sonra gelir. 

  

Geldin 
 
Geldin mi? 



Gelmişiz 

Geliyorsun 

Gelmeliyim 

Gitsek 

Gideyim 

Gelmiş miyiz? 

Geliyor musun? 

Gelmeli miyim? 

Gitsek mi? 
Gideyim mi? 

Altı çizili çekimlerde şahıs ekinden sonra diğerlerinde kip ve şahıs ekleri arasına girmiştir.  

FİİLLERDE ANLAM (ZAMAN) KAYMASI 
Fiil çekimlerinde kullanılan kip ve zaman ekleri her zaman kendi anlamlarında 
kullanılmaz. Bu ekler birbirlerinin yerlerine de geçebilir. Elbette bu, cümlenin anlamıyla 
ilgilidir. Kısaca, cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya 
zamanın farklı olmasına anlam kayması denir. 
“Sizi yarın burada bekliyorum.” cümlesinde “bekliyorum” yüklemi şimdiki zamanla 
çekimlendiği halde iş “yarın” yani gelecek zamanda yapılacaktır. Öyleyse burada zaman 
kayması vardır. 

“O her gün aynı saatte yola çıkıyor.” 

cümlesinde fiil şimdiki zamanla çekimlenmiş, iş “her gün” yani geniş zamanda yapılıyor. 

“O daha üç yaşındayken babasını kaybediyor.” 

cümlesinde fiil şimdiki zamanla çekimlenmiş, iş geçmiş zamanda olmuş. 

“Bu dilekçeyi sonra yazarsınız.” 

Cümlesinde fiil geniş zamanda çekimlenmiş, iş gelecek zamanda yapılacak. 

“Keloğlan’ın yolu bir gün bir kasabaya düşer.” 

cümlesinde geniş zaman, geçmiş zaman yerine kullanılmış. 

Bazı cümlelerde ise haber kipleri dilek kipleri yerine kullanılır. 
“Bu cami de bize Selçuklulardan kalma bir eser olacak.” 

cümlesinde gelecek zaman, gereklilik kipi (olmalı) anlamında kullanılmıştır. 

Bazen dilek kipleri de birbirleri yerine kullanılır. 
“Gelsen de şu işleri birlikte yapsak.” cümlesinde şart kipi, istek anlamında kullanılmıştır. 
“Şöyle buyrun efendim!” cümlesinde emir, istek anlamındadır. 
Örnekler çoğaltılabilir. Sonuç olarak, önce yüklemin kip veya zamanına daha sonra işin 
yapıldığı kip veya zamana bakarsak ve bunların farklı olduğunu görürsek, cümlede anlam 
(zaman) kayması vardır. 

Zaman kaymasının olduğu cümleler anlamca bozuk değildir. Bu sadece Türkçe’nin bir 
söyleyiş zenginliğidir. 
  

EKFİİL (EKEYLEM) 



Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede 
yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek bileşik çekimli fiiller oluşturan 

“imek” fiiline denir. 

Bu fiilin dört basit çekimi bulunur. Basit çekimli durumda sadece isim soylu sözcüklerde 
bulunur. Üç bildirme (haber), bir dilek kipi bulunan bu fiilin çekimini şu şekilde 
gösterebiliriz. 

Bilinen Geçmiş Zaman (idi) 
Öznenin önceden içinde bulunduğu bir oluşu bildirir. 

Öğrenciydim                         (Öğrenci idi – m) 

Öğrenciydin 

Öğrenciydi 

Öğrenciydik 

Öğrenciydiniz 

Öğrenciydiler 

Sadece isme değil zamire, edata, tamlamalara da eklenebilir. 
“Seni buraya çağıran bendim.” cümlesinde zamire, 
“Dün biraz rahatsız gibiydi.” cümlesinde edata, 
“Elinde taşıdığı paket, düğün hediyesiydi.” cümlesinde isim tamlamasına, 
“Yeni aldığım ev bahçeli bir evdi.” cümlesinde sıfat tamlamasına gelerek onlara zaman 
anlamı kazandıran “-di” ekleri hep ekfiildir. 

 
Öğrenilen Geçmiş Zaman(imiş) 
Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir. 

Doktormuşum                          (Doktor imiş – im) 

Doktormuşsun 

Doktormuş 

Doktormuşuz 

Doktormuşsunuz 

Doktormuşlar 

Bu da zamire, edata vs. eklenebilir. 

Şart Kipi (ise) 
Hastaysam                                 (Hasta ise – m) 

Hastaysan 

Hastaysa 



Hastaysak 

Hastaysanız 

Hastaysalar 

şeklinde çekimlenir ve isim soylu sözcüklere şart anlamı yükler. 

Geniş Zaman 
Bu zaman çekiminde ek-fiil diğer çekimlerinde olduğu kadar belirgin değildir. Diğerleri, 
eklendiği sözcükten “idi”, “imiş”, “ise” diye ayrılabileceği halde, geniş zamanda ayrılmaz. 

Ben şair – im 

Sen şair – sin 

O şair(dir) 

Biz şair – iz 

Siz şair – siniz 

Onlar şairler(şairdirler) 

“Sensin beni hasta eden.” cümlesinde zamire, 
“Sen tam bana göresin.” cümlesinde edata, 
“Elmaların en iyisi Amasya elmasıdır.” cümlesinde isim tamlamasına gelmiş ve onları 
yüklem yapmıştır. 
  

Ekfiilin Olumsuzu 
Ekfiille çekimlenmiş sözcükler “değil” edatıyla olumsuz yapılır. 

Öğretmendim 
Doktormuş 

Hastaysa 

Şairim 

 

Öğretmen değildim. 
Doktor değilmiş. 

Hasta değilse. 

Şair değilim. 

Örneklerinde ekfiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin “-ma, -me” ile ekfiilin 

“değil” ile olumsuz yapılması, ekfiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır. 

“Karnım iki gündür açtı.” 
“Kapıyı ardına kadar açtı.” cümlelerinde altı çizili sözcüklerden hangisinin ekfiil aldığını 
bulmak için cümleleri olumsuz yaparız. 
“Karnı iki gündür açmadı.” olmayıp 

“aç değildi.” olacağına göre birincide ekfiil kullanılmıştır. 

“Beni aramış doktorum.” 
“İki yıldır doktorum.” cümlelerinde de benzer ekler görülüyor. Ayrı yöntemle bunu da 
ayırabiliriz. 



“Beni aramış doktor değilim.” denmez, ancak “İki yıldır doktor değilim.” olur. Öyleyse 
ikinci cümledeki, ekeylemdir. 

Burada “değil” edatının zaman eklerinden önce geldiğini de söyleyelim. Yani “hastaydı” 
sözü “hastaydı değil” şeklinde olumsuz yapılmaz; “hasta değildi” şeklinde yapılır. 

Ekfiilin Soru Şekli 
Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi “mi” ile yapılır. “mi” sözü isimle ekfiil 

arasına girerek kullanılır. 

  

Öğretmendim 
Doktormuş 

Şairim 

 

Öğretmen miydim? 
Doktor muymuş? 

Şair miyim? 

Ekfiilin geniş zamanında kullanılan ekler çekimlenmiş fiillerden sonra gelmez. Ancak 
üçüncü tekil şahısta kullanılan “-dir” eki çekimli fiillerden sonra gelerek onlara ihtimal ya 
da kesinlik anlamı katabilir. Bu görevi üstlendiğinde bu ekin adı bildirme eki olur. 

  

BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER 
Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiydi. Bileşik 
zamanlı fiil ise, fiilin birden çok kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur. 
Basit çekimli fiillere ekfiilin getirilmesiyle yapılır. Üç grupta incelenir 

Hikâye Bileşik Zamanı 
Fiilin basit çekiminden sonra ekfiilin “idi” şekli getirilerek yapılır. 

gel   –   miş   –   idi   –   m         gelmiştim 
Fiil                  1. Zaman eki     2. Zaman eki      Şahıs eki 
 

  

örneğinde, fiilin çekimini adlandırırken “gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının 
hikayesi” deriz. 

Biliyorduk (Bilmek fiilinin şimdiki zamanının hikâyesi) 
Çözmeliydik (Çözmek fiilinin gereklilik kipinin hikâyesi) 
 
 
 
Bazen ekfiille çekimli fiil arasına başka ekler girebilir. 
“Alacak mıydı?” sözünde araya “mi” soru edatı girmiş, “açmışlardı” sözünde ise araya 
“-ler” çoğul eki gelmiştir. 
 

Rivayet Bileşik Zamanı 
Fiilin basit çekiminden sonra ekfiilin “imiş” şekli getirilerek yapılır. 



Gel   –   ecek   –   miş                 Gelecekmiş 
Fiil                          Zaman                        zaman 
                                  Eki  eki         Rivayet 
         
  

Geliyormuşum 
 
(gelmek fiilinin şimdiki zamanının  rivayeti) 

Gitmeliymişiz 
 
(gitmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti) 

Sorarmış 
 
(sormak fiilinin geniş zamanının rivayeti) 

Çözmüş müymüş 
 
(Çözmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının rivayeti) 

  

Şart Bileşik Çekimi 
Fiilin basit çekiminden sonra ekfiilin “ise” şekli getirilerek yapılır.  

Geliyorsanız 
 
(gelmek fiilinin şimdiki zamanının şartı) 

Gelmişseniz 
 
(gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının şartı) 

Gelmeliyseler 
 
(gelmek fiilinin gereklilik kipinin şartı) 

Ekfiilin geniş zamanda kullanılan eklerle bileşik zamanlı fiil yapılamaz. 
Bileşik zamanlı fiillerde anlam kayması aranmaz: çünkü fiilin çekiminde daima ekfiilin 
zamanı hâkimdir.  

BİLEŞİK FİİLLER 
İki veya daha fazla sözün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek 
ve bir hareketi karşılayacak biçimde kalıplaşmasıyla oluşan fiillerdir. Yapılışına göre üç 
grupta incelenebilir: 

Yardımcı Fiille Yapılan Bileşik Fiiller 
Bir yardımcı fiille ondan önce gelen adsoylu bir sözcükten oluşur. Yardımcı fiil olarak 

“etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi fiiller kullanılır. 

Etmek 
 
“Bu olay beni çok tedirgin etti.” 
“Gelmeden önce mutlaka telefon ederdi.” 
“Akşamki yemek beni rahatsız etti.” 
“Her şey yoluna girer, biraz sabret.” 
cümlelerinde altı çizili sözler bileşik fiildir. Bu fiillerde daha çok isim görevindeki sözcüğün 
anlamı hâkimdir. 

“Etmek” yardımcı eylemi bazı cümlelerde kendi anlamında da kullanılabilir. 
 

“Bu ev söylendiği kadar etmez.” 

Cümlesinde “etmek” eylemi “değer, tutar” anlamında kullanılmıştır. 



Bazen “etmek” yardımcı fiiliyle isim arasına başka sözcükler girebilir. 

“Çok ağır işler yüklendi sırtına, ama şikâyet bile etmedi adam.” 
Bu tür fiillerde isim soylu sözcük çoğu zaman çekim eki alamaz. Ancak bazen istisnalar 
görülebilir. 

“Hele bir dediğini yapma, sana ne işler eder görürsün.” cümlesinde “işler” sözcüğü çoğu 
eki almıştır. 
 

Olmak 
 
“Adam birden ortalıktan yok oldu.” 
“Soğukta uzun süre kalınca hasta olmuş.” 
“Konuşmacının sözlerine herkes mest oldu.” 
“Bu küçük odaya iki gündür hapsolduk sanki.” 
Cümlelerinde altı çizili eylemler bileşik eylemdir. 

“Kardeşim bu yıl doktor olacak.” 

cümlesinde “olmak” eylemi meslek bildirmiş. Bu tür kullanımlarda da bileşik fiil yapmıştır. 

“Olmak” yardımcı eylemi kendi anlamında da kullanılabilir. 
“Benim de bazen hayallere daldığım olmuştur.” 
“Olmak” fiilinin bileşik eylem yapıp yapmadığını anlamak için onu kendinden önceki 
sözcükle kullanabiliriz. Örneğin “doktor olmak” anlamlı bir fiildir de “daldığım olmak” 
anlamlı değildir. 

Bunların dışında kullanılan “eylemek, kılmak” gibi yardımcı eylemler günümüzde yerlerini 
“etmek” eylemine bırakmışlardır. 

Seyreyledim eşkal-i hayatı 
Ben havz-ı hayalin sularında 

dizelerinde altı çizili eylem “eylemek” yardımcı eylemiyle yapılan bir bileşik eylemdir. 

“Sözü etkili kılmak için sözcükleri iyi seçmek gerekir.” 
cümlesindeki “etkili” sözcüğü de “kılmak” yardımcı eylemiyle yapılmıştır. 

Kurallı Bileşik Fiiller 
 

Bunlar belli kurallara göre yapılan ve her birinin özel bir adla karşılandığı fiillerdir. 
Yardımcı eylemden önce bir fiil unsurunun getirilmesiyle yapılır. Dört grupta incelenir. 

  

Yeterlik Fiili 
 
Yapmaya gücü yetmek anlamında olan bu fiilin yapılışı “fiil + a(e) + bilmek” şeklindedir. 
“Kapıyı biraz açabilir miyiz?” 
“Sizinle ben de gelebilirim.” 



cümlelerinde altı çizili fiiller yeterlik fiilleridir. Bu fiilin olumsuzunda yardımcı eylem 
tamamen ortadan kalkar. 

“Soruyu kimse çözemedi.” 
“Çok aradım, ama bulamadım.” 
cümlelerinde altı çizili sözcükler yeterlik fiilinin olumsuz şekilleridir. Görüldüğü gibi 
yardımcı eylem yoktur. Fiile “-ama-, -eme-” şeklinde bir ek getirilerek oluşturulmuştur. 

Bazen bir fiile yeterlik fiilinin hem olumlu hem olumsuz şekilleri getirilebilir. 

“Bu soruyu o da çözemeyebilir.” 
  

Tezlik fiili 
 
Anlamında bir çabukluk ifadesi olan tezlik fiilinin yapılışı “fiil + ı (i, u, ü) + 
vermek” şeklindedir. 
“O kadar soruyu bir saatte çözüverdi.” 
“Şu paketleri üçüncü kata çıkarıver.” 
cümlelerinde altı çizili fiiller tezlik fiilidir. Bu fiilin olumsuzu, az da olsa kullanılır: 

“O kadar bekledim, bana bir mektup bile yazıvermedin.” 
Olumsuz bir fiilin tezlik fiili olması durumunda ise, fiil “vazgeçme, bırakma” anlamları 
verir: 

“Adamın üzerine fazla gitmeyin, sonra bir daha gelmeyiverir.” 
  

Sürerlik Fiili 
 

Anlamında bir devamlılık görülen bu fiilin yapılışı şu şekildedir: Fiil + a(e) + kalmak, 
durmak, gelmek    

“Kavga edenlerin haline bakakaldı.” 
“Sen olayı düşünedur, ben şu yazıyı müdüre verip geleyim.” 
“Asırlar öncesinden süregelen bu adetleri bırakmak kolay değil.” 
cümlelerinde altı çizili fiiller sürerlik fiilleridir. Bu fiillerin olumsuzları kullanılmaz. 

 

Yaklaşma Fiili 
 
Anlamında “az kalsın olacaktı” ifadesi görülen bu fiilin yapılışı “fiil + a(e)+ 
yazmak” şeklindedir; yazı dilinde pek kullanılmaz, yerel bir söyleyiştir. 
“İşe giderken yolda düşeyazdım.” 
cümlesinde altı çizili sözcük yaklaşma fiilidir 

Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiiller 
 



Belli bir yardımcı fiili olmayan, sözcüklerin kendi anlamları dışında bir anlam verecek 
biçimde kaynaştıkları bileşik fiillerdir. Bunların büyük çoğunluğunu deyimler oluşturur. 

“Tüm canlılar dile gelmişti sanki.” 
“Her yeni düşünceye karşı çıkman doğru değil.” 
“Burada geçen yıl meydana gelen olayda, iki kişi ölmüştü.” 
“Bu davranışı, onu herkesin gözünden düşürdü.” 
cümlelerinde altı çizili sözler birer anlamca kaynaşmış bileşik fiildir. 

  

FİİLİMSİLER: 
 

Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri 
yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. Üç grupta 
incelenir. 

İsim – Fiil 
Fiillere “-mak, -mek” , “-ma, -me”, “-ış, -iş, -uş, -üş” eklerinin getirilmesiyle yapılır. 

“O şimdi romanını bitirmekle meşguldür.” 
“Size gelmeyi ben de çok istemiştim.” 
“Onun yemek hazırlayışını gördün mü hiç?” 
cümlelerinde altı çizili sözler isim-fiildir. Bu ekleri benzer eklerle karıştırmamak gerekir. 

“Sana, bir daha buraya gelme, demiştim.” 
cümlesinde altı çizili sözcükteki ek isim-fiil eki değil, olumsuzluk ekidir. 

Bazı sözcükler aslında isim-fiil ekleriyle türediği halde, zamanla isimleşmiş, yani fiilimsi 
özelliğini kaybetmiş olabilir. 

“Biraz ekmek alabilir miyim?” 
“Bugün gelmediğini danışmadan öğrendim.” 
“Derste yağış türlerini inceledik.” 
cümlelerinde altı çizili sözcükler isim-fiil değildir. 

“Deneme sınavlarıyla bu öğrencileri denememiz doğru değil.” 
cümlesinde altı çizili birinci sözü “denememe” şeklinde kullanamayız; çünkü bu sözcük 
artık isimleşmiştir. Ancak altı çizili ikinci sözcük “denemememiz” şeklinde kullanılabilir; 
yani olumsuz yapılabilir, öyleyse fiil anlamı devam ediyor; yani bu isim-fiildir. 
 

Sıfat – Fiil 
 
Fiillere “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinin getirilmesiyle yapılır. Çoğu zaman 
sıfat görevinde kullanılır. 
“Kışta açan çiçeklerin ömrü az olur.” 
“Öpülesi elleri vardı analarımızın.” 
“Senin ne bitmez çilen varmış böyle.” 
“Buralarda bir akar çeşme yok galiba.” 



“Size biraz bilinmedik fıkralar anlatayım.” 
“Bana gazetemi getirecek biri yok mu burada?” 
“Onda ne yakası açılmamış sözcükler vardır.” 
cümlelerinde altı çizili sözcükler sıfat-fiildir. 

Sıfat-fiil eklerinden “-dik” ve “-ecek” ekleri çoğu zaman kendinden sonra iyelik eki 
alarak kullanılır. 
“Çözdüğüm soruları niçin yeniden soruyorsun?” 
“Gideceğin gün belli mi?” 
cümlelerinde altı çizili sıfat-fiiller iyelik eki almıştır. 

Bu ekler aynı zamanda sıfatla hiç ilgisi olmayan kullanımlarda da görülür. Bu, daha çok 
dolaylı anlatımda karşımıza çıkar. 

“Kitabımı sana verdiğimi unutmuşum.” 
“Senin de bizimle geleceğini bilmiyorduk.” 
cümlelerinde sıfat-fiil ekleri sıfatla ilgisi olmayan bir kullanımda görülüyor. 

Sıfat-fiiller niteledikleri isimler düştüğünde onların yerine geçebilir. 
“Benden aldıklarını ne zaman geri göndereceksin?” 
“Beni arayanların adreslerini almayı unutma.” 
cümlelerinde altı çizili sıfat-fiiller ismin yerine geçecek şekilde kullanılmıştır. 

Kimi zaman sıfat-fiiller çekimli fiillerle karışabilir. 

“Gideceğim bu şehirden artık.” 
“Gideceğim herkes tarafından biliniyor.” 
cümlelerinde altı çizili sözcüklerin yazılışları aynıdır. Ancak birincisinde “Ben gideceğim” 
ifadesi olduğundan çekimli fiildir. İkincisinde ise “benim gideceğim” anlamında 
olduğundan, yani fiilin sonunda iyelik eki kullanıldığından fiil, sıfat-fiildir. 
Elbette fiilden türeyip sıfat olan her sözcük de fiilimsi değildir. 
“Yıkık duvarların resmini çektik.” 
cümlesinde altı çizili sözcük “yıkmak” fiilinden türemiştir. Ancak fiilimsi değildir. Çünkü 
fiilimsilerin fiil anlamı devam ettiğinden olumsuz şekilleri de kullanılabilir. Biz bu sözü 
“yıkmayık” şeklinde kullanamayız. 
Aynı cümleyi biz; 

“Yıkılmış duvarların resmini çektik.” 

şeklinde söyleseydik, bunu “yıkılmamış” şeklinde de ifade edebilirdik. Çünkü bu sözcük 
fiilimsidir. 
 

Bağ-Fiil (zarf-fiil) 
 

Fiillere, bağ-fiil eki dediğimiz eklerin getirilmesiyle yapılır; cümlede daima zarf olarak 
kullanılır. 

“Kapıyı açınca karşımda onu gördüm.” 
“Soruları çözdükçe konuyu daha iyi anlıyorum.” 



“Bize haber vermeden gitmeyin sakın.” 
“Bu kağıdı müdüre imzalatıp geri getirin.” 
“Televizyon seyrederken çoğu kez uyuyakalırdı.” 
“Gezdiği yerleri anlata anlata bitiremiyordu.” 
“Sınıfa girer girmez öğrencileri azarlamaya başladı.” 
“Sadece kitap okuyarak bu kadar bilgi kazanılamaz.” 
“Köyden ayrılalı yaklaşık on yıl oldu.” 
“Ders çalışmaksızın sınavı kazanacağını mı sanıyorsun?” 
cümlelerinde altı çizili sözcükler bağ-fiildir. Görüldüğü gibi yüklemin durumunu ya da 
zamanını bildirerek onun zarfı olmuşlardır. 

Bunlar arasında yapı bakımından diğerlerine benzemeyen bağfiil eki “-ken” ekidir. 
Bu ek diğer fiilimsi eklerinin aksine kendinden önce bir çekim eki alarak kullanılır. Bunun 
nedeni “-ken” ekinin, ekfiilin bir bağ-fiil eki olmasındandır. Hatta bu özelliğinden dolayı 
isimleri bile zarf yapabilir. 

“Ben çocukken burada yaşlı bir çınar ağacı vardı.” 
cümlesinde “-ken” eki “çocuk” ismini zarf yapmıştır. Elbette bu, bir fiilimsi değildir. Çünkü 
fiilimsiler fiillerden türeyen sözcüklerdir. 
Bağ-fiil eklerinin diğer fiilimsi eklerinden önemli bir farkı vardır. Diğer fiilimsilerden sonra 
isim çekim ekleri kullanılabildiği halde bağ-fiillerden sonra hiçbir çekim eki kullanılamaz. 
Bazı bölgelerde “koşaraktan” gibi kullanımlar görülse de yazı dilinde böyle bir kullanım 
yoktur. 

Fiilimsilerin cümledeki en önemli görevi yan cümlecik yapmasıdır. 

 

3.HAFTA  

 

YAZIM KURALLARI (İMLA KURALLARI) 

Yazım (İmlâ) Kuralları 

Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar 
oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır.  Dilimizi güzel 
kullanmak, söylemek istediklerimizi iyi anlatabilmek için yazım (imlâ) kurallarını bilmemiz 
gerekmektedir. Bu, bize sadece sınavlarda değil, günlük hayatta da kolaylık sağlayacaktır. 
Çünkü ömrümüz yazılarla iç içe geçmektedir. 

Yazım kurallarını beş ana başlık altında inceleyeceğiz. 



Yazım Kuralları Kavram Haritası 

1. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 

 >  Cümleler büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Elindeki kitabı bize tanıttı. 
» Kapıyı altmış yaşlarında bir teyze açtı. 

 >  Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Babam kardeşime seslendi: “Ayşe, gelirken bıçakla çatal da getir! 
» Sabri Bey: “Sabah erkenden yola çıkalım.” dedi. 
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 >  İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra 
cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bu örnekler büyük harfle başlamaz. 

Örnek(ler) 
» Size tavsiyem şu: Her zaman düzenli çalışın. 
Bu örnekte iki noktadan sonra gelen kısım, bir cümle olduğu için büyük harfle başlamıştır. 
» Rafta ne yok ki: konserveler, şekerler, kutular… 
Bu örnekte ise iki noktadan sonra gelen kısım, cümle niteliği taşımadığı için küçük harfle 
başlamıştır. 

 >  Dizeler genellikle büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. 
   Bir hilâl uğruna, ya Râb, ne güneşler batıyor! 

 >  Özel adlar büyük harfle başlar. 

 >  Kişi adları ve soyadları büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Ömer Seyfettin, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek… 
» Bu şiir Mehmet Akif Ersoy‘a aittir. 

 >  Takma adlar da büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Avni (Fatih Sultan Mehmet), Demirtaş (Ziya Gökalp) 

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

Örnek(ler) 
» Kadı Mehmet Efendi, Avukat Mustafa, Zeynep Hanım… 
» Dün gece Yüzbaşı Hakan, bölüğüne tatbikat yaptırdı. 

 >  Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Gofret, Çomar, Zeytin, Karabaş, Sarıkız… 
» Yabancı birinin kendisine yaklaştığını gören Çakır havlamaya başladı. 

 >  Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. 



Örnek(ler) 
» Burcu abla, Nesrin teyze, Nilgün hala… 
» Osman dayım bugün bize gelecekmiş. 

 NOT  Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde veya lakap yerine kullanıldığında büyük 
harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Nene Hatun, Müslüm Baba, Susuz Dede… 
» Bugün Susuz Dede‘yi ziyarete gittik. 

 >  Hitap kelimeleri büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Sevgili Öğrenciler, Değerli Kardeşim… 

 >  Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük 
harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Sayın Bakan, Değerli Öğretmenim… 

 >  Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle 
başlar. 

Örnek(ler) 
» Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali, makamında kabul etti. 

 >  Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Türk, Alman, İngiliz, Özbek… 
» Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. (M.Kemal Atatürk) 

 >  Dil ve Lehçe adları büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Türkçe, Almanca, İngilizce… 
» Her cumartesi İngilizce kursuna gidiyorum. 

 >  Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle 
başlar. 

Örnek(ler) 
» Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş 
dondurması, Latin alfabesi, Van kedisi… 



 >  Devlet adları büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan… 
» Bu yıl ülkemize en çok turist Almanya‘dan gelmiş. 

 >  Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözcükler büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; 
Hanefilik, Hanefi… 
» Ünlü bir manken, evlendikten sonra din değiştirerek Hristiyan oldu. 

 >  Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele… 
» İslam’a göre peygamberlere vahiy getirmek, Allah‘ın emir ve yasaklarını bildirmekle 
vazîfeli melek Cebrail‘dir. 

 NOT  “Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Eski Yunan tanrıları, müzik dünyasının ilahı. 

 >  Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Mars, Dünya, Güneş, Halley… 
» Güneş’in Dünya’ya uzaklığı 152.600.000 km’dir. 

 NOT  Dünya, güneş, ay sözcükleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük 
harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Güneş doğmaz oldu dünyama. 

 >  Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Asya, İç Anadolu, Konya, Bahçelievler… 
» Avrupa kıtası bir yarımada şeklindedir. 

 NOT  Yer-yön bildiren (doğu ,batı,güney,kuzey,orta…) sözcükler, tek başına ya da özel 
isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle,özel isimden önce kullanıldıklarında büyük 
harfle başlar. 



Örnek(ler) 
» Siz Doğu Anadolu’yu gördünüz mü? 
» Anadolu’nun doğusuna yılın ilk karı düştü.  

 NOT  Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen “mahalle, meydan, bulvar, 
cadde, sokak” kelimeleri büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi… 

 NOT  Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. 
sözler küçük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Darıca köyü… 

 >  Yer adlarında ilk addan sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci 
adlar büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Ağrı Dağı, Çoruh Nehri, İstanbul Boğazı, Süveyş Kanalı, Avrupa Yakası, Van Gölü… 

 >  “Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb.” yapı adlarının bütün kelimeleri büyük 
harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Galata Köprüsü, Beyazıt 
Kulesi, Zafer Abidesi… 
» Galata Köprüsü bir hafta boyunca trafiğe kapatılmış. 

 >  Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi 
büyük yazılır. 

Örnek(ler) 
» Hisar’dan, Boğaz’dan, Köşk’e… 
» Boğaz’ı seyretmenin keyfi bir başkadır. 

 >  Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Türkiye Büyük Millet Meclisi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, 
Millî Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Lisesi, Mavi 
Köşe Bakkaliyesi, Yeşilay Derneği, Emek İnşaat, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü… 
» Yapılan ihaleyi Yeşil İnşaat kazandı. 

 >  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. 



Örnek(ler) 
» Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği… 

 >  Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her sözcüğü büyük 
harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Sinekli Bakkal, Varlık, Resmî Gazete, Hürriyet, 
Milliyet, Kaplumbağa Terbiyecisi, Leyla ile Mecnun, Saraydan Kız Kaçırma, Onuncu Yıl 
Marşı… 
» Törende Onuncu Yıl Marşı da okundu. 

 UYARI  Özel ada dâhil olmayan “gazete, dergi, tablo vb.” sözcükler büyük 
harfle başlamaz. 

Örnek(ler) 
» Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu 

 
 NOT  Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk 
harfleri büyük yazıldığında “ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de” sözleriyle “mı, mi, mu, mü” 
soru eki küçük harfle yazılır. Özel adın tamamı büyük yazıldığındaysa bu sözler ve 
ekler büyük harfle yazılır. 

Örnek(ler) 
» Mai ve Siyah, Suç ve Ceza, Leyla ile Mecnun, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı… 
» TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI, SAVAŞ VE BARIŞ… 

 >  Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» İlk Çağ, Yükselme Devri, Millî Edebiyat Dönemi… 

 >  Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle 
başlar. 

Örnek(ler) 



» Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
Ramazan Bayramı, Nevruz Bayramı, Miraç Kandili, Anneler Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, 
Hıdırellez… 

 >  Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk 
harfi büyük yazılır. 

Örnek(ler) 
» Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi 
Şöleni… 

 >  Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Türklük, Türkçe, İstanbullu, Avrupalılaşmak… 
» Gezi boyunca Erzurumlu bir arkadaşımız bize eşlik etti. 

 UYARI  Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. 

Örnek(ler) 
» hicaz (Türk müziğinde bir makam), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye 
kalkışma)… 

 UYARI  Para birimleri büyük harfle başlamaz. 

Örnek(ler) 
» avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret… 

 UYARI  Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. 

Örnek(ler) 
» Arkadaşımla konuşurken birden o geldi. 

 >  Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık… 
» YKS 13 Haziran’da yapılacakmış. 

 UYARI  Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları büyük harfle başlamaz. 

Örnek(ler) 
» YKS haziranda yapılacakmış. 



Yangın çıkışı levhası 
 >  Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. 

Örnek(ler) 
» Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Otobüs Durağı, Şehirler Arası Telefon, 3. Kat, 4. Sınıf, 1. 
Blok… 

 >  Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki 
kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. 

 UYARI  Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı 
yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna 
nokta konmaz. 

2. Sayıların Yazımı 

 >  Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. 

Örnek(ler) 
» Üç ay sonra İzmir’e gideceğim. 
» Bu gelenek bin yıldır sürüyor. 

 >  Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Bugün okula saat 11.00’de gideceğiz. 
» Manavdan 5 kg soğan aldık. 

 NOT  Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. 

Örnek(ler) 
» Saat dokuzu beş geçe… 

 >  Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli… 
» Bir yıl üç yüz altmış beş gündür. 



 >  Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. 
Buradaki amaç belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını 
önlemektir. 

Örnek(ler) 
» 675,53 (altıyüzyetmişbeşTL,otuzbeşKr) 

 >  Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak 
yazılır ve aralarına nokta konur. 

Örnek(ler) 
» 4.567, 328.197, 49.750.812, 4.250.310.500… 
» Türkiye’nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75.627.384 kişiye ulaştı. 

 >  Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, 
milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir. 

Örnek(ler) 
» 1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem… 
» Türkiye’nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı. 

 >  Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. 

Örnek(ler) 
» 4,56; 15,2 

 >  Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya 
rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece 
gösteren ek yazılır. 

Örnek(ler) 
»  15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı 

 NOT  Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek 
yazılır, ayrıca nokta konmaz. 

Örnek(ler) 
» 8.’inci (yanlış)  8’inci (doğru), 2.’nci (yanlış)  2’nci (doğru) 

 NOT  Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. 

Örnek(ler) 
» 8’er (yanlış) sekizer (doğru), 2’şer (yanlış) ikişer (doğru) 



 NOT  Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde 
ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki 
sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır. 

3. Birleşik Kelimelerin Yazımı 

3.1. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler 

 >  Ses düşmesine uğrayan bileşik sözcükler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» cumartesi (cuma ertesi), nasıl (ne asıl), niçin (ne için), kaynana (kayın ana), birbiri (biri 
biri)… 

 >  “Et-“ ve “ol-“ yardımcı eylemleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine 
uğrayan bileşik sözcükler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» kaybolmak (kayıp olmak), hissetmek (his etmek), emretmek (emir etmek), halletmek 
(hal etmek)… 
» Bütün gün kendinden bahsetti. 

 >  Sözcüklerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam 
değişmesine uğradığında bu tür birleşik sözcükler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» altınbaş (kavun), çakırkanat (ördek), karagöz (balık), yalıçapkını (kuş), kedigözü (lamba), 
aslanağzı (çiçek), kargaburnu (alet), tavukgöğsü (tatlı), narçiçeği (renk), camgöbeği (renk), 
alinazik (yemek), kavuniçi(renk)… 
» Üzerine narçiçeği bir gömlek giymişti. 

 >  “-a, -e, -ı, -i, -u, -ü” zarf-fiil ekleriyle “bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, 
görmek, yazmak” eylemleriyle yapılan fiiller bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» yapabilmek, uyuyakalmak, gelivermek, düşmeyegör, alabildiğine, gidedurmak, 
düşeyazmak, süregelmek… 
» Senin için bütün zorluklara katlanabilirim. 

 >  İkinci kelimesi “-an / -en, -r / -ar / -er / -ır / -ir, -maz / -mez, -mış / -miş” sıfat-fiil 
eklerini alarak kalıplaşan birleşik sözcükler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 



» ağaçkakan, dalgakıran, gökdelen, hacıyatmaz, çokbilmiş, yurtsever, külyutmaz, 
hayırsever… 
» Boğazın kıyısına yapılan gökdelenler, Boğaz’ın siluetini bozuyor. 

 >  Bir veya iki öğesi çekimli fiil olan birleşik kelimeler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» külbastı, şıpsevdi, biçerdöver, çıtkırıldım, imambayıldı, dedikodu, yanardöner… 
» Hasat mevsimi gelince biçerdöverler çalışmaya başlar. 

 >  Bir veya iki öğesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» alaşağı, ateşkes, yapboz, rastgele, çekyat, kapkaç, sıkboğaz… 
» İri yarı adamı bir hamleyle alaşağı etti. 

 >  İki veya daha çok sözcükten oluşmuş Türkçe yer adları bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» Çanakkale, Pınarbaşı, Kabataş… 

 >  Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su vb. sözcüklerle kurulmuş sıfat 
tamlaması ve belirtisiz ad tamlaması kalıbındaki yer adları bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» Akşehir, Eskişehir, Taşlıçay, Elmadağ, Batıkent, Akdeniz, Yeşilırmak… 

 >  Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy vb. yer ve kuruluş 
adlarında ise gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» Kemalpaşa, Bayrampaşa… 

 >  Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» kuzeybatı, güneydoğu… 

 >  Somut olarak yer bildirmeyen “alt, üst, üzeri” sözlerinin sona getirilmesiyle oluşan 
birleşik sözcükler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı, akşamüzeri, suçüstü… 
» Hırsız, akşamüstü suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 

 >  Dilimizde her iki öğesi de asıl anlamını koruduğu hâlde yaygın bir biçimde 
gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan sözcükler de vardır. 



Örnek(ler) 
» Baş sözcüğüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başbakan, başkomutan, başöğretmen, 
başyazar 
» Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki “başı” sözüyle oluşturulan belirtisiz isim 
tamlamaları: aşçıbaşı, binbaşı 

» “oğlu, kızı” sözleri: eloğlu, çapanoğlu, elkızı 

» Ağa, bey, efendi, hanım, nine vb. sözlerle kurulan birleşik kelimeler: ağabey, 
hanımefendi 

» “Biraz, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi” belirsizlik 
sıfatları ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. 

 >  Ev sözcüğüyle kurulan bileşik sözcükler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» aşevi, bakımevi, doğumevi, gözlemevi, orduevi, huzurevi, öğretmenevi… 

“Eczahane” sözcüğü yaygın kullanım sebebiyle “eczane” 
biçiminde yazılır. 
 >  Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» dershane, beyanname, haramzade… 

 NOT  “Eczahane, hastahane, pastahane, postahane” sözleri kullanımdaki yaygınlık 
dolayısıyla “eczane, hastane, pastane, postane” biçiminde yazılmaktadır. 

3.2. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 

 >  “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik 
fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 



» alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, kul olmak, not etmek, terk etmek, var 
olmak, yok etmek, yok olmak… 

 >  Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine 
uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar: köpek balığı, uğur böceği, bal arısı, 
Ankara keçisi, yaban ördeği 
» Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar: çörek otu, lavanta çiçeği, kuş üzümü, yer 
elması, mantar ağacı 

»  Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler: lüle taşı, Oltu taşı, 
duvar saati, el sabunu, İngiliz anahtarı, toplu iğne, alt geçit 

» Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler: açık öğretim, 
Ay tutulması, iş birliği 

» Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler: tulum peyniri, İzmir köftesi, 
çiğ köfte, kuru yemiş 

» Zamanla ilgili birleşik kelimeler: bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta 
sonu 

» Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler: dil bilgisi, gök bilimi 

 >  “-r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en” sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlaması 
yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» bakar kör, çalar saat, döner sermaye, güler yüz, koşar adım, yazar kasa, çıkmaz sokak, 
görünmez kaza, tükenmez kalem, uçan daire… 

 >  “Renk” sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk 
adları ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» gümüş rengi, portakal rengi, ateş kırmızısı, boncuk mavisi, limon sarısı… 
» Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, 
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak… (Ahmet Haşim) 

 >  Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır. 



Örnek(ler) 
» açık mavi, açık yeşil, kirli sarı, koyu mavi, koyu yeşil… 

 >  Yer adlarında kullanılan “batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, 
kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak” kelimeleri ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Güneydoğu Anadolu, Aşağı 
Ayrancı, Orta Asya, İç Anadolu, Yakın Doğu, Uzak Doğu… 
» Türklerin ana yurdu Orta Asya‘dır. 

 >  Kişi adlarından oluşmuş “mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb.” yer ve kuruluş 
adlarında, sondaki unvanlar hariç şahıs adları ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Fevzi Çakmak 
Sokağı, Koca Mustafapaşa, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sütçü İmam Üniversitesi… 

 >  “Dış, iç, sıra” sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» çağ dışı, sıra dışı, yasa dışı, ceviz içi, hafta içi, yurt içi, aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı 
sıra… 

 >  “Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, 
tek, çok, çift” sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı 
yazılır. 

Örnek(ler) 
» alt yazı, üst kat, ana bilim dalı, ön söz, ön yargı, art niyet, arka plan, yan etki, karşı 
görüş, iç savaş, dış hat, orta oyunu, sağ açık, sağ bek, peşin hüküm, bir hücreli, iki anlamlı, 
tek eşli… 

 >  İyi dilek, karşılama ve uğurlama sözleri ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» hoşça kal, sağ ol, hoş geldin, güle güle, Allah’a ısmarladık, hoş bulduk… 

 NOT  “Günaydın, başsağlığı” sözleri istisnadır. 

4. Kısaltmaların Yazımı 

 >  Özel isimlerin kısaltması büyük harfle başlar ve sonuna nokta konur. 



Örnek(ler) 
» Alb. (albay), Prof. (profesör), Cad. (cadde)… 

 NOT  Noktalı kısaltmalara ek getirilecekse kelimenin okunuşu esas alınır. Ek, noktanın 
yanına yazılır. 

Örnek(ler) 
» Alb.dan, Prof.ün, yy.ın… 

 >  Birkaç sözcükten oluşan kurum, kuruluş adları, her sözcüğünün ilk harfi alınarak 
kısaltılır ve her harf büyük yazılır. Ayrıca bu kısaltmalar arasına nokta konmaz. 

Örnek(ler) 
» TRT, PTT, DSİ, TEK (doğru) 
T.R.T., P.T.T., D.S.İ., T.E.K. (yanlış) 

 >  Birkaç sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları, kullanılan harflere 
göre okunur. Kısaltmaya ek getirildiğinde ek, kısaltmanın okunuşuna göre, kesme işareti 
ile ayrılarak yazılır. 

Örnek(ler) 
» TDK -Te De Ke şeklinde okunur.- 
“TDK’da çalışıyorum.” ifadesi yanlıştır. 
“TDK’de çalışıyorum.” ifadesi doğrudur. 

 >  Bazı kısaltmalar küçük harfle yazılır ve kendilerinden sonra nokta konmaz. 

Örnek(ler) 
» m (metre), l (litre), g (gram)… 

 NOT  Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu; büyük 
harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas 
alınır. 

Örnek(ler) 
» TRT’dan (yanlış)  TRT’den (doğru) 
THY’dan (yanlış)  THY’den (doğru) 
kg’den (yanlış)  kg’dan (doğru) 

5. Bazı Kelime ve Eklerin Yazımı 

Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlede bozulma olmaz. 



5.1. “de / da” Bağlacının Yazımı 

 >  Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır. Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı 
olarak ünlü uyumlarına uyar. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma 
olmaz. 

Örnek(ler) 
» Durumu ona da bildirdi. 
» Kardeşi de gelecekmiş. 

 >  “Ya” sözüyle birlikte kullanılan da mutlaka ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» O ya da sen, biriniz benimle gelin. 

 UYARI  Ayrı yazılan “da, de” hiçbir zaman “ta, te” biçiminde yazılmaz. “Da, de” bağlacını 
kendisinden önceki sözcükten kesme ile ayırmak da yanlıştır. 

Örnek(ler) 
» Ayrılsak ta beraberiz bundan sonra. (yanlış) – Ayrılsak da beraberiz bundan 
sonra. (doğru) 
» Orhan’da geldi. (yanlış) – Orhan da geldi. (doğru) 

 NOT  “Da, de” bağlacının bulunma durum eki olan “-da, -de, -ta, -te” ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Bulunma durum eki getirildiği sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında 
cümlenin anlamında bozulma olur. 

Örnek(ler) 
» Eşyaları arabada unutmuş. 
» Timsahlar, karada ve suda yaşar. 

 

5.2. “ki” Bağlacının Yazımı 

 >  Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlede bozulma olmaz. 

Örnek(ler) 
» Böyle de olmaz ki! 
» Erken çıkalım ki yemeğe yetişelim. 

 NOT  “Ki” bağlacı birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Bunları 
SOMBaHÇeMİ olarak kodlayabiliriz: 

Sanki – Oysaki – Mademki – Belki –a– Halbuki – Çünkü –e– Meğerki – İllaki 



5.3. “mi” Soru Ekinin Yazımı 

 >  Soru eki olan “mi” ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı 
olarak ünlü uyumlarına uyar. 

Örnek(ler) 
» Bana da pasta kaldı mı? 
» Arkadaşlığımız bitti mi? 

 NOT  Soru ekinden sonra gelen ekler, bu ekle bitişik olarak yazılır. 

Örnek(ler) 
» Bugün sinemaya gidebilir miyim? 
» Bana yardım eder misin? 

 NOT  Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» İlginç mi ilginç bir kitap. 
» Gece oldu mu eve girerim. 

5.4. “ne… ne…” Bağlacının Yazımı 

 >  Bu bağlacın kullanıldığı cümlelerin yüklemi olumlu olmalıdır. 

Örnek(ler) 
» Ne Almanya’da ne Fransa’da aradığı ilacı bulamadı. (yanlış) 
» Ne Almanya’da ne Fransa’da aradığı ilacı bulabildi. (doğru) 

5.5. Pekiştirmelerin Yazımı 

 >  İlk hecenin sonuna “m, p, r, s” (“PıRaSaM” şeklinde kodlayabiliriz) seslerinden birinin 
getirilmesiyle yapılan pekiştirmeler daima bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» masmavi, tertemiz, apaçık, yemyeşil… 

 >  Kimi kuralsız pekiştirmeler de bitişik yazılır. 

Örnek(ler) 
» paramparça, güpegündüz, sırılsıklam… 



 >  Sözcüğün ilk hecesinden özel olarak oluşturulan ikileme biçimindeki pekiştirmeler ayrı 
yazılır. 

Örnek(ler) 
» bas bas bağırmak, ter ter tepinmek, kasım kasım kasılmak… 

5.6. İkilemelerin Yazımı 

 >  İkilemeler ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» Oynaya oynaya gelin çocuklar. 
» Onunla baş başa görüşmelisiniz. 

 UYARI  İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz. 

Örnek(ler) 
» Aşağı – yukarı üç senedir çalışıyorum. (yanlış) 
» Olanları bana tek, tek anlatmalısın. (yanlış)  

 >  Sözcüğün ilk sesi yerine “m” sesi getirilerek yapılan ikilemeler daima ayrı yazılır. 

Örnek(ler) 
» Burada kitap mitap yok. 
» Bizde akıl makıl kalmadı. 

6. Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcükler 

YANLIŞ DOĞRU 
 

YANLIŞ DOĞRU 

alış veriş alışveriş 

 

hukuğa hukuka 

bazan bazen sorna sonra 

ard arda art arda kıravat kravat 

bir kaç birkaç pıroje proje 

herkez herkes labratuar laboratuvar 



YANLIŞ DOĞRU 
 

YANLIŞ DOĞRU 

iddaa iddia müracat müracaat 

orta okul ortaokul pantılon pantolon 

kiprik kirpik satlık satılık 

kirbit kibrit stajer stajyer 

klavuz kılavuz sarmısak sarımsak 

orjinal orijinal sovan soğan 

Hıristiyan Hristiyan bağzen bazen 

ıstırap ızdırap ayle aile 

profösör profesör üniverste üniversite 

süpriz sürpriz hopörlör hoparlör 

traş tıraş sömestr sömestir 

yalnış yanlış pardesü pardösü 

yanlız yalnız şöför şoför 

antreman antrenman mütahit müteahhit 

ahçı aşçı yaya geçiti yaya geçidi 

çukulata çikolata ünvan unvan 

direk direkt kolleksyon koleksiyon 



YANLIŞ DOĞRU 
 

YANLIŞ DOĞRU 

baya bayağı erezyon erozyon 

herşey her şey beyenmek beğenmek 

hapşurmak hapşırmak seyhat seyahat 

heralde herhalde eşortman eşofman 

 

 

4.HAFTA 

Noktalama İşaretleri 
Duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade etmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak 
amacıyla kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri denir. Türkçemizde kullandığımız 
noktalama işaretleri ve noktalama işaretlerinin işlevleriyle kullanım alanları şu şekildedir: 

1. Nokta (.) 

Cümlenin sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Bu sabah çok erken uyandım. 
» Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. 

 Bazı kısaltmaların sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Cad. (cadde) 
» Alb. (albay) 
» İng. (İngilizce) 
» Prof. (profesör) 
» Dr. (doktor) 
» sf. (sıfat) 



 >  Sayılardan sonra, sıra bildirmek için “-ıncı, -inci” ekinin yerine konur. 

Örnek(ler) 
» Dayımlar bu apartmanın 10. katında oturuyor. 
» Bağdat, IV. Murat zamanında fethedildi. 

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

Örnek(ler) 
» Törene 5, 6, 7 ve 8. sınıflar katıldı. 

Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. 

Örnek(ler) 
» 1.          I.           A.            a. 

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» Ablam 18.08.1988 tarihinde doğmuş. 

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

Örnek(ler) 
» Atatürk 10 Kasım 1938’de vefat etti. (doğru) 
» Atatürk 10.Kasım.1938’de vefat etti. (yanlış) 

 >  Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» Toplantı yarın 13.30’da başlayacakmış. 
» Sınav pazar günü 09.15’te yapılacak 

Bibliyografik künyelerin sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Cahit Sıtkı TARANCI, Otuz Beş Yaş, Can Yayınları, İstanbul, 1995. 

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

Örnek(ler) 
» 745.450, 14.365, 9.400 



 >  Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. 

Örnek(ler) 
» 9.3 =27 

 

2. Virgül (,) 

 >  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 

Örnek(ler) 
» “ İki katlı, bahçeli, mavi boyalı bir evleri vardı.” cümlesinde virgül, sıfatların arasında 
kullanılmıştır. 
» “Herkes fırtınadan, kardan, soğuktan korkar mı?” cümlesinde virgül, dolaylı tümleçlerin 
arasında kullanılmıştır. 

 Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» İyilik et komşuna, iyilik gelsin başına. 
» Boyalarla oynamış, boyalan yüzüne gözüne bulaştırmıştı. 

 Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. 

Örnek(ler) 
» Yaşar, o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir 
şekilde dönüyordu. 

Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» “Hiç kimse onun, Tamer’in, suçlu olduğuna inanmıyordu.” cümlesinde altı çizili bölüm 
ara sözdür. Bu ara sözün başında ve sonunda virgül kullanılmıştır. 

Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. 

Örnek(ler) 
» Çadırları şu düzlüğe kuralım, dedi. 

 Konuşma çizgisinden önce konur. 

Örnek(ler) 
» Ahmet Usta çırağına, – Evladım 13-14 anahtarı ver, dedi. 



 Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, 
peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette…” gibi kelimelerden 
sonra konur. 

Örnek(ler) 
» Olur, bu yıl tarlaya çavdar ekelim. 
» Evet, ikimiz de geliyoruz sinemaya. 

 Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam 
bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Genç doktorun odasını sordu. 
cümlesinde anlam belirsizliği vardır. Çünkü bu cümlede “Doktor mu genç?”yoksa “Genç 
biri doktorun odasını mı soruyor?” belli değildir. İşte bu belirsizliği gidermek için genç 
sözcüğünden sonra virgül kullanılır: 
» Genç, doktorun odasını sordu.  

 Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. 

Örnek(ler) 
» Çocuklar, müzeye girerken sırayı bozmayalım.  

 >  Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur. 

Örnek(ler) 
» Cahit Sıtkı TARANCI, Otuz Beş Yaş, Can Yayınları, İstanbul, 1995. 

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

Örnek(ler) 
» Dört veya beşinci atışında oku hedefe isabet ettirdi. 

  Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. 

Örnek(ler) 
» Hem gider hem ağlar. 
» Ya kirayı öde ya da dükkânı hemen boşalt. 

 İkilemeler arasına virgül konmaz. 

Örnek(ler) 
» Zaman ağır ağır ilerliyordu. (doğru) 
» Zaman ağır, ağır ilerliyordu. (yanlış) 

 Şart ekinden (-se / -sa) sonra virgül konmaz. 



Örnek(ler) 
» Sıkı giyinmezsen dışarı çıkmana izin vermem. 

 Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılar “de / da” bağlacından sonra 
virgül konmaz. 

Örnek(ler) 
» Sen razı olmasan da oraya ben de geleceğim. 

Metin içinde zarf-fiil ekleri (-ip, -meden, -ince, -ken, -dikçe, -erek, -diğinde, -meksizin … 
) ile oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz. 

Örnek(ler) 
» Süleyman, yanımızdan koşarak geçti. 
» Selam verip odasına geçti. 

  

3. İki Nokta (:) 

 Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Bu zor soruyu sınıfta iki kişi bilmişti: Sibel ve Esma. 

 Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Aklın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır: Fenalık, cahillik ve tembellik. 

Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur. 

Örnek(ler) 
» Hacivat: Hoş geldin sevgili Karagöz’üm! 
Karagöz: Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm! 

Doğrudan yapılan aktarmalarda, aktarılan söz ya da yazıdan önce konur. 

Örnek(ler) 
» Yunus şöyle dedi: “Büyüyünce pilot olacağım.” 
Bu cümlede başkasından aktarılan bir söz vardır. Bu yüzden aktarılan sözden önce iki 
nokta kullanılmıştır. 

Genel Ağ (internet) adreslerinde kullanılır. 



Örnek(ler) 
» http://www.dilbilgisi.net 

 >  Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 

Örnek(ler) 
» 49:7 = 7 

4. Noktalı Virgül (;) 

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» Erkek çocuklara Fatih, Osman, Murat; kız çocuklara ise Buse, Meryem, Havva adları 
verilir. 

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. 

 Cümleleri birbirine bağlayan “ama, fakat, lâkin, çünkü” gibi bağlaçlardan önce konabilir. 

Örnek(ler) 
» Konuşuyorum; çünkü gerçekleri siz de bilmelisiniz. 

  

5. Üç Nokta (…) 

 >  Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Tepeyi aşınca karşımızda kıpkırmızı gelincik tarlaları… 

 Kaba sayıldığı için veya bir başka nedenle açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin 
yerine konur. 

Örnek(ler) 
» Bu sırrı sadece E… biliyor. 
» Kılavuzu karga olanın burnu b…tan kurtulmaz. 

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



Örnek(ler) 
» … 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
… 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 
… 

 >  Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını 
göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. 

Örnek(ler) 
» Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! 

 Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. 

Örnek(ler) 
» — Kimsin? 
— Ali. 
— Hangi Ali? 
— … 
— Sen misin, Ali usta? 
— Benim! 

 >  Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. 

Örnek(ler) 
» Annesi onu bir bakışta tanıdı: 
— Osman… 

 Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz. 

 Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir. 

Örnek(ler) 
» Nasıl da akşam oldu?.. 

  

6. Soru İşareti (?) 

 Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur. 



Örnek(ler) 
» Affedersiniz, Üsküdar’a nasıl gidebilirim? 
» Söylediklerimi anladınız mı? 

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

Örnek(ler) 
» Gümrükteki memur başını kaldırdı: 
— Adınız? 

 Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için 
kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Yunus Emre (Doğum yeri: ?) → (bilinmeyen) 
» 1496 (?) yılında doğan Fuzuli… → (kesin olmayan) 
» Dün akşam 5 saat (?) ders çalışmış. → (şüpheyle karşılanan) 

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

Örnek(ler) 
» Yemeği mutfakta mı yiyelim, balkonda mı? 

 Metin içinde “mı/mi” eki, cümleye zaman anlamı katıyorsa cümle sonuna soru 
işareti konmaz. 

Örnek(ler) 
» Hava karardı mı eve gideriz. 

  

7. Ünlem İşareti (!) 

 >  Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Su ne kadar da soğuk! 
» Ne mutlu sizin gibilere! 

 Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. 

Örnek(ler) 
» Dikkat et! Üzerine çamur sıçramasın. 
» Ey Türk gençliği! 



 Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin 
sonuna da konabilir. 

Örnek(ler) 
» Eyvah! Yine geç kaldım. 
Eyvah, yine geç kaldım! 

 NOT  Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra 
yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Kendi hâlinde biriymiş (!) kimsenin işine burnunu sokmazmış (!) 

  

8. Tırnak İşareti (” “) 

 >  Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. 

Örnek(ler) 
» Peyami Safa: “Kendimize uygun eserler okuruz.“ der. 

 Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) 
tırnak içinde kalır. Tırnaktan sonra cümle devam ediyorsa tırnak kapatılır ve cümle küçük 
harfle devam eder. 

Örnek(ler) 
» Andre Gide: “Yazmaya başlayınca en zor şey samimi olmaktır.“ diyor. 

 Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. 

Örnek(ler) 
» En yakınımız bile olsa “kaldırım“a “tretuvar“ diyene kızsak, “yer 
ayırtmak“ yerine “rezerve etme“yi kullananları affetmesek… 

 Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır. 

Örnek(ler) 
» Bu sıralar Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Dört Kanatlı Kuş“ adlı şiir kitabım okuyorum. 

 Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. 

Örnek(ler) 
» Necip Fazıl’ın “Çile“sini okudunuz mu? 



9. Kesme İşareti (‘) 

 >  Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 

Örnek(ler) 
» Elif Şafak‘ta, Cüneyt Arkın‘a → (Kişi adları, soyadları ve takma adlar) 
» Dünya‘nın, Mars‘a → (Gök bilimiyle ilgili adlar) 
» Çırağan Sarayı‘nın, Çanakkale Şehitleri Anıtı‘na → (Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt 
vb. adları) 
» Kaplumbağa Terbiyecisi‘nde, Kaşağı‘yı → (Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri adları) 
» Karabaş‘a, Minnoş‘u → (Hayvanlara verilen özel adlar) 
» Cumhuriyet Dönemi‘nde, Orta Çağ‘ın → (Akım, çağ ve dönem adları) 

 Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki (-lar, -ler) ve bunlardan sonra gelen diğer 
ekler kesmeyle ayrılmaz. 

Örnek(ler) 
» Türklük, Ahmetler, Hristiyanlıktan, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Atatürkçülüğün… 

 Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. 

Örnek(ler) 
» Türk Tarih Kurumuna, Et Balık Kurumunda 

 Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» Fatma Hanım‘a, îdris Bey‘i 

 Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» ABD‘de kasırga, hayatı felce uğrattı. 
» Bu film, TV‘de ilk kez yayınlanıyor. 

 Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür 
kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra, kelimenin ve üs işaretinin okunuşuna 
uygun olarak yazılır. 

Örnek(ler) 
» vb.leri, Alm.yı, cm²e (santimetre kareye) 

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 



» Üniversiteden 1993‘te mezun olmuş. 
» İsterseniz 8‘inci kata çıkalım. 

 Şiirde veya konuşma sırasında seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için 
kesme işareti kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Güzelliğin on par’etmez 
Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel) 
» N‘oldu da geri döndünüz? 

Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» a‘dan z‘ye kadar, -lık‘la türetilmiş sözcükler 

 Özel adlar için yay ayraç (parantez) içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay 
ayraçtan önce kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) 

  

10. Yay Ayraç (Parantez) ( ) 

 Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Bu beldenin ormanlarını (Aslında orman demeye de bin şahit gerek.) yok olmaktan 
kurtarmalıyız. 

 Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve 
sonuna uygun noktalama işareti getirilir. 
» Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve 
göstermek için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Yaşlı kadın — (Ağır adımlarla yaklaştı.) Evladım, bana yardım eder misin? 

 Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Ne hasta bekler sabahı 
Ne taze ölüyü mezar 



Ne de şeytan bir günahı 
Seni beklediğim kadar 
(Necip Fazıl KISAKÜREK) 

 Yabancı sözcüklerin okunuşu yay ayraç içerisinde gösterilir. 

Örnek(ler) 
» Shakespeare (Şekspir) tiyatro yazarıdır. 

 >  Cümle içerisinde bir sözcüğün eş anlamlısı verildiğinde kullanılır. 

Örnek(ler) 
» Şairler teşbih (benzetme) sanatına çok başvurur. 

 Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır. 

Örnek(ler) 
» Cahit Sıtkı Tarancı’nın (1910 – 1954) bazı şiirlerini ezbere biliyorum.. 

 Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti 
yay ayraç içine alınır. 

Örnek(ler) 
» Adam, çok zeki (!) olduğunu söylüyor.. 

 Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru 
işareti yay ayraç içine alınır. 

Örnek(ler) 
» 1496 (?) yılında doğan Fuzuli… 

  

11. Kısa Çizgi (-) 

 >  Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konur. 

Örnek(ler) 
» Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu 
bulanık. Kanepe– 
lerde kimseler yok. 

Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. 



Örnek(ler) 
» Vatanını –Türkiye’yi– çok özlemişti. 

 Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 
» mor–ar–t–acak–lar–mış 
» yol–cu–lar 

Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» oyna–, ağlat–, bekle– 

Eklerin başına konur. 

Örnek(ler) 
» Bu cümlede –de eki farklı bir işlevde kullanılmış. 

Heceleri göstermek için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» du–var–da–ki 
» ak-şam-le-yin 

 Kelimeler veya sayılar arasında “-den…-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için 
kullanılır. 

Örnek(ler) 
» 2013–2014 eğitim–öğretim yılı, 
» Fenerbahçe–Galatasaray karşılaşması 
» Türkçe–Fransızca Sözlük 

Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. 

Örnek(ler) 
» On on beş dakika önce üç beş kişi buraya geldi. 

Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» –2 °C 

Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. 

Örnek(ler) 



» 50–20=30 

  

12. Uzun Çizgi (—) 

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

Örnek(ler) 
» Beyza sordu: 
— Herkes ekmek parası için çalışıyor da fırıncılar niçin çalışıyor? 

 Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir. 

Örnek(ler) 
» Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. 
İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal) 

 Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. 

Örnek(ler) 
» Sitem dolu bir ses tonuyla seslendi: “Niçin bizimle gelmedin?” 

  

13. Eğik Çizgi (/) 

 >  Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. 

Örnek(ler) 
» Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten 
en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim 
milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy) 

 Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına 
konur. 

Örnek(ler) 
» Merdiven Sokağı No.: 34 / 3 Ladik / SAMSUN 

 Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 

Örnek(ler) 



» 13/12/2013, 29/10/2023 

 Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. 

Örnek(ler) 
» -dık/-dik, -maz/-mez 

 >  Genel Ağ (internet) adreslerinde kullanılır. 

Örnek(ler) 
» http://www.dilbilgisi.net/yazim-bilgisi/noktalama-isaretleri/ 

 Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 

Örnek(ler) 
» 100/5 = 20 

 

 

5.Hafta 

Cümlenin Öğeleri 

 

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya 
birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına 
ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de öge denir. 
Cümlenin oluşumu için çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş isim soylu bir sözcük 
gerekir. Bu iki unsurdan birinin özelliklerine sahip bir sözcük, bir cümleyi oluşturmak için 
yeterlidir. 

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

1. Temel Öğeler 

Bir düşünceyi, bir dilek ya da duyguyu söz veya yazı ile anlatabilmek için en az iki öge 
gereklidir. Bunlar yüklem ve öznedir. Bunlara cümlenin temel öğeleri denir. 

 1.1. Yüklem (Fiil, Eylem) 

http://www.dilbilgisi.net/yazim-bilgisi/noktalama-isaretleri/


Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede 
yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz gibi, cümlenin 
temel ögesidir. Yani yüklem olmadan cümle de oluşmaz. 

Örnek(ler) 

» “Ben işlerimi zamanında yaparım.” 

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

»” Buradaki evlerin hepsi çok güzeldi.” 
cümlesinde “güzeldi” sözcüğü bağımsız bir yargıyı sonuca bağladığı için yüklemdir. 

»” Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.” 
cümlesinde ise “muhtaç” ismi, ek eylemin geniş zamanı ile çekimlenerek yüklem görevini 
üstlenmiştir. 

  

 NOT  Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da isim soylu sözcükler 

çekimlenerek bu görevi üstlenir. Yüklem bir sözcükten oluşabileceği gibi sözcük 
grubundan da oluşabilir. 

Örnek(ler) 

» “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.” 

cümlesinde “üstündeki kandır” sıfat tamlaması, 

» “Kadın, çocuğunu çok merak ediyordu.” 
cümlesinde “merak ediyordu” birleşik eylemi, 

» “Babamın çantası, arabanın bagajındaymış.” 
cümlesinde “arabanın bagajındaymış” isim tamlaması yüklem görevinde kullanılmıştır. 

1.2. Özne 

Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan veya cümledeki olanı karşılayan 
ögeye özne denir. Özne, cümlenin temel öğesidir; ancak her cümlede bulunmak zorunda 
değildir. 

Özne, fiil cümlelerinde işi yapandır. İsim cümlelerinde bir eylem bulunmadığı için özne, 
yüklemin bildirdiği durumda olandır. Özne, yükleme sorulan “kim, ne?” soruları ile 
bulunur. Ancak özellikle “ne” sorusu, nesneyi bulmak için de sorulduğundan, özne 
sorusunu yükleme “yapan kim, olan ne?” biçimlerinde sormamız daha doğru olur. 



Örnek(ler) 

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

cümlesinde “koşma” eylemini gerçekleştiren “çocuklar”dır. Bunu yükleme sorduğumuz 

“koşan kim?” sorusu ile bulabiliyoruz. 

» “Bugün hava çok güzeldi.” (güzel olan ne?) 
cümlesinde özneyi bulmak için sorumuzu yüklemle birlikte sorarız: “Güzel olan ne?” 
Cevap durumundaki “hava” sözcüğü özne görevindedir. 

  

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

  

1.2.1. Gerçek (Açık) Özne 

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

Örnek(ler) 

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

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

durumundadır.  

1.2.2. Gizli Özne 

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

Örnek(ler) 

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

cümlesinin yüklemi “anlatacağım” sözüdür. Özneyi bulmak için “anlatacak olan kim?” 

diye soruyoruz, “Ben” cevabı alıyoruz; ancak bu söz cümlede yok, biz bunu yüklemin 

bildirdiği şahıstan çıkarıyoruz. Öyleyse bu cümlenin öznesi gizli öznedir. 

»” Dün akşam çok eğlendik.” (eğlenen kim? → biz → gizli özne) 
» “Bize soğuk davranıyor.” ( soğuk davranan kim? → o → gizli özne) 

  



1.2.3. Sözde Özne 

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

Örnek(ler) 

»” Bu konu çok iyi anlaşıldı.” 

cümlesinin yüklemi “anlaşıldı” sözüdür. Özneyi bulmak için “anlaşılan ne?” diye 

soruyoruz, “Bu konu” cevabı alıyoruz. “Bu konu” sözü burada özneymiş gibi gözükse de 

aslında işi yapan değil, işten etkilenen konumundadır. “anlaşılma” eyleminin kimin 

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

Eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmadığı için “bu konu” özne olarak kabul 

edilmektedir. 

  

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

Örnek(ler) 

» “Uzun boylu, genç biri kapıyı açtı.” 

cümlesinde “uzun boylu genç biri” sıfat tamlaması özne durumundadır; çünkü “açtı” 

eylemini yapan kişidir. 

»” Dolabın kapısı kilitliydi.” 
cümlesinde “dolabın kapısı” belirtili isim tamlaması özne göreviyle kullanılmıştır; çünkü 
özneyi bulmak için sorulan “kilitli olan ne” sorusuna “dolabın kapısı” ad tamlaması cevap 
vermektedir.  

2. Yardımcı Öğeler 

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

 2.1. Nesne 

Nesne, cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öğedir. Nesne, sadece yüklemi geçişli 
olan fiil cümlelerinde vardır ve yükleme sorulan “ne, neyi, kimi?” sorularıyla bulunur. 

Örnek(ler) 



» “Bugün seni çok aradım.” (kimi aradım?) 

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

» “ Fuardan kardeşime kitap aldım.” (ne aldım?) 
cümlesinde “ne” sorusuna cevap veren “kitap” sözcüğü nesnedir. 

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

2.1.1. Belirtili Nesne 

Yükleme sorulan “neyi, kimi?” sorularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. 
Belirtili nesne durumundaki sözcük ya da sözcükler yükleme belirtme hâl ekiyle (-i) 
bağlanır. 

Örnek(ler) 

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

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

kullanılmıştır. 

2.1.2. Belirtisiz Nesne 

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

Örnek(ler) 

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

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

olarak kullanıldığından yani belirtme hâli eki almadığından belirtisiz nesnedir. 

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

Örnek(ler) 

» “ Kalemi dün akşam kaybolmuş.” 

       özne                               yüklem 

cümlesinde özneyi bulmadan “Neyi kaybolmuş?” sorusunu sorar ve “kalemi” sözcüğüne 

nesne dersek yanılmış oluruz. Çünkü önce özneyi bulmalıyız. Buna göre “Kaybolan ne?” 

sorusunu sorduğumuzda “kalemi (Onun)” cevabını alırız. Demek ki “kalemi” sözcüğü 

nesne değil, öznedir.  



2.2. Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) 

Dolaylı Tümleç, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğedir. 

Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan 
öğedir. Yer tamlayıcısı “-e, -de, -den” ekleriyle oluşan sözcük veya sözcük gruplarıdır. 
Dolaylı tümleç, yükleme sorulan “kime, kimde, kimden; nereye, nerede, nereden; neye, 
neyde, neyden?” gibi sorularla bulunur. 

Örnek(ler) 

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

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

tümleçtir. 

» “Seninle evde konuşacağım.” (nerede konuşacağım?) (dolaylı tümleç / yer tamlayıcısı) 
cümlesinde yükleme sorulan “nerede” sorusuna cevap veren “evde” sözcüğü dolaylı 
tümleç görevindedir. 

 NOT  İsmin “-e, -de, -den” hâl eklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç 
görevinde bulunmaz. Bu ekleri alan sözcükler, cümlede zaman veya durum bildirirse, 
zarf tümleci olur. 

Örnek(ler) 

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

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

Yukarıdaki cümlelerde “ayakta ve akşama” sözleri zarf tümleci görevindedir. Bunu 

yükleme sorduğumuz sorulardan da anlayabiliriz. Birinci cümlede hâl ekini alan sözcük 

“nasıl”, ikinci ve üçüncü cümledeki sözcükler ise “ne zaman” sorularına cevap 

vermektedir. 

2.3. Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı) 

Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan ve yükleme 
sorulan “ne zaman, nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde?” gibi sorulara cevap 
veren söz ya da söz öbekleri cümlede zarf tümleci (zarf tamlayıcısı) olarak kullanılır. 

Örnek(ler) 

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

cümlesinde yükleme sorulan “ne zaman” sorusuna cevap veren “bugün” sözü zaman 

bildiren zarf tümlecidir. 



» “Tuğçe derslerine çok çalışırdı.” (ne kadar çalışırdı?) (zarf tümleci) 
cümlesinde yükleme sorulan “ne kadar” sorusuna cevap veren “çok” sözcüğü miktar 
bildiren zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. 

 NOT  Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri vb.” sözcükler, yalın halde kullanıldığında zarf 
tümlecidir. Ancak bu sözcükler isimlere eklenen hâl eklerini aldıklarında zarf tümleci 
olmaz, cümlenin farklı bir öğesi olur. 

Örnek(ler) 

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

cümlesinde “Nereye çıkmıştı?” sorusuna cevap veren “dışarıya” sözcüğü “-e” hal eki 

aldığı için dolaylı tümleçtir. 

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

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

nesne görevindedir. 

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

2.3.1. Edat Tümleci 

Yüklemin ne ile (hangi araçla), kimin ile, hangi amaçla, yapıldığını gösteren söz 
öbeklerine edat tümleci denir. Yükleme sorulan “ne ile, ne için, kiminle, kimin için?” 
sorularıyla bulunur. 

Edat tümleci olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir. Çıkmış sorularda, 
seçeneklerde bile olsa, edat tümleci adının geçtiği görülmemiştir. Ancak bazı soruların 
çözümünde yardımcı olduğu söylenebilir. Eğer seçeneklerde “edat tümleci” adı 
geçmiyorsa, siz “edat tümleci” olarak gördüğünüz söz öbeklerine zarf tümleci de 
diyebilirsiniz. 

Örnek(ler) 

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

» Bu araştırmayı arkadaşlarıyla yapmış. (kiminle yapmış?) 

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

  

3. Ara Söz 



Herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak cümleye giren, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında 
yer alan, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralmaya yol 
açmayan, bazen bağımsız olarak da cümleye girebilen sözcük ya da sözcük gruplarına ara 
söz denir. 

Örnek(ler) 

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

» “İzmir’e, doğduğu kente, gidiyordu.” 

» “Yaşlı adam onu, kara kuru çocuğu, bağrına bastı.” 

Yukarıdaki cümlelerde ara söz, cümlenin sırasıyla “özne, dolaylı tümleç, nesne” gibi 

öğelerini oluşturmuştur. 

» “Ülkenize, Belçika’ya, bizi de davet eder misiniz?” 
» “Dünyanın en yüksek noktasına, Everest’e, bir Türk sporcu da tırmandı.” 
cümlelerinde “Belçika” ve “Everest’e” sözleri ara sözdür ve dolaylı tümleçlerin açıklayıcısı 

olarak kullanılmıştır.  

 NOT  Ara söz, bir öğenin açıklayıcısı olarak kullanılmışsa, daima açıkladığı öğeden sonra 
gelir. Bir öğenin açıklayıcısı olarak kullanılmamışsa cümlede bağımsız olarak kullanılır 
ve cümle dışı unsur olarak kabul edilir. 

Örnek(ler) 

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

cümlesinde “sen de hatırlayacaksın” sözleri ara sözdür; ama herhangi bir öğenin 

açıklayıcısı olarak kullanılmamıştır dolayısıyla cümle dışı unsurdur. 

 

 

6. HAFTA 

Anlatım Bozuklukları 

 

1. Anlamsal Bozukluklar  

2. Yapısal Bozukluklar 

 

Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarırken kurduğumuz cümlelerin açık ve 

anlaşılır olması, gereksiz unsurlar taşımaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil 



bilgisi açısından doğru olması gerekir. Cümlelerimiz bu özellikleri taşımadığında, anlatım 

bakımından bozuk olur; iletişim tam olarak gerçekleşmez. 

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

bozukluklar olmak üzere iki temel başlıkta incelenir. 

 

1. Anlamsal (Anlama Dayalı) Anlatım Bozuklukları 

1.1. Gereksiz Sözcük Kullanılması 

İyi ve sağlam bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Cümlede gereksiz sözcüğün 

kullanılması, anlatım bozukluğuna yol açar. Cümlede düşüncenin belirtilmesinde belli bir 

görevi olmayan sözcükler gereksizdir. Bu tür sözcükler, cümleden çıkarılmalıdır. Bunu 

şöyle yapabiliriz: 

Bir sözcük cümleden çıkarıldığında, cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma, daralma 

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

o sözcük gereklidir. 

Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları, eş anlamlı kelimelerin 

bir arada kullanılması ve anlamca birbirini kapsayan kelimelerin bir arada kullanılması 

olmak üzere iki şekilde oluşur: 

1.1.1. Eş Anlamlı Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması 

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

içerisinde kullanılmasıyla oluşur. 

Örnek(ler) 

» Bari hiç olmazsa sen yanımızda kal. 

Cümlesinde “bari” ve “hiç olmazsa” sözcükleri aynı anlama gelmektedir. Bu iki sözcük de 

aynı anlama geldiğine göre, cümlede ikisinin bulunmasına gerek yoktur. Demek ki biri 

gereksiz kullanılmıştır. Bu durumda cümleyi “Bari sen yanımızda kal.” ya da “Hiç olmazsa 

sen yanımızda kal.” şeklinde kurabiliriz. 

» Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz. 

Cümlesinde “hâlâ” ve “henüz” sözcükleri eş anlamlıdır. İki sözcük de “şimdiye kadar” 

anlamındadır, iki sözcük de aynı anlamı karşıladığına göre, biri gereksizdir, çıkardığımızda 

cümlenin anlamında bir daralma olmaz. O hâlde cümleyi iki şekilde oluşturabiliriz: 

“Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı.” 

“Yetkililer bir açıklama yapmadı henüz.” 

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



Cümlesinde “aynen” ve “olduğu gibi” sözleri anlamca aynıdır. İki sözcük de 

“değiştirmeden, değişiklik yapmadan” anlamındadır. Cümlede bozukluğu gidermek için 

bu iki sözcükten birini çıkarırız: 

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

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

» Çocuk, az kalsın, neredeyse merdivenden düşecekti. 

Cümlesinde “az kalsın” sözcüğü de “neredeyse” sözcüğü de aynı anlama gelmektedir: Bir 

işin olması, gerçekleşmesi çok yakınken olmaması. İyi bir cümlede aynı anlama gelen 

sözcükler kullanılmamalı, kuralından hareketle bu iki sözcükten birini çıkarırız: 

“Çocuk, az kalsın merdivenden düşecekti.” 

“Çocuk, neredeyse merdivenden düşecekti.” 

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

Bazen cümlede aynı anlama gelen sözcükler kullanılmaz. Anlamca birbirini kapsayan 

sözcükler kullanılabilir. Bir sözcüğün ifade ettiği anlam, diğer sözcük içinde olduğundan, 

bu tür ifadeler de anlatım bozukluğuna yol açar. 

Örnek(ler) 

» Kardeşim soruları hemen çözüverdi. 

Cümlesinde böyle bir kullanım söz konusudur. “Hemen” ile “çözüverdi” sözcükleri eş 

anlamlı değildir. Ancak “çözüverdi” eyleminde “tezlik, hemen yapma” anlamı vardır. 

Eylemde bu anlam olduğuna göre cümlede tekrar “hemen” sözcüğünün kullanılmasına 

gerek yoktur: “Kardeşim soruları çözüverdi.” 

» Okula her gün iki kilometre yaya yürüyerek giderdi. 

Cümlesinde “yaya” ve “yürüyerek” sözcüklerinin birlikte kullanılması anlatım 

bozukluğuna yol açmıştır. Çünkü “yürümek” sözcüğünde “yaya” anlamı zaten vardır. 

Öyleyse cümleyi şöyle söyleyebiliriz: “Okula her gün iki kilometre yürüyerek giderdi.” 

» Almanya’daki arkadaşımla karşılıklı mektuplaşırız. 

Cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Burada “karşılıklı” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. 

Çünkü “mektuplaşmak” eylemi zaten “karşılıklı” yapılır. Bu sözcükte “karşılıklı” anlamı 

olduğuna göre aynı sözcüğü cümlede tekrar etmek yanlıştır: “Almanya’daki arkadaşımla 

mektuplaşırız.” 

1.2. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması 

İyi bir cümle, karşıladığı yargıyı tam olarak anlatmalıdır. Yani cümleden bir anlam 

çıkarılmalıdır. Böyle olmaz da cümle çeşitli anlamlara gelirse hem öyle bir anlam hem 

böyle bir anlam çıkarsa ve birden çok yoruma yol açarsa, o cümlede çelişkili anlatım söz 



konusudur. İyi bir cümle açık olmalıdır. Cümledeki açıklık ise anlamın kolayca anlaşılır 

olması demektir. Anlamca birbiri ile uyuşmayan sözcüklerin bir arada kullanılması, 

cümlede çelişkili ifadenin doğmasına neden olur. 

Örnek(ler) 

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

Cümlesinde çelişkili bir anlatım söz konusudur. Bu cümlede “tam” ve “üç yıla yakın bir 

zaman” sözleri çelişkili anlatıma yol açmıştır. Cümlenin doğru kullanımı şöyle olmalıdır: 

“Üç yıla yakın bir zaman, insanlık dramı yaşandı burada.” 

» Elbette Selim de ağabeyleri ile gitmiş olabilir. 

Cümlesinde “gitmiştir” mi, yoksa “gitmiş olabilir” mi anlatılmak isteniyor. Yani cümlede 

ya kesinlik ya da ihtimal anlamı olmalıdır. Cümlede ikisi de olduğundan çelişkili anlatım 

söz konusu. Bu cümle iki şekilde düzeltilebilir: “Elbette Selim de ağabeyleri ile gitmiştir.” 

“Selim de ağabeyleri ile gitmiş olabilir.” 

1.3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması 

Sözcüklerin karşıladığı anlam iyi bilinmelidir. Bu olmazsa, anlatmak istediğimiz düşünce 

ile ortaya çıkan düşünce farklı olur. Bu nedenle konuşurken ya da yazarken, 

düşüncelerimizi tam ifade edecek sözcükleri kullanmalıyız. Aksi hâlde düşüncelerimizi iyi 

anlatamayız, hatta sözümüz yanlış anlaşılabilir. 

Örnek(ler) 

» Türkiye’de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor. 

Cümlesinde “kuraklık” sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Çünkü bu sözcük “toprak için nemi 

olmayan, çorak” anlamında kullanılır. Cümlede ise topraktan değil, gölden söz edilmiş. 

Öyleyse göllerde suyun çekilmesi söz konusu olabilir. Bu da “kuruma” sözcüğü ile 

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

kuruma tehlikesi yaşıyor.” 

» Öğretmen, konuyu en ayrımına kadar anlatmıştı. 

Cümlesinde “ayrım” sözcüğü yanlış kullanılmıştır. “Ayrım” sözcüğünde “başkalık, fark” 

anlamı vardır. Cümlede anlatılmak istenen bu anlam değildir. Konunun detaylarının da 

anlatıldığı anlamı verilmek isteniyor cümlede. Bu anlam “ayrıntı” sözcüğü ile sağlanabilir. 

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

“Öğretmen konuyu en ayrıntısına kadar anlattı.” 

» Yaş geliştikçe yalnız çevrenizdekilere değil, memleketinize de yardım aşkıyla 

yanıyorsunuz.” 



Cümlesinde “gelişmek” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü yaş gelişmez, ilerler. 

Bu nedenle cümlenin doğrusu şu şekilde olmalı: “Yaş ilerledikçe yalnız çevrenizdekilere 

değil, memleketinize de yardım aşkıyla yanıyorsunuz.” 

» Politika konusunda gençleri azımsamak doğru değildir. 

Cümlesinde “küçümsemek” sözcüğünün yerine “azımsamak” sözcüğü kullanılarak anlatım 

bozukluğu yapılmıştır. Çünkü “azımsamak “ile” küçümsemek” sözcükleri farklı anlamlar 

taşımaktadır. “Azımsamak”ta bir şeyi sayıca az bulmak söz konusudur. “Küçümsemek” 

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

görmek anlamı vardır. Cümlenin doğrusu şöyle olacaktır: “Politika konusunda gençleri 

küçümsemek doğru değildir.” 

» Herkes, petrol ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor. 

Cümlesindeki “ücret” sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Çünkü “ücret” sözcüğünde iş gücünün 

karşılığı olan para anlamı vardır. Bu sözcük yerine “fiyat” sözcüğü getirilmelidir. Bu, bir 

şeyin para karşılığı değerini ifade eder: “Herkes, petrol fiyatlarının yüksekliğinden 

yakınıyor.” 

1.4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması 

Cümledeki sözcüklerin yerinde kullanılmaması, söylenmek istenenin karşıtı bir anlamın 

ortaya çıkmasına ya da cümlenin anlaşılmamasına yol açar. 

Örnek(ler) 

» Yeni okula geldim ki ders zili çaldı. 

Cümlesinde “yeni” sözcüğü yanlış yerde kullanıldığından cümlenin anlamı da 

bozulmuştur. Cümlede anlatılmak istenen “okulun yeniliği” değildir. Aslında birinin “okula 

vardığı sırada” zilin çalması anlatılmak istenmiştir. Öyleyse cümlenin doğru şekli şöyle 

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

» Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır. 

Cümlesinde “çok” sözcüğünün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu vardır. Bu cümlede “çok” sözcüğü “sınıf” sözcüğünden önce kullanıldığı için 

sanki öğrenciler değişik sınıflarda bulunmuşlar da onun için sıkılmışlar anlamı çıkmıştır. 

Halbuki cümlede öğrencilerin bir sınıfta “uzun süre bulunması” anlatılmak istenmiş. 

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

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

Cümlesinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 

vardır. Bu cümlede “üç” sözcüğü yanlış yerde kullanılmış, bu nedenle yanlış bir anlam 

oluşmuştur. Cümlede asıl anlatılmak istenen, “üniversiteli üç genç”tir; ancak “üç” 

sözcüğü yanlış yerde kullanılınca cümleden “üç tane üniversite bitirmiş genç” anlamı 



çıkıyor. Bu nedenle “üç” sözcüğü “genç” sözcüğünden önce kullanılmalıdır: “Fizik dalında 

yapılan yarışmada ülkemizi üniversiteli üç genç temsil edecek.” 

1.5. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması 

Deyimler, dilin anlatım gücünü ve söyleyiş güzelliğini zenginleştiren unsurlardır. Deyimler, 

kısa ve özlü sözlerdir. 

Deyimlerin kalıplaşmış anlamları vardır ve deyimler bu kalıplaşmış anlamları çerçevesinde 

kullanılır. Kalıplaşmış belli bir anlamı karşılayan deyimin başka bir anlamda kullanılması, 

anlatım bozukluğuna yol açar. 

Örnek(ler) 

» Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk. 

Cümlesinde “göz yummak” deyimi yanlış anlamda kullanılmıştır. Bu, “kusurlarını hoş 

karşılamak, görmezlikten gelmek” anlamında bir deyimdir. Yukarıdaki cümlede ise 

“kusur” yok, bir kişinin iyilikleri var. Bu nedenle “göz yummak” deyimi yanlış 

kullanılmıştır: “Onun bize yaptığı iyiliklere minnettar kaldık.” 

» Müfettişlerin geleceğini öğrenen müdürün etekleri zil çalıyordu. 

Cümlesinde “etekleri zil çalmak” deyiminin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir 

anlatım bozukluğu vardır. “Etekleri zil çalmak”, çok sevinmek, işleri yolunda olmak 

anlamında bir deyimdir. Bu deyimin yerine “etekleri tutuşmak” deyiminin kullanılması 

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

“Müfettişlerin geleceğini öğrenen müdürün etekleri tutuştu.” 

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

Cümlesinde “canı burnuna gelmek” deyiminin yanlış kullanılmasından doğan bir anlatım 

bozukluğu vardır. Çünkü cümlede büyük bir tehlike ile yüz yüze gelme anlatılmaktadır. 

Ama bu yanlış bir deyimle ifade edilmiştir. Çünkü “canı burnuna gelmek” deyimi “çekilen 

sıkıntıların dayanılmaz hâle geldiği durumlar” için kullanılır. Doğrusu: “Şoför hatalı 

sollama yapmış, bütün yolcuların yüreği ağzına gelmişti.” 

1.6. Anlam Belirsizliği 

Kişilerden ya da onlarla ilgili durumlardan söz ederken, o kişilerin yerini tutan zamirleri 

kullanmayız. Bundan dolayı cümlede kişi bakımından bir belirsizlik ortaya çıkar. Anlam 

belirsizliği dediğimiz bu ifade bozukluğunu gidermek için cümlede sözünü ettiğimiz kişinin 

yerini tutacak zamiri mutlaka kullanmalıyız. 

Örnek(ler) 

» Okula gitmediğini bugün öğrendim. 

Cümlesinde böyle bir bozukluk vardır. Bu cümlede kişi zamiri kullanılmadığı için “kimin 

okula gitmediği” tam olarak bilinmiyor: O mu, sen mi? Çünkü cümle; 



“Onun okula gitmediğini bugün öğrendim.” ya da 

“Senin okula gitmediğini bugün öğrendim.” olabilir. Bu nedenle kişi kavramının net 

olması için cümleye kişi zamiri mutlaka getirilmelidir. 

» Kardeşini okulda göremedim. 

Cümlesinde de anlam belirsizliği vardır. Bu cümlede kimin kardeşinden söz edildiği belli 

değildir. Bunu engellemek için kişi zamiri cümleye getirilmelidir: 

“Senin kardeşini bugün okulda göremedim.” 

“Onun kardeşini bugün okulda göremedim.” 

Anlam belirsizliği anlatım bozukluğu karikatürü 

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

belirsizliği noktalama yanlışlığından da kaynaklanabilir. 

Örnek(ler) 

» Gazeteci bayanın sözlerini dikkatle dinledi. 

Cümlesinde anlamca bir belirsizlik vardır. Çünkü cümlede sözleri dinleyen “gazeteci” mi, 

yoksa “bayan” mı olduğu belli değildir. Bu belirsizliği “gazeteci” sözünden sonra cümleye 

virgül (,) getirerek giderebiliriz. 

1.7. Mantık ve Sıralama Yanlışlığı (Hatası) 

Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması ya da cümlenin mantık 

açısından yanlış oluşturulması sonucunda ortaya çıkan anlatım bozukluklarıdır. 

Örnek(ler) 

» İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeydeydi. 

Bu cümlede mantık hatası yapılmıştır çünkü ilk kez yapılan bir gösteriye gelen izleyici 

sayısının, rekor düzeyde olup olmadığı bilinemez. 

» Bırak patates doğramayı, yemek bile yapamaz o. 

Cümlesinde sıralama hatası vardır. Yemek yapmak, patates doğramaktan daha zor ve üst 

düzey bir eylemdir. Bu yüzden “patates doğramayı” sözüyle “yemek bile yapamaz” sözü 

yer değiştirmelidir: “Bırak yemek yapmayı, patates bile doğrayamaz o” 

 

7. HAFTA 

Anlatım Bozuklukları 

2. Yapısal (Yapıya Dayalı) Anlatım Bozuklukları 



 

2.1. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu 

Özne – yüklem uyumsuzluğu kişi bakımından, tekillik-çoğulluk bakımından ve özne 

eksikliği bakımından olmak üzere üç grupta incelenir: 

2.1.1. Kişi Bakımından Uyumsuzluk 

İyi bir cümlede özne ve yüklem arasında kişi bakımından uyum olmalıdır. 

KURAL Özne birinci tekil, ikinci tekil veya üçüncü tekil (ben, sen, o) ise yüklem birinci 

çoğul kişiye göre çekimlenmelidir. 

Örnek(ler) 

» Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmişti.” 

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

Cümlesinde özne ile yüklem arasında uyumsuzluk söz konusu. Özne 1. çoğul olduğuna 

göre yüklemin de birinci çoğul olması gerekir: 

“Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmiştik.” 

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

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

Örnek(ler) 

» Ben ve arkadaşlarım burayı seviyoruz. 

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

» Ben ve o bu sabah İzmir’e gideceğiz. 

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

» Sen ve kardeşin bu ödevi bitirmelisiniz. 

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

1.1.2. Tekillik-Çoğulluk Bakımından Uyumsuzluk 

Özne ile yüklem arasında belli bir uyum söz konusudur. 

 

Özne insan ve çoğul ise yüklem tekil ya da çoğul olabilir. Ancak insan dışındaki varlıkların 

(hayvan, bitki, kavramlar…) çoğul şekilleri özne olduğunda yüklem daima tekil olur. 

Örnek(ler) 

» Çocuklar bahçede top oynuyorlar. 



» Öğretmenler, öğrencilerinin iyiliğini ister. 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi özne insan ve çoğulken yüklem çoğul ya da tekil 

olabiliyor. Diğer bütün durumlarda yüklem her zaman tekil olur. 

» Kuşlar ne de güzel uçuyorlar. (yanlış) 

Kuşlar ne de güzel uçuyor. (doğru) 

» Ağaçlar çiçek açmışlar. (yanlış) 

Ağaçlar çiçek açmış. (doğru) 

» Gözlerim yakını iyi görmüyorlar. (yanlış) 

Gözlerim yakını iyi görmüyor. (doğru) 

1.1.3. Özne Eksikliği Bakımından Uyumsuzluk 

Özne ile yüklem arasında tekillik, çoğulluk ve kişi uyumsuzluğunun yanında, özne eksikliği 

de anlatım bozukluğuna yol açar. 

Özne, cümlenin temel ögesidir. Yüklemde bildirilen iş, oluş ya da hareketi yapan 

durumundadır. Yüklemdeki eyleme göre öznenin olmaması ya da bir öznenin birden fazla 

yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu, daha çok sıralı ve bağlı 

cümlelerde karşımıza çıkan bir bozukluktur. 

Örnek(ler) 

» Bir milletin dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselemez. 

Cümlesinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk söz konusudur. Bu cümlede 

özne belirtilmemiş, bu da ifadeyi eksik bırakmıştır. Cümleye özne getirerek bozukluğu 

giderebiliriz: 

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

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

yükselemez.” 

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

Cümlesinde “herkes” öznedir. Bu özne “nefret ediyor.” ve “görmek istemiyordu.” 

yüklemlerine bağlanamadığından bozukluk meydana gelmiştir. 

“Herkes ondan nefret ediyor.” doğru. Ama: “Herkes onun yüzünü bile görmek 

istemiyordu.” cümlesinde “herkes” öznesi “görmek istemiyordu” yüklemine 

bağlanamıyor. Bu nedenle ikinci cümleye özne getirilmeli, ifade düzeltilmelidir: 

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

Özne                          yüklem           özne                                           yüklem 



» Onun tezi yakında bitecek ve öğretmen olarak göreve başlayacak. 

Cümlesinde “özne” eksikliği bozukluğa yol açmış. Bu cümlede “onun tezi” ikinci cümlenin 

öznesi olarak da görüldüğünden anlatım bozulmuştur. Bu bozukluk ikinci cümleye özne 

getirilerek giderilebilir: 

“Onun tezi yakında bitecek ve o öğretmen olarak göreve başlayacak.” 

Özne                          yüklem      özne                                          yüklem 

2.2. Eklerle İlgili Yanlışlar 

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

Örnek(ler) 

» Biz okumasını sevmeyen bir milletiz. 

Cümlesinde “okumasını” sözcüğünde iyelik eki gereksiz ve yanlış kullanılmıştır. Cümlenin 

doğrusu: “Biz okumayı sevmeyen bir milletiz.” olmalıdır. 

» Hayat kimine mutluluk verdiğini, kimini mutsuz ettiğini görüyoruz. 

Cümlesinde ilgi eki “eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Çünkü 

cümlede “verdiğini” sözcüğüne sorduğumuz “kimin verdiğini” sorusuna cevap 

alamıyoruz. “Hayat” sözcüğüne “-ın” ilgi eki getirilirse bu cümledeki anlatım bozukluğu 

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

2.3. Öge Eksikliği 

Cümlede kullanılması gereken bir öğenin bulunmaması, anlatım bozukluğuna yol açar. 

Cümlenin temel öğeleri özne ve yüklem eksikliğini işlediğimizden, burada nesne ve dolaylı 

tümleç eksikliği üzerinde duracağız. 

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

yükleme bağlanamamasından kaynaklanır. 

Örnek(ler) 

» Ben öğretmenime inanır ve severim.” 

Cümlesinde “öğretmenime” dolaylı tümlecinin “inanır ve severim” yüklemlerine 

bağlanmak istenmesi anlatım bozukluğuna yol açmıştır. 

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

Bu nedenle ikinci cümleye “nesne” getirilerek bozukluk giderilebilir: 

“Öğretmenime inanır, onu severim.” 

» İnsanlar gazetelere inanmıyor bu nedenle de çok az okuyor. 



Cümlesinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk söz konusudur. Çünkü 

“inanmak” eylemi geçişsizdir. Nesne almadan kullanılabilir. Ama “okumak” eylemi 

geçişlidir. Öyleyse bu eyleme göre, cümleye nesne getirmek gerekir. Nesne 

getirilmediğinde cümlede yanlış bağlanma ortaya çıkacaktır: insanlar gazetelere 

inanmıyor, gazetelere okuyor.” Dikkat ettiyseniz “gazetelere okuyor” ifadesi yanlıştır. 

Bunu gidermek için de ikinci cümleye nesne getiririz. Bu durumda cümle şöyle olur: 

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

» Neden en çok şairlere kızarlar, korkarlar. 

Cümlesinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu 

cümledeki “şairlere” dolaylı tümleci “kızarlar” yüklemine bağlanabiliyor; ama “korkarlar” 

yüklemine bağlanamıyor. Bu nedenle ikinci cümleye dolaylı tümleç getirilmelidir: 

“Neden en çok şairlere kızarlar, şairlerden korkarlar.” 

2.4. Yüklem Eksikliği 

Sıralı ve bağlı cümlelerde iki cümlenin bir yükleme bağlanması sonucu anlatım bozukluğu 

meydana gelir. Yüklem eksikliği, bazen ikinci bir eylemin kullanılmaması ya da ek eylemin 

ortak kullanılması ile oluşur. 

Örnek(ler) 

» Beşiktaş iskelesine geldiğimizde o işine, ben evime gittim. 

Cümlesinde “yüklem” eksikliği anlatım bozukluğuna yol açmış. Her iki cümleyi “gittim” 

yüklemine bağlayamayız. “Ben gittim” olur ama “o gittim” olmaz. Bu nedenle cümledeki 

yüklem eksikliğini giderirsek cümle anlamlı hâle gelir: 

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

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

Cümlesinde yüklem eksikliği bozukluğa yol açmıştır. Evet, “bugün kuşkuya düşmüyorum” 

ifadesi doğru, ama “dün düşmüyorum” yanlıştır. 

Bu nedenle cümleye yüklem getirilmelidir: 

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

» Evimiz küçük, bahçesi de güzel değildi. 

Cümlesinde ek-fiil eksikliği nedeniyle esas anlatılmak istenen, ifade edilemiyor. Cümlede 

evin küçük olduğu, bahçenin güzel olmadığı söylenmek istenirken bunun tersi bir anlam 

ortaya çıkıyor (evin küçük olmadığı, bahçenin güzel olmadığı). 

Bu nedenle ek-fiil eksikliği giderilerek cümle anlamlı hâle getirilmeli: 

“Evimiz küçüktü, bahçesi de güzel değildi.” 



2.5. Tamlama Yanlışları 

Çoğunlukla ad ve sıfatların aynı tamlanana bağlanması sonucu oluşan bir anlatım 

bozukluğudur. Bu nedenle isimlerle sıfatların aynı tamlanana bağlandığı kullanımlara 

dikkat etmek gerekir. 

Örnek(ler) 

» Özel ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi. 

Cümlesinde “kamu kuruluşları” ifadesi doğrudur. Çünkü bu, isim tamlamasıdır. Ancak 

“özel” sözcüğü “kuruluşları” tamlananına bağlanamaz. Çünkü “özel” sözcüğü sıfattır. Bu 

nedenle “özel kuruluşları” ifadesi yanlıştır. Cümledeki bozukluğu gidermek için “özel” 

sözcüğünden sonra “kuruluşlar” sözü getirilmelidir: 

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

» Derste belgisiz ve işaret sıfatlarını işledik. 

Cümlesinde “belgisiz” sözcüğü sıfat, “işaret” sözcüğü ise isimdir. Hem sıfatın hem ismin 

aynı tamlanana (sıfatları) bağlanması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Bu bozukluğu 

gidermek için “belgisiz” sözcüğünden sonra “sıfatlar” sözcüğünü getirmek gerekir: 

“Derste belgisiz sıfatları ve işaret sıfatlarını işledik.” 

UYARI Dilimizde çokluk anlamı taşıyan belgisiz sıfat tamlamalarındaki isimler çokluk eki 

almaz. 

Örnek(ler) 

» Burada insanı şaşkına çeviren birçok güzellikler var.” 

Cümlesinde “birçok güzellikler” belgisiz sıfat tamlamasındaki “güzellikler” sözcüğünde “-

ler” eki gereksiz kullanılmıştır. Çünkü “birçok” sözünde zaten çokluk anlamı vardır. 

Cümlenin doğrusu: 

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

2.6. Bağlaç Yanlışları 

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

kullanımlarda anlatım bozukluğu meydana gelir. 

Örnek(ler) 

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

Bu cümlede “fakat” kullanılması doğru değildir. “fakat” bağlacı bir olumlu yargıyla bir 

olumsuz yargıyı birbirine bağlar. Bu cümlede ise ilk yargı da olumludur. Bu yüzden “fakat” 

çıkarılmalı, yerine “ayrıca” bağlacı kullanılmadır: 

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



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

Bu cümlede “ama” kullanılması doğru değildir. “Ama” cümleden atılmalı ya da yerine 

“çünkü” gParagrafın Yapı Yönü 

 

8. HAFTA 

Paragrafın Yapısı, Anlamı, Anlatımı ve Yorumu 

A) Paragrafın Yapısı 

1. Paragrafın Bölümleri (Giriş, Gelişme, Sonuç) 

2. Paragraf Oluşturma 

3. Paragraf Tamamlama 

4. Paragrafı İkiye Bölme 

5. Paragrafın Akışını Bozan Cümle 

6. Cümlelerin Yerini Değiştirme 

 

Paragrafın yapısı konusunu paragrafın bölümleri, paragraf oluşturma, paragraf 

tamamlama, paragrafı ikiye bölme, paragrafın akışını bozan cümle, cümlelerin yerini 

değiştirme olmak üzere altı ana başlıkta inceleyebiliriz: 

1. Paragrafın Bölümleri 

Paragrafı oluşturan cümlelerin her birisinin kendine özgü yeri vardır. Bir paragrafın ilk 

cümlesi ile son cümlesi aynı nitelikleri taşımaz. Ayrıca paragrafı oluşturan cümleler 

birbirleriyle hem yapı hem de anlam bakımından bir ilişki içerisindedir. Bu cümleler bir 

yargıyı birbirlerine bağlı olarak anlatır. 

>  Paragraf; giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşur: 

1.1. Giriş Bölümü 

Genelde tek cümleden oluşan giriş bölümünde parçada anlatılacak konu verilir. 

Giriş cümlesi bağımsızdır. Diğer cümleler giriş cümlesine biçimce ve anlamca bağlıdır. 

Kendinden önce de bir cümle varmış gibi bir izlenimi uyandırmamalıdır. Bu yüzden giriş 

bölümü cümlesinde, sanki giriş cümlesinden önce bir cümle varmış anlamını verebilecek 

olan “bu yüzden, bundan dolayı, kaldı ki, yine de, ama, fakat, oysa, çünkü, bunun için, ise, 

de …” gibi bağlayıcı ifadeler yer almaz. 

Örnek(ler) 



» “Bunlar halkın ağaca verdiği önemi gösterir.” 

Yukarıdaki cümle parçanın ilk cümlesi olamaz. Çünkü bu cümlede geçen “bunlar” 

ifadesinden biz, halkın ağaca önem vermesinin gerekçeleriyle ilgili yargıların daha önce 

söylendiğini anlıyoruz. Demek ki yukarıdaki cümle bir sonuç cümlesidir. 

» “Ağaç sevgisi de halkımızın değerlerindendir.” 

Bu cümle de parçanın giriş cümlesi olamaz. Çünkü bu cümle kendinden önceki bir 

cümlenin devamı niteliğindedir. Demek ki daha önce halkın başka değerlerinden söz 

edilmiş, daha sonra bu değerlerden biri olan “ağaç sevgisi”ne değinilmiştir. 

» “Ağaç sevgisi toplumumuzun belleğine kazınmıştır.” 

Bu cümle ise giriş cümlesi olmaya uygundur. 

1.2. Gelişme Bölümü 

Giriş cümlesinden sonra gelen ve onu açıklayan, girişte belirtilen konunun ayrıntılarıyla 

ele alındığı bölümdür. Düşüncelerin açıklanması, anlaşılır hale gelmesi, yerine göre 

ispatlanması için betimleme, öyküleme, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma, 

açıklama gibi anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır. 

1.3. Sonuç Bölümü 

Gelişme bölümünde anlatılan olay, düşünce ya da duyguların bir sonuca bağlandığı 

bölümdür. Bazen ana düşünce sonuç bölümünde verilebilir. 

Sonuç bölümünde “sonuç olarak, özetle, bundan dolayı, kısaca…” gibi bağlayıcı ifadeler 

bulunabilir. 

Örnek(ler) 

» “Günlük yaşamımızda kullandığımız birçok madde sağlığımızı tehdit ediyor. Öyle ki 

soluduğumuz havadan, yediğimiz yemeklerden bile vücudumuza bol miktarda zehirli 

kimyasal maddeler giriyor. Arabaların egzozlarından çıkan dumanlar, bacalardan havaya 

karışan yakıt dumanları da zehirli maddelerle dolu. Sadece dışarısı mı? Evde de zehirli 

maddelerle çevrilmiş durumdayız. Evlerde kullandığımız böcek öldürücü ilaçlar, temizlik 

maddeleri vücudumuzu zehirleyen maddelerden sadece ikisi. Bu yüzden sağlıklı 

kalabilmek için yaşamımıza, yiyip içtiklerimize dikkat etmeli, sağlığımızın kıymetini 

bilmeliyiz.” 

Yukarıdaki paragrafta koyu yazılmış kısım “giriş”, altı çizili kısım “sonuç”, geri kalan kısım 

ise paragrafın “gelişme” bölümüdür. 

2. Paragraf Oluşturma 

Paragraf oluşturma soruları yapboz oyunu gibidir. Karışık şekilde verilen cümlelerden 

anlamlı bir paragraf oluşturmamız istenir. Aslında bu cümleler bir paragraftır. Ama bize 



sınavlarda sormak için cümleler özellikle karıştırılır. Amaç, kompozisyon yeteneğinizi 

ölçmektir. 

İşte, karışık şekilde verilen bu cümleleri dizerek anlamlı bir bütün oluşturmak yapboz 

oyunundaki gibi parçaların birbiriyle ilgilerini belirlemeye bağlıdır. Burada dikkat edilecek 

noktalar şunlardır: 

>  Öncelikle cümlelerin hepsi okunarak bu cümlelerin ne anlattığı belirlenmeye 

çalışılmalıdır. 

>  Olay yazılarında olayın gerçekleşme sırası, fikir yazılarında ise düşüncenin mantık sırası 

belirlenmelidir. Bunlar yapılırken ilk cümle olabilecek ifade tespit edilmelidir. 

>  Bu tip sorular seçeneklerden gidilerek de çok kolay bulunabilir 

Örnek(ler) 

» I. Çanakkale sırtlarını bombardıman ettiler. 

    II. Bir topçu bölüğünde yalnız Seyit ve Ali adlı iki topçu eri kaldı. 

    III. Oradan geçip İstanbul’u almaya çalışıyorlardı. 

    IV. 1915 yılında düşman gemileri Çanakkale Boğazı’na gelmişlerdir. 

    V.  Oradaki askerlerimizin çoğu şehit düştü. 

Bu cümlelerin hepsini okuduğumuzda Çanakkale Savaşı ile ilgili bir olayın hikâye edildiğini 

görmekteyiz. Yapacağımız iş, olayın gerçekleşme sürecini belirlemektir. 

Önce boğaza gemilerin gelmesi anlatılmalı. Gemilerin geliş amacı verilmeli. Sonra 

bombalama anlatılmalı. Bombalamadan sonra anlatılması gereken olay, askerlerimizin 

şehit düşmesi olacaktır. Yalnız şehit düşmeyen iki topçumuz vardır. Olay mantıken böyle 

sıralanmalı. Çünkü eylemlerden birinin gerçekleşmesi diğerine bağlıdır. 

Şimdi yaptığımız bu sıralamayı cümlelerle karşılaştıralım. Bu parçadan bir paragraf 

oluşturulduğunda sıralama IV – III -I – V – II şeklinde olmalıdır. 

3. Paragraf Tamamlama 

Bazı paragraf sorularında, parçanın bazı bölümlerinde boşluklar bırakılır ve bu boşluklara 

getirilebilecek uygun cümleler sorulur. Bu tür durumlarda parçanın anlam ve yapı 

özellikleri dikkate alınmalı, parça anlamca en uygun cümleyle tamamlanmalıdır. 

Örnek(ler) 

» “Kalemi elime aldığım zaman bir şey yazmadan kalıyorum diyorsanız, bilgi tokluğu ve 

duygu zenginliğine sahip olmak için bol bol okuyunuz. Küçük yaşlardan itibaren 

kitaplarla dost olunuz. Kitapların o geniş dünyasına kulaç açtığınız zaman kendinizi daha 

mutlu ve güvenli hissedeceksiniz. Okudukça yazmaya karşı ihtiyacınız artacak ve …” 



Bu parçada yazmak ile okumak arasında bir ilişki kurulduğunu görüyoruz. Bunu, parçanın 

giriş cümlesindeki “Kalemi elime aldığım zaman bir şey yazmadan kalkıyorum 

diyorsanız,…” varsayımına karşılık olarak, yine parçadaki “…bol bol okuyunuz.” 

ifadesinden anlıyoruz. Yani parçada, yazmak isteyene okumak tavsiye ediliyor. Parça 

“Okudukça yazmaya karşı ihtiyacınız artacak ve …” şeklinde devam ettiğine göre parçayı 

tamamlayacak ifade “yazmak” ile ilgili bir ifade olmalıdır. Öyleyse bu paragrafı “elinizi 

kaleme uzatacaksınız.” şeklinde bir ifadeyle tamamlayabiliriz. 

4. Paragrafı İkiye Bölme 

Yazar konuyu işlerken her bir paragrafta konunun farklı bir yönünü işler. Anlattığı bir 

şeyden farklı bir şeye geçiş yaptığında, yeni bir paragrafa da geçmesi gerekir. Sınavlarda 

iki ayrı düşüncenin işlendiği bölümler bir paragraf olarak verilir ve bizden bu paragrafı 

bölmemiz istenir. 

>  Bu tip sorularda yapılacak iş, her bir cümlede anlatılanı bir iki sözcükle belirlemektir. 

Daha sonra belirlenen bu ifadeler karşılaştırılmalıdır. 

Görülecektir ki bir kısım cümlelerde bir konudan bahsedilirken, diğer cümlelerde ise 

başka bir konudan söz ediliyor. Yapılacak en son iş; yeni, farklı konuya geçilen ilk 

cümleyi veya konuyla ilgili bakış açısının değiştiği ilk cümleyi belirlemektir. 

Örnek(ler) 

» “Heykelcilik, ilk insandan beri var olan bir sanat dalı. İlk insanlar; etkilendikleri, 

beğendikleri, saygı duydukları, onurlandırmak ya da anlamak istedikleri varlıkların 

heykellerini yaptılar. Heykelcilik sanatında ilk insanlardan bugüne çok yol alındı. Eskiden 

ilkel aletlerle yapılan bu güzel sanatlar şimdilerde modern aletlerle yapılmaya başlandı.” 

Yukarıdaki paragraftaki altı çizili kısım farklı bir konuya değindiği için paragraf bu 

bölümden ikiye ayrılabilir. 

5. Paragrafın Akışını Bozan Cümle 

Bir tren düşünün. Bir vagonu gri renkli, diğerlerinin hepsi siyah… Düşüncenin akışını 

bozan cümle gri renkli vagon gibidir. 

Paragrafı oluşturan cümlelerin hepsi aynı düşünce etrafında örgülenir, aynı konuyu 

anlatır. Yani her paragrafta bir konu işlenir. Farklı bir konu, farklı bir paragraf demektir. 

İşte düşüncenin ya da anlatımın akışını bozan bu tür sorularda diğer cümlelerden farklı 

bir konuyu işleyen cümleyi bulacağız. 

>  Bazen paragrafta bir konu anlatılırken farklı bir düşünce veya konunun farklı bir yönü 

bir cümle hâlinde araya girer. Düşüncenin akışını bozan cümlelerin sorulduğu sorularda 

bizden istenen, işte bu farklı cümleyi bulmaktır. 

>  Bu soruların çözümünde yapılacak iş; her bir cümlenin ne anlattığını, bir iki sözcükle 

belirlemektir. Sonra bu belirlemelerimizi karşılaştırmaktır. Görülecektir ki bir cümle 



haricinde hepsi aynı konudan veya konunun aynı yönünden bahsediyor. Farklı konudan 

bahseden cümle, düşüncenin akışını bozan cümledir. 

>  Bu tip sorular “parçanın bütünlüğüne uymayan, parçayla çelişen, düşüncenin akışını 

bozan, anlatımın akışını bozan, parçayla tutarlı olmayan cümle” şeklinde karşımıza çıkar. 

Örnek(ler) 

» “Bundan yaklaşık yirmi yıl önce yazılı olarak haberleşmek için mektup kullanıyorduk. 

Bu yolla mektupların yerine varması günlerce, bazen haftalarca sürüyordu. Bugün, 

haberleşmek için çoğunlukla elektronik posta (e-posta) kullanıyoruz. Hatta çok uzaktaki 

tanıdıklarımıza mektupların aylar sonra ulaştığı bile oluyordu.” 

Yukarıdaki paragrafta yıllar önce haberleşmek için mektup kullandığımızdan ve bu 

mektupların gönderilen yerlere ulaşma sürelerinden bahsedilirken altı çizili kısımda 

günümüzde e-posta kullandığımız belirtilmiş. Altı çizili kısımda anlatılan parçanın 

bütünlüğüne ve anlam akışına uymadığından parçanın anlam akışını bozmuştur. 

6. Cümlelerin Yerini Değiştirme 

Şiir veya düz yazıdan oluşan her parçanın bir konusu vardır. İyi bir parça kendi içinde 

konu bütünlüğüne sahiptir. Parçalar daha önce de değindiğimiz gibi giriş, gelişme ve 

sonuç bölümlerinden oluşur. 

Sınavda bazen bir parçayı oluşturan iki cümle yer değiştirilerek verilir. Bu değişikliğin 

düzeltilmesi istenir. 

>  Parçayı oluşturan cümleler anlamca birbirlerine bağlıdır. Biri diğerinin varlığını 

gerektirir. Özellikle olay anlatan parçalarda, zaman sıralaması vardır. Düşünce 

paragraflarında ise mantık sırası vardır. Yer değiştirilecek cümleleri bulurken bu noktalara 

dikkat etmek gerekir. 

>  Bu tür sorularda çözüme seçeneklerden de gidilebilir. 

Örnek(ler) 

» (1) Günümüz ozanları ise şiiri tartışmak yerine, şiir yazmak istiyorlar. (2) Nerede o 

1940’ların 1950’lerin coşkulu şiir tartışmaları. (3) Şiirin niteliği, niceliği, anlamlılığı kimseyi 

ilgilendirmiyor. (4) Şiirin ne olduğu konusu uzun zamandır tartışılmıyor. 

Yukarıdaki parçanın ilk cümlesinde yer alan “ise” ifadesinden dolayı bu cümle parçanın 

giriş cümlesi olamaz. Konunun verildiği cümle ilk cümle olur. Konu, 4. cümlede verildiğine 

göre ilk cümle ile dördüncü cümle yer değiştirilirse parça anlamlı bir bütün oluşturur. 

Böylece düşüncenin akışı da sağlanır. 

 

9. HAFTA 



Paragrafın Anlamı 

B) Paragrafın Anlam Yönü 

1. Paragrafta Ana Düşünce 

2. Paragrafta Yardımcı Düşünceler 

3. Paragrafın Konusu 

4. Paragrafta Başlık 

5. Paragrafta Anahtar Kelimeler 

6. Paragrafta Soru 

7. Paragrafta Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu 

8. Paragrafta Duygular 

9. Paragrafta Duyular 

10. Paragrafta Karakter 

Anlam bakımından paragraf; ana düşünce, yardımcı düşünceler, konu, başlık, anahtar 

kelimeler, soru, duygular, duyular, karakter ve paragrafta olay, zaman, yer, varlık kadrosu 

olmak üzere on ana başlıkta incelenir: 

1. Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 

Yazar veya şairler bir konu aracılığı ile belirli bir anlatım yöntemini kullanarak okuyucuya 

bir mesaj ulaştırır. Parçada okuyucuya verilmek istenen asıl düşünceye ana düşünce 

denir. Bir parçanın yazılmasının amacı ana düşüncedir, parçanın konusu da parçanın 

yazımı için araç niteliğindedir. 

Ana düşüncenin bazı özellikleri: 

>  Ana düşünce bir yargı bildirir. 

>  Parça okunduğunda herkesin vardığı ortak düşüncedir. 

>  Parçayı kapsar nitelikte genel bir yargıdır. 

>  Parça tek cümle ile özetlenecek olsa bu ana düşünce cümlesi olur. 

Bir parçada ana düşünceyi bulmak için şu yolu izleyebiliriz: 

1  Öncelikle konu bulunmalıdır. 

2  Yazarın konuyu ele alış amacının ana düşünceyi oluşturduğu unutulmamalıdır. 

3  Parçadaki bağlayıcı kavramlar varsa belirlenmeli; çünkü “kısacası, sonuçta, oysa, bence, 

özetle, aslında” gibi ifadelerden sonra ana düşünce gelebilir. 



4  Örnek verilmişse örnekten önceki yargının ana düşünceyi verebileceği hatırdan 

çıkarılmamalıdır. 

 

>  İyi bir paragrafta ana düşünce bir cümle şeklinde parçanın başında, sonunda veya 

herhangi bir yerinde verilir. Paragraftaki diğer cümleler ise ana düşünceyi açıklayıcı ya 

da destekleyici nitelikte olur. 

>  Ana düşünce, bazen de yazının bütününe sindirilmiş durumdadır. Bu durumda ana 

düşünce paragraf yorumlanarak, anlatılanlardan hareketle bulunur. 

>  Bu bilgiler göz önüne alınarak ana düşünce bulunurken parçada şu sorulara cevap 

aranmalıdır: 

– Yazar bu parçayı hangi amaçla yazmıştır? 

– Bize ne anlatmak istemektedir? 

Bu sorulara cevap aranırken karşımıza çıkacak düşünceleri, kendi görüşümüze göre 

değerlendirmemeliyiz. Parçada bizim kabul etmediğimiz, hatta tam tersini 

düşündüğümüz bir fikir işleniyor olabilir. Yazılanlardan hareketle ve yazara göre doğrular 

bulunmalıdır. 

 NOT 1  Parçanın ana düşüncesi, parçanın bütününü kapsar. Ana düşünce bulunurken 

sınırlamaya ve kapsayıcılığa dikkat edilmelidir. Ana düşünce olarak belirlenecek ifade 

parçanın tamamını kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Çünkü parçanın bir kısmını karşılayan 

düşünce ana düşünce olamaz. 

Örnek(ler) 

» “Türk milletini şiirsiz düşünemeyiz. O, asırlar boyu şiirle düşünmüş, şiirle konuşmuştur. 

Kahramanlıklarını şiirle ifade etmiş; üzüntülerini, sevinçlerini şiirle dile getirmiştir. 

Analar, çocuklarını şiirle avutmuş, şiirle uyutmuştur. Ölenlerin arkasından şiirle 

ağlanmıştır. Sözün özü, Türk milleti şiir zevki olan ve şiire yatkın bir millettir.” 

Bu parçanın ana fikrini bulmak oldukça kolay. Çünkü yazar parçanın bütününde 

anlattıklarını “sözün özü” diyerek son cümlede özetlemiştir. Bu cümleden yola çıkarak bu 

parçada “Şiirin milletimizin hayatında önemli bir yeri olduğu” düşüncesinin 

vurgulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Eğer biz bu parçanın ana düşüncesi için “Şiir, insan yaşamında önemlidir.” belirlemesini 

yapmış olsaydık hata ederdik. Çünkü bu düşünce parçada anlatılandan daha genel bir 

yargıdır. Oysa parçada şiirin bütün insanlar için önemi değil, sadece Türk insanının 

yaşamındaki yeri anlatılmış. 

Eğer bu parçanın ana düşüncesi olarak “Türk milleti kahramanlıklarını şiirle ifade 

etmiştir.” belirlemesini yapsaydık, yine hata yapmış olurduk. Çünkü bu sefer de ana 

düşünceyi oldukça daraltmış olurduk. Parçada, Türk milletinin kahramanlıklarını şiirle 



ifade ettiği anlatılmıştır; ama bu düşünce Türk milletinin yaşamında şiirin yerini 

anlatmak için kullanılmış yardımcı düşüncelerden  

sadece biridir. Yani parçayı kapsayıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla bu belirleme de ana 

düşünce olamaz. 

 NOT 2 Ana düşünce bazen de parçanın girişinde yani ilk cümlede verilebilir. 

Örnek(ler) 

» “Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. 

Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların, gelecekte asık yüzlü, somurtkan ve 

çekilmez kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece, çocuklar için 

vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır.” 

Bu parçanın bütününde “oyun ve oyuncağın, çocuğun ruhsal gelişimi için gerekli olduğu” 

düşüncesi işlenmiştir. 

Yazar bu ana düşünceyi zaten ilk cümlede “Oyun, çocukların ruhi eğitiminde önemli bir 

yer tutar ve gelişmelerini sağlar.” sözleriyle vermiştir. Daha sonraki cümlelerde ise bu 

düşüncesini açıklayıcı ve destekleyici açıklamaları sıralamıştır. Demek ki bu parçanın ana 

düşüncesi ilk cümlededir. 

 NOT 3 Ana düşünce, bazı parçalarda son cümlede bulunabilir. 

Örnek(ler) 

» “Kişilerin tek başlarına bir güçleri yoktur; çabalarının sonucu, dünyanın genel tablosu 

içinde pek fark edilmez. Hayatta işler, genel bir iş bölümüne göre yürütülür. Bu iş 

bölümünde tek adamın payı bir yağmur damlası kadardır. Gene de her damla, taşkını 

artırır; her el insanlığın mutluluğuna ya da sefaletine bir şeyler katar.” 

Yazar bu parçada asıl mesajını son cümlede vermiştir. Bu parçanın ana düşüncesi: “Gene 

de her damla, taşkını artırır; her el insanlığın mutluluğuna ya da sefaletine bir şeyler 

katar.” cümlesinde gizlidir. Biz bu cümleden “Dünyanın iyi veya kötü oluşunda her ferdin 

payı vardır.” sonucunu çıkarabiliriz. Bu yargı ana düşüncedir. 

 NOT 4 Ana düşünce bazen yazının içinde bir cümle olarak geçmez. Ana düşünce 

parçanın bütününde olabilir. Okuyucu, bütün parçayı değerlendirerek ana düşünceye 

kendisi ulaşır. 

Örnek(ler) 

» “El halısında desen, göz değmesin diye nazar boncuğu; serilen eve bolluk getirsin diye 

bereket ağacı; birlik ve beraberlik, dirlik ve düzen getirsin diye zincir hâline getirilmiş 

halkalar şeklinde gösterilir.” 

Bu parçanın konusu “halı desenleri”dir. Ancak parçanın ana düşüncesi doğrudan 

verilmemiştir. Bunu biz bulacağız. Yazar parçada halı desenlerinin anlamlarından 



bahsediyor ve örnekler veriyor. Öyleyse bu yazının amacı “Halıdaki desenlerin kendine 

özgü anlamları vardır.” düşüncesini okuyucuyla paylaşmaktır, diyebiliriz. 

 NOT 5 Bazı parçalarda asıl mesajı dolaylı olarak verilir. Bu yapılırken karşılaştırma ve 

benzetme yapılır. Bu tip parçalarda ana düşünce parçada bir cümle olarak geçmez. Ana 

düşünce, parçanın bütününe sindirilmiş biçimdedir ve okuyucunun bulması amaçlanır. 

Örnek(ler) 

» “Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel 

bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük 

olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın 

yıkılır. Çünkü zemini gevşektir.” 

Yazar, parçada bir olay anlatmakla söze başlamış. Bu olay çürük bir zemine yapılan bir 

heykelle ilgilidir. Yazar sonra da bu olayla ilgili hükmünü vermiştir: “Sağlam zemine inşa 

edilmemiş eserler mükemmel de olsa ayakta duramaz.” Yazar aslında bunu anlatmak 

istemiyor. Bu olayı hikâye ederek okuyucunun bir genellemeye ulaşmasını istiyor. Bu 

genelleme “Her iş önce sağlam bir temele dayanmalıdır.” düşüncesidir. Parçanın ana 

düşüncesi de budur. 

 NOT 6 Bazen de parçada anlatılanlar seçeneklerde bir atasözüyle karşılanır. Parçada 

anlatılanları o atasözü kapsar. 

Bu sorularda metin, aslında bir atasözünün açıklamasıdır. Dolayısıyla seçeneklerde ana 

düşünce olarak bir atasözü yer alır. Sorular çözülürken atasözü bilgisi gerekir. 

Örnek(ler) 

» “Hayat riskler üzerine kurulu. Riske katlanmayı göze alamayan, büyük sıçramalar 

yapamıyor. Büyük sıçramayı göze alanlar ise düşme riskini de kabul etmek zorunda 

kalıyor.” 

Bu parçayla ilgili “Paragraftaki düşünceye uygun atasözü aşağıdakilerin hangisidir?” 

şeklindeki bir soruya cevap olarak “Korkak bezirgan ne kâr eder ne zarar.” atasözünü 

verebiliriz ve bu atasözü de parçanın ana düşüncesi olur. 

 NOT 7 Bazı şiirlerin de ana düşüncesi vardır. Bu ana düşünceler atasözü ile de ifade 

edilebilir. 

Örnek(ler) 

» “Her canlıya Hak, lâyık olan cevheri verdi. 

Tırtıl iki diş bulsa eğer, ormanı yerdi. 

Şayet kediler, haftada bir gün uçabilse, 

Dünyada bütün serçelerin nesli biterdi.” 



Bu şiirin ana düşüncesi ilk mısradadır. Şair sonraki mısralarda ise ilk mısrada verdiği ana 

düşünceyi örneklerle açıklamaya çalışmıştır. Öyleyse ilk cümleden yola çıkarak bu 

cümlenin ana düşüncesi olarak “Allah, her canlıyı kendine özgü yeteneklerle 

donatmıştır.” diyebiliriz. 

2. Paragrafta Yardımcı Düşünceler 

Parçada ana düşünce ortaya konurken bu düşünceyi açıklayıcı ve destekleyici nitelikte 

başka düşüncelerden yararlanılır. İşte parçada ana düşünceye zemin oluşturan bu 

düşüncelere yardımcı düşünce denir. 

Dört ayaklı bir sandalye düşünün. Bu ayaklardan hiçbiri tek başına bir sandalyeyi 

oluşturmaz. Ancak dördü bir araya geldiğinde sandalye oluşur ve kullanılır duruma gelir. 

İşte parçadaki yardımcı düşüncelerin her biri, sandalyenin ayaklarından biri gibidir ve 

bunlar ana düşünceyi ayakta tutar. 

Yardımcı düşünceler; 

>  Parçada sayı olarak birden fazladır. 

>  Parçayı tam olarak kapsamaz. 

>  Ana düşüncenin sınırlarını çizer. 

>  Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlayıcı niteliktedir. 

Sorularda bizden parçada yer almayan yardımcı düşünceyi bulmamız istenir. Dolayısıyla 

bu sorular olumsuz soru şeklindedir. Yardımcı düşünce soruları iki şekilde çözülür: 

 1. YÖNTEM Önce soru metni, sonra parça, daha sonra da seçenekler okunur. Bu 

işlemden sonra seçeneklerdeki ifadeler parçadaki cümlelerle tek tek karşılaştırılır. 

Parçadaki cümleler ya aynıyla, ya bölünerek bir kısmıyla ya da özü bozulmayacak şekilde 

biraz değiştirilerek üç seçeneğe yerleştirilmiştir. Yapılacak iş, bu cümlelerle uyum 

sağlayan seçenekleri bire bir eşlemektir. Açıkta kalan seçenek, parçada olmayan 

düşüncedir. 

 2. YÖNTEM Önce soru okunur. Sonra dikkatli bir şekilde parça okunur. Daha sonra 

parçada anlatılanlar akılda tutularak seçenekler tek tek okunur. Bu okuma esnasında 

parçayla uyum sağlamayan, parçada olmayan seçenek bulunmaya çalışılır. 

Bu yöntem zaman almaz; yalnız bazen parçada anlatılanlar akılda tam olarak 

kalmadığından yanlış bir sonuca ulaşılabilir. 

Örnek Soru 

“Başarıya giden yolda insanın ilk büyük düşmanı tembelliktir. Burada tembelliği 

tanımlamaya gerek yok. Onu herkes az çok tanır. Ancak söylemek gerekir ki tembellik 

insanın karşısına çıkıp yiğitçe savaşmaz. Biçimden biçime girerek insanı alt etmeye 

çalışır.” 



Parçaya göre, tembellik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Her zaman ayrımına varılmayan bir tehlike olduğu 

B) İnsana yabancı olmayan bir davranış olduğu 

C) Her insanı ayrı biçimde etkilediği 

D) Öz güveni olmayan insanları kendine tutsak ettiği 

Çözüm: 

Parçanın sonundaki “Biçimden biçime girerek insanı alt etmeye çalışır.” ifadesinden A, 

“Onu az çok herkes tanır.” cümlesinden B, 

“Biçimden biçime girerek insanı alt etmeye çalışır.” ifadesinden C seçeneği çıkarılabilir. 

Çünkü biçimden biçime girmede herkese farklı görünme söz konusudur. 

D seçeneğindeki “Öz güveni olmayan insanları kendine tutsak ettiği” yargısına ulaşmamızı 

sağlayacak bir ipucuna parçada rastlayamıyoruz. 

Doğru cevap D. 

3. Paragrafta Konu 

Üzerinde durulan, hakkında yazı yazma gereği hissedilen her türlü kavrama konu denir. 

Konu, yazarın mesajını okuyucuya ulaştıran bir araçtır. Yani yazının yazılış amacı değil, 

amaca götüren bir araçtır. 

Parçanın konusu bulunurken şunlara dikkat edilmelidir: 

1) Parçada en çok tekrar edilen sözcükler üzerinde yoğunlaşılmalıdır. 

2) İlk cümlelere dikkat edilmelidir, çünkü konu ilk cümlelerde verilebilir. 

3) Konu, parçanın tamamını kapsar nitelikte olmalıdır. Ancak konuyu ararken 

genellemeye gidilmemelidir. Konu, mümkün olduğunca parçayı da kapsayıcı şekilde 

daraltılmalıdır. 

Örnek(ler) 

» “Herkes lider olamaz. Kitleleri peşinden sürükleyip götürebilmek için birçok olumlu 

niteliğin bir kişide toplanması gerekir. Bilgi, çalışkanlık, disiplin, karizma, iyi hitabet, güçlü 

sezgiler… Bu nitelikler de yetmez. Ayrıca lider çok okumalı, çok çalışmalıdır. Toplum için 

fedakârlıkta bulunmalıdır.” 

Parçada “lider”den söz edildiğini görüyoruz. Yalnız, “lider” çok geniş kapsamlı bir söz. 

Acaba parçada “lider” hangi yönden sınırlandırılmış? 

Yani parçada; 

“Liderin topluma katkılarından mı, 



“Lider yetiştirmenin önemi”nden mi, 

“Liderin görevlerinden mi söz edilmiş? 

Hayır, hiçbiri değil. Paragrafta “çalışkanlık, disiplin, iyi hitabet” gibi özelliklerden söz 

edilmiş. Bu özellikleri taşıyan kişilerin lider olabileceği belirtilmiş. O hâlde parçada “liderin 

özellikleri” üzerinde durulmuş. İşte konuyu bulmuş olduk: Liderin özellikleri. 

4. Paragrafta Başlık 

Konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan ve birkaç sözcükten oluşan sözcük grubuna başlık 

denir. 

Başlık; 

>  İlgi çekici ve düşündürücüdür. 

>  Konu hakkında bilgi verir. 

>  Ana düşünceyi çağrıştırır. 

>  Parçanın bütünü okunduğunda daha iyi kavranır. 

>  Hem şiirin hem de paragrafın bir başlığı olabilir. 

Örnekler 

» “Çocuklar doğar. 

Dünyaya bakar, 

Sevimli mi sevimli 

Yürüdükçe, 

Yol yordam öğrenir. 

Uçtukça uçar. 

Koştukça bir ceylan gibi” 

Bu şiire “Çocuklar” başlığını koyabiliriz. Çünkü şiirde doğan, büyüyen, sevimli mi sevimli 

çocuklardan söz edilmektedir. 

» “Bir yazarın bütün ustalığı, iyi tarif ve iyi tasvir etmekten ibarettir. Yazılan şeyin doğal, 

kuvvetli ve güzel olması için gerçeği ifade etmesi gerekir. Okuduğunuz bir eser sizi 

fikirce yükseltir, içinizi asil duygularla doldurursa, onu değerlendirmek için başka bir ölçü 

aramayınız. Eser iyidir ve usta elinden çıkmıştır.” 

Bu parçada ise “Usta Yazar” başlığını kullanabiliriz. 

5. Paragrafta Anahtar Kelimeler 



Bir cümlenin veya sözün yansıtmak istediği anlam için en büyük ipucunu veren ana 

kavram veya kelimeye anahtar kelime denir. 

Örnek(ler) 

» “Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan 

güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip geniş bir görüş açısı 

sağlayarak olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın 

beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, etkileyici ve güzel 

konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar.” 

Bu metindeki “okumak, öğrenmek, güven, düşünce ufku, kelime dağarcığı” gibi sözler 

anahtar kelimedir. 

6. Paragrafta Soru 

Bu tip sorular da konu ile ilgilidir. Çünkü sorulan bir soruya karşılık birtakım açıklamalar 

yapılmaktadır. 

Parçanın hangi sorunun cevabı olduğu sorulur. Parçada anlatılan bilgiler, soru hakkında 

bize ipucu verecektir. Bu tip soruları çözerken parçanın ilk cümlesine dikkat etmek 

gerekir. Parça “evet, hayır” gibi ifadelerle başlıyorsa bu sözcükler de bizim için ipucudur. 

Örnek Soru 

“Deneyimle yetişmiş kişiler de kimi işleri yapabilir, başarabilirler. Yaptıkları işler üzerine 

yargıda da bulunabilirler. Ancak yapılan işle ilgili durumları, her yönden ele alıp 

incelemek, düzenlemeler yapmak ve çözüm önerileri bulmak özellikle bilgili kişilerin 

işidir.” 

Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olabilir? 

A) Sorunların çözümünde bilginin ve deneyimin payı nedir? 

B) Ezber bilgi mi yoksa deneyimle edilen bilgi mi daha değerlidir? 

C) Deneyimli ve bilgi insanlar işlerinde neden daha kararlı olurlar? 

D) Bilgiye ulaşmada deneyimin ve gözlemin önemi nedir? 

Çözüm: 

Parçada iki kavramla ilgili açıklama yapılmıştır: Deneyim ve bilgi. Problemlerin 

çözümünde deneyim önemli, fakat bu tek başına yeterli olmaz. Bilgi de gerekli. O hâlde 

bu parça “Sorunların çözümünde bilginin ve deneyimin payı nedir?” sorusunun 

cevabıdır. 

Cevap A’dır. 

7. Paragrafta Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu 



Yer, zaman, şahıs öğeleri kullanılarak belirli bir kural çerçevesinde oluşturulan edebî 

metinlere olay yazıları denir. Öykü, roman, masal, fabl gibi türler olay yazılardır. 

Örnek(ler) 

» “Güneşli bir nisan sabahıydı. Çoban Haydar, her zamanki gibi koyunları ve keçileri 

ahırdan çıkarıp köylerinin yanındaki meraya doğru yola koyuldu. Amacı sürüyü otlatmak, 

kış boyunca iyi beslenemeyen koyunları ve keçileri taze otlarla iyice doyurmaktı. Köyün 

hemen yanındaki bu mera, bahar gelince bereketlenir, yeşilin bin bir tonuyla bezenirdi.” 

Yukarıdaki paragrafın olay, zaman, mekân ve şahıs kadrosu şöyledir: 

Olay: Haydar’ın sürüyü meraya götürmesi 

Zaman: Nisan sabahı 

Mekân: Köyün yanındaki mera 

Şahıs Kadrosu: Çoban Hayda 

8. Paragrafta Duygular 

Paragrafta yazarın iç dünyasına ait pişmanlık, küçümseme, beğenme, korku, sitem vb. 

izlenimlere yer verilmesidir. 

Örnek 

» Dışarıda çok güzel kar yağıyordu. Pencerenin önüne oturup kar yağışını seyrediyor, kar 

tanelerinin beyaz gülücükler dağıtarak süzüle süzüle yere inmesini seyretmekten büyük 

sevinç duyuyordum. Bu sırada yandaki kanepede oturan dedeme heyecanla seslendim: 

“Dede, bak! Her yer nasıl da bembeyaz oldu!” Dedem dışarı baktı ve bana; “Evet benim 

güzel kızım, tıpkı pamuk tarlası gibi.” dedi. 

Yukarıdaki parçada yazar “neşe, heyecan” duygularından yararlanmıştır. 

9. Paragrafta Duyular 

Parçada yazar “görme, işitme, dokunma (hissetme), tatma, koklama” duyularından 

yararlanabilir. 

Örnek 

» Bu mahallede oturanlar yaz sabahları ağaçlara yuva yapan bülbüllerin sesleriyle ve mis 

gibi kokan çiçeklerle uyanırlar. Ancak güneş, perdeleri aralayıp odalara sızdığında 

duyulan sadece kuş sesleri değildir. Çocuklar uyanmış ve cıvıl cıvıl sesleriyle sokakta 

oynamaya başlamışlardı. 

Yukarıdaki paragrafta yazar “görme, işitme, koklama” duyularından yararlanmıştır. 

10. Paragrafta Karakter 



Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkasından ayıran temel belirti ve bireyin davranış 

biçimlerini belirleyen özelliklere karakter denir. “Uysal, kararlı, inatçı, sorumluluk sahibi, 

disiplinli” gibi kavramlar karakterdir. 

Örnek 

» “Vatanını ve milletini çok seven Atatürk, bu uğurda canını feda etmekten kaçınmazdı. 

Ülkesi ve milleti için girdiği savaşlarda hep ön safta yer alması bunun en güzel örneğidir.” 

Yukarıdaki parçada Atatürk’ün karakterlerinden biri olan “vatanseverlik” dile 

getirilmiştir. 

 

10. HAFTA 

 Anlatımı ve Yorumu 

C) Paragrafın Anlatım Yönü 

1. Anlatım Türleri 

2. Düşünceyi Geliştirme Yolları 

3. Anlatıcı Türleri 

4. Anlatıcı Bakış Açıları 

5. Anlatım Özellikleri 

Anlatım bakımından paragraf; anlatım türleri, düşünceyi geliştirme yolları, anlatıcı türleri 

ve bakış açıları ile anlatım özellikleri olmak üzere beş ana başlıkta incelenir: 

1. Anlatım Türleri (Anlatım Biçimleri) 

Yazarın duygu veya düşüncelerini ya da bir olayı anlatırken kullandığı yöntemlerdir. 

1.1. Betimleme (Betimleyici Anlatım, Tasvir) 

Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle 

resim çizer gibi anlatılmasına betimleyici anlatım (tasvir etme) denir. 

>  Betimlemede gözlem esastır. Gözlemle elde edilen bilgiler açık, sade ve anlaşılır bir 

dille okuyucunun gözünde canlanacak şekilde anlatılır. Betimlemede yazar, tasvir edeceği 

varlığı kendi bakış açısına, kendi görüş ve değerlendiriş biçimine göre anlatır, 

betimlemeye kendi yorumunu katabilir. 

>  Yazarın kendi kişisel görüşünü katmadan, nesnel bir bakış açısıyla, bir varlığa ait 

özellikleri sıraladığı betimlemelere açıklayıcı betimleme; kendi kişisel görüşünü katarak, 

öznel bir bakış açısıyla, bir varlığın kendinde uyandırdığı duygu ve düşüncelere de yer 

vererek yazdığı betimlemelere ise izlenimsel betimleme denir. 



Örnek(ler) 

» “Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar 

öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce 

uzayıp giden toprak bir yol… Çevredeki çiçeklerin insanı bayıltıcı kokusu ve kuşların tatlı 

nağmeleri…” 

Bu parçada ormanın içindeki bir yerin betimlemesi yapılmıştır. Yazar bunu yaparken 

kendi yorumunu da katmıştır. 

Betimlemede amaç, okuyucunun anlatılanı gözünde, zihninde canlandırmasını 

sağlamaktır. 

>  Betimlemeler insanı konu alıyorsa bu tip betimlemelere portre denir. 

Kişinin dış görünüşünün, fiziksel özelliklerinin (yüzü, gözü, saç rengi, kolları, bacakları, 

boyu vs.) anlatıldığı betimlemelere fiziksel portre; kişinin iç dünyasının ve karakter 

özelliklerinin (sevdikleri, sevmedikleri, düşündükleri, tepkileri, duyguları, önem verdikleri 

vs.) anlatıldığı betimlemelere ise ruhsal portre denir. Bazen iki tür portre de bir parçada iç 

içe bulunabilmektedir. 

Örnek(ler) 

»“Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. 

Ceketin üst cebinde üçgen şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer yer 

ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hâlâ siyahlığını koruyan bıyıklarını üst dudağının 

üzerini kapatacak şekilde bırakmış. Ayağında yıllar önce gençlerin oldukça rağbet ettiği 

ucu sivri ucu küt biçimli ayakkabılar vardı.” 

Bu parçada yaşlı adamın fiziksel özelliklerinden, dış görünüşünden bahsedilerek fiziksel 

portre yapılmıştır. 

1.2. Öyküleme (Öyküleyici Anlatım, Hikâye Etme) 

Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım 

biçimine öyküleme (hikâye etme) denir. 

Anlatımı yönüyle betimlemeye benzer. Bu nedenle öyküleme betimsel anlatımla 

karıştırılabilir. 

 Öyküleme ile betimleme arasındaki fark:  Öykülemede olaylar, kişi veya kişilerin 

başından belli bir yerde ve belli bir zamanda geçer. Betimlemede ise zaman akış içinde 

değildir ve kişi veya kişilerin başından geçen herhangi bir olay söz konusu değildir. 

Yani betimlemede belli bir zamanda durur nitelikteki eylem veya varlıklar tanıtılır. 

Öykülemede ise zaman akış halindedir ve olaylar bu akış içinde verilir. Buna fotoğraf ve 

film örneğini verebiliriz: Fotoğrafta zaman, olay ve varlıklar donmuş durumdadır. İşte 

betimleme bu donmuş durumun sözcüklere dökülmüş şeklidir. Oysa filmde zaman, olay 



ve varlıklar hareket halindedir, işte öyküleme de belli bir zaman aralığında geçen olayları 

anlatan film gibidir. 

Örnek(ler) 

» “Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz 

hızlı sürdü. Önümüzde giden araç ani fren yapınca ona arkadan çarptık. Bereket, taksici 

hemen frene basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabiî ben de derse yetişemedim.” 

Görüldüğü gibi bu parçada kişi, okula giderken başına gelenleri anlatmış. Bu anlatımda 

dikkat ederseniz, bir olay zaman içinde anlatılmış. Derse geç kalıyor, taksi tutuyor, bindiği 

taksi başka bir araca çarpıyor. Demek ki bu parçanın anlatımında öyküleyici anlatımdan 

yararlanılmıştır. 

1.3. Açıklama (Açıklayıcı Anlatım) 

Bilgi vermek amacı ile oluşturulan yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir. Bu tür yazılarda 

amaç okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek olduğu için sade ve anlaşılır bir 

dil kullanılır. Açıklayıcı anlatımda yazar, duygularına yer vermez, nesnel bir anlatım 

hâkimdir. 

Örnek(ler) 

» “Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, 

hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile 

tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra 

toplumsal konulara yönelmiştir. “Kiralık Konak”ta nesiller arası duygu ve düşünce 

farklılıklarını işleyen sanatçı, “Yaban” romanında Kurtuluş Savaşı yıllarında köy yaşamını, 

köylü – aydın çatışmasını işlemiştir.” 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi parçada “Yakup Kadri” okuyucuya tanıtılmış, sanatçının 

eserleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. İşte öğreticiliği esas alan bu tür anlatıma açıklayıcı 

anlatım denir. 

1.4. Tartışma (Tartışmacı Anlatım) 

Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için 

kullandığı anlatım tekniğine tartışma denir. 

Amaç kendi düşüncesini savunmak, varsa yanlış düşünceyi çürütmek olduğundan yazar, 

düşüncelerini sanki karşısında okuyucu varmış da onunla konuşuyormuş gibi ele alır. 

Kendi görüşünü ortaya koyar, karşıt görüşün dayanaksız olduğunu örnekleri ile gösterir. 

Bu yöntemde önce eleştirilecek olan düşünce verilir. Yazar, kendi düşüncesinin 

doğruluğunu, eleştirdiği düşüncenin ise yanlışlığını savunur. 

Örnek(ler) 



» “Bazı bilim adamları yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyorlar. Üstelik bunlar, 

edebiyatçı olmadıklarını ileri sürerek, hoş görülmelerini de istiyorlar. Ama bu, mazeret 

olamaz. Çünkü bizim onlardan istediğimiz; duygu ve düşüncelerini düzgün bir dille 

yazmalarıdır. Bunun için de sanatçı olmaya gerek yoktur. Her insan ana dilini hatasız 

kullanacak ölçüde bilmelidir bence.” 

Görüldüğü gibi yazar yukarıdaki parçada önce, eleştirdiği düşünceyi vermektedir. Dili 

yanlış kullanan bazı bilim adamlarını eleştirmektedir. Bu konuda hoş görülmeyi isteyen 

bilim adamlarını ise haksız bulmaktadır. Yazar, her insanın ana dilini düzgün, yanlışsız 

kullanması gerektiğini savunmaktadır. Bunun için de bazı bilim adamlarının iddia ettiği 

gibi sanatçı olmak gerekmediğini doğru görüş olarak okuyucuya aktarmaya çalışmaktadır.  

2. Düşünceyi Geliştirme Yolları 

Parçada anlatılanları daha anlaşılır hâle getirmek, okuyucuyu etkilemek, onun ilgisini 

çekmek gibi amaçlarla bu dört anlatım biçimine ek olarak bazı yardımcı yöntemler de 

kullanılabilir. 

Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden, yukarıda gördüğümüz dört temel anlatımın 

(açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme) birinin içinde yararlanılabileceği gibi bu 

yöntemlerden herhangi biri parçanın anlatımında hâkim konumda da olabilir. 

2.1. Tanımlama 

Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir. Genelde 

açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinde tanımlamadan yararlanılır. Varlık ya da 

kavramın okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi amaçlanır. Tanım, “Bu nedir?” 

sorusuna cevap verir. 

Örnek(ler) 

» “Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği 

maceraları, yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hakkında 

düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık 

hikâyeleridir.” 

Parçada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılarak destanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ancak 

bu yapılırken ilk cümlede “Destan nedir?” sorusuna cevap olacak şekilde tanımlamadan 

yararlanılmıştır. 

2.2. Karşılaştırma 

Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için 

kullanılan anlatım yoluna karşılaştırma denir. Daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatım 

içinde kullanılan bu yöntemde, varlıkların farklı ya da ortak yönleri ele alınır. 

Örnek(ler) 



»“Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma 

sonsuz. Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi 

söylendiği anda yitip gider.” 

Bu parçada “konuşma” ile “yazma” karşılaştırılmış, yazmanın konuşmadan üstün olduğu 

belirtilmiştir. 

2.3. Örneklendirme 

Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili 

örnekler verilmesine örnekleme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olması 

amaçlanır. Bazen önce bir örnek verilerek veya fıkra anlatılarak konuya giriş yapılır. 

Bunlardan hareketle de bir yargıya varılır. 

Örnek(ler) 

» “Bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır, ne 

çevredekilere. Oysa dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su, buhar olur, 

yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe durur; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir 

horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden 

dursun?” 

Bu parçada insanın yerinde durmaması gerektiği görüşünü yazar, doğadan hareketle 

örneklendirmiştir. Önce görüşünü söylemiş, daha sonra bu görüşünü örneklendirmiştir: 

Doğada her şey hareket hâlinde ve değişim içindedir, insan da buna ayak uydurmalıdır. 

2.4. Tanık Gösterme 

Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan ve 

görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık gösterme denir. 

UYARI Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak, tanık gösterme için yeterli değildir. Bu, 

örneklendirme olur. Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici olarak 

kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur. 

>  Önce yazar kendi görüşünü verir. Daha sonra bu görüşü kanıtlamak, inandırıcılığı 

artırmak için, o alanda tanınmış bir kişiden söz edip, o kişinin sözlerine yer verilir. 

Örnek 

» “Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. 

Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah 

Ataç deneme için: “Deneme benin ülkesidir.” der. Bu görüşe katılmamak elde değildir.” 

Bu parçada yazar, deneme yazı türü ile ilgili görüşlerini aktarmıştır. Görüşlerinin 

inandırıcı kılmak için bu alanda söz sahibi olan ünlü denemeci Nurullah Ataç’tan alıntı 

yapmış, onun sözlerini aktarmıştır. 

2.5. Sayısal Verilerden Yararlanma 



Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgilerden, anketlerden ya da grafiklerden 

yararlanılmasıdır. 

Örnek(ler) 

» Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve 

dolaylı o kadar çok faydası vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıralayayım isterseniz. O 

zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika, sessiz süpürgeleri 

ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı 

yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve 

havadaki zehirli gazları da filtre eder.” 

2.6. Benzetme 

Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya 

benzetme denir. 

Örnek(ler) 

» “Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak 

söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış 

olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.” 

Parçada, birikimden yoksun yazarlar saman alevine benzetilmiştir. Bunların kalıcı 

olamayacağı, bu benzetmeden yararlanılarak vurgulanmıştır. 

3. Anlatıcı Türleri 

Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekânı okurlara anlatan kişiye anlatıcı 

denir. Metinlerde anlatım iki tür anlatıcı aracılığıyla yapılır: 

3.1. Birinci Kişi Ağzından Anlatım 

Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir 

olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman birinci tekil şahıs (ben) veya birinci çoğul 

şahıs (biz) ekleri kullanır. 

Örnek 

» “Kimse farkına varmadan evden çıktım. Doğruca alet edevatın bulunduğu depoya 

gittim. Duvara yaslı duran kazmayı kaldırıp ağırlığına baktım. İmkânı yok, bunu 

götüremezdim. Çok ağırdı. Küçük keser de aynı görevi görürdü. Aradığım keseri buldum. 

Depodan çıktım…” 

3.2. Üçüncü Kişi Ağzından Anlatım 

Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. 

Bu tür anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil şahıs (o) veya üçüncü çoğul şahıs (onlar) 

ekleri kullanır. 



Örnek 

» “Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, 

dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. 

Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra 

suya ani dalışlar yapıyor, küçük balıklar ustaca avlıyordu…” 

4. Anlatıcı Bakış Açıları 

Olaya dayalı metinlerde anlatıcının başvurduğu üç tür bakış açısı vardır: 

4.1. İlahi Bakış Açısı 

Bu bakış açısında anlatıcı, olayların gelişiminden kahramanların neler düşündüğüne 

kadar her şeyi bilir. 

Örnek(ler) 

» Selim, elindeki ağır bavulu sürükleyerek götürmeye çalışıyordu. Anlaşılan bavul çok 

ağırdı. Birkaç metre ilerledikten sonra Selim durdu. Bir ağacın gölgesinde dinlenmeye 

başladı. Aklına; annesi, babası, köyde geçirdiği güzel günler geldi. O günleri yeniden 

yaşamanın, ailesine tekrar kavuşmanın hayalini kurdu. Yıllar önce gurbete gitmiş ama 

sılaya dönmek henüz Selim’e nasip olmamıştı. 

4.2. Kahraman Bakış Açısı 

Hikâye ve romanlardaki olayların, kahramanlardan biri tarafından anlatıldığı bakış açısıdır. 

Kahraman bakış açısında birinci kişi ağzı kullanılır. 

Örnek 

» Okuldan çıkıp durağa doğru ilerlerken karşıma yedi sekiz yaşlarında bir çocuk çıktı. 

Elindeki mendili bana uzatarak satın almamı istedi. Elbiseleri dökülen ve acınacak 

durumda olan bu çocuğu kıramadım. Bir lira karşılığında elindeki mendili aldım. Küçük 

çocuk bir lira kazanmanın sevinciyle yanımdan uzaklaşıp gözden kayboldu. 

4.3. Gözlemci Bakış Açısı 

Bu bakış açısında olaylar bir kamera tarafsızlığıyla anlatılır. Gözlemci bakış açısında 

üçüncü kişi ağzından bir anlatım vardır. 

Örnek 

» Adamın biri bir göletin başında oturmuş etrafı seyrediyordu. Bir köpeğin devamlı olarak 

gölete kadar gelip su içecekken kaçması dikkatini çekti. Köpek, su içmek için gölete 

geliyor ama suda yansımasını görüp korkuyordu. Köpek sonunda dayanamadı ve kendini 

suya atıp kana kana su içti. 

5. Anlatım Özellikleri 



Yazar tarafından parçanın anlatımında kullanılabilen veya yazının taşıdığı ya da taşıması 

gereken nitelikleri ifade etmeye yarayan bazı kavramlar vardır. 

5.1. Doğallık 

Anlatımın yapmacıksız, günlük yaşantıda olduğu gibi, sanat yapmadan, süs ve özentiden 

uzak yapılmasıdır. 

5.2. Duruluk 

Anlatımın açık ve anlaşılır olmasıdır. Anlatımda anlaşılması zor ifadelerden 

kaçınılmasıdır. Söylenecek sözü sembollere sığınmadan anlatma demektir. 

5.3. Sürükleyicilik 

Okuyucunun ilgisini canlı tutmak, okuyucuyu esere bağlamaktır. 

5.4. Akıcılık 

Yazının kolay okunabilmesi ve rahatsız eden kelimelerin kullanılmamasını ifade eder. 

Düşünceler kolay anlaşılabilir bir biçimde sıralanabilmelidir. Ses sanatları akıcılığın 

vazgeçilmeyen unsurlarından biridir. 

5.5. Tutarlılık 

Anlatımda birbiriyle çelişen düşünceler ileri sürmeme, sık sık düşünce değiştirmemektir. 

5.6. Açıklık 

Anlatımdan okuyucunun çıkardığı anlam ile yazarın vermek istediği mesajın aynı 

olmasıdır. Anlatılmak istenenin kolayca anlaşılması demektir. 

5.7. Özgünlük 

Anlatımda başkasına benzememe, kendine has olmaktır. Yazıda taklitçilikten kaçınma; 

farklı, yeni, alışılmışın dışında olmaktır. 

5.8. Özlülük 

Anlatımda az sözle çok anlam ifade edebilmektir. Sözü uzatmadan, kısa tutarak mesajı en 

öz şekilde vermektir. 

5.9. Ulusallık (Yerellik) 

Sadece bir ulusun kültürel özelliklerini taşımaktır. 

5.10. Evrensellik 

Bir sanat yapıtının dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir özellik taşımasıdır. 

5.11. Çağdaşlık 

Çağının gerisinde kalmamak, çağına uygun özellikler taşımaktır. 



5.12. İçtenlik 

Anlatımın yürekten, candan, samimi olmasıdır. 

 

11. HAFTA 

Cümleyi Anlama ve Yorumlama 

A) Anlatımına Göre Cümleler 

1. Öznel Anlatımlı Cümleler 

2. Nesnel Anlatımlı Cümleler 

3. Tanım Cümleleri 

4. İçerik Cümleleri 

5. Üslup Cümleleri 

6. Doğrudan Anlatımlı Cümleler 

7. Dolaylı Anlatımlı Cümleler 

8. Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler 

9. Aşamalı Durum Bildiren Cümleler 

Anlatım bakımından cümleler öznel, nesnel, dolaylı, dolaysız, kinayeli, aşamalı durum 

bildiren cümleler ile tanım, içerik ve üslup cümleleri olmak üzere dokuz başlıkta incelenir:  

1. Öznel Anlatımlı Cümleler 

Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren; doğruluğu ya da yanlışlığı 

kişiden kişiye göre değişen cümlelerdir. 

Örnekler 

» Roman en güzel yazı türüdür. 

Yukarıdaki cümle, söyleyenin kişisel düşüncesini yansıtmaktadır. Kanıtlanması 

olanaksızdır. Çünkü her insanın sevdiği yazı türü farklıdır. Bu yüzden bu cümle, öznel yargı 

bildiren bir cümledir. 

» İstanbul Boğazı’nın seyrine kimse doyamaz. 

» Evde mutlu olan başarılı olur. 

» Mavi elbise insanlara yakışıyor. 

» Duygusal şarkılar herkesi etkiler. 



2. Nesnel Anlatımlı Cümleler 

Söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen; doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye 

göre değişiklik göstermeyen, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir yargıları içeren 

cümlelerdir. 

Örnekler 

» Ozon tabakasındaki delik her yıl büyüyor. 

Yukarıdaki cümle, nesnel bir yargı ifade etmektedir. Çünkü bu sözleri söyleyenin kişisel 

düşüncesi cümleye karışmamıştır. Bu, bilimsel bir veridir; araştırma ile kanıtlanabilir. 

» Kırmızı, ana renklerden bir tanesidir. 

» Eser, dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. 

» İstanbul 1453′te fethedildi. 

» Yazar, bu romanında aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor. 

3. Tanım Cümleleri 

Varlıkların ne olduklarını tam olarak belirtmek için kurulur. Tanım cümleleri “Bu nedir?”, 

“Bu kimdir?” sorularına cevap verir. 

Örnekler 

» Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür. 

» Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları yazılara otobiyografi denir. 

4. İçerik (Konu) Cümleleri 

Yazarın, yapıtında ele aldığı konuya değinilen cümlelerdir.  

Örnekler 

» Sanatçı, eserinde bir çobanın köydeki yaşamını anlatıyor. 

» Şiirlerinde ayrılık acısını işlemiş. 

5. Üslup (Biçem) Cümleleri 

Üslup bir duygunun, düşüncenin kişisel anlatım biçimidir. Sanatçının dili kullanma biçimi, 

anlatım şekli üslupla ilgilidir. Cümlelerin uzunluğu, kısalığı, sözcük seçimi, sanatlı ya da 

yalın oluş, sanatçının üslubunu ortaya koyar. 

Herhangi bir metne yönelttiğimiz “Nasıl anlatılmış?” sorusu, üslupla ilgili ifadeleri 

bulmamıza yardımcı olur. 

Örnek(ler) 

» Sanatçı, eserinde gerçekleri kısa, yalın cümlelerle dile getirmiş. 



» Şiirlerinde süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine, günlük konuşma dilini tercih 

etmiştir. 

6. Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler 

Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu 

gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde yazılır. Tırnak işaretinin dışında virgül 

kullanılarak da aktarılabilir. 

Örnekler 

» Atalarımız, kalem kılıçtan keskindir, der. 

» Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. 

(Atatürk’e ait söz değiştirilmeden aktarılmış) 

7. Dolaylı Anlatımlı Cümleler 

Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle 

aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, belirtti, açıkladı” 

gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir. 

Örnekler 

» Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti. 

» Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. (Yazar kendi 

anlatımıyla Atatürk’e ait sözü değiştirerek aktarmış) 

8. Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler 

Cümlede ifade edilen düşüncenin, genellikle alaycı biçimde, tersini kasteden anlatım 

biçimidir. 

Örnek(ler) 

» Okulunu ne kadar çok sevdiğin yirmi gün devamsızlık yapmandan belli. 

» Takımımız bu haftaki maçında muhteşem bir oyunla 4-0 mağlup oldu. 

9. Aşamalı Durum Bildiren Cümleler 

Bir olayın veya durumun giderek değiştiğini bildiren cümlelerdir. Eylem aniden değil, 

süreç içinde gerçekleşir. 

Örnekler 

» Diktiğimiz fidanlar günden güne uzuyor. 

» Uçak önce havalandı, sonra yavaş yavaş bulutların arasında kayboldu. 

 



B) Anlamına Göre Cümleler 

Anlamlarına Göre Cümleler 

Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri, Davranış, Ön Yargı, Uyarı, Görüş, Yakınma, Şikayet, 

Hayıflanma, Pişmanlık, Sitem, Küçümseme, Azımsama, Şaşırma, Beklenti, Özlem, Tasarı, 

Tahmin, Olasılık, İhtimal, Çaresizlik, Beğeni, Onay, Endişe, Kaygı Cümleleri; Kesinlik, 

Kararlılık, Kararsızlık, Eşitlik Bildiren Cümleler 

Taşıdığı anlama göre cümleleri otuz bir başlık altında inceleyebiliriz: 

1. Öneri (Teklif) Cümleleri 

Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü 

cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Daldaki elmayı almak için merdiven kullanmalısın. 

» Bu işe sabırlı yaklaşmanız daha doğru olacak. 

» Konuyu iyice anlamak istiyorsan, önce tekrar et, sonra da bol bol soru çöz. 

2. Varsayım Cümleleri 

Gerçekleşmemiş bir olayın gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşmiş bir olayın hiç 

gerçekleşmemiş gibi kabul edildiği cümlelerdir. Varsayım anlamı taşıyan yargılarda 

genellikle “tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki” gibi ifadelere yer verilir. 

Örnek(ler) 

» Diyelim ki bu uçağa yetişemedin. 

» Bir an için rüyalarının gerçekleştiğini düşün. 

» Tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye giremedin. 

3. Eleştiri Cümleleri 

Bir yapıtın, bir insanın veya bir durumun doğru ya da yanlış yönlerini belirten cümlelerdir. 

Eleştiri, olumlu eleştiri ve olumsuz eleştiri olmak üzere ikiye ayrılır. 

Örnekler 

» Konuları açık ve anlaşılır bir dille ele almış. 

» Hakem, son maçı çok iyi yönetti. 

Yukarıdaki cümlelerde hoşa giden yönler belirtildiğinden olumlu eleştiri yapılmıştır. 

» Bu firmanın ürünleri eskisi kadar kaliteli değil. 

» Kimi öyküleri, öykü olmaktan çok köşe yazısıdır. 



Yukarıdaki cümlelerde de hoşa gitmeyen, eksik görülen yönler belirtildiğinden olumsuz 

eleştiri yapılmıştır. 

4. Öz Eleştiri Cümleleri 

Bir kişinin kendi davranışları üzerinde yürüttüğü yargıları içeren cümlelerdir. 

Örnekler 

» Zamanı iyi kullanmadığım için sınavda başarısız oldum. 

» On dört yaşına geldim ama hâlâ güzel yazmayı öğrenemedim. 

» Düşünmeden konuşarak arkadaşımın kalbini kırdım. 

5. Davranış Cümleleri 

Birine veya bir şeye karşı sergilenen hâl, hareket, muamele, tavır ve tutumları anlatan 

cümlelerdir.  

Örnekler 

» Yıllardır görmediği dayısına doyasıya sarıldı. 

» Ev sahibi bizi çok sıcak karşıladı. 

6. Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri 

Bir kişi veya bir durumla ilgili belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden 

edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıları belirten cümlelerdir. 

Örnekler 

» Bu işi kesinlikle başaramayacak. (Olumsuz ön yargı) 

» Bu kitap bu yılın en çok okunan kitabı olacak. (Olumlu ön yargı) 

» Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum. 

7. Uyarı Cümleleri 

Kişi ya da kişileri yanlış davranışlardan uzak tutmak için bir konu, sorun ya da olumsuz bir 

durum ile ilgili ikaz ve hatırlatmaları içeren cümlelerdir. 

Örnekler 

» Kışın zincir takmadan yola çıkmayın. 

» Üzerime bu kadar gelmeyin. 

» Dilini tutmayı öğrenemezsen etrafında kimsecikler kalmaz. 

 8. Görüş Cümleleri 

Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargıyı belirten cümlelerdir. 



Örnekler 

» Resim sanatı insanı dinlendirir. 

» Hepimiz hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. 

» Bu projedeki eksikleri gidermeliyiz. 

9. Yakınma (Şikayet) Cümleleri 

Bir durumdan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümlelerdir. 

Örnekler 

» Gittiğinden beri hiç aramadı. 

» Nerede nasıl davranacağını bir öğrenebilse. 

» İnsanlar hâlâ uğradıkları haksızlıklara ses çıkarmıyor. 

10. Hayıflanma Cümleleri 

Bir kişinin herhangi bir olaydan veya yapmadığı bir işten dolayı duyduğu üzüntüyü 

anlatan cümlelerdir. 

Örnekler 

» Öğretmenin anlattıklarını keşke defterime yazsaydım. 

» Gençlikte bir güzel gezip eğlenmek varmış. 

» Zavallı kedi soğukta çok üşümüş. 

11. Pişmanlık Cümleleri 

Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir. 

Örnekler 

» Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. 

» Bu arabayı almamız bir hataydı. 

» Buzlu yolda bu kadar hızlı araba kullanmamalıydım. 

» Hayıflanma cümleleri ile pişmanlık cümleleri arasındaki fark şudur: Hayıflanma 

cümlelerinde yapılmayan bir işten dolayı duyulan üzüntü anlatılır, pişmanlık cümlelerinde 

ise yapılan bir işten dolayı duyulan üzüntü söz konusudur. 

12. Sitem Cümleleri 

Bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan üzüntünün, kırgınlığın dile getirildiği 

cümlelerdir. 

Örnekler 



» Davete bir beni çağırmamışsın. 

» İnsan, kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar. 

» Bir yudum mutluluğu bize çok gördünüz. 

 » Sitem cümleleri ile yakınma cümleleri arasındaki fark şudur: Sitem cümlelerinde bir 

durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine söylenir, yakınma 

cümlelerinde ise bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık başkalarına anlatılır. 

13. Küçümseme Cümleleri 

Bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu küçük görme, önemsememe, hafife alma 

anlamı taşıyan cümlelerdir. 

Örnekler 

» O da güya okuyacak da adam olacak. 

» Bu maçı kazanıp da şampiyon olacakmış. 

» Sen kim, sanatçı olmak kim! 

14. Azımsama Cümleleri 

Bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz görüldüğünü ifade eden cümlelerdir. 

Örnekler 

» Bir tanecik mi ayakkabın var? 

» Bu kadarcık ücretle çalışamam. 

» Günlerdir çalışıyorsun, ne kadar az iş yapmışsın. 

15. Şaşırma Cümleleri 

Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememe, hayrete 

düşme anlamı taşıyan cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Böyle ansızın gideceğini hiç düşünmemiştim. 

» Sınav sonucunu çok yüksek beklerken düşük gelmesin mi! 

» Ne, demek doktor oldun! 

16. Beklenti Cümleleri 

Gerçekleşmesi beklenen davranış ve işleri bildiren cümlelerdir. Beklentiler bazen 

gerçekleşir bazen gerçekleşmez. 

Örnek(ler) 



» Sınavdan yüksek not almayı umuyorum. 

» Bizi bu sefer daha sıcak karşılayacağını düşünmüştük. (gerçekleşmemiş beklenti) 

» Annem doğum günümde bana en sevdiğim oyuncağı alacak. 

 17. Özlem (Hasret) Cümleleri 

Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi görme 

isteğini dile getiren cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Yıllardır görmediğim köyüm burnumda tütüyor. 

» Eskiden bayramlar bir başka kutlanırdı. 

» Fırsat olsa da onu tekrar görebilsem. 

18. Tasarı Cümleleri 

Gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyorum. 

» Bu işin altından başarıyla kalkmayı amaçlıyoruz. 

19. Tahmin Cümleleri 

Akla, sezgilere, gözlemlere veya birtakım verilere dayanarak, olacak bir şeyi önceden 

kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Annem meraktan patlıyordur şimdi. 

» Gökyüzü bulutlarla doldu, yağmur yağabilir. 

» Şu anda öğretmen derse başlamıştır. 

20. Olasılık (İhtimal) Cümleleri 

Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya bir durumun ortaya çıkmasının 

beklenilmesi, umut edilmesi ile ilgili cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Tatilde Karabük’e gidebiliriz. 

» Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. 

» Sanıyorum o konu anlatılmadı. 



» Olasılık cümleleri ile tahmin cümleleri arasındaki fark şudur: Olasılık anlamlı cümlelerde 

“ikilem” söz konusudur. Yani bahsedilen şey için “Öyle de olabilir, böyle de olabilir.” 

anlamı hakimdir. Tahmin anlamlı cümlelerde bu “ikilemi” görmeyiz. Tahmin anlamlı 

cümlelerde tecrübelerden hareketle “emin oluş” havası vardır. Olasılık anlamlı cümlelere 

göre, tahmin anlamlı cümlelerde “kesinlik anlamı” daha yoğundur. 

21. Çaresizlik Cümleleri 

Olay ve durumlar karşısında yapılabilecek herhangi bir şey olmamasıdır. 

Örnek(ler) 

»İstesek de istemesek de bu sıkıntıyı çekeceğiz. 

» Parasızlıktan ne yapacağını bilmiyordu. 

» Bu olay onun elini kolunu bağlamıştı. 

22. Beğeni Cümleleri 

Bir varlığa veya bir olayın sonucuna yönelik beğenme, takdir etme, övme veya onaylama 

işini bildiren cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Her türlü rezaletin yaşandığı bu çevrede dürüst ve tertemiz bir insan olarak yetişti. 

» Araba dediğin böyle rahat ve geniş olmalı. 

» Yazar, olayları sıradanlığa düşmeden güzel bir üslupla yansıtmış. 

23. Onay Cümleleri 

Yapılan bir işin ya da davranışın yerinde ve doğru olduğunun kabul edildiği cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Öğretmenine saygı göstererek yerinde bir davranış sergiledi. 

» Aferin sana, son saniyede topu potaya atman doğru bir hareketti. 

24. Abartma Cümleleri 

Bir şeyi olduğundan çok veya az göstererek anlatan cümlelerdir. 

Örnek(ler)  

» Adam o kadar zayıf ki üflesek uçacak. 

» Ağlamaktan gözlerinin yaşı kurumuştu. 

» Pire kadar boyuyla bana kafa tutuyor. 

25. Endişe (Kaygı) Cümleleri 



Olumsuz bir durumun gerçekleşme olasılığından dolayı duyulan kaygıyı anlatan 

cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Acaba yolda başlarına bir şey mi geldi? 

» Bu kadar bekledik ama ya gelmezse… 

26. Gözlem Cümleleri 

Bir varlığın, durumun veya olayın niteliklerini gözleme dayalı olarak anlatan cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Yazarın çalışma masası darmadağındı. 

» Çocuk bizimle konuşurken sürekli sallanıyordu. 

27. Kesinlik Bildiren Cümleler 

Şüphe ve olasılık barındırmayan, anlamında kesinlik olan cümlelerdir. Genelde nesnel 

anlatımlı cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Bu yörenin dereleri kışın donar. 

» Ders bitmiştir, herkes dışarı çıksın. 

» Ayılar somon balığını sever. 

28. Kararlılık Bildiren Cümleler 

Kararında direnme, kesin karar vermiş olma durumunu belirten cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Hiçbir güç beni annemden ayıramaz. 

» Sorularına asla cevap vermeyeceğim. 

» Bu yolda ölmek var dönmek yok benim için. 

29. Kararsızlık Bildiren Cümleler 

Herhangi bir konuyla ilgili olarak karar verememeyi ifade eden cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Acaba kazağı buradan mı alsam, yoksa öteki mağazadan mı? 

» Tiyatroya mı gitsem, sinemaya mı? 

30. Eşitlik Bildiren Cümleler 



İki veya daha çok şeyin eşit olması durumunu ifade eden cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Kazandığımız paraları yarı yarıya paylaştık. 

» Boyca birbirleriyle aynılar. 

» Elmayı tam ortasından ikiye böldü. 

31. Soru Sormaktan Çok Bilinenin Vurgulandığı Cümleler 

Amacın soru sormak olmadığı, bilinen bir durumun öne çıkarıldığı veya vurgulandığı 

cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Hangimiz bu kampanyaya katılmak istemeyiz ki? 

» İnsan sevmez mi? 

 

C) Cümlede Anlam İlişkileri 

 

1. Eş Anlamlı Cümleler 

2. Yakın Anlamlı Cümleler 

3. Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler 

4. Neden (Sebep)- Sonuç İlişkili Cümleler 

5. Amaç- Sonuç İlişkili Cümleler 

 6. Koşul- Sonuç İlişkili Cümleler 

7. Açıklama İlişkili Cümleler 

8. Karşılaştırma Cümleleri 

Anlam ilişkisi bakımından cümleler; eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı cümleler, neden-

sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç, açıklama ve karşılaştırma cümleleri olmak üzere sekiz 

başlıkta incelenir: 

1. Eş Anlamlı Cümleler 

Aynı konu ve düşüncenin, farklı sözcükler ve söz dizimiyle dile getirildiği cümlelerdir. 

Örnek(ler) 

» Belirli bir hedefi olmayan insana kimse yardımcı olamaz. 



» Bir insan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa hiçbir rüzgâr işine yaramaz. 

» Bu bardağın yarısı su ile dolu. 

» Bu bardağın yarısında su yok. 

» Yaşam, içinde siyah da bulunan bir gökkuşağıdır. 

» Yaşam, tüm güzelliklerinin yanında olumsuzlukları da barındırır. 

2. Yakın Anlamlı Cümleler 

Eş anlamlı cümlelerde, biri diğerinin yerini tutabilecek iki cümle söz konusu idi. Yakın 

anlamlı cümlelerde ise aynı özü, aynı ruhu taşıyan iki cümle vardır. 

Örnek(ler) 

» Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı. 

» İnsanları mutlu etmek için ömür boyu çalışmaktan zevk aldı. 

Bu cümlelerin ikisinde de söz konusu kişinin ömür boyu insanların mutluluğu için çalıştığı 

ifade edilmektedir.  Buraya kadar eş anlamlılık söz konusudur. Ancak ikinci cümlede “bu 

çalışmadan zevk almak” gibi bir ayrıntı vardır. Bu ayrıntı sebebiyle bu cümlelere yakın 

anlamlı cümle diyoruz. 

» Bazı sanatçılar yaşları ilerledikçe eserlerinde tekrara düşerler. 

» Olgunluk döneminde sanatçıların bir kısmı özgünlüklerini kaybedebilir. 

3. Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler 

Anlamca birbirine zıt olan, birbiriyle çelişen cümlelerdir. Bu tür cümlelerde konu 

genellikle aynıdır; fakat konuya bakış açısı farklıdır. 

Örnek(ler) 

» Sanayileşme, çevreye zarar vermektedir. 

» Gelişmek isteyen toplumlar, sanayiye önem vermelidir. 

Bu cümlelerde konu sanayileşmedir. İlk cümlede sanayileşmenin kötü yönü, diğerinde ise 

iyi yönü anlatılmaktadır.  

» Sanatçı, hayatı kendi yorumuyla vermelidir. 

» Sanatçı, hayatı anlatırken ayna görevi üstlenmelidir. 

4. Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler 

Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelerdir. Bu 

cümlelerin yüklemine “niçin?” , “neden?” soruları sorulduğunda bu sorular cevapsız 

kalmaz. Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur: Birinci bölüm neden (sebep), ikinci 



bölüm ise sonuç bildirir. Genellikle “için, -den, -diğinden, ile” gibi ekler ve edatlar 

kullanılır. 

Örnek(ler) 

» Hasta olduğum için okula gelemedim. 

Yukarıdaki cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin yapılış nedenini belirtmektedir. 

» Okulların açılmasıyla masraflar arttı. 

» Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık. 

» Yağmur yağınca maç iptal oldu. 

» Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı. 

> Neden-sonuç ilişkisi bağımsız iki cümle ile de ifade edilebilir. 

Örnek(ler) 

» Çiçekleri gece sula; daha çabuk büyür. 

» Bir daha böyle konuşma; beni üzüyorsun. 

Bu örneklerde birinci cümlede ifade edilen eylem, ikinci cümlede ifade edilen eylemin 

nedeni durumundadır. Buna “gerekçe” de denmektedir. Bu tür ifadelerde sebep cümlesi 

ile sonuç cümlesinin yerleri değiştirilebilir. 

5. Amaç-Sonuç İlişkili Cümleler 

Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelerdir. Bu tür 

cümlelerde de “için, diye, üzere” gibi edatlardan yararlanılır. Amaç – sonuç cümleleri, 

eyleme sorulan “hangi amaçla?” sorusuna cevap verir. 

Örnek(ler) 

» Sınavı kazanmak için çok çalışmış. 

» Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu. 

» Kilo vereyim diye spor yapıyor. 

» Yazar, eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor. 

» Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye. 

Amaç-Sonuç Cümleleri ile Neden-Sonuç Cümleleri Arasındaki Fark 

Amaç-sonuç cümleleri, neden-sonuç cümleleri birbirine çok benzemekte bu yüzden sık 

sık karıştırılmaktadır. Amaç-sonuç cümleleri ile neden-sonuç cümlelerini ayırt etmek için 

şu yolu izlemeliyiz: 



Amaç-sonuç ile neden-sonuç cümlelerinin karıştırılmasının en büyük sebebi amaç-sonuç 

cümlelerinin, neden-sonuç cümlelerini bulmak için kullandığımız “neden?” sorusuna da 

cevap verebilmeleridir. Bu yüzden amaç-sonuç cümlelerinin sorulduğu sorularda önce 

mutlaka “hangi amaçla?” sorusu sorulmalıdır. Eğer önce “neden?” sorusunu sorarsak 

neden-sonuç cümlesini amaç-sonuç sanarak yanılırız. 

6. Koşul (Şart) – Sonuç İlişkili Cümleler 

Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olayın veya duruma bağlı olduğunu 

belirten cümlelerdir. Bu tür cümlelerde birinci bölüm (yan yargı) koşul, ikinci bölüm ise o 

koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı). Türkçede koşul anlamı asıl olarak 

“-se” şart ekiyle sağlanır. “ise”, “-ince”, “-dikçe”, “mi”, “ama”, “üzere”, “yeter ki” ile de 

koşul anlamı sağlanabilir. 

Örnek(ler) 

» Ödevini yaparsan  oyun oynayabilirsin. 

Bu cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin yapılabilmesinin bağlı olduğu koşulu 

belirtmektedir. 

» Temiz bir dünya istiyorsan  yerlere çöp atma. 

» Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın. 

» Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı. 

» Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. 

» Akşam baban gelsin, alışverişe çıkarız. 

» İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç. 

UYARI Cümleye istek, dilek anlamı katan –se, -sa ile koşul anlamı veren –se, -sa ekini 

karıştırmamak gerekir. İstek cümleleri de –se, -sa eki almasına rağmen, koşul anlamı 

taşımaz. 

Örnek(ler) 

» Otobüsle gelmese de trenle gelse. 

7. Açıklama İlişkili Cümleler 

Neden- sonuç ilişkisinin tersidir; önce sonucun, sonra nedenin belirtildiği cümlelerdir. Bu 

tür cümleler genellikle “çünkü, demek ki, öyleyse, anlaşılıyor ki” bağlaçlarıyla oluşturulur. 

Örnek(ler) 

» İzmir’i seviyorum çünkü en güzel yıllarım orada geçti. 

Bu cümlede koyu renkle yazılmış bölümde, kendinden önce belirtilen yargının nedeni 

açıklanmıştır. 



» Bir kez bile arayıp sormadı, demek ki bizi pek sevmemiş. 

» Yüzünden düşen bin parça, anlaşılan üzgünsün. 

8. Karşılaştırma Cümleleri 

Birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelerdir. Karşılaştırmada 

benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Karşılaştırma ilgisi “gibi, 

kadar, en, daha, çok, göre, fazla” gibi sözcüklerle kurulur. 

Örnek(ler) 

» Kışın Sivas, İstanbul’dan daha soğuktur. 

» Televizyon da sinema kadar etkilidir. 

» Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. 

» Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille yazılıyor. 

» Selim, gezmeyi çok sever, Elif ise kitap okumayı. 

 

D) Cümle Yorumlama 

1. Cümlenin Konusu 

2. Cümlenin Ana Fikri 

3. Cümleden Çıkarılabilecek Yargı 

4. Cümleden Çıkarılamayacak Yargı 

5. Cümle Tamamlama 

6. Cümle Oluşturma 

7. Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler 

Cümle yorumu; cümlenin konusu, ana fikri, cümleden çıkarılabilecek / çıkarılamayacak 

yargı, cümle tamamlama ve oluşturma ile düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler olmak 

üzere yedi başlıkta incelenir: 

1. Cümlenin Konusu 

Cümlede üzeride durulan kavramlar cümlenin konusunu verir. Sorularda bir cümle verilir 

ve bu cümlede neyin anlatıldığı, yani cümlenin konusu sorulur. 

Yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak anlatılanı bir iki söz ile ifade etmektir. 

Bunun için cümleye “Bu cümle neyi anlatıyor?” sorusu sorulur ve sorunun cevabı aranır. 

Alınan cevap cümlenin konusu olacaktır. 

Örnek(ler) 



» Öğretmen bir toplumun yapı taşıdır. 

Bu cümlede öğretmen, “yapı taşı”na benzetilmiş. Taştan yapılan binalarda temel 

malzeme taş olduğuna göre, bu malzeme olmadan bina yapılamaz. Öğretmen için 

toplumun yapı taşı dendiğine göre, toplumun ortaya çıkması için öğretmene ihtiyaç var 

demektir. Öyleyse toplumun oluşmasında öğretmen çok önemlidir. Yani bu cümlenin 

konusu, anlatmak istediği, “öğretmenin önemi”dir. 

» Gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak için çevreyi korumalıyız. 

Bu cümlede çevrenin korunması gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakma gerekçesine 

bağlanıyor. Öyleyse bu cümlede “çevrenin korunmasının gerekliliğini” anlatıyor 

diyebiliriz. 

2. Cümlenin Ana Fikri (Ana Düşüncesi) 

Bir cümlede asıl anlatılmak istenen fikir veya cümlede verilmek istenen mesaja ana fikir 

denmektedir. 

Örnek(ler) 

» Eğer bir romancı yazdığı eserlerin geniş kitleler tarafından okunmasını, beğenilmesini 

arzu ediyorsa yapacağı ilk iş seslendiği halkın anlayabileceği bir dil kullanmak olmalıdır. 

Bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyi “Yalın bir dil kullanan sanatçı, daha fazla 

okunur.” şeklinde öz olarak ifade edebiliriz. Bu da cümlenin ana düşüncesi olur. 

» Gerçek şair; halkının dağlarını, çobanlarını, kuzularını, acı ve sevinçlerini anlatandır. 

Bu cümlede anlatılmak isteneni ise “Şair, milletini anlatan kimsedir.” şeklinde 

belirtebiliriz. 

3. Cümleden Çıkarılabilecek Yargı 

Bir cümle verilir ve bu cümlede anlatılmak istenenin veya cümleden çıkarılabilecek 

yargının ne olduğu sorulur. 

Bu tip soruların çözümünde yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak cümlenin 

söyleniş sebebinin bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylenmez, her cümlenin 

bir söyleniş amacı vardır. İşte bu tip sorularda bize düşen onu bulmaktır. Biz buna 

cümlenin ana düşüncesi de diyebiliriz. 

“Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” sorusuyla anlatılmak isteneni bulabiliriz. 

Örnek(ler) 

» Yazar, eserlerinde günlük hayatta olan şeyleri olduğu gibi, hiçbir abartmaya gitmeden 

anlatmıştır. 



Bu cümlede yazar, eserlerinde günlük hayatı olduğu gibi anlatmışsa toplumun yaşamını 

işlemiş demektir. Öyleyse bu cümlede anlatılmak isteneni “Yazar, eserlerinde içinde 

yaşadığı toplumu anlatmıştır.” şeklinde ifade edebiliriz. 

» İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil; onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği 

için ‘yazar’dır. 

Bu cümlede, “bazı şeyleri söyleme” sözüyle, konu; “belli bir biçimde söyleme” sözüyle, 

üslup kastedilmiştir. Bu sözlerden hareketle cümlede, bir insanı yazar yapan şeyin işlediği 

konunun değil, üslubunun olduğu anlatılmak istenmiştir. Dolayısıyla bu cümlede 

anlatılmak isteneni “Bir yazarın neyi söylediğinden çok, nasıl söylediği önemlidir.” 

şeklinde ifade edebiliriz. 

4. Cümleden Çıkarılamayacak Yargı 

Bir cümle verilir ve bu cümleden çıkarılamayan ya da cümlenin anlamıyla çelişen yargıları 

bulmamız istenir. 

Yapılacak iş verilen cümleyi yorumlayarak cümleden çıkarılabilecek yargıları bulmaktır. 

Sorular dört seçenekten oluştuğuna göre, seçeneklerin üçündeki yargılar, verilen 

cümleden çıkarılabilecek niteliktedir. Dolayısıyla cümleden çıkarılabilecek yargılar 

belirlenince, cümleden çıkarılamayacak yargı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bu süreçte 

cümle çok iyi okunmalı, hangi ifadeden nasıl bir sonuç çıkarılabileceği iyi tespit 

edilmelidir. 

Örnek(ler) 

» Mehmet’in kardeşi dün de okula gitmedi. 

Bu cümleden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak anlamları bulalım: 

1. “Mehmet evin tek çocuğu değildir.” 

2. “Mehmet ‘in kardeşi 0-6 yaş arasında değil.” 

3. “Mehmet ‘in kardeşi bugün de okula gitmemiş.” 

4. “Mehmet kardeşinden başarılıdır.” 

Yukarıdaki cümlelere baktığımızda 1. cümle kardeş, 2. cümle okul, 3. cümle dün de 

sözcüklerinden çıkar. 4. cümleyi verilen cümleden çıkaramıyoruz. 

5. Cümle Tamamlama 

Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşma metinlerinde boş bırakılan yerlerin anlam 

bütünlüğünü ve uyumunu sağlayacak şekilde doldurulmasıdır. 

Yapılacak iş, cümlenin gelişinden çıkarılan anlam doğrultusunda boşlukları doldurmaktır. 

Bu yapılırken dil bilgisi kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Yani eklenecek 

sözcüklerin hem anlamca hem de yapıca cümleye uygunluk taşıması gerekir. 



Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler arasında; 

– Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır. 

– Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır. 

– Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar kullanılmalıdır. 

>  Böyle sorular seçeneklerden gidilerek de çözülebilir. 

Örnek(ler) 

» Anneme Anneler Günü için bir ………………… aldım. 

Anneler Günü’nde çocuklar annelerine hediye alır. Öyleyse bu boşluğu “hediye” 

sözcüğüyle tamamlayabiliriz. 

6. Cümle Oluşturma (Kelimeleri Doğru Sıralama) 

Sözcük ya da sözcük gruplarına ayrılmış olarak verilen cümlelerin genellikle anlamlı ve 

kurallı bir cümle haline getirilmesi istenir. 

Yapılacak iş, öncelikle yüklemi belirlemek ve eğer kurallı bir cümle isteniyorsa yüklemi 

sona yerleştirmek, daha sonra varsa edat gruplarını, bağlaçları ve tamlamaları bulmaktır. 

>  Bu konuyla ilgili sorular seçeneklerden gidilerek de çözülebilir. 

Örnek Soru 

» 1. aynı şeyleri 

2. başkalarının düşüncelerini 

3. dinleyerek de 

4. okuyarak 

5. yapabiliriz 

6. nasıl öğreniyorsak 

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı  bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl 

olmalıdır? 

A) 2 – 6 – 3 – 1– 4– 5 

B) 1 – 3 – 5 – 6– 4 – 2 

C) 2 – 4 – 6 – 1 – 3 – 5 

D) 3 – 5 – 1 – 2 – 4 – 6 

Çözüm: 



Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istesek, ilk önce yüklemi 

bulmalıyız. Burada yüklem, beşinci sözcük olan “yapabiliriz” sözcüğüdür. Seçeneklerdeki 

sıralamaya beş numarayla biten iki seçenek vardır: A ve C. Sözcükler arasındaki anlam 

dikkate alındığında da C seçeneğinin sıralamasının daha uygun olduğu görülür. Doğru 

sıralama şu şekildedir: ”Başkalarının düşüncelerini okuyarak nasıl öğreniyorsak aynı 

şeyleri dinleyerek de yapabiliriz.” 

YANIT: C 

7. Düşüncenin Yönünü (Akışını) Değiştiren Sözcükler 

Cümle içindeki kelimeler anlamca birbirini tamamlar. Fakat bir konudan başka bir konuya 

geçilirken “fakat, ama, lakin, ancak, oysa, ne var ki, yalnız, halbuki” gibi anlamın akışını 

değiştiren sözcükler kullanılabilir. Bu tür sözcükler cümlede anlamın akışını değiştiren 

sözcüklerdir. 

Örnek(ler) 

» Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir öğrencidir; ama… 

“ama” bağlacından sonra kullanacağımız ifade daha önce kullanacağımız ifadenin zıddı 

olacaktır. 

Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir öğrencidir; ama yazısı güzel değil. 

İfade olumlu                                          ifade olumsuz 

» Hasta adam, iyileşmek için doktor doktor dolaştı; ne var ki hastalığına çare bulamadı. 

» Ankara güzel, düzenli, planlı bir şehirdir; fakat denize kıyısı yoktur. 

» Parası yok, arkadaşı yok, gidecek kimsesi yok; yalnız temiz bir kalbi var. 

» Gelemeyeceğini söyledi, hâlbuki vakti vardı. 

 

12. HAFTA 

Yazılı Kompozisyon Türleri 

Olay Yazıları 

Birçoğu, aynı zamanda edebî bir ürünün de adı olan yazılı kompozisyon türlerini 

kısaca şöyle özetleyebiliriz:  

1. OLAY YAZILARI 

 A. Hikâye: 



 Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele 

alır. Hikâyede olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır; olay 

ya da durumun ortaya konduğu yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici 

anlatımla ortaya konur. Hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve 

heyecanlandırmak esastır. Hikâyeler, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır. 

Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne 

aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman 

ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. Hikâye, olay eksenli bir yazı türüdür. Hikâyede temelde 

bir olay vardır ve olaylar genellikle yüzeyseldir. Hikâyeler genellikle kişilerin anılarını 

anlatması şeklinde oluşur. Hikâye kısa bir edebiyat türü olduğu için bu eserlerde fazla 

ayrıntıya girilmez. Olayın ya da durumun öncesi, sonrası okura sezdirilir. Okur, bazı 

sözcüklerden yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler hakkında ya da olaylar ve 

durumlarla ilgili yargılara ulaşabilir.  

Hikâyenin Öğeleri 

 a. Olay: 

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

veya durumdur.  

b. Çevre (yer):  

Hikâyede sınırlı bir çevre vardır. Olayın geçtiği çevre çok ayrıntılı anlatılmaz, kısaca 

tasvir edilir.  

c. Zaman:  

Hikâye kısa bir zaman diliminde geçer. Hikâyeler geçmiş zamana göre (- di) 

anlatılır. Konu, yazarın kendi ağzından veya kahramanın ağzından anlatılır.  

d. Kişi:  

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

tanıtılmaz. Hikâyede kişiler sadece olayla ilgili "çalışkanlık, titizlik, korkaklık, tembellik" 

gibi tek yönleriyle anlatılır. Kişiler veya tipler, belli bir olay içinde gösterilir. Bu tiplerin de 

çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır.  

Hikâye Türleri  

Hikâyeciliğin tarihsel süreci incelendiğinde karşımıza iki tür hikâye çıkmaktadır. Bu 

türler "olay öyküsü" ve "durum öyküsü" olarak adlandırılır.  

a. Olay öyküsü:  



Bu tarz öykülere "klasik olay öyküsü" de denir. Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, 

zaman, yer öğesine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır. 

Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir. Düğüm bölümünde oluşan merak, 

çözüm bölümünde giderilir. Bu teknik, Fransız sanatçı Guy de Maupassant tarafından 

geliştirildiği için bu tür öykülere 'Maupassant tarzı öykü" de denir. Türk edebiyatında bu 

tarz öykücülüğün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Ayrıca Refik Halit Karay, Reşat 

Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu da olay türü öykücülüğünün temsilcileri 

arasındadır.  

b. Durum öyküsü: 

 Bu tarz öykülere "modern öykü" de denir. Her hikâye olaya dayanmaz. Bu tür 

öykülerde merak öğesi ikinci plandadır. Yazar, bu öykülerde okuyucuyu sarsan, çarpan, 

heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun yerine günlük hayattan bir kesit sunar 

veya bir insanlık durumunu anlatır. Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve 

hayaller ön plana çıkar. Durum öyküsü ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından 

geliştirildiği için bu tür öykülere "Çehov tarzı öykü' de denir. Türk edebiyatında bu tarz 

öykücülüğün öncüsü Memduh Şevket Esendal'dır. Sait Faik Abasıyanık da bu tarzın 

başarılı temsilcilerindendir.  

c. Ben merkezli öykü:  

Durum hikâyesine benzeyen ancak kahramanın daha çok kendi ruh hâli ve hayal 

dünyasını yansıttığı hikâyelere ben merkezli hikâye" denir. Bu hikâyelerde olaylar 

kahraman anlatıcı bakış açısıyla verilir. Hikâyenin ana kahramanı yazarın kendisidir. Yazar, 

yaşadığı olayları kendini merkeze koyarak, kendisini birey olarak ele alarak anlatır. Bu 

hikâye türünde yazar, gözlemlerden ve olaylardan hareketle bireysel bunalım ve 

çıkmazlara yönelir. Bu nedenle bu hikâyelere "bireyi birey olarak ele alan hikâyeler" de 

denir. Hikâye kahramanı dış dünyayı içinde bulunduğu ruh hâline göre algılar ve anlatır. 

Hikâye kahramanı genellikle düş dünyasına sığınır. İlk defa batıda görülen bu tarz 

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

edebiyatındaki ilk temsilcisi Haldun Taner'dir. Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç de 

bireyi birey olarak ele alan (ben merkezli) hikâyeler yazmışlardır. 

Hikâye Roman Farkı 

Hikâye anlatım olarak romana benzer; ama aslında onun romandan çok farklı 

yanları vardır: Hikâye türü, romandan daha kısadır. 

Hikâyede temel öğe olaydır. Romanda ise temel öğe karakter, yani kişidir. 

Hikâyeler olay üzerine kurulur, romanlar ise kişi üzerine kurulur. Hikâyede tek olay 

bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Romandaki olaylardan 

her biri hikâyeye konu olabilir. Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, 



kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sadece 

olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak 

karşımıza çıkmaz. Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. 

Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok 

ayrıntılı olarak anlatılır. Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. 

Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.   

B. Roman: 

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, 

insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne 

"roman" denir. "Roman" terimi, Roma İmparatorluğu içindeki halkların kullandığı 

bozulmuş Lâtinceye verilen addır. Bu bozuk Latince ile yazılan ilk destan ve halk 

öykülerine roman denmiştir. Bu terim, sonradan belli bir türün adı olmuştur. Uzun 

anlatıma dayalı edebiyat türlerinden biri olan roman; olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu 

bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır. Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları 

içerir. Sosyal yaşamda kişilerin veya ailelerin başlarından geçen ya da geçme olasılığı 

bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır. Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir 

düşünce etrafında birleştirerek yansıtır. Roman, hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün 

ürünüdür. Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir. 

Bu bakımdan roman gerçek yaşamla tam olarak örtüşmez. Roman, yaşamın yeniden 

üretimi ya da yaratımıdır. Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü 

ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır. Romanın 

geçtiği sosyal çevre içerisinde dine, felsefeye, ahlaka, siyasete yer verilir. Romancı, 

okuyucuyu etkilemek, okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır. Romanlar 

üçüncü kişi ağzıyla, roman kişilerinden birinin ya da birkaçının yazdığı anı biçiminde veya 

roman kişilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç değişik şekilde 

yazılır. 

C. Masal: 

 Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman 

belirtilmeden anlatıldığı edebiyat türüne "masal" denir. Halk dilinde anlatılarak oluşan 

sözlü edebiyat ürünüdür. Masalar bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilir. Masallar 

nesir, nazım karışık olabilir. Masalların girişinde genellikle tekerlemeler bulunur. Bunlar 

şiir şeklinde olur. Masallar, özellikle çocuklara hitap eden eğitsel içerikli metinler olduğu 

için kolay anlaşılır ve akıcı bir anlatıma sahiptir. Masallar, merak duygusunu en fazla 

uyaran yazı türlerinden biridir. Masalda olayların nasıl gelişeceği, kahramanların neler 

yaşayacağı, masalın nasıl sonlanacağı gibi konularda okuyucu veya dinleyici aşırı derecede 

meraklanır. Bu bakımdan masallar çok sürükleyicidir. Masalın Genel Özellikleri a. Konu: 

Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır. Özellikle 



çocuklara doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, 

yardımseverlik gibi duygular verilmek istenir. Ayrıca çevredeki kişilerin, olayların ve 

yöneticilerin eleştirileri de yapılır. Haksızlıklara karşı halkın ve halk içinde bir önderin 

direnmesi ve sonuçta mutlaka üstün gelmesi işlenir. b. Olay: Masallar olay eksenli bir 

edebiyat türüdür. Tamamen hayal ürünü olan bu olaylar, olağanüstü nitelikler taşıyabilir. 

Masallarda olamaz diye bir şey yoktur. Her şey olabilir ve bunlar konu olarak işlenir. c. 

Yer: Masalda belirli bir yer, çevre yoktur. Hayalî bir yer, çevre söz konusudur. Bunlar da 

genellikle "Kafdağının arkasında bir ülke, yedi kat yerin altı, periler padişahının ülkesi" 

gibi hayalî yerlerdir. d. Zaman: Masalda zaman da belirsizdir. Geçmişte bir zamandan söz 

edilir; ama aslında bu hayalî bir zamandır. Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak 

anlatılır. Bu yönüyle de hikâyeden ayrılır. "Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 

kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır 

mıngır sallar iken " gibi tekerlemeler aslında zamanın belirsizliğini ve olayın hayalî 

olduğunu da açıklar. e. Kişi: Masal kahramanları olağanüstü nitelikler taşıyabilir. 

Masallarda "peri, dev, cüce, cadı, gulyabani, şahmeran, Zümrüdüanka" gibi hayalî 

kahramanlar karşımıza çıkabilir. Masalda, gerçek hayatta rastlanamayacak kişiler 

bulunabilir. Kişiler ya iyidir ya da kötüdür. İyiler hep iyilik yapar, kötüler de hep kötülük 

yapar. İyiler masalın sonunda mutlaka kazanır, kötüler de her zaman kaybeder. f. Amaç: 

Masalda eğiticilik esastır. Aslında yerin, kişilerin ve zamanın hayalî olması da bundandır. 

Kimse rencide edilmeden insanlara ders verilir. Herkes masalın sonunda verilen dersten 

kendisine düşen payı alır. Masallarda kötülükler eleştirilerek okurun ve dinleyenin bu 

kötüler gibi olmaması istenir. İyiler ve iyilikler de yüceltilir ki okur veya dinleyici iyi olsun 

ve iyilik yapsın. Bu yüzden özellikle eğitimde masallardan yararlanılır. Masalın Bölümleri 

Masallar "serim, düğüm ve çözüm" olmak üzere üç bölümden oluşur. Serim: 

Tekerlemelerle giriş yapılır. Kahraman tanıtılır. Konu verilir. Düğüm: Kahramanın 

başından geçen türlü türlü olaylar anlatılır. Okuyucunun merakı tahrik edilir. Olay bir 

çözüme kavuşturması gereken noktaya getirilir. Çözüm: Bu bölümde olay bir sonuca 

bağlanır. İyiler kazanır. Kötüler kaybeder. İyilere ödül, kötülere ceza verilir. İyi dileklerle 

masal bitirilir.  

D. Fabl: 

 Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir. Fablların 

kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve 

tıpkı insanlar gibi davranır. Fabl Özellikleri İnsanlar arasında cereyan eden olayları 

hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla 

insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç 

kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır. Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur. 

Fabllar manzum (şiir) veya nesir (düzyazı) biçiminde yazılabilirler. Fabllar hem nazım, hem 

nesir biçiminde olurlar. Fablın sonunda her zaman bir ahlak dersi (kıssadan hisse) vardır. 



Bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir neticesi gibi 

görülmelidir. Fabllarda öğretici (didaktik) bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler 

ve öğütler verilir. Okurlar çoğu zaman verilen dersin veya öğüdün ne olduğunu anlamakta 

zorluk çekmezler. Çünkü bu ders veya öğüt eserin bir yerinde, çoğu defa sonunda, bir 

atasözü ya da özdeyiş biçiminde açıkça belirtilir. Fabllarda basit ahlak ilkelerine değinildiği 

gibi insanların birçok kusurlu yönüne de dikkat çekilir. Fabllar aracılığıyla kanaatkârlık, 

özveri, yardımseverlik, iyi niyet gibi olumlu davranışlar çocuğa kazandırılabilir. Özellikle 8-

12 yaş grubu çocuklar fabl okumaktan ve dinlemekten büyük zevk alırlar. Kanaatkârlık, 

tamahkârlık, kıskançlık, paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından anlaşılması güç kavramların 

somut olaylarla anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilmelidir. 

Fabllar insan belleğinde çok kolay saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen özelliklere sahip 

olduğu için sözlü gelenek içinde de yaşatılabilmektedir. Çoğu manzum olan fablların 

başlıca amacı, belli bir ana fikrin yalın veya birkaç olayın yardımıyla en kısa yoldan 

açıklamaktır. Fabllar günümüzde eğitimde çok fazla kullanılmaktadır. Fabllar olay 

anlattıkları için bir başka şiiri okumaktan ya da ezberlemekten daha çok çocukların ilgisini 

çeker. Bundan dolayı fabllar kısadır ve şu dört bölümden oluşur: 1. Olayın ve 

kahramanların tanıtıldığı giriş bölümü 2. Olayın entrikalarla düğümlendiği gelişme 

bölümü 3. Düğümün çözüldüğü sonuç bölümü 4. Olay ve olayların arkasında yatan ana 

fikrin açıklandığı ders bölümü (kıssadan hisse bölümü)  

E. Tiyatro 

Olayı sahnede izleyiciye göstermek amacıyla oluşturulan metinlere ise göstermeye 

bağlı edebî metin denir. Bu türün genel adı tiyatrodur. Yaşanmış veya yaşanması 

mümkün olayların veya insan yaşamının çeşitli yönlerinin sahnede canlandırılarak 

oynanmasına yönelik yazılara tiyatro denir. Tiyatro, dinsel törenlerden doğmuştur. Daha 

sonra dinden bağımsızlaşarak bir sanat hâline gelmiştir. Tiyatronun ortaya çıkışında, 

insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak canlandırma 

çabaları yatar. Tiyatro eserleri genellikle, sahnede oynanmak üzere yazılır, ancak 

oynanmak için değil de okunmak için yazılan tiyatro eserleri de vardır. Tiyatrolarda bir 

öykü, sahne olarak ayrılmış yerlerde oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırılır. 

Tiyatro eseri, seyirciye ders vermek, onu düşündürmek, onu yorum yapmaya 

yönlendirmek amacını taşır. Bu bakımdan, pek çok sanatçı tiyatroyu okul olarak görmüş 

ve tiyatro aracılığıyla halkı eğitmeyi amaçlamıştır.  

Tiyatronun Öğeleri: 

 Yazar, eser, oyun ve seyirci unsurlarından oluşan tiyatrolar çoğu zaman yazılı bir 

metne dayanır. Bu metne senaryo denir. Tiyatro sadece edebiyatla ilgili bir tür değildir. 

Tiyatro edebiyatın yanı sıra oyunculuk, sahne düzeni, dekor, kostüm, aydınlatma, müzik 

ve dans gibi öğeleri de içerir. Tiyatronun oluşmasında eser (senaryo), oyuncular, sahne ve 



seyirci unsurları her zaman dikkate alınır. Bütün bunlara rağmen tiyatronun temel öğeleri 

olay, kişiler, yer ve zamandır.  

Tiyatro Türleri: 

 Tiyatro için, konusuna ve sahnede sunuluş biçimine göre trajedi, komedi, dram, 

monolog ve müzikli tiyatrolar (opera, operet, opera komik, vodvil, bale) gibi özel 

adlandırmalar da kullanılır. Burada, aslında çağdaş tiyatro konu edilmektedir.  

Tiyatronun bir bütün olarak algılanabilmesi açısından genel bir şablon şeklinde türlerinin 

gösterilmesi uygun görülmüştür.  

1. Klasik Tiyatro: Klasik tiyatro, manzum şekilde yazılan dramatik şiirlerdir.  

2. Müzikli Tiyatro: Müzikli tiyatrolar, sözleri müzikle bestelenerek sahnede canlandırılan 

oyunlardır. Bu tür tiyatrolarda konunun bir bölümü veya tamamı bestelenmiş olabilir. 

Müzikli tiyatrolar opera, operet, komedi müzikal, bale, revü ve skeç gibi bölümlere ayrılır.  

3. Modern (Çağdaş) Tiyatro: Modern tiyatroda, klasik tiyatronun bütün kalıpları 

yıkılmıştır. Modern tiyatro, yaşamı klasik tiyatrodaki gibi anlatmakla kalmaz; görünmeyen 

iç yüzüyle de ortaya koyar. Modern tiyatro, doğayı, yaşamı olduğu gibi taklit etmez. 

İnsanın çok zengin bir iç dünyası vardır. Bu iç dünya, toplum ve doğa mantığına 

uymayabilir. Modern tiyatro da insanın bu karmaşık iç dünyasını keşfe çıkar. Bu nedenle, 

modern tiyatroda sahnede saçma gibi görünen sözler söylenebilir, dengesiz hareketler 

yapılabilir.  

F. Gezi Yazısı 

Herhangi bir kimsenin, daha çok bir edebiyat sanatçısının gerek yurt içinde 

gerekse yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları, 

âdet ve töreleri, gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihî güzellikleri, ilgi çeken değişik 

yönleri edebî bir üslup içinde kaleme alarak anlatmasına gezi yazısı (seyahatname) denir. 

Yazar, gezip gördüğü yerlerle ilgili gözlemlerini, incelemelerini, bilgileri bir araya getirerek 

gezi yazısını yazar. Okur, anlatılan yerleri bu sayede sanki yazarla birlikte geziyormuş 

hissine kapılır. Gezi yazılarında aydınlatıcı, öğretici bilgiler de yer alır. Amaç, gezilen yeri 

okuyucuya her yönüyle tanıtmaktır. Bu yapılırken geçmişle gelecek arasında bağ kurulur, 

toplumların birbirleriyle ilişki kurması ve birbirlerini tanıması, toplumlar arası kültür 

alışverişi ortamının oluşması sağlanır.  

Gezi yazısının özellikleri şunlardır: Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin bütün 

özellikleri ele alınır. Gezilen yerin özellikle tarihî, coğrafî, tabiî ve sosyal nitelikleri belirgin 

şekilde anlatılır. Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren 

insanlar, tarihî ve tabiî güzellikler, farklı kültürler gibi konular güncel olaylarla da 

bütünleştirilerek edebî bir üslupla yazıya geçirilir. Gezi yazılarında ayrıca yörenin dil, din, 



inanç, âdet, gelenek, görenekleri incelenir. Bölgedeki insanların düşünce yapısı ortaya 

konur. Bölge, okuyucunun daha iyi anlaması açısından başka bölgelerle kıyaslanır. Yazar, 

gezisi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızasında tutmak zor 

olduğu için gezi esnasında kısa notlar alır ve bunları hikâye eder. 

 Gezi yazısı gezilen bölge için belgesel bilgiler içerir. Bu bakımdan gezi yazısında 

yazar gözlemlerine yer vermeli, yanlış bilgiler aktarmamalıdır. Gezi yazısında gerçek 

bilgiler verilmelidir. Ancak gezi yazıları her şeye rağmen kişisel bir değerlendirme içerdiği 

için nesnel verilerden oluşan bilimsel bir belge niteliği taşımaz. Sadece fikir verici bir 

içeriğe sahiptir. Dış dünyayı yazarın gözüyle anlamaya yarar.  

G. Röportaj:  

Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini, orada 

gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları 

yazı türüne röportaj denir. Bu terimin kökeni, Latincede toplamak, getirmek anlamlarında 

kullanılan reportare kelimesine dayanır. Günümüzde Fransızca reportage kelimesinin 

Türkçe telaffuzu olan röportaj terimi kullanılmaktadır.  

Röportaj türü, gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Röportaj yazarı; sorunu 

yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak 

fotoğraf, belge, istatistik bilgiler gibi verilerle destekleyerek konuyu okuyucunun bilgisine 

sunar. Röportajda gözlem, araştırma, yorum ve değerlendirme önemlidir. Röportajcının 

amacı, konuyu çarpıtmadan belgesel olarak okuyucuya sunmak, okuyucuyu konun içinde 

yaşatmak, kamuoyunu aydınlatmaktır. Röportaj, tek bir yazı olabileceği gibi, aynı konuda 

dizi yazı da olabilir. Ortamı, duyguları, görünümleri betimlemek ; süreçleri, eylemleri 

anlatmak ; konuyla ilgili olarak söz konusu ortamda yaşayan kişilerin sözlerini alıntılamak 

; yazarın kişisel düşüncelerini yansıtmak ve anlatılanlardan sonuç çıkarmak bir röportajda 

bulunması gereken temel öğelerdir. Röportajın özellikleri şunlardır: Röportaj, makale gibi, 

düşünsel planla yazılır. Röportajda ele alınan konu ya toplumsal ya da sanatla ilgilidir. 

İşlenen konu bilgi, belge, görsellerle desteklenir. Röportajda verilen bilgiler ve ortaya 

konan belgeler gerçeği yansıtır. Anlatılanlar kendi içinde tutarlıdır. Yazarın bilgi, izlenim, 

görüş ve düşüncelerini yansıtır. Yazar, gerçekleri öznel yaşamla harmanlar. Röportajın 

anlatımında diyaloglardan yararlanılır. Yaşanmış olaylar, durumlar anlatılır. Kısa 

cümlelerle metin hareketli hâle getirilir. Röportaj, birinci kişi ağzından yazılır. Röportajda 

dil, ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır. Röportajlar, medya organlarında 

yayımlanır. Röportajda çok yönlü anlatım olanakları vardır. Röportaj yazarı açıklayıcı 

anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve tartışmacı anlatım gibi bütün anlatım 

yollarından yararlanır. Röportajda öykülemeye ağırlık verilir. Özelden genele gidilir. 

Heyecanın ölçüsü genelde şimdiki zaman kullanımıyla artırılır. 



 Röportajlar genellikle soru cevap tarzında olur. Ancak bazı yazarlar röportajı 

hikâye kurgusu ve üslubu içinde vermeyi tercih ederler.  

 

13. HAFTA 

Yazılı Kompozisyon Türleri 

Düşünce Yazıları 

Düzyazı Türleri - Düşünce Yazıları (Öğretici Türler) 

 

1.MAKALE: 

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi 

savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir. Anlatım yalın ve yoğundur, 

nesnel bir nitelik taşır.Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.Gazete ve dergilerde 

yayımlanır.İlk makale Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesidir. 

2.FIKRA (KÖŞE YAZISI):  

 Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği 

duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. Gazete yazısıdır. Yazar düşüncelerini 

kanıtlama yoluna gitmez. Dil tabiidir. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir. 

Okuyucuyla sohbet ediyormuş havası hâkimdir. Anlatım senli benlidir. 

Türk edebiyatına Tanzimat döneminde Batı’dan geçmiştir. İlk fıkra yazarımız 

Ahmet Rasim’dir. 

Uyarı: FIKRA-MAKALE: İkisi de gazete yazısıdır. Makalede ispat vardır, ciddi bilimsel bir 

dil kullanılır; fıkra ise daha serbest ve mizahi ögeler içerir ve ispat yoktur. Makalede yazar 

doğruyu, fıkrada ise kendi doğrusunu anlatır. 

3.DENEME: 

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya 

kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. Yazar, kendisiyle 

konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. Samimi bir dil kullanılır. ‘’Ben’’li bir anlatımı vardır. 

Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir. Yazarın kesin bir sonuca varma 

zorunluluğu yoktur. Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür. 

Dünyada deneme türünün kurucusu 16. yüzyılda Montaigne Denemeler adlı 

eseriyle olmuştur. 

Türk edebiyatında ilk deneme Ahmet Haşim’in Bize Göre adlı eseridir. 



Türk edebiyatında ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır. 

Türk edebiyatında deneme Cumhuriyet döneminde önem kazanmıştır. 

Bizde önemli denemeciler şunlardır: Ahmet Haşim (Bize Göre, Gurabahane-i 

Laklakan), Ahmet Rasim, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar (Beş Şehir), 

Nurullah Ataç (Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze), Suut Kemal Yetkin 

(Günlerin Götürdüğü, Şiir Üzerine Düşünceler…), Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Sabahattin Eyüboğlu, Salah Birsel. 

4.SÖYLEŞİ (SOHBET): 

Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup 

konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir. Herkesi ilgilendiren 

konular seçilir. Anlatılanlar kanıtlanmaya çalışılmaz. Yazar, sorulu-cevaplı 

cümlelerlekarşısındakiyle konuşuyormuş hissi verir. İçtenlik, samimilik, doğallık sohbetin 

özelliklerindendir. 

Uyarı: SOHBET-DENEME: Sohbette yazar okuyucuyla konuşur. Denemede yazar 

kendisiyle konuşur. Sohbetin dili, anlatımı yalındır; deneme de ise daha ciddi bir dil 

kullanılır. Sohbette yüzeysel, denemede ise derinlemesine bir anlatım vardır. 

5.ELEŞTİRİ(TENKİT): 

Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak 

yargılayıp eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan yazı türüdür. Bir 

kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere otokritik ya da öz eleştiri denir. 

Kelime Fransızca ciritique kelimesinin karşılığı olarak kullanılır. Tanzimat yazarları kritik 

kavramı için muhakeme terimlerini kullanmışlardır. 

Eleştiri denince, akla eserin olumsuz yanlarının belirlenip okuyucuya aktarılması 

gelir. Bu yanlış bir düşüncedir. Gerçek bir eleştiride eleştirilen eserin hem olumlu hem de 

olumsuz yanları bir arada verilir. 

Eleştirinin amacı, okuyucuya ve yazara kılavuzluk yapmaktır. 

Her eser ya da sanatçı eleştirinin konusu olabilir. Eleştiride daha çok açıklama, 

tanık gösterme, örnekleme, tartışma gibi anlatım tekniklerinden faydalanılır. 

Eleştiri, yaratıcı sanatların arasında değildir. Eleştiri, edebi esere veya başka 

sanatlara bağlı bir türdür. Eleştirinin varlığı, kendisi dışında bir sanatı gerektirir. 

İlk eleştirmenimiz Namık Kemaldir. 

İlk eleştiri eserimiz Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat adlı eseridir. 

İlk eleştiri yazımız Namık Kemalin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazatı Şamil 

adlı eseridir. 



Edebiyatımızda objektif (nesnel) eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan Recaizade 

Mahmut Ekremdir. 

Eleştiri türünde Avrupa’da " Boielau, Saint Beuve, Taine, Anatole France, Belinski ; 

edebiyatımızda ise Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap 

Şahabettin, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nurullah Ataç, Mehmet 

Kaplan ve Cemil Meriç önemli isimlerdir. 

Eleştiri türleri şunladır: 

1. Tarihsel Eleştiri:  

Eserin, yazıldığı zaman dilimine özgü özellikler taşıdığı görüşünden hareket eder. 

2. Toplumbilimsel Eleştiri:  

Bu bakış açısı eseri, toplumsal yapının bir yansıması olarak görerek irdeler. 

3. Sanatçıya Dönük Eleştiri:  

Eleştirmen bu bakış açısında eseri, sanatçının yaşamının bir aynası olarak görür. 

4. Eleştirmene Dönük Eleştiri:  

Eleştirmenin kişisel beğenisini ölçüt aldığı eleştiri türüdür. 

5. Yapıta Dönük Eleştiri:  

Bu bakış açısında yapıt dışı hiçbir ögeye yönelinmez. 

Uyarı: Eleştiri inceleme yöntemi olarak ikiye ayrılır. Bunlar: 

A. Öznel (İzlenimsel/Subjektif/Empresyonist) Eleştiri:  

AnatoleFrance’nin ilkelerini belirlediği ve eleştirmenin bir eseri kendi zevk 

ölçülerini göz önüne alarak incelediği eleştiri türüdür. Bu tür eleştirilerde öznel 

yargılar çok olacağından günümüzde pek rağbet görmez. 

B. Nesnel (Bilimsel/Objektif) Eleştiri:  

Edebi eserin içerik, yapı ve üslubu üzerinde tarafsız olarak yapılan eleştiridir. 

Kişisel yargılara varmaktan kaçınılır. Eser tarafsız bir şekilde eleştirilir. Günümüzde 

daha çok kullanılan eleştiri yöntemidir. 

 

14. HAFTA 

 

Araştırma, İnceleme Yazıları 

İnceleme 

Bir eserin, bir yazının, bir sorunun veya bir olayın özelliklerinin, ayrıntılarının 

araştırılarak sözlü veya yazılı olarak ifadesine inceleme (tahlil) denir. İnceleme, sözlü de 

yapılabileceği için hem konuşma hem yazma kuralları iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır. 



İnceleme hemen her konuda yapılabilir. Ancak edebiyat alanında ve edipler 

hakkında yapılan incelemelere daha çok rastlanmaktadır. 

Eserin türü, incelemelerin biçimini de değiştir. Bu bakımdan edebî eserlerin 

incelenmesi, eserin türüne göre ayarlanmalıdır. Gerçek edebiyat, edebî metnin bizzat 

kendisi olduğu için öğrencinin doğrudan doğruya metinle karşılaşması, metinden doğru 

ve somut bir fikir edinmesi gerekir. Fakat hiçbir metin, belirli ölçülere göre okunmadıkça, 

istenilen sonucu, sırlarını vermez. 

İnceleme yaparken metni daha iyi kavrayabilmek, inceliklerini tespit edebilmek 

için (türe göre değişmekle birlikte) metne; konu nedir, ana düşünce nedir, ana 

düşünceler hangi yardımcı düşüncelerle nasıl açılmıştır, tema nedir, hangi sanat 

anlayışıyla yazılmıştır, sanatçının üslûbu nasıldır, dil ve anlatım özellikleri nelerdir gibi bazı 

sorular sorularak metnin diğerlerinden ayrılan özellikleri tespit edilir. 

İncelenecek metnin türüne göre inceleme şeklinde farklılıklar olur. Bu farklılıkları 

görmek, incelemede hangi ayrıntılara yer verildiğini bilmek ve farklı bakış açıları 

kazanmak için bu türle yazılmış eserlerin okunmasında yarar vardır. Mehmet Kaplan’ın 

Şiir Tahlilleri I- II, Hikâye Tahlilleri ve Tip Tahlilleri bu türün seçkin örnekleri arasındadır. 

Bir romanın incelenmesinde hangi ölçütlerin kullanılabileceği aşağıda 

örneklenmiştir: 

1. Yerleştirme (lokalizasyon): Romanın adı; yazarının ve yayımlayanın adı; hangi 

tarihte yazılmış, hangi tarihte yayınlanmıştır, romancının kaçıncı romanıdır; diğerleri 

arasındaki yeri nedir? 

2. Romanın türü. 

3. Romancının o roman hakkındaki fikri ve genel olarak roman fikri nedir? 

4. Romanın ana fikri: Ana fikir bir cümle ile anlatılmalıdır. 

5. Romanın kendi bölümlerine ve merhalelerine göre geniş özeti. (Tip tasvirleri, 

karakteri belli eden kelimeler aynen alınmalı, sahifeleri işaret edilmelidir.) 

6. Romanın kahramanları ayrı ayrı ele alındıktan sonra haklarında toplu bir hükme 

varılmalıdır. Kahramanların kahraman, paraya düşkün, vb. kimseler oldukları belirtilmeli, 

romancının bu karakterdeki kimseleri hangi etkiler altında ortaya koyduğu 

araştırılmalıdır. 

7. Romancının psikolojisi incelenmelidir. Kahramanların ruh hâlleri belirtilmeli; ilgi 

çekici noktalar yakalanmalı, anahtar rolü oynayan cümleler gösterilmelidir. 

8. Muhit ve dekor: Romandakiler bir muhit ve dekor içinde yaşarlar. Yazarın 

tabiatı, dekoru nasıl işlediği. 

9. Romancının romanında ileri sürdüğü düşünceler, hayat görüşü. 



10. Yazarın kitabı yazmaktan gayesi; bu gayeye ne derece varabildiği, yazarın 

yetişme tarzının, hayat görüşünün, kişilik ve üslûbunun bu gayenin gerçekleşmesinde ne 

derece etkisi bulunduğu incelenmelidir. 

11. Romanda iki üslûp vardır:  

a) Romancının,  

b) Kahramanların üslûbu. 

Bunları ayırmak gerekir. Metin incelemelerinde gösterilen üslûp tetkiki burada da 

uygulanmalıdır. Yazarın üslûbu, kahramanların üslûbu hakkında fikir vermek için kitaptan 

sınıfça okunacak parçalar seçilmelidir. 

12. En sonunda incelemeler özetlenmeli, inceleyenin kitabı sevip sevmediği; 

sebebi, kanısını destekleyen örnekler verilmelidir.” 

Hayat Hikayesi 

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

insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, 

tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına hayat hikâyesi (biyografi) denir. 

Ünlü bir kişinin hayat hikâyesini yazacak kimse, geniş bir araştırma yapar. Şayet 

kişi sağ ise ona hayatıyla, çalışmalarıyla, eserleriyle ilgili sorular sorar ve aldığı cevapları 

not eder (veya kaydeder.); bunlardan yazısında yararlanır. Kişi hayatta değilse, onun 

hayatını (varsa belgeleriyle birlikte) etraflıca araştırır. Nasıl ünlü olduğunu, nasıl başarılı 

olduğunu; (varsa) eserlerini dikkatlice inceler. Bütün bu veriler ışığında kronolojik olarak 

veya kendine özgü bir üslûpla hayat hikayesini yazar. 

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

biyografik roman denir. 

Otobiyografi 

 Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografide 

doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer 

olanlar yazılır.  

Edebiyat, sanat, siyaset, spor vb. alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca 

bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak 

amacıyla otobiyografisini yazar. Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme 

alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.  

Monografi 

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan 

veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına 



monografi (tek yazı) denir. Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir 

olay, bilimsel bir alana ait bir sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla 

değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir. 

Portre  

Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî 

yazılara portre denir. Kişinin sadece dış görünüşünün (boyunun, yüzünün, giyinişinin, 

hareketlerinin...) anlatıldığı portreye fizikî portre; iç dünyasının, alışkanlıklarının, 

duygularının, fikirlerinin, zayıf taraflarının ... anlatıldığı portreye ruhî portre (tinsel, moral 

portre) denir. Çoğu zaman fizikî portre ile ruhî portre iç içe verilir. 

Fizikî portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle 

belirlendikten sonra, uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır. 

İç dünyanın anlatıldığı ruhî portrede ise; kişinin ahlâkı, alışkanlıkları, düşünceleri 

ilginç bir üslûpla yazılır. Portreye konu kolan kişiye ait, düşünceleri ve anlayışları daha 

etkili olarak ortaya koymak için onun sözlerine de yer verilebilir. 

Romanda olay kahramanları değişik bölümlerde (yeri geldikçe) gerek dış 

görünüşleriyle gerekse karakter özellikleriyle okuyucuya tanıtılır. Okuyucunun roman 

kahramanlarını hayâlinde canlandırması sağlanır. Bu yönüyle portre bölümlerine, 

romanlarda daha çok rastlanabileceği gibi bağımsız bir edebî tür olarak yazılmış portreler 

de vardır. 

Portre örneği 

ATATÜRK 

Atatürk her şart içinde kendisini empoze edenlerdendi. Bakışında, jestlerinde, ellerinin 

hareketinde, kımıldanışlarında ve yüzünün çizgilerinde bütün bir dinamizm vardı. Bu 

dinamizm etrafını bir çeşit sessiz sarsıntı ile dolduruyordu. Öyle ki birkaç dakikalık bir 

konuşmadan sonra bu mütevazi ve rahat adamın, bu öğreticinin anında bir uçtan öbür 

uca geçebileceğini, meselâ en rahat ve kahkahalı bir sohbeti keserek en çetin bir kararı 

verebileceğini ve daha gücü bu kararı verdikten sonra yine aynı noktaya döneceğini 

düşünebilirsiniz. En iyisi istim üzerinde bir harp gemisi gibi çevik, harekete hazır bir 

dinamizm diyelim. 

A. H. Tanpınar, Beş Şehir’den 

Rapor  

Herhangi bir konuyu, olayı veya durumu incelenmekle görevlendirilen kişi veya 

kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları inceleme 

yazısına rapor denir. Bir kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor; bir komisyon tarafından 

hazırlanan rapora da ortak rapor denir. 



Raporlar, konunun uzmanları veya ilgilileri tarafından hazırlanır. Deney raporu, 

öğrenci raporu, sağlık raporu, bilirkişi raporu, polis raporu, hava raporu, hakem raporu, 

iskân raporu, kaza raporu, jüri raporu, yarışma raporu, tez raporu, müfettiş raporu, 

inceleme komisyonu raporu, bütçe raporu, öğretmen raporu gibi konularına göre 

adlandırılan raporlar hemen her alanda ve her eser üzerinde hazırlanabilir. Rapor konusu 

çok çeşitli ve birbirinden ayrı özellikler gösterdiği için her alana uyacak ortak bir rapor 

formu hazırlanamayabilir. Ancak hemen her raporda göz önünde bulundurulması 

gereken veya aranılan nitelikler şöyle sıralanabilir: 

1. Öncelikle rapor hazırlayan kişi veya kişilerin o konunun uzmanı olması veya o konu ile 

yakından ilgili bulunması gerekir. 

2. Yazılması gereken raporun konusunun iyi kavranmış olması gerekir. 

3. Hazırlanacak raporun sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için o konu ile ilgili kaynakları iyi 

tanımak gerekir. 

4. Raporda kullanılacak kaynaklardan elde edilen malzemenin etkili, çarpıcı, inandırıcı ve 

doyurucu bir nitelikte olması gerekir. 

5. Rapor hazırlanırken objektif davranmak esastır. 

6. Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporların bilimsel ölçüler içinde hazırlanması 

gerekir. 

7. Raporda ileriye sürülen olumlu veya olumsuz görüşlerin kesin deliller ile somut bir 

biçimde açıklanması gerekir. 

8. Raporlar, belli bir plân çerçevesinde hazırlanmalıdır. Önce raporun niteliği tanıtılmalı, 

olumlu veya olumsuz yönleri nedenler ve niçinleri ile tartışılmalı, sonunda varılan yargı 

açıkça belirtilmelidir. 

9. Raporlar, gereksiz ayrıntıya girmeden özlü bir biçimde sınırlandırılmalıdır. 

10. Raporlar, açık ve net bir ifade tarzı ile kaleme alınmalıdır. Cümleler düzgün olmalı, 

yanlış anlaşılmalara yol açabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır.  

Bildiri  

Bilim, fikir ve sanat adamlarının kendi alanlarıyla ilgili bir konuda bir yenilik 

getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda bunu 

sunmak üzere, ilmî bir üslûpla hazırladıkları bilimsel yazıya bildiri (tebliğ) denir. 

Bildiride her şeyden önce aranan nitelik, bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve 

orijinal bir konuyu ele almasıdır. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme, 

değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle 

doğrulama veya bir önceki tezi çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşır. 



Akademik toplantılarda, az çok o konunun uzmanlarından oluşan dinleyiciler 

önünde okunan bildirilerde konuya ait terimler fazlasıyla yer alabilir. Genellikle, 

yayımlanmaya uygun tarzda hazırlanan bildiriler sunulurken metne bağlı kalınır. Bu 

metinler toplantıyı düzenleyen birimlerce (genellikle) yayımlanır. 

Bilimsel niteliğin ön plânda olduğu bildirilerin yabancı dillerde hazırlanması ve 

sunulması da mümkündür. 

 

Uyarı: Konferansla bildirinin birbirine karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. 

Tutanak 

Kelimenin birkaç değişik anlamı vardır: “1. Meclis, kurul mahkeme gibi yerlerde 

söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname. 2. İlgililerce 

imzalanmış, bir durumu anlatan yazı, zabıt varakası. 3. Birçok kimsenin imzaladığı rapor, 

mazbata”[1] 

Değişik amaçlarla düzenlenen toplantılarda yapılan konuşmaların olduğu gibi 

yazıya geçirilmesi ve bu yazılanların yetkililerce imzalanmasıyla resmiyet kazanan yazılara 

tutanak denir. Bu tarzdaki tutanaklar, genellikle zabıt kâtipleri tarafından yazılır. 

Bir olayın veya bir durumun nasıl olduğunu ifade eden ve ilgili (veya yetkili) 

kimseler tarafından imzalanan belgelere de tutanak adı verilir. 

Bir toplantı tutanağı hazırlanırken; önce toplantının hangi tarihte, ne zaman ve 

nerede nasıl başlatıldığı belirtilir. Toplantılarda önceden belirlenmiş ve ilgililere 

duyurulmuş gündem maddeleri sırasıyla tartışılır ve o konuyla ilgili karar verilir. 

Tutanağını yazan kişi, toplantıda söz alanların düşüncelerini (veya beyanlarını) açık ve öz 

olarak aynen yazar. Toplantının bitiminde ilgililer tutanağın altını imzalarlar. 

Olay tutanakları yazılırken olayın ne olduğu, nerede, ne zaman ve nasıl cereyan 

ettiği, olaya kimlerin ne şekilde karıştığı (varsa tanıkların ifadeleriyle birlikte) yazılır ve 

ilgilerce imzalanır. 

Tutanaklar, yalın ve açık bir üslûpla, sanat yapma kaygısından uzak, kişisel görüş 

ve yorumlara yer verilmeden aynen yazılır. 

Fezleke 

Sözlük anlamıyla, tahkikat evrakı, bir kararın kısaca yazılması, özet demek olan 

fezleke; özetlenmiş inceleme ve sonuç raporudur. “Daha çok hukukî ve idarî 

soruşturmalardan sonra karar verme yetkisine sahip makâmlara sunulmak üzere 

hazırlanan ve olayın özeti ile inceleme elemanının karara esas teşkil edecek görüşünü 

içeren yazı türüdür. İnceleme görevi verilenlerce, konunun çok yönlü ve doğruları gün 

ışığına çıkarıcı bilgi ve belgelerin toplanıp değerlendirilmesinden sonra, adil bir karara 

dayanak olacak temel konuların özetlendiği bu yazılarda, anlaşılabilirlik ve tarafsızlık özel 



bir önem taşır. İnceleme konusuyla ilgili bütün hukukî ve idarî deliller toplanmış, 

incelenmiş ve mümkünse karşılaştırılarak teyit edilmiş olarak hazırlanan bu yazılar, 

mekân, zaman ve çevre unsurlarını da ilgili oldukları ölçüde içermelidir. 

 

15. HAFTA 

Yazılı Kompozisyon Türleri 

 Manzum Yazılar 

Mısralardan meydana gelen ölçülü ve kafiyeli ürünlere nazım denir. Nazımla 

ortaya konmuş kısa ürünlere manzume, uzun ürünlere de manzum eser denir. 

Günümüzde nazım ve şiir kelimeleri aynı kavramı karşılar şekilde kullanılmaktadır. Şiirler 

de nazım şeklinde ortaya konur; fakat her nazım şiir değildir. 

Şiir, bizi bulunduğumuz ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen, 

içimizde güzel duygular uyandıran, mısralardan örülmüş ve sanat değeri taşıyan sözlerdir. 

Manzumelerde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya nazım birimi denir.  

İki mısradan meydana gelen ve kendi arasında anlam bütünlüğü taşıyan nazım 

birimine beyit; ikiden fazla mısradan meydana gelen ve yine anlam bütünlüğü taşıyan 

nazım birimine Kıt’a veya bent ya da üçlük, dörtlük, beşlik … adı verilir. 

Belli bir ölçü ve kafiye düzeni ile örülmüş mısralardan meydana getirilmiş biçimine 

nazım şekli denir. 

Manzum eser örneği: 

ÇOBAN ÇEŞMESİ 

Derinden derine ırmaklar ağlar, 

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, 

Ey suyun sesinden anlayan bağlar, 

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. 

“Göynünü Şirin’in aşkı sarınca 

Yol almış hayatın ufuklarınca, 

O hızla dağları Ferhat yarınca 

Başlamış akmağa çoban çeşmesi…” 

O zaman başından aşkındı derdi, 



Mermeri oyardı, taşı delerdi. 

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. 

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. 

Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu, 

Kerem’in sazına cevap veren bu, 

Kuruyan gözlere yaş gönderen bu… 

Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. 

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, 

Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, 

Ateşten kızaran bir gül arar da, 

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi, 

Ne şair yaş döker ne aşık ağlar, 

Tarihe karıştı eski sevdalar. 

Beyhude seslenir, beyhude çağlar, 

Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi… 

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL  

(Han Duvarları) 

 

NAZIM, MANZUME, MANZUM ESER: 

*Nazım ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir. 

*Nazım biçiminde söylenmiş eserlere manzum eser denir. 

*Bu eserlerin kısa olanına manzume denir. 

*Manzume genel olarak ölçülü ve uyaklı söz demektir. Ancak nazmın ölçüsüz,uyaksız 

olanı da vardır. Buna serbest nazım denir. 

*Nazmın her bir satırına dize (mısra) denir. 

*Dizeler birleşerek beyit, kıt’a (dörtlük), bent gibi birimleri oluşturur. 

*Nazım bu birimlerle kurulur. (Nazım birimi) 

 

 



Mektup 

Mektup Türleri, Özellikleri, Örnekleri 

Mektup, kişi ve kurumların birbiriyle çeşitli amaçlarla haberleşmek için yazdıkları 

yazılardır. Bir haber vermek, haber almak, bir şey sormak, istemek, bir duyguyu ya da 

düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartışmak gibi amaçlarla yazılır. Mektup türünün ortaya 

çıkmasındaki temel düşünce ‘paylaşma isteği” dir. Siyasi, edebî ve İlmî konularda yazılmış 

olanları, belge niteliği gösterir. 

Dünyada mektup türünün ilk örneklerine Mısır’da rastlanmıştır. Eldeki ilk 

mektuplar, Mısır Firavunlarının resmî mektupları ile Hitit Krallarının Hattuşaş arşivinde 

bulunan mektuplarıdır. 

Hz. Muhammed, İslamiyet’i yaymak için Bizans ve Mısır hükümdarlarına 

mektuplar göndermiştir. 

Rönesans’tan sonra Avrupa’da mektup türü büyük gelişme göstermiştir. Rousseau 

ve Voltaire gibi sanatçılar bu türde eserler vermişlerdir. 17. yüzyıldan itibaren yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Türk Edebiyatında Mektup 

 Mektup türünün Türk edebiyatında ne zaman kullanıldığı kesin olarak belli 

olmamakla birlikte Uygur prenslerinin yazdıkları mektuplar bilinen en eski 

örneklerimizdendir. 

Divan edebiyatında mektup kelimesi için “inşa (düz yazı)” ifadesi kullanılmış, 

mektupların toplandığı eserlere de “münşeat” adı verilmiştir. 16. yüzyılda yaşayan 

Fuzuli’nin yazdığı Şikayetname ilk mektup örneğidir. 

Tanzimat Dönemi’nden itibaren posta pulu da kullanılarak ayrı bir kurum 

oluşturulmuş ve mektup türü yaygınlık kazanmıştır. Şinasi’nin Paris’ten annesine yazdığı 

mektup bu dönemin ilk örneklerindendir. 

Milli Edebiyat Dönemi’nden itibaren edebi mektup türü yaygınlık kazanmaya 

başlamıştır. 

 

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖZEL MEKTUP ÖRNEĞİ 

Oğuz Atay (Yayımlanmamış mektubudur.) 

—————————————————————————–20 Aralık 1920 

Sevgili Özgeciğim, 

Mektubunu bu sabah aldım. Bana böyle uzun ve güzel bir mektup yazdığın için 

teşekkür ederim; Ahmet Mithat Efendi-Hüseyin Rahmi hikâyesini de çok beğendim. 



Yalnız bazı yerlerinde – “helecan”dan olacak- kelimeleri eksik ya da fazla yazmışsın 

(‘göndelirmi‘mektubunuzu alınınca’ gibi). Bunlar önemli değil; asıl dilbilgisi -yazım 

kurallarında bazı hatalar yapıyorsun; benim kızımın yazılarında böyle şeyler olmamalı. 

Meselâ ‘Efendi’ye’ derken arada apostrof gerekli değil. Ayrıca “şık’ı” (roman adı) derken 

tek tırnak (‘ apostrof gibi) yazılırsa daha iyi olur ve asıl önemlisi tırnak içinde sadece özel 

isim bulunur -şık da büyük harfle başlar; yani şöyle olur: ‘Şık’ı, ya da senin gibi yazarsak: 

“Şık”ı. Sonra ‘İnglizce’ değil “İngilizce”. Ayrıca bazı Osmanlıca kelimeler kullanmışsın, 

olabilir; ama ‘cerzebe’ değil ‘cerbeze’ yazılır. Yazılışta kuşkun olursa hemen Yazım 

Kılavuzu’na ya da sözlüğe bakacaksın. (Ben bile cerbeze için hemen sözlüğe baktım şimdi.) 

Bir önemli nokta da, ‘dahi’ anlamına gelen ‘de’ ve ‘da’ların ayrı yazılması. Sen bazı 

yerlerde, özellikle özel isimlerden sonra bu kelimeleri apostrofla ayırmışsın-yanlış. Sadece 

ayrı yazılır. (“Ahmet Efendi’de romanın sonunu da başı kadar beğenmiş.” apostrafla 

olmayacak. “O zevat’ta” derken apostrof olmayacak ve ayrı yazılacak ve “ta” değil “da”.) 

“Müziğimde kırık değilmiş.” değil “Müziğim de kırık değilmiş.” olacak. Sonra, başkalarının 

konuşmaları tırnak içinde verilirken, tırnak kapanmadan bir virgül konulur: Meselâ, “Bunu 

tamamla, sonra neşredelim,” demiş. (Ayrıca el yazısında [«] değil, [“] kullanılır.) Bu kadar 

eleştiriyorum diye bana kızmıyorsun, değil mi? Çünkü kazık kadar adamlar daha beter 

yazım hataları yapıyorlar: benim kızım zamanında öğrensin de onlar gibi olmasın 

istiyorum. Bir iki nokta daha var: Bir kere “ayın 23’de” değil, “ayın 23’ünde” olacak: en 

iyisi üşenmemek: “ayın yirmi üçünde” yazmak. Bir de -son olarak- çok uzun cümle 

yazmaya özeniyorsun: cümlenin başı sonunu tutmuyor. Bütün bunları senin daha doğru 

ve güzel yazman için söyledim. Yetenekli ve akıllı bir kızsın; böyle yanlışlar yüzünden 

yazdıklarının değeri azalsın istemiyorum. 

Okulda derslerinin iyi gitmesine çok sevindim. Aferin benim çalışkan ve akıllı kızım! 

Benim burada bir yıl kalma işim olmuş diyorlar, fakat formaliteler bir türlü bitmiyor ve 

bana resmî bir yazı göndermiyorlar. İngiltere’de altı ay kalma iznim de bir ay sonra 

bitiyor. İngiltere hükümetinden tekrar izin alabilmem için de böyle bir yazıya ihtiyacım 

var. Geçen ay buradaki doktorum Mr. Morgan (Morgın) beni tekrar gördü, iyi buldu. 

Gelecek hafta gene görecek ve film çektirerek kontrol edecek. Ben de daha iyi 

hissediyorum kendimi; ama daha -arada- baş ağrıları ve yorgunluklar oluyor. Doktor 

bunları da normal buldu. İlaçlarımı da azalttı. Televizyon seyrediyorum, sinemaya ve 

parklara gidiyorum. Biraz da okuyorum. İşte böyle canım kızım! Seni de çok özlüyorum. Bu 

mektubun bana çok iyi geldi. Söz verdiğin gibi sık sık ve uzun uzun yaz bana, olur mu? Seni 

hasret ve sevgiyle çok çok öperim. 

Cumhuriyet Dönemi romancılarımızdan Oğuz Atay’ın kızı Özge’ye yazdığı 

yayınlanmamış mektuplarından bir tanesini okudunuz. Bu mektubu İngiltere’de tedavi 

gördüğü sırada kızına yazmıştır. Mektupta bir babadan çok bir yazar, dil ve anlatım 

konusunda titiz bir öğreticiyle karşı karşıyayız. Kızının edebiyat üzerine yaptığı 

incelemeleri hem heyecanla karşılamış ve övmüş hem de onun dil ve yazım hatalarını tek 

tek belirterek dikkat etmesi konusunda onu uyarmıştır. Mektupta kendi sağlığından ve 



günlük yaşamından kısaca söz etmiştir. Mektupta oldukça sade, basit ve açık bir 

kullanmıştır. 

 

MEKTUP TÜRLERİ 

Mektuplar konu ve üslubuna göre farklı türlere ayrılır: 

A. Özel Mektuplar 

Akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşididir. 

Akla gelebilecek her konuda yazıldığı ve ileride yayımlanması söz konusu olmadığı için 

gizlilik özelliği taşır. 

Açık, yalın ve içten bir anlatımla yazılır. 

Genellikle çizgisiz beyaz kâğıda ve kâğıdın bir yüzüne yazılır. 

Tarih, hitap, mektup metni, nezaket ifadesi, imza ve adres bölümlerinden oluşur. 

Teşekkür, özür, davet, tebrik mektupları; tebrik ve başsağlığı dilekleri özel mektuplar 

içerisinde değerlendirilir. 

Sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara 

“edebî mektup” da denmektedir. 

TANZİMAT DÖNEMİ ÖZEL MEKTUP ÖRNEĞİ 

(Şinasi’nin Annesine Yazdığı Mektup) 

———————————————————————————— 11 Şubat 1861 

Efendim, Benim Canımdan Aziz Olan Valideciğim, 

Geçenki aldığım mektubunuzda bir yıldan beri hasta olduğunuzu bildirmiş idiniz. Lâkin 

bundan anladığıma göre, canınızla uğraşır mertebeye gelmişsiniz. Öyle ise efendim, niçin 

bu zamana kadar bildirmediniz? Eğer bildirmiş olsaydınız tahsilin arkasını alıp şimdiye dek 

Âsitane’ye (İstanbul) gelirdim; çünkü bundan mukaddem (önce) daha kolaylıklar varidi. 

Her ne ise şu günlerde işimi bitirmek üzereyimdir. 

Eğer hastalığınız pek ağırlaşıyor ise tez bana yazın. Tâ ki avdet etmenin (dönme) çaresine 

bakayım; amma gene siz ihmal buyurmayıp şu hastalıktan kurtulmaya bakın. Vücud sağ 

olmadıktan sonra, malı ve mülkü ne yapmalıdır? Sakınıp bu hususta parayı 

esirgemeyesiniz. Birkaç tabibe baktırın, eğer borç bile edilirse edasına (ödeme) Allah 

kerimdir (yardımcı). Hemen siz var olun! 

Efendim, şimdi icabediyor ki, şu ana kadar gönlümde sakladığım sırları size söyleyeyim. Tâ 

ki sana, ne bana dâğ-ı derun (iç yarası) olsun. Çünkü ben-i âdem (insanlar) bittabi 

(yaratılıştan) hırslı olduğu aşikardır; amma bu hırs birkaç türlüdür, benim hırsım şimdiki 



akıl ve idrakimce biraz geçinecek ile biraz hünerden ibarettir. Elhamdülillâhitealâ 

(Tanrı’ya şükür olsun) şu genç yaşımda bunlardan bir miktar hissedar oldum; lâkin 

hakikatte hep senin sayendedir, zira beni okutturup yazdırdın. Senin hakkını bin yıl 

yaşasam ödeyemem. Senden başka kimse yoktur. 

İşte efendim, maazallah (Tanrı korusun) size bir hal olacak olsa senden başkasına valide 

(ana) demeğe ağzım varamaz. Ve diyemem alimallah (Tanrı bilir). Ve seni ben ölünceye 

kadar unutamam. 

Felek müsaade ederse merhum pederimin kemiklerini İstanbul’a getireceğimdir; 

inşallahütealâ (Tanrı dilerse) mahsul (özel) bir türbe yaptıracağımdır; cümlenizin bir 

mekân (yer) da olmanızı arzu ediyorum. Senin indinde (sencileyin) en ednâ (dengesiz) olan 

şeyini ziyan etmem ve haneni söndürmem ve rahmet vesile olur âsâra (yapıtları) 

sayederim (çalışırım). 

Din ve devlet, vatan ve milletim yoluna kendimi feda etmek isterim. 

Aman canımdan aziz olan valideciğim! Gençlik ve cahillik münasebetiyle size her ne 

kabahat ettim ise cümlesini affeyle ve hakkını helâl eyle! 

İbrahim Şinasi 

Tanzimat dönemi aydın ve yazarlarından olan Şinasi, Batılılaşma yolunda, Batı’nın 

kültür ve medeniyetini Osmanlı Devleti’ne yerleştirme aşamasında en çok çaba gösteren 

aydınlardan biri olmuştur. Şinasi’nin yazdığı “Şair Evlenmesi” adlı tiyatro, Batılı anlamda 

ilk yerli tiyatro örneği olmuştur. Batı kültür ve medeniyetini yakından tanımak için 

dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa tarafından Fransa’ya eğitim için gönderilmiş, bu 

mektubu da oradan annesine yollamıştır. 

Mektupta oldukça içten, saygılı ve sıcak bir anlatım dikkati çeker. Her ne kadar 

özel bir mektup örneği de olsa dili ve anlatımı kullanma yönünden bir sanatçının elinden 

çıktığı bellidir. Mektupta Şinasi, annesine ne kadar değer verdiğini açıkça göstermekte, 

iyileşmesinin gerekliliğine dikkat çekmekte, ondan helallik istemektedir. Mektup dil ve 

anlatım özelliği yönünden yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. 

Özel Mektup Örneği 

(Atatürk’ün Zübeyde Hanım’a mektubu) (1 Ağustos 1920) 

Muhterem Valideciğim, 

İstanbul’dan ayrılışımdan beri sizlere ancak birkaç telgraftan başka bir şey yazamadım. 

Bu sebeple büyük merak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Bilhassa, hakkımda 

ötekinden berikinden ve gerek gazetelerden işittiğiniz tamam olmayan haberler, şüphesiz 

merakınızı artırmıştır. Şimdi vereceğim bilgilerle tatmin olacağınız için endişe duyacak 

hiçbir şey yoktur. 



Biliyorsunuz ki İstanbul’da iken yabancı devletler, devleti ve ulusu fevkalade sıkıştırmakta 

ve millete hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa hepsini hapis ve tevkifle, bir kısmını 

da Malta’ya sürerek herkesi sıkıntıya sokmakta pek ileri gidiyorlardı. Bana nasılsa 

ilişmemişlerdi. Fakat 3. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a ayak basar basmaz İngilizler 

benden şüphelendiler, hükümete benim gidiş nedenimi sordular. 

Nihayet İstanbul’a çağırılmamı istediler, bunda ısrar ettiler. Hükümet de beni kandırarak 

İstanbul’a gelmemi ve İngilizlere teslim olmamı sağlamak istedi. Bunun derhal farkına 

vardım. Tabiatıyla kendi ayağımla gidip esir olmam doğru değildi. Padişahımıza gerçek 

durumu yazdım ve gelemeyeceğimi bildirdim. Zatı şahane de önce uygun buldu. Fakat 

daha sonra İngilizlerin baskısı artmıştı. Sonunda o da İstanbul’a dönmemi emretti. 

Bu suretle artık resmî görevimde kalmaya imkân görmediğim gibi askerliğimi sürdürdükçe 

de İngilizlerin ve hükümetin hakkımdaki ısrarına karşı durulamayacaktı. Bir taraftan da 

bütün Anadolu halkı, tüm ulus, hakkımda büyük bir sevgi ve güven gösterdi, “Seni 

bırakmayız.” dediler. Gerçekte vatan ve milletimizi kurtarabilmek için tek çare, askerliği 

bırakıp serbest olarak milletin başına geçmek ve milleti tek vücut bir hale getirmekle 

doğacak kudret ve ulusal gücü kullanmaktan başka çare yoktu. Ben de öyle yaptım. 

Elhamdülillah başarılı oluyorum. Pek yakında elle tutulur sonucu bütün dünya görecektir. 

Ben bu suretle hareket edince İngilizler derhal yalvarmaya başladı. Ve beni kazanmaya 

çalıştı. Ve bütün suçu bizim hükümete attılar. Gerçekten hükümet de benimle uğraşmak 

istedi. Fakat gücü buna yetmedi ve yetemez. 

1. Daha bir zaman bu şekilde Anadolu içinde çalışmakla her şey hallolacaktır. Yakında 

Millet Meclisi toplanacak ve meşru bir hükümet iktidara gelecektir. Ben de ihtimal o 

zaman İstanbul’a geleceğim. Sıhhat ve afiyetteyim, katiyen hiç merak etmeyiniz. 

2. Salih Bey (Salih Fansa) Fuat Bey’den alacağını aldı mı? Bunu bilgi almak bakımından 

soruyorum. Yoksa her ne olursa olsun, elhamdülillah hiç önemi yoktur. Siz müsterih 

olunuz ve bir sıkıntınız olursa derhal bana bildiriniz. 

3. Bu mektubu getirecek olan size benim hakkımda istediğiniz kadar bilgi verecektir. 

Kendisiyle bana bazı elbiselerimi gönderiniz. 

4. Hemşiremin sıhhati nasıldır? Eve herhangi bir taraftan saldırıda bulunuldu mu? Hala 

orada mısınız? Çocuklar ne yapıyor, büyüdüler mi? 

5. Salih (Fansa) Beyle Madam Salih Bey inşallah sıhhat ve afiyettedirler. Ben kendilerini 

daima yad ediyorum. Madamın benim hakkımda bir rüyası vardı. Galiba o çıkacaktır, 

inşallah yakında sevinç içinde görüşeceğiz. 

6. Ben, birkaç güne kadar bir kongre için Sivas’a gideceğim. Tekrar Erzurum’a döneceğim. 

Tekrar ediyorum: Her işittiğinize önem vermeyiniz. Pekâlâ bilirsiniz ki ben, yaptığımı 

bilirim. Netice görmeseydim başlamazdım. 

Saygı ile ellerinizden, hemşiremin gözlerinden öperim. 



B. Edebî Mektuplar 

 

Sanatçıların birbirlerine edebiyat, sanat veya kültür gibi konularda görüşlerini 

bildirdikleri edebî değer taşıyan mektuplarıdır. 

Edebî mektuplar da bir tür özel mektuptur ancak yazarları, içerikleri ve ifade 

şekilleri, özelden çok genel konulan ele almaları yönüyle özel mektuplardan ayrılır. 

Edebî mektuplarda yazarlar söz ustalığını göstermek amacıyla süslü ve sanatlı 

cümleler kullanır. Sanatlı üslupla bizde yazılan ilk mektup Fuzûlî’nin ‘Şikayetname’ sidir. 

Genellikle edebiyatçıların edebî konulardaki görüşlerini, mektubun yazıldığı 

dönemin edebiyat ve düşünce olaylarını ele aldığı için edebiyat tarihi ve eleştiri türü için 

önemli bir kaynaktır. 

Eski dönemlerde, bu tür kişisel edebî mektuplar, “Mektûbât (Mektuplar)” adı 

altında toplanır ve geniş kitlelerin de okuyabilmesi için yayımlanırdı. 

Mektup türünde yazılmış hikâye, roman, şiir ve denemeler de vardır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: 

Handan (roman) ⇒ Halide Edip Adıvar 

Bahar ve Kelebekler, Sivrisinek, Lokantanın Esrarı (hikâye) ⇒Ömer Seyfettin 

Mutallaka (roman) ⇒ Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Bir Serencam, Milli Savaş Hikâyeleri (hikâye) ⇒ Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

Bir Kadın Düşmanı, Sönmüş Yıldızlar, Bir Damla Gözyaşı, Yalan, Bir Hayal Kırıklığı (hikâye) 

⇒R.Nuri Güntekin 

Genç Werther’in Acıları (roman) ⇒ Goethe 

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBÎ MEKTUP ÖRNEĞİ 

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan  

 

——————————————————————————Ankara, 27 Ocak 1944 

Kardeşim Kaplan, 

Bir yığın can sıkıntısı, üzüntü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir 

tarafa, o güzel makalene de vaktinde teşekkür etmek lazımdı. Fakat daha iyisi tebrik 

etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir muharrir olduğuna hiç 

şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum için bundan mesudum. Orhan Seyfi 

biraderimiz, daha doğrusu Yusuf Ziya Bey’in biraderi, Raks manzumesi için yaptığı latif 

tenkitten sonra, bu sefer de senin yazdığına cevap vermiş. Ben okumadım. Yine kafiyelere 



çatıyormuş. Tabii görüşlerimiz ayrı. Münakaşaya değmez. Hakikat şu ki ben kafiyeye 

bağlıyım. Yani bir ses müşabehetini mısranın sonunda lüzumlu görüyorum. Ayrıca 

kafiyenin ve şekli kafiyenin şiirde yeri olduğuna inanırım. Tedaviyi açar. Fakat çok defa bir 

aksan müşabehetini, kafiye benzerini tercih ederim. Benim şekil dediğim şey, ne vezinden, 

ne kafiyeden gelir. O cümlenin, hayal ve tasavvurun, hülasa kendisini tamamlamış yahut 

tamamlamamış ideepoetiçue (ide poetik)in kendisidir. “Mest kendi güler altındaki rahş 

oynardı” mısrayı tek başına kafiyesiz de güzeldir. Ben kafiyesi zayıf yüzlerce mısra tanırım 

ki güzeldir. Fakat onların anladıkları kafiye bende yoktur. Merhum Cenab’ın dediği gibi, 

baston sapı gibi mısradan ayrı kafiye. Hülasa kendi zaviyelerine göre haklıdırlar. Fakat 

ben onların haklarından bir şey anlamadım. Ne ise… Kitabın müsveddelerini göndereyim. 

Mahur Beste adlı bir yolculuğa çıktık. Canım neler, ne tembellikler istiyor, ben neler 

yapıyorum. Çok yorgunum. Başımda bir de Erzurum yazısı var. Behice’ye çok selam ve 

dostluklar. Senin de gözlerinden öperim kardeşim. 

Ahmet Hamdi TANPINAR Güzel Yazılar, Mektuplar 

Bu mektubu ünlü yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar dostu ve arkadaşı olan 

edebiyatçı Mehmet Kaplan’a yazmıştır. Yazar, arkadaşının yazdığı edebi makaleyi çok 

beğendiğini söylüyor ve şiir ile ilgili bazı konularda kendisi ile aynı görüşte olduğunu 

belirtiyor. Kendisini eleştiren beş hececilerin kendisiyle ilgili bir yazı yazdıklarını ve 

kendisini “kafiye” konusunda eleştirdiklerini, ama o yazıyı okumadığını söylüyor. Şiirde 

“kafiyeden ne anladığını, “kafiyeyle ilgili kişisel görüşlerini ortaya koyuyor. Ayrıca 

yazmakta olduğu bir kitaptan söz ediyor ve yorgunluğundan şikâyet ediyor. Bunu 

yaparken çok içten ve doğal bir davranış sergiliyor. 

 

C. İş Mektupları 

 

Özel kişilerle iş kurumlan ve iş kurumlanın kendi arasında, işle ilgili yazdıkları 

mektuplardır. 

Bu mektuplarda konusu ne olursa olsun bir iş ya da hizmet söz konusudur. Bu bir 

sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme isteği, tavsiye ya da bilgi isteme olabilir. 

İş mektuplarında istek açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı, söz gereksiz yere 

uzatılmamalıdır. 

Bu tür mektuplar şekil bakımından özel bir titizlik gerektirir. Çizgisiz kâğıt 

kullanılmalı, yazıya kâğıdın dörtte bir oranında aşağıdan başlanmalıdır; dosyalanacağı 

düşünülerek kâğıdın sağında ve solunda yeteri kadar boşluk bırakılmalıdır. 

Kurumlar arasındaki iş mektupları kurumların ad ve adreslerini belirten özel 

başlıklı (antetli) kağıtlara yazılır. 



Kendisine mektup yazılan kişi veya kurumun ad ve adresi ile başlanır. Kâğıdın sağ 

üst tarafına tarih yazılır. Adres ve tarihten sonra birkaç satır aralık bırakılır, istek yazılır ve 

saygı ifade eden bir sözle mektup bitirilir. 

Metnin sağ altında ise yazanın imzası, adı ve soyadı yer alır. 

İş mektuplarının temelinde kişilerin ve işletmelerin ekonomik faaliyetleri vardır. 

İş mektupları göndericinin niteliğine göre ikiye ayrılır: 

 

1. Kişilerin işletmelere gönderdikleri mektuplar: 

Dilekçelerle aynı biçimsel özelliği gösterir. Aralarındaki fark, metinlerin içeriğindedir, 

metinlerin içeriğine paralel olarak gönderici ve alıcının birbirlerine karşı özel durumlarıdır. 

Bu tür mektuplarda gönderici o iş yerinden bir istekte bulunur veya o iş yerinin ürün ve 

hizmetleriyle ilgili şikâyetlerini dile getirir. 

2. İşletmelerin kişilere veya başka işletmelere gönderdikleri mektuplar: 

Bu tür mektuplar, daha çok üzerinde işletmenin ad, adres ve logosunun bulunduğu 

antetli beyaz kağıtlara yazılır. 

Sipariş mektupları, reklam mektupları, teklif-satış mektupları bunlara örnek gösterilebilir. 

 

D. Resmî Mektuplar 

Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî 

yazılarla; bunların, vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. 

Birçok yönüyle iş mektuplarına benzer. 

Resmî mektupların hitap başlığı, yazılan resmî kurumun “kanun ve tüzüklerdeki 

tam adı” olmalıdır. 

Bu mektuplarda tarihin yanı sıra, mektubun sıra numarası ve konusu da belirtilir. 

Mektup bir cevap niteliğindeyse “ilgi” bölümüne cevabı olduğu mektubun sıra ve tarihi; 

“konu” bölümüne de “mektubun yazılış amacı” yazılır. Birkaç satır boşluk bırakılarak 

mektup yazılır. 

Mektup üst makama yazılıyorsa “… arz ederim”, “alt makama yazılıyorsa “… rica 

ederim.” şeklinde bitirilir. 

Bu tür mektuplarda açık, kesin ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. 

Dilekçe 



Dilek, şikâyet veya ihbar bildirmek için ya da herhangi bir konuda bilgi istemek 

amacıyla resmî kurumlara veya özel kuruluşlara sunulan imzalı ve adresli mektuplardır. 

Dilekçe, vatandaşlar tarafından yazılan bir çeşit resmî mektup niteliğindedir. 

Eskilerin “arzuhal” dedikleri dilekçeyi her vatandaşın verme hakkı vardır ve bu hak 

anayasa teminatı altındadır. 

Dilekçede yalın, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılmalıdır. 

İstek veya şikâyetler açık bir şekilde dile getirilmeli, yanlış anlamalara neden 

olabilecek kapalı ifadelerden kaçınılmalıdır. 

Aşırı saygı, sevgi bildiren ifadelere, kişilerin onurunu zedeleyici sözlere yer 

verilmemelidir. 

Dilekçelerdeki şikâyet ve istekler yasalara uygun ve kanıtlanabilir olmalıdır. 

Dilekçeler ilgili makama bizzat verileceği gibi posta, kargo, faks veya internet 

yoluyla da gönderilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


