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ixÖnsöz

Önsöz
İnsan, yaşadığı dünyayı anlama ve anlatma aracı olarak dili kullanır. Dilin anlama bo-

yutu okuma ve dinleme becerileriyle; anlatma boyutu ise konuşma ve yazma ile ilişkilidir. 
Dil becerileri dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak anılan dört etkinlik alanının 
birbirini bütünleyen ilişkileri içinde edinilip geliştirilir. 

Önceki dönemde okuduğunuz Türk Dili I kitabında genel olarak dil kavramı irdelen-
miş, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında bilgi verilerek Türkçenin tarihsel 
dönemleri özetlenmişti. Ardından Türkçenin ses bilgisi, söz dizimi, anlatım gücü ve söz 
varlığı üzerinde durulmuş; Türkçenin diğer dillerle etkileşimi ve günümüzde karşı karşıya 
bulunduğu sorunlara değinilmiş ve çözüm önerileri sıralanmıştı.

Türk Dili II kitabında ise yazılı ve sözlü anlatım üzerinde durulmuştur. Kitabın ilk 
ünitesinde insanın vazgeçilmez anlaşma ve iletişim aracı olan yazma becerisi, yazılı di-
lin uyumlu bir bütünlüğü olan kompozisyon ile birlikte irdelenmiş ve yazılı kompozis-
yon oluşturmada izlenecek adımlar örneklerle gösterilmiştir. İkinci ve üçüncü ünitede 
yazılı dilin trafik işaretleri olarak adlandırabileceğimiz noktalama işaretleri ve bir yazının 
amacına ulaşabilmesi için uyulması gereken temel yazım kuralları ele alınmıştır. Günlük 
yaşamda kişi, alış veriş listesi yapmaktan duygu ve düşüncelerini paylaşmaya, yazılı bir 
eser ortaya koymaya değin pek çok nedenle yazma etkinliğinden yararlanır. Her yazının 
niteliği, ele aldığı konu, amacı, uzunluğu, dilin kullanımı, sözcüklerin seçimi aynı değildir. 
İşte bütün bu farklılıklar zaman içinde yazılı anlatımda türlerin oluşmasına yol açmıştır. 
Dördüncü ve beşinci ünite, düşünce yazıları ve sanatsal yazılar olarak iki ana başlık altın-
da kümelenen farklı anlatım türlerine ve bu türlerin örneklerine ayrılmıştır. Ünitelerde 
yer alan örnek metinlerde yazının özgünlüğünü korumak amacıyla yararlanılan kaynağın 
yazım biçimine bağlı kalınmıştır. İçeriği nedeniyle farklılık gösteren bilimsel yazılara ve 
kurumların kendi aralarında ya da kişi veya özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak ama-
cıyla başvurdukları yazışmalara altıncı ünitede yer verilmiştir. 

Yazılı metni algılama, anlama ve kavrama süreci olarak nitelendirilen okuma, pek çok 
alt beceriyi de gerektiren karmaşık bir süreçtir. Aynı şekilde konuşulanları anlamlandır-
mayı gerektiren ve işitmeden farklı olan dinleme becerisi de zihnin anlama süreciyle il-
gilidir. Yedinci ünitede genel olarak okuduğunu ve/ya dinlediğini anlama kavramları ve 
okuma/dinleme sürecini etkileyen davranışlar üzerinde durulmuştur. 

İnsanlar arasında iletişimin önemli bir boyutu yüz yüze gerçekleşmektedir. Araştır-
malar doğru ve etkili konuşma becerisi ile kişinin toplum ve mesleki başarısı arasında da 
güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yazılı anlatımda olduğu gibi sözlü anlatımda da 
dilin etkili kullanımı esastır. Bu gerçekten yola çıkılarak sekizinci ünitede sözlü anlatımla 
ilgili temel kavramlara; doğru, etkili ve güzel konuşmanın temel ilkeleri ile konuşma tür-
lerine yer verilmiştir. 

Ortak bir çalışmanın ürünü olan Türk Dili II kitabının öğrencilerimize ve Türk diline 
gönül verenlere yararlı olmasını diliyoruz.  

                                                                Editörler
           Prof.Dr. Muhsin MACİT
     Yrd.Doç.Dr. Serap CAVKAYTAR
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kompozisyonla ilgili genel bilgileri açıklayabilecek,
Yazılı kompozisyonun oluşturulması sürecini betimleyebilecek,
Paragrafta anlatım biçimlerini ayırt edebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

 

•	 Kompozisyon	
•	 Plan	
•	 Konu
•	 Başlık

•	 Ana	düşünce
•	 Yardımcı	düşünce
•	 Paragraf
•	 Paragrafta	anlatım	biçimleri
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GİRİŞ
İnsanı diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan en temel farklılık düşünme ve dil 
yetisidir. Düşünme yetisi içinde tasarlama, akıl yürütme, düş kurma, anlamlan-
dırma gibi pek çok yeti vardır ve bütün bu yetilerin boy atıp geliştiği, anlam ka-
zandığı alan dildir. Dil, hem bireysel hem de toplumsal yönü olan bir sistemdir. 
Bu sistemde insanoğlu önce sözlü dili edinir, eğitimle birlikte yazılı dili öğrenir. 
Bu aşamadan sonra da sözlü ve/veya yazılı dili farklı amaçlarla sürekli olarak kul-
lanır. Bu ünitede duygu ve düşüncelerin aktarılması ya da sergilenmesi için ya-
rarlanılan yollardan biri olan yazı dili ve yazı dilinin uyumlu bir bütünlüğü olan 
kompozisyon üzerinde durulacaktır.

KOMPOZİSYONLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Bugüne gelinceye kadar öğrenim hayatınız boyunca pek çok kez kompozisyon 
yazmışsınızdır. Genellikle Türk Dili ve Edebiyatı dersinde bir konu, bir atasözü, 
bir özdeyiş veya bir dize, beyit, dörtlük, paragraf gibi edebî örnekler üzerine yazı-
lan metinler olarak biliriz kompozisyonu... Oysa adı kompozisyon olmasa da yaz-
dığımız pek çok yazıda, raporda, seminerde, hatta dilekçede kompozisyon yazma 
kurallarını ve yöntemlerini uygularız. Topluluk önünde yaptığımız konuşmalar 
da kompozisyonun bir başka boyutu olan sözlü kompozisyon ürünüdür. 

Sözlü kompozisyonun değişebilirliğine, esnekliğine karşın yazılı kompozisyon 
daha değişmez ve durağandır. Bu yönüyle daha kuralcı ve daha düzenli, üzerinde 
düşünülüp oluşturulan bir anlatımdır, diyebiliriz. Okur, yazılı bir metni tekrar tek-
rar okuyabilir; ancak yazar, okurun tepkisini hemen göremez. Buna karşılık sözlü 
kompozisyonda etkileşim söz konusu olduğu için konuşan, dinleyenlerin tepkileri-
ni anında alabilir ve kendini daha doğru ifade etme yollarını çeşitlendirebilir. 

Derslerdeki yazma çalışmasıyla dar bir tanıma sığdırdığımız kompozisyon, as-
lında sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan 
bütünü ifade eder. Dilimize Fransızcadan geçen kompozisyon sözünün kökeni La-
tinceye dayanmaktadır. Latincede “bir araya getirmek, birleştirmek, inşa etmek” 
anlamındaki componere sözünden gelişen compositio(n-) eski Fransızcaya geçmiştir 
(Chantrell, 2002: 109). Composition sözü Fransızcada “bileşim, beste” gibi anlam-
larda kullanılırken Türkçede geniş anlamda “ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek 

Kompozisyon Bilgileri

Kompozisyonun iki türü 
vardır: Yazılı kompozisyon 
ve sözlü kompozisyon. 
Yazılı kompozisyon yazılı 
anlatım içinde bir bütünlük 
gerektirirken sözlü 
kompozisyon konuşma içinde 
bütünlüğü gerektirir.
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bir bütün oluşturma biçimi ve işi”, dar anlamda ise “öğrencilere duygu ve düşün-
celerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü 
çalışma” karşılıklarındadır (TDK, 2011a: 1468).

Geniş anlamda kompozisyon hayatın her anında ve alanında kullandığımız 
araçların, aygıtların, taşıtların; paylaştığımız mekânların, üzerinden geçtiğimiz 
yolların, köprülerin; hatta yediğimiz yemeklerin, içtiğimiz içeceklerin yapılışında 
uygulanan ana yöntemdir. Örneğin bir cep telefonu yüzlerce parçadan oluşur. Bir-
birinden farklı yapıda ve işlevde yüzlerce parçanın bir araya getirilerek, birbiriyle 
uyum içerisinde, verimli ve yararlı bir biçimde çalışması sağlanarak bütünleştiril-
mesi ve bir iletişim aygıtına dönüştürülmesi bir kompozisyon örneğidir. Bir bina; 
özelliğine göre kum, taş, çimento, demir, ahşap, cam gibi çeşitli malzemelerden 
oluşur. Ama bütün bu yapı malzemesini bir araya getirip üst üste yığmakla bina 
yapılamayacağı gibi dört duvar örüp kapısını, çatısını kapatmakla da işlevsel bir 
yapı ortaya konulamaz. Binayı kullanacak kişilere konforlu bir hayat sağlayacak, 
bunların arzu ve isteklerini karşılamalarına imkân verecek, işlevsel bir yapı ortaya 
çıkarabilmek için mimarından mühendisine, ustasından işçisine bütün görevlile-
rin çaba harcaması gerekir. Bütün bunlar bir amaç gözetilerek, bir planlama ve iş 
bölümü yapılarak malzemeyi en iyi bir biçimde değerlendirmekle mümkündür.

Sözlü kompozisyon ile yazılı kompozisyonun farkını açıklayınız. 

Kompozisyon, daha çok derslerde bir yazı uygulaması olarak kullanıldığından di-
ğer alanlardaki anlamı ve yaşamdaki önemi üzerinde pek durulmaz. Kompozisyon; 
resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü 
oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi anlamına da gelmektedir. 

Kompozisyonun bütününde bir düzen olması gerekir. Kompozisyonda düzen, 
yazı alanının kullanımından başlayıp düşüncelerin, duyguların, açıklamaların, 
gözlemlerin, saptamaların, örneklerin sıralanışına kadar kendisini göstermelidir. 
Ancak yukarıda değindiğimiz örneklerde olduğu gibi başarılı bir kompozisyon 
yazabilmek için yalnızca bunlar yeterli değildir. Kompozisyon yazma kuralları ve 
yöntemlerinin uygulanması sırasında biçim, yazım, noktalama, sözcük seçimi vb. 
bakımlardan da göz önünde bulundurulması gereken özellikler vardır.

Biçim açısından kullanılan kâğıdın kompozisyon yazmaya uygunluğu, yakla-
şık olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 3 cm, sağdan 1 cm boşluk bırakılması, 
yazım kurallarına uyulması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması 
gerekmektedir. Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarıyla kullanımlarına dik-
kat edilmesi, anlatım bozukluklarından ve cümle düşüklüklerinden kaçınılması 
başarılı bir kompozisyonun yazılması için gereklidir. Bir ders uygulaması olarak 
kompozisyonun el yazısıyla yazılması daha doğrudur. Ancak yazılar yayımlan-
mak üzere yayın kuruluşlarına gönderileceği zaman bilgisayarda yazmak gerekir. 
Bilgisayarda kelime işlemci programların “sayfa yapısı” seçeneklerine yukarıda 
verilen kenar boşluklarını girerek yazınızı yazabilirsiniz.

Gerek sözlü gerekse yazılı kompozisyonda bütünlük, güzellik, etki bırakma ve doğ-
ruluk vazgeçilmez kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu kavramlar, 
kişiyi yazının kurallarına uymaya, belli bir yazım disiplini kazanmaya yönlendirir.
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Sözlü ve yazılı kompozisyon ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnekler için Emin Özdemir’in 
Anlatım Sanatı adlı kitabından yararlanabilirsiniz. (Ankara: Bilgi Yayınevi, 2012)

Kompozisyon yazarken uyulması gereken içerik ve biçimsel özellikler nelerdir?

Kompozisyon yazmaya girişmeden önce kişilerde bulunması ve sürekli geliş-
tirilmesi gereken bazı nitelikler vardır. Bu niteliklerden en temel olanı kişinin dil 
becerileri ve bilgi donanımıdır.

Dil Becerileri ve Bilgi Donanımı
Bebekler dünyaya gelişlerinden itibaren içinde bulunduğu toplumun dilini edin-
meye başlar. Ancak son zamanlarda yürütülen bilimsel araştırmalar, bebeğin 
daha anne karnındayken ana dilini edinmeye başladığına ilişkin verileri ortaya 
koymaktadır. Dünyaya gözlerini açtıkları ilk andan başlayarak bebeklerin dil edi-
nimi hızlı bir sürece dönüşür. Bu süreçte anne ve babasından, yakın çevresinden 
edindiği söz varlığı ve dili kullanma yeteneği gelişmeye başlar. Sözlü iletişim, yal-
nızca konuşmayla değil söylenilen ninnilerle, anlatılan masallarla da gelişir. 

Okul çağına gelen çocukta ise dil becerileri yeni bir boyut kazanır ve yazı dili 
öğrenimi ile birlikte daha önce edinilen konuşma ve dinleme işlevlerine yazma ve 
okuma becerileri eklenir. Temelleri bebeklik döneminde atılan dil becerisi, yaz-
mayı ve okumayı öğrenmeyle birlikte gelişir. Bir yandan dilin kurallı yazma ve 
konuşma becerileri edinilirken diğer yandan dağarcığa eklenen sözcüklerle kav-
rama, algılama ve anlatma yeteneği olgunlaşmaya başlar. 

Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik okumadır. Yazıyı öğrenmekle baş-
layan okuma sürecinde binlerce sözcükle karşılaşan kişinin bir yandan söz varlığı 
genişlerken bir yandan da kişi, anlatım gücüne vâkıf olur. Bu süreçte anlamı bilin-
meyen sözcükler için sözlüğe bakılması, sözcüklerin gerçek ve yan anlamlarının 
öğrenilmesine yardımcı olur. Okuma etkinliği, sözlükte birer madde olan söz-
cüklerin okunan metinlerle canlanmasını, bağlam içerisinde kazandığı anlamın 
kavranmasını sağlar. Böylece kişi, sözcüklerden anlatımda nasıl yararlanılacağını, 
doğru sözcüklerle etkili anlatımın nasıl sağlanacağını kavrar. 

Yazma yeteneğinin geliştirilmesine okuma etkinliği büyük katkıda bulunur. 
Okunan her eser, dilin nasıl kullanılması gerektiğini somut bir biçimde ortaya 
koyan canlı bir örnektir. Kişiler okudukça başarılı örnekleri diğerlerinden ayırt 
etme yeteneğini de kazanır. Dili etkin kullanan, anlatımı güçlü yazarlar, yazmaya 
aday kişiler için birer örnek olurlar. Pek çok kişi, başarılı bulduğu örneklere öykü-
nerek yazmaya başlamıştır. Ancak sürekli okuyarak ve yazarak kendisini geliştiren 
kişiler zamanla özgünleşir ve kendi tarzını oluşturur. 

Okumanın önemini ele alan ve okumayan toplumların sorunlarına değinen Or-
han Okay’ın Okumayan Toplum başlıklı yazısına http://www.tdkdergi.gov.tr/
TDD/2004s629/2004_629_03_M_O_OKAY.pdf adresinden erişebilirsiniz. 

İyi bir dinleyici bir yandan sözcüklerin kurallı söylenişleriyle kulak yeteneğini ge-
liştirirken diğer yandan da tonlama ve vurgu ile sözcüklerin konuşmada etkili kulla-
nımına tanık olur. Sözcüklerin canlı bir biçimde kullanımı konuşma dilindedir. Sözlü 
kompozisyon için en iyi eğitim dinleme ile başlar. Konuşmacının dili kullanma bece-
risini gözlemlemenin yanı sıra etkili konuşma yöntemleri, dinleyicinin ilgisini sürekli 
kılma, anlatım tarzı vb. özellikler dinleme etkinliği sırasında da kazanılır. 
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Okul öncesinde ilk gelişen 
dil becerisi dinlemedir, daha 
sonra dinleme ile birlikte 
konuşma becerisi gelişir.
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Sözlü kompozisyonla ilgili ayrıntıları kitabınızın sekinci ünitesinden okuyabilirsiniz. 
 
Dili kullanma becerisini kazandıran bu etkinlikler kişiye bilgi donanımı da 

sağlar. Hiç kuşkusuz, insan bilgi donanımını hem deneyimlerinden hem de öğre-
nim hayatından kazanır. Öğrenim sürecinde bilgiyi edinme, yine okuma ve dinle-
me etkinlikleriyle elde edilir. Okumak, bilgi edinmenin en temel etkinliklerinden 
biridir. Kişi okuduklarından yeni bilgiler edinirken bunları önceki bilgileriyle kar-
şılaştırmalı, eleştirel gözle değerlendirmelidir. Gerektiğinde diğer kaynaklara ba-
karak bilgilerin doğruluğunu sınamalıdır. Araştırma, bilgiye ulaşmanın bir başka 
yoludur. Gözlemlerle, deneylerle, sormacalarla (anket) gerçekleştirilse de okuma, 
araştırmanın da temel etkinliklerinden biridir. 

YAZILI KOMPOZİSYON 
İnsanlığın binlerce yıllık geçmişinde söylenmemiş söz kalmadığını anlatır güneş 
altında söylenmemiş söz yoktur deyişi... Tarihin çeşitli zaman dilimlerinde yaşan-
mış benzer olaylar karşısında aynı sözler söylenmiş olabilir, ancak bunlardan ya-
zıya geçirilenler insanlığın belleğinde yer tutar. Yazıya geçirmede kullanılan keli-
meler, insanoğlunun yüzyıllardır yararlandığı temel iletişim aracıdır. Kelimeleri; 
ihtiyaçlarımızı, anlatmak istediklerimizi anlatırken sözel olarak kullanmak ve dü-
şüncelerimizi bu şekilde birine aktarmak hem kolay hem de hızlıdır; ancak, işin 
içine yazı girdiği zaman bu iletişim biraz daha karmaşık bir hâl almaktadır.

Yazının Önemi 
Yazı, insanlık tarihinin en büyük ve en önemli buluşudur. Yazı sayesinde insanlık 
belleği ölümsüzleşmiş, binyılların bilgi birikimi yazıya geçirilerek insanlığın or-
tak paydası hâline gelmiştir. Yazıya dönüşmüş her bilgi, her düşünce, her duygu 
bütün insanlığın yararlanmasına sunulmuş demektir. Sözlü olarak anlatılan dü-
şünceler, duygular da yazıya aktarıldığında kalıcılaşır. Söz uçar, yazı kalır (Latince 
verba volant, scripta manent), bu açık gerçeği ortaya koymaktadır. 

Günümüzde ses ve görüntü kayıt olanaklarıyla sözlü ürünler de artık geleceğe 
ulaştırılabilmektedir. İnsanlar deneyimlerini, düşüncelerini, duygularını paylaşa-
rak, kendisinden sonraki kuşaklara aktararak hem yerel hem ulusal kültür değer-
lerine hem de evrensel kültüre katkıda bulunurlar. 

Yazmak, insana özgüdür ve belirli bir bilgi birikimine, duygu yoğunluğuna 
ulaşan kişiler için insani bir gereksinimdir. Gündelik yaşamda dilekçe, öz geçmiş, 
rapor, seminer, teklif mektubu gibi yazıları işi gereği yazan insanoğlu; çeşitli ko-
nulardaki görüşlerini, deneyimlerini deneme, günlük, makale; hayal ve duygula-
rını şiir, öykü, roman gibi ürünlerle yazıya döker. 

YAZILI KOMPOZİSYONUN OLUŞTURULMASI
Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar; konunun seçilmesi, konunun sınırları-
nın çizilmesi ve konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi 
olarak sıralanabilir. Şimdi bu adımları sırasıyla ele alalım. 

Konu
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum konu olarak ad-
landırılır (TDK, 2011a: 1475). Kompozisyonda ise üzerinde yazı yazılan her şey 
konudur. Bir özdeyiş, bir atasözü, bir deyim, birkaç dize, bir olay hatta bir sözcük 
konuyu oluşturabilir. Kompozisyon yazmak üzere bunlardan biri bir konu olarak 
verilebileceği gibi konunun doğrudan doğruya belirlenmesi de istenebilir.

Yazı, en kısa tanımıyla, 
duygu ve düşüncelerin çeşitli 
işaretlerle belirlenmesidir.

Konuya eskiden mevzu 
denilirdi. Konu olmadan yazı 
olmaz. Her şey yazma konusu 
olabilir.
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Üzerinde kompozisyon yazmamız için bize bir özdeyiş, bir dize veya bir ata-
sözü verilmişse öncelikle bununla ne anlatılmak istendiğini kavramamız gerekir. 
Bize verilenleri dikkatlice okumalı, düşünmeli ve yorumlamalıyız. Özdeyişte, di-
zelerde veya atasözünde geçen sözcüklerin gerçek anlamlarıyla mecaz anlamlarını 
göz önünde bulundurarak konuyu kavramaya çalışmalıyız.

Örneğin Yunus Emre’nin 

Söz ola kese savaşı
Söz ola yitüre başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ide bir söz 

dizeleri üzerine bir kompozisyon yazmamız istendiğini düşünelim. Öncelikle her 
sözcüğü anlamaya çalışarak okumamız gerekir. Birtakım ses değişikliklerini göz 
önüne alarak dizeleri okuduğumuzda yitüre sözünün yitirte, yitirtir; ide sözünün 
de ede, eder olduğunu hemen kavrarız. Ancak ağulu sözünü bilmeyenler çıkabilir. 
Türkçenin tarihsel dönemlerinde ve bugün de kimi bölge ağızlarında agı ~ ağu 
~ ağı biçimlerinde kullanılan bu söz zehir anlamındadır. Bu türden sözcüklerin 
karşılığı soruyla birlikte de verilebilir. Eğer karşılığı verilmemişse anlamını bi-
lemediğimiz sözcükleri sözlük yardımıyla anlamaya çalışmalıyız. Böylece Yunus 
Emre’nin yüzyıllar ötesinden nasıl seslenmekte olduğunu, bize iletmek istediğini 
kavramış oluruz. Artık kolayca anlaşılacağı gibi Yunus Emre, ağızdan çıkan bir 
sözün savaşı durdurabileceği gibi başın gitmesine yol açabileceğini; bir sözün de 
zehir gibi yemeği yağ ile bal hâline getireceğini dile getirmektedir. Kısacası bu 
dizelerde, kullandığımız her sözcüğe dikkat ederek konuşmamız salık verilmekte, 
tatlı dilin önemi vurgulanmaktadır.

Yazılı kompozisyonda konunun türlü yönlerden ele alınması gerekir. Sözcüklerin 
farklı anlamlarını öğrenmek için temel kaynakların başında gelen sözlüklerden ya-
rarlanılabilir.

Yunus Emre’nin dizelerinde ortaya çıkan anlamla eşdeğer bir de atasözümüz 
vardır: Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır... Bu atasözünde mecazlı bir anlatım ve 
benzetmeyle tatlı dilin, olması düşünülemeyecek işleri bile gerçekleştirebileceği 
bildirilmektedir.

Kompozisyonda Türkçenin zengin söz varlıklarından olan atasözlerimizden yarar-
lanmak anlatımı güçlendirir.

Atasözlerinin günlük hayatta hangi durumlarda kullanıldıklarına, hangi anla-
ma geldiklerine ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz İskender Pala’nın Sözün 
Özünden Dünden Bugüne Atasözleri adlı kitabından yararlanabilirsiniz. (İstan-
bul: Kapı Yayınları, 2012)

Kimi zaman atasözündeki sözcüklerin hiçbirisi gerçek anlamıyla kullanılmamış 
olabilir. Örneğin deve boynuz ararken kulaktan olmuş atasözümüzde ne kendisine 
boynuz arayan ne de bu sırada kulağını yitiren bir deve vardır. Bu atasözüyle anlatıl-
mak istenilen, elindekiyle yetinmeyip daha çoğunu isteyenin elindekini de yitirebi-
leceğidir. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimindeki gibi... Her 
ikisinin de konusu önce elindekinin değerini bilmek ve onu korumaya çalışmaktır.

Atasözleri doğruluğu, halkın 
yüzyıllar alan deneyimlerine 
dayanan, halkın sınama-
yanılma yoluyla bulduğu 
doğruları anlatan bir tür 
kalıplaşmış sözlerdir.

Deyimler anlatıma renk 
ve açıklık katan söz varlığı 
ögeleridir.
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Deyimler kısa ve özlü anlatım araçlarıdır. Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki 
kazandırmak için deyimlerden yararlanılabilir. 

Sirkesini, sarımsağını hesap eden paçayı içemez atasözünü kompozisyon olarak 
yazmamız istense hangi konuyu ele almamız gerekir? 

Olgular, veriler, sorunlar da kompozisyonun konusunu oluşturabilir. Örneğin 
son birkaç yılın verileri göz önünde bulundurularak Türkiye’de işsizlik sorunu, 
atıkların yol açtığı çevre felaketleri, trafik kazalarının ülke ekonomisine zararları, 
bilinçsizce televizyon izlemenin çocukların yetişmesindeki olumsuz etkileri gibi 
hemen her konu kompozisyonun konusu olabilir. 

 
Konunun Sınırlandırılması
Hiç kuşkusuz, yukarıda örneklendirilen konular bir kitapta, bir tezde, bir araş-
tırmada ele alınabilecek kadar geniş kapsamlıdır. Aslında pek çok konu, çeşitli 
yönleriyle ele alındığında, verilerle desteklendiğinde geniş kapsamlı bir çalışmaya 
dönüşür. Oysa bizden istenilen birkaç sayfalık kompozisyon yazmamızdır. 

İşte bu durumda konunun çerçevesinin belirlenmesi ve sınırlarının çizilmesi 
gereği ortaya çıkmaktadır. Başarılı olabilmek için konuyla ilgili üzerinde duru-
lacak noktaları önceden belirlemek gerekir. Konunun sınırlandırılması yalnızca 
kompozisyon yazmada değil, bütün çalışmalarda dikkate alınması gereken bir 
özelliktir. Çalışmanın derecesine, araştırma süresine, tasarlanan kapsama göre 
konu sınırlandırılmalıdır.

Örneğin sağlık konusunda bir kompozisyon yazmak, sona ulaşamayacak bir 
işe girişmektir. Bu kadar geniş bir konu, başarısız bir kompozisyonun yazılmasına 
yol açar. Sağlığın insan hayatındaki önemi, sağlıklı yaşamanın koşulları, sağlığı 
korumanın yolları gibi daha dar kapsamlı konular, başarılı kompozisyon yazma-
nın adımlarından biridir.

Sınırlandırılan konunun hangi temeller üzerinde yükseleceği, dayanacağı gö-
rüşler ve düşünceler ile bu düşüncelerin hangi temel düşünce etrafında yoğunla-
şacağı kompozisyon için buluş yapma aşamasını oluşturur. 

Ana ve Yardımcı Düşüncelerin Belirlenmesi 
Konunun belirlenmesinden sonra yazımızın ana düşüncesini ve bu düşünceyi 
destekleyecek, açıklayacak, geliştirecek yardımcı düşünceleri bulma adımının 
atılması gerekmektedir. Ana düşünceyi ve yardımcı düşünceyi belirleme işi, yaz-
maya başlamadan önce düşünce, görüş ve duygu üretme aşamasıdır. Kişinin ka-
zandığı bilgi donanımı temelinde gözlemleme, yorumlama ve araştırmaya dayalı 
olarak konuyla ilgili özgün düşünceler üretmesidir. 

Konu ortak olduğu hâlde ana ve yardımcı düşünceler bireyseldir. Bu bakım-
dan konu ile ana düşüncenin birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Üzerinde kom-
pozisyon yazılması istenilen bir konuda herkes farklı bakış açısına ve düşünceye 
sahip olabilir. Gündelik yaşamdaki olaylar karşısında, kişilerin farklı düşünce ve 
duygulara sahip olması gibi verilen bir konuda herkesin farklı düşünce ve bakış 
açısına sahip olması da doğaldır. Önemli olan bu farklı bakış açısı ve yaklaşım 
çerçevesinde özgün bir düşünce üretebilmektir.

3

Ana düşünce, yazarın iletmek 
istediği temel düşüncedir. 
Yazar, yazıyı ana düşünceye 
ulaşmakta araç olarak kullanır.

Yardımcı düşünce, yazarın 
iletmek istediği temel 
düşünceyi destekleyen yan 
düşüncelerdir. Ana düşünce 
tek iken yardımcı düşünce 
birden çoktur. Yardımcı 
düşünceler, ana düşünceyi 
desteklediği oranda değerlidir.
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Konu yazarın bir sorunu, bir düşünceyi, bir bilgiyi yakalayıp sorgulamasıyla ortaya 
çıkardığı malzemedir; ana düşünce ise bu sorgulamanın yanıtıdır.

Ana düşünce ve yardımcı düşüncelerin belirlenmesi aşaması, âdeta bir beyin 
fırtınasıdır. Bu aşamada konuyla ilgili düşüncelerimizi, duygularımızı, sezgileri-
mizi maddeler hâlinde yazıya geçirebiliriz. Örneğin görgülü kuşlar gördüğünü iş-
ler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler atasözü üzerine bir kompozisyon yazmaya 
girişmiş olalım. Öncelikle, bu atasözünün konusunun eğitim olduğunu belirleriz. 
Ancak atasözünde işlenen düşüncede, genç kuşakları eğitirken örnek olmanın 
önemi vurgulanmaktadır. Bu düşünce çevresinde konuya bakış açımızı şöyle be-
lirleyebiliriz: Çocuğumuzun nasıl bir insan olmasını istiyorsak biz de öyle davran-
malıyız. Bu bakış açısı bizim konu ile ilgili ana düşüncemizi oluşturur. Konuyla 
ilgili aklımıza gelen düşünceleri bu bakış açısı çerçevesinde artık sıralayabiliriz:

1. Eğitim öncelikle ailede başlar.
2. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren ana babasını kendisine rol modeli ola-

rak seçer. 
3. Bebek ana babasını taklit ederek konuşmaya başlar.
4. Çocuğun davranışlarının oluşmasında ana babasının davranışları belirleyi-

cidir.
5. Ana baba, olaylar karşısında nasıl tepki veriyorsa çocuk da aynı tepkileri ve-

rir.
6. Ana babanın alışkanlıkları, çocuğun bu alışkanlıkları edinmesinde ve içselleş-

tirmesinde etkendir.
7. Ana babanın aile bireylerine, komşularına, iş arkadaşlarına gösterdikleri 

saygı, sevgi ve ilgi, çocuğun kendi arkadaşlarına, büyüklerine göstereceği say-
gı, sevgi ve ilgiyi belirler.

8. Ana babanın veya diğer aile bireylerinin kötü alışkanlıkları varsa bu durum 
çocuğun da benzer kötü alışkanlıkları edinmesine yol açabilir.

9. Ana babanın, diğer aile bireylerinin kullandığı kaba sözler çocuğun diline de 
yerleşir. 

Kuşkusuz, yukarıda sıraladığımız düşüncelere eklenecek başka düşünceler de 
bulunabilir. Sıralanan bütün bu düşünceleri dikkatlice gözden geçirmeli, benzer 
olanları bir araya getirerek tekrarlardan kaçınmalıyız. Buna göre yukarıda sırala-
dığımız düşüncelerden 4 ve 5, 6 ve 8, 3 ve 9 birbiriyle az çok benzerlikler göster-
mektedir. Bu yardımcı düşünceleri bir araya getirerek bir düzenleme yapabiliriz:

1. Eğitim öncelikle ailede başlar.
2. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren ana babasını kendisine rol modeli ola-

rak seçer. 
3. Bebek ana babasını taklit ederek konuşmaya başlar; ana babanın ve diğer aile 

bireylerinin kullandığı kaba sözler çocuğun diline de yerleşir.
4. Çocuğun davranışlarının oluşmasında ana babasının davranışları belirleyi-

cidir.
5. Ana babanın iyi veya kötü alışkanlıkları, çocuğun bu alışkanlıkları edinme-

sinde ve içselleştirmesinde etkendir.
6. Ana babanın aile bireylerine, komşularına, iş arkadaşlarına gösterdikleri 

saygı, sevgi ve ilgi, çocuğun kendi arkadaşlarına, büyüklerine, içinde bulun-
duğu çevreye göstereceği saygı, sevgi ve ilgiyi belirler.
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Kompozisyon yazmaya başlarken ana düşünce ile yardımcı düşünceleri be-
lirlemek, konu ile ilgili buluşlar yapmak, kompozisyonun planı ile ilgili verileri 
ortaya koymaktır. 

Ele alınan konunun amacına uygun olmayan yardımcı düşünceler, gereksiz ayrıntı 
olmaktan öteye gidemez.

Kompozisyonda Plan
Fransızcadan alıntı olan plan “bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması 
tasarlanan düzen” anlamındadır (TDK, 2011a: 1932). Kompozisyonda plan, ko-
nunun nasıl ve ne ölçüde işleneceğinin; görüşlerin, düşüncelerin hangi sırayla ele 
alınacağının adımlarıdır. Plansızlık her işte olduğu gibi kompozisyonda da düzen-
sizliğe, dağınıklığa sonuçta da başarısızlığa yol açar. Plan, yazacaklarımızı belirle-
memize, önem derecesine göre sıralamamıza yardımcı olur. Planlama ile gereksiz 
ayrıntılardan, tekrarlardan kaçınırız. 

Plan Türleri
Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yardımcı düşüncelerin niteliğine, 
kullanılacak örneklere, anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada üç tür plan 
uygulanabilir:

•	 Olaya	dayalı	plan
•	 Düşünceye	dayalı	plan
•	 Duyguya	dayalı	plan
Bir veya birkaç olayı konu edinen yazılı anlatım türlerinde olaya dayalı plan 

uygulanır. Bu tür planlarda olaylar, gerçekleşme anına ve sebep sonuç ilişkisine 
göre yazı içerisinde değerlendirilir. Ancak olaylarla anlatılanlar arasında bir bağ 
kurulmalı, ana ve yardımcı düşüncelerle olaylar bütünlük göstermeli, birbirini 
desteklemelidir. Bu tür planlarda genellikle kişi, yer, zaman, olay ve bir ileti aranır. 
Sanatsal yazıların yanı sıra anı, gezi, günlük gibi düşünce yazılarında uygulanan 
bu plan, herhangi bir soruna veya olguya değinirken de kullanılabilir. Özellikle 
yaşanmış, tanık olunmuş olaylardan düşüncelerin desteklenmesinde yararlanıla-
bilir. Ancak bu durumda düşüncelerle olayların bütünleşmesi gerekir.

Genellikle öykü, roman, tiyatro eseri gibi sanatsal yazıların hazırlanmasında olaya 
dayalı plan uygulanır.

Yazınsal metin oluşturma sürecine ilişkin kapsamlı bilgi edinmek için Yazar Olabi-
lir miyim? Yaratıcı Yazarlık Dersleri adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Gümüş, S. 
İstanbul: Notos Kitap Yayınevi, 2012)

Bakış açısının egemen olduğu, düşüncelerin işlendiği, kavramların ve sorunla-
rın tartışıldığı yazılarda düşünceye dayalı plan uygulanır. Konunun ele alınışında 
esas düşüncedir. Bir sav, çeşitli düşüncelerle desteklenerek açıklanmaya çalışılır. 
Düşüncelerin birbirini destekleyecek ve birbiriyle çelişmeyecek nitelikte olması, 
bir bütünün parçalarını oluşturması gerekir. Düşüncelerin ele alınışında tüme-
varım yöntemi uygulanabileceği gibi tümdengelim yöntemine de başvurulabi-
lir. Her iki yöntemde de planın aşamaları bütünlüğü bozmamalı, düşünceler ve 
kanıtları bir düzen içerisinde yer almalıdır. Bu tür planlarda konu, ana düşünce, 
yardımcı düşünceler, bakış açısı gibi ögelere yer verilir.

Plan, yazar için yazmayı 
kolaylaştırdığı gibi, okur için 
de okumayı kolaylaştırır ve 
okur ile düşünce bağının tez 
kurulmasını sağlar.

Tümevarım, özel olay ve 
durumlardan genel yargılar 
elde etme yöntemi olarak 
ifade edilebilir.

Tümdengelim, genel 
yargılardan, ilkelerden özel 
yargılara, ilkelere ulaşmaktır. 
Tümdengelimde benzer 
olaylardan, benzer bilimsel 
gerçeklerden hareket edilerek 
yeni gerçeklere, sonuçlara 
ulaşılır.



1. Ünite - Kompozisyon Bilgileri 11

Makale, konferans, araştırma gibi bilgilendirici metinlerin hazırlanmasında düşün-
ceye dayalı plan uygulanır.

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, he-
yecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar duyguya dayalı 
plan ile yazılır. Duyguların egemen olduğu yazılarda, karşılaştığımız olayların ha-
yal dünyamızda bıraktığı izler, bizde uyandırdığı düşünceler egemendir. Olaylar 
karşısında insanların tavırları, tepkileri farklı olduğu gibi duyguları da farklıdır. 
Bir olay kimilerini duygulandırırken kimilerinde hiçbir iz bırakmaz. Önemli olan 
kompozisyonda bu duyguların okuyucuda iz bırakacak bir biçimde işlenmesidir. 
Yazının sonuna doğru duyguların yoğunluğunun artırılarak okuyucunun etkili 
bir sona hazırlanması, kompozisyonun başarıya ulaşmasını sağlar. 

Duyguya dayalı plan, bazı kaynaklarda şiirle özdeşleştirilir ve bu tür planda, şiirin 
konusu, teması, şiirde işlenen duygular, söz sanatları, nazım türü gibi ögelerin yer 
alması beklenir.

Planın Bölümleri
Bir düzen içerisinde tasarlanan ve planlanan yazılar giriş, gelişme ve sonuç bö-
lümlerinden oluşur. Bu bölümler kompozisyonda başlıklarla ifade edilmez, ancak 
uygulanan plan ile okuyucu konunun sunuluşundan tartışılmasına ve ana düşün-
ceye ulaştırılmasına kadar âdeta bir yolculuğa çıkarılır. 

Giriş, yazının başlangıç bölümüdür. Konunun ana hatlarıyla ele alındığı bu 
bölüm, özellikle düşünceye dayalı yazılarda kısa tutulur. Sorunun ortaya konu-
luşunda, belirlenen yardımcı düşüncelerden okuyucunun ilgisini çekecek olanı 
burada ele alınır. Giriş bölümünün olabildiğince etkili yazılması, okuyucuyu ya-
zıya bağlayacaktır. Bu nedenle, kompozisyonun başarısında giriş bölümünün payı 
büyüktür.

Olaya dayalı planlarda giriş bölümüne serim de denir. 

Yazıya öyküleme yaparak başlamak okuyucunun ilgisini çekebilir. Okumak 
başlıklı denemesine Hasan Âli Yücel (TDK, 2011b: 60) şöyle başlıyor: 

Kültürü çok geniş değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki: 
- Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı: Okumak. Ne içkiden ne danstan 
ne toplanmalardan hiçbir şeyden tatlı bir duygu alamıyorum. İnsanlardan kaçan ya-
bani bir mahluk oldum.

Bu duyuş, belki bir sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var ki o da bu 
dostumun her tatlı duyguya karşı taş gibi donuk ve soğuk kaldığı hâlde okumaktan 
kendini alamamasıdır. Demek kültürlü bir insan için; düşünen, anlayan, öğrenmek 
isteyen bir kimse için her eğlence geçebiliyor, yalnız okumak kalıyor.

Öyle ise okumak nedir, nasıl bir iştir ki böyle sürekli ve kolay ölmeyen bir tadı var?

Yazar anlattığı bu kısa olayla konuya giriş yaparken bir soru ile okumanın ne 
olduğunu tartışmaya açıyor. Böylece okuyucuyu bir soru ile yazıya bağlayarak ge-
lişme bölümüne geçiyor. 
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Bir alıntı ile yazıya başlamak da sıkça başvurulan yollardan biridir. Mehmet 
Kaplan devleti ele aldığı yazısına başlığın hemen altında yer verdiği bir Türk ata-
sözü ile söze giriyor ve alıntıyla başlayan bu giriş yine bir soru ile gelişme bölümü-
ne geçişi sağlıyor (TDK, 2011b: 232):

Ya devlet başa ya kuzgun leşe. 

Atasözleri gerçekçidir. Sınırlı da olsa bir gerçeği apaçık belirtirler. Yukarıdaki sözde 
devlet kelimesi, politik ve sosyal bir mana taşımaktan ziyade zorla ulaşılan yüksek 
mevki, saadet manasına gelir. Devlet kurucularının içten hangi duygu ile hareket et-
tiklerini nereden bilebiliriz? 

Yazıya doğrudan doğruya bir soru ile başlamak da mümkündür. Suut Kemal 
Yetkin Canım Kitap başlıklı denemesine bugün de karşılaşabildiğimiz bir soru ile 
başlıyor (TDK, 2011b: 139):

“Issız bir adada yapayalnız yaşamak zorunda kalsanız hangi romanları yanınıza alıp 
götürürsünüz?” sorusu bir zamanlar Fransa’da anketçilerin pek hoşlandığı bir ko-
nuydu. Bu romanlar anketçisine göre ya Fransız ya da dünya edebiyatından alınırdı.

 Bu tür girişler okuyucuyu yazının içine çeker ancak okuyucunun ilgisini sürekli 
kılabilmek, yazının gövdesini oluşturan gelişme bölümünde izlenecek yola bağlıdır. 

Yazıya ilgi çekme bölümü olan giriş, çoğu kez bir paragraftır. Bazen iki, üç paragraf 
da olabilir. 

Gelişme, konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleşip olgunlaştığı 
bölümdür. Yardımcı düşünceler bu bölümde ele alınır. Konuyu açık ve anlaşılır 
bir biçimde çeşitli yönleriyle ortaya koyacak yardımcı düşünceler, okuyucuyu ana 
düşünceye adım adım ulaştıracak birer basamak niteliğindedir. Bu bakımdan her 
kompozisyonda gelişme bölümünün uzunluğu değişir. Yardımcı düşüncelerin sa-
yıca fazla olduğu konularda gelişme bölümü de buna göre uzun olur. Yardımcı 
düşüncelerin ayrı ayrı paragraflarda işlenmesi uygun bir yöntemdir. Konuyla ilgili 
örnek verilecekse yeri gelişme bölümüdür.

Şiirsiz Dünya Hayali adlı yazısına Victor Hugo’nun bir sözüyle başlayan Peyami 
Safa, gelişme bölümünde konuyla ilgili düşüncelerini sıralayarak, bu düşüncelerini 
pekiştirecek örnekler getirerek gelişme bölümünü oluşturuyor (TDK, 2011b: 83-84):

Güzel sanatların ölümü estetiğin, psikolojinin ve felsefenin de hayatını tehlikeye so-
kacaktır. Baştan başa maddeye bağlı bir değerler sistemi içinde ahlâkın uğrayacağı 
inkılâp, dostluğu bir alış veriş, aşkı bir cinsî ticaret, aileyi -kalırsa- bir şirket hâline so-
kacak, bütün hayır ve fazilet duygularını, merhamet ve şefkati ortadan kaldıracaktır.

Dünyamızın böyle bir geleceğe doğru yöneldiği korkusunun veya ümidinin değeri var 
mıdır?

Sırf tabiat ve madde planına irca edilmiş bir insan hayatı bir hayvan hayatı olur. Ara-
daki fark, hayvanın tabiî sevki (iç güdüsü) yerine tekniğin kaim olmasıdır. O zaman 
insanı “teknik bir hayvan” diye tarif etmek lâzım gelecektir.

İnsan daha demir devrinde iken silâhının kabzasına kuş ve çiçek resimleri kazıyordu. 
Bu süs faydasızdı. Silâhın atım ve isabet gücünü artırmıyordu. Ancak silâhı atanın 

Gelişme bölümü, okurun 
merakını ve okuma isteğini 
artıracak biçimde yazılmalıdır.
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manevî gücüne bir şey kattığı için süsün faydalı olduğu söylenebilir. Fakat bu fayda-
nın şartı insanın güzellikten zevk almasıdır. Yani güzellik duygusu faydadan önce 
gelmektedir. İnsanı hayvandan ayıran fark da budur. İnsanın ilkel davranışlarında da 
faydayı aşan bir idealin hâkimiyeti göze çarpıyor. Güzelliğe karşı bu meyil zamanımı-
za kadar, en büyük sanatları yaratarak devam etmiştir. Bugün en maddî ihtiyaçlara 
cevap veren endüstri mamullerinde bile kendine göre bir zarafet arıyoruz. Estetik 
duygu maddî hayatımızın her parçasında saltanat sürmektedir. Suyu bile zarif bir 
bardaktan içmeyi tercih ediyoruz. Güzelliğinden tecrit edilmiş bir dünyada insanın 
yaşama ve yaratma zevkini kaybedeceği, bu yüzden teknik icatlardan aciz kalacağı 
muhakkaktır. Çünkü bu icatlar da hayale muhtaçtırlar. İnsan muhayyilesini kurutan 
bir teknik bindiği dalı kesmeye mahkûm demektir.

Olaya dayalı yazılarda gelişme bölümüne düğüm de denir. 

Sonuç, yazının bitiş bölümüdür. Giriş bölümünde ortaya konulan, gelişme 
bölümünde çeşitli düşüncelerle açıklanan konuda son söz, bu bölümde söylenir. 
Hiçbir yoruma meydan vermeyecek biçimde açık ve anlaşılır yazılır. Düşünceye 
dayalı anlatımlarda bu bölüm, ana düşüncenin ifade edildiği yerdir.

Sonuç, olaya dayalı anlatımlarda çözüm olarak da adlandırılır. 

Hasan Âli Yücel, giriş ile ilgili bilgiler verdiğimiz bölümde alıntıladığımız 
Okumak başlıklı yazısını şu sözlerle sonlandırır:

Yalnızlıkta, dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitap tutabilir. Bulabildiğiniz 
kitabı yazan, sizin bu tek başına kaldığınız anda konuşabileceğiniz tek arkadaş değil 
midir? Yazık okumaya alışmamış, onun tadını alamamış olanlara. Onlar, ıssız bir 
âlemde, yapayalnız yaşayan mahkûmlardır. 

Duyguya dayalı anlatımlarda ise gelişme bölümünde içten gelenler ele alınırken 
okuyucu giderek artan bir duygu yoğunluğu içerisinde sonuç bölümüne ulaştırılır. 

İstanbul üzerine duygularını Buzlu Camın İstanbul’u başlığıyla dile getiren 
Sezai Karakoç, sorularla başladığı yazısının gelişme bölümünü İstanbul ile ilgili 
duygu ve düşünce yoğunluğu ile sürdürüyor. Sonuç bölümünde ise yazının baş-
lığındaki “buzlu cam” araya giriyor ve bir duygu yoğunluğu ile yazı sona eriyor 
(TDK, 2011b: 359-360): 

İstanbul’un farkında mıyız?

İstanbul’un bir deniz gibi hangi fikri, hangi aşkı, hangi anlamı, hangi rüyayı meddü-
cezirlendirdiğinin farkında mıyız?

Fatih, Şehzadebaşı, Bayazıt, Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya, Nuruosmaniye 
Camileri, Yenicami, Yeraltı Mescid-i Şerifi, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, Topkapı Sa-
rayı ve Galata Kulesi... Cami önlerinde canlı ve kanatlı mümin yüreklerinin katarı 
hâlinde güvercinler. Bu güvercinler denizlerin karaya mesajlarıdır. Bir caminin önün-
de birden kalkan güvercinlerin yerden bir metre yukarıda bir denizi havalandırdıkla-
rını, sırtlarında küçük bir Akdenizi taşıdıklarını görür gibi olmaz mıyız?

İstanbul’da deniz yumuşak bir anne gibidir. Bir elhamradır İstanbul’da deniz. Deniz-
lerin elhamrası, güzel Helenası. Deniz İstanbul’da çıkartma yapmak için kıyıya koşan 
İkinci Dünya Savaşı askerleri gibi değil, bir anda bir yeri kaplayan Alman paraşüt-
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çüleri gibi değil, sırtlarına en yeni bir hümanizma yüklü Arap atları gibi karalara 
yürür. Deniz İstanbul’da sonsuza açılan kapıdır. Herkes koşar, derdini, sırrını ona 
söyler. İçini ona boşaltır. O, bütün hüzün biçimlerini alır ve “bilinmeyen”e iletir. Onda 
“Gaib”e söz söylenir. Bütün yitikler ondadır. O, bir telgraf gibi, sözleri alır ve istenilen 
yere, mümkünden sonrasına ulaştırır. Her İstanbullunun denizle ayrı bir konuşma, 
ayrı bir buluşma tarzı vardır. İstanbulluların gençleri ayrı yerde, yaşlıları ayrı yerde 
denize randevu verirler.

İstanbul, kurulduğu günden çağımıza kadar, hep bir medeniyetin, hatta batıya karşı 
doğunun sözcüsü, yuvarlak masası ve kürsüsü olmuştur. İstanbul’u çıkarınız; dün-
ya tarihini yeniden yazmak gerekir. Tarih kalmazdı daha doğrusu. Dünya başka bir 
dünya, insan başka bir insan olurdu.
Her büyük şehir bir insan şeklinde düşünülürse, her hâlde en aydınlık yüzlüsü, en 
sevimlisi, en derini, en cazibi İstanbul olurdu.

Biz, İstanbul’u İstanbul olmaktan çıkarmak istedik. İstanbul’u mesajsızlandırdık. 
Onu, herhangi bir büyük şehir yapmak için elimizden ne gelirse yapıyoruz. İstanbul’u 
İstanbulsuzlaştırıyoruz.

Çeşmelerin suyu akmaz. Duvarlarındaki yazıları kimse okuyamaz. Öyle camileri 
vardır ki cami olarak kullanılmaz. Gittikçe İstanbul’la aramıza buzlu bir cam giriyor. 
Biz onu anlayamıyoruz, o bizi. Ve görüşemiyoruz.

Okuyucunun üzerinde en çok etki bırakan bölüm sonuçtur. Yazımızda son sö-
zümüzü söyleyeceğimiz bu bölümü elden geldiğince etkili bir anlatımla yazmak, 
sözcükleri yerli yerinde kullanarak ana düşüncemizi ifade etmek gerekir.

 
Konunun Başlığı
Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan 
ibaredir başlık (TDK, 2011a : 277). Kompozisyonun bölümlerinden biri olan baş-
lık, yazıda düzeni sağlayan ögelerden biridir. Başlıktan başlayarak sonuç cümlesi-
ne kadar yazılanlar bir düzen ve bütünlük göstermelidir. 

Adından da anlaşılacağı gibi başlık, yazının başında yer alır ama başarılı bir 
kompozisyon yazarı hiçbir zaman başlığı koyarak yazmaya başlamaz. Kompozis-
yon yazılıp, birkaç kez okunup gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra konu, ana 
düşünce ve varılan sonuç göz önünde bulundurularak yazının başlığı belirlenir. 
Konu ile başlık arasında bir bağlantı bulunmalıdır. Başlık, ana düşünce ile çeliş-
memelidir. 

Özellikle kurgusal metinlerin yazım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için Mu-
rat Gülsoy tarafından yazılan Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık adlı kitabı okuyabilir-
siniz. (İstanbul: Can Yayanları, 2012)

PARAGRAF VE PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ 

Paragraf
Yazının giriş, gelişme ve sonuç bölümleri paragraflardan oluşur. Kompozisyon 
planının başarıya ulaşabilmesi için paragrafların kurallarına ve yazının amacına 
uygun düzenlenmesi gerekir. 

Yazının bir bölümü olan 
paragraf, bir duyguyu, 
düşünceyi, bilgiyi, dileği, 
öneriyi, ya da olayı, olaydan 
alınmış bir kesiti yalnız 
bir yönüyle tam olarak 
çözümleyen, açıklayan, 
tartışan, öyküleyen, 
betimleyen cümleler 
bütünüdür.
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Paragraflar satır başı yapılarak belirtilir ancak paragraflandırma yalnızca 
biçimsel bir düzenleme değil anlamsal bir bütünleştirmedir. Her paragraf bir dü-
şünce kümesi biçiminde kendi içinde bir bütünlük ifade eder. Bu anlam kümeleri 
birbirini bütünleyerek yazıyı oluşturur. 

Sözcük, kavram birimi; cümle, yargı birimi; paragraf ise anlatım birimidir.
 
Paragraf birkaç cümleden oluşur. Kimi zaman tek bir cümlenin paragrafı oluş-

turduğu görülse de başarılı bir paragraflandırmada bir cümlede verilen düşünce 
diğer cümlelerle açıklanır. Ancak bir paragrafta birden fazla düşüncenin ele alın-
ması uygun bir yol değildir. Bir düşünceyi birkaç paragrafta işlemek de bir başka 
yanlışlıktır. Kısacası, her paragraf bir düşüncenin ele alındığı, işlendiği, örneklen-
dirildiği, geliştirildiği ve sonuca bağlandığı bir bütünlüktür. 

Bir paragrafın uzunluğu açıklanan bilgiyi, anlatılan olayı, betimlenen varlığı, savunulan 
düşünceyi, açık seçik kapsayacak kadardır. Paragraf uzunluğunun ölçüsü, okurun ilgi-
sini canlı tutacak kadar kısa; savunduğu düşünceyi açıklayacak kadar uzun olmalıdır.

Paragrafın düzeni kompozisyonun düzeninden farksızdır. İlk cümle, paragrafa 
giriş cümlesidir. Bu cümle, aynı zamanda paragrafın da konusunu belirler. İzleyen 
cümleler paragrafın gelişme bölümünü oluşturur. Bu bölümde konu, örneklerle 
açılabilir. Paragrafın son cümlesi ise sonucu belirler. 

Cemil Meriç Dergi, Hür Tefekkürün Kalesi başlıklı yazısındaki bir paragrafta 
dergilerin kaderini anlatıyor (TDK, 2011b: 240). Kısa paragrafta son cümle eski 
dergilerin içinde bulunduğu durumu ortaya koyuyor: 

Bizde hazin bir kaderi var dergilerin: Çoğu bir mevsim yaşar, çiçekler gibi. En ta-
lihlileri bir nesle seslenir. Eski dergiler, ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anahtarı 
kaybolmuş bir çekmece. Sayfalarına hangi hatıralar sinmiş, hangi ümitler, hangi he-
yecanlar gizlenmiş, merak eden yok. 
 

Parafta genellikle konu ilk cümlede, ana düşünce son cümlede, yardımcı düşünceler 
gelişme cümlelerinde bulunur. Bu genellemenin dışında kalan paragraflarda konu, 
ana düşünce, yardımcı düşünceler paragrafın değişik cümlelerinde de bulunabilir.

Memet Fuat, Yaşadığını Yazmak başlıklı denemesinde paragrafın konusunu ilk 
cümlede verdikten sonra düşüncenin anlamlarla oynayışına sözü getiriyor (TDK, 
1964: 215):

“Yaşamak” sözcüğüne çok geniş anlam verirsek “Her sanatçı yaşadığını yazar” diye-
biliriz. Düşünmek, düş kurmak, okumak, başkalarının yaşadığından etkiler almak 
da yaşamaktır çünkü. Şapkanın içinden sözcükler çekmenin bile bir gerçek iş olduğu, 
yaşamakla sıkı bir ilgisi bulunduğu söylenebilir. Düşüncenin anlamlarla oynayışı ön-
lenebilecek bir şey değil.

Bir düşünceden bir başka düşünceye geçerken akıcılığa dikkat etmek, parag-
raflar arasındaki geçişleri sağlar. Aynı konunun düşünceleri olsa da aralarında bir 
bağlantı kurulamazsa paragraflar arasındaki geçişler sorunlu olabilir. Bu durum, 
okuyucunun ilgisinin kopmasına yol açar. Paragraflar âdeta bir zincirin halkaları 
gibi birbirine bağlanmalı ve aralarındaki bağlantıyı korumalıdır.

Paragraflandırma, düşünceleri 
belirli kılar, düşünceler 
arasında bağ kurar ve okumayı 
kolaylaştırır.
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Farklı yazı türlerinde yazma becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ör-
nekler için Uygulamalı Yazma Eğitimi adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Gündüz 
O. ve Şimşek, T., Ankara: Grafiker Yayınları, 2011)

Paragrafta Anlatım Biçimleri 
Paragrafta işlenen konunun, ele alınan düşüncenin ve verilen örneklerin anlatım 
biçimi, tutulan yola göre farklı nitelik ve özellik taşır. Yazının her paragrafı aynı 
tarzda yazılamaz. Bu durum, akıcılığı ve sürükleyiciliği engeller, yazıyı tekdüzeleş-
tirir. Her paragrafta ele alınan konunun, işlenecek düşüncenin, verilecek örneğin 
niteliğine göre anlatım biçimlerinden herhangi biri ya da birden fazlası seçilebilir. 
Seçilen anlatım biçimleri hem konuyu bütün yönleriyle ele almamızı sağlayacak 
hem de düşüncelerimizin okuyucularca daha kolay bir biçimde kavranmasına 
yardımcı olacak nitelikte olmalıdır. Aşağıda paragrafta ele alınan düşünceyi geliş-
tirmede yararlanabilecek farklı anlatım biçimleri açıklanmaktadır.

Paragrafta anlatım biçimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnekler için Sıddık Akbayır’ın 
Yazılı Anlatım: Nasıl Yazabilirim? adlı kitabından yararlanabilirsiniz. (Ankara: 
Pegem Akademi Yayıncılık, 2010)

Tanımlama
Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek, açıklamak onu tanımlamak-
tır (TDK, 2011a: 2261). Yazıda savunduğumuz düşünceyi çeşitli özellikleriyle ta-
nımlayarak ilgili düşüncenin kavranmasına yardımcı oluruz. 

Aşağıdaki paragrafta Mehmet Kaplan kültür sözünün tanımını yaparak söze 
girmekte, kültürlü insan ve kültürlü millet kavramlarını tanımlayarak okuyucuyu 
bir düşünceye ulaştırmaktadır (TDK, 2011b: 235). 

Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir 
varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya bir 
milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi de kültür adını alır. 
Kültürlü bir insan birçok şeyleri okumuş, düşünmüş ve iyice sindirmiş bir insandır. 
Kültürlü bir millet, maddi ve manevi imkânlarını geliştirmiş, iptidailikten yüksek bir 
medeniyet seviyesine ulaşmış olan millettir. İster toprak gibi maddi, ister ilim ve sanat 
gibi manevi olsun, işlenen ve geliştirilen her şey “kültür” adı altında toplanabilir. 

Tanımlama genellikle, giriş bölümü paragraflarında kullanılır. 

Örneklendirme
Konuyu daha ayrıntılı bir biçimde anlatmanın bir yolu da örneklendirmedir 
(TDK 2011a: 1859). Örnekler vermek konuyu daha anlaşılır duruma getireceği 
gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır. Ancak örnek olarak verilen şey, 
anlatımı somutlaştıracak nitelikte genel ve bilinir bir şey olmazsa anlatım bütü-
nüyle belirsizleşebilir. Örnekleme, uzun açıklamaların da önüne geçeceğinden 
birkaç sayfada anlatılacak düşünceyi birkaç örnekle ifade etme kolaylığı sağlar. 

Örneklendirme, çoğu zaman soyut düşünceleri somutlaştırmak için daha çok geliş-
me bölümünde yararlanılan anlatım biçimlerinden biridir. 
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Aşağıdaki alıntıda Doğan Aksan, Türkçenin anlatım olanaklarını belirtmek 
için bir örnek vermekte ancak ulaştığı sonucu kesin bir biçimde gözler önüne ser-
mek amacıyla diğer örnekleri de art arda sıralamaktadır (Aksan, 2005: 123-124):

Türkçenin sözdiziminin, ona çok çeşitli anlatım olanakları sağlayan önemli özel-
likleri vardır. Bu özelliklerden biri sözdiziminin esnekliğidir. Örnek olarak, geçişli bir 
eylemle kurulmuş, dört ögeli bir tümceye değinelim:

1. Ali baltayı ağaca vurdu. 
tümcesiyle dile getirilen yargı, her biri anlamlı ve kabul edilebilir nitelikteki daha 

on iki ayrı tümceyle anlatılabilir:
2. Ali baltayı vurdu ağaca,
3. Ali ağaca vurdu baltayı,
4. Vurdu Ali baltayı ağaca,
5. Vurdu ağaca baltayı Ali,
6. Vurdu baltayı ağaca Ali,
7. Ağaca baltayı Ali vurdu,
8. Ağaca vurdu baltayı Ali,
9. Ağaca Ali baltayı vurdu,
10. Baltayı Ali ağaca vurdu,
11. Baltayı ağaca Ali vurdu,
12. Baltayı vurdu Ali ağaca.

Karşılaştırma
Düşünce öbeği olan paragrafta okuyucunun zihninde karşılaştırma yapmasını 
sağlayarak konunun kavranmasına yardımcı olmak mümkündür. Karşılaştırma 
kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek 
için yapılan kıyaslamadır (TDK, 2011a: 1337). 

Karşılaştırma, daha çok gelişme bölümünde yararlanılan anlatım biçimlerinden 
biridir. Ak-kara, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi karşılaştırma amacı gütmeyen karşıt an-
lamlı kavramların bir paragrafta yer alması karşılaştırma değildir.

Aşağıdaki örnekte Doğan Aksan, Türkçedeki akrabalık adlarının zenginliğini 
diğer dillerle karşılaştırma yaparak vermiştir (Aksan, 2005: 88): 

Hint-Avrupa ailesindeki dillerden başkalık gösteren niteliğiyle Türkçe, akrabalık 
bağlarını anlatan sözcüklere geldiğimizde yine ayrıntılı anlatımla kendine özgü bir 
görünümle karşımıza çıkar. Örneğin Türkçede “baldız”, “elti”, “görümce” ve “yen-
ge” ayrı ayrı kavramlar oluştururken Hint-Avrupa dil ailesinde tek bir göstergeyle 
dile getirilir. Sırasıyla, Fransızcada belle-soeur, İngilizcede sister-in-law, Almancada 
Schwägerin. Bu durumun daha başka örneklerini gösterebiliriz.

Tanıklama
Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak yazıya giriş ya-
pılması, konunun açılımında tutulan bir başka yoldur. Böylece tanık göstererek 
bilginin sağlam bir kaynağa dayandığını göstermiş oluruz. Yöntem olarak önce 
alıntı yapılacak kişinin adı anılır sonra da sözleri aktarılır.

Tanıklama, anlatılanlara 
somutluk kazandırmak için 
başkalarının düşüncelerinden, 
sözlerinden yararlanmadır. 
Tanık göstermek olarak da 
adlandırılır.
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Ünlü Osmanlı tarihçisi Peçevi İbrahim Efendi, bizde ilk kahvenin 1554’te İstanbul’da 
açıldığını yazar: “Keyiflerine düşkün bazı safa ehli insanlar ile kişiler, okuryazar ma-
kulesinden (soyundan) arif kimseler orada toplanmaya başlamıştır... Kimi kitap ve 
güzel şeyler okur, kimi tavla ve satranç oynar, kimi yeni söylenmiş gazeller getirerek 
şiirden ve edebiyattan bahsederdi.” Bizden esinlenen İngiliz tacirleri ilk kahvehaneyi 
1650’de Oxford’da açmışlar. Kahvehaneler İngiltere’de de o kadar rağbet görmüş ki 
birkaç yıl içinde sayıları iki bini aşmış (Tont, 2009: 112). 

Yukarıdaki örnekte yazar, kahvenin Türkler tarafından ilk kez kullanılışı ve 
dünyaya yayılışı ile ilgili bilgiler vererek başladığı yazısında bizde ilk kez kahvenin 
ne zaman kullanıldığı konusundaki bilgiyi Peçevi İbrahim Efendi’den bir alıntı 
yaparak tanıklamıştır. 

Tanık gösterilen kişiler sıradan kişiler olmamalıdır. Tanık bazen söz, bazen kişi ola-
bilir. Tanıklama gelişme bölümünde yararlanılan anlatım biçimlerinden biridir. 

Bilimsel yazılarda yararlanılan alıntılar da tanık niteliği taşır. Bu tür yazılarda alın-
tıların metin içinde gösterimi için altıncı ünitedeki ilgili bölümü okuyabilirsiniz.

Tanıtlama
Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek anlamında 
olan tanıtlama, yazıda sayısal verilerin, istatistiklerin, göstergelerin, tahminlerin 
tanıt olarak kullanılmasıdır. İleri sürdüğümüz düşüncelerin birtakım verilerle ta-
nıtlanması gerekebilir. Bu durumda istatistiklere, deney sonuçlarına yer verilebi-
lir. Yapılmış araştırmaların sonuçlarından yararlanılabilir.

Domuz gribi, WHO’nun verilerine göre 40’ı aşkın ülkede 12.000’i aşkın kişiyi enfekte 
etmiş, 86 kişiyi öldürmüş durumda. Fakat bunlar kayıtlı vakalar; virüse maruz kal-
mışların gerçek sayısının en az 100.000 olduğu tahmin ediliyor (Candaş 2009: 46). 

Yukarıdaki örnekte araştırmacı, yazısında önce uluslararası bir kuruluşun ve-
rilerini ele almakta sonra da tahminlere dayalı olarak hastalığın yaygınlığıyla ilgili 
olarak kestirimlerde bulunmaktadır. 

Tanıtlama, sayısal ve istatistik verilerinden (nicel veriler) yararlanarak anlatılmak 
isteneni kanıtlamayı gerektirir. Bazı kaynaklarda bu anlatım biçimi sayısıl veriler-
den yararlanma olarak da adlandırılmaktadır.

Paragrafta anlatım biçimlerini karşılaştırınız. 

Tanıtlamak, bir iddianın 
gerçekliğini inkâr edilmeyecek 
bir kesinlikle göstermek, 
ispatlamaktır (TDK, 2011a: 
2263).
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Özet

Kompozisyonla ilgili genel bilgileri açıklayabilmek
 Dilimize Fransızcadan geçen kompozisyon dar 
anlamda “öğrencilere duygu ve düşüncelerini 
etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için 
yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma” olarak ta-
nımlanmaktadır. Sözlü ve yazılı olmak üzere iki 
tür kompozisyon vardır. Gerek sözlü kompozis-
yonda gerekse yazılı kompozisyonda bütünlük, 
güzellik, etki bırakma ve doğruluk kavramları 
vazgeçilmez kavramlar olarak karşımıza çık-
maktadır. Bütün bu kavramlar, kişiyi yazının ku-
rallarına uymaya, belli bir yazım disiplini kazan-
maya yönlendirir. Kompozisyon yazma kuralları 
ve yöntemlerinin uygulanması sırasında biçim, 
yazım, noktalama, sözcük seçimi gibi hususlara 
da özen gösterilmelidir.

 Kompozisyon yazmaya girişmeden önce kişilerde 
dil becerileri ve bilgi donanımının yeterli olması 
gereklidir. Okul öncesinde ilk gelişen dil becerisi 
dinlemedir, daha sonra dinleme ile birlikte ko-
nuşma becerisi gelişir. Okula başlama ile birlikte 
okuma ve yazma becerileri gelişir. Diğer yeterlik 
bilgi donanımıdır. İnsan bilgi donanımını öğre-
nim hayatında kazanır. Ancak öğrenim sürecinde 
bilgiyi edinme, yine okuma ve dinleme etkinlikle-
riyle elde edilir. Okumak, bilgi edinmenin de en 
temel etkinliklerinden biridir. Kişi okudukların-
dan yeni bilgiler edinirken bunları önceki bilgi-
leriyle karşılaştırmalı, eleştirel gözle değerlendir-
melidir. Gerektiğinde diğer kaynaklara bakarak 
bilgilerin doğruluğu sınanmalıdır.

Yazılı kompozisyonun oluşturulması sürecini be-
timleyebilmek
 Yazılı kompozisyon oluşturmada izlenecek adım-
lar; konunun seçilmesi, konunun sınırlarının çi-
zilmesi ve konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı 
düşüncelerin belirlenmesi, kompozisyonun plan-
lanmasıdır. Konunun seçimi bazen yazan kişinin 
kendisi tarafından belirlenir bazen de doğrudan bir 
konu verilir. Her iki durumda da konu ile ilgili bil-
gilerin gözden geçirilip bir düzen planlanmalıdır. 
Konunun sınırlandırılması, konunun çerçevesinin 
belirlenmesidir. Amacı belirlenen konu sınırlan-
mış da olur. Konu sınırlandıkça alanı daralır; alanı 
daraldıkça ayrıntı artar, konu daha derinlemesine 
işlenebilir. Konunun belirlenmesinden sonra yazı-
nın ana düşüncesini ve bu düşünceyi destekleye-
cek, açıklayacak, geliştirecek yardımcı düşünceleri 
bulma adımının atılması gerekmektedir. Bu aşama, 
konu ile ilgili buluşlar yapmak, kompozisyonun 

planı ile ilgili verileri ortaya koymaktır. Bu aşa-
mada konuyla ilgili düşünceler, duygular, sezgiler 
maddeler hâlinde yazıya geçirilebilir.

 Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yar-
dımcı düşüncelerin niteliğine, kullanılacak örnek-
lere, anlatım biçimine göre kompozisyon; olaya da-
yalı, düşünceye dayalı ya da duyguya dayalı olmak 
üzere planlanır. Bir veya birkaç olayı konu edinen 
yazılı anlatım türlerinde olaya dayalı plan uygula-
nır. Bakış açısının egemen olduğu, düşüncelerin 
işlendiği, kavramların ve sorunların tartışıldığı 
yazılarda düşünceye dayalı plan uygulanır. Belirli 
nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandır-
dığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, be-
timlemelerimizin yer aldığı yazılar duyguya dayalı 
plan ile yazılır. Bir düzen içerisinde tasarlanan ve 
planlanan yazılar giriş, gelişme ve sonuç bölüm-
lerinden oluşturulur. Kompozisyon yazılıp, birkaç 
kez okunup gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 
konu, ana düşünce ve varılan sonuç göz önünde 
bulundurularak yazının başlığı belirlenir.

Paragrafta anlatım biçimlerini sınıflandırabilmek
 Yazının bir bölümü olan paragraf, bir duyguyu, 
düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi ya da olayı, 
olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam 
olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküle-
yen, betimleyen tümceler bütünüdür.

 Paragrafta işlenen konunun, ele alınan düşünce-
nin ve verilen örneklerin anlatım biçimi, tutulan 
yola göre farklı nitelik ve özellik taşır. Yazıda sa-
vunulan düşünceyi çeşitli özellikleriyle eksiksiz 
olarak belirtmek, açıklamak tanımlamaktır. Ta-
nımlama, genellikle giriş bölümü paragrafların-
da kullanılır. Konuyu daha ayrıntılı bir biçimde 
anlatmanın bir yolu da örneklendirmedir. Çoğu 
zaman soyut düşünceleri somutlaştırmak için 
örneklendirmeden yararlanılır. Örneklendir-
me, daha çok gelişme bölümünde yararlanılan 
paragrafta anlatım biçimlerinden biridir. Kişi-
lerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer 
veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan karşı-
laştırma, bir diğer anlatım biçimidir. Paragrafta 
verilen bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırı-
larak yazıya giriş yapılması, konunun açılımında 
tanıklama olarak adlandırılan bir başka yoldur. 
Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir 
kesinlikle göstermek anlamında olan tanıtlama, 
yazıda sayısal verilerin, istatistiklerin, gösterge-
lerin, tahminlerin tanıt olarak kullanılmasıdır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

a. Sözlü kompozisyonda dinleyen tepkisini sonra 
verir.

b. Kompozisyon yazmak yetenek işidir.
c. Kompozisyonun paragraflarında bir düzen ol-

ması gerekir.
d. Yazılı kompozisyon daha az kuralcıdır.
e. Kompozisyonun bir anlamı da parçalara ayır-

maktadır.

2. İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dinleme
b. Okuma
c. Yazma
d. Konuşma
e. Anlama

3. Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur?
a. Tanımlamada sözlüklerden yararlanma
b. Okuma
c. Araştırma
d. Dil 
e. Bilim

4. “Ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle de-
ğerlendirelim.” cümlesi bir paragrafta aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

a. Giriş cümlesi
b. Gelişme cümlesi
c. Tanıtma cümlesi
d. Yargı cümlesi
e. Sonuç cümlesi

5. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

a. Üzerinde yazı yazılan düşünce, olay ya da du-
rum konudur.

b. Olgular, veriler ya da sorunlar kompozisyonun 
konusu olabilir.

c. Konunun ilgi çekici olmasında deyim ve atasöz-
lerinden yararlanılabilir.

d. Kompozisyon yazarken konunun nasıl ele alı-
nacağı planlanmalıdır.

e. Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki kazan-
dırmak için uzun yazılmalıdır.

“Şiir eleştirisi, şiirin çevrilmesi gibidir; olanaksız değil 
elbette, ama eleştirinin en zor alanı. Bu yüzden de şiir 
eleştirilerinde çoğun, şiirin anlamının bütün derin ya-
pılarına adım adım girilirken, biçiminin yüzey yapısıyla 
yetinildiği görülüyor. Çetin iş bu. Dilin içinde yaratıcı 
yazarın ve şairin kullanımına sunulmuş söz sanatları da 
var, her yaratıcının ulaştığı özgünlüğü dışa vuran ritim, 
ses gibi katkısız soyutlukta öğeler de ve bunların yaratı-
cısının onlara verdiği değerlere uygun biçimde çözüm-
lenmesi elbette zordur.”
6. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Şiiri eleştirmek olanaksızdır.
b. Şiirin eleştirisinde önemli olan derin yapıları 

anlamaktır.
c. Şiir eleştirisi eleştiriler içinde en zor olanıdır.
d. Yazarın seçtiği söz sanatlarını değerlendirmek 

zordur.
e. Şiir eleştirisinde biçimle yetinmemek gerekir.

7. “Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi, ya 
da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle 
tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen, 
betimleyen tümcelerdir.” Diyen biri aşağıdakilerden 
hangisini tanımlamaktadır?

a. Hece
b. Sözcük
c. Cümle
d. Paragraf
e. Kompozisyon

8. Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir 
kesinlikle göstermek için aşağıdakilerden hangisinden 
yararlanılabilir?

a. Sayısal verilerden
b. Anılardan
c. Gözlem verilerinden
d. Etrafta söylenilenlerden
e. Günlüklerden 
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Yaşamın İçinden

9. Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa 
dayandırılarak anlatılmasına ne denir?

a. Kanıtlama
b. Karşılaştırma
c. Açıklama
d. Tanıklama
e. Tanıtlama

“Okumadan yazılmayacağı sanırım yazmaya çalışan 
herkeste artık yer etmiş bir düşünce. Gelgelelim, doğru 
bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarımız sü-
rüyor. Okuduğumuz bir metnin bütün öğelerini tek tek 
soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapıyı o öğelerin 
bireşimi olarak okumaktır doğru okuma biçimi. Demek 
ki bir çalışma. Önce teknik bir çalışma gibi görünebilir 
bu, ama soyutlamayı ve eleştirel bakış açısını tam an-
lamıyla içselleştirdikten sonra, kendiliğinden, bir refleks 
biçiminde yapılmaya başlar.”
10. Öne sürülen düşünceyi anlatmak için yukarıdaki 
paragrafta hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?

a. Kanıtlama 
b. Tanıklama
c. Açıklama
d. Tanıtlama
e. Örneklendirme

YAZMAYA BAŞLAMAK
“…Bir defter ve kalem… Ve tabii yalnızlık…”
    Murat Gülsoy
Yazma ve yaratma sürecinin incelikleri okurlar için 
olduğu kadar yazarlar için de gizemini koruyan konu-
ların başında gelir. Bir öyküyü ya da romanı okurken 
satırlardan zihnimize sızan ve orada başka bir dünya-
nın kurulmasına neden olan şeyin ne olduğunu çoğu 
zaman anlayamaz, okuduğumuz metnin bir metin 
olduğunu unutarak, zihnimizin gözüyle izlemeye baş-
ladığımız bu sanal dünyanın olaylarına ve kişilerine 
kendimizi kaptırırız. Zaten okumaktan alınan zevk de 
bu kendini kaptırma hâlidir en azından başlangıçta…
Yazma süreci, yazarı için de benzer bir yanılsamayı ba-
rındırır. Yazan kişi, her ne kadar tüm ayrıntılarını kur-
gulamış olsa da, hikâyenin sonunda neler olacağını en 
başından bilse de metnin bir sahnesini yazarken oku-
run kapıldığına benzer bir yanılsamanın içine girerek 
yazdıklarını görmeye/ gördüklerini yazmaya başlar. Bu 
git-gellerin içinde yol almak tuhaf ama bir o kadar da 
zevkli bir deneyimdir. An gelir yazdığınız dünyanın 
efendisi olduğunuzu düşünürsünüz, an gelir olayların 
denetiminizden çıkabileceği yanılsamasına kapılırsınız 
ya da kimi zaman yarattığınız kahramanların neler his-
sedeceklerini tasarlarken onlara gerçek insan muame-
lesi yaptığınızı fark eder, şaşırırsınız. Bu deneyimi okur 
olarak okuma yazmayı öğrendiğimiz günden itibaren 
yaşamaya başlarız. Okudukça, metinleri zihnimizde 
canlandırmak daha da kolaylaşır; bir süre sonra yetkin 
edebiyat metinlerini okuya okuya artık metinde anlatı-
lan olayları, betimlenen sahneleri zihnimizde canlan-
dırmanın ötesine geçer, metnin bir bütün olarak işaret 
ettiği başka metinlerle ya da düşüncelerle ilişkiler kur-
maya başlar, edebiyat yapıtlarının birden çok katmanı 
olduğunu fark ederiz. 
Peki, yazmaya kalkıştığımızda, çok iyi bir okur olsak 
bile neden cümleler bir kaynaktan fışkırıyor gibi ak-
mazlar? Neden o sevdiğimiz yazarlar gibi “kolaylıkla” 
sayfaları dolduramayız? Neden yazdıklarımızı oku-
duktan sonra bize basit ve özelliksiz görünürler? Boş 
kâğıda bakarken neden tüm güzel ve anlamlı cümleler 
bizden bucak bucak kaçmaya başlar?
Tüm bu sorular, yazmaya yeni başlayanlar için oldukça 
tanıdık durumları işaret eder. Başlamak… En zoru da 
budur zaten. Başlamak. Hele yaratma sürecini barın-
dıran bir işe başlamak, kuralları tanımlanabilir diğer 
işlere göre çok daha zordur.
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Ben burada, yazmanın ya da edebiyatın altın kuralları-
nı, gizli formüllerini verme iddiasında değilim. Çünkü 
yaratma süreci, kuralları tam olarak tanımlanabilen bir 
etkinlik değildir. Yaratmak daha önce var olmayan bir 
şeyi vücuda getirmek demektir. Kurallar ise ancak var 
olan şeylere bakılarak üretilmiş ilişkiler bütünüdür. 
Dolayısıyla henüz yaratılmamış bir şeyin (henüz yazıl-
mamış özgün bir metnin) nasıl var olacağını tanımla-
mak da mantıkdışı görünmektedir. Ancak…
Ancak, edebiyat yapıtları ne kadar özgün olurlarsa 
olsunlar tamamen rasgele ve kaotik bir şekilde ortaya 
çıkmış ürünler değillerdir. Her edebiyat yapıtı kendin-
den önceki yapıtlarla bir ilişki içindedir. Dolayısıyla var 
olan yapıtlara bakarak, onları farklı açılardan okuyup 
değerlendirerek edebiyat yapıtlarının nasıl meydana 
çıkmış olduklarını anlamaya çabalayabiliriz. Bu ne-
denle okumak, yazmaya başlamanın ilk adımıdır diye-
biliriz. Hele günümüzde okurun rolünü yazarın önüne 
geçiren, asıl yaratıcı sürecin yazmak değil okumak ol-
duğunu öne süren “dahi yazar yoktur, dahi okur var-
dır” diyen kuramlar olduğu düşünülürse bu önerme-
miz daha da büyük bir önem kazanır (Rosenau, 1998). 
Okumak, yazma pratiğinin ilk adımıysa ikinci adımı 
yazmaktır. Bu kadar çabuk mu, diye soranlara yanıtım: 
evet bu kadar çabuk. Eğer yazmak istiyorsanız yazar-
sınız. Kimse size engel olamaz. Ancak yazdıklarınızı 
başkalarına okutmaya kalkıştığınızda veya yayımlat-
mak istediğinizde işin rengi değişir. Ama şimdi daha 
işin başındayken bunu düşünmemeliyiz. Yazmaya yeni 
başlamış biri yayımlatma düşüncesini aklına ne kadar 
az getirirse o kadar verimli olur. Bu kolay bir şey değil-
dir. Çünkü edebiyat yapıtları yazarların hem kendileri 
hem de başkaları için ürettikleri metinlerdir. Bir tür 
anonim mektuplardır. Alıcısı belli olmayan, çoğunluk-
la herkese ulaşması arzulanan mektuplardır. Edebiyat 
yazarı, yazdıklarının herkesin ilgisini çekecek, herke-
sin beğenisini toplayacak metinler olduğu iddiasında-
dır. Bugün olmasa bile belki gelecekte, bu toplulukta 
olmasa bile başka bir insan grubunda… Mutlaka bi-
rileri okuyup anlayacaktır, anlayınca da kaçınılmaz 
olarak beğenecektir. Bu hayal insanı yazmaya iter, ama 
yazar yapmaya yeter mi? Bunu kimse iddia edemez.
Yazmaya başlamış birini bekleyen olası aşamalar şun-
lardır: önce yazarsınız, sonra yazdıklarınızı okuyacak 
birilerini bulmaya çalışırsınız, başarılı olamazsanız 
(yayımlatamazsanız, insanların ilgisini çekemezseniz) 
yeni metinler yazarken yavaş yavaş olası okurların 
beğeni ölçütlerini düşünerek yönünüzü belirlemeye 
başlarsınız… Ki bu yaratıcılığı tehdit eden durum-

lardan biridir. Başkalarının neler düşüneceği, ne gibi 
eleştirilerde bulunacaklarını, sizi ciddiye almadıklarını 
düşünmeye başladıysanız, yaratıcılığınızı nasıl orta-
ya koyacaksınız? Burada bir ikilem olduğu açık: hem 
edebiyat yapıtlarının başka insanlar için yazıldıklarını 
söylüyoruz hem de yaratıcılığın özgün bir sanat yapıtı 
üretmekten geçtiğini iddia ediyoruz. Bu ikilemi aşmak 
için felsefi bir tartışma yapmak da kuşkusuz yaratıcı bir 
süreç olurdu ancak benim önerim pratikte bunu nasıl 
aşacağımızı araştırmaktır.
Yazmaya başlamanın en güzel yolu bir defter tutmaktır. 
Bir defter ve kalem… Ve tabii yalnızlık. Bir üçüncüsü, 
yazdıklarınızı kimsenin okumayacağına iyice inanma-
nız. Ancak insanın içinde hep bir kuşku olacaktır. Def-
tere güzel ve değerli şeyler yazamama korkusu kimi 
zaman insanın yaratıcılığını kilitler. Bunu da iki defter 
alarak başarabilirsiniz! Asıl yayımlatacaklarınızı, in-
sanlara okutacağınız metinleri ikinci deftere ve aklını-
za gelen diğer her şeyi dilediğiniz gibi birinci deftere 
yazacağınıza kendinizi inandırmanız yeterli olacaktır. 
Benim için “ikinci defter” bilgisayarımdır. Artık bir-
çoklarınız için bu böyle olacaktır, bundan eminim. 

Kaynak: Murat Gülsoy (2012. Büyübozumu: Yaratıcı 
Yazarlık- Kurmacanın Bilinen Sırları ve İhlal Edi-
lebilir Kuralları (7. baskı), İstanbul: Can Yayınları, s. 
25-28. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Kompozisyonla İlgili Genel 

Bilgiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Dil Becerileri ve Bilgi Do 

nanımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Yazılı Kompozisyonun 

Oluşturulması” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Yazılı Kompozisyonun 
Oluşturulması” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Yazılı Kompozisyonun 
Oluşturulması” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Yazılı Kompozisyonun 
Oluşturulması” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. d  Yanıtınız yanlış ise “Paragraf ve Paragrafta An-
latım Biçimleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Paragraf ve Paragrafta An-
latım Biçimleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Paragraf ve Paragrafta An-
latım Biçimleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Paragraf ve Paragrafta An-
latım Biçimleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Sözlü kompozisyonun değişebilir ve esnek olmasına 
karşın, yazılı kompozisyon daha değişmez ve durağan-
dır. Bu yönüyle daha kuralcı ve daha düzenli, üzerinde 
düşünülüp oluşturulan bir anlatımdır, diyebiliriz. Söz-
lü kompozisyonda konuşan ve dinleyen vardır. Yazılı 
kompozisyonda yazar ve okur vardır. Yazılı kompozis-
yonda okur, yazılı bir metni tekrar tekrar okuyabilir; 
ancak yazar, okurun tepkisini hemen göremez. Buna 
karşılık sözlü kompozisyonda etkileşim söz konusu 
olduğu için konuşan, dinleyenlerin tepkilerini anında 
alabilir ve kendini daha doğru ifade etme yollarını çe-
şitlendirebilir.

Sıra Sizde 2
Kompozisyonun bütününde bir düzen olması gerekir. 
Kompozisyonda düzen, yazı alanının kullanımından 
başlayıp düşüncelerin, duyguların, açıklamaların, göz-
lemlerin, saptamaların, örneklerin sıralanışına kadar 
kendisini göstermelidir. Başarılı bir kompozisyon ya-
zabilmek için yalnızca bunlar yeterli değildir. Kompo-
zisyon yazma kuralları ve yöntemlerinin uygulanması 
sırasında biçim, yazım, noktalama, sözcük seçimi vb. 
bakımlardan da göz önünde bulundurulması gereken-
ler vardır. Biçim açısından kullanılan kâğıdın kom-
pozisyon yazmaya uygunluğu, yaklaşık olarak üstten 
6 cm, alttan 2 cm, soldan 3 cm, sağdan 1 cm boşluk 
bırakılması, yazım kurallarına uyulması, noktalama 
işaretlerinin yerli yerinde kullanılması gerekmektedir.

Sıra Sizde 3 
Sirkesini, sarımsağını hesap eden paçayı içemez atasözü, 
cimrilik eden kişinin isteklerini elde edemeyeceğini 
anlatmaktadır. Yersiz ve gereksiz maddi korkular, eli 
sıkılık; temel gereksinimlerimizi karşılamamızı bile 
engelleyebilir. Böylece amaçlarımızdan uzaklaşacağı-
mız gibi insanlıktan da çıkabiliriz. Ne kadar harcaya-
cağımızdan çok, niçin ve neye harcama yapacağımız 
önemlidir. Temel gereksinimlerimizden kısarak mutlu 
olamayız. Kısacası bu atasözü cimriliği konu edinmiş-
tir. Yazacağımız kompozisyonda cimrilik ve zararları 
üzerinde durmamız doğru bir seçim olacaktır.

Sıra Sizde 4
Paragrafta işlenen konunun, ele alınan düşüncenin 
daha iyi anlatılabilmesi için, açıklık kazanması için bir-
takım anlatım özelliklerinden yararlanılmalıdır. Bir ya-
zının bütünlüğü içinde paragrafa konu olan olay, olgu 
ya da kavramın özel ve temel niteliklerini açıklarken 
tanımlamadan yararlanılabilirken soyut düşünceleri 
somutlaştırmak için örneklendirmeden yararlanılabi-
lir. Tanıklamada ise başkalarının düşüncelerinden, söz-
lerinden yararlanma söz konusudur. Eğer anlatılmak 
istenen kavramın nicelik özellikleri verilecekse sayısal 
verilerden yararlanmayı gerektiren tanıtlama anlatım 
biçimi kullanılabilir. Karşılaştırmada ise benzerlikler 
ve/ya farklılıklar ortaya konulur. Her bir anlatım biçi-
minden farklı amaçlarla yararlanılabilir. Önemli olan 
yazımda uygun anlatım biçimini kullanabilmektir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını açıklayabilecek,
Türk yazı dilinde en yaygın kullanılan temel noktalama işaretlerini doğru kul-
lanabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Noktalama	işaretleri	
•	 Nokta	(.)
•	 Virgül	(,)
•	 Noktalı	virgül	(;)
•	 İki	nokta	(:)
•	 Üç	nokta	(...)
•	 Soru	işareti	(?)
•	 Ayraç/Parantez	(	)

•	 Köşeli	ayraç	[	]
•	 Tırnak	işareti	(“	”)	(«	»)
•	 Tek	tırnak	(‘	’)
•	 Eğik	çizgi	(/)
•	 Kesme	işareti	(’)
•	 Kısa	çizgi	(-)
•	 Uzun	çizgi	(–)
•	 Ünlem	işareti	(!)

İçindekiler




Türk Dili II Noktalama İşaretleri •	 GİRİŞ
•	 NOKTALAMA	İŞARETLERİ

TÜRK DİLİ II



GİRİŞ
Yazılı anlatım, insanlığın ortak belleği olan yazının bulunması ile başlar. Belli bir 
düzene sahip olmasa da noktalama işaretlerinin yazının icadından beri kullanıl-
dığı belirtilmektedir. Antik çağda noktalama işaretlerinin kullanımı, kopyası ta-
mamlanan kitapların gözden geçirilip düzeltilmesi sırasında yapılıyordu. Batı’da 
özellikle 16. yüzyılda matbaanın gelişmesi ile noktalama işaretlerinin kullanımı 
da yaygınlık kazanmıştır (Atasoy, 2010: 824). 19. yüzyılda noktalama işaretleri 
genelleşmiş ve belli kurallara bağlanmıştır. Bugün dünyada kullanılan Çin, Arap, 
Ermeni, Kiril gibi birçok alfabede çoğunlukla Batılı noktalama işaretleri kullanıl-
maktadır. 

Noktalama işaretleri kurallarının tam ve doğru betimlenmesi, yazılı anlatımı 
seçen kişilerin, yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve tutarlı kullanmasını 
sağlayacaktır. Bu ünitede günümüz Türkçesindeki başlıca noktalama işaretleri ve 
kullanıldığı yerler üzerinde durulacaktır.

NOKTALAMA İŞARETLERİ 
Konuşmanın inceliklerini yazıya aktarmak ve verilen iletiyi eksiksiz ve doğru 
olarak okura ulaştırabilmek için yazılı anlatımda birtakım işaretlere gereksinim 
duyulur. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura ak-
tarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün 
vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten bu işaretlere noktalama işaretleri denir. 

İlk yazılı eserlerimizden itibaren, Türkçenin yazıldığı alfabelerde birtakım nok-
talama işaretlerinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak bunların hiçbirisi Batı’dan 
aldığımız sistem kadar kapsamlı değildi. Göktürk alfabesinde kelimeler, bir diğe-
rinden yalnızca üst üste iki nokta ile ayrılmaktaydı. Budist ve Mani metinlerinde 
sayıları 6 ile 9 arasında değişen birtakım işaretler bulunmaktaydı. Arap alfabe-
sindeki Kur’an’da ayetlerin bittiğini gösteren vakfe işareti, kimi zaman, Türkler 
tarafından cümlenin bittiğini göstermek için kullanılmıştır (Koç, 2008:279). Re-
sim 2.1, 2.2, ve 2.3’te farklı dönemlerde ve farklı metinlerde kullanılan noktalama 
işaretlerine örnekler verilmiştir.

Noktalama İşaretleri

“Noktalama işaretleri dilin 
trafik işaretleridir. Size ne 
zaman başlayacağınızı, ne 
zaman duracağınızı veya 
satırları nasıl okuyacağınızı 
söyler.” David Mielke
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Resim 2.1

Göktürk Alfabesinde Noktalama İşaretlerinin Kullanımı

Kaynak: Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Yıldız, İstanbul 2003, s. 139.

Resim 2.2

Budist ve Mani Metinlerinde Noktalama İşaretlerinin Kullanımı

Kaynak: Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 
1970, s. 173.

Resim 2.3

Arap Alfabesinde Noktalama İşareti Olarak Vakfe İşaretinin Kullanımı

Kaynak: Mehmet Mahur Tulum, Hazînî, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul 2009, s.402.
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Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin birçoğu, yazı dilimize 
Batı’dan, Tanzimat döneminde geçmiştir. Bu işaretleri bizde ilk olarak Şinasi, Şair 
Evlenmesi (1859) adlı tiyatro eserinde kullanmıştır. Bilindiği gibi bu eser, aynı za-
manda basılı ilk Türkçe tiyatro eseri olma özelliği taşımaktadır. Direktör Âli Bey’in 
Molier’den Ayyar Hamza adıyla çevirdiği tiyatro eserinde noktalama işaretlerini 
daha fazla kullandığı görülür (Koç, 2008:279). Ancak araştırmacılar bu eserlerde 
noktalama işaretlerinin bugünkü kadar kapsamlı olmadığını belirtmektedirler.

Yazı dilinde noktalama işaretlerinin doğru ve yerinde kullanılması, hem yazar 
hem de okur açısından kolaylık sağlar. Yazar, konuşma dilinde anlaşmayı kolay-
laştıran mimik, jest, vurgu, durak, tonlama gibi yardımcı öğeler yerine noktala-
ma işaretlerinden faydalanır. Okur ise bu işaretler yardımıyla anlatılmak isteneni 
daha rahat ve doğru anlar. Bu işaretlerin yerinde ve uygun kullanılmaması, ya 
metnin güç veya yanlış anlaşılmasına ya da hiç anlaşılmamasına yol açabilir. Bu 
yüzden bu konuda dikkatli ve titiz davranılması gerekmektedir. Bu konu hakkın-
da günümüzde birçok yazılı ve sözlü anlatım kitapları ile değişik yazım kılavuzla-
rında bilgiler verilmektedir. 

Noktalama işaretlerinin günümüz Türkçesindeki macerasını okumak için Türkçede 
Noktalama adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Atasoy, F. O., İstanbul: Özel Kitaplar, 
2010)

Günümüz Türk yazı dilinde elli kadar noktalama işareti kullanılmaktadır (bk. 
www.tdk.gov.tr). Ancak bu ünitede, düz yazıda yaygın olarak kullanılan noktala-
ma işaretleri ve bunların kullanımı betimlenecektir. Bunların dışında düzeltme 
diğer adıyla şapka işareti (^) Yazım Kuralları ünitesinde ele alınacaktır.

Noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda, ne yazık ki hâlâ tam bir uzlaşı yok-
tur. Birçok yazarın bu işaretleri rastgele kullandıkları görülmektedir. Bu ünitede, 
Türk Dil Kurumu’nun görüşleri ve genel kabul görmüş uygulamalar esas alınmıştır.

Rakamlar arasında kullanılanlar hariç, her noktalama işaretinden sonra bir harf 
sığacak kadar bir boşluk bırakılmalıdır.

Noktalama işaretleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Türk Dil Kurumu’nun sanal 
ağdaki www.tdk.gov.tr sayfasından yararlanabilirsiniz. 

Nokta (.)
1. Cümlenin bittiğini göstermek amacıyla cümle sonuna konur.

Dünyada parlamentolar yasama ile görevlidirler. Kanun yaparlar. Monarşilere dire-
nen milletlerin kurduğu Avrupa parlamentoları idare ve yargı görevini hükümdar ve 
memurlara bırakmıştır. (İlber Ortaylı, Kırk Ambar Sohbetleri)

Başlıklarda nokta kullanılmaz.

2.  Rakamlardan sonra konursa sıra sayı sıfatlarını türetir; yani -ncI eki yerine 
geçer.

67. Dil Bayramı, İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nce önemli bir toplantıyla kut-
landı. (Oktay Akbal, Yazar Bir Tanıktır)

Nokta, anlatılmak istenenleri 
sırasıyla vermeyi sağlayan 
sözlerin sınırlarını gösterir.
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-ncl eki yerine geçen noktadan sonra cins isim gelirse küçük harf kullanılır. Bilgi-
sayar kullananlar bu hususta dikkatli olmalıdır. Çünkü bilgisayar programları nok-
tadan sonra gelen her kelimenin ilk harfini -çok defa kendiliğinden- büyük harfe 
çevirmektedir.

Eğer birden çok sayı, arka arkaya sıra sayı sıfatı olarak kullanılacaksa bu durumda, 
her sayıdan sonra nokta konabileceği gibi, sayılar arasına virgül veya kısa çizgi ve 
son sayıdan sonra da nokta konarak aynı anlam kazandırılabilir.

Seyhun boylarında ve Aral’ın doğusunda yüzlerce yıldan beri yaşamakta olan Oğuz-
lar; 11-13. yüzyıllar arasında buradan ayrılarak Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlara 
yerleşmişlerdir. (Ahmet B. Ercilasun, Türk Dili Tarihi)

3.  Kimi kısaltmalarda kullanılır.

Prof., Dr., sok., cad., A. (Arapça) vs. 

TDK’nin Yazım Kılavuzu’na göre tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalarda 
esas olarak nokta kullanılmaz: TBMM, DDY, BMT, ABD, AB, MÖ, MS, İTÜ vb. An-
cak T.C., T. vb. bu durumun istisnalarıdır. Bu konuyla ilgili olarak Yazım Kuralları 
ünitesindeki Kısaltmalar bölümünü okuyabilirsiniz.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan zanlıların ve tutukluların isimleri 
haber metinlerinde, hukuki mecburiyetle, kısaltma yapılarak verilmektedir. Bu du-
rumda kişinin adı yazılmakta, soyadının ilk harfi nokta ile kısaltılarak verilmektedir.

4.  Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla yazılıyorsa bunların arasına nokta 
konur. 

Ülkü dergisinin 1.XI.1944 tarihli sayısında, tercüme üzerine düşündüklerini anlatan 
bir yazıda, Bay Orhan Buran beni de okşamak istemiş. (Nurullah Ataç, Günlerin 
Getirdiği ~ Sözden Söze)

Tarih yazımında nokta yerine eğik çizgi (/) de kullanılabilmektedir. 

Tarihlerde ayın adları yazıyla yazılırsa araya nokta konmaz, bir harflik boşluk bırakılır.

5.  Saat yazımında saat ile dakika arasına nokta konur.

Kadıköyü’nde, Bahariye Caddesi’ndeki Geren Apartmanı’nın giriş katında, 21.05’te 
doğmuşum. (Handan İnci, Selim İleri Kitabı Şimdi Seni Konuşuyorduk)

6.  Bir yazıda maddeleme yapılıyorsa maddeleri belirtmek için kullanılan ra-
kam veya harflerden sonra konur.

I. i. 1. A. a. 
II. ii. 2. B.  b.
III. iii. 3. C. c.

Dünyada konuşulan ve konuşulmuş olan dillerin genellikle iki açıdan, iki yönden 
sınıflandırılması gelenek olmuştur:
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1. Biçim açısından (morphologique, morphologic, morphologisch)
2. Kaynak (akrabalık ilişkileri) bakımından (généalogique, genetic, genealogisch)
(Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Anaçizgileriyle Dilbilim)

Benzer durumlarda nokta yerine kapama ayracı da kullanılabilmektedir. 1), 2) gibi.

7. Bilimsel yazılarda kaynakça yazımında kullanılır.

Tekin, Talat (2000). Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: TDK

Bilimsel yazılarda farklı kaynakça yazımı kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak da 
noktanın kullanımı değişiklik gösterebilmektedir.

8.  Büyük rakamların okunuşunu kolaylaştırmak için rakamlar basamaklara 
ayrılarak aralarına nokta konulmaktadır.

Sultan Mes’ûd’un oğulllarının iktidar kavgaları imparatorluğu önce parçalara böl-
düyse de Sultan Sencer’in gayretleri ile birlik şeklen yeniden sağlandı. İmparatorluk 
zirvede iken 10.441.900 km2lik bir alana yayılmıştı. (Metin Akar, Doğumunun 750. 
Yılında Mektuplarla Yunus Emre)

Kıymetli evrak adı verilen ve üzerinde oynanarak sahtecilik yapılması olasılığı olan 
değerli kâğıtların (çek, senet, kira ya da satış sözleşmesi vb.) üzerindeki sayılar yazı 
ile ve bitiştirilerek yazılmaktadır.

9.  Matematikte çarpma işlemi işareti olarak kullanılır.

2 . 3 = 6

Genellikle matematikte çarpma işareti olarak kullanılan nokta, yazıda kullanılan-
dan farklı olarak satır çizgisinden yukarıda ve ortada yazılmaktadır.

10.04.2012 ile10.Nisan.20102 tarihleri aynı zamanı bildirmektedir. Yazım yönün-
den bunların arasındaki farkı açıklayınız.

Virgül (,)
1.  Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur.

Baykuş, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sevdiği hayvan olarak bilinir ve tan-
rıçanın gözlerinin Baykuş gözü renginde olduğu anlatılırdı. (Deniz Gezgin, Hayvan 
Mitosları)

2.  Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.

Sanıyoruz ki öğretmenler ve eğitim sistemine egemen olunca, gelecek kuşakları istedi-
ğimiz kalıpta yetiştirebiliriz. Bu çok kolaycı bir kuruntu. Çocuğun ruh yapısını, top-
lum yapısını, bunların birbirleriyle içiçe ilişkisini, doğumdan önce, doğumdan sonra, 
okuldan önce, okulun yanı sıra; evde, şehirde çocuk denilen fenomenin hangi öğeler-
den oluştuğunu ve eğitim biliminin yeni verilerini bilmeyişten ya da iyi bilmeyişten 
gelen bir yanılgı... (Haldun Taner, Koyma Akıl Oyma Akıl)

1

Virgül, anlama doğrudan 
etki eden ve cümlede 
karışmayı önleyen ayırıcı 
işarettir. Okuyana, ses tonunu 
ayarlaması ve yazılanları 
doğru okuyabilmesi için yol 
gösterir.
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3.  Cümlede benzer veya eş değer öğeler, art arda sıralanıyorsa bunların arası-
na konur.

Yemekten sonra sofrayı evin hanımıyla hizmetçiler yardımlaşa kaldırırlar, sonra sıra 
kuru üzüm, incir, ceviz içi, incir pestiline gelirdi. (Orhan Kemal, Baba Evi) 

4.  Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Oğlu Ruşen her gün babasının elinden tutar, yede yede eve götürür, evden getirir, 
onun yıkılmış, ezilmiş, kırılmış gönülcüğünü elinden geldiğince hoş ederdi. (Yaşar Ke-
mal, Üç Anadolu Efsanesi)

Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Ancak birden fazla şart eki art arda geldiğin-
de şartlı cümleler virgülle ayrılır.

5.  Bu, şu, o zamirleri özne olarak kullandığında bunları işaret sıfatlarıyla ka-
rıştırmamak ve anlam karışıklığına yol açmamak için konur.

Bu, çeşitli çağlardan kalma, çeşitli sonuçlar için yapılmış içinden çıkılmaz karma-
şıklıklar bırakılıp yürünürse özel banyolara yaklaşılır. (Halikarnas Balıkçısı, Bütün 
Eserleri 4 Merhaba Anadolu)

6.  Çünkü, ama, fakat, ancak gibi bağlaçlar cümleleri birbirine bağlıyorsa bu 
bağlaçlardan önce virgül konabilir.

1970’lerin başında henüz yeni bir kuruluş olan Türk Edebiyatı Cemiyeti’ne sık sık uğ-
rardım, çünkü bu cemiyet tarafından yayımlanan Türk Edebiyatı dergisinde şiirlerim 
çıkardı. (Beşir Ayvazoğlu, Siretler ve Suretler)

Bu bağlaçlardan önce virgül yerine noktalı virgül de kullanılmaktadır. 

Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından; hem... hem, ne... ne gibi tekrarlı bağ-
laçlardan; pekiştirme ve bağlama görevindeki de da bağlacından önce ya da sonra 
da virgül kullanılmaz. Ancak özellikle ve bağlacından sonra bir ara söz getirilecekse 
virgül kullanılabilmektedir.

7.  Alıntı cümleler tırnak içi yerine virgüllerle de verilebilir.

Fakat sonraları düşünüp taşındım. Fadime’yi kendime eş bulmadım. Kendi kendime, 
sana arkadaş lazım, karının ne lüzumu vardı ki, dedim. (Sait Faik, Bütün Eserler 1 
Semaver Sarnıç)

8.  Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitiminde kullanılır.

–– Git oğlum, diye ilave etti, memleketine git! Karnının doyduğu yerdir vatan, derler 
ama kulak asma... (Orhan Kemal, Baba Evi)

9.  Kelimeler pekiştirme amacıyla tekrarlanıyorsa birbirinden virgülle ayrılır.
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Annemin, “Tamam, tamam. Parçalama kendini, haber etmem.” diyen sesi... Ve sonra-
sı karanlık... Derin bir kuyudaydım. (Ayşe Kulin, Geniş Zamanlar)

10.  Hitap (seslenme) kelimelerinden sonra kullanılır.

Kübrâ, kızım, Muazzez senin kardeşindir. (Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf)

11. Onaylama veya ret bildiren kelimelerden sonra kullanılır.

Evet, Türkçe hâlâ çoğumuzun şuur altında farklı medeniyet projelerinin bayrağı ol-
maya devam eder. (...) (Hayati Develi, Dil Doktoru)

Binbaşı: æ Yok, dedi, onun evinden çıkacağım. Yalnız bana bir hafta izin versin. 
(Memduh Şevket Esendal, Ev Ona Yakıştı)

12. Bilimsel çalışmalarda kaynakça yazımında kullanılır.

Ayvazoğlu, Beşir (1999). Kuğunun Son Şarkısı, Ötüken Yayınları. 

13. Rakamların yazımında kesirleri göstermek için kullanılır.

13,8 (on üç tam onda sekiz)

Bu, şu, o işaret zamirlerinden sonra hangi durumlarda virgül konmalıdır? Açıkla-
yınız.

Noktalı Virgül (;)
1.  Sıralı cümleyi oluşturan cümleler, virgülle ayrılıyor ve kendi aralarında 

gruplanabiliyorsa bu gruplar birbirinden noktalı virgülle ayrılır.

Niyazi’yle iş bölümü yapmıştık. Sabahtan öğleye kadar bulaşıkları o yıkar, garsonlu-
ğu ben yapardım; öğleden sonra bulaşıkları bende, garsonluk onda. (Orhan Kemal, 
Baba Evi) 

2.  Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde 
gruplanabiliyorsa bunlar da birbirinden noktalı virgülle ayrılır.

Sosyal hayattaki çeşitli olaylar; doğal değişmeler, insanoğlunun durumu, meslek, 
umut, halk hayatı gibi konular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretim gibi 
çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamı içindedir. (Günay Karaağaç, Türk-
çenin Söz Dizimi)

3.  Bağlaçlı cümleleri birbirine bağlamak için hatta, yoksa, oysa, hâlbuki, ne 
var ki, bundan dolayı, bu nedenle, öyleyse, çünkü, sonra, ancak, lakin, fa-
kat, meğer, meğerse, yalnız, yani gibi bağlaçlar kullanılıyorsa çok defa bu 
bağlaçlardan önce kullanılır.

İkinci kattan sonra merdiven iyice karanlık oldu. Ta yukarıda yanan bir yirmi beş 
mumluk lambanın ışığı ancak arkadaşımı seçmeme yardım ediyor; fakat apartman-
ların üstündeki kartvizitleri kibrit çaka çaka okuyoruz. (Sait Faik, Bütün Eserler 1)

2

Noktalı virgül bir nokta ve 
bir virgülden oluşur. Yazılı 
metnin seslendirilmesinde 
virgüle göre biraz daha uzun 
soluklanılacak yeri gösterir.
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4.  Sıralı, bağlaçlı, girişik gibi birden çok cümlenin birlikte kullanıldığı yapıla-
rın öznesi ortak ise bu durumda noktalı virgül özneden sonra konur.

Apaçık ortadadır ki papazlar; tapınağı, içindeki hazineleri elde etmek için yakmışlar 
ve masum bir deliyi, tapınağı yakıp içindekileri çalmakla suçlamışlardı. (Halikarnas 
Balıkçısı, Bütün Eserler I Merhaba Anadolu)

5.  Aynı eki alan kelimeler virgülle art arda sıralandığında oluşabilecek anlam 
karışıklığını önlemek için kullanılır.

Ayşe’nin; Murat’ın, Selma’nın, Ali’nin okumadığı kitapları okuması şaşırtıcıydı.

Günümüzde noktalı virgülün ne işe yaradığının tam olarak anlaşılamamış olması 
işaretin, yerini virgüle bırakmaya başlaması sorununa yol açmaktadır.

Hangi durumlarda özneden sonra noktalı virgül kullanılmalıdır? 

İki Nokta (:)
1.  Cümleyle ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır.

Sadece küçük diller yok olmaz! Her canlının ölümü tatması nasıl muhakkaksa, her 
dil de ölüm tehdidi altındadır. Bilgilerinizi yoklayınız: Sümerler, Fenikeliler, Firikler, 
Hititler, Soğdlar. (Hayati Develi, Dil Doktoru) 

2.  Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacak açıklamadan önce kullanılır. 

Düşümde gördüm: Ne kadar uygarlık varsa hepsinde birden yaşıyorum. (Nermi Uy-
gur, İçi Dışıyla Batı’nın Kültür Dünyası) 

İki noktadan sonraki kısımda örnekler veriliyorsa ve bunlar özel isimse büyük, cins 
isimse küçük harfle yazılır; eğer iki noktadan sonraki kısım açıklama cümlesi ise 
diğer cümlelerde olduğu gibi büyük harfle başlar.

3.  Karşılıklı konuşma bölümlerinde konuşucuyu bildiren kelimenin sonunda 
kullanılır.

Çakırcalı: “Gelme Hüsnü Efendi. Yazık olur sana. Aramızda tuz ekmek var. Gelme!” 
(Yaşar Kemal, Çakırcalı Efe)

4.  Ses bilgisiyle ilgili çalışmalarda ünlünün uzun olduğunu göstermek için 
ünlüden sonra konur.

ha:la:, ca:mi, şa:ir vd.

5.  Matematikte bölme işlemi işareti olarak kullanılır. 

18 : 2 = 9

3

Göktürk ve Yenisey 
yazıtlarında kullanılan tek 
noktalama işareti, iki noktadır. 
İşaret, kendinden sonra bir 
açıklama ya da birkaç örnek 
geldiğini bildirir. Bunun 
dışında söyleyişi etkili kılmak 
için de kullanılır.
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6.  Genel ağ adreslerinde kullanılmaktadır.

Anadolu Üniversitesinin genel ağdaki adresi: http://anadolu.edu.tr/, Türk Dil Kuru-
munun hazırladığı Büyük Türkçe Sözlüğün genel ağ adresi: http://tdkterim.gov.tr/bts/

İki noktadan sonra örnekler sıralanıyorsa ilk örnek büyük harfle mi yoksa küçük 
harfle mi yazılmalıdır? Eğer iki noktadan sonra bir cümle varsa ne yapılmalıdır?

Üç Nokta (...)
1.  Yazarın söyleyeceklerinin tam olarak bitmediği ya da devamını okuyucula-

rın hayal gücüne bıraktığı izlenimini uyandıran cümlelerin sonuna konur.

Davidler’in köydeki evine gitmiştik hani. Ocak yanıyordu. Çıtır çıtır. Sana, İstan-
bul’daki evini hatırlatmıştı. Duygulanmıştın... (Ayşe Kulin, Geniş Zamanlar)

2.  Konuyla ilgili örneklerin devam ettiğini bildirmek için üç noktadan yarar-
lanılır.

Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastala-
nır, humma başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı: – Çırçır, Karakulak, Şifa 
suyu, Hünkâr suyu, Taşdelen, Sırmakeş... (Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir)

3.  Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır.

Eliot, kitabının bir başka yerinde şöyle diyordu:
“... Önce size, şiirde musikinin, anlamla ilişkisi olmayan bir musiki olmadığını hatırlat-
mak isterim. Aksi hâlde anlamsız fakat musiki değeri üstün şiirler yaratabilirdik, böyle 
bir şiirin varlığına hiç şahit olmadım.” (Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili)

Alıntılarda yapılan atlamalar üç nokta yerine (...) biçiminde de gösterilebilir.

4.  Konuşma bölümlerinde, duraksama veya kekelemeyi göstermek için kulla-
nılır.

Annem inledi: æ Fakat... Ben... Ben bilmiyorum ki, ne duydunuz? 
(Orhan Kemal, Baba Evi)

5.  Karşılıklı konuşmalarda cevap verilmediğini, sessiz kalındığını belirtir.

Sedat: –– Hapishaneye alışılır, Ali Bey. Hem neler vardır, neler? Ben iki sene nasıl geç-
ti, duymadım. Allah insana orada da yaşamak kuvvetini veriyor. Hem canım daha 
dur bakalım... Senin kaç liran var?
æ ...
æ Söyleyemezsin bilirim, ama ben senin birikmişini beş yüzden fazladır derim. (...)
 (Sait Faik, Bütün Eserler 1, Semaver Sarnıç)

4

Sözün istenmeyen şekilde 
bittiğini, kesik cümlelerde 
okuyana bırakılan parçayı 
göstermede, ayıp karşılanan 
kelimelerin yerine, metinlerin 
okunamayan yerlerini 
göstermede kullanılan 
yardımcı işarettir.
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6.  Devam eden bir dizinin tamamını, uzun uzun yazmamak için üç noktadan 
yararlanılır.

Hayatımız neredeyse onar yıllık bölümlere ayrılabilecek sıçramalarla değişiyor. 60’la-
rın, 70’lerin ... 90’ların Türkiyesi farklı farklı. (Hayati Develi, Dil Doktoru)

7.  Açıkça ne olduğunu yazmak istemediğimiz kişi, yer, kurum vb. adı yerine 
üç nokta konur. Aynı şey genel ahlaka aykırı, argo, küfür sözlerini yazarken 
de söz konusudur.

Fakat benim istediğim bu değildi M... kazasında kaymakam olan bir arkadaşa beca-
yiş teklif ettim. (Reşat Nuri Güntekin, Acımak)

8.  Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı pekiştirmek için konur.

Oyun uzun uzun alkışlandı. Fransız seyirci pek öyle kolay kolay ayağa kalkıp alkış-
lamazmış oyunları!.. Bir şaşkınlık da bu nedenle yaşandı. (Kenan Işık, Geçip Gitti 
Kirpiklerimin Arasından) 

Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı pekiştirmek için çok defa iki nokta kon-
maktadır.

Karşılıklı konuşmaların bulunduğu bir metinde, üç noktanın kullanım amacını 
açıklayınız.

Soru İşareti (?)
1.  Türkçede soru cümleleri, ya mX soru eki yahut da kim, ne, neden, niçin, 

hani, nere, nasıl, nice, niçin gibi soru bildiren kelimelerle kurulur. Bunların 
bulunduğu cümlelerin sonuna soru işareti konur.

Soru bildiren ne, nasıl, nice kelimeleri belgisiz sıfat olarak kullanıldığında soru işa-
reti kullanılmaz: 

 Ne günlere kaldık!
 Nice güzeller gördüm. 
 Yemekler nasıl güzel olmuş anlatamam. 

Soru eki mX, ünlü uyumlarına girer: mı, mi, mu, mü olabilir, ancak bu ek, diğer 
eklerden farklı olarak bir kelime gibi ayrı yazılır.

 Ben kara duygularıma kapılmış, anlatıp dururken sözümü kesti:
 — Siz insanlar, neden sevmezsiniz birbirinizi? 

— Neden mi? Nereden çıkarıyorsun birbirimizi sevmediğimizi? Severiz, 
bayılırız birbirimize. Ama sen önce şunu söyle: Siz insanlar dedin, 
sen insan değil misin yani?

(Nurullah Ataç, Günlerin Getirdiği ~ Sözden Söze)

5

Eklendiği sese, heceye, 
kelimeye, söze ya da cümleye 
soru anlamı yükleyen işarettir. 
Türkçede soru işareti yoluyla 
cümleye şaşma, çıkışma, rica, 
beğenme gibi birbirinden 
değişik anlamlar da yüklenir.



2. Ünite - Noktalama İşaretleri 37

Sıralı, birleşik, girişik, bağlaçlı gibi esasında birden çok cümlenin bir arada bulun-
duğu cümle tiplerinde, soru işareti en sona konur.

Asıl sorun ticari ünvanların, dükkân tabelalarının yabancı dilde olması 
mı; Türk diline, Anadolu’yu işgal eden haçlı orduları gibi giren yabancı 
kelimeler mi; güzide eğitim kurumlarının Türkçeyi ikinci plana itip İngi-
lizce gibi yabancı dillerde eğitim yapmaları mı; gençlerin dilinin bozulup 
meramlarını ifade edemez hâle gelmeleri, Türkçe ifade imkânlarımızın 
gün geçtikçe fakirleşmesi mi; özel radyo ve televizyon spikerlerinin Türk-
çeyi bozuk bir aksan ile ve yanlış kullanması mı; yoksa bir kısım insanlar 
“Öztürkçe” adı altında uyduruk bir dil kullanırken, bir başka kesimin de 
buna cevaben anlaşılmaz bir eski dille iletişmeye çalışmaları mı? (Hayati 
Develi, Dil Doktoru)

:mX eki her zaman soru bildirmez. Bazen cümlede zarf-fiil işlevinde yapılar oluş-
turarak cümlenin zarfını oluştururlar. Böyle durumlarda soru işareti kullanılmaz.

Hayat pahalılaştı mı dostluklar ucuzlar. (Haldun Taner, Koyma Akıl, Oyma Akıl)

Bazen köpekler koku alırlardı herhâlde, havlamaya başlamazlar mı, çil 
yavrusu gibi dağılışırdık. (Orhan Kemal, Baba Evi)

Soru eki mX, “güzel mi güzel”, “çirkin mi çirkin”, “ters mi ters” örneklerinde olduğu 
gibi ikilemelerde pekiştirme amacıyla da kullanılır. Bu durumda soru işareti kon-
maz.

Öyle ki, Yorgi bir gün: - Yahu çocuklar, demişti, ay ışığında futbol oyna-
mak kıyak mı kıyak olacak! (Orhan Kemal, Baba Evi)

2.  Konuşma dilinde, hiçbir soru eki veya kelimesi kullanılmadan vurguyla 
cümleye soru ifadesi katılabilir. Bu durum, konuşma metinleri yoluyla ya-
zıya da aktarılabilmektedir.

(...)şişman adam gazetesini bir tarafa bıraktıktan sonra, Kayseri’ye giden adama 
baktı, gülümsedi: æ Demek ki Kayseri’ye? dedi. (Sait Faik, Bütün Eserleri 1 Semaver 
Sarnıç)

3.  Bir yazıda yer, tarih vb. verilen bilgilerle ilgili olarak tereddütler varsa bu 
durum, ayraç içinde soru işareti kullanılarak belirtilir.

Önce Aslı sonra da Tahir Nil kenarındaki Karaman (?) şehrinde Zühre Han ile kar-
şılaşmışlar ve birbirlerine türküler söylemişlerdir. (Fikret Türkmen, Kerem ile Aslı)

Bu gramerin dayandığı dil malzemesi İkinci Doğu Türk Kağanlığı döneminden kal-
ma şu yazıtlardır: Kül Tigin yazıtı (732), (...) Tunyukuk yazıtı (720-725?), Ongin 
yazıtı (732-735?) ve Küli Çor (İhe-Hüşötü) yazıtı (719-723?). (Talat Tekin, Orhon 
Türkçesi Grameri)

Karikatürlerde soru işaretinin ünlemle (?!) kullanımı yaygın bir biçimde, şaşkınlık 
ve bağırarak sorma anlamında kullanılmaktadır.
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4.  Soruyu pekiştirmek için soru işaretinden sonra iki nokta konabilir.

Hiç düşündünüz mü; deniz kızı var da, neden deniz erkeği yok?.. (Sunay Akın, 
İstanbul’da Bir Zürafa)

Cümlede mX soru eki bulunmasına rağmen soru işaretinin kullanılmadığı durum-
ları açıklayınız.

Ayraç/Parantez ( )
1.  Cümleyle doğrudan ilgisi olmayan açıklamalar ayraç içinde verilebilir.

Ak sakallı bir pir peyda olarak onlara doğru yolu gösterir. Gece olduğu zaman da 
Demirkazık yıldızının tersine (güneye) gitmelerini söyler. (Fikret Türkmen, Tahir ile 
Zühre)

Özel veya cins isme getirilen ekler, ayraçtan önce yazılır. Ancak bu konuda zaman 
içinde görüş farklılıkları meydana geldiğinden, uygulamada farklılıklar görülebil-
mektedir.

Edebiyat konusunda bize ulaşan en eski kuramsal eser, Aristoteles’in 
(M.Ö. 384-322) “Poetika”sıdır (Peri Poieties). (Gürsel Aytaç, Genel Ede-
biyat Bilimi)

2.  Bilinmediği düşünülen veya başka dillerdeki karşılığı verilmek istenen bir 
kelimenin yabancı dildeki veya Türkçedeki karşılığı ayraç içinde verilebilir.

Türk halk edebiyatında âşıkların yaratıp geliştirdiği türlerin önemlilerinden biri de halk 
hikâyeleridir. Bu türde tahkiye (narration) esastır. (Fikret Türkmen, Tahir ile Zühre)

3.  Örnekler ayraç içinde gösterilebilir.

Zaten iki tür eşkıya vardır romanda: soylu ve soysuz. Soysuz olanlar (Deli Durdu, Ka-
laycı, Kara İbrahim) köylüleri yıldırmak için Ali Ağa ve Safa Bey tarafından beslenen 
kanlı katillerdir. (Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2)

4.  Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm tarihleri; aynı şekilde 
devletler, kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma tarihleri; eserle-
rin üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri ayraç içinde gösterilir.

Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled (1226-1312) Anadolu’da Türkçe’nin ilk ses bayrakla-
rından biridir. (Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı)

5.  Olayların yaşandığı, eserlerin yazıldığı, basıldığı tarih veya yer ayraç içinde 
verilir.

Profesör Halil İnalcık’ın son eseri “Partimonyal Devlet Üzerine Sosyolojik Bir İnce-
leme” (Doğu-Batı Yayınları, 90 sayfa) tarihçinin edebiyat alanında yetkin ve bilgili 
olmasının gereğini ortaya koyuyor. (İlber Ortaylı, Kırk Ambar Sohbetleri)

6

Parantez olarak da bilinen 
bu işaret için, köşeli ayraçla 
karıştırılmasın diye yay ayraç 
terimi de kullanılmaktadır. 
Cümlenin anlamına hizmet 
eden ayırıcı işaretlerdendir.
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6.  Soyadı Kanunu çıkmadan önce tanınmış olup da kanunla birlikte soyadı 
alan kişilerin soyadları ayraç içinde yazılabilir.

O sırada Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey 
de aynı düşüncede idi. Âkif ’in yakın arkadaşı Hasan Basri (Çantay) Bey’le görüşerek, 
Âkif ’i yarışmaya katılmak için ikna etmesini istedi. (İsa Kocakaplan, İstiklal Marşı-
mız ve Mehmet Akif Ersoy)

7.  Alıntılarda atlamalar yapılıyorsa bu kısım ayraç içinde üç nokta ile gösteri-
lebilir.

Kemal Tahir Kurt Kanunu’ndan söz ederken “Romanın konusu 1926 İzmir Suikastı 
gibi son derece buhranlı bir devrede geçiyor. (...) Gerçekten büyük tehlikeler içinde kıs-
tırılmış insanların romanı bu. Vesikaları bir fon olarak kullanıyorum.” diyor. (Berna 
Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2)

Alıntılarda atlamalar yalnızca üç nokta ile de gösterilebilir.

8.  Konuşma dilinde kimi zaman olumlu görüş belirtir; ancak aslında görü-
şün olumsuz olduğu jest ve mimiklerle ifade edilebilir. Yazı dilinde bunu 
belirtmek için ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

Hani çok akıllıyım (!) ve çok bilimselim (!) ya, bu işi de gayet bilimsel olarak vücudu-
mu yavaş yavaş alıştırmak suretiyle eski deyimle tedricen yapmaya başladım. (Emre 
Kongar, Kızlarıma Mektuplar)

Noktalama işaretleri, her türlü jest ve mimiğimizi karşılamaz. Bu sebeple, yazı di-
linde cümleler, çok defa konuşma dilindekinden daha uzun ve açıklayıcı olur.

9.  Bilimsel yazılarda verilen bilgilerle ilgili olarak tereddütler varsa ayraç 
içinde soru işareti kullanılarak bu durum belirtilir.

Önce Aslı sonra da Tahir Nil kenarındaki Karaman (?) şehrinde Zühre Han ile kar-
şılaşmışlar ve birbirlerine türküler söylemişlerdir. (Fikret Türkmen, Kerem ile Aslı)

10. Bilimsel yazılarda alıntının veya bilginin kaynağı ayraç içinde gösterilebilir.

Ünlü Türk bilgin ve düşünürü Farabi şiirde iki temel öge görmekte bunların “1) Söz-
cükler, 2) Onların bir araya getirilişindeki esaslar” olduğunu ileri sürmekteydi (Ateş, 
1953:794-800). (Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili)

11. Tiyatro eserlerinde oyuncunun konuştuğu sıradaki davranışları veya o sı-
rada sahnede gelişen diğer olaylar ayraç içinde verilir.

FASULYECİYAN - Allah cezanı versin. Ne işi var elinin orada. Bilorsun hep burda 
mizansen icabı geri geri gelorum. Ne sokarsın elini oraya. Ödüm koptu. (Damağını 
bastırır) Akreptir, faredir nedir dedim. (Oyuncular hep gülmektedirler. Holas da kah-
kahaları basar. Fasulyeciyan bu genel gülüşme ortasında gider Holas’a sarılır. Kucak-
laşıp barışırlar.) Aslanım benim. Kusura bakma. Demin biraz sınırlandım. (Haldun 
Taner, Keşanlı Ali Destanı)
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12. Maddeleri belirtmek için kullanılan rakam veya harflerden sonra konur.
Her dilde birçok ağız, bu ağızların içinde de alt ağız grupları bulunur. Mesela Türkiye 
Türkçesi üç ana ağız grubuna ayrılmıştır: 1) Batı grubu 2) Kuzeydoğu grubu 
3) Doğu grubu. (Hayati Develi, Dil Doktoru)

Bazı çalışmalarda ayraç yerine nokta da kullanılabilmektedir.

13. Bilimsel yazılarda kaynakça yazımında kullanılır.

Tekin, Talat. (2000). Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: TDK 

Ayraç içinde ünlem veya soru işareti kullanılmasının nedenini açıklayınız. 
w

Köşeli Ayraç [ ]
1.  Ayraç içinde ayraç açılacağı zaman, yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır.

w
[Tarık Buğra, Oğlumuz (ilk Gençlik Çağına Öyküler), s.51 w]

2.  Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimsel çalışmalarda, metinde okuna-
mayan yerler hakkında yazarın bir tahmini varsa bunlar köşeli ayraç içinde 
gösterilir.

ä_ ilki tadıkı_ çorı_ boz [atıg binip tägdi] “İlk olarak Tadık Çor’un boz (atına binip 
hücum etti)”. (Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri)

Tırnak İşareti (“ ”) (« »)
1.  Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya da cümle olsun tırnak içinde 

verilir.

İsyancı diye tanınan eşkıya, Çini İzzet adında bir asker kaçağı idi. Tanıyanlar onu 
kendisine, sarı tüylü, gök gözlü, ufak tefek, çelimsiz, yirmi, yirmi bir yaşlarında biri 
diye anlattılar. Şöyle bir bakarsan “Bir sıkımlık canı var.” dermişsin. (Tarık Buğra, 
Firavun İmanı)

Tırnak işareti kullanıldığında, tırnak içindeki kısım özel isim olmayan bir kelime 
veya kelime öbeği ise küçük harfle; cümle ise tıpkı tırnak dışındaki bir cümlede ol-
duğu gibi büyük harfle başlar ve cümle hangi noktalama işaretiyle bitecekse onunla 
bitecek şekilde yazılır. 

2.  Cümlede özellikle vurgulanan unsurlar tırnak içinde verilebilir.

Nitekim, aklın ilk kez Batı’da pırıl pırıl göründüğü Eski Yunan çağında, “akıl” anla-
mına gelen “logos” sözcüğü olanca kuşatımıyla, aynı zamanda “dil” anlamına gelir. 
(Nermi Uygur, “İçi Dışıyla Batı’nın Kültür Dünyası”)

3.  Vurgulanmak istenen özel adlar, bölüm başlıkları veya kitap, makale, köşe 
yazısı başlıkları vb. tırnak içinde verilebilir.

7

Bu işaret için köşeli parantez 
terimi de kullanılır.

Metin içinde vurgulama 
amaçlı kullanılan ayırıcı 
işaretlerdendir.
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Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerinden Ahmet Muhip Dranas’ın “Serenad”ında öz-
gün imgelerle karşılaşırız. (Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili)

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi tırnak içine alınan özel adlardan sonra ek geliyorsa 
bunlar kesme işareti ile ayrılmaz. 

4.  Bilimsel yazıların kaynakçalarında makale adları tırnak içinde verilir. 

Marcel Erdal, “Irk Bitig Üzerine Yeni Notlar”, TDAY-Belleten 1977, 87-119.

Tırnak işareti içindeki kısım nasıl yazılmalıdır? Açıklayınız.

Tek Tırnak (‘ ’)
1.  Açılan tırnak içinde ikinci bir tırnak açma ihtiyacı duyulursa tek tırnak 

işareti kullanılır.

Paşa amca (...) bağırır, “Güneş doğarken yatmak yakışık alır mı? Allah, rızkı sabah 
erkenden dağıtır, hiçbir şey yapmasanız da elinizi açıp ‘Allah’ deyip rızkınızı alın yine 
yatın...” derdi. (Ayten Kaya Görgün, Arıza Babaların Çatlak Kızları)

Eğik Çizgi (/)
1.  Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden ayırmak için 

kullanılır.

Necati Cumalı’nın “Güler’in Elleri”ni okusanız, eller aşkınızın uzantısı oluverir: El-
lerin aklıma geldikçe/Kırık bir dal gibi senden/Gölgesi kadehlerime düşen/Giderken 
çektiğin kapımın üstünde/Ellerin omuzlarımda gezen/Anladım bütün şüphelerim 
beyhude/Ne çare geri dönemem! ( Doğan Hızlan, Düzyazı Ayracı)

2.  Özellikle bilimsel yazılarda veya, hem o hem bu bağlaçlarının yerine kulla-
nılır.

Günlük dilde, (...) yepyeni ve özgün benzetmelere gidilerek okuyan/dinleyende yepye-
ni tasarımların, duyguların, imgelerin doğması sağlanmaktadır. (Doğan Aksan, Şiir 
Dili ve Türk Şiir Dili)

Tarih belirtirken gün, ay ve yılın rakamla yazıldığı durumlarda bunların arasında 
nokta yerine eğik çizgi de konabilir. Örneğin 12/03/2012 veya 09/XI/ 2011

Tarih yazımında ay, yazıyla belirtiliyorsa eğik çizgi kullanılmaz.

3.  Dil bilgisi çalışmalarında eklerin farklı biçimlerini gösterirken kullanılır.

Soru eki, çekimli fiillerde kipleri şahıslara soru yoluyla bağlayan ektir. Adlarda olduğu 
gibi yine mI? / mU? ekiyle karşılanır. (Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri)

4.  Matematikte bölme işareti olarak da kullanılır.

12 / 3 = 4

Tek tırnak işareti, çift tırnak 
işareti ile aynı köktendir; 
ancak tek tırnak işareti içine 
alınan kelime, söz ya da cümle 
ile etrafındakilerden ayrıldığı 
vurgulanır.=

Eğik çizgi işareti için Türkçede 
bölü veya taksim işareti 
terimleri de kullanılmaktadır.

8
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Kesme İşareti (’)
1.  Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerinden önce araya kesme işareti 

konur.

Çağdaş Türk Edebiyatı’nda meselâ Osmanlı devletinin kuruluş konusunu işleyen iki 
roman var: Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı ile Tarık Buğra’nın Osmancık’ı. Bu iki ro-
mandan bilindiği gibi eskisi Devlet Ana’dır. (Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi)

Yer bildiren cins adlar, özel isimler kısaltma olarak kullanıldığında bunlar da özel 
isim muamelesi görürler ve bunlara da ekler, kesme işaretinden sonra getirilir.

Sağlık Müdürü bize Devlet Hastanesi’nin doğum servisinde yer ayarlamış, 
kalmamız için. (Ayşe Kulin, Türkan)

Özel isimlere +lAr çokluk eki ile +lI, +lIk, +sIz, +lA-, +lAş- (Adanalı, Müslümanlık, 
Türkleşmek vb.) gibi yapım ekleri getirildiğinde kesme işareti kullanılmaz.

Hollandalı dilbilimci Abram de Swaan, iki dillilik Üçüncü Dünya için iyidir 
ve kaçınılmazdır demeye getiriyor. (İlber Ortaylı, Kırk Ambar Sohbetleri) 

Kesme işaretinin tarihsel süreçte kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için Hamza 
Zülfikar’ın “Kesme İşaretinin Kullanımında Dünden Bugüne Yaşanan Gelişme-
ler” adlı makalesini okuyabilirsiniz. (Türk Dili, 2009, [691] 35-48)

2.  Kesme işareti kullanılması gerekmeyen kimi cins isimler vurgulanmak is-
tendiğinde ve bunların ardına ek getirildiğinde kesme işareti konabilmek-
tedir.

Öte yandan insan zihninde birbirine zıt kavramlar arasında da bir ilişki bulundu-
ğunu görüyoruz. Biz güzel’i düşünürken çirkin’i, küçük’le büyük’ü, az’la çok’u, dar’la 
geniş’i kolaylıkla ilişkiye sokarız; bunları bir arada düşünürüz. (Doğan Aksan, Şiir 
Dili ve Türk Şiir Dili)

Kimi yazarlar cins isimleri vurgulamak için çift tırnak işareti de kullanmaktadırlar.

3.  Türkçeye Arapçadan giren ve kelimenin aslında, bu dile özgü ayın sesi olan 
kelimelerde, bu ses için kesme işareti kullanılmaktadır. 

Bir dakikada kat’i bir karar vermişti. (Halid Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah)

4.  Türkçede n’olmak (< ne olmak), n’etmek (< ne etmek), n’eylemek (< ne eyle-
mek) gibi birleşik yapıların yazımında kullanılır. Bu durum, daha çok, ölçü 
gereği, şiir dilinde görülür.

Kötü dünya ne çâre çift kapılı; / İnce, ak pak haminneler, n’olur / Bize yalnız biraz vefâ 
bırakın! (Beşir Ayvazoğlu, Kaknus)

5.  Harflere veya rakamla yazılmış sayılara ek getirildiğinde konur.

Hayatımız neredeyse onar yıllık bölümlere ayrılabilecek sıçramalarla değişiyor. 60’la-
rın, 70’lerin ... 90’ların Türkiyesi farklı farklı. (Hayati Develi, Dil Doktoru)

Kesme işareti Türkçede Latin 
harflerinin kabulü (1928) ile 
kullanılmaya başlanmıştır. 
İşaretin kullanım alanı 
zamanla genişlemiştir.
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6.  Kısaltmalara durum eki getirildiğinde bunlar, kesme işaretiyle ayrılır.

1960’larda Türkiye’de değişen toplumsal ilişkileri açıklayan yeni bir bilgi gereksinimi 
ortaya çıktı. Değişme sürecini yönlendirecek ve kontrol edecek güvenilir bilgi önem 
kazandı. Bunun ilk somut sonucu DPT’nin kurulmasıydı. (Ümit Meriç Yazan, Tür-
kiye Kanatlarımın Altında)

Kısa Çizgi (-)
1.  Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken konur.

Dille ilgili her türlü yaşayış ve davranış tarzı, ifadesini hemen hemen bütünüyle 
dille gerçekleştirebilmektedir. Maddî ve manevî kültürün sınırları içine giren bütün 
kavram ve kelimeler dilin içinde, dilin sözlüğünde yer almaktadır. Bu bakımdan dil, 
kültürün ilk ve temel unsurudur. Bu niteliği ile dil, milletleri birbirinden ayıran özel-
liklerin en önemlisidir. (Şükrü Ünalan, Dil ve Kültür)

Satır sonunda bir özel isim varsa ve bu özel isme gelen ek, kesme işareti (’) ile ayrılı-
yorsa kısa çizgi kullanılmaz.

2.  Cümledeki kelime öbekleri veya ara cümleleri belirginleştirmek için başla-
rına ve sonlarına konur.

Kar yağıyordu ve Köprü’ye çıktığımızda İstanbul bembeyaz kesilmişti. Böylece 
Kadıköyü’nden sonra karşı yakayı da karlar altında - galiba ilk kez - görüyordum. 
(Selim İleri, Gramofon Hâlâ Çalıyor)

3.  Türkçeye yerleşen ve yer, kurum, eser veya önemli bir olay adı vb. biçimde 
kullanılan Farsça ve Arapça asıllı tamlamalarda kullanılır. 

İran’da Mevlâna’ya Mevlevî-i Rûm, Hindistan’da Pîr-i Rûmi derler. Bizde ise Mevlâna 
Celâleddin-i Rûmî diye yâd edilir. (Ali Nihat Tarlan, Mevlâna)

4.  İki rakamın arasına konduğunda yaklaşıklık, aşağı yukarılık anlamı katar.

6-7 saatlik güzel bir uyku çektikten sonra, saat 23-24 dolaylarında uyanıyor ve sabah 
işe gidermiş gibi tıraşımı olup, banyomu yapıp, giyinip kuşanıp, çalışma masamın 
(yani o sırada, salondaki yemek masasının) başına geçiyor ve başlıyordum okuyup-
yazmaya. (Emre Kongar, Kızlarıma Mektuplar)

5.  Tarih bildiren iki rakamın arasına konunca arasında, ve, ile, ilâ, ...den ...e 
anlamı katar.

Hunların Batı kolundan olan Bulgarların bir kısmı MS. V.-IX. yüzyıllarda Tuna ci-
varında, Macaristan’ın güneyinden Trakya’ya kadar olan bölgede yaşadılar; güçlü bir 
devlet kurdular. (Hayati Develi, Dil Doktoru)

Tire olarak da adlandırılan 
işaret, kelimeleri bölmek 
için ya da birleştirmek için 
kullanılır.
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6.  Birbiriyle ilişkili kavramlar birlikte yazıldığında araya kısa çizgi konabilir.

Çünkü ağabeyim onun sadece oğlu değil, aynı zamanda felsefe-mantık-sosyoloji ko-
nularında yetiştirdiği bir öğrencisiydi ve babam her zaman, onun, gördüğü en iyi 
öğrenci olduğunu söylerdi. (Emre Kongar, Kızlarıma Mektuplar) 

7.  Karşıtlık ilişkisi belirtmek amacıyla ilgili kelimelerin arasına konur.

Avrupa dediğin: çıkardan, ilişkilerden, mal alış-verişinden, doğal komşuluklarından 
fazla bir şey. Avrupa: eski-yeni, köklü-çelimsiz, bilinçli-bilinçsiz, önemli-önemsiz, (...) 
benzerlikler, dayanışmalar... (Nermi Uygur, İçi Dışıyla Batı’nın Kültür Dünyası) 

8.  Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm, olayların başlangıç ve 
bitiş, aynı şekilde devletler, kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkıl-
ma, eserlerin üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri ayraç içinde aralarına 
kısa çizgi konarak gösterilir. 

Büyük, çaplı, entellektüel düzeyi ile ulusal edebiyatın bütün meselelerini kavrayan 
yetkinlikte yazarlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar’dır (1901-1962) - (Ali Galip Ye-
ner, Tanpınar’daki Biz-Bizdeki Tanpınar, Hece Dergisi)

9.  Dil bilgisi çalışmalarında kelimelerin köklerini, gövdelerini ve eklerini be-
lirtmek için kullanılır.

yağ-mur-luk, iş-le-t-me

10. Dil bilgisiyle ilgili çalışmalarda eklerden önce konur.

İsim soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, -dı, -mış, -sa ekle-
riyle, fiillerin hikâye, rivayet ve şart birleşik çekimlerini meydana getiren fiile ek fiil 
denir. (Mustafa Özkan vd., Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım)

11. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 

-ma-/-me- (olumsuzluk eki) “i-”yardımcı fiili hariç bütün kök veya gödelerine gele-
rek olumsuz fiiller yapar: git-me-, yap-ma-, bil-me-, bildir-me-, anlat-ma-, yaz-ma-, 
duy-ma-, al-ma- gibi. (Mustafa Özkan vd., Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve 
Sözlü Anlatım)

12. Kelimeleri hecelerine ayırırken kullanılır.

ge-li-yo-rum, sa-tı-cı-lar-da-ki gibi

13. Matematikte çıkarma işleminde eksi işareti olarak kullanılır.

189-11= 178 gibi

14. Sıfırın altındaki dereceleri göstermek için rakamın başına konur.

-5°C, -15 gibi
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Konuşmalardaki kekelemeyi ya da üzerine basılarak söylenen heceleri yazıda gös-
termek için de kısa çizgi kullanılabilir. 

İs-te-mi-yo-rum.

Uzun Çizgi (–)
1.  Roman, hikâye, masal, tiyatro gibi türlerde kişilerin konuşmaları verilir-

ken kullanılır.

Bu kucaklaşmadan sonra kardeşini kendinden biraz uzaklaştıran annem, sesine nazlı 
bir küskünlük katarak konuşurdu: – Eee, enişten gitmese buralara yolun düşmeyecek 
belli ki. (Füruzan, Sevda Dolu Bir Yaz)

Tiyatro eserlerinin yazımında oyuncuların konuşmaları verilirken, oyuncunun 
önce adı sonra uzun çizgi sonra da konuşmalar yazılır.

AHMET FEHİM – (Holas’ın yanına gider.) Keselim çocuklar. Prova jene-
rale geçiyoruz. (Kulise seslenir.) Biz hazırız usta. 
FASULYECİYAN – (Sahneye girer, yırtık pırtık oyun kostümünü giymiş-
tir. Elbisesinin sefaleti ile tezat teşkil eden bir tafra ile ortaya gelir, elini 
başına kor. Durur.)
VİRJİNYAN – (Şano dışındaki bankta oturan Hıranuş’un yanına gidip 
dirseği ile dürter.) Usta konsantre yapor.
     (Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı)

Konuşmalar tırnak içinde verilmişse uzun çizgi kullanılmaz.

Ünlem İşareti (!)
1.  Acıma, üzüntü, sevinç, kızma, korku, şaşırma, coşma gibi her türlü duygu-

yu ifade eden kelime, kelime öbeği veya cümlelerden sonra konur.

Bunlar beni delirtecekler yahu!... Ne birbirleriyle geçinirler, ne de ayrılırlar. Doğru 
dürüst görev yapmazlar. (Mehmed Niyazi, Çanakkale Mahşeri)

Yazık oldu aslan gibi delikanlıya, billâhi... Çok yazık oldu!.. (Sabahattin Ali, Kuyu-
caklı Yusuf)
 

2.  Hitap, çağrı, seslenme, uyarı vb. bildiren kelime, kelime öbekleri veya cüm-
lelerden sonra konur.

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

Ünlem işareti, hitap sözleri bulunan cümlelerde, bu sözlerden hemen sonra konabi-
leceği gibi, cümlenin sonuna da konabilir.

Mektup elimde, “Gökşin, gel gel! Şu mektubu medyaya sızdıralım da adı-
mı gâvura çıkaranları utandıralım. Gel bak, neler yazmışım!” diye seslen-
dim (...) (Ayşe Kulin, Türkan)

Uzun çizgi 42,3 mm’dir. uzun 
çizgi için konuşma çizgisi, 
büyük çizgi, tire gibi farklı 
kavramlar da kullanılmaktadır.

Eklendiği cümlede üzüntü, 
sevinç, kızma, korku gibi 
anlamları pekiştiren bu 
işaret okura yazıda yanında 
bulunduğu yazı biriminin 
yüksek sesle anlama uygun bir 
tonda okunması gerektiğini 
gösterir.
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3.  Onay veya ret bildiren kelimelerden sonra konabilir.

Doğru! Bence de halkın dili yazarlarımızın dilinden daha zengindir, hele edebiyat 
türüne giren eserler için. (Orhan Şaik Gökyay, Destursuz Bağa Girenler)

Anlatımı pekiştirmek için ünlem işaretinden sonra iki nokta konabilir.

Anacağızım kimbilir ne anladı, bana: ‘Aman kızım, ben sağ oldukça senin 
elini bulaşığa sokmam inşallah!.. (...)’ dedi. (Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf)

Aşağıda metinde ayraç içindeki yerlere, uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

Tersine Dönen Şemsiye
Türkiye( )de artık kent nüfusunun köy nüfusunu aştığı biliniyor() Yine bi-

liniyor ki( ) kentlerde toplanan nüfus esasen ülkemizin on iki büyük yerleşim 
biriminde yoğunlaşmıştır( )

 Son nüfus sayımında Doğu Anadolu( )da bazı kentlerin( ) çevrelerinde 
vuku bulan nüfus hareketini çekemedikleri( ) bu bir yana kendi öz nüfusların-
dan kaybettiklerini gördük( ) Kars ilimiz bunun en çarpıcı örneğini teşkil edi-
yor( )

Kentlere akan kalabalıklar köyün alışkanlıklarını( ) âdet ve davranışlarını 
da birlikte getirmişlerdi( ) Oysa kent( ) kurallarını koyan bir yapı arz ediyordu( 
) Kırsal alanların alabildiğine hür havasını tatmış olan köylü( ) hareketlerinde 
tabiata uyum hariç fazla bir kısıtlamayı tanımamıştı henüz( ) Bunlar hep bil-
diğimiz şeyler( )

Belki şu da ilave edilmelidir( )
Kente inen köylü( ) şehirlinin yoğun yerleşimi içinde onlara ayak uydurmak-

ta zorluk çektiği gibi( ) kentlinin hayatını da zora koşmuştu( ) Nerede duru-
lacak( ) nerede yürünecek( ) nerede bağırılacak( ) nerede susulacak( ) çöpler 
nereye atılacak( ) halı ne zaman pencereden silkilecek( ) apartman komşuluğu 
nasıl yürütülecek( ) bütün bunlar ve beraberinde yüzlerce davranış biçimi onu 
bunaltıyordu( )

( )
Şimdi moda( ) yayla turizmine( ) köylere( ) kırlara( ) çiftlik evlerine doğru 

yönelmişti( )
Kentli nüfusun varlıklı kesimi ( )artık buralarda yaşanmaz( ) diyerek( ) büs-

bütün kenti terk etmeye hazırlanıyordu( ) Serin dağ başları( ) buz gibi sula-
rın aktığı yaylalar( ) bakir orman alanları( ) sessiz mıntıkalar( ) bilhassa antik 
özelliği bulunan yöreler( ) terk edilmiş eski köyler seçiliyordu( ) Buralarda yıkıl-
maya yüz tutmuş bir köy evi satın alınarak restore ediliyor( ) ( )çılgın kalabalık-
tan uzakta( ) ( ) doğa ile baş başa bir yaşam tahayyül ediliyordu( )

Bu moda henüz uç vermiştir( ) Yakında köylere doğru yoğun bir göç başlarsa 
şaşmayalım( ) Şemsiye tersine dönüyor gibi( ) 

Ama şehrin konforuna alışmış( ) elleri kürek sapı tutmamış insanlar( ) tabi-
atın istediği uyumu nasıl gerçekleştirecek( ) Yoksa yerleştikleri evlerin bakımı 
için yine şehirden birer ( ) temizlikçi kadın( ) mı getirecekler( )

Bütün bunları zaman gösterecek( )

(Mustafa Kutlu, Şehir Mektupları)

9
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Özet
Noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını 
açıklayabilmek
 Türk yazı dilindeki noktalama işaretinin kulla-
nımı belli kurallara bağlıdır. Uygulamada birçok 
kişinin bu kurallara uymak konusunda tam bir 
uzlaşma içinde olmadığı görülmektedir. Ancak 
yazılı eserlerin hem zaman hem de mekânlar 
ötesi etkileri ile noktalama işaretlerinin okurun 
konuyu anlaması ve yorumlamasındaki öne-
mi dikkate alındığında, bu işaretlerin kullanım 
özelliklerini bilmenin ve uygulamanın gereklili-
ği daha iyi anlaşılmaktadır.

Türk yazı dilinde en yaygın kullanılan temel nok-
talama işaretlerini sıralayabilmek
 Türk yazı dilinde yaklaşık olarak elli kadar nok-
talama işareti bulunmaktadır. Bunlardan nokta, 
virgül, iki nokta, ayraç, tırnak, kesme işareti gibi 
bir kısmı toplumun bütün kesimleri tarafından; 
yüzde (%), eşittir (=), pi sayısı (π), çarpma (x), 
sonsuzluk (∞) gibi bir kısım işaret ise birtakım 
bilim dallarında veya meslek mensuplarınca 
kullanılmaktadır.

1

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde noktanın (.) 
kullanımında yanlışlık vardır?

a.  İnsan D.N.A.’sını da çözdüklerine göre yakında 
birçok sorunun cevabını bulurlar; ama bu defa 
da yeni sorunlar ortaya çıkar. 

b.  Bölümde 1, 2 ve 3. olan öğrencileri ödüllendir-
mek amacıyla değişik hediyeler alındı.

c.  Atatürk, 19.05.1919 tarihinde Samsun’a çıkmış 
ve Millî Mücadele’yi başlatmıştır.

d.  Barışmak için söylediğin hani o “Sensiz yaşaya-
mam. Ölürüm.” sözlerine ne oldu?

e.  Bugün 17 Temmuz. Sıcaklar, alabildiğine bastır-
dı. Her yer alev alev. Ya dağa, ya denize kaçmalı.

2. İki cümle birbirine ancak, yalnız, fakat, ama, hat-
ta, yoksa, oysa, hâlbuki, ne var ki, öyleyse, çünkü gibi 
bağlaçlarla bağlanıyorsa bu bağlaçlardan önce hangi 
noktalama işaretleri kullanılır?

a.  nokta – iki nokta
b.  virgül – ünlem
c.  noktalı virgül – iki nokta
d.  virgül – noktalı virgül 
e.  kesme – kısa çizgi

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraçla ( ) 
gösterilen yere noktalı virgül konmalıdır?

a.  Bu sene organik sebze yiyelim diye bahçemize 
bir sürü şey ektik( ) maydanoz, biber, domates, 
nane, tere, fasulye, mısır...

b.  Müdür Bey, sürekli işten kaytaran arkadaşa 
daha fazla dayanamayarak söylendi( ) Lütfen 
artık kendinize çekidüzen verin. Aksi halde 
hakkınızda işlem yapmak zorunda kalacağım.

c.  Çocuk( ) – Anne ben geldim! Karnım aç, diye 
bağırdı.

d.  Bu sene kış oldukça çetin geçti( ) Evde ne odun 
ne de kömür kaldı, cepte ne para ne pul. Neyse 
bahara erdik de rahat ettik. 

e.  Yıllar( ) bu kadar çabuk geçmeseniz, beni böyle 
üzmeseniz, biraz merhamet etseniz, ne olur?

4.  Ülkemiz, turizm açısından bir cennet. Hangi köşe-
sini söylemeli bilmem ki: İstanbul, Bodrum, Kuşadası, 
Kaş, Antalya, Trabzon, Mardin ( )
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi nok-
talama işareti konmalıdır?

a.  Kısa çizgi
b.  İki nokta
c.  Ünlem
d.  Üç nokta
e.  Noktalı virgül

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde soru işareti (?) 
yanlış kullanmıştır?

a.  Ne yani, ben şimdi ne yaptığımı bilmiyor muyum?
b.  Yıllar sonra karşılaşmış bile olsak, insan aile 

dostuna böyle mi davranır Allah aşkına?
c.  Elim kolum kitaplarla dolu bir halde koşuştu-

rurken birden ayağım takılıp yere yuvarlanmaz 
mıyım, hem işim gücüm yarım kaldı, hem de 
ayağımı burktum?

d.  Arkadaşım, sence de böyle yaparak çocukça 
davranmış olmuyor musun? Ne dersin?

e.  Bu kadar yıl boyunca bir defa arayıp sormadı, 
bir haber yollamadı; sonra da hiçbir şey olma-
mış gibi çıkagelmez mi?

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraç işareti () 
yanlış kullanılmıştır?

a.  Fatih, Hz. Peygamber’in müjdelediği gibi, 
İstanbul’u 1453’te (H 857) fethetmiştir.

b.  Türkçede edebiyat kavramı için aynı zamanda 
yazın (yazılı olan şeyler) kelimesi de kullanıl-
maktadır.

c.  Şu üç şeyden asla hazzetmem: 1) yalan, 2) tem-
bellik, 3) dedikodu.

d.  Yahya Kemal, 1882’de (?) Üsküp’te dünyaya gel-
miş ve 1958’de İstanbul’da gözlerini yummuştur.

e.  Metafor türleri arasında şairane metafor (‘Göl-
lerde bu dem bir kamış olsam’ [Haşim]) bulun-
maktadır.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işare-
tinin kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı bulun-
maktadır?

a.  Geçenlerde adamın biri haykırıyor: 2010lara 
geldik hâlâ bu sorunlar çözülmedi, bundan son-
ra da çözülmeyecek galiba!

b.  Son yıllarda bizim işler oldukça kesat. Günlük 
kazanıp günlük yiyoruz.

c.  Öğrencilerin sınav kâğıtlarını incelediğimizde, 
ilkokuldan itibaren verilen sınava dayalı eğiti-
min olumsuz yönleri hemencecik göze çarpıyor.

d.  Baharın sonu yazın başında, Çukurova’nın tar-
lalarını kıpkırmızıya boyayan gelincik tarlaları-
nı görme özlemi, uzun yıllardır içimi yakıyordu.

e.  Sizi bilemem, ama ben, uzun kış gecelerinde en 
büyük keyfin güzel demlenmiş çay olduğunu 
düşünüyorum.

8.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti 
(’) yanlış kullanılmıştır?

a.  Ben sana “Git de parayı bozdur!” dediysem, 
1’lik, 2’lik mi yaptır dedim?

b.  Burada okuyan öğrenciler, Üniversite’nin sağ-
ladığı imkânlar dolayısıyla başka yerlere göre 
daha rahat eğitim görmektedirler.

c.  Birçok büyük şehirde olduğu gibi, İstanbul’da da 
gerçek İstanbul’lu neredeyse hiç kalmadı.

d.  Bence, Tanpınar’ın Huzur’u, Edebiyatımızın 
klâsiği sayılabilecek bir romandır.

e.  Anne babamı güç bela almaya ikna ettiğim kö-
peğim Cambaz’ı, üstelik eve hiç girmemesine 
rağmen, nedense annem bir türlü sevemedi.

9.  İnsan bir tabure üzerinde, adeta tünercesine, saatler-
ce bekledi mi beli öyle bir tutuluyor ki sorma gitsin()
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi nok-
talama işareti konmalıdır?

a.  Noktalı virgül 
b.  Soru
c.  Ünlem
d.  İki nokta
e.  Kısa çizgi 

10. Gerçekte söylenenin aksi düşünce taşındığını gös-
termek için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi 
konmalıdır?

a.  ayraç içinde nokta
b.  ayraç içinde ünlem
c. ayraç içinde soru 
d. ayraç içinde üç nokta
e.  ayraç içinde kesme
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Yaşamın İçinden
NOKTALAMA İŞARETLERİNİN DİLİ

Hadi Önal
Duygularımızı, düşüncelerimizi daha açık ifade etmek, 
cümlenin yapısını belirlemek, okumayı ve anlamayı 
kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini 
belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir noktalama işa-
retleri. Okullarımızda Türkçe öğretmenlerimiz kom-
pozisyonlarımızı değerlendirirken eksikliklerinden 
dolayı notlarımızı kırmasa, imtihanlarda soru olarak 
karşımıza çıkmazsa pek de aldırış etmeyiz noktalama 
işaretlerine. Oysa geçmişi günümüze taşıma görev 
ve sorumluluğunu üstlenen yazının; yerine göre dü-
zeni, yerine göre anlamı, yerine göre ruhudur nok-
talama işaretleri. Yazı, onunla anlamlanır, şifrelenir, 
dillenir,konuşur. 

Yazının en büyük yardımcısı âdeta olmazsa olmazı 
olan noktalama işaretlerinin arkasında kocaman bir 
dünya saklıdır. Söz ve düşünceyi belli şekil ve işaretler-
le ifade etmenin yanı sıra, noktalama işaretleri yazıyı 
kelime yığını olmaktan kurtarır.

Art arda sıralanan eş görevli kelime ve cümlelerin ara-
larına konan virgülden başlayalım isterseniz noktalama 
işaretlerinin yazı için hayatiyetini anlatmaya. Virgül, 
yazının âdeta anahtarıdır. Onsuz yazı karmakarışık bir 
hâl alır. Okuyucuya: “Dur! Hele bir nefes al!” dedirten 
bu işaret aynı zamanda metnin anlam kazanmasına ve 
anlaşılmasına vesile olur. Virgül, insanoğluna durup 
düşünmeyi öğretir. Virgül, insana hayatın basit değil 
ayrıntılardan müteşekkil olduğunu düşündürür.

Şüphe, merak, kuşku gibi kavramların yanı sıra çen-
gelli görünümü ile öğrenmenin sembolü olan soru 
işareti ile insan bilmediklerini öğrenir. Soru işareti, ar-
dına aldığı cümleye soru anlamı yükleyerek: “Ben seni 
sırtladım ama sen de benim içerisinden çıkamadığım 
konumuma açıklık kazandır.” der gibidir. Bu işaretle 
birlikte kafamızın köşesine yığdığımız problemleri çö-
zer, sorulara cevap ararız. 

Yazıda; sevinç, acı, korku, şaşkınlık gibi duygu dünya-
mızın iniş ve çıkışlarını anlatmak için ünlem işaretine 
sarılırız. Bu sihirli işareti çekip alırsanız yazıdan geri-
ye kuru, heyecansız bir söz yığını kalır. Konuşurken; 
duyguları, jestle, mimikle, tonlamayla anlatmak ko-
laydır elbette. Ya yazı ile nasıl anlatacağız sevincimizi, 
korkumuzu, hayretimizi, şaşkınlığımızı? Yazıya duygu 
katan, canlılık veren bu işaretle metin canlanır, renkle-

nir. Bir de bu işaretin sırlı bir biçimde parantez içerisine 
saklanmış hâli vardır. Parantez içindeki ünlem, kendi-
sinden önce gelen kelimeye ya da cümleye küçümseme, 
alay etme, inanmama anlamları kazandırır. Bu işaretin 
yokluğu demek, olay yazılarına nokta koymak demektir.

Nokta dedim de aklıma düştü. Sonu, bitimi ifade eden 
nokta elbette ki bütün noktalama işaretlerinin hem 
anası hem de isim babasıdır. Ancak, insana vurulan 
fânîlik mührü olan ölümü nokta ile özdeşleştirmek 
noktaya yapılacak en büyük haksızlıktır. Yeniden di-
rilmek olan ölümü en güzel anlatan noktalama işare-
ti üç noktadır. Sözün bir yerde kesilerek okuyucunun 
hayal kurmasına imkân tanıyan üç noktada devamlılık 
vardır, sır vardır, aynı zamanda okuyucuya saygı var-
dır. Üç noktanın bir başka görevi ise söylenmesi uygun 
olmayan kelimelerin yerine geçmesidir: “Sen rahat ol, 
söylemek istemediğini ben okuyucuya anlatırım merak 
etme!” dedirten üç nokta ile yazar rahat eder.

İki nokta insana: “Bak anlamadınsa açıklama yapa-
yım.” dedirtir. Yapılanın veya olanın nedenini, niçinini, 
nasılını sorgulayan bu işaret; insanoğluna yaptığının, 
yapacağının mutlaka açıklama gerektirdiğini fısıldar 
gibidir. 

Tırnak işareti, okuyucuyu arasına aldığı söze veya 
kelimeye yoğunlaştırır. Cümlede tırnak işareti aynı 
zamanda tırnakları arasına aldığı kelimeye önem ve 
itibar da kazandırır. Bu noktalama işaretinde biraz bö-
bürlenme, kendini beğenmişlik olsa da ahde vefanın 
en güzel örneği yine bu işarette saklıdır. Hani iyilikleri 
hatırlandığında; “Allah rahmet eylesin.” diyerek hayır-
la andığımız insanlar vardır ya; işte tırnak da yazıda 
başka insanlardan alınan düşünceleri muhafaza ettiği, 
söyleyenini hatırlattığı için âdeta aktarılan sözlerin sa-
hiplerine rahmet okutur. (...)

Kısa çizginin cümle içerisinde birçok vazifesine kar-
şılık uzun çizgi çoğu yerde konuşma çizgisi olarak da 
tanınır. Sözün başlangıcını ifade eden bu işaret daha 
çok olay anlatımlı yazılarda kendisine yer bulur.

İnceliğin, zarafetin neleri nasıl değiştirdiğini gösteren 
inceltme işareti aynı zamanda anlam karışıklıklarını da 
önler. Bir adı da uçurum olan yar, onunla birlik olunca 
sevgili; kışı sembolize eden kar da kazanç olup çıkar 
karşımıza. 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Özel adlara getirilen iyelik ve hâl eklerini ayırmak 
için konulan kesme işareti de yazıdaki karmaşıklığın 
önlenmesinde payına düşen görevi yerine getirmenin 
huzuru ile şöyle yaslanır ayırdığı kelimenin arkasına. 

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizel-
gede alt alta gelen aynı sözlerin veya söz gruplarının 
tekrar yazılmasını önlemek için kullanılan “denden” 
metnin seri okunmasına yardımcı olur.

İşte böyle çoğu zaman: “Aman sen de!” dediğimiz nokta-
lama işaretleri yazı dünyasının lüksü değil elzemidir. Ya-
zan her kişinin bu sevimli işaretlere gereken hassasiyeti 
göstermesi, yazdıklarının daha da anlaşılarak okunma-
sına vesile olacağını akıldan uzak tutmamalıdır. 

Kaynak: http://www.yuzaki.com/content/view/1245/ 
12/ Erişim tarihi: 18.09.2012

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Nokta” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Noktalı Virgül” ve “Virgül” 

konularını yeniden gözden geçiriniz. 
3. e Yanıtınız yanlış ise “Noktalı Virgül” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz. 
4. d Yanıtınız yanlış ise “ Üç Nokta” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Soru İşareti” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise “Ayraç” ve “Köşeli Ayraç” 

konularını yeniden gözden geçiriniz. 
7. a Yanıtınız yanlış ise “Kesme” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
8. c Yanıtınız yanlış ise “Kesme” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
9. c Yanıtınız yanlış ise “ Ünlem” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “ Ünlem” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Yazım yönünden fark bulunmaktadır. Tarih tamamen 
rakamlarla yazılıyorsa, rakamlar arasına nokta konur. 
Eğer ay ismi yazıyla belirtilmişse, ay isminden önce ve 
sonra nokta konmaz.

Sıra Sizde 2
Bu zamirler aynı zamanda işaret sıfatıdır: bu kitap, şu 
kadın, o çocuk. Bundan dolayı bu zamirler kullanıldı-
ğında, bazen bunların zamir mi yoksa işaret sıfatı mı 
olduğu anlaşılmayabilmektedir. Bu karışıklığı gider-
mek için, gerekiyorsa, bunlardan sonra virgül koymak 
uygun olur. “O gazetelerde resmini gördüğümüz kişi 
değil.” cümlesi ile “O, gazetelerde resmini gördüğümüz 
kişi değil.” cümlesi mukayese edildiğinde görüldüğü 
gibi bir virgül anlamı ne kadar değiştirmektedir. İlk 
cümlede “o” işaret sıfatıdır; ikinci cümlede ise şahıs za-
miri görevindedir.

Sıra Sizde 3
Sıralı, bağlaçlı, girişik gibi birden çok cümlenin birlikte 
kullanıldığı yapıların öznesi ortak ise, bu durumda öz-
neden sonra konabilir. Örnek: Ben; gençliğimde hem 
çalışıp ekmek paramı kazandım, hem de eğitimime 
devam ettim.

Sıra Sizde 4
İki noktadan sonraki kısımda örnekler veriliyor ve 
bunlar özel isimse büyük, cins isimse küçük harfle ya-
zılır; eğer iki noktadan sonraki kısım açıklama cümlesi 
ise diğer cümlelerde olduğu gibi büyük harfle başlar ve 
cümlenin hangi noktalama işareti ile bitmesi gereki-
yorsa o işaret konur.

Sıra Sizde 5
Karşılıklı konuşma metinlerde üç nokta, konuşanın 
kararsızlığını, tedirginliğini, sessizliğini veya sessiz kal-
dığını, duraksadığını veya kekelediğini, genel ahlâka 
aykırı veya söylenmemesi gerekeni; örnekler sıralanı-
yorsa bunların devam ettiğini belirtmek, benzer öğe-
leri uzun uzadıya sıralamamak, son olarak da anlatımı 
pekiştirmek için kullanılır.
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Sıra Sizde 6
Soru ekinin, -DI ve -mAz zaman ekleriyle kullanıldı-
ğında meydana gelen yapı, eğer zarf işlevindeyse soru 
eki kullanılmaz. “Şimdi geldi mi bütün işleri çabucak 
bitirir.” veya “Böyle avaz avaz bağırmaz mı, bütün cin-
lerim tepeme çıkıyor.” cümlelerindeki altı çizili kısım-
lar görüldüğü gibi cümleye soru anlamı katmamakta, 
yalnızca cümlenin zaman zarfını oluşturmaktadır. 
Aynı şekilde “güzel mi güzel”, “uzak mı uzak” veya “İyi-
si mi, ben gideyim!” örneklerindeki soru ekleri de soru 
anlamı katmaz. Yalnızca anlamı pekiştirir. Bu gibi kul-
lanımlarda da soru işareti kullanılmaz. 

Sıra Sizde 7
Ayraç içinde ünlem kullanılması, esas olarak konuşma 
metinlerinde görülür. Burada amaç, konuşanın söyle-
diğinin aslında tam tersini düşündüğünü göstermektir. 
Bilindiği gibi, konuşma dilinde kullanılan jest ve mi-
mikler için yazı dilinde noktalama işaretlerinden ya-
rarlanılır. Ayraç içinde soru işareti ise, genelde bilimsel 
yazılarda, emin olunmayan, şüpheli durumları belirt-
mek için kullanılır.

Sıra Sizde 8
Tırnak işareti kullanıldığında, tırnak içindeki kısım bir 
kelime ve kelime öbeği ise küçük harfle; cümle ise tıpkı 
tırnak dışındaki bir cümlede olduğu gibi büyük harfle 
başlar ve cümle hangi noktalama işaretiyle bitecekse 
onunla bitecek şekilde yazılır. 

Sıra Sizde 9
Tersine Dönen Şemsiye
Türkiye(’)de artık kent nüfusunun köy nüfusunu aştığı 
biliniyor(.) Yine biliniyor ki(,) kentlerde toplanan nüfus 
esasen ülkemizin on iki büyük yerleşim biriminde yo-
ğunlaşmıştır(.)

Son nüfus sayımında Doğu Anadolu(’)da bazı kentlerin, 
çevrelerinde vuku bulan nüfus hareketini çekemedikle-
ri(,) bu bir yana kendi öz nüfuslarından kaybettiklerini 
gördük(.) Kars ilimiz bunun en çarpıcı örneğini teşkil 
ediyor(.)

Kentlere akan kalabalıklar köyün alışkanlıklarını(,) 
âdet ve davranışlarını da birlikte getirmişlerdi(.) Oysa 
kent, kurallarını koyan bir yapı arz ediyordu(.) Kırsal 
alanların alabildiğine hür havasını tatmış olan köylü(,) 
hareketlerinde tabiata uyum hariç fazla bir kısıtlamayı 
tanımamıştı henüz(.) Bunlar hep bildiğimiz şeyler(.)
Belki şu da ilave edilmelidir(.)

Kente inen köylü(,) şehirlinin yoğun yerleşimi içinde on-
lara ayak uydurmakta zorluk çektiği gibi(,) kentlinin ha-
yatını da zora koşmuştu(.) Nerede durulacak(,) nerede 
yürünecek(,) nerede bağırılacak(,) nerede susulacak(;) 
çöpler nereye atılacak(,) halı ne zaman pencereden silki-
lecek(,) apartman komşuluğu nasıl yürütülecek(,) bütün 
bunlar ve beraberinde yüzlerce davranış biçimi onu bu-
naltıyordu(.)
(...)

Şimdi moda(,) yayla turizmine(,) köylere(,) kırlara(,) 
çiftlik(,) evlerine doğru yönelmişti(.)

Kentli nüfusun varlıklı kesimi (“)artık buralarda ya-
şanmaz(”) diyerek(,) büsbütün kenti terk etmeye hazır-
lanıyordu(.) Serin dağ başları(,) buz gibi suların aktığı 
yaylalar(,) bakir orman alanları(,) sessiz mıntıkalar(,) 
bilhassa antik özelliği bulunan yöreler(,)terk edilmiş eski 
köyler seçiliyordu(.) Buralarda yıkılmaya yüz tutmuş bir 
köy evi satın alınarak restore ediliyor(,) (“)çılgın kalaba-
lıktan uzakta(”)(,) doğa ile başbaşa bir yaşam tahayyül 
ediliyordu(.)

Bu moda henüz uç vermiştir(.) Yakında köylere doğru 
yoğun bir göç başlarsa şaşmayalım(.) Şemsiye tersine 
dönüyor gibi(.) 

Ama şehrin konforuna alışmış(,) elleri kürek sapı tut-
mamış insanlar(,) tabiatın istediği uyumu nasıl gerçek-
leştirecek(?) Yoksa yerleştikleri evlerin bakımı için yine 
şehirden birer (“)temizlikçi kadın(”) mı getirecekler(?)

Bütün bunları zaman gösterecek(.)

(Mustafa Kutlu, Şehir Mektupları)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Türk yazı dilinin temel yazım kurallarını sıralayabilecek,
Yazım kurallarına uymamaktan kaynaklanan anlatım bozukluklarını değerlen-
direbilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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GİRİŞ
Yazı yazmak yalnızca harfleri tanımak, onları bir araya getirerek anlamlı sözcük-
leri veya cümleleri sıralamak değildir. Bir yazının amacına ulaşabilmesi için uyul-
ması gereken birtakım biçimsel kurallar vardır. Bu kurallara yazım kuralları denir.

Yazı dili konuşma diline göre daha tutucudur, yani yazı dilinin kuralları ko-
nuşma diline göre daha yavaş değişir. Dilin hem yaşayanlar hem de geçmişle gele-
cek nesiller arasında köprü olma niteliği dikkate alındığında, her neslin yazı dilini 
kendisine göre yeniden yapılandırmasının doğru olmadığı görülecektir. Ama bu, 
“Yazı dili asla değişmemeli, sonsuza kadar sabit kalmalı.” demek değildir. Ancak 
herkes dilediği gibi yazmaya kalkarsa anlaşma güçleşecek, hatta belki mümkün 
olmayacaktır. Hepçilingirler (2000:164), yazımla ilgili kaygılarını Türkçenin so-
runları üzerine yazılar yazarken şöyle dile getirir:

“Hiçbir dilde sözcükleri aklına estiği gibi yazdırmazlar insana. Dilin belli kuralları 
vardır, o dili kullanan herkes bu kurallara uymak zorundadır. Uymayanlar, toplum-
da gülünç duruma düşer, cahillikle suçlanır. Türkçe bu kadar başıboş bir dil midir 
ki herkes her sözcüğü dilediği gibi yazabiliyor! Çok ünlü bir yazar biliyorum, ‘Bana 
göre böylesi doğru’ deyip ‘bir şey’ yerine ‘bişey’ yazardı. İlginçlik olsun diye tümceleri 
küçük harfle başlatan, özel adları küçük harfle yazan yazarlar da var. Yazım konu-
sunda yazarlara düşen bir görev vardır; ama o görev, yazımı bozmak değil, doğru 
yazımı yaygınlaştırmaktır.”

Günümüz teknolojisinin kullanımının bir uzantısı olarak genel ağ ve taşına-
bilir telefonda yapılan yazışmalar, yazım kurallarının kullanımını olumsuz etki-
lemektedir. Bu yazışmalarda kullanılan bazı yeni kısaltmalar (slm “selam”, nbr “ne 
haber”, kib “kendine iyi bak” vb.), Türkçe ünlüleri (glyrm “geliyorum”, bk “bak” 
vb.) veya Türkçe karakterleri (i, ı, ö, ü, ç, ş) kullanmama, noktalama işaretlerini 
yanlış veya eksik kullanma, bazı simgelerle birlikte yeni birtakım noktalama işa-
retleri ( : ) “mutlu olmak, gülmek :( “üzgün olmak” ,>:( “ağlamak” vb.) kullanma 
gibi yazı dilinde görülmeyen durumlar söz konusudur. Gelişen teknolojiye her 
alanda olduğu gibi, yazı dilinde de uyum göstermek gereklidir. Ancak bu yapılır-
ken yazım birliği bozulmamalı ve doğru iletişim engellenmemelidir. 

Yazım Kuralları
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Yazımda yazım kurallarına uymamak, okuyucunun o yazıyı okumasını güçleş-
tirir; onu, okuma sırasında belirsizliklere düşürür. Yazdıklarımızın hem günümüz 
hem de gelecek kuşaklarca anlaşılmasını sağlamak için yazımda belirlenen ortak 
kurallara uyulmalıdır.

 
YAZIM KURALLARI
Konuşurken eksiksiz ve doğru anlaşabilmek için nasıl ki konuşma dilinin kural-
larına uymak gerekiyorsa benzer durum yazı dili için de geçerlidir. Yazı dilindeki 
bu kurallar aslında bir kabullenmeden ibarettir.

Türkçenin yazım kurallarının oluşması süreci, Türk Yazı Devrimi ile başlamış-
tır. 12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügatı, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk 
harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir. Bu yazım kılavuzu 1941 yılına kadar 
basın-yayın ve eğitim kurumlarında kullanılmıştır. Bu on üç yıl içerisinde ‘söyle-
yişe göre yazım’ öncelik taşımıştır. Uygulamada ortaya çıkan yazım sorunlarına, 
Türk Dil Kurumu’nca 1941’de İmla Kılavuzu adıyla yeniden basılan yazım kılavu-
zu ile çözüm aranmıştır. İmla Kılavuzu 1962’ye kadar yedi kez; 1965’te Yeni İmla 
Kılavuzu adıyla içeriği yeniden düzenlenerek dört kez (1965-1968); 1970’te Yeni 
Yazım (İmla) Kılavuzu olarak iki kez; 1973’ten 1981 yılına değin de Yeni Yazım 
Kılavuzu adıyla beş kez basılmıştır. Türk Dil Kurumu’nun on bir baskı yapan ya-
zım kılavuzu ile Türkçenin yazımı büyük ölçüde geleneksel bir yapıya kavuşmuş-
tur (Çotuksöken, 2001:47). 

Bu tarihten sonra kurumun yayımladığı kılavuzlar ile özel kuruluşların ve 
yayınevlerinin yayımladıkları arasında bir örneklik sağlanamamış, yazımla ilgili 
sorunlar artmıştır. TDK tarafından 1985’te İmla Kılavuzu, 2005’ten itibaren de 
Yazım Kılavuzu adıyla yeni baskılar yapılmıştır. Günümüzde basılı yazım kılavuz-
larıyla birlikte genel ağda, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan yazım 
kılavuzlarının yanı sıra Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi http://www.tdk.gov.tr 
adresinde yazım kılavuzu bulunmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi yazımla ilgili kurallar zaman içinde değişebilmek-
tedir. Farklı dönemlere ait yazım kılavuzları incelenecek olursa, kimi konularda 
farklı yaklaşımların uygulandığı görülebilir. Ancak yine de büyük harf, özel isim-
lerin yazımı, hece bölmesi, dA pekiştirme bağlacının yazımı gibi temel konularda 
büyük ölçüde birlik sağlandığı görülmektedir. Dolayısıyla değişik dönemlere ait 
yazılı ürünlerde yazım farklılıkları söz konusu olabilmektedir. Bu ünitede Türkçe-
nin değişmeyen yazım kuralları göz önünde bulundurularak temel yazım kural-
ları betimlenecektir.

Aynı dili kullanan farklı topluluklarda farklı uygulamalar olabilir. Örneğin, Latin 
alfabesi kullanan Azerbaycan, Türkmen ve Özbek lehçelerinde, bizden farklı olarak, 
özel isimlere hangi ek gelirse gelsin kesme işareti kullanılmaz.

Büyük Harf Kullanımı
1. Bütün özel isimler -kişi adları ve soyadları, ülke, millet, dil, din, mez-

hep, gezegen, yer, bölge, yerleşim birimleri, kurum, kuruluş, eser, gaze-
te, dergi, kanun, tüzük, dönem, mevsim, (belirli bir tarih bildiren) ay ve 
gün, bayram, toplantı vb. isimleri - büyük harfle başlatılır.

O da dosyayı, Cenevre’deki İnsan Hakları Yüksek Komisyonu’na vermiş. (Ayşe 
Kulin, Türkan) 
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Cins isimler, özel isimlerin yerine kullanıldığında bunlar da büyük harfle başlatılır. 

Türk savunmasını hırpalamak için sık sık bataryaları bombardıman eden 
Müttefik donanmasına ait bir muhrip havanın kapalı olduğu bir günde 
Boğaz’ın önlerinde göründü. (Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri)

2. Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılır.

Dilimizin kimliğimizi ele vermesi kaçınılmazdır. Ama bu ele veriş parmak izinin 
yahut DNA’nınki kadar kesin olamaz; çünkü genetik kimliğimizi değil, sosyal kimli-
ğimizi belli eder dilimiz. (Hayati Develi, Dil Doktoru)

3. Bütün cümleler ile şiirlerde dizeler büyük harfle başlar. 

Vakit gece yarısını geçmiş olmalıydı. Annem ve kız kardeşlerim çoktan uyumuş-
lardı. Arada, dışarıdan babamın kalın öksürüğü geliyordu. Biz Niyazi’yle koyun ko-
yuna, usul usul konuşuyorduk. (Orhan Kemal, Baba Evi)

Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü,
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
   (Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru)

4. İki noktadan sonra veya tırnak içinde verilen cümlelerin ilk kelimesi 
büyük harfle başlar ve sonuna ilgili noktalama işareti konur.  

Konsolosluktan iki memur geliyor ve neyi vardı, ne ile geldi diye eşyalarına el 
koymak istiyorlarsa da Hatice Hanım “Ne ile yolladınız ki ne istiyorsunuz? Biz de 
âdettir, ölenin eşyaları fakire fukaraya dağıtılır.” diyor. (Sâmiha Ayverdi, Hey Gidi 
Günler Hey)

Konuşmaya başlayınca şunu gördük; hepimizin anlattıkları hemen hemen ay-
nıydı: Bir zaman tünelinin içine girmiş, ortaçağın da ötesinde bir zamana geçiş yap-
mıştık. (Ayşe Kulin, Türkan)

5. Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır.

Sultan Murat, Şah İsmail, Yüzbaşı Cengiz Topel, Dede Korkut, Nene Hatun, 
Hala Sultan vb. 

Şeyh Galib’in cenazesi yıkanırken, henüz hayatta olan babası Mustafa Reşid 
Efendi’nin oğlunu son olarak görmek istediği, teneşirin başında, yağmur gibi dökü-
len gözyaşları ak sakalından süzülürken “Ah oğul, bu tahtaya kara sakal yakışmı-
yor” dediği bilinmektedir. (Beşir Ayvazoğlu, Kuğunun Son Şarkısı)

Aslında unvan olan sözcükler, belli kişileri ifade için kullanılıyorsa bunlar da büyük 
harfle yazılır. 

Hocamız ne Ahmediye bilir, ne Muhammediye. Elinde bir hutbe kitabı. Galiba 
tâ Gazi’nin cumhurbaşkanlığı yıllarında Ankara’dan yazıp yollamışlar (...) (Fa-
kir Baykurt, On Binlerce Kağnı)
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6. Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır. 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Meslektaşlar, Aziz Dostum, Sevgili Babacığım vb.

Muhterem Dedeciğim;
Pek çok savaşa girip, çıktık; baskınlara uğradık; baskınlar yaptık. (...)
(Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri)

7. Kitap, dergi, bildiri vb. gibi çalışmalarda, yazı başlıkları ve çizelge, şema 
vb. ile ilgili açıklamaların ilk harfleri büyük yazılır. 

Yazım Kuralları, Büyük Harf Kullanımı vb.

8. Tabela, levha gibi yazılarda sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır. 

Yasak Bölge.

9. Özel adlardan türetilen bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır.

Türkçülük, Türklük, Eskişehirli, Müslümanlık vb. 

Tırnak içinde verilen aktarma cümleler nasıl yazılmalıdır? Açıklayınız. 

Yabancı Özel İsimlerin Yazımı
1. Türkçeye eskiden yerleşen yabancı isimler söylendiği gibi yazılır. 

Çaykovski, Aristo, Dante, Şarlo, Tokyo, Kolombiya, Çar Nikola, Paris, Nis vb.

Şu bölgede altın varmış denildi mi, halk deliye dönüyor. Şarlo’nun “Altına Hü-
cum” filmi, mezar taşıdır. (Melih Cevdet Anday, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış)

2. Latin alfabesi kullanan ülke ve toplumlara ait özel isimler aynen yazılır. 

Rio de Janeiro, Margaret Thatcher, Noam Chomsky, National Geographic vb.

Amerika’nın en köklü dergilerinden Atlantic, dünyanın en iyi oyuncuları ola-
rak görülen isimlerin en kötü performanslarını bir araya getirdi. Listede Robert De 
Niro’dan Hellen Mirren’e kadar birçok ünlü isim var. (Milliyet, 20.07.2012) 

3. Latin alfabesi kullanılmayan ülke ve toplumlara ait özel isimler söylen-
diği gibi yazılır. 

Yeltsin, Nikolas Papadopulos, Benazir Butto, Faysal, Dubai, Tiananmen vb.

“Arap Baharı”nı tetikleyen Tunus halkı Zeynel Abidin’i devirdikten sonra ge-
çen yıl seçimlere gitmişti. (Semih İdiz, Mağrip’ten İyi Haberler Geliyor, Milliyet 
23.07.2012)

Latin alfabesi kullanmayan ülke ve toplumlara ait özel isimler son yıllarda, ne ya-
zık ki İngilizcede yazıldığı gibi alınmaktadır. Bu durum, dilde bozulmaya neden 
olmaktadır. Mohammad Yousuf doğrusu Muhammed Yusuf, Mahmoud doğrusu 
Mahmud vb. 

1
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Özel İsimler Dışındaki Yabancı Sözcüklerin Yazımı
Türkçeye hem Doğu hem de Batı dillerinden pek çok yabancı sözcük girmiştir. 
Dilimize yüzyıllar öncesinden Arapça, Farsça, Yunanca, Ermenice, Çince, Moğol-
ca gibi dillerden giren sözcükler, okunduğu biçimde yazılmaktadır. Batı dillerin-
den eskiden giren sözcüklerinde önemli bir kısmı okunduğu gibi yazılmaktadır: 
romatizma, aktör, makine, traktör, tren, otobüs, bilet, gardırop, liman, gazete, tiyat-
ro, balerin, futbol, opera, trajedi, roman vb. Ancak günümüzde Türkçeye, Batı dil-
lerinden, özellikle de İngilizceden pek çok sözcük girmekte ve bunlar alındıkları 
dildeki özgün yazımı ile yazılmaktadır: check-up, e-mail, scanner, cafe, cd player, 
cd writer, check in, x-ray cihazı, cool, ambulance, emergency, wc, full-time, part-
time, wireless, mause, shopping center, showroom, online vd. 

Türkçede sözcük başında çift ünsüz bulunmaz. Batı dillerinden giren bu tip söz-
cükler genellikle aslına uygun biçimde yazılır: gramer, stop, kral, kritik, plan, tren, 
slogan, psikoloji, staj, spor, program, propaganda, kriz, traktör, grafik, stateji vb. Bu 
tür sözcüklerin çok azında sözcüğün başına ünlü veya baştaki çift ünsüz arasına bir 
ünlü getirilerek yazılır: İslav, istep, iskele, iskelet, islim, istasyon; kulüp gibi. 

Dilimizde sözcük sonunda bulunabilecek ünsüz çiftleri bellidir: Türk, kürk, 
bark, sarp, art, kart, alt, ant, ters, arş, ahenk gibi. Batı dillerinden giren ve son 
hecesinde bu yapılara uymayan çift ünsüzlerin bulunduğu sözcükler, özgün biçi-
miyle yazılır: teyp, film, norm, form, modern, Frank, org, morg, romantizm, atle-
tizm vb. Ancak az da olsa bu tip sözcüklerin yazımında, sondaki çift ünsüzünün 
arasına ünlü türetildiği görülmektedir: term > terim gibi. 

Günümüzde, özellikle de basın yayın organlarında, dilimize yerleşen ve yazıldığı gibi 
okunan IMF, kulüp, top, enternasyonal gibi birtakım Batılı sözcükleri, İngilizcedeki 
yazılış ve okunuş biçimleri ile kullanma eğilimi, yazım birliğini bozmaktadır.

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Bitişik Yazılan Sözcükler
1. İki sözcük birlikte kullanıldığında ses düşmesi, türemesi veya değişmesi 

oluyorsa bitişik yazılır. 

his etmek > hissetmek, şükür etmek > şükretmek, kayıt olmak > kaydolmak, pa-
zar ertesi > pazartesi, kahve altı > kahvaltı, kaplu bağa > kaplumbağa, kayın ana > 
kaynana, sütlü aş > sütlaç, ne için > niçin vb.

Üsküdar, Beylerbeyi sırtlarına bakar dururduk. Geçen gemileri seyrederdik. 
(Murathan Mungan, Kadından Kentler)

2. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl an-
lamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa bitişik yazılır.

hanımeli (çiçek adı), kalburabastı (tatlı adı), imambayıldı (yemek adı), üçayak 
(bir halay türü), danaburnu (böcek adı), suçiçeği (hastalık), dilberdudağı (tatlı 
adı), kargaburnu (alet), demirbaş (dayanıklı veya temel eşya) vb.

Yine bir gün, 27 yaşındaki üsteğmen, Çanakkale’den geçecekleri gün ve saati, 
denizaltının uğradığı bir limandan telefonla haber verir nişanlısına. (Sunay Akın, 
İstanbul’da bir Zürafa)

Birleşik sözcükler, iki ya da 
daha çok sözcüğün birlikte 
kullanılmasıyla oluşan 
ve anlamlı tek bir sözcük 
işlevi gören ögelerdir. 
Belirtisiz ad tamlamaları, 
sıfat tamlamaları, sıfatların 
addan sonra gelmesiyle 
oluşan ve genellikle deyim 
olarak kullanılan yükleme 
grupları, birleşik fiiller, 
ikilemeler, kısaltma grupları 
ve kalıplaşmış çekimli 
fiillerden oluşan ifadeler, yeni 
bir kavramı karşıladıklarında 
birleşik sözcük olurlar.
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Birleşik sözcüklerde, her iki sözcük de anlamını yitirmişse birleşik yazılır; ancak 
aslında birleşik isim olup da insanları nitelemek için kullanılan eli sıkı, eski tüfek, 
demir yumruk, eski toprak, yeni yetme, sonradan görme gibi sözcükler ayrı yazılır.

3. Gerçek anlamı dışında, yardımcı fiil olarak kullanılan, vermek, durmak, 
yazmak, kalmak, bilmek ve gelmek fiilleri, kendisinden önceki fiile -A, 
-U, -I zarf-fiil ekleri yardımıyla bağlandığında bitişik yazılır.

uyuyakalmak, düşeyazmak, bilebilmek, bekleyedurmak, düşüvermek, okuyagel-
mek vb.

Bir tohum toprağa düşmeyegörsün, ne yapar eder, çatlar, sonra da fırsatını bulup 
gelişir böyle. (Fakir Baykurt, On Binlerce Kağnı)

Gerçek sanat eseri böyle en basit tabakadan bir insana seslenebilmeli, duygusunu 
ona aktarabilmeli. (Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri)

4. Fiil çekim eklerinin ve fiilimsilerin kalıplaşmasıyla ortaya çıkan ve yeni 
anlam taşıyan sözcükler bitişik yazılır.

yapboz, gelgit, çekyat, kadirbilmez, barışsever, çıtkırıldım, gecekondu, dedikodu, 
kaptıkaçtı, biçerdöver, uyurgezer vb. 

Mehmet Ali’nin, bana bir “Allahaısmarladık” demeden gitmiş olmasına ihtimal 
veremiyorum. (Yakup Kadri, Yaban)

5. Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik 
yazılır.

Gülenay, Alper, Songül, Birol, Ertan, Ertürk, Türker, Akbay, Erdemir; Kırklareli, 
İçel, Çanakkale, Kırıkkale, Karadeniz, Kocatepe, Uludağ, Yenişehir, Yeşilırmak, Os-
maneli; Yükseköğretim Kurumu, Açıköğretim Fakültesi, Genelkurmay, Osmangazi 
Üniversitesi vb.

Kasımpaşa’dan Beyoğlu’na hiç çıkmamış adam ilk konuşmaya başladığı zaman, 
kara gözlerini açmıştı. (Sait Faik, Bütün Eserleri 1 Semaver Sarnıç)

Hastahane, postahane, pastahane, eczahane gibi yaygın kullanılan birleşik yapıdaki 
yer adları hastane, postane, pastane, eczane biçiminde söylenip yazılmaktadır.

6. Ara yönleri bildiren sözcükler ile artık somut yer bildirmeyen alt, üst, 
üzeri sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

kuzeydoğu, güneybatı; gözaltı, suçüstü, ayaküzeri vb.

Meğerse bir sandalda gidiyormuş. Meğerse vakit akşamüzeri, günbatımı, akşam-
mış. (Selim İleri, Gramafon Hâlâ Çalıyor)
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7. Dilimize Arapça ve Farsçadan geçen, tek sözcük gibi düşünülen tamla-
malar bitişik yazılır. 

fevkalade, suikast; ehlibeyt, cihanşümul, hüsnüniyet, gayrimenkul vb.

Demokrasi - tabii kastettiğimiz kurallarına göre oynanan demokrasi - devlet yö-
netiminde neden yine de en ehvenişer rejimdir? ( Haldun Taner, Koyma Akıl, Oyma 
Akıl)

Birleşik sözcüklerin yazımında kurallar henüz tam oturmamıştır: ilkokul ama ilk 
adım; bugün ama o gün vb. Bu yüzden çelişkiye düşüldüğünde mutlaka yazım kıla-
vuzuna bakılmalıdır.

Yön bildiren sözcüklerle kurulan yapıların yazımı nasıldır? Açıklayınız.

Ayrı Yazılan Sözcükler
1. İsim + fiil tarzında kurulan yapılarda eğer ses düşmesi veya değişmesi 

yoksa bu tip birleşik sözcükler ayrı yazılır. 

kabul etmek, namaz kılmak, yok olmak, not etmek vb. 

2. Hayvan veya bitki, eşya veya alet, durum, yer, bilim ve bilgi, yiyecek, gök 
cisimleri, organ, zaman, renk, yön, yol ve ulaşım vb. bildiren sözcükler-
den birisi ile oluşan ve bunlardan birisinin anlamını koruduğu birleşik 
sözcükler ayrı yazılır.

köpek balığı, muhabbet kuşu, hamam böceği, deniz yılanı, küpe çiçeği, yer el-
ması, şeker kamışı, kuru incir, tuz ruhu, sirke ruhu; boy aynası, çakmak taşı, masa 
örtüsü, ay tutulması, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, gece yarısı, hafta başı; gül rengi, 
gece mavisi, açık sarı, koyu yeşil, ses bilgisi, halk bilimi, Çoban Yıldızı, Kutup Yıldızı, 
Kuyruklu Yıldız, gök taşı, Doğu Anadolu, Kuzey kutbu, Kemalpaşa tatlısı, içli köfte, 
badem şekeri, Adana kebabı, maden suyu, meyve tatlısı, aşık kemiği, işaret parma-
ğı, azı dişi, takma kirpik, köprü yol, çevre yolu, keçi yolu vb.

Yazı dilimizde burada sıralanan kurallara uymayan, yani birleşik sözcüğü oluşturan 
ögelerden birinin anlamını koruduğu birtakım sözcüklerin birleşik yazılması yay-
gınlaşmıştır: başöğretmen, başrol, binbaşı, onbaşı, birtakım, birkaç, çayhane, 
yazıhane, huzurevi, gözlemevi, depremzede, bankerzede, beyzade, amcazade, 
halaoğlu, dayıoğlu, seyahatname, beyanname vb. 

3. İç, dış, alt, üst, ön, art, büyük, küçük, orta, karşı, sağ, sol, bir, iki, tek, 
çift, sıra, gibi sözcüklerin başta olduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır.

iç savaş, dış borç, alt kurul, art niyet, arka plan, karşı oy, büyük harf, orta oyunu, 
sağ açık, tek hücreli, çift kanatlı, ardı sıra, yasa dışı, yurt içi, fizik ötesi, alt yazı vb.
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İkilemelerin Yazımı
1. Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulma-

dan yazılır.

renk renk, hızlı hızlı, düşe kalka, koşa koşa, açık seçik, büyük büyük, çarşı pazar, 
eğri büğrü, çoluk çocuk, tek tük, pat küt, gümbür gümbür, masa filan, falan falan, 
falan filan, defter mefter, yol mol vb.

Belli ki anasından, atasından, obasından kopmak kolay değildi. Yüreğinin bir 
yanı usul usul sökülüyordu. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

Pekiştirme Sıfatlarının Yazımı
1. Pekiştirme sıfatları, sözcüğün ilk hecesinin ünlüyle biten kısmı alınarak 

bunlara p, r, s, m seslerinin getirilmesiyle türetilir ve bunlar birleşik ya-
zılır. Bu yapıların daha da pekiştirildiği veya bu yapılarda ünlü türeme-
lerinin ortaya çıktığı görülür.

yemyeşil, gömgök, kopkoyu, pespembe, yusyuvarlak, kapkaranlık, sırsıklam, çar-
çabuk, çırılçıplak, güpegündüz, çepeçevre, sırılsıklam, paramparça vb.

Kar yağıyordu, ne uzun yoldu! Kar yağıyordu ve Köprü’ye çıktığımızda İstanbul 
bembeyaz kesilmişti. (Selim İleri, Gramofon Hâlâ Çalıyor)

Pekiştirme sıfatları nasıl yazılır? Açıklayınız.

Ek Fiilin Yazımı 
1. İsim veya fiil soylu yüklemlere, ek fiilin çekimli idi, imiş veya ise bi-

çimleri getirildiğinde bunlar ayrı veya bitişik yazılabilir. Aynı durum ek 
fiilin zarf-fiil biçimi olan iken için de söz konusudur.

Sözcük ünsüzle biterse baştaki /i/ sesi düşer ve tıpkı bir ek gibi ses uyumlarına 
girer: öğretmen idi / öğretmendi; gelmiş idi / gelmişti; doktor imiş / doktormuş, oku-
yacak imiş / okuyacakmış; çocuk ise / çocuksa, yapıyor ise / yapıyorsa; genç iken / 
gençken, bilmez iken / bilmezken vb. 

Ustayla çırak hiç konuşmazlardı. Anlaşmaları için konuşmanın da hiç gereği 
yoktu. Birbirlerine nasıl davranacaklarını ikisi de ıncığına cıncığına, kadar çoktan 
öğrenmişlerdi. (Yaşar Kemal, Al Gözüm Seyreyle Salih)

2. Sözcük ünlüyle bitiyorsa, ek fiilin başındaki /i/ ünlüsü yarı ünlü /y/ sesi-
ne dönüşür.

başarılı idi / başarılıydı, gelmeli idi / gelmeliydi; hasta imiş / hastaymış; almalı 
imiş / almalıymış; yolcu iken / yolcuyken, okumalı iken / okumalıyken vb. 

Zaman zaman, alıyor beni bir merak: İnönü de roman okur muydu acaba? Viyo-
lonsel çalmaya heves ettiğini duymuştuk, roman okuduğunu, hayır! Ya Bayar, acaba 
o okur muydu? (Attilâ İlhan, Hangi Edebiyat)

3



3. Ünite - Yazım Kuralları 63

Ek fiilin -ken zarf-fiil almış biçimi iken - ek fiilin idi, imiş ve ise biçimlerinden farklı 
olarak - ekleştiği zaman uyuma girmez: yaşlıyken, yapıyorken vb.
Hüseyin ölen ağabeyimin adıymış, daha üç aylıkken ölmüş, sonra ben doğunca, 
bana onun adını vermişler. Buralarda böyle şeyler olur. (Murathan Mungan, 
Kadından Kentler)

Ek fiilinin -ken zarf-fiil ekini almış biçimi iken, isimlerle kullanıldığında ne tür kul-
lanım özellikleri meydana çıkar? 

Geniş Zaman Çekimli Fiillerin Yazımı
1. Türkçede tek heceli olumlu fiil köklerine, geniş zaman ekinin ne şekilde 

geleceği sorunludur. Hangi fiilde ekin -Ar, hangisinde -(X)r geleceği ko-
nusunda kesin bir kural yoktur. 

koy-ar, sor-ar, yat-ar, sat-ar, at-ar, bak-ar, yut-ar, an-ar, çöz-er, ör-er, tut-ar, dol-
ar, er-er; ancak ol-ur, gel-ir, bul-ur, kal-ır, var-ır. 

-mAk Mastar Ekinin Yazımı
1. -mAk mastar eki; iyelik veya yönelme (+a), belirtme (+i), tamlayan (+in) 

hali ile çokluk (+lAr) ekleriyle kullanıldığında -mA olmaktadır. 

görmek ancak görmem, görmen, görmesi; görmeye, görmeleri, görmenin vb. 
“Gitmek lazım!” ancak “Gitmem lazım!”

Madem ki yazarı yazmaya iten, açığa vuramayıp bastırmak zorunda kaldığı 
isteklerdir, o halde bunlar bir yolunu bulup kılık değiştirerek kendilerini eserde belli 
edeceklerdir; (...) (Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri)

Sayıların Yazımı
1. Ondan itibaren birleşik rakamlar yazıyla verildiğinde bunlar ayrı ayrı 

yazılır.

on beş kitap, beş yüz bin lira, bir milyon iki yüz bin vb. 

Çek, senet gibi belgelerde rakamlar yazıyla yazılacaksa başka bir rakamla doldurul-
ması ihtimalini önlemek için sayılar bitişik yazılır. 

2. Büyük sayılar yazılırken okumayı kolaylaştırmak amacıyla farklı yön-
temler kullanılır.

•	 Sondan	başlayarak	her	üç	basamakta	bir	nokta	konur:	

 120.745.355.780

•	 Üçlü	basamakların	arası	yazıyla	yazılır:	

 120 milyar 745 milyon 355 bin 780. 

3. Eğer sayılar rakamla yazılıyor ve sonrasında ek geliyorsa bu eklerin ya-
zımında ünlü ve ünsüz uyumlarına uyulur ve bunlar kesme işareti kul-
lanılarak yazılır.
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Eski Türkiye olarak 1950’li yıllarımızı ele alacağız; çünkü benim yaşadığım ve 
hatırladığım elli yıl öncesi artık tarih oldu. (İlber Ortaylı, Kırk Ambar Sohbetleri)

4. Romen rakamları; yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların 
yazımında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların ön bölümlerindeki say-
faların numaralandırılmasında ayrı yazılır.

XXI. yüzyıl, IV. Murat vb.

Sayılar hangi durumda tamamen bitişik yazılır?

Karıştırılması Olası Eklerle Bağlaç ve Edatların Yazımı 
Bilindiği gibi Türkçede soru eki dışındaki ekler, getirildikleri sözcüğe bitişik; söz-
cükler ise - bitişik yazılması gerekenlerin dışındakiler - ayrı yazılır. Ancak dilimiz-
de +ki aitlik eki ile bağlaç ve edat olarak kullanılan ki sözcüğü; yine +DA bulunma 
hali eki ile dA bağlacının yazıda karıştırıldığı görülmektedir. 

+ki Aitlik Eki, ki Bağlacı ile ki Pekiştirme ve Şüphe Edatının Yazımı
Türkçede sesteş olan üç ayrı ki vardır:
Aitlik bildiren +ki ekinin yazımı: Bir ek olduğu için sözcüğe bitişik yazılır.

Elimizdeki imkânları kullanmamakta neden direniyoruz? (Haldun Taner, Koy-
ma Akıl, Oyma Akıl)

Bağlama işlevindeki ki sözcüğünün yazımı: İki cümleyi bağlayan yani bağlaç 
olan ki ayrı yazılır. 

Bizim de işimiz bu! Onlar unutacak, biz söyleyeceğiz ki cümle âlem duysun. 
(Feyza Hepçilingirler, Türkçe “OFF”)

Pekiştirme veya şüphe görevinde kullanılan ki sözcüğünün yazımı: Pekiş-
tirme görevindeki ki sözü yüklemlerden sonra kullanılır ve ayrı yazılır. 

Sen zaten evde çalışıyorsun, senden önce gelebilmem mümkün değil ki! (Ayşe 
Kulin, Türkan)

Türkçede özellikle ilk iki maddedekilerin karıştırıldığı, çok defa ayrı yazılacak-
ken bitişik yazıldığı görülmektedir. Bunu ayırt etmenin iki basit çözümü vardır:

 
•	 Üzerine	hâl	eki	getirmek	mümkünse	bitişik,	değilse	ayrı	yazılmalıdır:	Evde-

kine, yoldakinden, seninkini vb.

Elbette Avrupa ülkelerinde konuşulan Türkçe, Türkiye’dekinden farklı şartlar 
altında varlığını devam ettirmekte, kendine has kimi özellikler geliştirmektedir. 
(Nurettin Demir-Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı)

Yukarıdaki metni okuyunuz. Ardından koyu yazılı sözcüğün sonundaki +ki 
hecesini atarak okuyunuz. Böyle okunduğunda, yani cümleden çıkarıldığında, 
anlam bozulmaktadır. Öyleyse buradaki +ki, bir ektir ve sözcüğe bitişik yazılma-
lıdır.
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•	 ki	cümleden	çıkarıldığında	anlam	bozuluyorsa	bitişik;	bozulmuyorsa	ayrı	
yazılır.

Derler ki binlerce işçi çalışmış bu köşkü yapmak için; şimdi hiçbirinin adı bilin-
mez. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

Yukarıdaki metni okuyunuz. Bir de koyu yazılı sözcüğü çıkarak okuyunuz. 
Böyle okunduğunda da cümlenin anlamının bozulmadığı görülür. Öyleyse bura-
da ki ayrı yazılmalıdır.

ki bağlacı kimi sözcüklerde kalıplaştığı için bitişik yazılır: hâlbuki, mademki, sanki, 
oysaki, belki, çünkü vb.

+DA Hâl Eki ile dA Bağlacının Yazımı
Türkçede bağlaç olarak kullanılan dA ile bulunma hâli (+DA) eki zaman zaman 
karışmaktadır. Bunları ayırmanın en kolay yolu, cümleden çıkardığımızda anlam 
bozuluyorsa bu ektir ve birleşik yazılmalıdır; anlam bozulmuyorsa bağlaçtır, ayrı 
yazılmalıdır.

Bugün 30 yıllık sosyoloji eğitiminden sonra vardığım nokta, sosyolojide bildiğim 
tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir dersem beni Sokratesvârî bir tevazu ile itham ede-
bilirsiniz.	(Ümit	Meriç	Yazan,	Türkiye	Kanatlarımın	Altında)

Yukarıdaki örnekte koyu yazılı sözcüğü inceleyiniz. Görüldüğü gibi +da çıka-
rılırsa anlam bozulmaktadır; öyleyse bu ektir ve bitişik yazılmalıdır.

+DA eki, Türkçedeki ünsüz uyumu kuralı gereği +da / +da / +ta / +te biçimlerinde 
kullanılır. Özel isimlere eklendiğinde kesme işareti ile ayrılabilir.

12. yüzyılda Arapçadan Latinceye çevirilerle başlayan uyanmanın Fransa’da da 
yankısı açıkça görülüyordu. (Sevim Tekeli, Bilim Dillerinin Tarihsel Gelişimi)

Örnekteki koyu yazılı sözcük, cümleden çıkarılırsa anlam bozulmamaktadır; 
öyle ise bir bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır.

da / de bağlacı, sonu ötümsüz ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra kullanıldığında 
ta / te biçiminde söylense bile yazımı /d/ iledir. 

ya da bağlacı ayrı yazılır.

ile Bağlacının / Edatının Yazımı
Hem bağlaç hem de edat olarak kullanılan ile, bağımsız veya ekleştirilerek kullanılır. 

Fıkraları, romanları, öyküleri ile tanıdığımız Oktay Akbal’ın özgün yanlarından 
biri de denemeciliğidir. (Doğan Hızlan, Düzyazı Ayracı)

İle, ekleştiğinde, ünsüzle biten sözcüklere gelince baştaki /i/ sesi düşer; sonu 
ünlüyle biten sözcüklerde ise /i/ > /y/ olur.

Karısı, üç çocuğuyla her akşam umutla açıyordu kapıyı. (Fakir Baykurt, On 
Binlerce Kağnı)
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Soru Ekinin Yazımı
Soru eki, diğer eklerden farklı olarak daima ayrı yazılır ve sonuna “?” işareti ko-
nur. Kimi durumlarda soru ekinin üzerine kişi ekleri de getirilebilir, ancak bu 
durum ayrı yazılma kuralını değiştirmez.

Hey Allah’ım, bu suali okumaktan bıkmadın mı hâlâ? (Ayşe Kulin, Türkan)
Güneş batıyor... Yarın, yine doğar. Ben, şu topraklarda yatan güneşin - bir gün 

olsun - doğduğunu görmeyecek miyim? (Namık Kemal, Gülnihal) 

Soru eki şu durumlarda soru anlamı taşımaz: 1) -DI mI zarf-fiil yapısında 2) 
İyisi mi gibi kalıp ifadelerde 3) İkilemelerde pekiştirme amacıyla kullanıldığında 
soru işareti kullanılmaz.

1. Hayat pahalılaştı mı dostluklar ucuzlar. (Haldun Taner, Koyma Akıl Oyma 
Akıl)

2. İyisi mi, yarından tezi yok, keşişin izini tutup gidelim; kader, kısmetse bir gün 
olur arkalarından yetişiriz. (Eflâtun Cem Güney, Kerem İle Aslı)

3. Öyle ki, Yorgi bir gün: - Yahu çocuklar, demişti, ay ışığında futbol oynamak 
kıyak mı kıyak olacak! (Orhan Kemal, Baba Evi)

Kitap, makale, köşe yazısı veya bildiri gibi yazıların başlıklarının ilk harfleri büyük 
yazıldığında soru eki tıpkı ve, veya, ile gibi küçük harfle yazılır. Ancak bütün söz-
cükler büyük harfle yazılırsa bunlar da büyük yazılır.

Düzeltme İşaretinin (^) Kullanımı
Düzeltme işareti, yazı dilimizde iki nedenle kullanılır.

1. Türkçede k, g, l, gibi ünsüzlerin art damak mı yoksa ön damak mı ol-
duğu esas olarak birlikte kullanıldığı ünlüye bağlıdır: kara, garip, alın, 
koku, gurbet, kol vb. sözcüklerde bu sesler art damak; kürek, gülücük, 
el, yelek gibi sözcüklerde ise ön damak ünsüzüdür. Ancak yazı dilinde 
kimi alıntı sözcüklerde, bu sesi gösteren harflerden önce veya sonra art 
damak ünlüleri - a ve u - geldiği halde, söz konusu ünsüzler ön damak 
ünsüzü olarak söylenir. Bu durumu yazıda belirtmek için, bu ünlülerin 
üzerine düzeltme işareti konur: â ve û. 

kâr, kâğıt, kâfir, bekâr, Hakkâri, Kâmil, dükkân, mezkûr, sükûn, mahkûm; 
karargâh, dergâh, rüzgâr; lâle, lâzım, İslâm, hilâl, Halûk vb.

 
Biliyorsun ki, bizim Beşinci Ordu’nun karargâhı Saroz’dadır. (Tarık Buğra, Ça-

nakkale Mahşeri) 

2. Bazı alıntı sözcüklerde, uzun ünlünün gösterilmediği durumlarda anlam 
karışıklığını gidermek için uzun ünlünün üzerine “^” işaretini konur.

3. Arapçadan dilimize geçen +î nispet ekinin belirtme (+i) hâl eki ve 3. 
tekil şahıs iyelik ekiyle karışmasını önlemek için düzeltme işareti kulla-
nılır. 

Düzeltme işareti anlamında 
dilimizde şapka işareti 
kavramı da yaygın biçimde 
kullanılmaktadır. 
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aşık	“eklem	kemiği”	 ancak âşık	“seven”

dahi	“pekiştirme	bağlacı”	 ancak dâhi	“deha	sahibi”

hal	“çözme,	çözüm” ancak	 hâl	“durum”

katil	“cinayet” ancak	 kâtil	“cinayet	işleyen”

varis	“damar	genişlemesi” ancak vâris	“mirasçı”

Hala sözcüğünü düzeltme işareti kullanarak ve kullanmadan telaffuz ediniz. Mey-
dana gelen anlam değişmesini yorumlayınız.

dinî	konu	 ancak dini	bütün	

tarihî	bina ancak	 tarihi	incelemek

kalbî	şükranlarımı	sunarım ancak kalbi	sağlam

Kısaltmaların Yazımı
Bir yazıda çok sık geçen isimler, yazar tarafından belli biçimlerde kısaltılabilir. 
Bunun dışında toplumun değişik kesimlerince çok kullanılan kısaltmalar da bu-
lunmaktadır. Bu kısaltmalar değişik biçimlerde yapılabilmektedir. 

Eğer tek sözcük kısaltılacaksa bu durumda bazen büyük harf, bazen de kü-
çük harf kullanılabilmektedir: N (Azot), Ü (üniversite), M (milâdî); m (metre), g 
(gram), l (litre) vb. Örneklerde (M ve m) görüldüğü gibi kısaltmanın büyük veya 
küçük harfle yapılması anlamı değiştirmektedir.

Tek sözcüklük kısaltmalarda bazen sözcüğün ilk hecesi veya üç harfi; bazen de ilk 
iki veya üç ünsüzü kullanılır ve sonuna nokta konur: Prof. (profesör), Bul. (bulvar), 
Sok. (sokak), haz. (hazırlayan), nö. (nöbetçi), Dr. (doktor), kr. (kuruş), Hz. (hazret) vb.

Görüldüğü gibi, kimi kısaltmalarda nokta işareti kullanılmakta (Prof., Sok., Nu. 
vd.), kimilerinde ise kullanılmamaktadır (RNA, kg, cm vd.). 

Birden çok sözcükten oluşan ülke, devlet, eser, kurum, varlık, kişi, hastalık vb. 
adların kısaltması, bu sözcüklerin ilk harflerin bir araya getirilmesiyle oluşturula-
bilir. Noktalama işaretleri ünitesinde de belirtildiği gibi, bu şekilde tamamı büyük 
harflerden oluşan kısaltmalarda esasen nokta kullanılmaz. TBMM, AGİK, BM, 
OTDÜ,	ASELSAN,	DDY,	THY,	TDK	vb.	Ancak	nadir	de	olsa	T.C.,	T.	gibi	kısalt-
malarda nokta işareti bulunmaktadır.

Bu tip kısaltmalara ekler, kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre getirilir: 
TDK’den, TBMM’ye, THY’de vb.

Bilimsel bir yazıda, çok başvurulan bazı kaynak veya kişiler ile çok sık geçecek olan 
terimler, yazının başında “Bundan sonra bu eser için şu kısaltma kullanılacaktır.” 
tarzında bir açıklama yapılarak veya doğrudan ayraç içinde yazarak o eseri bağla-
yan kısaltmalar yapılmakta, aynı şekilde yazının başında veya sonunda, o yazıda 
kullanılan kısaltmalar dizisi verilmektedir.

“Karışık Dilli Eserleri”i en iyi temsil eden dil yâdigârı, Behcetü’l-hadayık fi 
mev’izeti’l-hakayık’tır [BH]. (...) Behcetü’l-Hakayık’ta görülen başlıca ses ve yapılar 
şunlardır: - Sözbaşındaki b- > m- ikili şekilleri kullanılmıştır. BH’de m-’li şekiller bas-
kındır. (Ali Akar, Türk Dili Tarihi)

Tablo 3.1
Düzeltme İşaretinin 
Kullanılmasıyla İlgili 
Örnekler

6

Tablo 3.2
Nispet Eki, Belirtme 
(+İ) Hâli veya 3. 
Teklik Şahıs İyelik 
Ekinin Kullanımıyla 
İlgili Örnekler

Kısaltma; bir sözcük, terim 
ya da özel adın içerdiği 
harflerden biri veya birkaçı 
ile kısa olarak belirtilmesi ve 
simgeleştirilmesidir.
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Ses Uyumları ve Yazım Kuralları
Türkçede seslerin dizilişi, özellikle eklerin kullanılışı belli bir düzen içerisinde 
gerçekleşir. Bu da ünlü ve ünsüz uyumlarının doğmasına yol açmıştır. Türkçede 
iki ünlü uyumu (büyük ve küçük ünlü uyumları), bir de ünsüz uyumu vardır. 

Türkçede asıl olan büyük ünlü uyumudur. Bilinen ilk metinlerde günümüze ka-
dar bir iki istisna dışında hemen bütün Türk dil ve lehçelerinde büyük ünlü uyumu 
görülür. Bu uyum, ekler geldiği zaman da değişmez, yani ekler de bu kurala uyar.

el+ler+i+n+de+ki+ler+den > ellerindekilerden 
oku-t-tur-u-l-acak-sın > okutturulacaksın. 

Zaman zaman uyuma girseler de alıntı ve birleşik sözcüklerde ünlü uyumları aran-
maz: F. çep rast > çapraz, F. hurdevat > hırdavat, A. mithare > matara, kahve 
altı > kahvaltı, bu ile > böyle, ne asıl > nasıl vb.

Türkçedeki ses uyumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Türk Dili I kitabının dördüncü 
ünitesini okuyabilirsiniz. (Macit, M. ve Cavkaytar, S., (Ed), Eskişehir: Anadolu Üni-
versitesi Yayınları, 2012)

Türkçede isimlere gelen +ki, +ken, +leyin,+(ı)mtırak ekleri ile fiillere gelen -(X)
yor eki uyuma girmez: yoldaki, yoldayken, akşamleyin, yeşilimtırak, görüyor. 
Bunların dışında isimlere gelen +DAş ekinin de uyuma girmediği görülür: yoldaş, 
arkadaş, türdeş, işteş, evdeş sözcüklerinde uyuma girer; ancak meslektaş, kardeş, 
ülküdaş sözcüklerinde uyuma girmez. 

Küçük ünlü uyumunun tarihi geçmişine baktığımızda, Türkçede büyük ünlü uyu-
mu kadar yaygın olmadığı görülür. Ancak bugün Türkçede eklerin ünlüsü, sözcüğü-
nün son hecesinin ünlüsü dikkate alınarak ve küçük ünlü uyumuna göre getirilir. 

el+ler+i+n+de+ki+ler+den > ellerindekilerden; oku-t-tur-u-l-acak-sın > okut-
turulacaksın. 

Son hecesinde art damak ünlüsü bulunan, ancak ön damak ünsüzüyle biten söz-
cüklerde, eklerin ünlü uyumuna girmediği görülür: kabul+ü > kabulü, alkol+lü 
> alkollü, saat+i+m > saatim, idrak+e > idrake, kontrol+süz > kontrolsüz vb.

Bilindiği	gibi	Türkçede	bir	de	ünsüz	uyumu	bulunmaktadır.	Ünsüzler	ötümlü	
ve ötümsüz diye ikiye ayrılırlar. Bu ünsüzlerin bir kısmı, ünsüz uyumu dediğimiz 
kural gereği birbiriyle nöbetleşen çiftleri teşkil ederler: c ~ ç, d ~ t, k ~ g. 

Bu durum, yazımda aşağıdaki uygulamalara yol açar:
•	 Sözcük	ötümsüz	ünsüzle	bitiyorsa	ötümsüz	ünsüzle	başlayan	ek	gelir:

Türk+çe > Türkçe, kayık+çık > kayıkçık, saç+tan > saçtan, iş+te > işte; bit-kin > 
bitkin, at-kı > atkı, kaç-tı > kaçtı, bak-tık+ça > baktıkça, iç+tik+i > içtiği vb.

•	 Sözcüğün	sonu	ötümlü	ünsüz	veya	ünlü	ile	bitiyorsa	ekin	ötümlü	ünsüzle	
başlayan biçimi getirilir: 

yol+cu > yolcu, güzel+ce > güzelce, yavru+cak > yavrucak, yol+da > yolda, 
yer+den > yerden, yor-gun > yorgun, dal-gıç > dalgıç, del-gi > delgi, sol-du > soldu, 
al-dık+ça > aldıkça, bekle-dik+i+m > beklediğim, yüz-dük+ü > yüzdüğü vb. 
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Yansıma isimlerden isim yapan +tX eki ile dönüşlü fiillerden isim türeten -tX eki 
benzeşme kuralına uymaz: kıpır+tı > kıpırtı, gürül+tü > gürültü, görün-tü > gö-
rüntü, tiksin-ti > tiksinti, alın-tı > alıntı, dökün-tü > döküntü vd.

Ünlü uyumlarına girmeyen isim ve fiilimsilerden zarflar türeten +ken (< iken) ile 
aitlik eki +ki, ünsüz uyumuna da girmez: azken (az iken), geliyorken (geliyor iken), 
dünkü, evvelki vb. 

Sözcük Sonunda ç / c, t /d, p / b ve k / g Nöbetleşmesi
Dilimizde sonu /ç/, /t/, /p/ veya /k/ ile biten birtakım sözcükler, ünlüyle başlayan 
ek aldığında veya ünlüyle başlayan sözcüklerle kullanıldığında, bu seslerin geçici 
olarak, sırasıyla /c/, /d/, /b/ ve /g/ olduğu görülür. Bu bölümde bu tür ses olayları 
yazım kuralları bağlamında ele alınacaktır. 

Bu ünitede yazı dilimizde görülen nöbetleşmeler (geçici ses değişmeleri) eş zamanlı 
dil bilgisi kurallarına göre anlatılmaktadır.

Sözcük Sonunda /ç/ > /c/ Nöbetleşmesi
Türkçede hac, sac gibi birkaç sözcük dışında esas olarak sözcük sonunda /c/ sesi 
bulunmaz. İki veya daha fazla heceli sözcüklerin sonundaki /ç/ sesleri ise, ünlüyle 
başlayan ekle kullanıldığında /ç/ > /c/ olur: kıvanç+ı+m > kıvancım; avuç+a > 
avuca; sevinç+i > sevinci, kırlangıç+a > kırlangıca vb.

Bu tip sözcükler, özel isim olarak kullanıldığında telaffuzda /ç/ > /c/ olsa da yazıda 
gösterilmez: Kıvanç’a aldığım kitabı bugün vereceğim. 

Bu tip sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde telaffuzda yine /ç/ 
> /c/ olur; ama bu durum yazıda gösterilmez: öç almak, avuç açmak gibi.

Tek heceli sözcükler de ise /ç/ > /c/ değişmesi kurallı değildir: kalem uç+u > kalem 
ucu, ancak avuç iç+i > avuç içi, harç+a- > harcamak gibi. Yazımda tereddüt edil-
diği takdirde yazım kılavuzuna başvurulmalıdır.

Sözcük Sonunda /t/ > /d/ Nöbetleşmesi
Türkçede ad, öd, yâd, şad gibi birkaç sözcük dışında esasen sözcük sonunda /d/ 
sesi bulunmaz. Bunların dışındaki kimi sözcüklerin sonundaki /t/ sesi, üzerine ek 
getirildiğinde /d/ olur. Bu durum hem tek hem de çok heceli sözcüklerde görülür. 
Üstelik	Türkçe	ve	alıntı	sözcüklerde	farklı	gerekçelerle	benzer	durum	söz	konu-
sudur. 

Tek heceli sözcüklerde: 

kurt+u > kurdu, art+ı+n+a > ardına, dört+üncü > dördüncü, but+u > budu; 
ancak sırt+ı+n+a > sırtına, at+ı+m > atım, it+e > ite. 

İki veya daha fazla heceden oluşan sözcüklerde: 

kanat+ı > kanadı, geçit+e > geçide, tokat+ı+n+ı > tokadını; ancak kanıt+ı > 
kanıtı, bulut+a > buluta, yanıt+ı > yanıtı vb.

Türkçede Arapça veya Farsçadan giren sözcüklerin sonundaki /d/ sesleri /t/ 
olarak yazılır ve okunur: 

Nöbetleşme kavramı ile 
sözcükte görülen geçici ses 
değişmesi kastedilmektedir: 
avuç+u > avucu sözcüğünde 
/ç/ > /c/ değişimi anlıktır. 
Sözcüğün temelinde değişme 
söz konusu değildir. 



Türk Dili II70

kâğıd > kâğıt, Ahmed > Ahmet, mes’ûd > mesut, umîd > ümit, derd > dert, milâd 
> milat vd. Ancak bu sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman tekrar t > 
d olur: kâğıt+a > kâğıda, ümit+i > ümidi, dert+i > derdi vb. Ancak sözcüklerin 
aslının nasıl olduğunu her zaman bilemeyebiliriz. Bu durumda yazım kılavuzuna 
bakılmalıdır.

Özel adlar, ek geldiği zaman telaffuzda /d/ olsa da yazıda gösterilmez. 

Bin üç yüz otuz doğumlu nüfusa kaydedilen on altı yaşındaki Ahmet’i, yirmi 
altı yaşında bin üç yüz otuz iki doğumlu bir kadınla evlendirmek icap etmiş-
ti. (Sait Faik, Bütün Eserler 1 Semaver Sarnıç)

Sonu /t/ ile biten alıntı sözcükler, geldiği dilde zaten böyleyse bunlarda bir değişiklik 
görülmez: hizmet+i > hizmeti; zahmet+i > zahmeti, millet+e > millete, musibet+e 
> musibete vb. Ancak her sözcüğün aslının nasıl olduğunu her zaman bilemeyebili-
riz. Bu durumda sözlüğe ve/ya yazım kılavuzuna bakılmalıdır.

Sözcük Sonunda /p/ > /b/ Nöbetleşmesi
Sözcük sonunda /p/ > /b/ nöbetleşmesi, tek heceli sözcüklerin bir kısmı için söz 
konusudur: ip+i > ipi, sap+ı > sapı ancak dip+i >dibi. Aynı durum alıntı sözcük-
lerde de görülür. 

Türkiye Türkçesinde sözcük sonunda /b/ sesi bulunmaz. Bundan dolayı alıntı 
sözcüklerin sonundaki /b/ > /p/ olur: A. ta’kîb > takip, A. kitâb > kitap, A. şurûb 
> şurup vb. İşte bu gibi sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde tekrar eski 
haline dönerler: takip+e > takibe, kitap+ı+m > kitabım, şurup+u > şurubu vd. 

Sözcük Sonunda /k/ > /ğ/ Nöbetleşmesi
Türkçede iki ve daha fazla heceli isimlerin sonu /k/ ile bittiğinde ve isme ünlüyle 
başlayan bir ek getirildiğinde /k/ > /ğ/ olur: bilek+i+m > bileğim; ayak+a > ayağa vb.

Bu kural fiiller için geçerli değildir: Akar su, bina çökecek vb. 

Bu tip sözcükler, özel isim olarak kullanıldığında, telaffuzda kurala uyulsa da yazı-
da uyulmaz: Faruk’u, Tarık’a, Kızılırmak’ın vb.

Hititler İ.Ö. 2 bin yıllarında Halys’in (Kızılırmak’ın) eğmeci (kavsi) içine yerleş-
mişlerdi. (Halikarnas Balıkçısı, Bütün Eserler I Merhaba Anadolu)

tek+i > teki; ok+a > oka; ek+i > eki örneklerinde görüldüğü gibi tek heceli söz-
cükler bu kurala uymaz. Ak sözcüğü, istisna olarak ağarmak fiillinde değişir; ancak 
“gözümün akı karası” dediğimizde söz konusu kurala uyduğu görülür.

Doğu dillerinden Türkçeye giren sonu ünsüz+/g/ biçimindeki sözcüklerde /g/ 
> /k/ olur: reng > renk, âheng > ahenk, ceng > cenk. Ancak bunlara da ünlüyle 
başlayan bir ek geldiğinde tekrar eski hallerine dönerler: renk+i > rengi, ahenk+e 
> ahenge vb.
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Ahlâk, hukuk, ittifak, müttefik, idrak, münafık gibi alıntı sözcüklerin sonuna ünlüyle 
başlayan ek getirildiğinde /k/ > /g/ olmaz: ahlâk+ı > ahlâkı, hukuk+a > hukuka vb. 

Ünlü Daralması
Türkçede fiillere bir ek geldiği zaman temel olarak kök değişmez. Ancak birtakım 
eklerde geçici ünlü daralması görülür. Sonu /a/ veya /e/ ünlüsüyle biten fiillere -(I)
yor eki geldiğinde bu ünlüler daralır: başla-yor > başlıyor, okuma-yor > okumuyor.

 
Karanlığın içinden Emine’nin beyaz dişleri iki sır sedef taneleri gibi parlıyor. (Ya-

kup Kadri, Yaban)

Sözlü dilde, -An, -ArAk, -AcAk, -AsI, AlIm gibi ekler, /a/ veya /e/ ünlüsüyle biten 
fiillerle kullanıldığında araya gelen yardımcı /y/ sesinden ötürü başlıyacak (< 
başla-y-acak), yolluyarak (<yolla-y-arak), tarıyalım (< tara-y-alım), gelmiyen (< 
gel-me-y-en) gibi geniş ünlüsü daraltılarak telaffuz edilebilmektedir. Ancak bu du-
rum yazıda gösterilmez. 

Dilimizde istisna olarak de- ve ye- fiillerinin ünlüleri, yukarıdaki gibi eklerle kulla-
nıldığında daralır. Bu durum yazıda gösterilir: de-yor > diyor, ye-y-ecek > yiyecek, 
de-y-esi > diyesi, ye-y-elim > yiyelim, ye-y-ip > yiyip, ye-y-ince > yiyince vb. 

Aşk diyorlar en mukaddes hayale; / Ve sen de düşesin bu sonsuz hale... (Abdur-
rahim Karakoç, Dosta Doğru)

Tek Heceli Sözcüklere Ek Geldiğinde Ünsüz Türemesi
Türkçede, Arapça hiss veya İngilizce full sözcüklerinde olduğu gibi ikiz ünsüz 
yoktur. Bu yüzden dilimize Arapçadan giren ve aslında sonunda ikiz ünsüz bulu-
nan his, af, hak, hat, had, zan gibi sözcükler tek ünsüzle yazılır. Ancak bu tip söz-
cükler ünlüyle başlayan ek veya fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir.

his etmek > hissetmek; af+a uğramak > affa uğramak; hak+ı > hakkı; tren hat+ı 
> tren hattı vb. 

Kendimi hiç de eksik hissetmiyorum. (Ayşe Kulin, Türkan)

İkinci Hecelerdeki Ünlülerin Düşmesi
Türkçede kurallı olmamakla birlikte gönül, beyin, koyun (göğüs), göğüs, burun, 
alın, oğul, ağız, bağır gibi sözcüklere ünlüyle başlayan ek geldiğinde ikinci hece-
deki dar ünlüler (yani /ı/, /i/, /u/, /ü/) düşer: 

gönül+ü+m > gönlüm, koyun+u+n+a > koynuna, burun+u > burnu vb. 

Dilimizde çevir- ve devir- fiillerinin edilgen biçimlerinde de aynı olay görülür: 
devir- / devril-, çevir- / çevril-. Ancak bu durum, avuç, büyük, küçük, yanıt, çözüm, 
kömür, düğüm, geyik, buçuk, açık, soluk vb. birçok sözcükte görülmez: geyik+e > 
geyiğe, kanıt+a > kanıta, düğüm+ü > düğümü, soluk+u+m > soluğum vb.

Fermanı tekrar çevreye sardı. Koynuna koyacaktı. Fakat göğsünün görünmez bir 
cendere ile sıkıldığını duydu. (Ömer Seyfettin, Ferman)
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Burun, koyun, omuz gibi sözcüklerle kurulan ikilemelere ek geldiğinde, ünlü düş-
mesi görülmez: burun buruna gelmek, koyun koyuna yatmak, omuz omuza sa-
vaşmak vb. 

Konuşma dilinde, içeri, dışarı, ileri, yukarı, ora, bura, şura sözcükleri ek aldı-
ğında sondaki ünlü düşer: içeri+de > içerde; dışarı+dan > dışardan, yukarı+da 
> yukardan, ora+da > orda, şura+dan > şurdan vb. Ancak yazı dilinde bu durum 
kesinlikle gösterilmez. Bunlardan yalnızca ileri+le- > ilerle- fiili istisna olarak yazı 
dilinde kullanılır.

Türkçeye Arapçadan giren ve geldiği dilde ikinci hecesinde ünlü bulunmayan, 
ancak Türkçede telaffuz güçlüğünden dolayı ünlü türemesi görülen ömür (< A. 
ömr), şükür (< A. şükr), akıl (< A. akl), kayıt (< A. kayd), devir (< A. devr), nakil 
(< A. nakl), seyir (< A. seyr) vb. sözcükler ünlüyle başlayan ek veya ünlüyle başla-
yan bir yardımcı fiille kullanıldığında ikinci hecelerindeki türeme ünlüler düşer: 

akıl+a > akla; ömür+ü+m > ömrüm, şükür etmek > şükretmek, kayıt olmak > 
kaydolmak; devir etmek > devretmek, nakil+i > nakli vd. 

İkinci hecesinde ünlü bulunmayan alıntı sözcükler özel isim olarak kullanıldığında 
hangi eki alırsa alsın ünlü düşmesi yazıda gösterilmez: 

Ömür sözcüğü “ömür+ü tükendi > ömrü tükendi” olur; ancak “Ömür’ü gör-
düm.” örneğindeki gibi özel isim olarak kullanılırsa /ü/ sesi düşmez.

Türkçeye Arapça veya Farsçadan giren ve aslında ikinci hecesinde uzun ünlü bulu-
nan hukuk (< A. hukûk), takdim (< A. takdîm), takdir (< A. takdîr), sükûn (< 
A. sükûn), ümit (< F. umîd), takip (< A. ta’kîb), kabul (< A. kabûl) gibi sözcükler 
ünlüyle başlayan bir ek veya bir yardımcı fiille kullanıldığında ikinci hecedeki ün-
lüler düşmez:

hukuk+a > hukuka; takdim etmek; takdir olunmak; sükûn+a ermek > sükûna 
ermek; ümit etmek; kabul olmak, takip+e başladı > takibe başladı vd. 
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Özet
Türk yazı dilinin temel yazım kurallarını sırala-
yabilmek
 Yazım kuralları, biçimsel olarak uymamız gere-
ken kurallar bütünüdür.Bu kurallar büyük harf 
kullanımı, gerektiğinde hecenin bölünmesi, ayrı 
veya bitişik yazılan sözcükler, ünlü ve ünsüz 
uyumları, uyum dışı yazımlar, rakamların ya-
zılması, kısaltmaların ne şekilde yapılacağı veya 
yaygınlaşmış kısaltmalar, gerek rakamlar gerek-
se kısaltmalara gelen eklerin nasıl yazılacağı, 
yazarken karşılaştığımız ses olaylarından hangi-
lerinin yazıya aktarılacağı, hangilerinin aktarıl-
mayacağı gibi konuların bütününü kapsar.

Yazım kurallarına uymamaktan kaynaklanan 
anlatım bozukluklarını değerlendirebilecek bilgi 
ve beceriler kazanabilmek

 Yazım kuralları herkes için bağlayıcıdır. Bu ku-
rallara uyulmadığında anlaşılamama veya yanlış 
anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bu durum da 
kişiler arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını 
engeller. Yazım kurallarının neler olduğunu bil-
mek, hem doğru yazmaya hem de yazım hatala-
rını gidermeye yardımcı olur.

1

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılma-
masından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

a. Güney sahillerimiz yine her yıl olduğu gibi Al-
man, Rus, İngiliz turistlerle dolup taşıyor.

b. Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi dü-
vele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda 
da başarılı olmuştur.

c. Çocuklar, eve nereden geldiği belli olmayan 
yavru kediye bayılmış, hatta ona Haylaz diye ad 
koymuşlardı. 

d. 19 Mayıs 1919 ulu önder Atatürk’ün gençliğe 
bayram olarak hediye ettiği tarihtir.

e. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen 
kanunlar, yetkili kişilerce başvurulması halinde 
Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uy-
gunluk yönünden denetlenirler.

2. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının ya-
zımı yanlıştır?

a. Bütün gün uğraşıp didindim; ama bir sonuç ala-
madım.

b. Ben bütün çiçekleri severim. Pembe gülün yeri 
benim gönlümde başkadır. Hele pes pembe 
olursa benim için yeri daha da başkadır.

c. Yağmurdan dolayı çamur deryasına dönen so-
kaklarda pantolonum battı.

d. Kapıdan çıkar çıkmaz komşuların inceleyici ba-
kışlarıyla karşılaşmak hoş değil.

e. Yapılacak işler böylesine yığılmış iken ikide bir 
gezmelere gitmek de neyin nesi?

3. Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?
a. Beklenmedik işin çıktı, anladık; ne var ki biz de 

burada seni bekleye bekleye harap olduk!
b. Mademki bu işler yarına kadar bitmeli, o halde 

herkes bu gece burada, tamam mı? 
c. Yolculuğa çıkılacak saat belli, öyleyse ne diye 

geç kalınırki?
d. Dün akşamki kötü haberi alınca vaktin geç ol-

masına bakmadan yola koyulmuş.
e. Bütün gece boşu boşuna sizi beklemişler, belki 

gelirsiniz diye ümit etmişler.

4. Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı 
yanlıştır?

a. Gerçek demokrasilerde güçler ayrılığı ilkesi 
hâkim olmalıdır ki iktidarın hukuk dışı yollara 
başvurması engellenebilsin.

b. Dünkü yeni yetme gelmiş, bugün bana akıl öğ-
retmeye kalkıyor? Hele dur, biraz büyü, oku, öğ-
ren; ondan sonra akıl sat!

c. Geçmişteki hatalardan ders alınabiliyorsa, olan-
lar için üzülmeye hacet yok.

d. Ee ne demişler: Evdeki hesap çarşıya uymaz. 
Kardeşim, ayağını yorganına göre uzatki sonra 
sen rahat edesin!

e. Nihayet diplomayı alıyorum. İçim öyle sevinçle 
dolu, yüreğim öyle kıpır kıpır ki sanki içimde 
bir güvercin kanat çırpıyor.

5. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kul-
lanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
vardır?

a. Çocuklar, “Ders çalışacağız.” diye beni kandırıp 
sinemaya kaçmış. Günümüz çocukları işte!

b. Babam dün dedemi de ziyarete gitti, dedem de 
babamdan habersiz bize geldi.

c. Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bu-
gün kararı açıklayacak.

d. Yarın erkenden yolculuk başlayacak. Haydi yatağa!
e. Yarın düğünümüz var. Konuklara meyvenin ve 

sebzenin en tazesini sunmak için babamlar pa-
zara gittiler.

6. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi 
görülür?

a. Gençler arasında kitap okuma oranının düşme-
si, bilgisayarların olumsuz etkileri arasında gös-
terilebilir.

b. Dondurma almaya parası olmayan küçüğün 
avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerin-
de beliren mutluluğu asla unutmayacağım.

c. Bugün günlerden Perşembe. Yarın Cuma. Çok 
şükür, öbürkü gün tatil başlıyor. Nihayet uzun 
kışın yorucu ve sıkıcı etkisinden kurtuluyorum.

d. Hastalanmaya gör. Doktor, ilaç, hastane derken 
insanın doğrusu ya anası ağlıyor, arkadaş!

e. Gün boyu uyumayan bebek, akşam babası gelip 
de onu arabayla gezdirmek için arabaya bindi-
rince anında gözlerini kapamıştı. 
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7. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesin-
den kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

a. Umudu da umutsuzluğu da yaşadım; ancak hiç-
bir zaman yılgınlığa kapılmadım.

b. Bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak diye-
bilirim ki, çalışan er veya geç başarıya ulaşıyor.

c. Kimseye kötülük etmeyin, hatta kimse için kö-
tülük istemeyin bile. Kötülüğün dönüp dolaşıp 
size veya bir yakınıza, sevdiğinize gelebileceğini 
unutmayın. 

d. Günler ne çabuk geçiyor yahu! Bir bakıyorsu-
nuz Pazartesi, bir bakıyorsunuz Cuma olmuş. 
Ama giden gün ömürden gitmiş. İnsan bunun 
farkında değil.

e. Yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluştuk. 
Kimler gelmemişti ki? Lisedeyken en samimi 
arkadaşımı, Haluğu orada gördüm. 

8. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından 
kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. “Size gelmiyeceğim!” diyorum; boşuna ısrar 
etme ne olur!

b. Artık gezmeyi bırakıyor ve çalışmaya başlıyo-
rum.

c. Yarın başlayacağın yeni işinde, sana başarı ve 
sebat diliyorum.

d. “Gel, kim olursan ol, yine gel!” demiş Mevlâna.
e. Çok şükür, bu iş de bitti; ama gerçekten çok ça-

baladım.

9. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından 
kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. Bana öyle geliyor ki yakın gelecekte basılı kitap 
tamamen ortadan kalkacak.

b. Gençler sanıyorlar ki ana babaları hep yanların-
da olacak, kendileri ise çalışmıyarak, çabalamı-
yarak gönüllerince yaşayacaklar.

c. Hadi sofraya buyurun! Meyve ve sebzelerimizin 
hepsi kendi bahçemizden. Hepsi organik.

d. Kadının çalışma dünyasına katılmasına ke-
sinlikle evet diyorum! Ancak yine de minicik 
yavruların sabahın köründe servis arabalarıyla 
kreşlere, anaokullarına taşınmasına insanın içi 
yanıyor.

e. Ne yesem yarıyor. Kimileri var benim yediği-
min on katını yiyor, yine de kilo falan almıyor. 
Öylelerine öyle imreniyorum ki!

10. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kay-
naklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. Allah’a şükür, selden önce bütün çalışmalar ka-
yıtlara geçmiş.

b. Bu işi niçin ona teklif etmiyorsunuz?
c. Fikir eserlerinin de telif kanununa tabii kılın-

ması şarttır.
d. Bütün gün halk âşıklarının saz çalmalarını hay-

ran hayran seyir ettik.
e. Bir ömür çalışıp da elde ettiklerimizi kısa vakit 

içinde yitirmemiz çok hazin!
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Yaşamın İçinden
Bir Şehir Efsanesinin Öyküsü
                       
                                   Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın

Sıkça karşılaştığım sorulardan biri de Türk Dil Kuru-
munun otobüs için “çok oturgaçlı götürgeç”, hostes için 
“gök konuksal avrat”, İstiklal Marşı için “ulusal düttü-
rü”, lokanta için “modern otlangaç” karşılıklarını türe-
tip türetmediğidir. 
Kimileri bunu eleştiri için gündeme getirir, kimileri 
alay etmek için... Kimileri de böyle sözcüklerin türetil-
diğine gerçekten inanır. 
Bu soru yöneltildiğinde Türk Dil Kurumunun hiçbir 
zaman belirtilen sözcükleri türetmediğini, bunların 
birer yakıştırma olduğunu söyleyerek gülüp geçerim. 
“İnanmayan varsa Türk Dil Kurumunun sanal ortam-
daki sözlüklerinde bu sözcükleri arasın. Bulamaya-
caktır... Otobüs sözünün karşısında otobüsün tanımı, 
hostes sözünün karşısında da hostesin tanımı yer alır.” 
diyerek kanıt da gösteririm. Ancak bu gülünç yakıştır-
malar, yenilerinin de eklenmesiyle bir şehir efsanesine 
dönüşmeye başladı. Sigara için “dumansal tüttürgeç”, 
tren için “arkadan ittirmeli üstten tüttürmeli götürgeç” 
vb... Türkçe kökenli bir sözcük olan, yalnız Türkiye 
Türkçesinde değil bütün Türk yazı dillerinde ve ağız-
larında kullanılan yumurtaya “tavuksal fırtlangaç” gibi 
bir karşılık türetildiğini duyunca gülmekten kendimi 
alamadım.

Peki bunları kim ortaya atıyor?
Bu şehir efsanesi ne zaman oluşmaya başladı?

İlk uydurmalar Ekim 1932’de
Bu yakıştırmaların geçmişi Türk Dil Kurumunun ku-
rulduğu ve Birinci Türk Dili Kurultayı’nın toplandığı 
günlerin hemen ardından, 1932 yılının Ekim ayında 
başladı. 26 Eylül 1932 günü Dolmabahçe Sarayı’nda Bi-
rinci Türk Dili Kurultayı toplanmıştı. Türkçenin geliş-
tirilmesi, zenginleştirilmesi ve özleştirilmesi çalışmala-
rına girişildiği günlerde halk ağzının, tarihsel Türkçe 
metinlerin ve Orta Asya’daki Türk yazı dillerinin söz 
varlığından sözcükler alınması tartışılmıştı. 
İlk yakıştırılan sözcükler merhaba için “kazıklarız” 
-evet yanlış okumadınız kazıklarız!-, kaymakam yeri-
ne “oturak”, kız mektebi karşılığında da “kancık mek-
tebi” oldu.

Sibiryadaki Türk lehçelerinde “sağlıklı, sağlam” anla-
mındaki kazık sözünün selamlaşma konuşmalarında 
kullanılmasından (Kazıksız bı? ‘İyi misiniz?’) esinle-
nerek merhaba yerine kazıklarız uydurulmuş olmalı. 
Diğer iki sözcük de halk ağzındaki kullanımlardan 
alınma. 
Bu yakıştırmalarla ilgili o günlerden bir gazete haberi... 
Başlığı da “İt ürür, Kervan yürür!.”
“Memlekette yeni bir inkılap başladı. Dilimizi kurtara-
cağız. Fakat her yeni hamlede olduğu gibi şimdi de bazı 
acayip sesler duyuluyor. Girişilen yolun hedefini kasden 
yanlış gösterenler var. Bunlar zannediyor veyahut zan-
nettirmek istiyorlar ki ortaya uydurma bir dil çıkarıla-
cak. Öz dile kendi yolunu açmaktan ibaret olan bu gidişi 
halka başka türlü anlatanların kastı anlaşılmaz şey de-
ğildir. Son günlerde hatta mekteplere kadar giren garip 
dedikodulara şahit oluyoruz” denildikten sonra uydur-
ma sözlere üç örnek veriliyor. Yazıda bu uydurmalar-
la ilgili çarpıcı bir yorum yapılıyor: Nezahate o kadar 
meftun olan Türk milleti bu kadar şeni bir kabalığı af-
fedemez. 
Daha o günlerde “kazıklarız”, “oturak”, “kancık mekte-
bi” ile başlayan bu yakıştırmaları 1960’lı yıllarda uydu-
rulan “gök konuksal avrat”, “ulusal düttürü”, “modern 
otlangaç”; 1980’lerde ise “çok oturgaçlı götürgeç” ve 
diğerleri izledi... 
İşte bir şehir efsanesinin kısa tarihi... 

Kaynak: http://www.akalin.gen.tr/TR,195/bir-sehir-
efsanesinin-oykusu.html
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Büyük Harf Kullanımı” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Pekiştirme Sıfatlarının Ya-

zımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “+ki Aitlik Eki, ki Bağlacı ile 

ki Pekiştirme ve Şüphe Edatının Yazımı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “+ki Aitlik Eki, ki Bağlacı ile 
ki Pekiştirme ve Şüphe Edatının Yazımı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Düzeltme İşaretinin (^) 
Kullanımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Sözcük sonunda /k/ > /ğ/ 
nöbetleşmesi” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Sözcük sonunda /ç/ > /c/ 
nöbetleşmesi” ve “Sözcük sonunda /k/ > /ğ/ nö-
betleşmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Ünlü	Daralması”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Ünlü	Daralması”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

10.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“İkinci	Hecelerdeki	Ünlülerin	
Düşmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Tırnak işareti içinde verilen kısım tam bir cümle ise 
cümle büyük harfle başlar ve sonunda hangi noktala-
ma işareti gerekiyorsa o konur. Alıntı tam bir cümle 
değilse bu kurala uyulmaz.

Sıra Sizde 2 
Ara yönleri bildiren alt, üst, üzeri gibi sözcükler eğer 
somut yer bildiriyorsa ayrı, somut yer bildirmiyorsa 
birleşik yazılır: akşamüstü, olağanüstü, suçüstü, ayakü-
zeri, denizaltı, şuuraltı; ancak para üstü, yol üzeri, evin 
altı vb. 

Sıra Sizde 3 
Sözcüklerin /p/, /r/, /s/, /m/ sesleri veya bunların da 
pekiştirilmiş biçimleriyle türetilen pekiştirilmiş söz-
cükler birleşik yazılır: kupkuru, yamyassı, çepeçevre, 
dümdüz vb.

Sıra Sizde 4 
Ek fiilinin -ken zarf-fiil ekini almış biçimi iken, isimler-
le kullanıldığında ekleşir. Ancak meydana gelen +ken (< 
iken) eki ünlü uyumuna girmez: hazırken, çocukken, yol-
cuyken, ustayken. Ayrıca iken, ekleşirken sonu ünsüzle bi-
ten bir isimle kullanıldığında söz başındaki /i/ sesi düşer: 
uzman iken > uzmanken, öğretmen iken > öğretmenken. 
Sonu ünlüyle biten sözcüklerle kullanıldığında ise söz ba-
şındaki /i/ sesi, yarı ünlü /y/ sesine dönüşür: öğrenci iken 
> öğrenciyken, müşteri+si iken > müşterisiyken.

Sıra Sizde 5 
Çek, senet gibi evraklarda araya başka sayıların ilave 
edilmesini önlemek için bütün sayılar bitişik yazılır.

Sıra Sizde 6
“Hala” sözcüğünü bu şekilde kullandığımızda babamı-
zın kız kardeşi anlamına gelir. Düzeltme işareti kulla-
narak hâlâ biçiminde kullandığımızda ise şu anda bile 
anlamına gelir. Dolayısıyla düzeltme işareti kullanmak, 
telaffuzu dolayısıyla da anlamı etkilemektedir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Düşünce yazılarının genel özelliklerini açıklayabilecek,
Düşünce yazıları türlerini sıralayabilecek,
Düşünce yazılarının türlerini ayırt edebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Düşünce	yazıları
•	 Makale
•	 Fıkra
•	 Eleştiri
•	 Deneme
•	 Söyleşi
•	 Röportaj

•	 Gezi
•	 Anı
•	 Günlük
•	 Yaşam	öyküsü	(Biyografi)
•	 Öz	yaşam	öyküsü	(Otobiyografi)
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GİRİŞ
Bir duygunun ya da düşüncenin yazı ile anlatılmasına yazılı anlatım denir. Yazılı 
anlatım, günlük yaşamda pek çok amaç için kullanılır. İnsanlar, bir olayı ya da bir 
konuyla ilgili görüşleri yazılı olarak kaydetmek ve bunları başkalarıyla daha sonra 
paylaşmak için yazılı anlatımı seçebilir. Alışverişe çıkarken yazılı olarak listeleme 
yapabilir. Bir duruma ilişkin istek ya da sitemini yazı ile bildirebilir, duygularını 
paylaşmak için yazıdan yararlanabilir. Bütün bunlar insanoğlu için yazmaya amaç 
ve anlam kazandırır. Yazıların, ele aldığı konu ve biçim özelliklerine göre de türle-
ri belirlenir. Kesin çizgilerle yazılı anlatım türlerini ayırt etmek kolay olmamakla 
birlikte genel kabul görmüş yazılı anlatım türlerini iki ana başlık altında toplamak 
mümkündür: 1. Düşünce yazıları (bilgilendirici, öğretici, bilgi verici, düşünsel) 2. 
Sanatsal yazılar (yazınsal, kurgusal, edebî). Ayrıca her küme içinde yazının ama-
cı, yazının uzunluğu, kısalığı, dilin kullanımı bakımından belli kural ve ölçülere 
bağlı kalınan türler vardır. Bu ünitede düşünce yazılarının genel özellikleri ele 
alınarak bu türlerin örneklerine yer verilecektir.

DÜŞÜNCE YAZILARI
İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere 
ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Yazar, ya okuru ele 
aldığı konu hakkında bilgilendirmek ister ya da o konuya ilişkin düşüncelerini 
paylaşmak ister. Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazılar değildir; bir gözlem, 
deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yok-
tur. Düşünce yazılarının yazılış amacı ile okura sezdirilen anlam arasında bir ilişki 
söz konusudur. Genelde sözcüklerin ilk anlamlarıyla oluşturulan düşünce yazıla-
rında, okurda bıraktığı izlenimin kişiden kişiye değişmeyeceği varsayılır. Düşün-
ce yazılarının bazı türlerinde bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilir. 

Düşünce yazılarında bilgi vermek, kanıtlamak ve izlenimleri yansıtmak amaçlandığı 
için açıklayıcı, tartışmacı ya da betimleyici anlatım biçimlerinden yararlanılabilir.

Gazete ya da dergilerde yer alan haber yazıları düşünce yazıları olarak değerlendi-
rilebilir mi? Neden?

Düşünce yazılarının da kendi içinde çeşitlendiği görülür. Araştırmaya daya-
lı düşünce yazıları bilimsel yazılar içinde de ele alınabileceği gibi deneme, fıkra, 

Yazılı Anlatım Türleri ve 
Uygulamaları I: 

Düşünce Yazıları

Türk edebiyatında Batılı 
anlamda düşünce yazılarının 
ortaya çıkışı Tanzimat’la 
birliktedir.
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eleştiri gibi düşünce yazıları öznel yanı bulunan ve genellikle gazete çevresinde oluşan 
yazılar olarak değerlendirilmektedir. Anı, günlük, gezi, öz yaşam öyküsü gibi türler 
ise kişisel hayatı konu edinen düşünce yazıları olarak kabul edilmektedir. Bu ünitede, 
düşünce yazıları böylesi bir sınıflandırmaya girmeden bir bütün olarak ele alınmıştır. 

Türk Edebiyatında yer alan düşünce yazılarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek 
için Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Çetişli, İ ve 
Kolaç, E. (ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012)

Makale 
Makale, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık ge-
tirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan 
inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşün-
celeri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel 
ağırlıklı gazete ve dergi yazılarıdır (Birinci, 2009: 368). Bilimsel yanı ağır basan ve 
bilimsel çalışmaların raporlaştırılmasını içeren bilimsel makaleler, çeşitli uzman-
lık dallarının sorunlarıyla ilgili olup genellikle ayrıntılı bir araştırmaya dayanır. 
Bu tür makaleler gazetelerde yayımlanan güncel konulu makalelerden farklıdır. 

Altıncı ünitede bilimsel çalışmaları içeren yazılar bilimsel yazma süreci olarak ay-
rıntılı biçimde anlatılmıştır.

Açıklamaya ve bilgi vermeye dayalı anlatım türlerinden biri olan makalenin 
konu sınırlaması yoktur. Toplumun genelini ya da bir bölümünü ilgilendiren bi-
limsel ve sanatsal her konuda yazılabilir. Yazar dilediği konuyu seçer. 

Bir düşünce yazısı olan makale, genellikle canlılığını anlatımın yalınlığından, 
yoğunluğundan alır. Düşünceyi gölgeleyen anlatım oyunları, diğer bir deyişle sa-
natsal bir anlatım kaygısı taşımaz. Sözcüklerin mecaz anlamlarından çok gerçek 
anlamları tercih edilir. Makalede önemli olan, düşüncelerin birbirini bütünleyen 
ve örüntüleyen bir düzen içinde verilmesidir (Özdemir, 2002:139).

Makale yazarı hangi konuda yazarsa yazsın okurlarının düzeyine uygun yaz-
malıdır. Makalesini okunabilir ve inandırıcı kılmanın yollarını düşünmelidir. Bu 
amaçla makalesinde öne sürdüğü görüş ve düşüncesini kanıtlamak için karşılaş-
tırmalardan, sayısal verilerden, farklı örneklerden, alıntılardan yararlanabilir. 

Makalede amaç, bilgi vermek, okurun görüşünü ve düşüncesini etkilemek olduğu 
için genellikle açıklayıcı ya da tartışmacı anlatım biçimi ile yazılır.

Makale giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir plan içinde yazılır. Bu 
bölümler arasında kesin bir çizgi olmamakla beraber bölümler arasında geçişlerin 
birbiri ile ilgili ve aşamalı olması beklenir. Yazının girişinde, öne sürülen düşünce açık 
ve okurun ilgisini çekecek biçimde ortaya konmalıdır. Dili anlaşılır nitelikte, ele aldı-
ğı görüş ya da düşünce güçlü ve ilgi çekici olmalıdır. Gelişme bölümü makalede ele 
alınan görüş ya da düşüncenin açıklandığı, ayrıntılı olarak ele alındığı bölümdür. Bu 
bölümde yazar, düşünceyi geliştirme yollarından, konunun niteliğine uygun örnekler-
den, karşılaştırmalardan, alıntılardan yararlanarak makaleye nesnellik kazandırabilir. 
Sonuç bölümünde de gelişme bölümünde yapılan ayrıntılı açıklamaların ışığında bir 
yargıya varılır. Makale türünde yazarken şu noktalara dikkat edilmelidir:

•	 Makalede	ele	alınan	konu	bilimsel	bir	tarzda	işlenmelidir.
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•	 Yazar	savunduğu	düşünceyi	açık	olarak	yazmalı,	dolaylı	anlatımlara	ve	söz	
oyunlarına yer vermemelidir.

•	 Yazar	savunduğu	düşünceyi	kanıtlayıcı	belgelerden,	örneklerden	yararlanmalıdır.
•	 Makalede	yazar,	konuya	tarafsız	bir	gözle	yaklaşmalı,	öznel	görüşlerden	sa-

kınılmalı ve nesnellik ön planda olmalıdır. 
•	 Makalede	üçüncü	tekil	anlatım	kullanılmalıdır.	
•	 Makalede	düşünceler	planlı	olarak	sunulmalı	ve	sonuç	bölümünde	bir	yar-

gıya varılmalıdır.
Makale, gazetecilikle doğmuş, gazetecilikle birlikte gelişmiş bir yazı türüdür. Ma-

kale türü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’de Şinasi’nin yazmaya başladığı ma-
kalelerle Türk basınına girmiştir. Edebiyatımızda makale yazmayı uğraş edinen yazar-
lar arasında Şinasi’den başka yazarlar da bulunmaktadır: Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali 
Suavi, Ahmet Mithat, Ziya Gökalp, Yakup Kadri, Refik Halid Karay, Falih Rıfkı Atay, 
Nadir Nadi, Erol Güngör, Zekeriya Sertel, Şükrü Kaya, Vedat Nedim, Hıfsı Topuz, 
Doğan Hızlan, Emre Kongar, Füsun Akatlı, Berna Moran, Cevat Çapan, Hüseyin Ha-
temi, Nevzat Yalçıntaş gazete makaleleriyle dikkat çeken isimler arasında sayılabilir.

Aşağıdaki örnekte bilimsel bir dergide yayımlanan belgesel tiyatro ile ilgili bir 
makaleden kısa bir bölüm yer almaktadır. 

Günümüzde Belgesel Tiyatro Anlayışının Önemi

Hülya Nutku
(...) Belgesel oyunlar tarihsel malzemeye dayanan oyunlardır ve tarihe dönüp malze-
melerini oradan alır. Bernard Shaw parodik bir yaklaşımla “Tarihten hiçbir şey öğre-
nemeyeceğimizi yine tarihten öğreniriz” der. Çağımızın önemli yazar ve yönetmenle-
rinden Heiner Müller için tarih, “insanlara yapılan haksızlığın içinde oluşur. Başka 
türlü tarih asla gerçekleşmez. “Tüm bu yaklaşımlara karşın insanın acısını alan yine 
de insandır diyebiliriz ve tiyatro sanatının amacı karşıtlıkları ele almada ve tarihi 
yorumlamada çevrenin insanı, insanın da çevrenin değiştireni olması gerçeğidir. 
 Belgesel oyunlarda düşünsel boyut genişlemesine işlenirken, psikolojik boyut derin-
lemesine irdelenir. Yaratılan estetik uzaklık yoluyla da seyirci eylemi nesnel bir yol-
la değerlendirme şansı bulur. Tarihin güncelleştirilmesi sonucunda sağlıklı bir şimdi 
kavramına ulaşılır. Croce “Her tarihi yargının altındaki pratik gerçekler bütün tarihe 
‘çağdaş tarih’ karakteri verir”, der. Geçmişi ele alma bugün adınadır ve böylece dram 
sanatı tarihten daha felsefi bir görünüm arz eder.
 Tarihsel oyunlar tiyatroda bir döneme tanıklık etmemizi sağlarken belgesel oyunlar 
yalnızca tanıklıkla yetinmez, olaylara ilişkin verilere dayanarak kanıtlamaya çabalar. 
Tarihsel oyunlar için en uygun tanımlamayı Herbert Lindenberger, Historical Drama 
(Tarihsel Dram) adlı yapıtında yapmıştır. “Tarihsel Dramda, dram sözcüğü tarihin ger-
çekliğini soruştururken, tarih sözcüğü de dramın düşselliğini sınırlar.” Belgesel tiyatro 
için bu tanıma şunu ekleyebiliriz: Belgesel tiyatro dram yoluyla gerçekleri sorgular, ka-
nıtlamaya çalışır ve izleyenler tarafından yargıya ulaşılmasını ister. 
 Belgesel tiyatro oyunları ister yarı belgesel ister tümüyle belgelere dayansın kimi zaman 
yanılsamaya başvurur kimi zaman da yabancılaştırma etmenlerinden yararlanır. Ama 
sonuçta belgesel oyunlar kurmacadan çok gerçekliğe önem verir. Yazar, Peter Weiss “Bel-
gesel tiyatro buluş ve kurmacadan uzaktır”, dese de birer sanat yapıtı olma özelliği taşır 
ama temel ereği politik özünde yatar. Bu da onun tarihsel gerçeğe yakın durma isteğinden 
kaynaklanır. Bu isteğin yansıması sonucunda, iki dünya savaşı geçirmiş insanlığın politik 
tiyatroya yönelmesiyle, ülkelerin siyasi kültürünü zenginleştiren bir artış gözlenmiştir. (...)

Kaynak: Hülya Nutku (2009). “Günümüzde Belgesel Tiyatro Anlayışının Önemi”, 
Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (27) 1, s. 181-188. 

İlk özel gazete olan Tercüman-ı 
Ahvâl’i 22 Ekim 1860 
tarihinde, İstanbul telgraf 
müdürü Agah Efendi ile Şinasi 
birlikte çıkarmışlardır.

Şinasi
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Fıkra
Fıkra sözcüğü, Türkçede iki tür anlatıyı karşılar. Bunlardan ilki ince anlamlı, gül-
dürme amacı güden kısa öykülerdir. Küçük öykü biçimindeki bu tür, halk öykücü-
lüğü geleneğinin uzantısıdır. Bu tür fıkralarda, gerek kahramanların davranışları ve 
düşüncelerinde gerekse taşıdıkları mizah ögeleri ve dilde ulusal kültürü yansıtan 
izler vardır (Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy 2007: 253). Edebiyatımızda bu tip fıkraların 
en bilinenleri Nasrettin Hoca, Bektaşi, Bekri Mustafa ve İncili Çavuş fıkralarıdır.

Güldürmece amacı güden fıkra türünün en tanınan isimlerinden Nasreddin Hoca ve 
fıkraları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Nasreddin Hoca adlı kitaptan yarar-
lanabilirsiniz. (Boratav, P., N., İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2006)

Fıkra sözcüğünün bir anlatı türü olarak ikinci anlamı, gazete ya da dergilerde 
yayımlanan, belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke 
sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden ince-
leyen ve yorumlayan kısa yazılardır (Aktaş ve Gündüz, 2009: 300). Bu tür fıkralar 
günümüzde köşe yazısı olarak da tanımlanmaktadır.

Gazete ve dergilerde yayımlanan fıkralarda, fıkra yazarları olayların akışı karşı-
sında her konuyu ele alabilir. Bu nedenle de bu türde yazanların siyasal, toplumsal 
ve kültürel gelişmeleri çok yakından izleyip yorumlayabilmesi, ele aldığı konuyu 
ustaca anlatmaya elverişli bir yazma yeteneğine sahip olması beklenir. Makaleye 
göre daha kısa ve daha yoğun bir anlatı olan fıkraların, bilimsel bir gerçeği ortaya 
koyma gibi bir iddiası yoktur. Gazete fıkralarında temel amaç, önemli noktalara 
okurun dikkatini çekmek ya da konu hakkında düşünmesini sağlamaktır. Fıkra 
yazarı, ele aldığı konuda kişisel düşüncelerini açıklar. Bu nedenle bir düşünceyi 
savunma ya da çürütme çabası taşımaz. Öznel bir anlatımı vardır. Fıkralarda he-
men herkesin hayatta karşılaşabileceği genel konular güncel bir biçimde ele alınır 
(Macit ve Soldan, 2010: 149).

Fıkralar yapı bakımından makalelere benzer. Bu tür yazılar da üç bölümden 
oluşur: Konunun ya da bir görüşün ortaya konulduğu giriş bölümü, girişte ele 
alınan konunun ya da görüşün düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak ilgi 
çekici biçimde ele alındığı gelişme bölümü ve yazarın konuyu etkileyici bir biçim-
de bir sonuca ya da yargıya bağladığı sonuç bölümü. Fıkra türünde yazarken şu 
noktalara dikkat edilmelidir:

•	 Güncel	bir	konu	seçilmelidir.
•	 Seçilen	konu	ilgi	çekici	olmalıdır.
•	 Yazar	düşüncelerini	çok	ayrıntıya	inmeden	yalın	ve	etkili	bir	dille	kaleme	

almalıdır.
Türk edebiyatında gazete fıkracılığı, 19. yüzyılda gazetenin ortaya çıkışıyla 

başlamıştır. 20. yüzyılın başlarında özellikle gazeteciliğin gelişmesiyle, gazete ya-
zılarının çeşitlenmesi ve batı edebiyatının da etkileriyle fıkra, bir yazılı anlatım 
türü olarak yaygınlık kazanmış ve belirginleşmiştir (Topçu, 2009: 278). Türk ede-
biyatında, Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Atay, Yaşar 
Nabi Nayır, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Burhan Felek, Hasan Ali Yücel diğer 
yazı türlerinin yanı sıra fıkraları ile de tanınmış isimlerdir. Yılmaz Özdil, Ülkü 
Tamer, Fehmi Koru, Taha Akyol, Yavuz Gökmen, Oktay Ekşi, Emre Kongar gibi 
isimler farklı gazetelerde bu türde yazılar yazmaktadırlar.

Makale ile fıkra türünün farkları nelerdir? 

Burhan Felek

2
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Aşağıdaki örneği gazete fıkracılığının temel özelliklerini göz önünde bulun-
durarak okuyunuz.

Genç Yazarlara
Ülkü Tamer
Genç bir yazarla karşılaşmak bana büyük mutluluk veren olaylardan biri olmuştur 
hep. Çekeceği çileleri bilmeyen (yazarlığı sürdürürse elbet), dünyayı değiştirmeye 
kendi yazdıklarıyla katkı sağlayacağını düşünen, yüreğindeki o saf coşkuyu gümbür 
gümbür dışavuran bir gençle çene çalmak gerçekten mutluluk veren bir olay...
Yayıncılık dönemimde o mutluluğu az yaşamadım. Şimdi de yaşıyorum zaman zaman. 
Elime şiirler, öyküler tutuşturuluyor, düşüncelerim, görüşlerim, eleştirilerim isteniyor.
Soruluyor:
“Ne öğüt verirsiniz?”
Öğüt vermekten hep kaçınmışımdır. Eleştirilerimi, önerilerimi hep iletiyorum.
Ama öğüt yok.
Dilerseniz, genç yazarlara önerilerimi burada da özetleyeyim.
Önce Nicanor Parra’nın bir şiirini aktarayım:

GENÇ ŞAİRLER
Nasıl isterseniz öyle yazın
Nasıl anlatırsanız anlatın
Öyle çok kan aktı ki köprülerin altından
İnanmak yerinde değil
Tek yolun doğru yol olduğuna.
Şiirde her şeye izin var.
Ama unutmayın temel koşulu:
Bir şeylerle dolmalı boş sayfalar.

Parra’ya katılıyorum. Benim de ilk önerim bu olacak. Yazacaksınız. Boş sayfaları 
dolduracaksınız. ABD’li romancı Thomas Wolfe sokak duvarlarına bile kömürle ya-
zarmış. Yazın. Sonradan çöpe atacağınızı bilseniz bile. “Boşa yazmak” bile size öyle 
şeyler kazandırır ki...
Etkilenmekten korkmayın. O etkiler kişiliğinizi bulma yolunda yardımcı olacaktır 
size. Kim ilk adımlarını etkilenmeden atmış ki! Etkilenmeler ufkunuzu açar, görüş 
alanınızı genişletir. Kendi sesinizi, yazarlık kimliğinizi bulmanıza bile katkılar sağlar.
Öğütlere değil, eleştirilere kulak verin. Yapılan eleştirileri benimsemiyorsanız hiç 
önemsemeyin, fırlatın gitsin. Ama yazdıklarınızı, sıcağı sıcağına değil, bir süre sonra 
gözden geçirin. Kendi kendinizi eleştirme alışkanlığını edinin.
 “Elimden tutan yok ki” gibi bahanelere sığınmayın. “Elinden tutularak” kim yazar 
yapılmış ki! Melih Cevdet’in elinden tutan mı oldu? Yaşar Kemal kapıları kendisine 
sunulan altın anahtarla mı açtı? Orhan Kemal’e “Gel seni yazar yapayım” diyen mi 
çıktı? Başta söylediğim “çekilecek çileleri” göze almıyorsanız hemen bırakın yazmayı. 
“Yazdıklarımı yayımlamıyorlar” bahanesine ise hiç sığınmayın.
Yazmayı düşündüğünüz ya da yazmakta olduğunuz şeyler üstüne konuşmaktan kaçı-
nın. Onları sözle atarsınız içinizden. Yazıyla, daha önce harcamadan, atmaya çalışın.
Başka ne diyeyim... Söylemiştim, öğüt vermekten kaçınırım. Sözü uzatmak, gereksiz 
ayrıntılarla süslemek, uzun uzun nutuk atmak bana göre değil.
Bu satırları alçakgönüllü öneriler olarak düşünün sadece.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi, 1 Eylül 2012 

Ülkü Tamer
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Eleştiri
Eleştiri terimi kimi zaman sanatın yahut edebiyatın incelenmesi, tartışılması, değer-
lendirilmesi, yargılanması olarak kullanılırken kimi zaman da edebî bir eser ya da 
sanat eseri üzerine verilen hükümdür (Filizok, 2012: 3). Yazılı anlatım türü olarak 
eleştiri, bir sanat eserini çeşitli yönleri ile inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağla-
mak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılardır (Kavcar, 2007). Eleştiri bir dü-
şünceyi destekleyerek olumlu yanlarını ortaya koyması ya da bir sanat eserini geniş 
okur kitlesine tanıtması bakımından sıkça başvurulan bir yazılı anlatım türüdür. 

Eleştirinin temel sorumluluğu eser hakkında bilgilendirmektir. Ancak eleş-
tirmenler, bir eser hakkında bilgi verirken zaman zaman eseri yargılamak ya da 
açıklamak amacı güderler. Bir eleştirmenden beklenen, bir eseri eleştirirken ola-
bildiğince öznellikten uzak durması ve eseri belirli ölçütlere göre bir amaç doğ-
rultusunda değerlendirip yazmasıdır. Eleştirmen kendi beğenisini, izlenim ve 
düşüncelerini tek ölçüt olarak almamalıdır. Eleştirmenlerin yaklaşımına, eseri 
değerlendirme yöntemlerine göre değişik eleştiri türleri vardır. Eleştiri türleri-
nin çeşitliliği, düşünce sistemlerinin çeşitliliği ile doğrudan ilişkilidir. Özdemir ( 
2002, 2008) genel olarak eleştiri türlerini şöyle sınıflandırmaktadır:

• Sanatçıya dönük eleştiri; eleştirmenin değerlendirmek için ele aldığı yapı-
tı özellikle sanatçının varlığını ölçü alarak yapmasıdır. Eleştirmen, yapıtı 
açıklamak için yazarı ile ilgi kurar. Sanatçının hayatını ve kişiliğini inceler. 
Elde ettiklerini belge olarak kullanır. Ruhbilimsel eleştiri ve yaşam öyküsel 
eleştiri biçimleri bu tür içinde düşünülür.

•	 Yapıta	dönük	eleştiri;	eleştirmenin bakış açısının sanatçıya değil de yapıtına 
yönelik olduğu eleştiridir. Bu tür eleştiride tek ölçüt okura sunulmuş ya-
pıttır. Eleştirmen, konunun ele alınış biçimi, yapıttaki anlatım biçimi, dilin 
kullanımı gibi noktaların işlenişi üzerinde durur. Nesnel eleştiri ve dil bi-
limsel eleştiri bu tür eleştirinin çeşitleridir. 

• Okura dönük eleştiri; eleştirmenin yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir 
okur olarak kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiridir. Bu tür 
eleştiri belli ölçütlere göre yapılmadığı için deneme havasındadır ve öznel-
dir. İzlenimci eleştiri bu tür içindedir.

•	 Topluma dönük eleştiri; eleştirmenin değerlendirme yapacağı yapıtın ortaya 
konduğu dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerin yapıta etkileri gözlenir. 
Yapıt, toplumsal bir belge olarak görülür. Bu tür eleştiride yapıt, estetik yönden 
çok; yapıtı etkileyen toplumsal ve tarihsel koşullar belirlenerek değerlendirilir. 
Tarihsel eleştiri ve toplum bilimsel eleştiri bu tür içinde ele alınır.

•	 Çözümleyici	eleştiri; yukarıda açıklanan eleştiri türlerinin yetersiz görülme-
si üzerine kimi eleştirmenler, yapıtı çok yönlü inceleme yoluna gitmişlerdir. 
Bu türde eleştirmen, gerektiğinde öznel, nesnel ya da toplumcu bir bakışla 
yapıta yaklaşılabileceğini savunur. Türü ne olursa olsun her eleştiri, yazarın 
ne yaptığını, ne yapmak istediğini bulmaya yöneliktir.

Eleştiri türünde yazarken şu noktalara dikkat edilmelidir:
•	 Düşünsel	bir	plan	hazırlanmalıdır.
•	 Yapıt	ile	ilgili	yargılar,	yapıttan	örneklere	dayandırılarak	sunulmalıdır.
•	 Eleştiride	öznellikten	kaçınılmalı,	peşin	yargılara	yer	verilmemelidir.
•	 Yargılar,	kırıcı	ve	yıkıcı	değil;	yapıcı	ve	yol	gösterici	olmalıdır.
•	 Eleştiri	yazılarında	düşünceyi	geliştirme	yollarından	uygun	olan	kullanılabilir.
•	 Temel	anlatım	biçimlerinden	açıklayıcı	ve	tartışmacı	anlatım	kullanılabilir.
•	 Eleştirmen	düşüncelerini	yalın,	duru	ve	anlaşılır	bir	biçimde	ifade	etmelidir.

Eleştiri sözcüğü, tenkit ile eş 
anlamlıdır ve Fransızcadaki 
yargılamak anlamına gelen 
“critique” teriminin karşılığıdır.
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Türk edebiyatının klasik dönemi olarak adlandırılan 15. yüzyıldan 19. yüzyıla 
kadarki sürecinde şiir önemli bir yer tuttuğu için bütün edebî türler şiirle ilgili ku-
rallar çerçevesinde gelişmiştir. Bu dönemde divan şairlerinin övgü ve yergilerinde, 
toplumsal sorunlardan şikâyetlerinde eleştirel bir tutum olduğu görülür (Macit, 
2012: 25). Ancak eleştirinin kendine özgü kuralları olan bir anlatım türü olarak 
benimsenmesinin Tanzimat dönemiyle başladığını görmekteyiz. Tanzimat döne-
mi edebiyatçılarından Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa bu türün öncüleridir. Bu 
dönemde yapılan eleştiri anlayışı “eskinin reddi, yeninin yaratılması” üzerine ku-
ruludur (Ercilasun, 2004: 35, Akt: Topçu, 2009: 272). Bu dönemde Abdülhak Ha-
mit, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Beşir Fuad, Mizancı Murat eleştiri 
türünde yazıları ve eserleri ile dikkat çekmiştir (Dayanç, 2012: 68-77). Servet-i 
Fünun döneminde Halid Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Tevfik Fikret gibi 
isimler eleştiri türünde yazılar yazmışlardır. II. Meşrutiyet dönemine baktığımız-
da eleştiri türüne ilişkin kuramsal bağlamda çok fazla yazı olmamakla birlikte uy-
gulama alanında birçok eser eleştirisinin bulunduğu görülmektedir. Bu dönemde 
ön plana çıkan isimler arasında Ali Canip, Fuat Köprülü, Ömer Seyfettin ve Yahya 
Kemal eleştiri kuramı ve eser eleştirisi çerçevesinde yazılar yazmışlardır. 

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında eleştirmenliğiyle ön plana çıkan ve 
öznel eleştiri anlayışıyla dikkat çeken ilk isim olan Nurullah Ataç, eleştiri üzeri-
ne görüşleriyle de eleştirinin bağımsız bir tür olması konusunda önemli katkılar 
sağlamıştır. Nurullah Ataç’tan sonra eleştiri üzerine kuramsal anlamda yazı yazan 
bir ikinci isim Mehmet Kaplan olmuştur. 1950’den sonra kuramsal eleştiri yazıları 
yazan Asım Bezirci, Hüseyin Contürk, Fethi Naci, Cevdet Kudret gibi isimler de 
söz konusu türde söz sahibi olmaya başlamıştır. Ataç’ın öznel eleştiri örnekleri-
ne karşın Memet Fuat ve Suut Kemal nesnel özellikte eleştiriler yazmışlardır. Bu 
dönemde İnkılâp edebiyatı, Milli edebiyat ve eski-yeni çatışması dönem eleşti-
rilerinin temel konusunu oluşturmuştur. Dil konusunda, yazar ve eser eleştirisi 
çerçevesinde de eleştiriler dikkat çekici boyuttadır.

1960 sonrası Türk edebiyatında eleştiriye baktığımızda eleştiri türlerinin çe-
şitlendiği görülür. Bu türler; izlenimci eleştiri, nesnel eleştiri, akademik eleştiri, 
toplumcu gerçekçi eleştirinin yanı sıra 1980 sonrasında yapısalcı eleştiri, gösterge 
bilimsel eleştiri, dil bilimsel eleştiri ve 1990 sonrasında da post modern eleştiri 
olarak gruplandırılabilir. Bu dönemde gazetelerin edebiyattan biraz uzaklaşmala-
rına karşın edebiyat dergilerinin çoğalması eleştirinin gelişmesinde etkili olmuş-
tur. Doğan Hızlan, Füsun Akatlı, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Adnan Binyazar, 
Muzaffer Erdost izlenimci eleştiri yazarlarımız arasındadır. Edebiyat tarihçisi ola-
rak tanınmış olsalar da Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kabaklı da eleştiri türünde ya-
zılar yazmışlardır. Bunlardan başka Beşir Ayvazoğlu, Rasim Özdenören de zaman 
zaman nesnel eleştiriye yaklaşan yazılarıyla bu türde eser verenler arasında sayıl-
ması gereken isimlerdir. Bu dönemde nesnel eleştiriyi uygulamaya çalışanların 
başında Hüseyin Contürk gelmektedir. Tahir Alangu, Vedat Günyol, Metin And 
ve Nurullah Berk de yine nesnel eleştiri yazanlar arasındadır. Bu türde hatırlan-
ması gereken isimler arasına Berna Moran, Akşit Göktürk, Tahsin Yücel, Yıldız 
Ecevit, Gürsel Aytaç, Ahmet Oktay, Mehmet H. Doğan gibi isimleri de katmak 
gerekir (Balcı, 2012: 166-169).

Yazılı anlatım türü olarak eleştirinin Türk edebiyatındaki gelişimi hakkında ayrın-
tılı bilgi edinmek için Eleştiri Tarihi adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Filizok, R. ve 
Dayanç, M. (ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012)

Namık Kemal

Beşir Ayvazoğlu

Cevdet Kudret
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Aşağıdaki örnek, hem yapıta hem de yazara dönük öznel, izlenimci bir eleşti-
rinin temel özelliklerini yansıtmaktadır.

Aşk-ı Memnu
(...) Aşk-ı Memnu, Halit Ziya’nın en başarılı romanı. On dokuzuncu yüzyılın sonun-
da yazılmış, ilk baskısı 1900’de yapılmış. Bence ilk gerçek Türk romanı. Nedeni belli: 
Aradan seksen yılı aşkın bir süre geçtiği halde bugün de zevkle okunmakta. Zama-
nın yıkıcı gücüne dayanmayı başarabilmiş beş on Türk romanından biri. Şemsettin 
Sami’nin 1872’de yayımlanan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı sadece tarihsel açıdan bir ilk 
roman. Oysa Aşk-ı Memnu, yaşamasını sürdüren ilk Türk romanı. Tarih açısından 
değil, edebiyat açısından ilk Türk romanı.
 (...) Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu’da, XIX. yüzyılın sonunda yaşayan zengin ve 
aylak bir toplum katının yaşam biçimini; varlıklı, geleneksel Türk ailesinin “batılı” 
yaşama biçiminin etkisi altında çözülüp alt üst oluşunu, yozlaşmasını; bu toplum 
katının yaşadığı ve eğlendiği yerleri (Konaklar, yalılar, Boğaziçi, Büyükada, Göksu, 
Concordia vb.); birey olarak bütün somutluklarıyla bu toplum katının insanlarını, bu 
insanların sorunlarını, dünyaya ve insanlara bakış açılarını, bu insanlar arasındaki 
ilişkileri anlatıyor. Ve bu yaşam biçimine “halk”ın tepkisini; onu da. Ama “halk” de-
dikse, bunu yalıların, konakların dışında yaşayan gerçek halk olarak değil, yalılarda, 
konaklarda bu zengin ve aylak insanların yanlarında çalışan “hizmetçiler” olarak 
anlamak gerek; çünkü söz konusu olan bir Halit Ziya romanıdır ve halk adına ancak 
onlar Halit Ziya’nın engellerini aşarak romana girebilmişlerdir. 
 Roman “Melih Bey Takımı”ndan Firdevs’le kızı Bihter’i (Bu arada, ikinci planda ol-
mak üzere, Firdevs’in öbür kızı Peyker’le Peyker’in kocası Nihat Bey’i) ve Adnan Bey 
ailesini (Adnan Bey’i, kızı Nihal’i, yeğeni Behlül’ü) anlatır; Adnan Bey’le Bihter’in 
evlenmesiyle gelişir, mutsuz bir sonla biter. (...)
 Aşk-ı Memnu’da belirli bir tarihsel dönemin gerçekliği, romana özgü biçimler içinde, 
ustaca anlatılmıştır. Çünkü Halit Ziya, toplumsal gerçekliği, kimi romancılarımınız 
yaptığı gibi, kişilerden ayrı, kişilerin dışında vermiyor. Aşk-ı Memnu, toplumsal ger-
çekliğe romancı olarak yaklaşmasını ve bakmasını bilen bir yazarın eseridir.
 Romancılarımız romanlarında kadın tiplerini incelemeye pek yanaşmazlar; romanda 
kadın kahramanlar olsa bile bunlar genel olarak kalın çizgilerle geçiştirilir. Oysa Halit 
Ziya, Firdevs Hanım’ı olsun, Bihter’i olsun, birbirini kovalayan olaylar içinde, çok yakın-
dan izlemekte ve onlardaki değişimi günlük gerçeklere, kişiler arası ilişkilere bağlayarak, 
şaşırtıcı bir ustalıkla anlatmaktadır. Ne var ki Nihal için aynı şeyi söylemek zor. Nihal’de 
romancının kendini zorladığı, yaşamla pek ilişiği olmayan bir tipi günlük gerçekler ve iliş-
kiler dışında yaşatıp geliştirmeye çalıştığı görülür. Bunun için de Nihal okurda yaşamıyor.
Halit Ziya ruh çözümlemelerine fazla önem veriyor. Ne var ki zaman zaman sözü 
uzattığını söylemek gerek. Bir de şunu: Zaman zaman ruh çözümlemelerinin roman 
kişilerinin somut durumlarından hareketle değil de kitaplardan edinilmiş bilgilerle 
yapılmış olduğu izlenimini edinmemek mümkün değil. Sözgelimi Nihal’in belirli bir 
olay karşısındaki durumu anlatılırken doğrudan Nihal’in değil de “bir genç kız”ın o 
olay karşısındaki ruhsal durumunu anlatan kitaplardan yararlanılarak, herhangi bir 
genç kızın ruhsal durumunu anlatıyormuş gibi geliyor.
 Aşk-ı Memnu, romana özgü hareket bakımından da kusursuz bir örnek olarak gös-
terilebilir. Romandaki hiçbir hareket gelişigüzel düzenlenmemiştir; her hareket belirli 
bir amaca hizmet eder. Bu amaç da karakterlerin gelişmesi, iyice belirmesi ve sonun-
da unutulmayacak bir roman kişisi hâline gelmesidir. (...) 

1981
Kaynak: Fethi Naci, 40 Yılda 40 Roman, Oğlak Yayıncılık, İstanbul: 1994, s.20-28.

Fethi Naci
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Deneme
Herhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlerle ele alarak etkili bir anlatımla sunan 
düzyazılara deneme denir. Deneme, okuyucuyu düşündürmeyi amaç edinmesi 
nedeniyle makale ve fıkra gibi düşünsel boyutları olan bir yazı türüdür. Ancak 
belirli bir düşünceyi benimsetmeye çalışmaması nedeniyle fıkradan; belgelere, 
tanıklara yer verme zorunluluğu olmaması açısından da makaleden; belirli bir 
sonuç ve yargıya varmama yönüyle de eleştiriden ayrı bir özellik taşır. Öte yandan 
deneme yazılarında, anı ya da günlük türünde rastlanan bir içtenlik ve gelişigüzel-
lik havası vardır. Her konuda yazılabilmesi, deneme türünün en belirgin özelliği 
olarak görülebilir ( Kurt, 2009: 214). 

Deneme türünde yazarken denemenin dikkat edilmesi gereken ayırt edici 
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Kurt, 2009, Kantemir,1995; Kavcar, Oğuzkan, 
Aksoy, 2007: Özdemir, 2008; Aktaş ve Gündüz, 2009):

•	 Her	türlü	konuda	deneme	yazılabilir.
•	 Anlatımda	öznellik	egemendir.
•	 Anlatılanların	kanıtlanmasına,	belgelere	dayandırılmasına	gerek	yoktur.
•	 Bilgi	vermekten	çok	düşündürme	amacı	güder.
•	 Özgün	söyleyişlere	yer	verilir.	
•	 İroniden	geniş	ölçüde	yararlanılır.
•	 Anlatılanlar	iç	konuşma	tekniğiyle	verilir.
•	 Senli	benli	ve	içtenlikli	bir	dil	kullanılır.
•	 Düşünceler	kesin	yargılara	bağlanmaya	çalışılmaz;	okurun	dolaylı	olarak	

sonuca varması amaçlanır.
Ele aldığı konulara göre denemeleri klasik deneme, edebî deneme, felsefi dene-

me, eleştirel deneme olarak dört başlık altında toplayabiliriz (Abak, 1992: 126-127; 
Macit ve Soldan, 2010:146). Klasik deneme; yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme 
amacıyla kaleme aldığı izlenimi yaratan içten bir söyleyişin hâkim olduğu dene-
me türüdür. Yazar, iç dünyasını içtenlikle gözler önüne sererken özdeyişlerden, 
şiirden, deneyimlerden bol bol yararlanır. Edebî deneme, edebiyat üzerine konu-
larda yazılan denemelerdir. Bu tür denemelerde düşünce edebî boyutlar içinde 
geliştirilir, ele alınan edebî konuya değişik açılardan bakılarak okura yeni kapılar 
aralanır. Felsefi deneme, yazarın doğru ve aydınlığı bulma adına yazdığı, insanı 
düşünmeye yönlendirmeye çalıştığı denemelerdir. Bu tür denemelerde düşünce 
ön plandadır. Eleştirel deneme ise bir konunun iyi ya da kötü yanlarını ele alan de-
nemedir. Eğer eleştirel denemede yazar özellikle kendi bakış açısı ve deneyimleri 
sonucunda elde ettiği saptamalardan yola çıkarak deneyimlerini okurla paylaşı-
yorsa buna izlenimsel eleştirel deneme denmektedir. 

Batı edebiyatında en tanınmış deneme yazarları Fransız edebiyatında, bu türün 
kurucusu sayılan Montaigne, İngiliz edebiyatında Bacon’dur. Deneme 19. yüzyı-
lın başlarında edebiyat dergilerinin önemli bir türü haline gelmiştir. Bu yüzyılda 
deneme, sanat ve edebiyat konularına yönelik eleştiri içeren bir tür olmuştur.

Türk edebiyatında Ahmet Rasim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Ataç, Sa-
bahattin Eyüboğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Suut Kemal Yetkin, Nermi Uy-
gur, Mehmet Fuat, Melih Cevdet Anday, Salah Birsel, Vedat Günyol, İsmet Özel, 
Nazan Bekiroğlu, Hilmi Yavuz, Murat Belge, Sezai Karakoç gibi isimler; sanat, 
edebiyat, psikoloji, felsefe, din, hayat vs konularda deneme örnekleri vermiş ya-
zarlarımızdan bazılarıdır. 

İsmet Özel

Sabahattin Eyüboğlu

Bu türün öncüsü olan 16. 
yüzyıl Fransız yazarı Michel 
de Montaigne, yazdığı 
metinlerin, kişisel düşünce ve 
deneyimlerinin iletilmesine 
yönelik parçalar olduğunu 
vurgulamak için “denemek, 
girişmek, teşebbüs etmek, 
kalkışmak” anlamlarına gelen 
“essai” sözcüğünü kullanmıştır.
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Aşağıda Nermi Uygur’dan alınmış kısa bir deneme örneğine yer verilmiştir. 
Yazar, adlandırmanın insan için önemiyle ilgili görüşlerini, kanıtlama çabasına 
düşmeden öznel bir bakış açısı ile okurla paylaşmaktadır.

İnsan Olurken
Ağulı bir yılan ünlü büyücü İsis’i sokar. İsis acıdan kıvrana kıvrana çok adlı Güneş-
Tanrı Re’ye yalvarır: “Bana adını söyle ki bu ağıdan kurtulayım.” Yalvarışa daya-
namayan Re adını bağışlar, böylece İsis’i ölmekten kurtarır, sonra da İsis’e şöyle der: 
“Bu ad sende kalsın; oğluna bildirsen iyi olur; bu ad ağının her türlüsüne birebir 
gelen büyü çünkü.” Eski bir Mısır öyküsü bu. Görünüşe bakılırsa bir tanrıya özgü gizli 
bir adı bilmenin insanoğluna kazandıracağı gücü anlatıyor. Öyküsünün papirüslere 
yazıldığı çağdan bu yana 40-50 yüzyıl geçti, bu arada tanrılar karşısındaki davra-
nışımız pek büyük değişikliklere uğradı. Gene de öykünün bir yönü doğruluğundan 
bir şey yitirmemiş gibi geliyor bana: Adlarla donanmadan, adlandırma başarılarını 
kuşaktan kuşağa aktarmadan yeryüzünün binbir tehlikesi içinde barınamaz insan. 
Bu doğruya apaçık bir doğru gözüyle bakıyorum ben.
 Adların insan varoluşundaki yeri, değeri hiçbir şeye benzemez. Adlandırma insanı 
insan yapan etmendir. Hayvanların, hele bazı hayvanların insanınkilere yaklaşan, 
insanınkileri andıran, insanınkileri aşan özellikleri vardır. İşbölümü yaşamada arıya, 
yön bulmada leyleğe, koşmada tavşana, iz sürmede köpeğe imreniriz. Gene de hiç 
kimse bu hayvanları insan dünyasının içine almaya kalkışmaz. Ama hayvanlar da 
birbirlerini adlarıyla tanıyıp tanıtsaydılar, bana öyle geliyor ki, hayvanları da insan 
dünyasının üyeleri diye saymaktan çekinmeyecektik. .... Hayvanı insandan ayıran 
adım, dilin açtığı uçurumdur.
 Görünüşte pek bir varlığı, ağırlığı, önemi yokmuş gibi gelir adların. Havada bir tit-
reşim, kâğıtta bir lekecik. Ne kulağı işitmeye ne de gözü görmeye zorlayan bir güç 
taşır adlar. Evrenin sonsuzluğunda adın kapladığı uzay parçası belli belirsiz bir kıyı 
bucak bile değildir. İnsanın ayırıcı niteliği her şey bitti de böylesine adlara mı kaldı? 
Bilim, teknik, din, felsefe gibi kültür başarıları ne güne duruyor? Ama bir şeyin öne-
mi, doldurduğu uzayla ölçülemez. Tümüyle insan dünyasının kendisi evrenin kaçta 
kaçı? Bilime, tekniğe, daha da başka insan yaratılarına gelince, işte bunların hiç biri 
adlandırma olmadan gerçekleşemez. Bilimin de tekniğin de, insanla ilgili başarı diye 
ne varsa her şeyin vazgeçilmez koşuludur dil....

Kaynak: Nermi Uygur (1994). Dilin Gücü Denemeler. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 
s.143-151.

Söyleşi/Sohbet
Söyleşi, yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hak-
kındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarıdır. Söyleşi 
bir düşünce yazısıdır, ancak bu türde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde 
kaleme alınır ve konusu da genellikle günlük sanat olaylarıdır (Parlatır, 2009). 
Söyleşi türünde yazar bir anısını, bir yazarı, şairi ya da onun eserleri hakkındaki 
değerlendirmelerini, okuduğu bir dergi veya kitapla, izlediği bir filmle ilgili gö-
rüşlerini, yorumlarını, gündelik yaşamda gözüne takılan bir şeyleri okurla pay-
laşabilir. Söyleşi yazarlarının kültür, sanat, edebiyat, felsefe gibi farklı alanlarda 
birikimlerinin olması beklenir.

Söyleşi türünde yazanlar, bir konu üzerinde kendi düşüncelerini dile getirirken 
başkalarının aynı konu üzerinde farklı görüşleri olabileceğini göz önünde bulun-

Nermi Uygur
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durarak yazarlar. Konuşma doğallığı içinde yazıldığı için söyleşi türünde yazar, 
devrik cümlelere bolca yer verir ve konuya ilişkin okura sorular sorar, şiirlerden, 
atasözlerinden, deyimlerden, özdeyişlerden yararlanır. Söyleşi yazarı bilimsel ma-
kale yazan bilim adamı gibi nesnel olmak zorunluluğu taşımaz, görüşlerini okur-
larıyla paylaşmaya çalışır.

Genellikle üç beş sayfa yazılan bu türün örnekleri gazete ve dergilerde yayımlanır.
 
Söyleşi türünde yazarken bu yazı türünün dikkat edilmesi gereken ayırt edi-

ci özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Aktaş ve Gündüz, 2009; Parlatır, 2009; Abak, 
1992):

•	 Metin	içinde	sorulu	cevaplı	anlatımdan	yararlanılarak	konuşma	havası	ya-
ratılır.

•	 Sıkça	devrik	cümlelere	rastlanır.
•	 Anlatımında	içtenlik,	yalınlık,	duruluk	egemendir.
•	 Genellikle	günlük	sanat	olaylarını	ele	alır.
•	 Konu	genel	ve	yüzeysel	olarak	ele	alınır.
•	 Öznel	bir	anlatım	vardır.
•	 Anlatılanları	kanıtlama	çabası	yoktur.
Söyleşi türünün Türk edebiyatındaki geçmişi çok eski değildir. Üstelik bu tür 

bazı edebiyat araştırmacıları tarafından bir anlatım türünden çok, anlatım biçimi 
olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de söyleşi türü zaman zaman deneme ile 
karıştırılmaktadır. Söyleşi denemeye göre daha uzun yazılardır. Söyleşinin edebiya-
tımızdaki temsilcileri arasında Ahmet Rasim, Ercüment Ekrem, Peyami Safa, Suut 
Kemal Yetkin, Nurullah Ataç, Melih Cevdet Anday ve Şevket Rado’yu anabiliriz.

Geldiği Gibi*
Şu kış günleri yok mu sevemiyorum bir türlü... Her yıl bir boy: “İnsanların en çok 
çalıştıkları, en çok düşündükleri, en çok eğlendikleri mevsim kıştır. Uzun gecelerde 
ocak başına büzülüp ne yapacağını şaşıran kişioğlu aklını işletmiş, hakikatleri, sırları 
araştırmış, masallar uydurmuş, inanlar, yasalar kurmuş. Medeniyeti kışın getirdiği 
ihtiyaçlar yaratmış değil mi?” derim ama olmuyor işte boşuna ta gençliğimde Rèmy 
de Gourmont’un bilmem hangi kitabında okuduklarımdan kalma bu yankı kandıra-
mıyor beni. Doğru sözler, doğru ya beni avutmağa, güz sonu içimi sarmağa başlıyan 
o korkuyu andırır perişanlığı gidermeğe yetmiyor. 
 Soğuklardan yakınacak değilim. Ne yalan söyliyeyim? Öyle çok üşümedim ömrümde; 
serinlikler basınca sırtımı pekleştirmenin, oturduğum yeri ısıtmanın bir çaresini bulu-
rum. Üşümenin, şöyle biraz üşümenin de bir tadı vardır doğrusu. Kar altında beş on 
dakika, yarım saat yürüdükten sonra sıcak bir odaya girip parmaklarınızı hohlamanın 
zevkine doyulur mu? Gözlerinizin içi parlar, “Vu-u-u-u! Üşüdüm!” diyerek mangala, 
sobaya yaklaşırken gülümsememek, gülmemek elinizde midir? Keyifle hatırlarsınız 
üşüdüğünüzü... Ben en çok bir gece, otuz beş yıl oluyor, Sofya’da üşümüştüm; trenden 
inmiş, açık arabayla bir otele gidiyorduk, bir soğuk ki öyle paltoydu, atkıydı dinlemiyor, 
bıçak gibi işliyor insanın içine. Ertesi sabah öğrendik; meğer o gece sıfırın altında kırkı, 
kırk biri boylamış... Aklıma geldikçe hâlâ titrerim. Hasretle anmıyorum o günü: “Öyle 
bir soğukla, ah! Bir daha karşılaşsam!” demiyorum, neme lâzım? Özenilecek şey mi? 
Gene de memnunum o soğuğu bir kere çektiğime... Belki çektiğime değil de, çekmeyi 
geçirmiş olduğuma memnunum. Acayiptir hatıra, bakarsınız, en büyük sıkıntılara, sa-
dece geçtikleri için, geçmişe karıştıkları için bir güzellik veriverir. 

Şevket Rado

Nurullah Ataç
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 Kışı, gündüzleri kısacık olduğu için sevmem. Sabahleyin bir türlü doğmak bilmiyen 
güneş erkenden de çekip gider. Hele şimdi! Saat dördü geçti mi, ortalık kararıveriyor. 
Ne anladım ben ondan? Penceremden bakıyorum, tertemiz bir hava, berrak... Bir çe-
kicilik vardır Ankara’nın ışığında, İstanbul’unki gibi öyle baygın değildir, yarı sevdalı, 
yarı hüzünlü hülyalar kurmağa sürüklemez insanı, çıkıp gezmeğe çağırır. Ama nereye 
gideceksin? Sen daha biraz yürümeden sular kararacak, çevreni seçemez olacaksın. 
Lambaların ışığı ne kadar parlak olursa olsun, gezmelere elverişli değildir. 
 Aylı gecelerde, hattâ büsbütün karanlıkta yürümenin de zevki yoktur demedim. Dü-
şüncelerine dalar, belki kendin de pek fark etmeksizin hafiften bir türkü tutturur, öyle 
uzun uzun gidersin. Sonunda nereye varacaksın? Bilmezsin onu, kim bilir? Belki ken-
di kendine varacaksın... Ama onun için ortalık tenha olmalı, herkes evlerine çekil-
dikten, yattıktan sonra, saat akşamın beşinde altısında öyle mi? Sokaklar kalabalık, 
gün daha bitmemiş... Ne ad takacağınızı bilemediğiniz bir zaman: Ne gündüz, ne de 
gece; ne gündüzün ışığı var, ne de gecenin sükûnu, sessizliği. İster istemez içine karış-
tığınız anlaşılmaz hâller gibi sinirlendirir sizi. Bir kurtulsanız, evinize mi gireceksi-
niz, nereye gireceksiniz girseniz de bir kurtulsanız. Kış günlerinin o saatlerinde günü 
tamamlamak için geceden kesilip gündüze eklenen saatlerinde, siz de öyle misiniz 
bilmiyorum, ben bir şaşkına dönerim. Vakti anlayamam bir türlü. Erken desem de-
ğil, ortalık kararmış; geç de desem değil, şehrin insanları daha işlerini, alışverişlerini 
bitirmemiş, sofralarına oturmamışlar. Kış, insanoğluna gündüzünü gecesini şaşırtan 
bir mevsimdir. 
 “Yaşlandın sen artık, kocadın, yarım saat dolaşsan yoruluveriyorsun, dizlerin tut-
muyor, bir de gezme sözü mü edeceksin?” diyeceksiniz. Haklısınız. Evet, yürüyemi-
yorum artık, çabucak bir kesiklik geliyor. Ama yaşlandım diye benim gezme, uzun 
uzun gezme hülyaları kurmamı da yasak edecek değilsiniz ya! Bırakın, unutuvereyim 
yaşlandığımı, unutayım da yaz gelince, o uzun günlerde dilediğimce gezebileceğimi 
umayım... Hem ben ışığı, ışıklı günleri yalnız gezmek, yürümek için sevmem ki! Bir 
yerde oturup çevrenize, ta uzaklara bakmanın da tadı yok mu? Gözlerinizin göre-
bildiği bütün yerler sizindir, şu tepelerdeki ağaçlar, bir sıraya dizilmiş şu renk renk 
evler, şu uzaklaşan insan, şu yaklaştıkça yüzü beliren gölge, hepsi, hepsi sizindir; si-
zindir de değil, sizsiniz onlar... Onlara baktıkça, onları gördükçe benliğinizin genişle-
diğini, zenginleştiğini duyarsınız. Yalnız değilsiniz, çevrenizde, gözünüzün görebildiği 
kadar uzaklarda hayat var, hepsini sevebilir, hepsini düşünebilirsiniz. Kışın ise öyle 
mi? Daralıverir, küçülüverir çevreniz. O kısacık günler, bu yeryüzünün varlıklarıy-
la beslenmenize yetmez, uzun gecelerde ise kendi kendinizle baş başa kalır, gündüz 
toplayabildiğiniz azıcık şeyi de çabucak tüketirsiniz. Ah! Bu kış geceleri, bitmek bil-
meyen, insanı kendi kendine, hep kendi kendini düşünmeye sürükleyen kış gecele-
ri! Size hep kendi kendinizi düşündürdüğü için de benliğinizi gözünüzde büyütür, 
büyütür. İçinizde tükenmez hazineler bulunduğunu sandırır... Evet, medeniyeti belki 
kışın getirdiği ihtiyaçlar yaratmıştır, kış geceleri belki hakikatleri araştırmıya, sırları 
çözümlemiye, masallar uydurmaya, insanlar, yasalar kurmaya elverişlidir, bizi kendi 
kendimizle uğraşmaya, kendimizi beğenmiye sürükleyen de odur... 
 Neye yazdım bu satırları? Hiç... Işığa hasretimi, ışıklı yaz günlerine hasretimi söyle-
mek istedim, işte o kadar. Böyle geldi, böyle yazdım. 

Ulus, 15.12.1950

Kaynak: Nurullah Ataç (2008). Söyleşiler (2. Baskı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 
s.264-266.
* Metnin yazımında özgün biçimi esas alınmıştır.
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Söyleşi türünün en belirgin özelliğini açıklayınız.

Röportaj
Bir tür olarak röportaj tanınmış bir kişiyi, yeri veya sanat dalını geniş okur kit-
lelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla 
tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılardır. Röportaj, genellikle gazete ve dergilerde 
yayımlanmakla birlikte son yıllarda televizyon, radyo hatta internet ortamında da 
oldukça yaygınlaşmış ve gazeteciliğin önemli bir dalı olmuştur. 

Röportaj yerine “mülakat, görüşme” terimleri de kullanılmaktadır.

Röportaj türünde görüşme tekniğinden yararlanarak bir yeri, bir yapıtı ya da 
bir kişiyi tanıtmak için sorular hazırlanır. Bu yönüyle gerçekleri olduğu gibi ele 
alan haber yazılarına benzer; ancak, ele aldığı konulara değişik açılardan yaklaş-
ması, düşünceye dayalı bir planlı bir anlatım türü olması, röportajı yapanın bilgi 
birikimini, deneyimini ortaya koyarak gerçeği saptırmayacak ölçüde öznel olması 
gibi yönleriyle de nesnel bir anlatım taşıyan haberden ayrılır (Kurt, 2009; Aktaş ve 
Gündüz, 2009). Röportajı haberden ayıran ve onu edebî bir tür olarak gören Yaşar 
Kemal konuya ilişkin görüşlerini şöyle dile getirir: 

“....Röportaj bir edebiyat sayılabilir mi? Bu soruyla çok karşılaştım. Röportaj bir ede-
biyat dalı sayılmak ne, röportaj bal gibi edebiyattır. Onu haberden ayıran nitelik, 
onun edebiyat gücüdür. Haber bir yaratma değildir, bir taşımadır. Aslında röportaj 
taşıma anlamına geliyor ya, yanlış, o taşıma olan haberdir, hem de en gerçek an-
lamıyla. Röportaj bir yaratmadır. Gerçeğe, gerçeğin, yaşamın özüne yaratılmadan 
varılamaz. Yaratmadan hiç kimse hiçbir şekilde gerçeği yakalayamaz, yakalarsa da 
karşısındakine anlatamaz. Haber gerçek değil mi? Bence haber gerçeğin gölgesidir. 
Haberin arkasında neler var, neler dönüyor, ne yaşamlar, dramlar, sevinçler var, ha-
ber bize bunu veremez. Röportaj haberin varamadığı yere varandır, ama nasıl, yara-
tarak, gerçeği değiştirerek değil yaratarak.” (Akt. Özdemir, 2002).

Röportajla haberi karşılaştırınız.

Türk edebiyatında 20. yüzyılın başlarında ün kazanmış yazar ve şairlerle ger-
çekleştirilen görüşmeler biçiminde ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki şekliyle ilk rö-
portaj örnekleri Ruşen Eşref Ünaydın’ın Atatürk’ü dünyaya ve Türkiye’ye tanıtan 
ilk görüşme niteliği taşıdığı söylenen “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le 
Mülakat”tır. Ruşen Eşref Ünaydın’ın yanı sıra Hikmet Feridun Es, Mustafa Bay-
dar, Yaşar Nabi Nayır, Mehmet Seyda, Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Mustafa Ek-
mekçi, Leyla Umar’ı da bu türün temsilcileri olarak anabiliriz. 

Aşağıda Bizim Anadolu Gazetesi için Birol Uzunmehmetoğlu’nun Buket Uzu-
ner ile gerçekleştirdikleri röportajdan bazı bölümler yer almaktadır. 

3

Röportaj sözcüğünün 
kökeni, Latincede ‘toplamak’ 
‘getirmek’ anlamlarında 
kullanılan reporte fiiline 
dayanır. Türkçeye, Fransızca 
“reportage” isminden 
geçmiştir.

Ruşen Eşref Ünaydın

Yaşar Kemal

4
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(...)
Yazarlığa geçiş döneminde kimler sizi yüreklendirdi? Hayatınızda önemli yer tu-
tan yazarlar var mı?
Buket Uzuner: En başta ve ilk olarak annem! Bana gökteki yıldızlardan başlayarak 
hayatta her şeyin ve herkesin bir hikâyesi olduğunu daha iki-üç yaşlarımda gösteren 
ilk insan annemdir. Zaten daha sonra benim yazarlığımı etkilemiş yazarlardan biri 
olan John Berger; “İlk hikâyeciler, göklerdeki yıldızlara ad veren atalarımızdır” der. 
Yalnızca yıldızlar değil; aşureden, sembollere, törenlerden halı, kilim desenlerine ka-
dar resim ve duyguların okunabileceğini annemden öğrendim ben. Bana edebiyat 
konusunda destek veren kişiler arasında annemden sonra Attila İlhan gelir. Üniver-
sitedeyken yazdığım hikâyeleri edebiyat dergilerine yollamaya başladım. O sırada 
zaten şiir ve romanlarına hayran olduğum Attila İlhan hayatıma girdi. Uzun yıllar 
benim gibi edebiyat düşkünü yazar olmak isteyen pek çok gence emek verdi; bizlere 
on sekizli yaşlarda ne okumamız ve ne okumamamız gerektiğini öğretti. O yaşlarda 
gençlerin çok gereksindiği prototip, bir çeşit deniz feneri, bir mentordu yani. Sonra 
Sevgi Soysal var hayatımda. Sevgi Soysal, beni yazarlığı kadar kadın olarak da çok et-
kileyen, çok özel bir karakterdir. Liseliydim ve tam hayal ettiğim şeyleri yazan ve tam 
kafasına / kafama göre yaşayan şahane bir yazara rastladım. Sevgi, bir yaşam obu-
ruydu, hem anne, eş, aşık, yazar hem yetişkin hem çocuk olmak istiyordu ve bütün 
zorluklara rağmen kısacık yaşamında (40 yaşında meme kanserinden gitti) bunları 
da yaşadı. Yenişehir’de Bir Öğle Vakti romanı o yaşta beni sarsmıştı. Kendi ‘Gümüş 
Yaz-Gümüş Kız’ adlı kitabımı, “yazmaya başladığım ilk yıllarda hem yazarlığı hem 
de kişiliğiyle beni etkileyen, şehir romantikliği, ironik dili, öz-alaycılığı, umut zengin-
liği ve yaşam oburluğuyla bana aynı edebî kandan geldiğimi düşündürten, giderken 
geride kendi kitabını bırakmadığı için uzun yıllar yas tuttuğum ve bir bakıma bu 
kitabın oluşmasına da böylece neden olan Sevgi Soysal’a hep sevgiyle...” diye ona ithaf 
ettim. ‘Kumral Ada-Mavi Tuna’ romanım da Attila İlhan’a ithaftır. Attila İlhan’la 
onun son yıllarında dünya görüşü olarak yollarımız ayrıldı ama, bana geçen emeğini 
asla inkâr etmedim ve hep şükranla anarım. Tabii Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’i, 
Nazım Hikmet’in ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’, Oğuz Atay -o sıralarda dış-
lanan- ‘Tutunamayanlar’ı ve Bertolt Brecht’in oyunları, Tezer Özlü, Adalet Ağaoğlu, 
Leyla Erbil, Sevim Burak ile Rus ve Fransız edebiyatı beni beslemiştir. Sanıyorum her 
neye gönül koymuş olursak olalım, o yoldaki ilk adımlarımız, oluşumumuz önemli-
dir. Sonradan bu temelin üzerine yetenek, ilgi ve kapasitemize göre kendimizi inşâ 
ederiz. Bu sırada önünüze her zaman engeller çıkar ve her keresinde tercih yapmak 
ve bu tercihlere göre bedeller ödemek, fedakârlıklar yapmak durumunda kalırsınız. 
Bundan kaçamayız ancak, olsa olsa adını koyamayız... (...)
Hikâye, gezi, deneme, roman ve biyografi türlerinde kitaplarınız var. En çok han-
gi türde yazarken daha çok zevk alıyorsunuz?
Buket Uzuner: Yazmak serüveni, yazmak olayını seviyorsanız, şiir dışında edebi tür 
farklılığı ancak dildeki tat değişikliği gibi algılanabilir. Yani bazen tuzlu, şarküteri çe-
ker canınız, bazen tatlı krizine tutulursunuz. Ancak roman yazmak benim 4-5 yılımı 
gecesi gündüzü, rüyası, kâbusu ve günlük yaşamıyla elimden alarak canıma okuduğu 
için, her roman bitince hikâyenin şiirsel kanatları altına sığınmayı tercih ediyorum.
 (...)
Üzerinde çalıştığınız yeni bir kitabınız var mı?
Buket Uzuner: Bir yıldır Yolda adlı bir hikâye kitabı yazıyorum. Bütün hikâyeleri 
seyahat araçlarında geçen bir gezi kitabı bu. Hepsi 25 yıldır seyahatlerimde başı-
ma gelen ilginç olaylardan seçtiğim, ancak gerçek adları değiştirerek hikâye ettiğim 
sürprizli yol hikâyeleri bunlar. Hiroşima’dan Pearl Harbor-Honolulu’ya, Marakeş’ten 
Berlin’e uzanan, tren, uçak, feribot, otobüs yolculukları.

Ekim 2008

Kaynak: www.bizimanadolu.com/sanat/sanat56.htm. Erişim Tarihi: 15 Eylül 2012. 

Buket Uzuner
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Gezi Yazısı
Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, 
özenli bir anlatımla yansıttığı yazıya gezi yazısı denir. Gezi yazısı, insanoğlunun 
yaşadığı yerin dışında farklı yerler görme isteğinin bir ürünüdür. Özellikle ileti-
şim ve ulaşımın bu kadar kolay olmadığı zamanlarda bu tür yazılar, farklı yerleri, 
farklı kültürleri, gelenek ve görenekleri tanıtmak ve insanları bilgilendirmek gö-
revini üstlenmiştir. Gezi yazıları edebiyatın yanı sıra tarihin, sosyolojinin, ant-
ropolojinin, ekonominin, coğrafyanın ve bilimin de ilgi alanına giren bir türdür. 

Türk edebiyatında gezi yazısı için seyahat, gezi yazılarının yer aldığı esere de seya-
hatname terimi kullanılmaktaydı.

Gezi yazıları yazmak sanıldığı kadar kolay değildir. Gezip görülen yerleri kuru 
bilgilerle doldurmak, yazının okunabilirliğini azaltır. Oysa gezi yazıları okuyan-
ların ilgisini çekecek, onların beğeni duygusunu, gezip görme arzusunu karşıla-
yacak akıcı, etkileyici bir anlatımla kaleme alınmalıdır. Okur için sıradan şeyleri 
değil, farklılıkları bulmalıdır gezi yazarı. Bunun için de iyi bir gözlemci olmalıdır 
gezi yazarı. Bir anlamda gezi yazıları, bir çeşit yolculuk anılarıdır. Bu nedenle de 
gezi yazılarında gözlemlerden beslenen nesnelliğin yanı sıra, yazarın izlenimleri-
nin öznelliği de bulunur. Bu durum da gezi yazılarında hem açıklayıcı anlatımdan 
hem de betimleyici ve öyküleyici anlatımdan yararlanmayı gerektirir. 

Geziyi yapan kişinin, gezdiği coğrafyayla ilgili hatıralarını anlattığı düşünülerek 
gezi yazıları zaman zaman anı türüyle bir tutulmuştur. Oysa gezi yazısı anı türünden 
içerik olarak ayrılır. Gezi yazısında anılar değil, öncelikle coğrafyalar temel alınır.

Gezi yazıları, dünyanın bütün toplumlarında çok yaygın olan ve başlangıcı 
eski çağlara kadar inen bir türdür. Dünya yazınında İtalyan Marko Polo, Arap 
İbni Batuta 14. yüzyılda gezi yazılarının önemli örneklerini vermişlerdir.

Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek ilk eser Hoca Gıya-
seddin Nakkaş’ın 1422 tarihli Hıtay Sefaretnamesi olarak da bilinen eserdir. Türk 
edebiyatında kuşkusuz bu türün en tanınmış yazarının 17. yüzyılda Seyahatname 
adlı yapıtıyla Evliya Çelebi olduğunu biliyorsunuzdur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyıllarında Batı ile ilişkilerin geliştirilmesi mak-
sadıyla gönderilen elçilerin yazmış olduğu Sefaretnameler de gezi yazısı sınıfında 
değerlendirilebilmektedir.

Tanzimattan sonra Batı edebiyatı türlerinin de yakından tanınmasıyla gerek 
çeviri yoluyla batılı yazarların, gerek doğrudan Türk yazarlarının gezi yazılarının 
edebiyatımızda sayıca artmaya başladığı görülmektedir. Gelenekten gelen seya-
hatname kültürünün yanı sıra modern düşünceyle yaygınlık kazanmaya başlayan 
yeni yerleri görme, farklılıkları keşfetme anlayışının da bu türün gelişiminde etkili 
olduğu söylenebilir. Bu dönemde Mehmet Rauf, Ahmet Mithat Efendi, Halit Ziya 
Uşaklıgil, Cenap Şahabettin gezi yazısında eserler verenler arasındadır.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına gelindiğinde bu türün örneklerinin arttı-
ğı görülür. Bu dönemde özellikle Cumhuriyet düşüncesine bağlı olarak ortaya çıkan 
Anadoluculuk ve memleket edebiyatı, Anadolu coğrafyasını, insanını, kültürünü, 

Halit Ziya Uşaklıgil
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tarihini, yaşama biçimini ön plana çıkarmıştır. Buna bağlı olarak da Anadolu’nun 
değişik yerlerini ele alan gezi yazıları dikkat çekmeye başlamıştır. Genel olarak bu 
dönemde yapıtları olan yazarlarımız arasında Ahmet Haşim, Selim Sırrı Tarcan, 
İsmail Habip Sevük, Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Hamdi Tan-
pınar, Sadri Ertem, Burhan Arpad, Fikret Otyam, Abdi İpekçi, Azra Erhat, Mina 
Urgan, Buket Uzuner, Nadir Paksoy, Orhan Kural, Zeynep Oral’ı sayabiliriz (Balcı, 
2012:118-122).

Günümüz Türkçesiyle kaleme alınan Evliya Çelebinin Seyahatnamesi için Evliya 
Çelebi Seyahatnamesinde Yemek Kültürü adlı kitap ilginizi çekebilir. (M. Yerasi-
mo, çev: Füsun Kiper, Kitap Yayınevi, 2011)

Aşağıda Murat Belge’nin Başka Kentler, Başka Denizler adlı gezi kitabından 
alınmış bir örnek yer almaktadır. 

Sofya Sokakları
Nevski Katedrali’nden biraz doğuya yürüyünce Sofya Üniversitesi ve Devlet Kitaplığı 
binalarına geliyorsunuz. Kitaplık, önü sütunlu, iki katlı, şık ve sade (neo-klasik de-
nebilir) bir bina. Ünivesite ise çok daha şatafatlı. Bunlar hep, eski tarzları bir şekilde 
canlandıran yeni binalar. Ulusal Tiyatro da böyle, eklektik bir yapı. Girişi Yunan tar-
zında: İonik başlıklarla sütunlar, üçgen alınlık v.b.; ama arkasında çan kulesi tarzın-
da iki kule yükseliyor. Sonuç olarak ne tarz olduğu belli değil. Viyana’da tanıştığımız 
Helmer_Feller ikilisinin eserlerinden biri olduğunu sanıyorum.
 Bu kentte bir de Justinianus zamanından olduğu söylenen Steva Sofia Kilisesi var. 
Yani bizdekiyle aynı yaşta. Elimdeki, komünizm döneminde basılmış rehber kita-
bında, İstanbul’dakiyle aynı azizeye ithaf edildiği yazılı. İyi de, bizdeki Aya Sofya’nn 
Sofya’sı bir azize değil, soyut bir kavramdır; hikmet ya da bilgelik. Tabiî o dönemde 
yazan adamın bunu bilmemesi ve Sofya’yı bir azize sanması pekâlâ mümkündür. 
Herhalde Sofya’nın kendisi de böyle.
 Ben bu kiliseyi, bir de güneydeki Boyana’da olan Boyana kilisesini görmedim. Kitap-
taki resimde Sv. Sofia pek bir şeye benzemiyor. 
 Sofya’nın bazı sokaklarının bana çocukluğumu hatırlattığını söyleyebilirim. Epey 
eski yapı var, kırklardan, ellilerden de epey yapı var. Yalnız eski İstanbul’u değil, eski 
Ankara’yı da andırıyor bazı sokakları. Küçük bahçeleri olan evler kalmış, sessiz, asu-
de sokaklarda. Eskiden alışık olduğumuz oarke taşlı sokaklardan da çok görüyorsu-
nuz. Toplam nüfusu 1.200.000 dolayında bir kentin yaşamak için ne kadar rahat bir 
yer olduğunu bir kere daha anlıyorsunuz. (...)

Kaynak: Murat Belge (2003). Başka Kentler, Başka Denizler. İstanbul: İletişim Ya-
yınları, s. 403.

Anı 
Bilim, sanat, politika alanında ün yapmış kişilerin yaşadıkları olayları ya da yaşa-
dıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri özelliklerini gözlemlerine, izle-
nimlerine ve bilgi birikimlerine dayanarak anlattıkları yazılardır (Aktaş ve Gündüz, 
2009). Anı zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek olan üç halinden, şimdi ve gelecekle 
ilgilenmez; yaşanmışı, yani geçmişi anlatır. Anı yaşanan ya da tanık olunan olayları 
paylaşma, bir dönemi geleceğe aktarma ya da tarihe ışık tutma gereksiniminin bir 
ürünüdür (Kavcar ve diğerleri, 2007: 179). Anıların geçmişte yaşanan olaylara da-

 “Anı” sözcüğü, “anmak” 
fiil kökünden türetilmiş 
bir isimdir. Arapça “hatıra” 
kelimesi de “hatırda 
kalan, hatıra gelen” 
anlamındadır. “Anı”, “hatıra” 
“hatırat” kelimelerinin 
bugünkü anlamda 
dilimizde kullanılması ve 
bir türü karşılamak üzere 
kavramlaşması oldukça 
yenidir.

Murat Belge
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yanması, anıyı tarihe yaklaştırır; ancak tarih toplumsal iken anı daha çok bireysel-
dir. Anı yazılarında her ne kadar öznellik söz konusuysa da gerçeği saptırmamak 
ve içtenliği korumak önemlidir. 

Anı türünde, yaşanılanların tamamının eksiksiz anlatılması beklenemez. Ya-
zarın belleğinde iz etmiş olayların anlatılmasında inandırıcılığı sağlamak için ya-
zar, anılarını birtakım belgelerle, tanıklarla ya da mektuplarla destekleyebilir. Anı-
ların düzenlenmesinde de çeşitlilik olabilir. Kimileri anılarını kronolojik olarak, 
kimileri de her hangi bir tarih sırası gözetmeksizin yazarlar. Anı yazıları her nasıl 
yazılırsa yazılsın kesin belge olarak kabul edilemez. Ancak bilim, sanat ya da siya-
set alanında tanınmış kişilerin anı yazıları, döneme ışık tutmaya yardımcı olurlar. 
Zaten de anı yazarlarından bilimsel kesinlik ve doğruluk beklenemez.

Anı türünü öz yaşam öyküsü ile karıştırmamak gerekir. Anıda dışsal olaylara yer 
vermek önemliyken öz yaşam öyküsünde içsel olaylara yer vermek önemlidir.

Anılar, farklı amaçlarla yazılabilir ve bu anılar da yazarının toplumdaki yeri, 
yaşı, mesleğine; içeriğine ya da yazılmış olduğu yere göre sınıflandırılabilir. Bu 
durumda siyasi anılar, askerlik anıları, gençlik anıları öğretmenlik anıları, kültürel 
anılar, edebî anılar gibi farklı biçimlerde toplanabilir. 

Anı türünün geçmişi Batı edebiyatında çok eskilere uzanır. Batı’da Julius 
Sezar’ın kendini savunmak düşüncesiyle yazdığı Gallia Savaşı adlı eseri ilk ör-
neklerden biri olarak kabul edilir. Anı yazılarının asıl gelişme gösterdiği dönem 
olarak 17. ve 19.yüzyıllar gösterilir. J. J. Rouseau’nun İtiraflar, Victor Hugo’nun 
Gördüklerim, Verlaine’in İtiraflar, Tolstoy’un İtiraflar, adlı eserleri türün batıdaki 
örneklerindendir.

Türk edebiyatında bazı tarihler, seyahatnameler, tezkireler anı sınırları içinde 
değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında Göktürk Kitabeleri anı türünün ilk ör-
neği olarak kabul edilebilir. 15. yüzyılda yazılan Babürnâme anı türünün daha ol-
gun örneğidir ( Çetişli, 2012:136). Bugünkü anlamda anı türü ancak Tanzimat’tan 
sonra edebî ve siyasal örnekleriyle yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun nedenini 
Özdemir (1972:401, akt. Aktaş ve Gündüz, 2009: 318) şöyle açıklar: 

“Anı türündeki çoraklığın gerçek nedeni, insanımızın yaşam karşısında aldığı tavırda 
aranmalıdır kanımızca. Şundan ki bir kimsenin anılarını yazması, kendisiyle, çev-
resiyle hesaplaşmasıdır. Yaşadığı dönemi yargılamasıdır. Oysa uzun yıllar böyle bir 
gereksinimi duymamıştır bizim insanımız.”

Tanzimat öncesindeki menakıpname, vakayi’name, gazavatname, fetihname, sefa-
retname gibi eserler bugünkü anlamıyla birer anı türü olmasalar da anı türüne özgü 
özellikler taşırlar.

Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Sami Paşazâde, 
Ahmet Rasim, Halit Ziya Uşaklıgil bu türde örnekler vermişlerdir. Cumhuriyet 
sonrasında anı türünde giderek artan bir yaygınlık, zenginlik ve derinlik görülür. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Mehmet Çınarlı, Yusuf Ziya 
Ortaç, Yahya Kemal Beyatlı, Refik Halit Karay, Samet Ağaoğlu, Oktay Akbal, Sa-
lah Birsel, Mina Urgan, Hilmi Yavuz anı türünde yapıtları olan yazarlarımızdan 
bazılarıdır.

 

Victor Hugo

Hilmi Yavuz
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Aşağıda Mehmet Kemal’in, dönemin edebî simalarından Orhan Veli, Melih 
Cevdet ve Sait Faik ile ilgili edebî anı olarak değerlendirilebilecek bir anı yazısı 
örneği yer almaktadır.

Mehmet Kemal
(1920)

Lisede Adnan’ı tanıyorum da, Orhan’ı tanımıyorum. Bizden çok büyük sınıfta okudu-
ğu için, fazla iz kalmamış hatırımda, Melih’le Oktay öyle değil. İkisinin de hatırımda 
kalan izleri var. Melih tiyatro ile uğraşırdı. Oktay, Atatürk’ün önünde başarılı bir ta-
rih sınavı vermişti. Orhan’ı ilk Monno Vanna piyesini okul adına oynarken gördüm. 
Ercüment Behzat ona önemli bir rol vermişti, ama neydi, şimdi bilemem. Başarılı 
oynadığını söylüyorlardı. Bir şairin başarılı aktörlüğünü kavrayamamıştım, çocuk-
luk. Bir adam ya şair olurdu, ya aktör benim o zamanki anlayışıma göre... Şairlik çok 
büyüktü, gözümde. Başka işle paylaşamazdım. Şimdi öyle değil tabiî...
Şiirlerim yayımlanmaya başladığı zaman, Orhan’la eşit konuştum. Bu eşitliği Orhan 
koydu. Ben koyamazdım. Ne yalan söyleyeyim Orhan’ın ilk denemelerini ben anlaya-
madım. Nurullah Ataç övmeye başladığı zaman da anladım. Nâzım bizim gözümüz-
de sevgiliydi. Sevgiliydi ama, etkisinde kalmaktan da korkuyorduk. Orhan’ın bir çığır 
açtığının çok sonraları farkına vardım. “Ağaca bir taş attım/ Düşmedi taşım/ Taşımı 
isterim/ Taşımı isterim” şiirini ciddiye alamıyordum. Şiir benim için bir eylemdi. Tek 
başına bir uğraş değildi o yaşlarda. Orhan da bu anlayışımı bildiğinden olacak üs-
tüme varmazdı. Hatta ciddî bir tartışmaya bile girmek istemezdi. Çocukluğuma mı 
verirdi, yoksa teşvik mi ederdi, hâlâ kestiremiyorum. Bugünse, Orhan’ın yeri edebiya-
tımızda bellidir. Benim düşüncemde bir değişiklik olmamıştır. Hâlâ aynı kanıdayım. 
Onun içindir ki, işi fıkracılığa döktüm. Başka eylemlerim ağır bastı. Bugün Orhan 
olsa ne derdi, bilmem. Anlayışlarımızın farklı oluşu dostluğumuza engel olmadı.
Bir gün Orhan, Sait Faik’in bir piyesinden söz etmişti. Sait mi okumuştu ona, an-
latmış mıydı? Geçmiş gün unuttum. Pencere kenarında, Kürt Mehmet’te oturmuş 
konuşuyorduk. Yağmur yağıyordu. Orhan Tercüme Bürosundan, ben gazeteden ay-
rılmıştım. İkimiz de yarı yarıya işsiz sayılırdık. Orhan, Doğan Kardeş Yayınlarına 
sattığı Nasrettin Hoca’nın telif ücretini bekliyordu. Ben de bir gazeteden alacağım 
parayı. Sabahleyin uğramış, idare müdüründen:
“Yarın gel...” cevabını almıştım.
“Ben:
“Ah bir yarın olsa...” diyordum.
Orhan:
“Ah postacı havaleleri bir dağıtmaya başlasa...”.diyordu.
Durup dururken birden:
“Sait’in bir piyesi var, bilir misin? dedi.
“Bilmiyorum, Sait piyes yazmış mı?
“Yazmış...”
Aklım, fikrim parada:
“İyi...”
İlgilenmediğimi görünce anlatmaya başladı:
“Sait’in piyesinde hareket var, laf yok. Bir kelimelik konuşmayla da bitiyor. Böyle yağ-
murlu



4. Ünite - Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları I: Düşünce Yazıları 97

bir günde kalabalık bir caddede insanlar koşuşuyor. Beyoğlu olacak... Taksiler, husu-
siler, bağıran,
çağıran, kadınlar, kızlar... deme gitsin... büyük bir kalabalık... İşte bu kalabalık ara-
sından bir adam çıkıyor. Omuzunda bir tek yorganı... Ondan başka göze batar bir 
şeyi yok. Vitrinlere baka baka, sahnenin önüne doğru geliyor, sırtındaki yorganı indi-
rip seyircilere doğru uzatıyor, hüzünlü bir sesle:
-Satıyorum... diyor. 
Piyes de bitiyor.
“ İstanbul’da idi. Bir gün haberini aldık. beyin kanamasından ölmüş. Cebinden para, 
pul, banka cüzdanı değil, at yarışı dergisi çıkmış.

Kaynak: Mehmed Kemal (1972). Türk Dili Dergisi Anı Özel Sayısı, s.655-656.

Günlük
Bazı yazarlar, yaşadıkları önemli olayları, duygu ya da düşüncelerini bir deftere 
yazarlar. Kişinin kendi algı ve bakış açısına göre günü gününe yazılan, üzerin-
de yazıldığı günün tarihi bulunan yazılara ve bu yazılardan oluşturulan yapıtlara 
günlük denir. Günlükler yazıldığı andaki duygu ve düşünceleri, değişikliğe uğra-
madan bugüne taşırlar. Günlük yazarı yaşadığı anı içtenlikle anlatır. Günlükler bir 
anlamda yazarın kendisi ile konuşması, iç dökmesidir. Suut Kemal Yetkin, günlük 
yazma gereksinimini şöyle dile getirmektedir:

“İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez 
bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenemez ki! Onun için, hele bir insan 
yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi 
eline almadan edemez. İşte günlük dediğimiz, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle 
konuşmasından doğmuştur.” (akt. Özdemir 2002:186).

Türkçede “günlük” yerine “journal, diary, ruzname, hatıra, günce” gibi terimler 
de kullanılmıştır.

Anı türünden farkı, günlüklerin olayların yaşandığı zaman diliminde kaleme 
alınmasıdır. Oysa anı yazıları, olayların yaşandığı zamandan çok sonra bir kerede 
kaleme alınır. Bu yönüyle anı yazıları bellekte kaldığı kadarıyla yazılırken gün-
lükler, bellekte bütün tazeliğini korurken yazılır. Bu nedenle de günlükler anılara 
göre daha çok belge niteliği taşırlar (Çonoğlu, 2009: 242).

Günlüğün edebî bir tür olmasında usta kalemlerin rolü vardır. Günlük yazı-
mında Özdemir (2002: 186-187) üç türden söz eder. Birincisi, yazarın kendi içi 
dünyasını yansıttığı içe dönük günlüklerdir. Bu tür günlüklerde yazar, düşündük-
lerini olduğu gibi günlüklerine yansıtır ve son derece içtendir. İkinci tür günlük 
ise dışa dönük günlüklerdir. Bu türde yazar, yaşadıkları çağın önemli olaylarını, 
tarihi, sosyal yapıyı anlatır. Bu iki türün dışında bir de yazarın bir yapıt ortaya 
çıkarma sürecini günü gününe aktardığı günlükler vardır. Yazar, bu tür günlükte 
yapıtı ile ilgili kaygılarını, çalışma yöntemini gösterir. Günlük yazarken dikkat 
edilmesi gereken belirleyici özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

•	 Günlükler	bir	şeyi	kanıtlama	amacı	taşımazlar.	Bu	nedenle	günlükte	kanıt-
tan çok içtenlik önemlidir.

•	 Günlükte	eğer	bir	olay	anlatılacaksa	mantıksal	bir	düzen	içinde	anlatılmalıdır.
•	 Günlüklerde	öznel	ve	konuşma	diline	yakın	bir	dil	kullanılır.
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Batı’da özellikle 19. yüzyılda büyük artış gösteren ve birçoğu Türkçeye çevri-
len bazı önemli günlükler ve yazarları şunlardır: Franz Kafka’nın yazdığı Gün-
lükler adlı eseri, Andre Gide’in Günlük’ü Albert Camus’nun Defterler’i, Virginia 
Woolf ’un Bir Yazarın Günlüğü, Stefan Zweig’in Günlükler’i. 

Türk edebiyatında günlük türü nedense diğer yazılı anlatı türlerine göre pek 
gelişmiş bir tür değildir. Bunda günlükleri yayınlama konusundaki çekingenlik 
kadar kişinin özel dünyasını içeren yazıların paylaşılma kaygısının da bulunması 
etkili olabilir. Bir anlatı türü olarak Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren gün-
lüğün ilk örneği Direktör Ali Bey’in Hindistan’a yaptığı gezinin izlenimlerini içe-
ren Seyahat Jurnali (1897) adlı eserdir. Bu örneği şair Nigâr Hanım’ın ölümünden 
sonra yayımlanan Hayatımın Hikâyesi, Ahmet Refik’in Kafkas Yollarında adlı se-
yahat günlüğü, Ömer Seyfettin’in Balkan Harbi günlerini anlatan Ruznâmesi izler. 

Günlük türünün asıl gelişimi 1950 sonrası Nurullah Ataç ile başlar. Salah Bir-
sel, Tomris Uyar, Oğuz Atay, Cemil Meriç, Cemal Süreya, Cahit Zarifoğlu, Hilmi 
Yavuz, Adalet Ağaoğlu, Fethi Naci, Oktay Akbal bu türde yapıtları olan yazarları-
mızdan bazılarıdır.

Günlük türünün özelliklerini daha yakından görmek için Mareşal Fevzi Çakmak ve Gün-
lükleri adlı kitabı okuyabilirsiniz. ( Haz: Hatemi, N., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002)

Aşağıda Salah Birsel’in günlük türünde yazdığı örneği anı türüyle karşılaştıra-
rak okuyunuz.

12 aralık
Kimi zaman kitaplarıma ad bulmakta çok darlık çekerim. Bulduğum adlardan hiç 
birini beğenmem.
Dört Köşeli Üçgen için de öyle oldu. Ona bir ara Kara Taş Üzerinde Kara Koyun 
diyecektim. Son anda caydım.
Edebiyat kahveleriyle ilgili anılarımı yayınlarken de çok bunaldım. Tam 47 ad bul-
dum. Sonunda Kahveler Kitabı’nda karar kıldım. Peygamberler Kitabı da diyecektim. 
Çok karışıklık olur diye çekindim. 
Kimi zaman da kitabımın adı önceden takılır aklıma. Sen Beni Sev için öyle olmuş-
tur. Şiirin İlkeleri, Dünya İşleri, Hacivatın Karısı, Ases, Kikirikname için de aynı şeyi 
söyleyebilirim. (...)

15 aralık
Bir hafta çalışarak “Amerikalı Tolstoy”u temize çektim. 20 daktilo sayfası. Demek 
aşağı yukarı, günde üç sayfa. Bu, temize çekerken kimi düzeltmeler yapmam yüzün-
dendir. Yoksa bir günde daktiloda 8-9 sayfa yazabiliyrum. Daha çoğunu değil. Yoru-
luyorum. 

18 aralık
Sabahleyin beş buçukta uyandım.
Kafamın, dün yazmaya başladığım -hazırlığını bir aydır yapıyorum- denemeye ku-
rulu olarak beni beklediğini gördüm. Hemen masamın başına geçerek, denememi ha-
vaya kaldıracak çeşniyi çiziştirdim.
Bir ara salondan çakmağımı almaya gittim. Dönerken onu pantolonumun sağ cebin-
de -solunda anahtarlar vardır- taşımayı çok sevdiğimi saptadım. Buna da, salondaki 
masadan sekiz adım ve iki ayak ötedeki odama -bu aralığı iki kez saydım- gelirken 
büyük hazlar aldığımı görerek vardım. 
Saat yedide yeniden yattım.

Salah Birsel

Şair Nigar Hanım
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7.20’de yeniden kalktım. Bu kez günlük yazmaya durdum. Ama bir şey yazamadım. 
Belleğim biraz önceki canlılığını yitirmişti. Kafamın içindeki bir sürahi mi dökülmüş-
tü, ne?
Sekiz buçukta yeniden yattım.
On buçukta kalktım.
J’ye sabahki çalışmalarımı anlattım.
Orada da kaldım. Akşama değin bir daha odama ayak atmadım. Tek satır bile oku-
madım. J. Biraz soğuk almıştı. Onun için koşuştum durdum.

Kaynak: Salâh Birsel (1976). Kuşları örtünmek (Günlük: 1972-1975), İstanbul: 
Ada Yayınları, s.201-202.

Yaşam Öyküsü/Biyografi
Edebiyat, sanat, spor, sosyal ya da fen bilimleri gibi kendi alanlarında tanınmış, 
ün yapmış, okurun ilgisini çekecek kişilerin yaşam öykülerini araştırarak okuyana 
bilgi vermeyi amaçlayan yazı türüdür (Kantemir, 1995:273). Yaşam öykülerinin 
belli bir uzunluğu yoktur; bazen bir fıkra kadar kısa bazen de bir roman kadar 
uzun olabilir. Uzunluğu ne kadar olursa olsun yaşam öyküsü yazmak ayrıntılı bir 
çalışmayı gerektirir. Yaşam öyküsü olabildiğince nesnel olmalı, gerçeklere bağlı 
kalmalı, anlatımına düş gücü karışmamalı ve belgelere dayalı olarak kaleme alın-
malıdır. Yaşam öyküleri yazılış amacına göre farklılıklar göstermekle beraber ya-
zımında dikkat edilmesi gereken belirleyici özellikleri şöyledir (Aktaş ve Gündüz, 
2009; Çelebioğlu, 2007):

•	 Yaşam	öykülerinde	tarihsel	gerçeklik	en	önemli	ögedir.	Bu	nedenle	yaşam	
öyküleri açık, sade ve tarafsız bir görüşle yazılmalıdır.

•	 Yaşam	öyküsü	anlatılacak	kişinin	çocukluğundan	itibaren	yaşamı	ele	alınır.
•	 Yaşam	öyküsünde	anlatılacak	kişinin	öğrenim	yaşamı,	yetişmesini	etkile-

yen başlıca etkenler belirtilir.
•	 Yaşam	öyküsünde	kişinin	bireysel	ve	toplumsal	özellikleri	yansıtılır.
•	 Yaşam	öyküsünde	ele	alınan	kişinin	ürettiği	değerler,	başarıları	ve	önemi	

aktarılır.
•	 Yaşam	öyküsü	yazımında	gerçekler	saptırılmaz,	ancak	gerçekler	sanatçı	du-

yarlılığı ile yazılır.
•	 Yaşam	öyküsünde	üçüncü	kişili	anlatım	kullanılır.
Yaşam öyküsü, batı edebiyatında kökeni yüzyıllar öncesine uzanan en eski ya-

zılı anlatım türlerindendir. Batıda bağımsız bir tür olarak yaşam öyküsünün ön-
cüsü olarak, M.S. 46-120 yılları arasında yaşamış olan Yunanlı yazar Plutarkhos 
ve onun pek çoğu tanınmış isimleri anlattığı Paralel Hayatlar adlı eseri gösterilir. 
Rönesansla birlikte bu türde yazılan örnekler armaya başlar. Stefan Zweig’in Dün-
ya Fikir Mimarları adlı eseri dünya edebiyatında yer alan önemli bir örnektir. 

Türk edebiyatında da çok eski dönemlerde uygulanmış bir yazı türü olan ya-
şam öyküsünün izlerine 8. yüzyılda Orhun Yazıtları ve Yenisey yazıtlarında rastla-
nır. (Çelebioğlu, 2007: 18). Osmanlı döneminde yaşam öyküsü yazım geleneğinin 
önemli adımları tezkirecilikle atılmıştır. Anadolu sahasında ilk tezkire örneği, 16. 
yüzyılda, Edirneli Sehî Bey’in sunduğu Heşt Behişt (Sekiz Cennet)’tir. 16. yüzyıldan 
20. yüzyıla kadar bu gelenek sürmüştür. Tezkireler, edebiyat tarihimiz için önemli 
kaynaklar arasında yer almıştır. Türk edebiyatında batılı anlamda yaşam öyküsü ya-
zımına 19. yüzyılda, Tanzimat edebiyatından itibaren rastlanır. Bu dönemde yaşam 
öyküsü türünde eserlerin sayısı ve çeşitliliği artmıştır. Mehmed Siraceddin, Recaiza-
de Mahmut, Ebüzziya Tevfik, Muallim Naci, Namık Kemal, Faik Reşat, Beşir Fuad, 

Yaşam öyküsü ya da 
biyografi, geçmişte kalan 
hayatı ve ona bağlı başarıyı 
ve ürünü yeniden üretme, 
deneyimleme ve bunu 
yaygınlaştırma girişimi olarak 
değerlendirilebilir.

Stefan Zweig
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Ahmet Mithat yaşam öyküsü türünde eser veren yazarlar arasındadır (Çelebioğlu, 
2007: 18).

Yaşam öykülerinin yazılış amacı tarihsel süreçte farklılık gösterdiği gibi yazılış 
biçimleri de farklılık göstermektedir (Gökalp Aslan, 2009: 247). Ansiklopedik ya-
şam öyküsünde, söz konusu kişinin yaşamının önemli kesitleri ele alınmakta kişisel 
yaşamına dair bilgi verilmemektedir. Meydan Larousse, Ana Britannica gibi temel 
başvuru ansiklopedilerindeki yaşam öyküleri bu türe örnek verilebilir. Bir diğer ya-
şam öyküsü yazım türü, belgesel yaşam öyküsüdür. Söz konusu kişiyi ayrıntılı ola-
rak aktaran bu tür yazım, genellikle akademik araştırma örnekleridir. Edebi yaşam 
öyküsü tarzında yazılan yaşam öyküleri tanınmış kişilerin yaşamının yazınsal bir 
değer taşıyacak şekilde yazılmasıdır. Bu tür yazımda araştırmacının belgeselci kim-
liği ile yaratıcı kimliği birleşir. Son yıllarda giderek yaygınlaşan bir yaşam öyküsü 
yazma biçimi de söyleşi biçiminde yaşam öyküsüdür. Bu tür yazımda, kişi hayattay-
ken birinci elden toplanan bilgilerle belgelerin birleşmesi söz konusudur. 

Yaşam öyküsü tarzında yazılan romanlarda kurgusallık ön plandadır. Bu tür ro-
manlarda yaşam öyküsü bir malzemedir.

Cumhuriyet döneminde Türk edebiyatında Mithat Cemal Kuntay, Abdülhak 
Şinasi Hisar, Yakup Kadri, Behçet Necatigil, Şevket Süreyya Aydemir, Saadettin 
Nüzhet Ergun, Beşir Ayvazoğlu, Mehmet Kaplan, Asım Bezirci, Atilla Özkırımlı, 
Ayşe Kulin, Selim İleri farklı türde yaşam öyküsü yazan yazarlardan bazılarıdır. 

Belgesel yaşam öyküsüne örnek olarak Türk şiirinin önemli köşe taşlarından biri 
olan Yahya Kemal’in anlatıldığı “Yahya Kemal: Eve Dönen Adam” adlı biyografiyi 
okuyabilirsiniz. (Ayvazoğlu, B., Kapı Yayınları, 2008)

Edebî yaşam öyküsüne örnek olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının ele alındığı 
“Tek Adam” adlı eseri okuyabilirsiniz. (Aydemir, Ş. S., Ankara: Remzi Kitabevi, 1999)

Aşağıdaki örnekte Türk edebiyatında öykü türünde ünlü yazarlarımızdan Sait 
Faik Abasıyanık’ın yaşamının önemli kesitleri ele alınarak kişisel yaşamına dair 
bilgi verilmektedir. 

ABASIYANIK, Sait Faik, öykü yazarı (Adapazarı 1906 - İstanbul 1954). Abasızo-
ğullarından kereste tüccarı Mehmet Faik’in oğlu. İlköğretimini Adapazarı Rehber-i 
Terakki Mektebi’nde yaptı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ailesi İstanbul’a yerleşince 
İstanbul Erkek Lisesine verildi. Onuncu sınıfa arkadaşlarıyla Arapça öğretmenine 
yaptıkları bir şaka okuldan uzaklaştırılmalarına yol açtı ve lise öğrenimini Bursa’da 
tamamladı (1928). İstanbu Edebiyat Fakültesine devama başladıysa da aradığını bu-
lamadı ve ayrıldı, babasının isteği üzerine iktisat öğrenimi için Lozan’a gitti (1931). 
Orada da ancak on beş gün kalabildi, Fransa’nın Grenoble kentine geçti. Grenoble’de 
kaldığı üç yıl süresince öğrenimini bir yana bırakarak gönlünce yaşadı, babası tara-
fından geri çağrılınca da döndü (1935). Halıcıoğlu Ermeni Yetim Okulundaki Türkçe 
öğretmenliği kısa sürdü. Babasının desteğiyle giriştiği fasulye tüccarlığı da iflasla so-
nuçlandı. Daha sonra belli bir işle uğraşmadı. Haber gazetesinde bir ay süren adliye 
muhabirliği (1942) dışında ölen babasının (1939) bıraktığı gelirle yaşadı, yazarlığı 
meslek edindi. 1944’te tutulduğu sirozdan kurtulamayarak öldü. Mezarı Zincirliku-
yu’dadır.

Ayşe Kulin

Sait Faik Abasıyanık
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Lise yıllarında şiir ve öyküler yazmaya başlayan Sait Faik’in Uçurtmalar adlı ilk ya-
zısı Milliyet gazetesinde yayımlandı (9 Ocak 1929). Bursa Lisesi’nde kompozisyon 
ödevi olarak yazdığı ilk öyküsü İpekli Mendil, edebiyat hocasının övgüleriyle karşıla-
nınca ikincisini, Zemberek’i yazdı. 1934’te Varlık’ta yayımlanmaya başlayan öyküle-
riyle hemen dikkat çekti, ilk şiirlerinin çoğunu da yayımlamadı.
Şiiri ikinci bir uğraş edinmiş, uzun öykü sayılabilecek iki roman, öykü özelliği taşı-
yan elliyi aşkın röportaj yazmıştır. 171 öyküsüyle 49 röportajı on üç kitapta toplandı. 
Basılmış olan on altı kitabı önce Varlık (1965), sonra Bilgi Yayınevi’nce sekiz kitapta 
toplandı (1970). 1953’te Amerika’daki Mark Twain Derneği’nce, modern edebiyata 
katkılarından dolayı onur üyeliği verildi. Burgaz’daki evi de müze haline getirildi 
(1964). (...)

Kaynak: Atilla Özkırımlı (1982). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi 1 (A-C). İstanbul: 
Cem Yayınevi, s.12-14.

Öz Yaşam Öyküsü/Otobiyografi
Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, 
kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür. Otobiyografi olarak da bilinen öz yaşam 
öyküsü, yazarının diğer insanlar tarafından bilinmeyen ya da kendisi hakkında 
bilinmesini istediklerini doğrudan aktarmasına, gelecek kuşaklar tarafından ta-
nınmasına olanak sağlar. 

Öz yaşam öyküsü birinci kişinin ağzından anlatılır. Bu yönüyle anı türüne 
benzer; ancak anı türündeki gibi dönemini yansıtmak kaygısı yoktur. Yazar, mer-
keze kendisini alır ve zamansal sıralamaya dikkat ederek, gerçeğe bağlı kalarak, 
doğal ve yalın bir dille kendi yaşamını yazar. Kendini, yaşamını anlatan yazardan 
nesnel olması beklenemez (Özdemir, 2002: 211). 

Augustine tarafından 397 yılında yazılan İtiraflar, Batı kültürünün ilk otobi-
yografik anlatısı olarak kabul edilir. 19. yüzyılda Jean Jacques Rousseau tarafın-
dan kaleme alınan İtiraflar ise bugünkü anlamda otobiyografinin ilk örneğidir. 
Rousseau”nun İtirafları’nın 1781’de yayınlanmasıyla, kendini referans göstererek 
yazılan, yazarın içsel yaşamını ve psikolojisini içeren “öz yaşam öyküsü” türü doğ-
muş olur.

Türk edebiyatında özyaşamöyküsü türünde yapıtlar oldukça azdır. Bunlar ara-
sında Muallim Naci’nin Ömer’in Çocukluğu (1889), Yusuf Akçura’nın Ta Kendim ya-
hut Defter-i Amalim (1944), Nigâr Hanım’ın Nigâr binti Osman: Hayatımın Hikâyesi 
(ölümünden sonra yayımlandı, 1959), Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün (1961) 
anı yönleri ağır basmasına karşın öz yaşam öyküleri arasında da sayılabilir. 

Öz yaşam öyküleri, belgesel öz yaşam öyküleri ve edebî öz yaşam öyküleri ol-
mak üzere iki biçimde yazılabilir. Belgesel öz yaşam öyküsünde sanatsal kaygıdan 
çok yazan kişinin bilgi aktarma, kendini tanıtma amacı ön plandadır. Edebî öz 
yaşam öykülerinde ise yazar, yaşamından, geçmişinden kesitler aktarırken sanat-
sal bir kaygı ile eserini ortaya koyar. Yazar, öykü ya da roman olarak öz yaşam 
öyküsünü kaleme alır. Bu tür öz yaşam öyküsü anı türü ile benzerlikler taşır.

Ayla Kutlu’nun yaşamının ilk 20 yılını anlattığı Zaman da Eskir adlı eseri edebî öz 
yaşam öyküsüne örnek olarak okuyabilirsiniz. (İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2006)

Yaşam öyküsü ile öz yaşam öyküsünün farklılıklarını araştırınız.

Otobiyografi; kendi anlamına 
gelen autos, yaşam anlamına 
gelen bios, yazı anlamına 
gelen graphe kelimelerinden, 
kendi yaşam öyküsü anlamını 
taşıyan Yunanca kökenli bir 
sözcüktür.

Halikarsan Balıkçısı

5
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Aşağıdaki örnekte Cahit Külebi’nin, hayatının ilk on iki yılını anlattığı öz ya-
şam öyküsünden kısa bir bölüm yer almaktadır.

1916 ya da 1917 güzü sonuna doğru doğmuşum. Babamın Kur’an üzerine yazdığı 
not 1332 Aralık ayı. Milâdi’ye çevrilince 1917 yılının 9 Ocak günü oluyor, doğruysa. 
Ha bir yıl önce ha bir yıl sonra, ne önemi var, denilebilir. Bence önemli. O kış kıyamet 
günlerinde annem de tifo ya da tifüsten ağır hasta. Göç ederken bir kağnı üstünde de 
doğabilirdim. Annem çok sağlam yapılı bir köylü ağa kızıydı. İnatçı, acımasız, pratik 
zekâlı. Yaşı belli değildi. Hiç perhiz etmedi, 90’ına doğru öldü.
 Annemin ateşli hastalığı onu, hem de bakımsız kış göçünde, öldürebilirdi. Ölseydi 
ben de karnında ölecektim. Bu hastalık bende bir eksiklik bırakmadı. Çocukken ben 
de sağlıklıydım. Seferberlik günlerinde beni köyde çok iyi beslemişler. İri kemikliyim. 
Fazla tatlı canlı da değilim. Ülser gibi, anfizem gibi hastalıklar sonradan oldu.
Ben doğmadan birkaç ay önce bir göçmen kafilesiyle Zile’ye gelmişler. On km. uzakta-
ki Çeltek köyüne yerleşmişler. Hem hayvanların bakımı böylelikle sağlanmış, hem de 
babam annemi köye yerleştirip Zile’de başına buyruk yaşamış. (...)
 Sanıyorum ki üç yaşıma geldiğimde Zile’ye taşındık. Beni hemen anaokuluna ver-
diler. Annem, benim için gösterdiği ihtirasla hemen hiç rahat bırakmadı. Sabahları 
döğerek okula göndermek isterdi. Ben de gider gitmez kaçardım. Okulda sonsuz bir 
yalnızlık ve gurbet duygusuna kapılır ve korkardım. Ya eve, ya da ablalarımın okudu-
ğu İnas Mektebine kaçardım. Kendim de, ablalarım da çok sıkıntı çektik bu yüzden. 
(...) Sonunda beni evimize çok çok uzak Dutlupınar ilkokuluna verdiler. Öğretmenim 
uzun ak sakallı, nur yüzlü, mahalle mektebinden gelme biriydi. Hiçbir derste bizi 
kapatıp gitmez, çok sevgi gösterir ve elişi kağıtlarından levhalar yaptırırdı.hele öyle 
elişi kağıtlarından hasırlar ördürürdü ki, bugün ilkokullarımızda niçin yaptırılmaz, 
şaşarım. Pamuk Hoca beni öyle bir bağladı ki, bir daha hiçbir okulda dersten kaçma-
dım. Ertesi yıl da Artova’ya taşındık.
 Zile’de çok küçüktüm, lise II. Sınıfta arkadaşlarımla çekilen resimden anlıyorum ki, 
beni doğar doğmaz okula vermişler. Bu yüzden, yürekli ve atak yaradılışlı olduğum 
halde, bütün yaşamımda utangaç ve çekingen kaldım. Özellikle yabancıların yanında 
bu tutumum benim için büyük bir eksiklik oldu. (...)
 Artova, Çiftlik, şimdiki adı Çamlıbel küçük bir köydü. Biz gittiğimizde yeni ilçe ol-
muştu. Sivas’la Tokad arasında, yol üstünde küçük bir ilçe-köy. Sonra ilçe olmayı ona 
çok görmüşler, biz ayrıldıktan sonra ilçe merkezini Kunduz köyüne nakletmişler. Ar-
tova adını da oraya vermişler. Şimdi adını Çamlıbel koymuşlar. Benim şiirlerimden 
çok sonra, elbette farkına varmadan...(...)
 Artova’nın kendisi küçüktü ama masal gibi büyük deveci köyleri vardı. O köylerde 
üç gün konukluğum oldu. Artova’dan geçenler 2 km. kadar yakınında Yatmış adlı bir 
köy görürler. O köyde de bizim Erzurum göçmenleri otururdu. Öyle mandaları vardı 
ki, devler gibi zincirle bağlarlardı. Çakır gözlü, çakal, huysuz koşum madaları. Her 
birinin kendine özgü davranışlarından, birer kahraman gibi söz edilirdi.
Sonra babamı Niksar’a atadılar. 1937’yi kesinlikle anımsayabiliyorum. İlkokulun 3. 
sınıfındaydım. Arkadaşlarımın çoğunu da unutmadım. Çalışkan geçinirdim ama, sı-
nıfta her şeyi benden iyi yapanlar vardı. (...)*

*(Cahit Külebi’nin çocukluğunu kendi ağzından anlattığı bu bölüm Türkiye Yazıları 
dergisinde (Mayıs 1977) yayımlanmıştır.)

Kaynak: Muzaffer Uyguner (1991). Cahit Külebi Yaşamı, Şiiri, Yapıtları, Seçme-
ler. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, s. 11-19.

Cahit Külebi



4. Ünite - Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları I: Düşünce Yazıları 103

Özet
 Düşünce yazılarının genel özelliklerini açıklaya-

bilmek
 İnsanları, farklı alanlardaki bir konu üzerinde 
düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere 
ulaştırmayı, amaçlayan yazı türlerine düşünce 
yazıları denir. Yazar, okuru ya ele aldığı konu-
ya ilişkin bilgilendirmek ister, ya da o konuya 
ilişkin kendi düşüncelerini paylaşmak ister. Dü-
şünce yazıları bir gözlem, deneyim ya da araş-
tırmaya dayalı yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım 
kaygısı yoktur. Bu tür yazıların yazılış amacı ile 
okura verilmek istenen ileti arasında bir bütün-
lük aranır. Bilimsel kavramlara ve terimlere yer 
verilen düşünce yazılarının nesnel bir tutum 
içinde kaleme alınması beklenir. Kişisel görüş-
lerin yansıtıldığı düşünce yazıları genelde gazete 
çevresinde oluşan yazılardır. Düşünce yazıların-
da kullanılan dil, duygusal ve çağrışımlara dayalı 
bir nitelik taşımaz. Bu tür yazılarda bu nedenle 
anlam okurdan okura farklılık göstermez, deği-
şik biçimlerde yorumlanmaya elverişli bir yapı-
da değildir. 

Düşünce yazıları türlerini sıralayabilmek
Yazıların türlerini, konularından çok; konuların 
ele alınış biçimi belirler. Her birinin kendi için-
de belirleyici özelliklerinin bulunduğu düşünce 
yazıları genel olarak; makale, fıkra, deneme, söy-
leşi, anı, eleştiri, günlük, röportaj, gezi, söyleşi, 
yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü biçiminde sıra-
lanabilir.

Düşünce yazılarının türlerini ayırt edebilmek
 Düşünce yazıları olarak sınıflandırılan yazı tür-
lerinin her birinin kendine özgü özellikleri var-
dır. Bilgi vermeye ve fikirleri açıklayıp kanıtla-
maya çalışan makale, edebiyat ve sanat, sosyal, 
siyasal, askerlik, din ve ahlâk, tıp ve sağlık, spor, 
kültür, tarih gibi her konuda yazılabilir. Makale, 
edebiyatımıza Tanzimat Döneminde gazete ile 
birlikte Batı’dan giren düşünce yazılarındandır. 

 Fıkra, gazetelerde güncel, önemli, özelliği olan 
konuları belgelendirme gereği duymadan kişisel 
bir görüş olarak açıklayan kısa yazılardır. Öznel 
bir anlatımı vardır. Bu türde ayrıntılara, belge-
lere, kanıtlara yer verilmez. Fıkra yazarı, geniş 
kitlelere seslendiği için dili kolay anlaşılır, açık 

ve durudur. Makaleye göre daha kısa ve daha yo-
ğun bir anlatı olan fıkralar, bilimsel bir gerçeği 
ortaya koyma gibi bir iddiası yoktur. Gazete fık-
ralarında temel amaç, önemli noktalara okurun 
dikkatini çekmek ya da konuya ilişkin düşünme-
sini sağlamaktır. İçinde gülmece ögesi bulunan 
kısa öykülere de fıkra denir. Bu tür fıkralarda, 
gerek kahramanların davranışları ve düşüncele-
rinde gerekse taşıdıkları mizah ögeleri ve dilde 
ulusal kültürü yansıtan izler vardır.

 Eleştiri, bir eseri, sanatçıyı, dönemi veya okuyu-
cuyu değerlendirmek amacıyla yazılan yazılar-
dır. Eleştirmenlerin yaklaşımına, eseri değerlen-
dirme yöntemlerine göre değişik eleştiri türleri 
vardır. Sanatçıya dönük eleştiri; eleştirmenin 
değerlendirmek için ele aldığı yapıtı özellikle sa-
natçının varlığını ölçü alarak yapmasıdır. Yapıta 
dönük eleştiri; eleştirmenin bakış açısının sanat-
çıya değil de yapıtına yönelik olduğu eleştiridir. 
Okura dönük eleştiri; eleştirmenin yapıtı değer-
lendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak ken-
disi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleş-
tiridir. Topluma dönük eleştiride; eleştirmenin 
değerlendirme yapacağı yapıtın ortaya konduğu 
dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerin ya-
pıta etkileri gözlenir. Yapıt, toplumsal bir belge 
olarak görülür. Çözümleyici eleştiri; yukarıda 
açıklanan eleştiri türlerinin yetersiz görülmesi 
üzerine kimi eleştirmenler, yapıtı çok yönlü in-
celeme yoluna gitmişlerdir. Bu türde eleştirmen, 
gerektiğinde öznel, nesnel ya da toplumcu bir 
bakışla yapıta yaklaşılabileceğini savunur.

 Deneme, herhangi bir konu hakkında kişisel gö-
rüş ve düşünceleri kesin yargılara bağlanmadan, 
söyleşi havasında, içten bir dille kaleme alınan 
yazılardır. Belirli bir düşünceyi benimsetmeye 
çalışmaması nedeniyle fıkradan; belgelere, ta-
nıklara yer verme zorunluluğu olmaması açısın-
dan da makaleden; belirli bir sonuç ve yargıya 
varmama yönüyle de eleştiriden ayrı bir özellik 
taşır. Deneme yazılarında, anı ya da günlük tü-
ründe rastlanan bir içtenlik ve gelişigüzellik ha-
vası vardır. Her konuda yazılabilmesi, deneme 
türünün en belirgin özelliği olarak görülebilir. 
Ele aldığı konulara göre denemeleri klasik dene-
me, edebî deneme, felsefi deneme, eleştirel deneme 
olarak dört başlık altında toplanabilir.

1

2

3
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 Söyleşi, yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda 
seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşle-
rini; konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce 
yazılarıdır. Bu türde düşünceler karşılıklı ko-
nuşma havası içinde kaleme alınır ve konusu 
da genellikle günlük sanat olaylarıdır. Konuşma 
doğallığı içinde yazıldığı için söyleşi türünde ya-
zar, devrik cümlelere bolca yer verir ve konuya 
ilişkin okura sorular sorar, şiirlerden, atasözle-
rinden, deyimlerden, özdeyişlerden yararlanır. 

 Röportaj tanınmış bir kişiyi, yeri ya da sanat 
dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve dü-
şünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme 
yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılardır. 
Röportaj türünde görüşme tekniğinden yararla-
narak bir yeri, bir yapıtı ya da bir kişiyi tanıtmak 
için sorular hazırlanır. Bu yönüyle gerçekleri ol-
duğu gibi ele alan haber yazılarına benzer; an-
cak, ele aldığı konulara değişik açılardan yak-
laşması, düşünceye dayalı bir planlı bir anlatım 
türü olması, röportajı yapanın bilgi birikimini, 
deneyimini ortaya koyarak gerçeği saptırmaya-
cak ölçüde öznel olması gibi yönleriyle de nesnel 
bir anlatım taşıyan haberden ayrılır. Röportaj, 
tek bir yazı olabileceği gibi, aynı konuda dizi yazı 
da olabilir.

 Gezi yazısı, yazarın gözlem ve bilgiye dayalı 
olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, 
özenli bir anlatımla yansıttığı yazılardır. Gezi 
yazıları okuyanların ilgisini çekecek, onların 
beğeni duygusunu, gezip görme arzusunu kar-
şılayacak akıcı, etkileyici bir anlatımla kaleme 
alınmalıdır. Okur için sıradan şeyleri değil, fark-
lılıkları bulmalıdır gezi yazarı. Gezi yazılarında 
gözlemlerden beslenen nesnelliğin yanı sıra, 
yazarın izlenimlerinin öznelliği de bulunur. Bu 
durum da gezi yazılarında hem açıklayıcı anla-
tımdan hem de betimleyici ve öyküleyici anla-
tımdan yararlanmayı gerektirir. 

 Anı; bilim, sanat, politika alanında ün yapmış 
kişilerin yaşadıkları olayları ya da yaşadıkları 
dönemin önemli olduğunu düşündükleri özel-
liklerini gözlemlerine, izlenimlerine ve bilgi 
birikimlerine dayanarak anlattıkları yazılardır. 
Anı zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek olan üç 
halinden, şimdi ve gelecekle ilgilenmez; yaşan-
mışı, yani geçmişi anlatır. Anı yazılarında her 
ne kadar öznellik söz konusuysa da gerçeği sap-
tırmamak ve içtenliği korumak önemlidir. Anı 

türünde, yazarın belleğinde iz etmiş olayların 
anlatılmasında inandırıcılığı sağlamak için ya-
zar, anılarını birtakım belgelerle, tanıklarla ya da 
mektuplarla destekleyebilir. Anıların düzenlen-
mesinde de çeşitlilik olabilir. Kimileri anılarını 
kronolojik olarak, kimileri de her hangi bir tarih 
sırası gözetmeksizin yazarlar. 

 Günlük, günü gününe yazılan, üzerinde yazıldı-
ğı günün tarihi bulunan yazılar ve bu yazılardan 
oluşturulan yapıtlardır. Günlükler yazıldığı an-
daki duygu ve düşünceleri, değişikliğe uğrama-
dan bugüne taşırlar. Günlük yazarı yaşadığı anı 
içtenlikle anlatır. Günlükler bir anlamda yazarın 
kendisi ile konuşması, iç dökmesidir. Anı türün-
den farkı, günlüklerin olayların yaşandığı zaman 
diliminde kaleme alınmasıdır. Günlük yazımın-
da üç türden söz edilir. Yazarın kendi içi dünya-
sını yansıttığı içe dönük günlükler, dışa dönük 
günlükler ve yazarın bir yapıt ortaya çıkarma 
sürecini günü gününe aktardığı günlüklerdir.

 Yaşam öyküsü (biyografi); edebiyat, sanat, spor, 
sosyal ya da fen bilimleri gibi kendi alanlarında 
tanınmış, ün yapmış, okurun ilgisini çekecek ki-
şilerin yaşam öykülerinin araştırılarak okuyana 
bilgi vermenin amaçlandığı yazı türüdür. Yaşam 
öyküsü olabildiğince nesnel olmalı, gerçeklere 
bağlı kalmalı, anlatımına düş gücü karışmamalı 
ve belgelere dayalı olarak kaleme alınmalıdır.

 Öz yaşam öyküsü (otobiyografi), bilim, sanat, 
siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birin-
de tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı 
yazı türüdür. Öz yaşam öyküsü, yazarının diğer 
insanlar tarafından bilinmeyen ya da kendisi 
hakkında bilinmesini istediklerini doğrudan 
aktarmasına, gelecek kuşaklar tarafından tanın-
masına olanak sağlar. Öz yaşam öyküsü birinci 
kişinin ağzından anlatılır. Bu yönüyle anı türüne 
benzer; ancak anı türündeki gibi dönemini yan-
sıtmak kaygısı yoktur. Yazar, merkeze kendisini 
alır ve zamansal sıralamaya dikkat ederek, ger-
çeğe bağlı kalarak, doğal ve yalın bir dille ken-
di yaşamını yazar. Öz yaşam öyküleri belgesel 
öz yaşam öyküleri ve edebî öz yaşam öyküleri 
olmak üzere iki biçimde yazılabilir. Belgesel öz 
yaşam öyküsünde sanatsal kaygıdan çok yazan 
kişinin bilgi aktarma, kendini tanıtma amacı ön 
plandadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özel-
liklerinden değildir?

a. Bir konu üzerinde düşündürme ya da bilgi ver-
menin amaçlanması.

b. Bir konu hakkında konuyla ilgili bireysel dü-
şüncelerin paylaşılmasının amaçlanması

c. Sadece kişisel hayatı konu edinip öznel bilgilere 
yer verilmesi.

d. Bazı türlerinde bilimsel kavramlara ve terimlere 
yer verilmesi.

 e. Bir gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı 
yazılar olması.

I. Ele alınan konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi. 
II. Yazarın savunduğu düşüncenin açık olarak yazılma-

sı. Dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer verilme-
mesi. 

III. Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler, 
örneklerle sunulması.

2. Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Deneme 
b. Makale
c. Fıkra
d. Anı
e. Söyleşi

3. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özellik-
lerinden değildir? 

a. Özgün söyleyişlere yer verilir. 
b. İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c. Her konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur.
d. Ele alınan konuda okurun düşünmesi amaçlanır.
e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin 
özelliklerinden biridir? 

a. Ele alınan yapıt, özellikle sanatçının varlığı ölçü 
alınarak değerlendirilir.

b. Yapıt, konunun ele alınış biçimi, anlatım biçimi, 
dilin kullanımı gibi yönlerden değerlendirilir. 

c. Eleştirmenin bir okur olarak yapıtın kendisi 
üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiridir. 

d. Yapıtın ortaya konduğu dönemdeki toplumsal 
ve tarihsel özelliklerin yapıta etkilerinin değer-
lendirildiği eleştiridir.

e. Yapıtın gerektiğinde öznel, nesnel ya da top-
lumcu bir bakışla değerlendirildiği eleştiridir.

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde 
eser vermiştir?

a. Şevket Rado
b. Adalet Ağaoğlu
c. Muallim Naci
d. Reşat Nuri Güntekin
e. Ahmet Hamdi Tanpınar

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı 
türü yanlış tanımlanmıştır?

a. Tanınmış bir kişiyi, yeri ya da sanat dalını geniş 
okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle 
birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanı-
tan, ayrıntılı bilgi veren yazılara röportaj denir.

b. Günü gününe yazılan, üzerinde yazıldığı günün 
tarihi bulunan yazılar ve bu yazılardan oluştu-
rulan yapıtlara günlük denir.

c. Yazarın birtakım olayları belgelerle, tanıklarla 
ya da mektuplarla anlattığı yazı türüne anı de-
nir.

d.  Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının her-
hangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamı-
nı anlattığı yazı türüne öz yaşam öyküsü denir.

e. Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip 
gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, özenli bir an-
latımla yansıttığı yazılara gezi yazısı denir.

7. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebi-
yatımızdaki önemli temsilcilerindendir?

a. Evliya Çelebi
b. Namık Kemal
c. Şinasi
d. İbni Batuta
e. Edirneli Sehî Bey

8. “Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk rö-
portaj örneklerini ..................... “Anafartalar Kumandanı 
Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir.” Boş bı-
rakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

a. Suut Kemal Yetkin
b. Halikarnas Balıkçısı
c. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
d. Ruşen Eşref Ünaydın
e. Behçet Necatigil
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Yaşamın İçinden
9.  “Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge 
ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışa-
cağım.” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

a. Makale 
b. Öz yaşam öyküsü
c. Yaşam öyküsü
d. Anı
e. Eleştiri

10. Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından 
hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir 
türdür?

a. Makale
b. Deneme
c. Anı
d. Gezi yazısı
e. Öz yaşam öyküsü

“Şairin Hayatı Şiire Dâhil”
Nursel Duruel

Biyografi türünü bir an zamana yayılmış sonsuz geniş-
likte bir yelpaze gibi düşünelim. Tek düzlemde değil, 
birbirlerinin içinden geçerek farklı düzlemlerde açıla-
bilen, binlerce kanattan oluşmuş olağanüstü renkli bir 
yelpaze... Her kanadında sayısız yaşamöyküsü taşıyan 
bu yelpazenin geçmişteki ucu efsanelere gömülmüştür, 
günümüzdeki ucu yaşanmış hayatlara, gerçek hayat-
lara açılır. Ya da bunu mümkün kılması beklenir. Bir 
ucu toplumdan topluma, dönemden döneme değişen 
değer yargılarıyla sınırlandırılmıştır, bir ucu gerçek 
tutkusuyla ışıldar. Bir ucu dinin, siyasetin, ideolojile-
rin güdümündedir, bir ucu insanın doğasında. Kökle-
ri günlük hayattadır, dalları, meyveleri sanatta. En alt 
basamakta gündelik, basit özgeçmişler durur, üst ba-
samaklarda yazınsal biyografiler. Arada da üstekileri 
kapsamaya çalışan başvuru kitapları, ansiklopediler 
vb... Ve her birinde sayfalar dolusu isim, sayfalar do-
lusu özetlenmiş yaşamöyküsü. Yani, Behçet Necatigil’e 
“Kitaplarda Ölmek” şiirini yazdıran durum:

Adı, soyadı
Açılır parantez
Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti
Kapanır parantez

O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı
Bir parantezin içinde doğum, ölüm yılları.

Ya sayfa altında, ya da az ilerde 
Eserleri, ne zaman basıldığı
Kısa uzun bir liste
Kitap adları
Can çekişen kuşlar gibi elinizde.
Parantezin içindeki çizgi
Ne varsa orada
Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci
Ne varsa orada.

O şimdi kitaplarda
Bir çizgilik yerde hapis,
Hâlâ mı yaşıyor, korunamaz ki,
Öldürebilirsiniz.

Biyografi yazarının işi parantezin içindeki çizgiyi aç-
maya çalışmaktır. Adımını attığı andan itibaren peşini 
hiç bırakmayacak sorularla yüz yüze kalır: yazmaya 
kalkıştığım kişinin hayatını ören ayrıntıların tümüne 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 
ulaşabilir miyim? Onu, kişiliğinin bütün yönleriyle gö-
rebilir miyim? Marguerite Yourcenar’ın Hadrianus’un 
Anıları’nda dediği gibi, “kendi gölgemi onun üzerine 
düşürmeden” yazabilir miyim? Daha nice soru ve so-
run... Zor iş! Daha da zoru otobiyografi. George Sand 
Gizli Günlük’ünde, “insanın bütün yaşamını tam bir 
içtenlikle, yüzü kızarmadan ya da korkudan titreme-
den anlatabilmesi için yeterince temiz ya da yeterince 
mutlu olası gerekir; ama aramızda böylesi az” diyor. 
Stefan Zewig da bütün yazınsal türler içinde başarının 
en düşük olduğu alanın otobiyografi olduğunu söylü-
yor ve ekliyor: “Çünkü en tehlikelisi odur. Yazarlar bu 
yola seyrek başvururlar.” Bu yola başvuran, doğrudan 
otobiyografi yazarak kendini anlatan, açıklayan yazar 
bizim edebiyatımızda daha az. Günlük yazan da çok 
değil; anı belki biraz daha fazla. Yazarların kendilerine 
ilişkin açıklamalar en sık röportajlarda rastlıyoruz; o 
da doğal olarak konuşmanın bağlamıyla sınırlı kalıyor. 
Öte yandan biliyoruz ki otobiyografiye yaslanan ya da 
otobiyografik öğeleri yapıtının kendi gerçekliği içinde 
eriterek kullanan yazar az değil. Tamamen aksi söz ko-
nusu olduğunda, yazarla yapıtı arasında mesafe oldu-
ğunda da, yazarın “ben”i yapıtlarına sızar, siner, onlara 
dağılmış olarak yaşar. Hele şairse. (...)

Kaynak: Nursel Duruel (1999). “Şairin Hayatı Şiire Da-
hil”, Kitap-lık Dergisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 
(37), s.215.

1. c Yanıtınız yanlış ise “Düşünce Yazıları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Makale” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.  

3. e Yanıtınız yanlış ise “Deneme” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.  

4. b Yanıtınız yanlış ise “Eleştiri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.  

5. a Yanıtınız yanlış ise “Söyleşi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Anı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.   

7. a Yanıtınız yanlış ise “Gezi Yazısı” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise “Röportaj” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

9. c Yanıtınız yanlış ise “Yaşam Öyküsü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Öz Yaşam Öyküsü” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Gazetelerde yer alan haber yazılarının, halkı aydınlat-
mak, genellikle güncel bir konu hakkında bilgi vermek, 
açıklama yapmak gibi amaçları bulunmaktadır. Gaze-
teler ve dergilerde yer alan haber yazılarıyla, okurların 
bilgilendirilmesinin yanı sıra günlük olayların aktarıl-
ması ve güncel konularda farklı yazarların görüşlerinin 
paylaşmasına olanak sağlanmasının ve okurların ele 
alınan konuya ilişkin düşündürülmelerine fırsat veril-
diği için haber yazıları düşünce yazılarının kaynağıdır.

Sıra Sizde 2 
Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır. Yapısı, ortaya 
atılan görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür. Nes-
nellik makale türünün en belirgin özelliğidir. Yazar or-
taya koyduğu tezi savunmak, kanıtlamak için bilimsel 
verilerden yararlanma yolunu seçer. Fıkra türü de dü-
şünsel bir planla kaleme alınmasına rağmen makale-
den kısa yazılır, yazar anlattıklarını kanıtlamak zorun-
da değildir. Bilimselden çok kişisel görüşlerini açıklar.

Sıra Sizde 3 
Genel ya da günlük bir konuyu savunma amacı güt-
meksizin ve kendi düşüncelerini karşılıklı konuşma 
havasında, samimi bir dille yazılması, konunun genel 
ve yüzeysel olarak ele alınması, konuşmada rastlanılan 
devrik cümlelerin kullanımına sıklıkla yer verilmesi 
söyleşi türünün en belirgin özelliğidir. 

Sıra Sizde 4 
Haberler de röportaj da gazete ve dergilerde yayımla-
nan yazılardır. Röportaj, bir olay ya da bir durum hak-
kında bir kişi ile yapılan görüşmedir. Haber ise gün-
lük gazetelerde, belli aralıklarla yayınlanan dergilerde, 
meslek kuruluşlarının belli aralıklarla yayınladığı bül-
tenlerde; radyo ve televizyonlarda belli zaman aralık-
larıyla sunulan bültenlerde halka duyurulmak üzere 
yayımlanan yazılardır. 
Röportaj yazılarında da haber yazılarında da fotoğraf 
ve belge kullanılarak nesnellik sağlanmaya çalışılır. 
Haber yazılarında “Ne?/Kim?; Neyi?/Kimi?; Nasıl?; 
Niçin?; Nerede? ;Ne zaman?” sorularının yanıtları ara-
nırken röportajda görüşme tekniğinden yararlanarak 
bir yeri, bir yapıtı ya da bir kişiyi tanıtmak amaçlanır.

Sıra Sizde 5 
Yaşam öyküsünde üçüncü kişi anlatımı; öz yaşam öy-
küsünde birinci kişi anlatımı kullanılır. Yaşam öykü-
sünde nesnelliğin sağlanması daha kolayken öz yaşam 
öyküsünde öznellik bulunabilir. Yaşam öyküsünde söz 
konusu kişiye dışardan bakılırken öz yaşam öyküsünde 
içerden bakış söz konusudur. Yaşam öyküsünde belge, 
öz yaşam öyküsünde bellek ön plandadır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sanatsal yazıların genel özelliklerini açıklayabilecek,
Sanatsal yazı türlerini sıralayabilecek,
Sanatsal yazıların türlerini ayırt edebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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GİRİŞ
İnsanoğlunun duygularını ve düşüncelerini, düşlerini, tasarılarını kâğıda dökme 
gereksiniminin bir yansımasıdır yazı. Yazı yerine yazılı anlatım ya da kompo-
zisyon terimleri de kullanılabilmektedir. Yazılar, yüzyıllar içinde çeşitlenmiş ve 
benzer yapısal özellik taşıyanlar belirleyici özelliklerine göre ortak adlar altında 
toplanmıştır. Yazı türlerini bir önceki ünitede, belirleyici özelliklerine göre dü-
şünce yazıları ve sanatsal yazılar olarak ikiye ayırmış ve düşünce yazılarını temel 
özellikleri çerçevesinde örneklerle ele almıştık. Bu ünitede de sanatsal yazıların 
ortak özellikleri ve bu tür içinde yer alan anlatımlar ele alınmaktadır.

SANATSAL YAZILAR
Türk Dil Kurumunun genel ağdaki Büyük Türkçe Sözlük içinde yer alan Yazın Te-
rimleri Sözlüğü’nde sanat, “Bir duygunun, bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzel-
liğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bunların sonunda erişilen üstün 
yaratıcılık.” (tdkterim.gov.tr/bts.) olarak tanımlanmaktadır. Sanat niteliği taşıyan ya-
zılarda tanımda olduğu gibi, bir düşüncenin veya duygunun anlatımında yaratma, 
yeniden oluşturma söz konusudur. Sanatsal yazılar kurguya dayalı yazılardır. Bu yö-
nüyle sanatsal yazılarda gerçeğin olduğu gibi aktarımından çok, yazarın süzgecin-
den geçirilmiş, birleştirilmiş ve yeniden kurgulanmış, yeni bir gerçekliğin aktarımı 
söz konusudur. Bu gerçeklikte estetik değer, önemli bir ölçüttür.

Yazıların türünün belirlenmesinde konudan çok, konunun ele alınış biçimi, 
yani dilin kullanımı başat değişkendir. Sanatsal yazılarda dilin kullanımı, düşünce 
yazılarındakinden farklıdır. Sanatsal yazılarda, düşünce yazılarında olduğu gibi 
okuru bilgilendirmek amacı olmadığı için sözcüklere gerçek anlamlarının öte-
sinde yeni anlamlar yüklenebilir. Sanatçı, söz sanatları ile sözcüklerin anlam sı-
nırını genişletir ve onlara günlük dilin kullanımından farklı anlamlar kazandırır 
(Özdemir, 2000: 33). Sanatsal yazılar nesnel yaşamın gerçeklerinden esinlenerek 
kurmaca bir dünyayı yansıtır ve insana, insan gerçeğini bir kurgu içinde sunarak 
özdeşim kurdurur.

Sanatsal yazılarda, sanatçının iletisi ile okurun anladığı farklı olabilir. Bu fark-
lılık, yanlışlık olarak değerlendirilmemelidir. Bu tür yazılarda ileti, yaşamla çok 
yönlü bağlantıları olan, okurun kendine göre yorumlayacağı çok anlamlı bir çağ-
rışımdır. Bu yönüyle okurun donanımlı olmasını, yazınsal sanatları anlamlandı-

Yazılı Anlatım Türleri ve 
Uygulamaları II: 
Sanatsal Yazılar
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rabilmesini gerektirir. Özdemir (2000: 103) bu durumu şöyle ifade eder: “Yazınsal 
metinleri okurken, okur olarak yapacağımız bir iş de söylenenlerden söylenmemiş 
olanı çıkarmaktır.” Bu bağlamda, aşağıda ele alınan sanatsal yazıların tanımlanma-
sındaki çeşitlilik aslında bu tür yazıların öznelliği ile açıklanabilir.

Sanatsal yazılar, edebî, yazınsal metinler veya kurmaca, kurgusal metinler olarak da 
ifade edilmektedir.

Sanatsal yazıları, düşünce yazılarının özellikleriyle karşılaştırdığınızda benzerlik-
leri ve farklılıkları nelerdir?

Sanatsal yazılar, zaman zaman birbirlerinin anlatım tekniklerinden yararlansa 
da şiir ve düz yazı olmak üzere iki ana türde yazılabilir. Şiir dışında düz yazı ile 
yazılan sanat yazılarının en belirginleri olarak öykü, roman, tiyatro türleri örnek 
olarak verilebilir. Bir şiir, bir öykü, bir roman ya da tiyatro eseri kendi iç yapısına 
göre farklılıklar barındırmakla birlikte sanatsal yazıların birbirlerinden etkilen-
dikleri de bir gerçektir. Sözgelimi epik tiyatro gücünü düz yazıdan alır, buna karşı-
lık bazı öykülerde zaman zaman şiirsel özellikler göze çarpar. Bu ünitede türlerin 
birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayacağı anlayışı benimsenerek sanatsal yazı 
türlerinden şiir, öykü, roman ve tiyatro genel özellikleriyle betimlenip bu türlere 
örnek olabilecek metinlere yer verilmiştir.

Özellikle düz yazıyla kaleme alınan sanatsal yazılarda, yoğun olarak betimleyici ve 
öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılır.

Şiir
Ortak bir tanıma ulaşılamayan türlerden biri olan şiir, genel olarak, “Zengin sem-
bollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak 
bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, 
nazım, koşuk” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır. Şiirin tanımlanan özel-
liklerine karşı çıkarak şiir yazan şairler, kendileri tanımlar şiiri. Yahya Kemal şiiri 
kalpten gelen bir durumun dile yansıması olarak nitelerken Recaizade Mahmud 
Ekrem şiiri düşünce, duygu ve hayal olarak kabul eder (Birinci, 2001: 355). Cahit 
Sıtkı’ya göre “şiir, kelimelerle güzel biçimler kurmak sanatıdır.” Şiiri tanımlamaya 
çalışmanın boş bir çaba olduğunu belirten Melih Cevdet’e göre “Tanım akıl işidir. 
Şiir ise akıl dışıdır.” Valery şiiri düz yazı ile karşılaştırmakta ve düz yazıyı yürüyüşe, 
şiiri raksa benzetmektedir. Valery’nin tanımından yola çıkarak Suut Kemal Yet-
kin (1969) şiirden düz yazıya düz yazıdan da şiire varılamayacağını, şairin başa-
rısını sözcüklere gerçek anlamlarını unutturan sezişe ve ustalığa bağlar. Nurullah 
Ataç’ın “Günler geçtikçe şiir şudur şiir budur demekten uzaklaşıyorum, bana şiir 
zevkini verecek söz arıyorum” demesi şiir anlayışının kişiden kişiye, toplumdan 
topluma farklılık göstermesi ile açıklanabilir. Ortak bir tanımına ulaşmakta zor-
lanılan şiirin ölçütleri, toplumlara ve dönemlere göre değişse de belirgin bazı or-
taklıkları bulunmaktadır.

Sanatsal yazı türleri içinde şiir en eski tür olarak nitelendirilmektedir. Şiirde 
çağrışım, imge, duyular, sezgi, duygular önemli yer tutmaktadır. Anlatım ise düz 
yazı türlerine göre daha kapalı, söyleyiş daha ritmik ve algılar daha ön plandadır 

1

Cahit Sıtkı Tarancı
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(Gökalp-Alpaslan, 2009: 174). J. Cocteau şiirde gerçeğin imgelerle anlatılması ge-
rektiğini “Ne masayı anlatacağım diye masa sözcüğünü kullanacaksınız, ne kuşu 
anlatacağım diye kuş sözcüğünü; ne de aşkı anlatacağım diye aşk sözcüğünü.” sözle-
riyle ifade eder. Şiir, sanatsal yazı türleri içinde daha yoğun estetik değerler taşıyan 
ve daha çok dikkat gerektiren bir yazı türüdür.

Şiirin düz yazıdan farkları arasında çağrışımlar, imgeler kadar şiirde dizele-
rin kümelenişi, uzunluk kısalık durumu ve uyak dizilişi gibi yapısal özellikler-
deki farklılık da büyük önem taşır. Biçim olarak adlandırılan bu özelliklerle yani 
uyak ve ölçü ile şiirde müzikal bir etki yaratmaya çalışır şair. Şairler şiirde müzikal 
etkiyi sözcüklerin kullanımıyla da sağlamaya çalışırlar. Sözcükler şiirde gizemli 
bir hâl alırlar. Bu yönüyle Sabahattin Eyüboğlu (1997: 55) şiiri büyüye, şairi ise 
büyücüye benzetir. Şiirin ayırt edici özellikleri düşünüldüğünde şiirin büyüsü-
nün sadece sözcüklerin seçiminden değil, şiirin sesi ve anlamının bütünlüğünden 
kaynaklandığı görülür.

Günümüzde biçimsel ögeler kullanılmadan serbest şiirler yazılmaktadır. Serbest 
ölçü ile yazılan bu tür şiirlerde, sözcüklerin uyumu ve değişik çağrışımlarla ortaya 
çıkacak anlam etkisi önemsenmektedir. 

Şiirler içerdikleri konulara göre; lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik, dramatik 
olmak üzere altı türe ayrılmaktadır. Şiirin düşünceden çok duyguya seslendiği dü-
şünüldüğünde, bu türlerin birbirinden kesin çizgilerle ayrılaması zordur. Ancak 
temel ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak ünitede konularına göre 
şiir türleri genel olarak ele tanıtılmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Cumhuriyet Dö-
nemi Türk Şiiri adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Akay, H. ve Dayanç, M. (ed.), Es-
kişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012) 

Lirik Şiir
Duyguları coşkulu bir dille anlatan şiirlerdir. Lirik sözcüğü Eski Yunan’da şairlerin 
şiirlerini telli bir çeşit saz olan “lir” ile birlikte söylemelerinden kaynaklanmış ve 
sonraları içe doğan duyguları dile getiren şiirlere lirik denmiştir (Kavcar, Oğuz-
kan ve Aksoy, 2007: 75). Aşk, özlem, acı, ölüm benzeri duyguları dile getiren lirik 
şiir dünya edebiyatında olduğu gibi bizim edebiyatımızda da en yaygın şiir türleri 
içindedir. Avrupa halk şiirinde soneler ve baladlarla oluşan lirik şiir geleneği 19. 
yüzyılda Romantizm akımı ile güçlenir (Gökalp Alpaslan, 2009: 176). Türk ede-
biyatında da Divan edebiyatı geleneği içinde gazeller ve şarkılarda, halk edebiya-
tında türküler, ağıtlar, güzelleme türündeki koşmalar ve semailerde örneklerine 
bolca rastlanabilir.

Divan edebiyatında Fuzuli (16. yy), Nedim (18. yy), Şeyh Galip (18. yy); halk 
edebiyatında Karacaoğlan (17. yy), Aşık Veysel (20. yy), çağdaş Türk şiirinde Ah-
met Haşim, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı Tarancı, Attila 
İlhan ve birçok şair lirik şiir türüne ölümsüz örnekler vermiş şairler arasında sa-
yılabilir. Aşağıda Attila İlhan’ın çok bilinen şiirini bu türe örnek olarak okuyabi-
lirsiniz.

Uyak, dize sonlarındaki 
ses benzerliğidir. Uyaklar 
yapılışlarına göre farklı 
adlar alırlar. Yarım uyak, 
dize sonundaki tek ses 
benzerliğine; tam uyak, iki 
ses benzerliğine; zengin uyak, 
ikiden çok ses benzerliğine 
dayanan uyak türüdür.

Ölçü, şiirde dizelerin hece 
sayısına veya hecelerin ses 
değerine (açıklık-kapalılık, 
uzunluk-kısalık) göre bir uyum 
içinde olmasıdır. Şiirde ritmi 
sağlar. Halk edebiyatında hece 
ölçüsü, Divan edebiyatında 
aruz ölçüsü kullanılmıştır. 
Cumhuriyet’ten sonra bu iki 
türe serbest ölçü eklenmiştir.

Necip Fazıl
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Üçüncü Şahsın Şiiri

gözlerin gözlerime değince
felâketim olurdu ağlardım
beni sevmiyordun bilirdim

bir sevdiğin vardı duyardım
çöp gibi bir oğlan ipince

hayırsızın biriydi fikrimce
ne vakit karşımda görsem

öldüreceğimden korkardım
felâketim olurdu ağlardım

ne vakit maçka’dan geçsem
limanda hep gemiler olurdu

ağaçlar kuş gibi gülerdi
bir rüzgâr aklımı alırdı

sessizce bir cıgara yakardın
kirpiklerini eğerdin bakardın

üşürdüm içim ürperirdi
felâketim olurdu ağlardım

akşamlar bir roman gibi biterdi
jezabel kan içinde yatardı
limandan bir gemi giderdi

sen kalkıp ona giderdin
benzin mum gibi giderdin

sabaha kadar kalırdın
hayırsızın biriydi fikrimce

güldü mü cenazeye benzerdi
hele seni kollarına aldı mı
felâketim olurdu ağlardım

      Attila İlhan

Epik Şiir
Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, top-
lum ile ilgili sorunları, doğal afetleri, olağanüstü olayları ve bu olaylarda kahra-
manlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan uzunca şiirlere epik 
şiir denir. Diğer türlere göre epik şiir daha toplumsal bir türdür.

Epik şiir konusunu tarihten alır. Destanlar ilk epik şiirler olarak bilinir. Diğer 
olaylı anlatımlarda olduğu gibi epik şiirlerde veya destanlarda, olay canlı ve hareketli 
anlatılır. Ana olay destanın çekirdeği, diğer olaylar destanın kolları olur. Ana olayla 
bağlantılı diğer olaylara batıda epizot, Türk destanlarında kol denir. Destanın ya da 
epik şiirin uzunluğu bu kolların çokluğuna göre biçimlenir. Epik şiirlerde öyküleyici 
bir anlatım vardır ve olay anı ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Epik şiirdeki kahraman-
lık öykülerinin bir de kahramanları vardır ve bu kahramanlar ideal insan tipindedir. 
Epik şiirlerde olaylar ve duygular da epik şiirin kahramanları gibi olağanüstüdür. 

Epik şiirler oluşum tarihine göre doğal ve yapay olmak üzere iki türde ince-
lenir. Doğal epikler, oluşumları çok eskiye dayalı, söyleyeni unutulmuş, zaman 
içinde eklemelerle genişlemişlerdir. Kırgızların Manas Destanı bu türe örnektir. 
Yapay epikler ise daha yakın tarihte oluşmuş ve oluşumunun yazıya geçirildiği ve 

Atila İlhan

Eski Yunan’da epik şiire 
epos, Batı’da epope, Türk 
edebiyatında destan denir.
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yazanın belli olduğu epiklerdir. Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı yapay destanlara örnek olarak verilebilir. 

Aşağıdaki örneği epik şiirin özelliklerini göz önünde bulundurarak okuyunuz.

Kurtuluş Savaşı Destanı’ndan

Nazım Hikmet
Saat 2.30
Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır,
ne ağaç, ne kuş sesi,
 ne toprak kokusu vardır.
Gündüz güneşin,
 gece yıldızları altında kayalardır.
Ve şimdi gece olduğu için
ve dünya karanlıkta daha bizim, 
daha yakın,
 daha küçük kaldığı için
ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten
 evimize, aşkımıza ve kendimize 
 dair
 sesler geldiği için
kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi
okşayarak gülümseyen bıyığını
 seyrediyordu Kocatepe’den
 dünyanın en yıldızlı karanlığını.
Düşman üç saatlik yerdedir
ve Hıdırlık tepesi olmasa
Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek.
Şimali garbîde Güzelim dağları
ve dağlarda tek
 tek ateşler yanıyor.
Ovada Akarçay bir pırıltı halinde
ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde
şimdi yalnız suların yaptığı 
 bir yolculuk var.
Akarçay belki bir akar su,
 belki bir ırmak,
 belki küçücük bir nehirdir.
Akarçay Dereboğazı’nda değirmenleri 
çevirip
 ve kılçıksız yılan balıklarıyla
 Yedişehitler kayasının gölgesine 
 girip çıkar.
 Ve kocaman çiçekleri eflâtun
    kırmızı...
     beyaz
ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki
haşhaşların arasından akar.
 Ve Afyon önünde
 Altıgözler Köprüsü’nün altından
 gündoğuya dönerek

 ve Konya tren hattına rastlayıp 
 yolda
Büyükçobanlar Köyü’nü solda
 ve Kızılkilise’yi sağda bırakıp gider.
Düşündü birdenbire kayalardaki adam
kaynakları ve yolları düşman elinde kalan 
bütün nehirleri.
Kim bilir onlar ne kadar büyük,
 ne kadar uzundular?
 Birçoğunun adını bilmiyordu,
 yalnız, Yunan’dan önce ve 
 Seferberlik’ten evvel
 Selimşahlar Çiftliği’nde 
 ırgatlık ederken Manisa’da
 geçerdi Gediz’in sularını başı 
 dönerek.
Dağlarda tek
 tek
 ateşler yanıyordu.
 Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle 
 ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
öc alıcı, güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki 
mavzerinin yanında,
 birdenbire beş adım sağında onu
  gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
 O, saati sordu.
 Paşalar “Üç” dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
 eğildi, durdu.
 Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
 Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi 
 kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlıyacaktı. 
  Nazım Hikmet Ran
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Didaktik Şiir
Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiirlere didaktik 
şiir denir. Didaktik sözcüğü Eski Yunanca didaktos sözcüğünden türemiştir. Ko-
nusu düşüncedir. Eski çağlarda şairin öğretici, eğitici, yol gösterici olduğu kabul 
ediliyordu. Didaktik şiirin kökleri Eski Yunan’a dayalıdır. Batıda ilk didaktik şiir 
örneğini İ.Ö. 8. yüzyılda yaşayan Hesiodos ahlâk ve din bilgileri üzerine yazmıştır. 
Latin edebiyatında Lucretius, fizik ve ahlâk üzerine, Virgillius tarım bilgisi üzeri-
ne yazmıştır.

İnsanlara ahlak dersi vermeyi amaçlayan fabllar da genellikle manzum şiirler 
olarak yazılır. İnsanlar arasında geçen olayları diğer canlılar arasında geçiyormuş 
gibi göstererek anlatan fabllar, sonunda okuyana bir ders verir. Bir olaya dayandığı 
için fabllarda da öykülerdeki gibi serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Bey-
deba, Ezop, La Fontaine bu türde eser vermiş ünlüler arasındadır.

Türk edebiyatında didaktik şiirin ilk örneği olarak 11. yüzyılda yazılmış olan 
Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı eseri görülür. Bu eser-
de insan, toplum ve devlet yaşamının düzenlenmesiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. 
Divan edebiyatında Aşık Paşa’nın tasavvufu öğretmek amacıyla yazdığı Garibna-
me ve Nabi’nin oğluna öğüt vermek için yazdığı Hayriyye adlı mesneviler didaktik 
şiir örnekleridir. Tanzimat döneminde Tevfik Fikret’in çocuklara seslendiği Şermin 
adlı eseri, Mehmet Akif ’in Asım adlı eseri didaktik şiirler arasındadır. Aşağıda Ziya 
Gökalp’in Türkçe ile ilgili şiirini didaktik şiirin özelliklerini düşünerek okuyunuz.

Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize 
Yeni sözler gerekse 
Bunda da uy herkese 
Halkın söz yaratmada 
Yollarını benimse
 Ziya Gökalp

Pastoral Şiir
Doğayı, doğa güzelliklerini ve bunları sevdirmeyi amaçlayan, çobanların yaşamı-
nı, aşklarını, üzüntülerini anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Yalın bir dille yazılan 
bu şiirler, doğrudan ozanın ağzından anlatılıyorsa (monolog) idil, çobanların kar-
şılıklı konuşması biçimindeyse (diyalog) eglog adını alır. İdiller, monolog tarzında 
olduğu için egloğa göre daha kısa olur. Pastoral şiirler, Yunan edebiyatında The-
okritos, Latin edebiyatında Vergilus tarafından yazılmıştır. Pastoral şiir geleneği 
sonraki çağlarda da sürmüştür. Özellikle Romantik dönemde, doğa Batı şiirini 
besleyen önemli bir kaynak olmuştur (Gökalp Alpaslan, 2009:177).

Türk edebiyatında pastoral şiir çok ilgi gören bir tür olmamakla birlikte özel-
likle halk şiirlerinde doğa ve kır güzelliklerini anlatan şiirler bulunmaktadır. Divan 
edebiyatında gazellerde doğa betimlemeleri; kasidelerde doğa, mevsim betimleme-
lerinin yapıldığı teşbîb bölümleri vardır. Halk edebiyatında Karacaoğlan’ın “Çuku-
rova bayramlığın giyerken” dizeleriyle başlayan şiiri bu tür içinde değerlendirilebilir. 
Tanzimat döneminde pastoral şiire yeni bir soluk getiren şairler arasında Abdülhak 
Hamit, Servet-i Fünun’da Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin vardır. Çağdaş Türk 
şiirinde Kemalettin Kamu, Behçet Necatigil, Cahit Külebi bu türde şiirler yazmıştır.

BİLGİ: Didaktik şiir yerine 
öğretici şiir terimi de 
kullanılmaktadır. Manzum 
hikâyeler ve fabllar da bu grup 
içinde değerlendirilmektedir.

Mehmet Akif Ersoy

Ziya Gökalp

Pastoral sözcüğü “çobanlara 
ilişkin” demektir.
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Bingöl Çobanları

“Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum,
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,
Her gün aynı pınardan doldurur destimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla;
Kırlarda buluşuruz kızımız, karımızla.

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,
Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı.
Her adım uyandırır ayrı bir hatırayı.

Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda;
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam...
Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda,
“Suna”mın başka köye gelin gittiği akşam.
Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla...
-Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al,
   Diye hıçkırır kaval;

Bir çoban parçasısın olmasan bile koyun,
Daima eğeceksin, başkalarına boyun.
Hulyana karışmasın ne şehir, ne de çarşı;
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an!
Mademki kara bahtın adını koydu: Çoban!”

... Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden,
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden
   Anlattı uzun uzun.

Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla...
Karıştım o gün bugün, bu zavallı çobanla
Bingöl yaylarının mavi dumanlarına,
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.
     Kemâlettin Kâmi Kamu

Dramatik Şiir
Bir olayı, durumu tiyatro gibi canlandıran şiirlere dramatik şiir denir. Eski Yu-
nan’daki tragedyalar ile başlayan dramatik şiir, günümüzde manzum tiyatrolarla 
varlığını sürdürmektedir. Batıda Klasik dönemde de tragedyalar sürmüş, Romantik 
dönemde şiirle tiyatro ayrışmaya başlamıştır (Gökalp Alpaslan, 2009:177). Batıda 
Cornille, Shakespeare; Türk edebiyatında güçlü bir geleneği olmamakla birlikte Na-
mık Kemal, Abdülhak Hamit, Faruk Nafiz dramatik şiirin örneklerini verirler. 

Dramatik sözcüğü “drama”dan 
türemiştir. Drama hareket 
halinde oyun demektir.

Kemâlettin Kâmi 
Kamu
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Bu türe örnek olarak aşağıda Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları adlı şii-
rinden ve Azra Erhat’ın çevirisiyle Elektra’dan kısa bir bölüm yer almaktadır.

Han Duvarları
(...)
Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan; 
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. 
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu, 
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. 
Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı... 
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri,
Atlarımız çözüldü; girdik handan içeri. 
Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya, 
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. 
Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, 
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı... 
Bir parıltı gördü mü, gözler hemen dalıyor, 
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. 
Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı 
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı. 
Gitgide birer ayet gibi derinleştiler, 
Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler... 
Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı, 
Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı... 
Fani bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler, 
Aygın baygın maniler, açık saçık resimler... 
Uykuya dalmak için bu hazin günde erken 
Kapanmayan gözlerim, duvarlarda gezerken, 
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı; 
Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı: 
Ben, garip çizgilere uğraşırken başbaşa, 
Raslamıştım duvarda bir şair arkadaşa: 
“On yıl var ayrıyım Kına dağından. 
Baba ocağından, yar kucağından, 
Bir çiçek dermeden sevgi bağından 
Huduttan hududa atılmışım ben!”
(...)
    Faruk Nafiz Çamlıbel

Faruk Nafiz Çamlıbel
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Koro
Ey talihsiz bir babanın evlâdı, Elektra!
Kurnaz ananın dinsizce
kurduğu tuzağa düşen Agamemnon’a
ne bitmez tükenmez gözyaşlarıyla ağlıyorsun?

Elektra
Ey soylu ailelerin kızları!
Acımı avutmak için buraya geldiniz;
biliyorum, anlıyorum, gözümden
bir şey kaçmıyor, ama vazgeçemiyorum.
Zavallı babama ağlamaktan kendimi ala-
mıyorum.

Koro
Fakat hiçbir zaman
hepimizi bekleyen Hades bataklığından
ne gözyaşları, ne de yalvarmalarla
babamı yukarıya alamayacaksın.
Oysa sen kendini bırakıyor,
çaresiz dertlere doğru gidiyorsun,
Sonsuz iniltilerle perişan oluyorsun.
Dertlerinden böyle kurtulamazsın.
Acıdan haz mı duyuyorsun?

Elektra
Gafil! Babamın acıklı ölümünü
unutuyor musun?
 Sophokles (Çeviren: Azra Erhat)

Elektra’dan

Satirik Şiir
Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, 
eleştirme yönü ağır basan şiirlere satirik şiir denir. Yergide de bir uyarı olduğu 
için didaktik (öğretici) bir yanı da bulunur. Tarihin her döneminde satirik şiire 
rastlanır. Eski Yunan’da Diogenes, 18. yüzyılda Batı’da Voltaire; Türk edebiyatında 
Divan edebiyatında Nef ’î, halk edebiyatında Seyrani, Pir Sultan Abdal, Tanzimat 
döneminde Ziya Paşa, Şair Eşref, yeni Türk edebiyatında Neyzen Tevfik, Orhan 
Veli Abdurrahim Karakoç satirik şiir örnekleri veren şairler arasında sayılabilir.

Aşağıda Neyzen Tevfik’in Felek adlı şiirinden bir dörtlük yer almaktadır.

Barışmadı gönlüm merd ile zenle,
Ne bir iş bilenle, ne boş gezenle,
Hicran köşesinde bozuk düzenle,
Neyzen’e her telden çaldırdın felek!
     Neyzen Tevfik

Kaynak: Alpay Kabacalı (2003). Çeşitli Yönleriyle Neyzen Tevfik Hayatı, Kişiliği, 
Şiirleri, Özgür Yayınları, s.166.

Yergi şiirleri ilginizi çekiyorsa Eray Canberk tarafından derlenen farklı şairlere ait 
Türk Yazınından Seçilmiş Yergi Şiirleri adlı seçkiyi okuyabilirsiniz. (İstanbul: 
Adam Yayınları, 1993) 

Öykü
Anlatmak, insanlık tarihi kadar eskidir. Günlük yaşamda insanoğlu, başından ge-
çen bir olayı, gördüğü, duyduğu bir olayı ya da hayalini kurduğu bir durumu sözlü 
ya da yazılı olarak anlatma gereksinimi duyar. Ne ki bu anlatım bir bütünlük için-
de anlatılsa da sanatsal bir anlatım olarak nitelendirilemez. Sanatsal anlatı türleri 
içinde önemli bir yeri olan öykü için yapılan tanımların çeşitliliği, toplumsal de-
ğişim ve gelişim doğrultusunda çeşitlilik göstermekle birlikte yaygın olarak öykü, 
yaşanmış ya da yaşanması olası olayları, durumları bir kurgu biçiminde anlatan 

Azra Erbat

Dilimize Fransızcadan 
geçen satirik terimi için 
halk edebiyatında taşlama, 
divan edebiyatında hiciv 
ve günümüz edebiyatında 
da yergi sözcükleri 
kullanılmaktadır.

Abdurrahim Karakoç
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yazınsal bir tür olarak tanımlanmaktadır (Özdemir, 2008:267). Bu tanım bütün 
öyküleri kuşatmadığı için kesin ve değişmez bir tanım değildir.

Tanımı gibi adı ile ilgili de farklı görüşler bulunmaktadır. Tanzimat döne-
minde edebiyatımıza girdiğinde roman da hikâye olarak ifade ediliyordu. Hikâye 
sözcüğünün anlatı ve hatırda kalanların anlatılması karşılığında da kullanılması 
kendine özgü nitelikleri olan bu türü ayırt etmek için 1960’lardan sonra “öykü” 
sözcüğünün önerilmesine yol açtı (Arslan, 2009:180). Ancak günümüzde eş an-
lamlı olarak hikâye de öykü de kullanılmaktadır.

Günümüzdeki anlamı ile öykü, Batı edebiyatında doğup gelişen sanatsal an-
latı türlerinden biridir. Öykü, Avrupa’da 14. yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar 
Boccacio’nun Decameron adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Kitapta kullanılan genel 
hikâye tekniğinin Doğu kaynaklı olduğu belirtilir. Bu kitap hem İtalya’da hem de 
diğer Avrupa ülkelerinde çok etkili olmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde öykü, pek 
çok büyük romancının ilgi gösterdiği bir tür olmuştur. Victor Hugo’dan Stendhal’e, 
Balzac’tan Flaubert’e, A. de Musset’ten E. Zola’ya, Tolstoy’dan Dostoyevski’ye ve 
Çehov’a pek çok ünlü yazar, öykü türünde eser vermiştir. 20. yüzyılda öykü türleri 
çeşitlenmiştir. Yüzyılın sonuna doğru kısalma eğilimi gösteren öykü türü, kısa 
öykü (short-story) olarak adlandırılmıştır. Bu tür öykülerde daha yalın ve daha öz 
bir anlatım tercih edilmiştir (Arslan, 2009:180).

Türk edebiyatında anlatma geleneğinin destanlarda boy attığı, değişen zaman-
la birlikte bu geleneğin de zenginleştiği görülür. İslamiyete geçiş sırasında ortaya 
çıkan Dede Korkut Hikâyeleri’nden sonra Arap ve Fars edebiyatından beslenen 
Türk hikâyeciliği, Bin Bir Gece ve Bin Bir Gündüz Masalları’nı, Kelile ve Dimne’yi 
tanımıştır. Türk edebiyatında kıssalar, efsaneler, mesneviler anlatı geleneğinin 
farklı biçimleri olarak karşımıza çıkar. 19. yüzyıla gelindiğinde Batı’dan örnek 
alınan türlerin başında gelir öykü. Zengin bir anlatı geleneğine sahip olan öykü 
türü, daha somut, daha pozitivist bir bakış açısıyla yeni bir tür olarak görülür. Bu 
dönemde Sami Paşazade Sezaî , Nabizade Nazım, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet 
Rauf, Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Batılı hikâyeciliğin ilk evresi başlar.

20. yüzyıla Türk öykücülüğüne damgasını vuran Ömer Seyfettin ile girilir. Ar-
dından tamamen yerli ve özgün öyküler yazan Refik Halit Karay, Aka Gündüz, Ya-
kup Kadri Karaosmanoğlu gelir. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Türk öykücü-
lüğü gelişip serpilerek ilerlemektedir. Türk öykücülüğünde günümüze kadar farklı 
tarzlarda öyküler yazan yazarlardan bazıları şöyledir: Memduh Şevket Esendal, Sait 
Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Halikarnas Balıkçısı, Kemal Tahir, Orhan Kemal, 
Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, Haldun Taner, Tağrık Buğra, Rıfat Ilgaz, 
Fakir Baykurt, Tarık Dursun K., Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Sevgi Soysal, Nezihe 
Meriç, Fürüzan, Osman Şahin, Selim İleri, Mustafa Kutlu, Nazlı Eray, Ümit Kaftan-
cıoğlu, Tezer Özlü, Hasan Ali Toptaş, Sevinç Çokum, Ayla Kutlu.

Öykünün Ögeleri 
Okura yaşamdan kurgusal bir kesit sunan öykünün dört ögesi vardır: Olay ya da 
durum, kişiler, yer ve zaman.

Olay ya da durum: İnsanın başından geçebilecek her türlü olay ya da insa-
nın karşılaşabileceği her durum öykünün konusu olabilir. Buna göre, olay ya da 
durum öykünün konusu olarak düşünülebilir. Öyküler, olaya dayalı anlatı türü 
olduğu için olayların gelişimi ve birbirine bağlanışı hareket ögesiyle gerçekleşir. 
Öyküde olay planı üç bölümdür: Serim, düğüm, çözüm. Serim, öyküdeki kahra-

Hasan Ali Toptaş

Orhan Kemal

Hüseyin Rahmi 
Günpınar
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manların tanıtıldığı, olaya giriş paragrafı ya da paragraflarıdır. Düğüm, öykünün 
gelişme bölümüdür. Betimlemeler, duygular, duygu çatışmaları, çözümlemeler, 
ana olay, ona bağlı yan olaylar ile karşılıklı konuşmaların bulunduğu paragraflar 
hep bu bölümdedir. Çözüm, öykünün sonuç bölümüdür. Bu bölümde öyküdeki 
çatışmalar, çözümlemeler yazarın istediği sona bağlanır. Bu bölüm öyküdeki ana 
olay ya da duruma göre birkaç paragraf olabilir. 

Kişiler: Öyküdeki olay ya da durumun kahramanlarıdır. Öyküdeki olay ya da 
durum bu kahramanların başından geçer. Öyküdeki kişi sayısı sınırlıdır. Ancak, 
her öyküde olaydan doğrudan etkilenen kişiler olduğu gibi ikinci derecede etkile-
nen kişiler de bulunur. Öykülerin kahramanı insan dışında canlılar ya da nesne-
ler olabilir. Öykülerin kısa olması nedeniyle, kişiler genellikle çok derinlemesine 
betimlenmez ve derinlemesine duygu çözümlemelerine yer verilmez. Öykülerde 
anlatım bazen öykünün bir kahramanı tarafından yapılır. Öykü kahramanının 
anlatıcı olduğu öykülerde gerçek, içerden bir bakış ile anlatılır.

Yer ve zaman: Öyküde olayın geçtiği, yaşandığı çevre, yerdir. Yer olaya göre 
değişebilir. Zaman ise öykünün başlangıç, gelişme ve bitişini kapsayan süredir. 
Öyküde zaman, okura yazarın istediği gibi verilir. Bazen kronolojik zaman deni-
len olay ya da durumun başladığı, geliştiği, sonuçlandığı zamana bağlı kalır. Ba-
zen de okur, kendini olayın en çözülmez düğümlü bölümü içinde buluverir. Kimi 
zaman ise yazar olayı sonuçtan başlatarak başa doğru bir sıra ile geriye doğru 
anlatır. Kimi zaman da yazar zamanı düzensiz kullanır ve öykünün kimi yerinde 
geçmişe döner, kimi yerinde şimdiyi anlatır.

Öykü Türleri
Öyküler kuruluş biçimlerine göre olay öyküsü ya da durum öyküsü olarak ikiye 
ayrılır.

Olay öyküsü: Olay öyküsü adından da anlaşılacağı gibi olay ağırlıklıdır. Olay 
öykülerinde serim, düğüm ve çözüm aşamalılığı vardır. Girişte kişi, olay, zaman 
ve yer gibi öğeler kısaca okura tanıtılır. Gelişme bölümünde olay ya da olaylar 
okurun merak duygusunu canlı tutacak biçimde aktarılır, ayrıntılar üzerinde 
durulur. Sonuç bölümünde ise düğüm çözülür, olay bir sona bağlanır (Özdemir, 
2002:232). Olay öyküleri konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya da toplumsal 
gerçeklerden alır. Olay öykülerinde kişiler, belirgin özellikleri olan ya da üstün 
nitelikleri olanlardır. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Yakup 
Kadri, Orhan Kemal, Necati Cumalı bu türde eser vermiş yazarlarımızdandır. 

Olay öyküsü, klasik öykü ya da bu türün kurucusu sayılan Fransız yazar Guy de 
Mappussant’ın adından dolayı Mappussant tarzı öykü olarak da bilinir.

Durum öyküsü: Yaşamdan bir kesit sunan ya da belli bir insanlık durumunu 
belli bir ortam içinde veren öykü biçimidir. Durum öyküleri olay ağırlıklı değildir. 
Durum öykülerinde okur, günlük yaşamdan seçilmiş, değişik durumlarla karşılaşır. 
Olay ya da gerilimin yerini belli bir ortamdan kaynaklanan izlenimler, çağrışımlar 
alır (Özdemir, 2002:237). Bir durumu yansıtma amacı taşıdığı için serim ipuçları-
na rastlanmaz. Öykünün bir sonucu, bir çözümü de olmayabilir. Öykü sonuç iste-
meyecek biçimde sonlandığı için okur, öykünün bitmediğini düşünebilir. Durum 
öyküsünde yazar, sıradan insanların öykülerini anlatır ve bunun içinde gündelik 
konuşma dilinde yazar. Olay öyküsündeki gibi entrikalar, çatışmalar yoktur durum 
öyküsünde. Gözlemci ve betimleyici gerçekçilik belirgin özelliklerindendir. Türk 
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edebiyatında Memduh Şevket Esendal bu türün öncüsüdür. Sait Faik de bu türü 
deneyen yazarlarımızdandır. 

Günümüz edebiyatında öyküleri kesin sınırlarla birbirinden ayırmak çok zor-
dur. Kimi öykülerde olayla durum iç içelik gösterir. Günümüz öyküsünü, anlatı-
lan olaydan çok, yazarın kendine özgü anlatış biçimi daha önemli kılmaktadır. 

Durum öyküsüne kesit öyküsü, modern öykü ya da bu öykü türünün kurucusu sayı-
lan Rus yazar Çehov’un adından dolayı Çehov tarzı öykü de denilmektedir.

Olay öyküleri ile durum öykülerinin benzerliklerini ve farklılıklarını belirleyiniz.

Aşağıda Necati Cumalı’nın yazmış olduğu “Aklım Arkada Kalacak” adlı öykü-
den bazı bölümler yer almaktadır.

Aklım Arkada Kalacak
Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca, bir baş-
tan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öteberi 
eşyamı bavuluma yerleştirmiş doğruluyorum ki, sokaktan gelen bir çocuk ağlaması 
beni pencerenin önüne çekti.
 Çocukların ağlamasına dayanamam. Bir fena olurum duydum mu. Çocuklar boş yer 
ağlamaz. Şu dünyada çocukların ağlaması ne kadar azalırsa, bilin ki kötülükler o 
kadar azalmıştır. Ağlayan bir çocuk sesi duyar da ilgilenirseniz, bilin ki şu bozuk 
düzenin sizi üzecek bir olayıyla karşılaşırsınız.
 Pencerenin önüne baktım; karşı komşumuz Boşnak Nuri’nin büyük oğlu, yalınayak, 
donsuz, kapılarının önüne yüzükoyun düşmüş ağlıyor.
Demedim mi çocuklar boş yere ağlamaz diye? Çocukcağız üç yaşında var yok. Anası 
hoppa mı hoppa, fıkır fıkır bir kadındı benim bildiğim. Nuri’den çok gençti. Nuri 
rençber. Gününü kırda tarlada geçirir. Perçemi kaşı üstüne düşen, ceketi omuzunda 
bir Hakkı vardı. Nuri evden çıktı mı Hakkı eve damlardı. Hakkı için kadının dostu 
diye laf çıkarmışlardı konu komşu (...) Sonra iki yıl kadar önce kadın, üç çocuğu-
nu da Nuri’yi de, Hakkı’yı da bırakıp kaçtı. Türlü laflar uyduk arkasından. Şimdi 
çocuklara, sözüm ona Nuri’nin büyük kızı bakar. Konu komşu çocuklara eskilerini 
verirler, arada birer kap yemek gönderirler, şöyle böyle yardımda bulunurlar ama, 
analık edemezler. (...)
 Ne tuhaf! İnsan kapı komşusu hakkında bile bazan bir şey bilmiyor. Nuri’yi desen, 
onu da ancak o kadar tanıyorum. Sabah, omuzunda kazma, arkasında keçisi evden 
çıkar; akşam omuzunda kazma, koltuğunun altında bir demet ot, arkasında keçisi 
eve dönerdi. Arada bir karşılaşırsak “Ne var, ne yok bey?” derdi. “ Ne yazıyor ga-
zete?” eline hiç gazete almamış, okuma yazma bilmeyen biri size gazetede ne yazı-
yor diye sorarsa ne anlatırsınız önce ona? Bulup seçemezdim söyleyeceğimi, “şundan 
bundan” derdim kısaca. Gayet ciddi başını iki yana sallardı. “Acayip?..” derdi o Boş-
nak şivesiyle. “Muharebe var mı” “Muharebe yok” derdim. “Yeni bir muharebe yok. 
Habeşistan’da vardı. Bitti.” Hayreti büsbütün büyürdü. Alt dudağı uzar, başını iki 
yana sallardı gene. “Acayip?” diye tekrarlardı. “Vardır muharebe. Dünyada olmaz 
muharebesiz.” (...)
 Nuri’den de bütün hatırladığım bu işte!
 Sadece Nuri ile karısı mı böyle yarım yamalak hatırladığım? Sahi. Kimler gelip geçti 
bizim şu sokaktan... Hiç unutmam, ben beş altı yaşında çocuktum. Sokağın başındaki 
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iki katlı yapıda elektrik fabrikasının makinisti Halit otururdu. Yapının alt katı Maki-
nist Halit’in atölyesiydi. Üst kat evi. (...)
 Halit Usta ilk zamanlar bekârdı. Yalnızdı. Sonra günün birinde evinin penceresinde 
esmer bir kadın başı göründü. Mahallenin kadınlarının, oturma odasında toplandığı 
uzun kış geceleri, hatırlarım, kadınlar, önlerinde kuru yemiş tabakları, fincan oynar, 
çığlıklar, kahkahalar atarlardı. (...)
 Kasabanın elektrikleri saat on ikide sönerdi. Saat on ikiye doğru elektrikler arkası 
arkasına üç defa çabuk çabuk yanıp sönerdi. Bütün kadınlar atarlardı kahkahayı. 
“Mualla Hanım, Halit Bey seni çağırıyor!” Hafif omuz silkelerdi o, “ Beklesin biraz. 
Kaçmadım ya!” (...)
 Daha aşağıda, pancurları açık maviye boyalı, o beyaz badanalı evde Melahat Ablalar 
otururdu. Yaşlı anasının babasının biricik kızı Melahat Abla. (...)
Bizim tenha sokağın öteki komşularından da buna benzer kısa karşılaşmalar kalmış 
hatırımda. Ne fena! Aşağı yukarı bizim sokağın insanlarından benim bütün bildiğim 
bu kadar. Hikâye mi arıyorsun dünyada? Al, işte! Burnunun dibinde. Şu sokağın için-
den gözüne ilk ilişen evi seç. Yeter ki, gönlünde o evin insanlarını tanımak isteyecek 
merakın olsun! Ne işin var uzaklarda? (...)
 Bir saat sonra yola çıkacağım. Neredeyse aşağıdan bizimkiler seslenecekler. Bu geli-
şimde baba evimde bir ay ancak kalabildim. O da nasıl geçti. Yeni makinisti, Melahat 
ablaların evini satın alanları, Hatice Nine’nin oğlu ile gelinini, öteki komşularımızı, 
hiç değilse dört beş ay daha kalabilseydim, biraz olsun tanıyabilecektim. Bizim sokak 
durgun, sıkıcı gibi görünür tanımayana. Eminim, benim canım hiç sıkılmazdı. Hem 
o vakit böyle yola çıkarken, hiç olmazsa aklım arkada kalmazdı!...

Kaynak: Necati Cumalı (1994). “Aklım Arkada Kalacak”, Tanzimattan Günümüze 
Türk Öykü Antolojisi. (Hazırlayanlar: Yaşar Nabi Nayır, Enver Ercan). Varlık Ya-
yınları, s. 141-147.

Roman
Yöntem olarak öyküyle benzerlik gösteren romanın, tanımı da benzerdir. Roman, 
yaşanmış ya da yaşanması olası olayları, durumları kurmacaya dayalı olarak anla-
tan düz yazı türüdür. Romanın konusu da insan ve yaşamın kendisidir. Ünlü yazar 
Heinrich Mann (1871 -1950) bu durumu şöyle ifade eder: “Bütün romanların ve 
hikâyelerin amacı kim olduğumuzu bilmektir. Edebiyatın önemli bir konuma sahip 
olmasının nedeni, sadece doğanın ve insanlar âleminin ayrıntılarını tek tek açıkla-
masında ve keşfetmesinde değil, insanları hep yeni baştan keşfetmesidir.” Öykü ile 
ögeleri de aynı olan romanda olay ya da durum, kişiler, yer ve zaman geniş bir 
plan içinde işlenir. Roman, iç içe geçmiş birçok öyküden kurulmuş gibidir. (Özde-
mir, 2002:304). Bu yönüyle öyküden daha karmaşık bir olay örgüsü vardır. Sanat-
sal yazıların temel niteliği olan kurmaca ve öznel anlatım roman için de geçerlidir. 
Romanın insanın, toplumun ve çevrenin değişimlerine kendini uyduracak esnek 
yapısı, en temel niteliğidir (Arslan, 2009:190). 

Sanatsal yazı türlerinden romanı öykü ile karşılaştırınız.

Romanlar içeriklerine (konusuna) göre, yazarın sanat ve edebiyat anlayışına 
göre, okur topluluğuna göre kendi içinde de çeşitli türlere ayrılır. Bu türler kişi-
lere ve bakış açılarına göre farklı adlar altında kümelendirilebilmektedir. Yaygın 
olarak içeriklerine göre romanlar; serüven romanı, tarihsel roman, biyografik ro-

Roman terimi, Latince 
(romanus) Roma 
imparatorluğu içindeki 
halkların kullandıkları 
Latinceye verilen addır. 
Latinceden türeyen bu dillere 
Roman dilleri ve Roman 
dilleriyle yazılan ilk destan ve 
halk hikâyelerine de roman 
denmiş; bu terim zamanla tür 
adı olmuştur.
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man, polisiye roman, sosyal roman, töre romanı, egzotik roman vb. ayrılır. Ya-
zarın sanat ve edebiyat anlayışına göre de romanlar; romantik roman, gerçekçi 
roman, natüralist (doğacı) roman, izlenimci roman, yeni roman vb. türlere ayrı-
labilir. Okur topluluğuna göre romanlar; çocuk romanı, gençlik romanı, popüler 
roman vb. türlere ayrılabilir. Romanın diğer türlerde görülmeyen bu kadar çok 
çeşitlilikte olması, edebî türler içerisinde her zaman okurun en çok ilgisini çeken 
ayrıcalıklı anlatı türlerinden biri olmasından kaynaklanmaktadır.

Romanı kendi içinde türlere ayırmada ortak bir görüş yoktur. Yukarıdaki sınıflan-
dırmadan başka sınıflandırmalar da bulunmaktadır.

Batıda, “roman” sözcüğü ilk önceleri destan türüne karşılık olarak ele alınmış-
tır. Destan, çoğunlukla bir topluluğun, roman ise kişilerin serüvenlerini dile ge-
tirmeyi yeğler. Destan topluluğa, roman ise kişiye öncelik veren bir tutum sergiler. 
Bu bağlamda ele alındığında romanın Batı edebiyatına özgü olduğu söylenebilir. 

Batı’da bazı görüşlere göre, romanın kurgusal anlatım olarak kaynakları İlk 
Çağ’a uzanır. Bir tür olarak bağımsızlaşması ise Rönesans’la başlar ve gerçek an-
lamda ilk olgun örneği 17. yüzyılın başlarında Cervantes’in Don Quijote (Don 
Kişot) adlı eserinde görülür. Roman alanında H.d’Urfé’nin Astrée (1607) adlı ese-
ri ile Madame de La Fayette’in La Princesse de Cleves adlı eseri roman alanında 
dikkat çeken iki önemli eserdir. 17. yüzyılın ikinci yarısında, roman yol boyunca 
gezdirilen bir ayna olarak tanımlanır. 

Roman 18. yüzyılda Aydınlanma felsefesinin etkisiyle Fransız edebiyatında 
Montesqueu, Diderot, Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau gibi birçok ünlü yazar 
tarafından felsefi görüşlerin dile getirilmesinde tercih edilen bir tür olmuştur. Sa-
natsal bir tür olarak romanın Fransız İhtilali’ne fikirlerin kitlelere ulaştırılması 
bakımından yadsınamaz bir katkısı olduğu söylenebilir. İngiltere’de ise roman, sa-
nayileşen toplumda yalnız kalan bireyin macerasını anlatan, gerçekçi bir tür nite-
liğindedir. 18. yüzyılın sonunda Almanya’da Goethe, Genç Werther’in Acıları, adlı 
eseriyle romantizmin habercisi niteliğindedir.

19. yüzyıla geldiğimizde roman bir ayna olarak gezdirildiği yol boyunu değil, 
merkezine yerleştirildiği toplumu ve çağını yansıtmayı üstlenir. Roman bu yüzyıl-
da romantizm ve realizm akımlarıyla altın çağını yaşamıştır. Fransız edebiyatında 
roman alanında üç büyük gerçekçi yazar dendiğinde ilk anımsanacak isimler; Bal-
zac, Stendhal ve Flaubert olacaktır. Victor Hugo ve Lamartine de romantizm akı-
mının öncüleri olmuştur (İşler ve Türkyılmaz, 1997: 105). Aynı yüzyılda roman-
da natüralizm akımı da Emile Zola’nın eserlerinde temsil edilmiştir. İngiltere’de 
Charles Dickens, Jane Austen; İtalya’da Manzoni roman türünde önemli eserler 
vermişlerdir. Rus edebiyatında da bu yüzyılda Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Tols-
toy gibi isimlerle roman türünün ölmez eserleri verilmiştir. Amerikan romanında 
19. yüzyılda romantizm ve realizm kaynaştırılmaya çalışılmıştır. Herman Melville 
ve N. Hawthorne önemli temsilcileridir (Arslan, 2009:190).

20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında, romanın 
biçimi ve içeriği bazı yazarlar tarafından yeniden sorgulanmıştır. Roman, Nihi-
lizm, Varoluşçuluk, Sezgicilik gibi akımlarla çağının bunalımlarını yansıtan bir 
tür olmuştur. Başta Gide, Sartre, Camus ve Proust olmak üzere bazı yazarlar insa-
nı yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeye koyulmuşlardır. Buna göre, insan yaşa-
mı kesin ve basmakalıp değil; belirsiz ve oldukça karmaşıktır. Romancı, yaşamın 
karmaşık ve belirsiz olduğu gerçeğini kabullenmelidir. Aksi durumda, insanın ve 

Roman terimi, Latince 
(romanus) Roma 
imparatorluğu içindeki 
halkların kullandıkları 
Latinceye verilen addır. 
Latinceden türeyen bu dillere 
Roman dilleri ve Roman 
dilleriyle yazılan ilk destan ve 
halk hikâyelerine de roman 
denmiş; bu terim zamanla tür 
adı olmuştur.

Stendhal

Cervantes
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yaşamın gerçekliğinden uzaklaşır. Bu anlayıştan yola çıkarak, dönemin yazarları, 
yapıtlarında insan ve yaşamı yeniden ele almışlar, romanın anlatım biçimiyle ilgili 
köklü değişimlere öncülük yapmışlardır. Bu yazarların romanlarında birer baş-
langıç olmasına karşın gerçek anlamıyla bir son yok gibidir (İşler ve Türkyılmaz, 
1997: 105). 20. yüzyılda İngiliz edebiyatında İrlandalı yazar James Joyce, Virgiana 
Woolf; Alman edebiyatında Thomas Mann, Herman Hesse; Amerikan edebiya-
tında Mark Twain, John Steinbeck, Jack London, Ernest Hemingway ve William 
Faulkner dünya romanına yön veren isimler olmuştur (Arslan, 2009:190).

20. yüzyılın ortalarında, II. Dünya Savaşı sonrası, Fransa’da romanda 19. yüzyıl 
ya da Balzac romanı diye adlandırılan geleneksel romana alternatif olarak ortaya 
çıkan pek çok yazarı etkilemiştir. 20. yüzyılın son çeyreğine post modern bir an-
layışla giren roman, dünya genelinde daha yaygın bir tür olmakla birlikte okuru 
da aktif olarak yazının içine çeken, donanımlı okura ihtiyaç duyan bir görünüm 
sunar. G.G. Marquez, Vascancelos, Milan Kundera, Umberto Eco, Paul Auster, 
Amin Maalouf, Paulo Coelho çağdaş romanın ünlü isimlerinden bazılarıdır.

Türk edebiyatına baktığımızda Türk romanının ortaya çıkışı belirli bir çağın 
özelliği olan bir dışavurum kapsamında anlaşılabilir ve açıklanabilir. Türk roma-
nının öncelikleri Tanzimat Dönemi’nde getirilen yeniliklerde aranmalıdır. Tan-
zimat döneminde yani 1860’lı yıllarda gazetecilik ve tercüme alanında yürütülen 
çalışmalar, Türk romanının ortaya çıkışında etkili olmuştur. İlk Türkçe roman 
Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın Aşkları) adlı eseri-
dir. Türk romanı Namık Kemal ile sosyal konuları ele almaya başlamıştır. Ahmet 
Mithat romanlarında ele aldığı her toplumsal sorunun ardından kıssadan hisse 
vererek hem geleneksel sahne sanatlarını hem de modern romanın teknik özellik-
lerini birleştirmeye çalışmıştır.

Türk edebiyatının Tanzimat’tan itibaren geçirdiği köklü değişim süreci, edebî 
anlamda Batılılaşma süreci olarak da görülür. Roman, Türk edebiyatında, 19. 
yüzyılın ikinci yarısında batılılaşma hareketi içinde, büyük ölçüde batıdan esin-
lenerek ama yerli gelenekten de yararlanarak, yerli toplum ve ahlak değerlerinin 
biçimlendirdiği bir ortamda beslenerek ortaya çıkıp gelişmiş, geçen yıllar içinde 
yerleşik bir edebî tür hâline gelmiştir.

Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt ve Nabizade Nazımı’ın Karabibik ve Zeh-
ra adlı romanlarından sonra Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu; 
Mehmet Rauf ’un Eylül adlı romanlarıyla farklı roman türlerinin örnekleri veril-
miştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar bu dönemde pek çok eser vermiştir. Meşrutiyet 
Devri Türk romanı Balkan savaşları, Trablusgarp Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve 
İstiklâl Harbi gibi bir zaman süresini kapsayan dönemin romanıdır. II. Meşru-
tiyet Dönemi romancıları, batılılaşma ve kaybolan millî değerlerle ilgili izlekler 
çevresinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemde Halide Edip Adıvar, Ya-
kup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlar 
Cumhuriyetin ilanından öncesinde ve sonrasında eser vermiş sanatçılar olarak 
Türk romanında yerlerini almışlardır.

Türkiye’de ve Avrupa’da romanın tarihsel gelişimi ve romanı ortaya çıkaran koşullar 
hakkında daha kapsamlı bilgi için Don Kişot’tan Bugüne Roman adlı eseri okuya-
bilirsiniz. (Jale Parla, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000)

Aman Maalouf

Yeni roman akımı, özünde, 
roman türünde yapısal bir 
değişim ve dönüşümle, 
gerçekliği farklı bir biçimde 
oluşturmayı deneyen, neyin 
anlatıldığından çok, anlatımın 
şekline, tekniğe önem veren 
edebî harekettir.

Halide Edip Adıvar
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Cumhuriyet dönemine gelindiğinde roman, karşımıza önceki yıllara göre 
daha da oturmuş bir tür olarak çıkar. Cumhuriyet döneminde hem içerikte hem 
de biçimde ilk denemelerde görülmeyen çok seslilik görülür. Cumhuriyet sonra-
sında yazarlar, romanı yeni arayışlara, yeni tekniklere ve bunun sonucu olarak da 
yeni gruplaşmalara götürür. Ulus olma sürecinin yaşandığı Cumhuriyet’in kuru-
luş yıllarında roman, her alanda köklü değişimler getiren bir iletişim aracı olarak 
kullanılmıştır. Bu dönem Türk romanı, genellikle Cumhuriyet ideolojisi çevresin-
de şekillenmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşuna tanık olmuş romancılar, dönemin 
koşulları gereği yeni kurulan devletin prensiplerini destekleyen romantik eserler 
yazmışlardır. Bu dönemde birçok usta roman yazarı yanında, Yakup Kadri Ka-
raosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Sabahattin Ali gibi usta 
romancılar yetişmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın sorunları ve feminizm, bilgisizlik, kızların 
okutulmaması, yozlaşma, batılılaşma, modernizm gibi Tanzimat’tan beri sürege-
len temalar, yerini daha güncel ve Cumhuriyet ideolojisiyle uzlaşan yeni insana 
özgü değerlere bırakmıştır. Refik Halit Karay, Aka Gündüz, Mahmut Yesari, Ercü-
ment Ekrem Tâlu, Sadri Ertem, Memduh Şevket Esendal, Midhat Cemal Kuntay 
farklı eğilimlere göre gelişen Türk romanının yazarları arasında sayılabilir.

Cumhuriyet dönemi romanı ile ilgili daha kapsamlı bilgi için Sosyal ve Siyasal De-
ğişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı adlı çalışmaya bakabilir-
siniz. (Yalçın, A., Ankara: Günce Yayıncılık, 2000)

Romanda modernizmin etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için http://gefad.gazi.
edu.tr/window/dosyapdf/2008/1/2008-1-187-202-10+.pdf adresindeki Hasan Yürek’in 
Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları adlı çalışmasını okuyabilirsiniz.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve Abdülhak Şinasi Hisar 1950 öncesi 
Türk romanında medeniyet meselesine eğilen romancılarımızdır. Peyami Safa, 
Türk romanında tahlil romanının en büyük ustalarındandır. 1940’tan sonraki yıl-
larda Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay ve Cevat Şakir 
Kabaağaçlı, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Tağrık Buğra, Tarık Dursun K., Aziz Nesin, 
Nezihe Meriç, Peride Celal, Yusuf Atılgan farklı konularda yazan önemli yazarlar-
dan bazılarıdır. 1950’lerde Köy Enstitüleri’nin kuruluşunu izleyen dönemde, “köy 
edebiyatı” gelişmiştir. Mahmut Makal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt gibi isimler 
bu çerçevede roman yazanlar arasında sayılabilir. 

1960 ve sonrasında sosyal gerçekçi romana yönelim başlamıştır. 1970’li yıl-
larda ideolojik boyutu ağır basan romanların çokluğu dikkat çeker. Bu dönemde 
hem roman yazma tekniğinde gelişme hem de romancı sayısında bir artış gözle-
nir. Abbas Sayar, Bekir Yıldız, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Ümit Kaftancıoğlu, Se-
lim İleri, Ferit Edgü, Melih Cevdet Anday, Necati Tosuner, Adalet Ağaoğlu, Sevgi 
Soysal, Yaşar Kemal, Pınar Kür bu yılların dikkat çeken yazarlarından bazılarıdır. 

1980’lerden sonraki toplumsal ve siyasal hayattaki değişimlerin yanı sıra dün-
ya edebiyatındaki post modern eğilimler Türk romanını da etkilemiştir. 1980-90 
yılları arasında, dönemin en çok dikkati çeken adlarından biri 2006 Nobel ödüllü 
yazar Orhan Pamuk’tur. Orhan Pamuk klasik biçimde kaleme aldığı Cevdet Bey 
ve Oğulları adlı eserinde bir aileden hareket ederek, 1900’lerden başlayan geniş 
bir zaman dilimi içinde, Türkiye’nin toplumsal yaşamından kesitler verir. Moder-
nizmin izlerini taşıyan Sessiz Ev adlı romanında değişik karakterde üç kardeşin 

Reşat Nuri Güntekin

Modernizm, aydınlanma çağı 
ile gelen zihinsel dönüşümün 
ortaya çıkardığı ideoloji ve 
yaşam biçimidir. Modernist 
roman bireyleşen insana ve 
onun iç dünyasını yansıtmaya 
yönelmiştir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Postmodern, modernist 
arayışın canlılığını 
kaybetmesinden sonra 20. 
yüzyılın ikinci yarısında 
ortaya çıkan çeşitli üslup 
ve yönelişlerin adıdır. Post 
modernist romanda metnin 
kendi gerçekliği öncelik 
kazanır ve neden sonuç ilişkisi 
ortadan kaldırılarak sonuca 
ulaşılamayan kendine dönük 
anlatılar oluşturulur.
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babaannelerinin evinde geçirdikleri bir haftada yaşanan olaylar anlatılırken, kişi-
lerden hareket edilerek Tanzimat dönemine değin geri dönülmüştür. Kara Kitap, 
Yeni Hayat ve Masumiyet Müzesi adlı romanları ise post modern akıma örnek 
olabilecek tarzdadır. Bu dönemin diğer önemli yazarları arasında Mehmet Eroğ-
lu, Ahmet Altan, Ayla Kutlu, Bilge Karasu, Latife Tekin, Elif Şafak, Ahmet Ümit, 
Hasan Ali Toptaş sayılabilir.

Ahmet Yurdakul, Buket Uzuner, Tezel Özlü Kıral, Turgut Özakman, Öner Yağ-
cı, Tahsin Yücel, Alev Alatlı, İnci Aral, Hıfzı Topuz, Ayşe Kulin, Nazan Bekiroğlu 
1980- 2000 yılları arasında Türk romanını konu çeşitliliği ve kurgu değişikliği yö-
nünden zenginleştiren roman yazarlarından bazılarıdır. Son dönemin ilgi çeken 
yazarları arasındaysa Elif Şafak, Ahmet Ümit, İhsan Oktay Anar, İskender Pala 
sayılabilir. 

Serüven, tarihsel, biyografik, sosyal, köy, psikolojik, egzotik roman türlerini ve 
Türk edebiyatında bu konularda yazan yazarları araştırınız.

Aşağıda Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanından bir bölüm yer 
almaktadır.

2. ŞANZELİZE BUTİK
Bütün hayatımı değiştirecek olaylar ve rastlantılar, bir ay önce, yani 27 Nisan 1975’te 
ünlü Jenny Colon marka bir çantayı Sibel ile bir vitrinde görmemizle başladı. Yakında 
nişanlanacağım Sibel ile Valikonağı Caddesi’nde serin bahar akşamının tadını çıka-
rarak yürürken, hafifçe sarhoştuk ve çok mutluyduk. Nişantaşı’nda yeni açılan şık 
lokanta Fuaye’de yediğimiz akşam yemeğinde, annem ve babama nişan törenimizin 
hazırlıklarından uzun uzun bahsetmiştik: Sibel’in Dame de Sion Lisesi’nden ve Paris 
yıllarından arkadaşı Nurcihan törene Paris’ten gelebilsin diye nişan Haziran’ın orta-
sında yapılacaktı. Sibel, o günlerde İstanbul’un en gözde ve pahalı terzisi olan İpek 
İsmet’e nişan elbisesini uzun zaman önce sipariş etmişti. Annemin elbiseye vereceği 
incilerin nasıl işleneceğini, Sibel ile ilk defa o akşam tartışmışlardı. Müstakbel kayın-
pederim, tek çocuğu olan kızı için nikâh kadar şatafatlı bir nişan yaptırmak istiyor, 
bu da annemin hoşuna gidiyordu. Sorbonne’da okumuş -o zamanlar İstanbul bur-
juvaları Paris’te birşeyler okuyan bütün kızlara “Sorbonne’da okudu,” derlerdi- Sibel 
gibi bir gelini olacağı için babam da mutluydu. 
 Yemekten sonra Sibel’i evine götürürken, elimi onun sağlam omzuna aşkla atıp sa-
rılmış, ne kadar mutlu ve talihli olduğumu gururla düşünmüştüm ki, “A, o ne güzel 
çanta öyle!” demişti Sibel. Şarapla başım iyice dumanlı olmasına rağmen vitrindeki 
çantayı ve dükkânı hemen mimlemiş, ertesi öğle hemen çantayı almaya gitmiştim. 
Aslında kadınlara sürekli hediyeler alan, çiçek yollamak için uygun bahaneler bulan, 
doğuştan ince, nazik, çapkın erkeklerden değildim; belki öyle birisi olmak isliyordum. 
O zamanlar Şişli, Nişantaşı, Bebek gibi semtlerdeki evlerinde canları sıkılan Batılı-
laşmış İstanbullu zengin ev kadınları “sanat galerisi” değil, “butik” açar, Elle, Vogue 
gibi ithal dergilerden kopya edip diktirdikleri “moda” elbiselerle, Paris ve Milano’dan 
bavullar içinde getirdikleri kıyafetleri, kaçak ıvır zıvır ve takıları, kendileri gibi canı 
sıkılan diğer zengin ev kadınlarına saçma denilecek kadar yüksek fiyatlarla satma-
ya çalışırlardı. Şanzelize Butik’in sahibi Şenay Hanım, yıllar sonra onu bulduğum 
zaman, kendisinin de tıpkı Füsun gibi, anne tarafından çok uzak bir hısmımız oldu-
ğunu hatırlattı bana. Yıllar sonra Şenay Hanım’ın, kapının üzerine asılı levha dahil 
Şanzelize Butik ve Füsun ile ilgili her türlü eski eşyaya gösterdiğim aşırı ilginin ne-

Orhan Pamuk

İhsan Oktay Anar
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denlerini hiç sormadan bana elindekileri vermesi, yaşadığımız hikâyenin bazı tuhaf 
anlarının bile yalnız onun tarafından değil, sandığımdan da geniş bir kalabalık tara-
fından bilindiğini hissettirmişti bana. 
 Ertesi gün saat yarıma doğru kapıya bağlı içi çift tokmaklı, küçük bronz deve çan, ben 
Şanzelize Butik’e girince, şimdi hâlâ kalbimi hızlandıran bir sesle çınladı. Bahar vakti, 
öğle sıcağında dükkânın içi loş ve serindi, ilk anda içeride kimse yok sandım. Füsun’u 
sonra gördüm. Öğle güneşinden sonra gözlerim hâlâ dükkânın karanlığına alışmaya 
çalışıyordu; ama yüreğim, nedense, sahile vurmak üzere olan koskocaman bir dalga 
gibi ağzımın içinde kabarmıştı.
 “Vitrindeki mankenin üzerindeki çantayı almak istiyorum,” dedim. 
 Çok güzel, diye düşündüm, çok çekici. 
 “Krem rengi, Jenny Colon çanta mı?” 
 Göz göze gelince, onun kim olduğunu hatırladım hemen. 
 “Vitrindeki mankenin üzerinde,” diye fısıldadım bir rüyadaki gibi. 
 “Anladım,” dedi, vitrine yürüdü. Bir hamlede sol ayağındaki yüksek topuklu sarı 
ayakkabıyı çıkardı ve tırnakları özenle kırmızıya boyanmış çıplak ayağıyla, vitrinin 
zeminine basıp mankene doğru uzandı. Önce boş ayakkabıya baktım, sonra uzun, 
çok güzel bacaklarına. Mayıs gelmeden, şimdiden güneşten yanmışlardı.
 Dantelli ve çiçekli sarı eteği, bacaklarının uzunluğu yüzünden daha da kısa duru-
yordu. Çantayı aldı, tezgâhın arkasına geçti ve çantanın fermuarlı gözünü (içinden 
krem rengi pelür kâğıt topakları çıktı), iki küçük bölmesini (boştu bunlar) ve içinden 
üzerinde Jenny Colon yazan bir kâğıt ve bakım kılavuzu çıkan gizli bölmeyi becerikli 
ve uzun parmaklarıyla açıp bana çok mahrem bir şey gösteriyormuş gibi esrarlı ve 
aşırı ciddi bir havayla gösterdi. Bir an göz göze geldik. 
 “Merhaba Füsun. Ne kadar büyümüşsün. Beni tanımadın galiba.” 
 “Yok Kemal Ağabey, hemen tanıdım ama siz tanımayınca, ben de rahatsız etmeyeyim 
dedim.”
 Bir sessizlik oldu. Az önce çantada işaret ettiği yere baktım. Güzelliği, o zamana göre 
aşırı kısa eteği ya da başka bir şey huzursuz etmişti beni, tabiî davranamıyordum.
 “Ee, neler yapıyorsun?” 
 “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Buraya da her gün geliyorum. Yeni insanlar 
tanıyorum dükkânda.”
 “Çok güzel. Ne kadar şimdi bu çanta?” 
 Kaşlarını çatarak “Bin beş yüz lira,” diye çantanın altındaki üzeri elle yazılmış küçük 
etiketi okudu. (Bu para, o zamanlar genç bir memurun altı aylık maaşına denkti.) 
“Ama Şenay Hanım eminim sizin için bir şey yapar. Öğle yemeği için eve gitti, uyu-
yordur, telefon edip soramam. Ama akşamüstü bir uğrarsanız...” 
 “Önemli değil” dedim ve daha sonra gizli buluşma yerimizde Füsunun pek çok ke-
reler abartılı bir şekilde taklidini yapacağı bir hareketle, arka cebimden cüzdanımı 
çıkarıp nemli kâğıt paraları saydım. Füsun çantayı bir kâğıda dikkatle ama acemice 
sardı, bir plastik torbaya koydu. Bütün bu sessizlikte bal renkli uzun kollarını, çabuk 
ve zarif hareketlerini seyrettiğimi biliyordu. Çantayı kibarca bana uzatınca teşekkür 
ettim. “Nesibe Hala’ya, babana (Tarık Beyin adı bir an aklıma gelmemişti) hürmet-
ler,” dedim. Bir an durakladım: İçimden hayaletim çıkmış, bir cennet köşede Füsun’u 
kucaklamış öpüyordu. Hızla kapıya yürüdüm. Bu saçma bir hayaldi, üstelik Füsun 
aslında öyle çok güzel de değildi. Kapının çanı şıngırdadı, bir kanaryanın şakımaya 
başladığını işittim. Sokağa çıktım, sıcak hoşuma gitti. Hediyemden memnundum, 
Sibel’i çok seviyordum. Dükkânı, Füsun’u unutmaya karar verdim.
Kaynak: Orhan Pamuk (2008). Masumiyet Müzesi (1. baskı), İstanbul: İletişim Ya-
yıncılık, s. 13-16.
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Tiyatro
Bütün edebî türlerde olduğu gibi tiyatro eseri de insanı, insana kurmaca olarak 
anlatan bir türdür. İnsanoğlunun en eski sanatsal yaratılarından biri olan tiyat-
ro, yazınsal bir tür olarak, sahnede canlandırılmak üzere yazılmış eserlerin ortak 
adıdır. Batılılar tarafından, tiyatronun kaynağı İÖ 7. ve 6. yüzyıllarda bolluk ve 
bereketi kutlamak için şarap ve bereket tanrısı Tanrı Dionysos adına düzenle-
nen şenliklere bağlanır (Özdemir, 2002:345). Tiyatro, bağ bozumu şenliklerinde 
dinsel bir ayin olarak doğmuş ve bugüne kadar gelişerek varlığını sürdürmüştür. 
Tiyatronun ilk olarak bu törenlerde ortaya çıkışı ve bundan sonra da uzun süre 
varlığını sürdürmesi manzum olarak gerçekleşmiştir. 17. yüzyıldan itibaren ti-
yatro sadece manzum bir edebî tür olmaktan çıkarak düz yazıya (mensur) doğru 
gelişme göstermiştir. Bu gelişmede Batı’da Shakespeare’in önemli bir rolü ve kat-
kısı olmuştur. 

Tiyatro eseri de roman ve öykü gibi insanın kendisiyle ve çevresiyle ya da 
doğayla etkileşiminden kaynaklanan olayları anlatır. Ancak roman ve öykünün 
okura yönelik olmasına karşın tiyatro sahnede canlandırılmak üzere kurgulan-
dığı için seyirciye yöneliktir. Göze, kulağa seslenmesi yönünden diğer sanatsal 
yazı türlerinden farklıdır. Anlatımında hareket olması yönüyle öykü ve romanla 
benzerlik gösterirken tiyatro eserinde, öykü ve romandaki betimlemelerin yerini 
gösterme alır. Tiyatro eseri; yazar, oyuncu, sahne, izleyici dörtgenine göre yazılır. 
Bunun için tiyatro eserleri hem söz hem eylem sanatıdır.

Tiyatro eseri perdeler ve sahnelerden oluşur. Perde, eserin ana bölümleri, sah-
ne ise perde içinde kişilerin girip çıkmasıyla değişen küçük bölümlerdir. Tiyat-
ronun ögelerini, öykü ve romanın ögeleriyle karşılaştırdığımızda, tiyatro eseri de 
olay ya da olaylar zinciri, kişiler, olayın geçtiği yer ve zaman olmak üzere dört 
temel öge üzerine kuruludur. Tiyatro eserinde olay ya da olaylar zinciri bir eylem 
halinde yansıtılarak çatışma yaratan ögelerin farklı yönleri okura ya da izleyiciye 
fark ettirilmeye çalışılır. 

Tiyatro eserinin izleyiciye seslenme amacı düşünüldüğünde tiyatronun dili-
nin diğer anlatı türlerinden farklı olması gerektiği görülür. Tiyatro eserinde, sı-
radan ve günlük bir konuşma bile eserin temelindeki hareketi yansıtmanın bir 
aracı olabilir. Bu nedenle tiyatro eserinin temel anlatım biçimi konuşmadır. Ko-
nuşma, bazen tek başına, kendi kendine konuşma (monolog) biçimindedir, bazen 
de karşılıklı konuşma (diyalog) biçimindedir. Konuşma biçimi her nasıl olursa 
olsun tiyatro eserinde konuşma, amaçlı ve işlevseldir. Konuşmanın dışında betim-
lemelerden de yararlanılır. Betimlemeler, tiyatro eserinde yeri ya da kişileri kısaca 
tanıtmak amacıyla yapılır.

Tiyatronun tarihsel gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi için Türk Tiyatrosu adlı çalış-
madan yararlanabilirsiniz. (Erkek, H. ve Buttanrı, M. (ed.), Eskişehir: Anadolu Üni-
versitesi Yayınları, 2013)

Türk toplumuna özgü musiki, raks ve edebiyat anlayışı ile Batılı sanat anla-
yışının ortaya çıkardığı tiyatro birbiriyle bağdaşamamış ve bu tür Tanzimat dö-
nemine kadar gelişememiştir. Bu döneme kadar Anadolu coğrafyasında gelişmiş 
köy tiyatrosu (Köy Seyirlik Oyunları), halk tiyatrosu geleneği (Meddah, Karagöz, 
Ortaoyunu, Kukla), kimi zaman halk tiyatrosu geleneğini benimseyen, kimi za-
man da Batı tarzı tiyatro etkinliklerinin yapıldığı saray tiyatrosu modern Türk 
tiyatrosunu besleyen kaynaklar olmuştur (Tekerek, 2003:35).

Manzum, dizeler halinde 
yazılan şiir biçiminde anlatıdır.



Türk Dili II130

Batılı anlamda tiyatro ile Tanzimat ile başlayan tanışma süreci, daha sonraları 
bu türde eserler verilmesiyle önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Bu dönemde 
topluma giren Batı kaynaklı yeni düşünce ve anlayışlar, dönemin yazar ve şairleri 
tarafından halka anlatılmak istenmiş ve bu amaçla yeni edebî türleri kullanma ih-
tiyacı doğmuştur. Roman, hikâye, deneme, eleştiri gibi düz yazı türlerinden biri de 
tiyatro olmuştur. Tiyatro, halkı aydınlatma ve bilinçlendirme çabasında en önemli 
eğitim aracı olarak görülmüştür. İlk Osmanlı tiyatrosunun Güllü Agop tarafından 
1870’te kurulmasıyla birlikte tiyatro eserleri yabancı dillerden çevrilmeye ya da 
adapte edilmeye başlanmasının da türün gelişiminde çok etkisi olmuştur. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında tiyatro eseri yazarları daha çok tarihe ve efsa-
nelere yönelerek ulusçuluğu aşılayan düşünceler üzerinde durmuşlardır. Bu dö-
nemde toplumsal sorunları, değer yargılarının değişmesini ve ruhsal çelişkileri 
konu edinmişlerdir. Yaşar Nabi’nin Mete; Behçet Kemal’in Çoban ve Atilla; Necip 
Fazıl’ın Sabır Taşı adlı oyunları Türklerin erdemleri ve uygarlığını yansıtmak ama-
cını taşırlar. 

1950’li yılların tiyatrosunda köy sorunlarına eğilme görülür. Aynı dönemde 
kimi yazarlar bireyden toplum sorunlarına geçerken, kimileri olaydan ve durum-
lardan hareket ederek toplumsal sorunlara yönelmişlerdir. Turgut Özakman, Hal-
dun Taner, Orhan Asena, Refik Erduran bireylerden olaylara geçerken; Orhan Ke-
mal, Cevat Fehmi Başkut, Oktay Rifat, Rıfat Ilgaz, Recep Bilginer olaydan hareket 
eden yazarlar olarak yer alırlar.

1970’ten sonra 12 Mart olayı ve buna bağlı olarak Türk tarihini yeniden göz-
den geçirme, işçi sorunları, Almanya’ya gidenlerin kültür çatışmaları, Almanya’da 
yetişmekte olan birinci, ikinci kuşağın sorunları işlenir. Erol Toy, Adalet Ağaoğlu, 
Necati Cumalı, A. Turan Oflazoğlu, Orhan Asena bu dönemin oyun yazarların-
dan bazılarıdır.

Tiyatro Türleri
Konuyu işleyişi bakımından, Batılı anlamda üç türlü tiyatrodan söz edilebilir. Bu 
türlerden trajedi ve komedi ana tür, drama ve diğer türler ise bu iki türün birleş-
mesi ya da değişmesiyle ortaya çıkan türlerdir. 

Tragedya (Trajedi, Ağlatı): Çağlar boyunca tragedya, gerek öz gerek biçim ba-
kımından zaman içinde değişime uğrasa da genel olarak, okurda ya da izleyicide 
korku ve acımaya yönelik hisler uyandırmayı amaçlayan, kurallı bir anlatımı olan 
tiyatro türüdür. Tragedyanın başlıca nitelikleri; konusunu tarihten ve mitolojiden 
alması, erdemin ve ahlaksal değerlerin ele alınması, kahramanlarının sıradan in-
sanlar yerine seçkin ya da olağanüstü kişiler olması, kanlı, çirkin, korkunç sahne-
lere, kaba sayılabilecek sözlere yer verilmemesi, klasik bir dil ve üslup anlayışıyla 
yazılması, yazımında üç birlik kuralına uyulmasıdır. Üç birlik kuralının temel 
amacı, oyunu izleyenlerin olay çizgisini ve temel sorunu gözden kaçırmamalarını, 
eseri bütün olarak algılayabilmelerini sağlamaktır. Eski Yunan tiyatrolarının ta-
mamına yakını manzum olarak tragedya türünde yazılmıştır. Latin edebiyatı dö-
neminde Shakespeare’in Romeo ve Juliet, Hamlet, Kral Lear adlı eserleri ve Klasik 
dönemde (17. yüzyılda) Corneille’nin Le Cid ve Horace adlı eserleri ile Racine’nin 
Andromak, Phedre adlı eserleri tragedya türünün önemli eserleridir. Türk ede-
biyatında tragedya türünde eser veren sanatçı sayısı azdır. Bunda, Türk tiyatro 
geleneğinin güldürü temelli olması, tiyatronun Türk edebiyatına girdiği dönemde 
tragedyanın geçirdiği değişim, konuların mitoloji ve din kaynaklı olması gibi ne-
denlerin etkili olduğu söylenebilir.

Cevat Fehmi Başkut

Recep Bilginer

Üç birlik kuralı, bir olayın 
belirli bir yerde (yer), belirli 
bir zaman (zaman) içerisinde 
ve belirli bir olay çatısı (olay) 
altında gerçekleşmesidir.
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Komedi (Komedya, Güldürü): Tiyatro ile ilgili kaynaklarda komedi; insanla-
rın, olayların ya da durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısı 
ile ele alıp işleyen tiyatro türü olarak açıklanmaktadır. Komedide insanları gülünç 
duruma düşürmeden, zayıf tarafları kaba ve alaylı olmayan bir biçimde ele alınır. 

Komedinin de kökeninin tragedya gibi eski Yunan’da Dionysos şenliklerinde-
ki toplu danslara ve türkülere dayandığı belirtilir. Klasik komedyada da klasik 
tragedyada olduğu gibi üç birlik kuralına uyulur. Komedinin temelinde eğlence, 
kalabalık, keyif ve yaşamın doğal döngüsü vardır. Komediler, konularını günlük 
yaşamdan alır. Güncel sorunları ele alan komedilerin kahramanları da sıradan, 
yaşamın içinden insanlardır. Komediler toplumda, günlük yaşamda, siyasette bo-
zuk ya da garip olanı eleştirerek izleyicilerin bunun üzerinde düşünmesini sağla-
ma eğilimindedir (Gökalp Alpaslan, 2009:206). Komedi türünde yazılan eserler-
de, iyimser tavrın doğal bir sonucu olarak oyun mutlu sonla biter.

İlk büyük komedi şairi Aristophanes’tir. Komedilerinde devrin tanınmış ki-
şilerini ve bazı toplumsal olayları yermiştir. En önemli komedileri Eşekarıla-
rı, Kurbağalar’dır. 17. yüzyıl Fransız yazarı Moliere, devrinin güldürmeyi amaç 
edinen komedilerine karşılık, güldürerek düşündüren bir komedi çığırı açmıştır. 
Komedilerinde özellikle gülünç âdet ve karakterler üzerinde durmuştur. Gülünç 
Kibarlar, Cimri, Hastalık Hastası en ünlü eserleridir. 

Komediler yoğunlaştıkları konulara göre farklı adlandırılırlar. Örneğin, in-
san karakterinin gülünç ve aksak yanlarını konu alıyorsa karakter komedileri 
(Moliere’in Cimri, Hastalık Hastası); içinde bulunduğu toplumun gülünç ve ak-
sak yönlerini ele alıyorsa töre komedileri (Şinasi’nin Şair Evlenmesi); iç içe geçmiş 
olayları şaşırtıcı yönleriyle ele alıyor ve genellikle sadece güldürme amaçlanıyorsa 
entrika komedileri (Ahmet Vefik Paşa’nın Ayyar Hamza) olarak adlandırılır.

Türk edebiyatında komedi, Tanzimat’tan sonra özellikle Molier’in örnek alın-
masıyla tiyatro dünyasına girmiştir. Geleneksel mizah anlayışının da etkili olduğu 
bu dönemde Şinasi’nin kaleme aldığı Şair Evlenmesi bu etkilenmenin bir ürü-
nü olarak görülmüştür (Şengül, 2001:28). Komedi o dönem yazarları için yenilik 
hareketleri ve ahlaki anlayışın halka anlatılmasında önemli bir fırsat olarak de-
ğerlendirilmiştir. Cumhuriyet döneminde de aynı anlayışla Osmanlı dönemine 
yönelik eserler yazılmıştır. Modern Türk tiyatrosunda komedi Aziz Nesin’in ve 
Haldun Taner’in tiyatro eserlerinde eleştirel söylemle bütünleşmiştir.

Tragedya ile komedinin temel farklarını araştırınız.

Dram: İnsanı doğal ve toplumsal çevresinden soyutlamadan, yaşamın acık-
lı yanlarıyla gülünç yanlarını bir arada yansıtan tiyatro türüdür (Özdemir, 
2002:366). Dramın doğuşu Shakespear’in oyunlarına dayansa da asıl çıkışını 19. 
yüzyılda Fransız edebiyatında Victor Hugo ile gerçekleştirir. Schiller ve Goethe 
de dram tarzında tiyatro eserleri ile bu türün gelişiminde etkili olmuş isimlerdir.

Dram türüyle birlikte tiyatro, tragedyada ve komedideki kesin ve değişmez ku-
rallardan kurtulur. Yaşam bir yönüyle değil, daha gerçekçi bir biçimde her yönüyle 
ele alınır (Gökalp Alpslan, 2009: 210). Konusu günlük hayattan ve kahramanları 
her sınıftan insan olabilir. Dramda üç birlik kuralı ve beş perdeden oluşma zorun-
luluğu ortadan kalkar. Sahnede korkunç ve acı verici olaylar gösterilebilir. Bütün 
bu değişimler tiyatronun bu türüyle birlikte daha esnek daha özgür bir yazınsal 
tür olmasını sağlamıştır.

Haldun Taner

Aziz Nesin

5
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Günümüzde çağdaş tiyatro denilince yukarıda genel olarak açıklanan türlerin 
dışında da pek çok tür bulunduğu görülmektedir. 20. yüzyılda yaşanan hızlı de-
ğişim sürecinde tiyatro da diğer yazınsal türler gibi bu değişimden etkilenmiş ve 
yeni arayışlara yönelmiştir. Bu çeşitlilik içinde dışavurumcu tiyatro, gerçeküstücü 
tiyatro, absürd tiyatro, varoluşçu tiyatro, diyalektik tiyatro, deneysel tiyatro, bul-
var tiyatrosu, epik tiyatro gibi türler bulunmaktadır (Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy, 
2009: 309-316). Günümüz çağdaş tiyatrosunda bütün geleneklere baş kaldırma, 
kurallara yani ölçüye, açık ve düz anlatıya karşı geliş söz konusudur. Günümüzde 
aşk, para, aile, toplum, politika, ekonomik hayat, psikolojik hayat gibi insanı ilgi-
lendiren her konu tiyatronun konusu olabilmektedir. 

Aşağıda Turan Oflazoğlu’nun kaleme aldığı Cem Sultan adlı eserden bir bölü-
mü tragedyanın özelliklerini düşünerek okuyabilirsiniz.

Cem Sultan
II. Perde
(Roma. Vatikan Sarayı Cem’i olabildiğince görkemli bir törenle, şenlikle karşılamak-
ta: tahtında oturan, tacı başında Papa (Dünya), kardinaller, ülkelerin elçileri, İtalyan 
soyluları vb. Birden konuşmalar:
 -Bizans’ı yıkan adamın varisi!
 -Büyük Kartal’ın oğlu!
 -Tutsak gibi değil de fatih gibi geliyor!
 -Babası Bizans’a böyle girmişti herhalde.
 -Roma’ya da girse böyle girerdi.
 Cem, adamları ve Blanchefort’la gelirken Papa ayağa kalkar.)

BLANCHEFORT (Cem’e):
Papa Sen Piyer’in vekilidir, o da İsa’nın vekiliydi;
İsa Tanrı’nın oğlu olduğuna göre, Papa
Tanrının da vekilidir yeryüzünde. Demek ki
Tanrıdan biraz küçük, fakat insanlardan çok,
Ölçülemeyecek kadar büyüktür Papa hazretleri.
İki kılıç vardır: ruhanî kılıç, cismanî kılıç.
Gerçi ikinci kılıç kırallarla imparatorların elindedir,
Ama ancak Papa’nın izniyle, ancak
Onun gösterdiği yolda kullanırlar o kılıcı. Bunun için
Kırallar, imparatorlar Papa’nın önünde eğilirler,
Ayağını öperler hatta.

CEM:
Ben ömrümde ancak bir kez eğildim,
Dünyaya baş eğdiren pederimin, 
Fatih Sultan Mehmet’in önünde.

BLANCHEFORT:
Hiç değilse dizini öpseniz?

CEM:
Papa hazretlerini ayakta bekletmiyelim.

Turan Oflazoğlu
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BLANCHEFORT:
Elini öpün bari.

CEM:
Ben ancak pederimin, bir de
Validemin elini öptüm bugüne dek.

BLANCHEFORT:
Önünde birazcık eğilmekten ne çıkar?

CEM:
Benim burda eğilmem babamın, atalarımın,
Ulusumun, bütün İslâmın eğilmesi olur.

BLANCHEFORT:
Eğilmeniz gerekiyor, prens!

CEM:
Ben kendimi Osmanlı hakanı saydığım için
Karşı geldim ağabeyime, bugün dünyanın
En büyük, en güçlü hükümdarına;
Onun dahi önünde eğilmedim ben.
  (Tam ilerlerken, Mısır elçisi Cem’in önüne kapanıp
  Ayaklarını öper. Cem şaşırmış, “Kim bu?” gibisinden
  Bakar Sinan’a.)

SİNAN (eğilerek):
Mısır Sultan Kayıtbay’ın elçisi hünkârım!
  (Cem elçiyi şefkatle kaldırıp Papa’ya doğru yürür,
  Durup başıyla selâmlar.)

PAPA:
Siz büyük, şanlı bir konuğumuzsunuz bizim,
Dünyanın merkezi Roma’ya gelişiniz
Günlerce üren şenliklerle kutlanacak. Nasılsınız?

CEM:
Yorgun, Papa hazretleri.

PAPA (Cem’in az önceki davranışını hatırlatırcasına gülerek):
Yorgun haliniz buysa, prens...

SİNAN (seslenerek):
Sultan!

PAPA (gülümseyerek başıyla onaylar):
Sultan Cem’in hakkını almasına yardım etsek?

CEM: Nasıl, hangi güçle?

PAPA:
Bütün Avrupa’nın gücüyle.
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CEM:
Hıristiyan âleminin bir silahı mı olacağım ben
Kendi dünyama karşı? Değil Osmanlı tahtı
Bütün yeryüzü saltanatı verilse, olmaz.
Utancım yeterince büyük zaten.
Gerçi Tanrı’nın affı sonsuzdur,
Bütün günahları örtecek kadar büyüktür,
Ama Tanrı’nın sabrını kötüye kullanamam.
Tek dileğim Kahire’ye gitmek; validemin,
Haremimin ve sağ kalan çocuklarımın yanına.

Kaynak: A. Turan Oflazoğlu (1991). Cem Sultan, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, s. 63-69.
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Özet

Sanatsal yazıların genel özelliklerini sıralayabilmek
 İnsanı insana estetik bir duyarlıkla ve bir kurgu içinde an-
latan yazılara sanatsal yazılar denir. Sanatsal yazılar, duygu 
ağırlıklıdır. Toplumu; bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal 
bir konu üzerinde düşündürme amacı gütmezler. Sanatsal 
yazılardan, düşünce yazılarındaki gibi nesnellik beklen-
mez. Bu tür yazılarda bir düşüncenin ya da duygunun 
anlatımında yaratma, yeniden oluşturma söz konusudur. 
Sanatsal yazılar kurguya dayalı olmaları nedeniyle gerçek 
olduğu gibi aktarılmak yerine yazarın süzgecinden geçi-
rilerek ve yeniden kurgulanarak, yeni bir gerçeklik olarak 
aktarılır. Bu gerçeklikte estetik değer önemli bir ölçüttür. 
Sanatsal yazılarda betimleyici ve öyküleyici anlatımdan 
daha fazla yararlanılır. Sanatsal yazılarda sözcüklere ger-
çek anlamlarının ötesinde yeni anlamlar yüklenebilir. Sa-
natsal yazılarda ileti, yaşamla çok yönlü bağlantıları olan, 
okurun kendine göre yorumlayacağı çok anlamlı bir çağ-
rışımdır. Bu yönüyle okurun donanımlı olmasını, yazınsal 
sanatları anlamlandırabilmesini gerektirir.

 Sanatsal yazı türlerini sıralayabilmek
 Yazıların türlerini, konularından çok; konuların ele 
alınış biçimi belirler. Her birinin kendi içinde belir-
leyici özelliklerinin bulunduğu sanatsal yazılar genel 
olarak; şiir, öykü, roman, tiyatro ve masal biçiminde 
sıralanabilir.

Sanatsal yazıların türlerini ayırt edebilmek
 Sanatsal yazılar şiirle ya da düz yazıyla olmak üzere iki 
türlü yazılabilir. Şiir, ortak bir tanıma ulaşılamayan tür-
lerden biridir. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, ses-
lerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak 
bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî 
anlatım biçimi (manzume, nazım, koşuk) olarak ta-
nımlanmaktadır. Şiirde çağrışım, imge, duyular, sezgi, 
duygular önemli bir yer tutmaktadır. Anlatım ise düz 
yazı türlerine göre daha kapalı, söyleyiş daha ritmik ve 
algılar daha ön plandadır. Şiirde dizelerin kümelenişi, 
uzunluk kısalık durumu ve uyak dizilişi gibi yapısal 
özelliklerdeki farklılık da büyük önem taşır. Şiirler içer-
dikleri konulara göre; lirik, epik, didaktik, pastoral, sa-
tirik, dramatik şiir olmak üzere altı türe ayrılmaktadır.

 Toplumsal değişim ve gelişim doğrultusunda çeşitlilik 
göstermekle birlikte yaygın olarak öykü, yaşanmış ya 
da yaşanması olası olayları, durumları bir kurgu biçi-
minde anlatan yazınsal bir tür olarak tanımlanmakta-
dır. Okura yaşamdan kurgusal bir kesit sunan öykünün 
dört ögesi vardır: Olay ya da durum, kişiler, yer ve za-
man. İnsanın başından geçebilecek her türlü olay ya da 

insanın karşılaşabileceği her durum öykünün konusu 
olabilir. Öyküde olay planı serim, düğüm, çözüm ol-
mak üzere üç bölümdür. Öykülerin kahramanı insan 
dışında canlılar ya da nesneler olabilir. Her öyküde 
olaydan doğrudan etkilenen kişiler olduğu gibi ikinci 
derecede etkilenen kişiler de bulunur. Öyküde olayın 
geçtiği, yaşandığı çevre, yerdir. Yer olaya göre değişe-
bilir. Zaman ise öykünün başlangıç, gelişme ve bitişini 
kapsayan süredir. Öyküler kuruluş biçimlerine göre 
olay öyküsü ya da durum öyküsü olarak ikiye ayrılır.

 Roman, yöntem olarak öyküye benzer ve yaşanmış ya 
da yaşanması olası olayları, durumları kurmacaya da-
yalı olarak anlatan düz yazı türü olarak bilinir. Öykü ile 
ögeleri de aynı olan romanda olay ya da durum, kişiler, 
yer ve zaman geniş bir plan içinde işlenir. Roman, iç içe 
geçmiş birçok öyküden kurulmuş gibidir. Bu yönüyle 
öyküden daha karmaşık bir olay örgüsü vardır. Kurma-
ca ve öznel anlatım diğer sanatsal yazılarda olduğu gibi 
roman için de geçerlidir. Romanın insanın, toplumun 
ve çevrenin değişimlerine kendini uyduracak esnek 
yapısı en temel türsel niteliğidir. Romanlar içerikleri-
ne göre, yazarın sanat ve edebiyat anlayışına göre, okur 
topluluğuna göre çeşitli türlere ayrılır.

 Tiyatro, insanoğlunun en eski sanatsal yaratılarından 
biridir. Yazınsal bir tür olarak tiyatro sahnede canlandı-
rılmak üzere yazılmış eserlerin ortak adıdır. Tiyatro eseri 
de roman ve öykü gibi insanın kendisiyle ve çevresiyle 
ya da doğayla etkileşiminden kaynaklanan olayları an-
latır. Ancak tiyatro sahnede canlandırılmak üzere kur-
gulandığı için seyirciye yöneliktir. Göze, kulağa seslen-
mesi yönünden diğer sanatsal yazı türlerinden farklıdır. 
Tiyatro eserinde, öykü ve romandaki betimlemelerin 
yerini gösterme alır. Tiyatro eseri; yazar, oyuncu, sahne, 
izleyici dörtgenine göre yazılır. Bunun için tiyatro eser-
leri hem söz hem eylem sanatıdır. Tiyatro eseri perdeler 
ve sahnelerden oluşur. Tiyatro olay ya da olaylar zinci-
ri, kişiler, olayın geçtiği yer ve zaman olmak üzere dört 
temel öge üzerine kuruludur. Tiyatro eserinde olay ya 
da olaylar zinciri bir eylem halinde yansıtılarak çatışma 
yaratan ögelerin farklı yönleri okura ya da izleyiciye sez-
dirilmeye çalışılır. Tiyatro eserinin temel anlatım biçimi 
konuşmadır. Konuşmanın dışında betimlemelerden de 
yararlanılır. Betimlemeler, tiyatro eserinde yeri ya da 
kişileri kısaca tanıtmak amacıyla yapılır. Konuyu işleyişi 
bakımından, Batılı anlamda üç türlü tiyatrodan söz edi-
lebilir. Bu türlerden trajedi ve komedi ana tür, drama ve 
diğer türler ise bu iki türün birleşmesi ya da değişmesiy-
le ortaya çıkan türlerdir. Günümüzde bunların dışında 
farklı türlerde de tiyatro eserleri yazılmaktadır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1.  Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özellik-
lerinden biri değildir?

a.  Sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde 
düşündürmek esastır.

b.  Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde ger-
çek yaşamda karşılıklarını bulurlar.

c.  Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
d.  Sanatsal yazılarda kullanılan dil nesnel değildir.
e.  Sanatsal yazılarda sözcükler soyut anlamda kul-

lanılabilir.

2.  “Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden 
biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyü-
sü bozulur.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakiler-
den hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?

a.  Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
b.  Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
c.  Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır.
d. İmgeler, şiir için en önemli ögedir.
e.  Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumun-

dan gelir.

3.  “Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da 
kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla ya-
zılan şiirlere ......... denir.” Tanımda boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

a.  Lirik şiir
b.  Pastoral şiir
c.  Satirik şiir
d.  Didaktik şiir
e.  Dramatik şiir

4.  Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özellikle-
rinden biri değildir? 

a.  Özgün söyleyişlere yer verilir. 
b.  İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c.  Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
d.  Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
e.  Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır. 

5. Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün 
özelliklerinden biri yer almaktadır?

a.  Serim, düğüm ve çözüm aşamalılığı vardır. 
b.  Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya da 

toplumsal gerçeklerden alır. 
c.  Kişiler, belirgin özellikleri olan ya da üstün nite-

liklidir.
d.  Öykünün bir sonucu, bir çözümü olmayabilir.
e.  Okurun merak duygusu canlı tutulmaya çalışılır.

I.  Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları 
anlatır.

II.  Kişi, zaman, yer ögelerini içerir.
III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır.

6.  Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı 
edebî tür aşağıdakilerinden hangisidir?

a.  Şiir
b.  Roman
c.  Tiyatro
d.  Dram
e.  Masal

7.  Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak 
kabul edilmektedir?

a.  Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 
b.  Karabibik 
c.  Aşk-ı Memnu 
d.  Sergüzeşt 
e.  Eylül

8. Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı ya-
zınsal anlatı türüdür?

a.  Roman
b.  Öykü
c.  Anı
d.  Tiyatro
e.  Günlük

9.  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında 
ilk tiyatro eseri veren yazardır?

a.  Ziya Paşa
b.  Namık Kemal
c.  Şinasi
d.  Tevfik Fikret
e.  Muallim Naci

10. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro 
türlerinden biri değildir?

a.  Orta oyunu
b.  Meddah
c.  Köy seyirlik oyunu
d.  Bağ bozumu şenlikleri
e.  Karagöz
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Yaşamın İçinden
“Kırk Satır Okumadan Bir Satır Yazmak”
Genç yazar, çevresini hiç boş bırakmayan şeytanının, 
kulağına sürekli bir şeyler fısıldadığını bilir ve çoğu 
kez de o fısıltının büyüsüne uyar. O şeytan, arkaik bir 
böcek gibi sokulup iğnesini deriye soktuğunda hem 
beslenir hem de mikrobunu damarlara verir ki roman 
yazarını herkesten çok sevdiği bellidir. Korunmak için 
dünyanın bütün kocakarı ilaçları yararsızdır artık; or-
tamı şeytanlardan temizlemek gerekir, ama bu da genç 
yazarın işi sayılmaz.
Şeytana uyanlar arasında, sayıları az da olsa, öykücüler 
de var. Öykücünün akıllısı ünlü olmayı geçirmez aklın-
dan; ruh sağlığını düşüneni üne ve çok satmaya gönül 
indirmez ki karşılığı da yoktur. Bazen yazdıklarının 
büyüsü aldatabilir onu. Her yazdığını beğenir, çevre-
sindekiler de tükenmeyen övgülerini esirgemezlerse, 
yazılanların önce dergilere, sonra kitaplara durmaksı-
zın taşınması kalır, o da hemen yapılır. Sonra bir gün 
geriye dönüp bakılır ki, neler yığılmıştır arkada.
Edebiyatı ciddiye alan yazar, eleme yapmakla başlar 
her şeye. Kendi kurup çattığı süzgecini önce kendi yaz-
dıklarına tutunca iri lokmalar üstte kalıp incelikli olan-
lar süzülür. Bunun nasıl etkin, yararlı, kalıcı bir eleştiri, 
daha doğrusu özeleştiri süzgeci olduğunu erken anla-
yan nasıl uzun kalırsa, geç anlayanın işi o denli zorlaşır.
(...) Edebiyatın bizim dışımızdaki dünyayı nasıl dol-
durduğunu düşününce, onun parçası olma ya da kendi 
küçük dünyamızla yetinme ikilemiyle baş başa kalıve-
ririz. Küçük dünyalarla mutluluk gündelik hayatı anla-
tırsa da edebiyatta kalıcı anlam taşımaz. Bugünün ya-
zarı, edebiyatı kitapların değil de onun dışındaki etkin 
güçlerin oluşturduğunu sanıyor ya da öyle görünüyor.
Yazdığı öykülerin kaynaklarını başka kitaplarda gör-
meyen yazar, ister istemez yaratıcı yazının değil, gün-
delik hayatın verdiği armağanlarla oyalanır. Orada 
günümüz yazarlarını okumak, onların hayatını ve çev-
resindeki haleleri okumak gibidir. Oysa yazdıklarıyla 
bunlar birbirinden ayrı dünyalardır ve bir yazarı, söz-
gelimi Cortazar ya da cetvelin öteki ucunda anlayışla 
bekleyen Bruno Schulz’u okurken kitapların içinde 
yaşamayı başaramayanların yazarlık hevesleri, ne ya-
pılırsa yapılsın, kuruyacaktır. Hiçbir zaman kitapların 
içinden başlarını kaldırıp hayatın nimetlerine yüz sür-
memiş Vüs’at O. Bener ve Bilge Karasu, bize aslında 
Borgesgil bir edebiyat anlayışının nasıl yaşanacağını da 
yanı başımızda gösteren iki canlı örnekti. Kim anlaya-
bildi onları? Anlasaydık, son zamanlarda yazılan basit 

romanları edebiyatın kendi diye yutturmaya kalkışabi-
lirler miydi?
Öykü yazarının bazen yazdıklarının üstesinden bir 
türlü gelemediği olur. Bu yüzden son zamanlarda yü-
zeysel, öykücülüğümüzün son on yılda ulaştığı düze-
yin altında durmaya gönül indirmiş kitaplar okumaya 
başladık. Bazen, yazarının yazabildiği o kadar, ne de-
nir o durumda? Bazen de her yazılan öykü oldu bitti 
sanıyor ki, o zaman da çok şey demek gerekiyor. Kırk 
satır okumadan bir satır yazmamak gerektiğini başlar-
ken öğrenmiştim. Bu yüzden geciktim. Oysa şimdi ilk 
kitabından kuşku duymayan yazarlar çağı geldi, daha 
iyisini nasıl yazacağını -bilmemek ayıp değil- öğren-
meye çalışmayan, daha iyisini yazacakken beklemeyen 
yazarlar.
Oysa yalnızca başka kitapların değil, yazara kendi yaz-
dığı kitapların da fısıldadığı sırlar vardır. Baştan fark 
edilmeyen bu sırların ördüğü sözcüklerin ısısıyla üre-
yen yaratıcılık mikrobu, panzehir gibi işler yazara da, 
onun oluşmasını beklemeyenler korunmasız kalır. (...)

Kaynak: Semih Gümüş (2006). İmge Öyküler, İki Ay-
lık Öykü ve Eleştiri Dergisi, (2), 7. 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 
1. b Yanıtınız yanlış ise “Sanatsal Yazılar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Şiir” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
3. c Yanıtınız yanlış ise “Şiir” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Öykü” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Öykü” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Roman” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Roman” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.   
8. d Yanıtınız yanlış ise “Tiyatro” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.  
9. c Yanıtınız yanlış ise “Tiyatro” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz. 
10. d Yanıtınız yanlış ise “Tiyatro” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Düşünce yazıları insanları, farklı alanlardaki bir konu 
üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçek-
lere ulaştırmayı, amaçlarken; sanatsal yazılarda amaç 
okurda estetik bir duyuş yaratmaktır. Düşünce yazıları 
bir gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılar-
dır ve sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Oysa 
sanat yazıları kurguya dayalıdır ve bu türde insanlara 
duyarlık kazandırma ön planda olduğu için sözcük-
lerin anlamlandırılmasında söz sanatlarından yarar-
lanılır ve okurun anlam çıkarması beklenir. Düşünce 
yazılarında genellikle açıklayıcı, kanıtlayıcı ve zaman 
zaman da betimleyici anlatım biçiminden yararlanılır-
ken sanatsal yazılarda öyküleyici ve betimleyici anla-
tım ağır basar. Sanatsal yazı türleri içinde ele alınan şiir 
hem düşünce yazılarından hem de sanatsal düz yazı 
türlerinden farklılık gösterir. Kurmacaya dayalı olması 
yönüyle sanatsal düz yazı türüyle benzerlik gösterse de 
şiirin kurgusu düz yazıdan farklıdır. Şiirde biçim ve an-
lam bütünlüğü aranır, imgeler ve çağrışımlar sözcükle-
re yeni boyutlar kazandırır.

Sıra Sizde 2
Olay öykülerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri 
vardır ve öykü bir olay etrafında örgütlenerek anlatılır. 
Durum öykülerinde klasik bölümler yoktur, okur öy-
künün bitmediğini zanneder, ama öykü çok defa sonuç 
istemeyecek biçimde sonlanmıştır. Durum öykülerin-
de ise yazar, yaşamın içinden bir kesiti, bir anı anlatır. 
Yazar durum öyküsünde istediği bir yerde anlattıkla-
rını keser. Olay öykülerinde okurun merak duygusu-
nu canlı tutmak çok önemliyken durum öykülerinde 
böyle bir kaygı yoktur. Olay öykülerinin kahramanları 
ideal insan tipleriyken durum öykülerinin kahraman-
ları sıradan insanlardır. Buna bağlı olarak da durum 
öykülerinde konuşma daha içten daha yalındır. 

Sıra Sizde 3
Her ikisi de kurgusal anlatıya dayalı bu iki tür arasında 
benzer ve farklılıklar vardır. Temel benzerlikleri şun-
lardır: Her ikisinde de anlatılanlar gerçeğe uygunluk 
taşır, olaylar bir yer ve zaman içinde geçer. Her ikisinin 
anlatımında da öznellik hâkimdir. Farklılıkları ise şöy-
ledir: öyküde olay tek, romanda birbirine bağlı birden 
çok olay bulunur. Öyküde kişi ya da kahraman sayısı 
az, romanda fazladır. Öykü kısa anlatılır, roman ayrın-
tılara iner.

Sıra Sizde 4
Serüven romanları, okuru heyecanlandırmak ama-
cıyla olağanüstü kişi ve serüvenlerin anlatıldığı ro-
manlardır. Türk edebiyatında bu türe, Yaşar Kemal’in 
İnce Memed adlı romanı örnek gösterilebilir. Tarihsel 
romanlar, konularını tarihi konulardan alan roman-
lardır. Türk edebiyatında, Kemal Tahir’in Devlet Ana 
ve Tarık Buğra’nın Küçük Ağa adlı romanları bu türde 
yazılmıştır. Biyografik roman, alanında tanınmış bi-
rinin yaşamının anlatıldığı romanlardır. Türk edebi-
yatında bu tür için Oğuz Atay’ın Bir Bilim Adamının 
Romanı adlı romanı örnek gösterilebilir. Sosyal roman, 
toplumsal sorunları ele alan romanlardır. Türk edebi-
yatında Yakup Kadri’nin Kiralık Konak ve Reşat Nuri 
Güntekin’in Yaprak Dökümü adlı romanları bu tür-
dedir. Köy romanı, köy yaşamını anlatan romanlardır. 
Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü ve Mahmut Makal’ın 
Onuncu Köy adlı romanları köy romanları olarak ör-
nekledirilebilir. Psikolojik roman, derinlemesine ruh-
sal çözümlemeleri içeren romanlardır. Bu türün ilk 
örneği Mehmet Rauf ’un Eylül adlı romanıdır. Peyami 
Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanı da bu 
türdedir. Egzotik roman, yabancı ülkelerin doğa ve in-
sanını anlatan romandır. Refik Halid Karay’ın Nilgün 
adlı romanı bu türün özelliklerini yansıtır.

Sıra Sizde 5
Tragedya konusunu tarihten ya da mitolojiden aldığı 
halde komedya konusunu günlük yaşantıdan alır. Tra-
gedya kişileri bilinen tanınmış insanlardır, komedyada 
ise sıradan kişiler bulunur. Tragedyanın öyküsü mutlu 
başlayıp yıkımla sonuçlanır. Oysa komedyada olaylar 
bunun tersi yönde gelişir, karışık başlayan öykü mutlu-
lukla biter. Tragedya oyun kişilerinin soylu ve erdemli 
olmasına karşın, komedya ortalamadan aşağı kişileri, 
kusurlu ve eksik olanları ele alır. Tragedya seyircide 
korku ve merhamet duyguları uyandırarak seyirciyi bu 
duygulardan arıtır, oysa komedya kusurlara güldüre-
rek, seyircinin bu gibi kusurlardan kaçınmasını sağlar. 
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BİLİMSEL YAZILAR
Araştırma, bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının 
kontrol edilmesi için harcanan çabadır (Arslantürk, 1995: 24). Bu çabanın bilim-
sel bir düzlemde algılanabilmesi de ancak belli yöntem ve tekniklerle yürütülmesi 
ile mümkün olabilir. Yapılacak bir işin önce yolunu, yöntemini ve tekniğini öğren-
mek, sonrasında da bu yöntem ve teknikleri tam olarak uygulayarak işi yürütmek 
ve sonuçlandırmak gerekir. Herhangi bir bilgi alanını ‘bilim’ yapan şey, onun kul-
landığı yöntemler ve bu yöntemlerin sağlamlığıdır (Binbaşıoğlu, 1988: 19). Yön-
tem, araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullanılan genel yaklaşımdır; 
araştırma tekniği ise araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan 
bilgi toplama aracıdır (Akt: Cebeci, 1997: 5). Böyle bir çabanın üretim olarak or-
taya konması da bilimsel yazı olarak adlandırılır.

Bilimsel bir yazı, içeriği nedeniyle deneme, fıkra, gazete yazısı gibi yazarın sa-
dece kendisiyle baş başa kalarak ve kendi düşünce ve yorumlarıyla oluşturduğu 
türlerin aksine, yazarın konu ile ilgili başka kaynaklara göndermede bulunma-
sını, araştırma sürecini ve anlatım tarzı ile de özenle oluşturulmasını gerektiren 
bir yazı türüdür. Yani bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araş-
tırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, 
kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standardına uygun olarak vereceğini 
düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi 
konularda belirleyici olmak durumundadır. Böyle bir yazı ortaya koyabilmek bir 
araştırma ve yazma safhasını içeren, ortaya konacak yazının uzunluğuna göre de-
ğişen, zaman alacak bir süreç gerektirmektedir. Böyle bir süreç de bilimsel araştır-
ma olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel araştırma, bilimsel yöntemlerle ve bilimsel 
amaçla ortaya konan çabaların bütünüdür. Bilimsel yöntemlerle oluşturulan bir 
yazı, belirli bir süreç gerektirmektedir. Bilimsel araştırma sürecinin öğrenciler/
araştırıcılar tarafından kazanılması, onların sonraki yıllarda yapacakları çalışma-
larda kolaylık sağlayacaktır.

Bilimsel bir araştırmaya dayalı yazıların diğer yazı türlerinden ayrılan yönleri nelerdir?

Bilimsel Araştırma Süreci 
Bilim insanının amacı, bilgileri toplamak ve bu bilgileri biriktirip sunmak değil-
dir. Sorunların neler olduğunu ve nasıl çözüme kavuşturulabileceklerini ortaya 
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çıkarmaktır. Yani, araştırma, bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin planlı 
ve sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması 
ve yorumlanması sürecidir. Bu sürecin bir de sunuş şekli vardır. Bu sunuş, bilimsel 
akıl yürütme şekline uygun olarak aşamalı bir süreci kapsar (İslamoğlu, 2003: 29). 
Bilimsel araştırma süreci, çalışılacak konuya karar verilmesi ile başlar. Seçilecek 
konu, çözümüne ihtiyaç duyulan bir problem olmalıdır. Araştırmacı, problem-
le ilgili hipotezler kurabilmeli, sorular sorabilmelidir. Dolayısıyla seçilecek konu 
araştırılabilir olmalıdır.

Araştırma konusu seçilirken konunun yeni ve orijinal olmasına, güncel bir sorun ol-
masına, daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarı olmamasına, araştırılabilirlik du-
rumuna, sonucun bir anlamlılık taşımasına, sonuçların geçerli ve genellenebilirlik 
özelliğine, maliyetine, zamana, araştırmacının yetenek ve ilgi alanına, bilgi düzeyine 
ve karakterine, yararlanabileceği teknik olanaklara, araştırmanın sonuçta getirmesi 
olası riske, desteklenme ve yardım görme olasılıklarına dikkat edilmelidir.

Konunun belirlenmesinde kaynaklar da önemlidir. Seçilen konuyla ilgili yeter-
li kaynak ve malzemenin varlığı veya elde edilebilecek durumda olduğu bilinme-
lidir. Aksi takdirde kaynak ve malzeme yetersizliği araştırmayı çıkmaza sokabilir. 
Zaman kaybını önlemek açısından araştırmaya başlamadan önce konu ile ilgili 
bir hazırlık yapmak gereklidir. Bilim dünyasına, topluma, çevreye, insanlığa yararı 
olmayan bir konu seçilmemelidir. “Bir konunun önemi, onun yeni oluşu, zamanlı 
olması ve akademik olduğu kadar pratik bir değer taşıması ile belli olur.” (Arslan-
türk, 1995: 26). Araştırma konusunun boyutları sınırlı, çerçevesi dar olmalıdır. 
Genel bir başlık ile çalışmaya başlayan araştırmacı, süreç ilerledikçe konusunu 
daha derinlikli bir sınırlama içine sokmalıdır. Aksi halde ortaya çıkan çalışma 
ya çok yüzeysel ve dağınık ya da başlığı ile kapsamı arasında zor ilişki kurulan 
bir “deneme” olur (Goode ve Hatt, 1973: 470). Bu durumda konuyla ilgili veri-
len genel hükümler yüzeysel kalır, bilimsel yazının mantığı ile uyuşmaz. Örneğin 
“Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Aile” gibi bir başlık belirlemek, yazarın 
bütün romanlarını incelemeyi gerektirmektedir. Ancak bunu yazarın bir romanı 
ile sınırlayan araştırmacı, hem araştırmasını daraltmış hem de konu ile ilgili genel 
hükümlerden kurtulup daha çok şey söyleyebileceği bir sınırlama yapmış olur. 

Her araştırmanın bir tezi olmalıdır. Tez, araştırılmak üzere belirlenen soruna 
verilen bir ön yanıt veya ona karşı önerilen bir ilk çözüm niteliğindedir. Çalışma-
nın ilk aşamalarında oluşturulan tez nihai bir görüş olmayıp bir tür geçici çözüm 
niteliğindedir. Araştırma derinleştirildikçe edinilen yeni bilgilerin ışığında tezin 
değiştirilmesi veya araştırmanın sonuçlarına uyacak biçimde geliştirilmesi gere-
kebilir (Seyidoğlu, 2003: 55-56). Örneğin Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında 
ele aldığı aile meselesi, çağdaşı olan romancılardan farklı bir mesaj içerebilir. Bu 
durumda araştırıcının tezi, yazarın yaklaşımının böyle olup olmadığını incelemek 
olmalıdır. Bunu yaparken başka romanlara da göndermede bulunabilir. Seçilen 
çalışma konusu okuyucuda merak uyandırmalı ve ilgilenenler tarafından söz ko-
nusu çalışmayı okumak için vakit ayırmaya değer bulunmalıdır. O nedenle de tez 
cümlesi sağlam ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır.

Araştırılabilir bir konu belirledikten sonra yapılacak ilk iş konuyla ilgili daha 
önce yapılmış çalışmaları belirleyip incelemektir. Araştırmacının seçtiği konuyla 
ilgili daha önce yapılmış çalışmalar varsa onları incelemesi ve kendisinin o ça-
lışmalardan farklı olarak ne ortaya koyacağını açıkça belirtmesi gerekir. Kaynak 
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taraması, araştırmacıyı daha önce yapılmış bir çalışmayı aynen tekrarlamaktan 
alıkoyar. Böylece araştırıcı zaman kazanmış olur. Bu noktada araştırıcının dikkat 
etmesi gereken şey, kaynak taraması yaparken sadece kendi konusuna ve bu ko-
nuyu kendi çalışacağı yöntemle inceleyen kaynaklara bakmak olmamalıdır. Konu 
ile ilgili taranması gereken çalışmalar şöyle sıralanabilir: Konunun bir yönünü 
ele alan çalışmalar; aynı konuyu farklı amaçla, farklı açıdan ele alan çalışmalar; 
konu farklı olmasına rağmen aynı yöntemi kullanan çalışmalar; farklı konuları 
aynı amaçlarla ele alan çalışmalar; benzer konuları benzer amaçlarla ele alan ça-
lışmalar (Cebeci, 1997: 30).

Araştırıcının yazmaya başlamadan önce elde ettiği malzemeyi elemeden geçir-
mesi, hangi kaynaklara çalışmasında yer vereceğine karar vermesi gereklidir. Bu-
nun için araştırılan kaynaklardan elde edilen konuyla ilgili bilgilerin özetlenmesi, 
not alınması gibi, çalışmayı yazıya dökerken araştırmacının işini kolaylaştıracak 
yöntemler söz konusudur. Son yıllarda teknolojik imkanların yaygınlaşması ve 
fişleme yönteminin bilgisayar programlarında oluşturulması sonucu, artık kay-
nak toplama işinin elektronik ortamda yapılması daha çok tercih edilmektedir. 
Özellikle fen bilimleri ağırlıklı bölümlerde kaynak olarak kitap, makale, ansik-
lopedi dışında deneysel yöntemler, ölçme ve değerlendirmeye dayalı gözlemler, 
anket yöntemi gibi uygulamalar da yer almaktadır.

Kaynakçada yer alan kitaplarla birlikte Suat Cebeci’nin Bilimsel Araştırma ve Yaz-
ma Teknikleri adlı kitabından bilimsel araştırma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi edi-
nebilirsiniz. (İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2010)

Bilimsel Yazının İçeriği 
Bilimsel bir yazının kendisi kadar başlığı da içeriği yansıtması açısından özen-
le seçilmelidir. İçeriği özetle yansıtan özgün bir isim, başlık olarak seçilmelidir. 
Araştırma başlığı, çok genel, çok kısa ya da çok uzun ifadeler ve sözdizimi hatası 
içermemelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Örneğin “Peyami Safa’nın Fa-
tih-Harbiye Romanında Simgesel Değerler” başlığı, içeriğinde ne yazdığını açıkça 
anlatan uygun bir araştırma yazısı başlığıdır. Ancak “Türkiye Türkçesinde Dolaylı 
Tümleç” gibi bir başlık, çok genel ve içerik hakkında pek fikir vermemektedir. Bi-
limsel yazılarda amaç bir şeyi incelemek ve yazıya dökmek ise başlık da daha çok 
yazıda ne tür bilgi verileceğini düşündürmektedir.

Konuyla ilgili topladığı kaynakları ve bilgileri, yazıya dönüştürmeye artık ha-
zır olan araştırmacı, yazının giriş bölümünde araştırmanın amacını açıkça ifade 
etmelidir. Araştırmanın önemi, araştırmanın ilgili bilim dalına yaptığı katkıdır. 
Katkı kuramsal veya uygulamalı olabilir.

Giriş bölümünde aynı zamanda çalışmanın çerçevesi çizilir. Araştırmacının 
konuyu nasıl sınırladığı ve ne çerçevede, hangi yöntemle ele alacağı mutlaka belir-
tilmelidir. Böylece araştırmacı, hazırlayacağı yazının küçük bir haritasını çıkarmış 
olur. Bu harita, yazının geneli hakkında bilgi vereceğinden, hem yazı boyunca 
kendisine, hem de okuyucuya yol gösterecektir. Ayrıca araştırmanın amacının 
yanında, konuya ilişkin daha önce yapılmış çalışmalar da girişte özetlenmelidir. 
Yazar bütün bunlardan başka, bu bölümde çalışmasıyla hangi sonuçlara ulaşmayı 
hedeflediğini de belirtebilir. Bu bölümde konu ile ilgili kavramlara, terimlere yer 
verilir ve araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi belirlenme-
ye çalışılır. Bir araştırmada sorunun geçmişi, onun nasıl bir gelişim gösterdiğini, 
ortaya çıkmasında hangi değişkenlerin rol oynadığını, o olayın hangi sonuçları 

Bilimsel bir çalışmada 
giriş bölümü, çalışmanın 
amacının, konusunun, 
bilimsel çalışmalara ne 
kazandırılacağının, dolayısıyla 
özgünlüğünün ifade edildiği 
bölümdür. Çalışmanın çok 
genel cümlelerle özetlendiği 
bölüm olarak tanımlanabilir. 
Bu bölümde genel olarak 
amaç, kaynak taraması, önem, 
araştırma soruları yer alır.
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doğurduğunu anlamak bakımından son derece yararlıdır. Olay üzerinde etkili 
olan değişkenler, o olayın gösterdiği gelişim ve doğurduğu sonuçlar araştırmacıya 
oldukça kullanışlı ipuçları verir (İslamoğlu, 2003: 36-37).

Giriş bölümünde kaynaklar, araştırma amacı ile en az ilişkili olandan en çok ilişkili 
olana doğru, yani genelden özele doğru sıralanmalıdır.

Giriş bölümünün ardından araştırmacı, yazısına başlar ve girişte izleyeceğini 
belirttiği yöntemle, sınırladığı konu ve sorduğu sorular çerçevesinde yazısını oluş-
turur. Çalışmanın ana bölümü girişte ifade edilen özet bilgilerin açık ve net bir 
şekilde belirtilmesini içerir. Yazar, çalışmanın tezini/ düşüncesini konu ile ilgili 
kaynaklara atıfta bulunarak ifade eder. Bilimsel çalışmalarda, konu ile ilgili ya-
rarlanılan kaynaklara göndermede bulunmak dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktadır. Bilim ahlakı, çalışmanın doğruluğu ve inanılırlığı açısından, başkalarına 
ait ve özgünlüğe sahip olan fikirlerin alındıkları kaynağın mutlaka gösterilmesi 
gerekir. Bilimsel çalışmalarda konu ile ilgili başka çalışmalara atıfta bulunmak, 
kendi görüşümüzün nerede durduğunu vurgulamak, çalışmaya var olan bilgile-
rin dışında katkımızın ne olduğunu ortaya koymak ve konu ile ilgili araştırma 
yapanlara çalışılan konu ile ilgili bir çerçeve sunmak açılarından önemlidir. Araş-
tırmacının, giriş bölümünde yapacağını vaat ettiği her şeye yazısında yer vermesi 
gerekir. Örneğin girişte a, b ve c maddelerinden söz edeceğini belirten araştırma-
cı, yazısında a, b ve c maddelerini ayrı ayrı incelemelidir. Aynı şekilde yazısının 
sonuç paragrafında da a, b ve c maddelerini incelediğini bir kez daha belirtmeli-
dir. Böyle bir sistem, yazının amacından çıkmasını engeller ve kendi içinde tutarlı 
olmasını sağlar.

Nitel, nicel ve eleştirel kuram araştırmalarında veri toplama tekniklerini daha ya-
kından tanımak için Bilimsel Araştırma Yöntemleri adlı kitaba bakabilirsiniz. 
(Ekiz, D., Ankara: Anı Yayıncılık, 2009)

Çalışmanın sonuç bölümünde ise yazar, giriş bölümünde ulaşmayı hedeflediği 
sonucun gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyarak konu ile ilgili kendi yo-
rumlarını içeren ifadelere yer verir. Araştırmanın en etkin ve en önemli bölümü 
olan sonuç, bir anlamda araştırmanın neden yapıldığının da açıklandığı bölüm-
dür. Yazarın kendi yorumları, sonuç bölümünde muğlak olmamalı, kesin ve net 
ifadeler ortaya konmalıdır. Bu bölümün, çalışmanın özünü ve genel niteliklerini 
verdiği ve çalışma boyunca yapılan açıklamaların burada özetlendiği unutulma-
malıdır. Örneğin, “bir malın gelir-tüketim esnekliği, analiz sonucunda 0,60 bulun-
muş ise bu sonucun yorumlanmadan böylece bırakılması bir eksikliktir. Bu değer, 
hangi koşulların sonucudur ve hangi sınırlar içerisinde doğrudur? Hiç değişme gös-
termeyecek midir? Değişme gösterecekse, hangi faktörlere bağımlı olacaktır sorula-
rına açıklık getirmelidir.” (Arıkan, 2004: 65).

Bilimsel yazı yazım stili IMRAD formatında olmalıdır. IMRAD formatında 
yazılacak bir yazının sunacağı bilgiler, anlattıkları temalara göre temel başlıkların 
içinde ait oldukları alt bölümlerde yer alacak biçimde düzenlenmiştir. Her temel 
bölümün hangi içerikte hazırlanması gerektiği belirlenmiştir. Her temel bölüm 
kendi içinde alt başlıklara izin verebilir, ancak bu genişlemelerin genel yaklaşımı 
bozmayacak biçimde tasarlanması gerekir (Özdamar, 2003: 232-233).

IMRAD, bilimsel yazıda yer 
alan temel bölümler olan 
Introduction (Giriş), Material 
(Yöntem, Veri Toplama), 
Results (Bulgular ve Analizler), 
And (ve), Discussion 
(Tartışma) ana bölümlerinin 
baş harflerinden oluşan bir 
yazım tarzı kısaltmasıdır. 
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Bilimsel Araştırmada Dil ve Anlatım
Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemli bir 
konudur. Akademik üslup, bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir üs-
luptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişisel ifadelerden ve günlük konuşma di-
linde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici 
ve belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri 
yoktur. Bu durumu Kaptan (1977: 226-227) şöye ifade etmektedir:

Araştırma bir edebiyat yazısı değildir. Anlatışın parlak ve çekici olmasından çok, açık 
ve anlaşılır olması tercih edilmelidir. Bir araştırma yazısında aranacak en önemli 
özellikler sadelik, açıklık, akıcılık ve söylenmek istenen şeyin dolaysız olarak söylen-
miş olmasıdır. Her şey tam olarak söylenmeli, hiçbir noktanın tamamlanması oku-
yucunun hayaline bırakılmamalıdır. Bu sağlanmadığı takdirde çalışmalar hakkında 
yanlış anlamalara yol açılması olasılığı büyüktür.

Akademik üslubun en başta gelen özelliği, “kelime ekonomisi” olarak tanım-
lanan, anlatılmak istenen şeyi en açık ve en az kelime ile ifade etme anlamındaki 
yöntemdir. Araştırma sonuçlarına dair hükümlerde eğer deney sonucu kanıtlan-
mış hükümler değilse, kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmak gerekir. Düşünce-
lerin devrik cümle yapısıyla ve fiilsiz cümlelerle ifadesinden kaçınılmalıdır. Her 
bilim dalının kendine özgü terimleri vardır. Bu sebeple bilimsel yazılarda ilgili 
terimlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Anlatımda zenginlik bakımından 
dikkat edilmesi gereken bir nokta da sözcük tekrarından kaçınmaktır. Tekrara 
düşmemek için sözcüklerin eşanlamlıları kullanılabilir. Kavramlar ve terimler ise 
her defasında aynı biçimde kullanılmalıdır. Bilimsel bir yazıda üçüncü tekil ve 
edilgen yapı kullanılmalıdır. Örneğin yaptığım çalışma yerine yapılan çalışma; 
tabloda gösterdiğim yerine tabloda görüldüğü gibi vb.

Bilimsel araştırmanın dil ve anlatımı nasıl olmalıdır?

Yazımda Standartlaşma 
Araştırmanın en temel sonucu, elde edilen sonuçların bilimsel yazı halinde (ma-
kale, tez, bildiri, rapor) yayınlanmasıdır. Yayınlanmayan araştırma yarım kalmış 
demektir. Bilimsel yazılar, araştırma sonuçlarının ilgili bilim insanlarına, yarar-
lanacak kurum ve kuruluşlara, bilimsel dergilerde yayınlanarak, rapor halinde, 
kongre ve sempozyumlarda bildiri/poster halinde ya da bilim uzmanlığı/doktora/
tıpta uzmanlık biçiminde hazırlanarak sunulmasına hizmet eden özgün yazılar-
dır. Bu nitelikteki yazıların özgün yazım kurallarına uyması da beklenmektedir 
(Özdamar, 2003: 229)

Yazımda standartlaşma, bilgiye kolay erişimi ve gelişmiş araştırmaların planla-
narak uygulanmasını sağlayacaktır. Evrensel birikime katkı sağlamanın en önemli 
üretimi olan bilimsel yazı, ancak konu ile ilgili başka bilimsel çalışmaların ilgi ala-
nına dâhil edilmesiyle amacına ulaşabilir. Hem içerdiği bilimsel araştırma bilgile-
ri hem de kullanılan yazım stilleri açısından standartlara uyan bir bilimsel yazıda 
okuyucu, doğrudan ilgi alanına giren bölümlere başvurarak hızlı ve kolay bilgi 
akışını sağlayacaktır. Böylece bilgi üretiminde zaman kaybı önlenmiş olacaktır.

2
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Dünyada Kabul Gören Yazım Stilleri 
Bilimsel yazı ölçütlerini standart hale getirmek amacıyla uluslararası yayın ve bilim 
kuruluşları, genel kabul gören birtakım yazım tarzları belirlemişlerdir. Bu kurallar, 
bilimsel yazıların güvenilirliğini, yazım tekdüzeliğini ve alıntıların düzenliliğini sağ-
layıcı özellikler içermektedir. Daha çok psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerdeki 
bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stili olan APA: Ameri-
kan Psikoloji Birliği (American Psychological Association); tıp, sağlık bilimleri 
ve biyolojik bilimler, alanındaki bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir 
yazım stili olan AMA: Amerikan Tıp Birliği (American Medical Association); 
medikal denemelerin (RCT) sonuçlarının bildirilmesi ile ilgili yazım tarzını içeren 
CONSORT: (Consolidated Standarts of Reporting Trials Group); istatistik, tıp, 
biyolojik bilimler, psikoloji ve diğer bilimsel yazılar hazırlanırken istatistiksel sonuç-
ların gösteriminde uyulması gereken kuralları içeren ASA: Amerikan İstatistikçi-
ler Birliği (American Statistical Association); ekonomik, politik ve sosyo-politik 
bilimler alanındaki bilimsel yazıların yazılmasında yararlanılan bir stil olan APSA: 
Amerikan Politik Bilimler Birliği (American Political Science Association); ede-
biyat, sanat, yazın, dil ve tarih bilimlerindeki bilimsel yazıların hazırlanmasında 
tercih edilen bir yazım stili olan MLA: Modern Dil Birliği (Modern Language As-
sociation); gerçek yaşamda tüm konularda hazırlanmış olan kitap, magazin, gazete 
ve diğer bilimsel alan dışı yayınlarda tercih edilen bir yazım stili olan CHICAGO, 
bilimsel alanların niteliğine göre genel kabul gören yazım stilleridir.

Araştırma raporlarında yaygın olarak kullanılan yazı karakteri Times New Roman, 
yazı büyüklüğü ise 12 punto ve genel olarak bir buçuk satır aralığıdır. Paragraf baş-
larında tab verildiğinde, paragraf aralarında boşluk bırakılmaması, paragraf baş-
larında tab verilmediğinde ise birer satır boşluk bırakılması önerilmektedir. Ana 
bölümlerin her birinin de yeni bir sayfadan başlanarak yazılması gerekmektedir.

Türkiye’de bu konuda bir yazı disiplini olduğunu söylemek ne yazık ki çok zor-
dur. Türkiye’de resmî ya da özel kuruluşlar, bu kuralların birini tercih etmekte ya 
da kendi özel kullanımlarını ortaya koymaktadırlar. Bu işin en kısa zamanda stan-
dart bir sisteme oturması, bilimsel araştırmalara ve bilgi üretimine ulaşılabilirliği 
kolaylaştıracaktır.

Kaynak Gösterme
Bilimsel bir yazı hazırlarken iyi bir konu seçimi ve faydalı bir kaynak araştırma-
sının ardından, yazıya geçiş sürecinde söz konusu kaynaklardan elde edilen bil-
gilerin metinde nasıl gösterileceği sorusu da gündeme gelmektedir. Bilimsel bir 
çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğini Karasar (2004:53) şöyle belirtir:

Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak; 
okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu denetleme imkanı vermek; araştır-
mada ileri sürülen görüş ve olguları, varsa destekleyen ve desteklemeyen görüş ve 
olguların varlığını belirterek, araştırmacının, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak 
ve okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği öteki önemli kaynakları tanıtmaktır.

Yazar, çalışmasında yaptığı alıntılar konusunda ölçülü olmalıdır. Her şeyden 
önce araştırma amacına uygun nitelikteki kaynaklar tercih edilmelidir. Aynı za-
manda çalışmada yazarın görüşleri, yaptığı katkılardan daha fazla yer almalıdır. 
Unutulmamalı ki ortaya çıkan eser, hazırlayana ait özgün bir çalışma olmak duru-
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mundadır. Sık sık alıntı yapmak ve birbirinin benzeri ifadelere yer vermek, yazı-
nın akıcılığını ve sürekliliğini bozacaktır. Dolayısıyla araştırmaya katkı sağlayaca-
ğının düşünüldüğü fikirlerin alıntılanması daha uygundur.

Alıntı yapılan ifade/cümle ya da paragrafın, uzunluğu ne olursa olsun kaynağını 
belirtmek gereklidir. Bilimsel çalışmalarda, metinde hangi düşüncenin kime ait ol-
duğu açık ve kesin belli olacak şekilde yazılmalıdır.

Kaynak gösterirken bazen uzun bir paragrafın sonunda görünen bir sayfa nu-
marası yazarın tüm paragraf için mi yoksa paragrafın bir bölümü için mi alıntı yap-
tığı sorusunu belirsiz kılmaktadır. Dolayısıyla yazarın düşünceleri ile alıntı yaptığı 
çalışmalardaki düşünceler birbirine karışmış görünmektedir. Bazen de yazar met-
nin sonundaki kaynakça listesinde kaynağa yer vereceğini düşünerek metnin içinde 
kaynağa işaret etmez. Halbuki metnin içinde hangi düşüncenin listede verilen esere 
ait olduğunu tahmin etmek çok zordur. Metinde kaynağı konusunda kuşku uyanan 
hiçbir cümle yer almamalıdır. Bütün bu belirsizlikler, belki de içeriği özenle hazır-
lanmış bir metni olumsuz etkileyebilir. Başkalarının bilimsel üretimlerini atıfta bu-
lunmaksızın kullanmak; bilim, araştırma ve yayın etik kurallarına aykırıdır. 

Yazar, metin aktarımını doğrudan ve dolaylı aktarım olarak nitelenebilecek 
iki yolla yapar. Konunun anlaşılmasını güçleştireceği düşüncesiyle çok uzun ak-
tarımlardan her durumda kaçınmak ve alıntı yapılan kaynağı belirtmek gerekir.

MLA gibi sosyal bilimler alanında tercih edilen bazı yazım stillerinde alıntı dört satır-
dan daha az ise metinde özel bir aralık bırakılmadan tırnak işareti ile belirtilir. Dört 
satırı geçen uzun alıntılarda ise hem alıntı olduğunun anlaşılması hem de kolaylıkla 
okunabilmesi için alıntıyı sol köşeden iki paragraf boşluğu oluşturacak şekilde içeri-
den yazmak gerekir. Bu durumda tırnak işareti kullanmaya gerek olmaz. Dergilerde 
yayımlanan araştırma yazılarında ise uzun alıntıların çoğu zaman paragraf içinden 
yazıldığı ve yazının puntosundan daha küçük bir punto tercih edildiği görülmektedir.

Araştırıcının, alıntı yaparken belirtmesi gerekli olan künye bilgileri genellikle 
iki yolla olmaktadır. İlki geleneksel bir kaynak gösterme yöntemi olan dipnotta 
kaynağa ait bilgileri verme yöntemi, diğeri ise kaynağa ait tanıtıcı bilgileri alıntının 
hemen ardından parantez içinde kaynak vermeyi tercih eden yöntemdir.

Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi 
Kitap ya da makale gibi basılı kaynaklarda tercihe bağlı olarak, istenilen kaynak 
gösterme yöntemi kullanılır. Ancak dipnotlu kaynak gösterme, kitap veya benzer 
nitelikli hacimli çalışmalarda daha yaygın olarak kullanılmaktayken paragraf içi 
kaynak gösterme yöntemi kısa araştırmalar ve bilimsel makaleler için daha çok 
tercih edilir. Bu yöntemde her sayfada başvurulan kaynak, numara sırasına göre 
o sayfanın altında bir çizgi çekilerek sırayla açıklanır. Dipnotu göstermek için 
kullanılan rakamlar, metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır. Ancak bilgisayarla 
yazımda dipnotun yazımı ve yerleştirilmesi otomatik biçimde yapılır. Dipnotlar, 
çalışma boyunca baştan sona sürecek biçimde numaralandırılır. Bu tür kaynak 
göstermede, birden fazla dipnot numarası yan yana konulmamalıdır.

Bir kitabı dipnotta ilk kez tanıtırken verilecek ilk bilgi yazar adıdır. Yazarın 
önce adı sonra soyadı yazılır ki bu, bibliyografyada kaynak göstermeden farklıdır. 
İsimlerin yalnızca baş harfleri büyük olmalıdır, unvan belirtmeye gerek yoktur. 

Doğrudan aktarımda yazar, 
konusuyla ilgili herhangi 
bir cümleyi/ paragrafı/
fikri kaynakta yer aldığı 
şekliyle hiçbir müdahalede 
bulunmadan tırnak içinde 
alıntılar.

Dolaylı aktarımda yazar, 
metinde yer vereceği kaynakta 
okuduğu bilgileri kendi 
anlatımı ile ifade eder.
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Dipnotta kitap başlığı italik ve bağlaçlar dışında kelimelerin yalnızca baş harfleri 
büyük harfle yazılmalıdır. Kitabın baskı sayısının, özellikle de gözden geçirilmiş 
baskıların mutlaka belirtilmesi gerekir. Kitap başlığından sonra yayım bilgilerine 
yer verilir. Yayım bilgileri basım yeri, yayınevi ve yayım tarihinden oluşur. Basım 
yeri bilinmeyen kaynaklar için bazen [y.y] kısaltması kullanılır. Yayın tarihi için 
yalnızca yılı yazmak yeterlidir. Eğer yayın tarihi yoksa köşeli ayraç içinde “tarih 
yok” anlamında [t.y] yazılabilir.

Kaynağı tanıtıcı bilgilerden sonra sayfa numarası yazılır. Birden fazla sayfaya 
işaret edilecek ise, bilgilerin geçtiği ilk ve son sayfaların numaraları aralarına çizgi 
konarak gösterilir. Aşağıdaki örneklerde altı çizili yerleri karşılaştırınız.

• Yalçın Armağan, İmkansız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2011, s.45.

• Yalçın Armağan, İmkansız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2011, s.60-75.

Yararlanılan kaynak dergide yer alan bir makale ise, makalenin başlığı tırnak 
içinde verilir. Derginin adının belirtilmesinin ardından makalenin hangi ciltte ve 
derginin hangi sayısında yer aldığı ve sayfa aralığı numaraları sırasıyla verilmeli-
dir. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

• Süer Eker, “Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu ‘Farklılıkta Birlik’ ve Türkçenin 
‘Farklılıkta Birlik’teki Yeri”, Bilig, 49 (Güz 2009) , s. 35-58.

İlk kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvuru yapıldığında, o kaynak 
hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. İkinci ve daha sonraki başvurularda, yalnızca 
yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir. Bir yazarın birden fazla 
çalışması kaynak gösteriliyorsa karışıklık olmaması açısından, yazar soyadından 
sonra çalışmanın başlığı da kısaca yazılabilir. Aynı soyadı taşıyan iki ayrı yazardan 
söz ediliyorsa yine karışıklığı önlemesi açısından, ikinci başvuruda yazarların ilk 
adları da yazılabilir. Yazar, kaynağını dipnotta gösterdiği bir yayına, arada yeni bir 
kaynak göstermediği durumda, tekrar gönderme yaparsa bu durumda adı geçen 
eser ya da adı geçen makale karşılığında “a.g.e.” ve “a.g.m.” ya da “a.g.y” gibi kı-
saltmalar kullanarak sayfa numarası belirtebilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

• Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, 7. basım, İstanbul: İleti-
şim Yayınları, 2011, s.48 (Yıldız Ecevit’in kitabına ilk kez başvuru yapılıyor)

• Ecevit, s. 55. ya da a.g.e., s.55 (Yıldız Ecevit’in kitabına yeniden başvuruluyor.)

Bazen Latince kısaltılmış sözcükler de kullanılır: “ibidem”in kısaltılması olan 
ibid, “aynı yerde” anlamına gelir. Yukarıda ifade edilen adı geçen eser/ makale/ ya-
yın düzeni ibid için de tekrarlanır. Yazar, bir kaynağa başvuru yaptıktan sonra, araya 
başka bir dipnotu girmeden o esere yeniden başvurursa “ibid”.  ifadesinden sonra 
sayfa numarası vermesi yeterlidir. “opere citation” ifadesinin kısaltılması olan Op. 
Cit. “yukarıda değinilen çalışma” anlamına gelir. Araya başka kaynaklar girdikten 
sonra, önceki bir kaynağın değişik sayfasına başvuru yapıldığında kullanılır. Yazar 
soyadından sonra yazılır ve sayfa no onu izler. Loc. Cit., Latince “loco citato” dan ge-
lir ve “yukarıda belirtilen yer” anlamındadır. Araya başka kaynaklar girdikten sonra 

ÖRNEK 

ÖRNEK 

ÖRNEK
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bir çalışmaya yeniden başvuru yapıldığı durumlarda tercih edilir. Fakat başvuru bir 
önceki ile aynı sayfaya olmaktadır. Op.cit.te ikinci kez değişik bir sayfaya başvurul-
makta ancak loc. cit. kısaltması yazar soyadından sonra yazılır ve sayfa numarasının 
belirtilmesi gerekmez. Bu tür Latince kısaltmalar, sosyal bilimler alanındaki kulla-
nımlarda tercih edilmemekle birlikte, daha çok fen bilimleri alanında kullanılmak-
tadır. Verilen bilgiler ışığında aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

• Aydın Türkbal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Ankara: Ak-
tif Yayınları, 2003, s.52 (Aydın Türkbal’ın kitabına ilk kez başvuru yapılıyor)

• Ibid. (Araya başka kaynak girmeden Türkbal’in kitabının aynı sayfasına yeniden 
başvuru yapılıyor.)

• Ibid., s. 62. (Araya başka kaynak girmeden Türkbal’in kitabının değişik bir say-
fasına yeniden başvuru yapılıyor.)

• Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 12. basım, Ankara: Nobel Ya-
yınları, 2004, s.48 

• Türkbal, op.cit., s.85. (Araya başka kaynak girdikten sonra değişik bir sayfaya 
başvuru)

• Ahmet Yıldırım, Bilginin Serüveni, Geliştirilmiş 9. baskı, İstanbul: İrtem Yayıne-
vi, 2007, s.35.

• Karasar, loc.cit. (Karasar’ın önceki eserinin aynı sayfasına, araya başka kaynak 
girdikten sonra yeniden başvuru)

Dipnotla kaynak gösterme yönteminin okuyucu ve yazar açısından bazı sakıncaları-
nın olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili kaynak için sayfanın altına bakılıp tekrar met-
ne dönülmesi ve her seferinde bunun tekrarlanması, okuyucunun metne hakimiyetini 
zayıflatacaktır. Ayrıca bu yöntemde kaynaklar, araştırmanın sonunda yer alan bibli-
yografyada da tekrar edileceğinden araştırmada iki kez sunulmuş olmaktadır.

Yazarın, bazen metinde geçen bir konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek istediği du-
rumlar olabilir, bunlar metinde verildiğinde akıcılığı bozabilen ancak konunun daha 
iyi anlaşılması için gerekli olan bilgiler olabilir. Yazarın bazen dipnotlara bu sebeple 
gereğinden fazla yer vermesi, yazarı konunun amacından uzaklaştırarak, konunun 
bütünlük ve sürekliliğini bozabilir. Bu sebeplerden dolayı yazarın dipnot sistemini, 
kaynak göstermek yerine, bütünlüğü bozmayacağını düşündüğü ek bilgiler ve özel 
açıklamalar yapmak için tercih etmesi daha doğru görünmektedir. Aşağıdaki örnekte 
yazar, Azerbaycan’da bir kimlik meselesi olarak alfabe değişikliklerini ele aldığı yazı-
sında, konuyla ilgili başka çalışmaların yapıldığı bilgisini vermekte ve bir dipnot nu-
marası göstermektedir. Dipnotta ise bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgi vermektedir:

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde alfabe değişiklikleri ve dil politikalarına iliş-
kin tartışmalar için bakınız Nurettin Demir (2010). “1923-1938 Arasında Türk 
Dili”. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi. Ed. Osman Horata vd. 
Cilt 2. Ankara: AKM. sf. 878-883; İlker Aytürk (2008). “The First Episode of Lan-
guage Reform in Republican Turkey: The Language Council From 1926-1931”. 
Journal of the Royal Asiatic Society. 18: s. 275-293.
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Paragraf İçi Kaynak Gösterme Yöntemi
Son yıllardaki yayınlarda tercih edilen bir yöntem de paragraf içinde kaynak gös-
terme yöntemidir. Bu sistemde kaynakların tam künyesi sadece metnin sonundaki 
bibliyografya bölümünde gösterilir, dipnotlu sistemdeki gibi metinde iki sefer tek-
rarlanmaz. Metinde yapılan alıntının ya da dolaylı olarak alınan bilginin hemen 
devamına parantez içinde bibliyografyadaki kaynağı tanıtacak kaynakla ilgili kısa 
bilgiler konulur. Bu yöntemin tercihe göre değişen uygulamaları vardır. Kimi yazar 
ya da kurumlar/ dergiler, metin içinde gösterilen kaynakçaya yazarın soyadı, yayım 
tarihini eklerken (APA bu sistemi tercih etmektedir), bazıları da MLA’nın önerdiği 
bir sistem olan yazarın soyadı ve sayfa numarası sıralamasını dikkate almaktadırlar.

APA stili ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.apastyle.org ve MLA stili için de www.mla.
org adreslerine bakabilirsiniz.

Yararlanılan kaynak tek yazarlı ise parantez içinde yazarın soyadı, eserin ya-
yım tarihi ve alıntının yapıldığı sayfa numarası verilir. 

• “Bu imgeler/zirve şahsiyetler sayesinde yabancı kültürel deneyim avcıları yöreye 
çekilir. Böylelikle ilgili ülke ve yerleşim birimindeki yan/öteki değerlerin/yan imge-
lerin tanıtılması için gerekli fırsat ve ortam yaratılmış olur.” (Özdemir, 2012: 200)

Yazar ismine metin içinde göndermede bulunuluyorsa, parantez içinde soya-
dını tekrarlamaya gerek olmaz. 

• Özdemir’e göre, “Bu imgeler/zirve şahsiyetler sayesinde yabancı kültürel deneyim 
avcıları yöreye çekilir. Böylelikle ilgili ülke ve yerleşim birimindeki yan/öteki değerle-
rin/yan imgelerin tanıtılması için gerekli fırsat ve ortam yaratılmış olur.” (2012: 200)

Yararlanılan bir alıntının sonuna metin içinde yazarın soyadı, eserin yayım 
tarihi ve alıntının sayfa numarasını vermek yeterlidir, kaynağın uzun ve açık hali 
kaynakçada verilecektir. Kaynakçada verileceği için metinde yazara işaret etmeye 
gerek olmadığı düşüncesi kesinlikle yanlıştır. 

Kitabın iki yazarlı olması durumunda her iki yazarın soyadına da yer verilir; 
ikiden fazla yazar olması durumunda ise sadece kitapta ismi ilk sırada yer alan 
yazarın soyadı yazılır ve yanına ve diğerleri anlamına gelen “vd.” kısaltması ko-
nulur. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

• “Tolman hayvan davranışları, Lewin insan davranışları üzerinde yaptıkları çalış-
malarla, organizmaların çevre ile etkileşim kurarken geleceğe ilişkin bilinçli kararlar 
aldıkları yargısında mutabık kalmışlardır.” (Steers ve Porter, 1987: 12)

• “Bütün Sibirya Türkleri gibi Sahalar arasında da ateşi doyurmak, ona yiyecek sun-
mak oldukça önemlidir. Onlara göre yeni bir yere geldiklerinde veya iyi bir yemeğe 
başlamadan önce uot iççi adı verilen ateş iyesine yiyecek verilmelidir.” (Grigoriyev 
vd., 1974: 102)

Paragraf içinde geçen kaynaklar, kaynakçada yazar soyadına göre alfabetik olarak 
sıralanır ve okuyucu metin içinde yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilen 
kaynağın tam ismi, yayım yeri, baskı sayısı gibi bilgileri buradan öğrenebilir.
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Metnin sonunda kaynak gösterimi yukarıda ifade edilen sistemlere göre değişik-
lik göstermektedir. Yazar-tarih yönteminde yazarın soyadı ve adının belirtilmesinden 
sonra parantez içinde eserin yayım tarihi verilirken; yazar-sayfa numarası sisteminde 
ise basım tarihi, yazarın soyadı, adı, kitabın adı, baskı sayısı, basım yeri ve yayınevi 
bilgilerinden sonra sıralanır. Her iki durumda da yazarın unvanı belirtilmez.

Metin içinde yazar ve tarih bilgisini veren APA, Amerikan Psikoloji Derneği’nin 
benimsediği bir yöntemdir. Bu stil daha çok, ekonomi, işletme, eğitim, sosyolo-
ji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilir. MLA 
ise, metin içinde yazar ve sayfa numarası bilgisini önermektedir. Bu stil daha çok 
edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kul-
lanılır. Üçüncü bir metin içi yöntem olan numaralı sistem ise çoğunlukla kimya, 
bilgisayar, matematik ve fizik gibi uygulamalı bilimlerle tıp bilimleri alanında ge-
çerlidir. Bu yöntemde metinde kaynaklar parantez içinde sırasıyla belirtildikten 
sonra aynı sıraya göre sondaki referanslar listesinde tanıtılır (Seyidoğlu, 2003: 
232). AMA, CONSORT gibi yazım stilleri bu uygulamayı tercih etmektedirler. 
Örneğin; “her türlü bilimsel araştırmanın sonucu bu çalışmada kaydedilmiştir” 
(32), cümlesi metnin içinde geçmekte ve işaret edilen kaynak da parantez içinde 
belirtilmektedir. Bu sistemde metnin içinde kaynağa ait tanıtıcı bilgileri vermeye 
gerek duyulmaz. Metinde parantez içinde geçen 32 rakamı, metnin sonundaki 
kaynakça listesinde 32 nolu kaynağa işaret etmektedir. Bu yöntem, diğer yöntem-
lere göre kolaylığı açısından tercih edilmektedir. Aynı kaynak metnin içinde tek-
rar tekrar geçse bile, değişmeyen aynı numara her defasında parantez içerisinde 
verilmektedir. Bu durumda kaynakça listesinde kaynaklar alfabetik olarak sıra-
lanmaz, metinde atıf yapılan sıraya göre yazılır.

Kaynakça Yazımı
Gerek dipnotlu kaynak gösterme gerekse de paragraf içi kaynak gösterme yön-
temlerinde, çalışmanın sonunda gönderme yapılan kaynakların tam künyelerinin 
yer aldığı bir kaynakça listesi sunulmalıdır. Metnin içinde kısaltma ifadelerle ek-
sik yer alan bilgilerin tamamı, ayrıntılı olarak bu bölümde verilir. 

Kaynakça listesinde yer alacak eserler konusunda iki görüş mevcuttur: Birinci 
görüşe göre, daha önce metin içerisinde herhangi bir şekilde adı geçen, kendisine 
atıf yapılan, alıntı yapılan, yararlandığı dipnotu, numaralama, yazar adı, tarih vb. 
gibi yöntemlerle belirtilmiş olan eserler kaynakçada yer almalıdır. Bunun dışın-
daki eser adlarına kaynakçada yer vermeye gerek yoktur. İkinci görüşe göre ise 
yukarıdaki eserlere ek olarak, konuyla ilgili tüm kaynakların listede yer almasında 
bir sakınca yoktur. Böylece arzu eden okuyucu ve araştırmacılara daha geniş bir 
kaynak listesi sunulmuş olmaktadır (Arıkan, 2004: 335).

Kaynaklar yazar soyadına göre ayrıntılı olarak sıralanır. Kaynağın bulunmasını ko-
laylaştırmak için her maddenin ilk satırı sayfanın soluna bitişmelidir, ikinci ya da 
daha sonraki satırlar da bir paragraf girintisi kadar içeriden yazılmalıdır. 

Yazar adı: Yazar adı, ilgili kaynağı yazan, hazırlayan ya da derleyen kişinin 
adı ve soyadıdır. Kaynakça listesinde yer alacak olan eser tek yazarlı ise ve adı 
ve soyadı tam olarak biliniyorsa önce soyadı yer alacak şekilde yazılır. Aşağıdaki 
örnekleri inceleyiniz.

Yazarla ilgili bilgilerde yazarın unvanını belirtmeye gerek yoktur.

Araştırmacı, alanında yaygın 
olarak kabul gören bir kaynak 
gösterme biçimini izleyebilir.
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• Özdemir, Nebi (2012). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi. Ankara: Hacettepe Yayınları.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazen künye bilgilerinin arasına virgül yerine 
nokta konması tercih edilmektedir. Bazen ayırıcı olması bakımından soyadının 
tamamının büyük harflerle yazıldığı da görülmektedir.

• ÖZDEMİR, Nebi (2012), Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, Ankara: Hacettepe Yayınları.

Eserin iki yazarlı olması durumunda kaynakçada her ikisinin ismine de yer ve-
rilebilir, ancak önce yazılan yazarın soyadı yazılmakla birlikte, devamında ikinci 
yazarın önce ismi yazılır.

• Buran, Ahmet ve Şerife Oğraş (2003), Elazığ İli Ağızları, Elazığ: Aktan Yayınları.

İkiden çok yazarlı eserlerde ise eserde yer alan ilk isim belirtilerek devamına ve 
diğerleri ve diğer ya da bu ifadelerin kısaltması olan vd. ibaresi konulur. 

• İsen, Mustafa vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.

Bazı durumlarda ise bazı yazarların soyadlarını kullanmayı tercih etmedikle-
rini görüyoruz. Bu tür durumlarda yazarın kullanmayı tercih ettiği özel ad sırala-
mada yer almalı ve orijinal isim devamında parantez içinde belirtilmelidir.

• Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) (1999), Aganta Burina Burinata, 
Ankara: Bilgi Yayınevi.

Yayım yılı: Yayım tarihi, yazım stillerine göre, kaynakça bilgilerinin düzenle-
nişinde farklı yerlerde yer almaktadır. Yazar adından sonra olabildiği gibi, yayım 
yeri bilgisinden sonra da yazılabilmektedir.

Eserin yayım yılı, başka baskıları da olabileceği dikkate alınarak yapılan alın-
tının güvenilirliği açısından mutlaka belirtilmelidir. Eserde tarih belirtilmiyorsa, 
tarih yok anlamına gelen ty. ibaresi kullanılabilir. Bir yazarın aynı yıl içinde ya-
yımlanan birden fazla çalışması varsa, çalışmalarını kaynakçada birbirinden ayır-
mak için tarih bilgisinin yanına a,b,c... gibi harfler konabilir. Bu durumda metin 
içinde gösterilen kaynak bilgilerine de aynı harf uygulamasını koymak gerekir. 
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

• Genç, Giray (1998a), Osmanlı İmparatorluğunda Medreseler, İstanbul: Ötüken 
Yayınları.

• Genç, Giray (1998b), “Medrese”, İslam Ansiklopedisi, c. 22, İstanbul: Diyanet Vak-
fı Yayınları: 200-215.

Eser adı: Eser adı, eserin ayrıntılı başlığıdır. Kapakta ana ve alt başlıklar yer 
alıyorsa hepsi künye yazımında belirtilmelidir. Eser, bir kitap ya da dergi ise italik 
yazılmalıdır, makaleler tırnak içinde belirtilir. Eser adının bold (koyu) yazıldığı 
örneklere de rastlanmaktadır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

• Kılıç, Levend (2012), Fotoğraf Kültürü, (ed. Müjgan Bozkaya), Eskişehir: Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
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Dergi makaleleri kaynak gösterilirken, yazarın soyadı, adı ve parantez içinde 
tarih belirtilmesinin ardından tırnak içinde makalenin tam ismi, makalenin yer 
aldığı derginin ismi, cilt numarası ve makalenin dergideki sayfa aralığı yazılır.

• Timurtaş, F. Kadri (1951), “Fatih Devri Şairlerinden Cemâlî ve Eserleri”, İÜ Türk 
Dili ve Edebiyatı Dergisi, IV (3): 189-213. 

Yazar, kaynak olarak basılmamış yüksek lisans veya doktora tezlerinden yarar-
lanıyorsa kaynakça listesinde tezin basılmamış olduğunu ve hangi üniversitede 
hazırlandığını mutlaka belirtmelidir.

• İsen, Tuba Işınsu (2002), “Divan Şiirinde Fahriye”, Yayımlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi.

Bir eseri yayıma hazırlayan, derleyen, çeviren ya da esere editörlük yapanların 
kaynakçada mutlaka vurgulanması gerekir. Çeviri bir eserin orijinal yazarı, yazar 
ad ve soyadı bilgileri içerisinde yer alırken, eseri çeviren kişi, eserin adı belir-
tildikten sonra çev. ibaresi ile yer almalıdır. Eser editörlüğü ya da derlemesi ed. 
haz. ya da der. ibareleri ile belirtilmelidir. Kaynak gösterirken eserin bu konudaki 
niteliğini vurgulamak önemlidir.

• Eagleton, Terry (2011), Kötülük Üzerine Bir Deneme, (çev. Şenol Bezci), İstan-
bul: İletişim Yayınları.

Aynı yazara ait birden fazla yapıt kaynakçada gösterilecekse bu durumda, ilk 
esere yer verildikten sonra aynı yazarın diğer eserleri için ad ve soyadı düzenini 
yinelemek gerekmez; bunun yerine ad ve soyadı bilgisi yerine bir uzun çizgi kona-
bilir. Aynı yazara ait birden fazla eserin kaynakçadaki sıralaması, soyadı alfabetik 
bir ayarlamaya müsait olmadığı için, eserlerin alfabetik sırasına göre yapılır.

• Develi, Hayati (1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı 
Türkçesinde Ses Benzeşmesi ve Uyumlar, Ankara: TDK Yayınları.

• _______ (1998), XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i Garîbe, İstanbul: 
Kitabevi.

Son yıllarda yazım stillerinde genellikle eser adı italik formu ile yazılmaktadır. 
Ancak eser adının altının çizildiği örneklerle de karşılaşılabilir.

Eagleton, Terry (2011), Kötülük Üzerine Bir Deneme, (çev. Şenol Bezci), İstanbul: 
İletişim Yayınları.

Baskı sayısı: Eserin kapağında geliştirilmiş ya da düzenlenmiş yeni baskı ifa-
desi yer alıyorsa, kaynak gösterirken mutlaka baskı sayısına da yer vermek gerek-
lidir. Çünkü bu ifadeler, esere yeni katkıların olduğu anlamına gelir, dolayısıyla 
verilen sayfa numarasında da daha önceki baskılara göre farklılık oluşabilir.

• Güven, Ahmet vd. (2005), Türk Dünyası Üzerine Bir İnceleme, Genişletilmiş 3. 
baskı, Ankara: Pelikan Yayınları.
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Yayım yeri: Kullanılan kaynakta eserin yayım yeri belirtiliyorsa yazılmalıdır, 
belirtilmiyorsa yayım yeri yoktur anlamındaki yyy. ibaresi kullanılabilir. Benzer 
şekilde yayımcı ya da yayınevinin ismi de kullanılan kaynakta yer almıyorsa yy 
(yayımcı/yayınevi yok) ibaresi konabilir. Bunun İngilizce karşılığı “no place” an-
lamında “n.p.” kısaltmasıdır.

• Küçüker, Ahmet (2004), İletişimsizlik, Ankara: yy.

Sayfa numaraları: Kaynakça listesinde kitap yayınını gösterirken sayfa numa-
rası belirtmek gerekmez, ancak makale yayınını kaynak gösterirken makalenin 
yer aldığı sayfa aralığının mutlaka belirtilmesi gereklidir.

• Tekin, F. Ziya (1951), “Nedim’in Şiirlerinde İstanbul”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi, V (4): 152-161.

İnternet belgelerine ve elektronik kaynaklara başvuru yönteminde, yazar 
soyadı, adı, belge tarihi, belge başlığı ve protokol ve erişim adresinin yazılması 
gerekir.

• Durmuş, Ali (2002), “Yaşar Kemal’in Edebiyat Serüveni”, http://www.kultursa-
nat.com.tr.

Kuşkusuz gösterilecek kaynaklar sadece kitap, makale gibi yaygın olarak baş-
vurulan türlerden değildir. Arşiv belgeleri, yazışma, görüşme ve demeçler, yayım-
lanmamış tez rapor ve bildiriler, gazeteler, anayasa maddeleri, röportajlar gibi 
türleri çalışmaya kaynak göstermek ve diğer ayrıntılar için yazının hazırlandıktan 
sonra sunulacağı kurumun belirlediği yazım stilinin kurallarına bakılmalıdır. Her 
durumda verilecek bilgiler aynıdır, ancak bu bilgilerin hangi sırayla sunulacağı 
yazım stillerinin tercihine göre değişmektedir. Ortaya konan bilimsel yazının 
kendi içinde bir tutarlılığının olması her durumda gereklidir.

YAZIŞMA TÜRLERİ

Resmî Yazışmalar
Resmî yazı, devlet kurumlarının kendi aralarında veya kişi ve özel kuruluşlar-
la iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazılardır. Bilimsel yazılarda olduğu 
gibi bu tür yazılarda da, uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden farklı olarak 
konuyu doğrudan ifade etmek amaçlanır. Resmî yazışmalar kurumlar arasında 
olabileceği gibi kurumdan kişiye, kişiden kuruma ya da kişiden kişiye de olabilir. 
Burada en çok gereksinim duyulan resmî yazışma türleri ve bu türlerin örnekle-
rine yer verilmiştir.

Yazışma tekniklerine ilişkin ayrıntılı bilgi için Yazışma Teknikleri- Örnekler ve 
Uygulamalar adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Koç, H. ve Tarhan Öztoprak, M. 
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012)
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Resmî yazışmalarda estetik 
kaygı, üslup özelliği, 
kurgusallık ve düşünce 
aktarımı aranmaz. Edebî ve 
estetik değerleri olmamasına 
rağmen belgesel önem 
taşırlar. Günümüzde bu tür 
yazılar çoğunlukla elektronik 
ortamda yazılmaktadır.
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Dilekçe
Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, 
ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla 
yazılan resmî mektup türlerinden en yaygını dilekçedir. Dilekçelerin yazımında 
uyulması gereken noktalar şöyledir:

1. Dilekçe kağıdının üst kenarından bir miktar boşluk bırakıldıktan sonra is-
teğin iletildiği makam adı yazılır ve alt satıra geçilerek makamın bulundu-
ğu yer adı yazılır.

2. Metin bölümü birkaç maddeden oluşmuyorsa paragraf başı kadar boşluk 
bırakılarak yazıya başlanır. Dilek, hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek, 
açık ve anlaşılır bir ifade ile bildirilir. Anlatılmak istenen her şey kısa ve öz 
biçimde yazılmalıdır.

3. Dilekçenin metin bölümü “arz ederim” ifadesiyle sonlandırılmalıdır. 
4. Metin bölümünün sonuna sağ alta tarih yazılır. Tarihin altına imza atılır. 

İmzanın altına da ad ve soyad yazılır.
5. İmza bölümünden sonra kâğıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgileri 

yazılır.
6. Dilekçede ek belge varsa kağıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgileri-

nin altına sıralanır.

Dilekçeler daima bir üst makama yazılır. Konusuna ve usulüne uygun olmak koşuluy-
la ilgili makam, verilen dilekçeyi kabul etmek zorundadır. Dilekçeyle ilgili bir belge, 
evrak varsa dilekçeye ek olarak verilebilir. Dilekçenin genel çizgileri olmasına rağmen 
farklı kurumlarda kullanılan dilekçe örnekleri değişiklik gösterebilmektedir.

Eskiden arzuhal ya da istida 
diye de adlandırılan bu tür, 
çoğunlukla çizgisiz dosya 
kâğıdına yazılır.

Dilekçelerde ad, soyad, tarih 
ve imza mutlaka bulunmalıdır.

Örnek 6.1: Doğru Hazırlanmış Bir Dilekçe Örneği

Anadolu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına,

ESKİŞEHİR

Fakülteniz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf 223765 numaralı öğrenci-
siyim. 23. 05. 2011 tarihinde yapılan Edebiyat Bilgi ve Teorileri dersi final sına-
vına rahatsızlığım nedeniyle katılamadım.

Anadolu Üniversitesi Hastanesinden almış olduğum 2 (iki) günlük istirahat 
raporu ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.
    
25. 05. 2011

(İmza)
Ahmet Durmaz

Adres:
Işıklar Mahallesi
Ecegül Sokak 19/3
26470 Tepebaşı, Eskişehir

Ekler:
EK-1 (1 adet sağlık raporu)
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Tutanak
Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği 
anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılara tutanak adı verilir. Toplantı 
tutanağının konusunu, meclis, mahkeme, kulüp, siyasi parti ve kongre toplantıla-
rı, apartman yönetimi toplantıları vb. yerlerde yapılan toplantılardaki konuşma-
lar ve görüşmeler oluşturur. Olay tutanağı, kavga, çatışma, hırsızlık, iş kazası gibi 
konuları içerir. Olay tutanağı, yalnızca konuyla ilgili kişilerce düzenlenir. Olay tu-
tanağı olaydan hemen sonra, toplantı tutanağı ise görüşmelerin başladığı andan 
itibaren düzenlenmelidir. Yazılı ve yasal bir belge olan tutanak, yalnızca yetkili 
ve sorumlu kişilerce düzenlenir. Bu niteliğe sahip olmayan kişilerce düzenlenen 
tutanakların hiçbir yasal değeri ve geçerliliği yoktur.

Tutanak, eskiden zabıt olarak adlandırılıyordu. Tutanağı düzenleyen kişiye de zabıt 
kâtibi deniyordu.

Karar
Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplan-
tı veya oturumlardan sonra oluşan görüşleri, komisyonların gerçekleştirdikleri 
çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına karar adı verilir. 
Toplantılardan sonra varılan sonuçlar, bir karar olarak karar defterine geçirilir. 
Kararlar, toplantıya katılanların oylarıyla belirlenir. Bir karar yazılırken şu nokta-
lara dikkat edilmesi gerekir:

1. Karar yazısının başına sırasıyla karar tarihi ve günü, karar numarası, otu-
rum yeri ve saati yazılır.

2. Giriş bölümünde toplantının gündemi ya da konusu belirtilir. 
3. Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde 

yazılır.
4. Karar yazısı “oy birliğiyle karar verildi” veya “oy çokluğuyla karar verildi” 

ifadesiyle sonlandırılır. 
5. Karar yazısının en altına toplantı başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ya-

zılır ve bu kişiler kararı imzalarlar. Kararlar ya karar defterine elle okunaklı 
ve düzenli bir biçimde yazılır, ya da bilgisayarla yazıldıktan sonra başkan ve 
üyelerce imzalandıktan sonra karar defterine yapıştırılır.

Herhangi bir olayın 
gerçekleşmesi durumunda, 
olayı kayıt altına almak 
amacıyla hazır bulunanların 
onayı ve imzası alınarak 
yazılan yazılara da tutanak 
denmektedir. 

Tutanaklarda elde edilen hazır 
durum anlatılmalı, yoruma 
veya kişisel görüşlere yer 
verilmemelidir.

Örnek 6.2: Olay Tutanağı Örneği

TUTANAK
23. 05. 2011 tarihinde saat 16.00 da Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 10 nolu 

derslikte yapılmakta olan Türk Dili dersi final sınavında ........isimli ve ..........numaralı 
öğrencinin kopya çekmeye teşebbüs ettiği saptanmıştır.

Sınav kağıdına ve kopya malzemelerine el konan öğrenci sınıftan çıkarılmıştır. Sözü 
edilen kopya malzemeleri ekte sunulmuştur. 

İşbu tutanak tarafımızdan düzenlenmiştir. 
  23. 05. 2011
Gözetmen     Türk Dili dersinin sorumlusu

Ali Kaya Nezihe Türkan
(İmza) (İmza)
 

EK-1: Sınav kâğıdı ve kopya malzemeleri

Resmî bir yazı niteliği taşıyan 
karar yazıları, taraflar arasında 
bağlayıcıdır.
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Örnek 6.3: Yönetim Kurulu Toplantı Örneği

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi: 13.09.2012
Toplantı No: FYK-2012-08
Fakülte Yönetim Kurulu 13 Eylül 2012 günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemle top-

lanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır. 
Gündem: 
1. Aydan Şimşek’in atamasının görüşülmesi.
2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Özge Tekan’ın dilekçesinin görüşülmesi.

Kararlar
1. Aydan Şimşek’in Fakültemiz Sosyoloji Bölümüne öğretim görevlisi olarak atan-

ma başvurusu ile ilgili dosyası incelendi ve adayın yazılı sınavı yapıldı. Aydan 
Şimşek’in belirtilen şartları sağlaması ve yapılan yazılı sınavda başarılı olma-
sından dolayı, YÖK’ün 2547 sayılı kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
uyarınca Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüne öğretim 
görevlisi olarak atanması hususunun Rektörlük Makamına arzına,

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 221108005 numaralı Özge Tekan’ın 
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı, Bahar Döneminde alabileceği TDE 200 kodlu bö-
lüm seçmeli dersleri açılmadığı için lisans yönetmeliğinin 21. maddesi 5. bendine 
istinaden bu dönem açılmış olan TDE 361 Yazarlık I dersini almasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir. 

(imza)  (imza)   (imza)   (imza)

Rapor
Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında ortaya 
çıkan görüşlerin sunulduğu yazı türüne rapor adı verilir. Rapor da tutanak gibi 
bilimsel yazı türlerindendir. Ancak tutanakta olay olduğu ve görüldüğü gibi yazı-
ya aktarılırken, raporda kişisel düşünce ve yorumlara yer verilir. Raporda öncelik-
le mevcut durumu anlama, olayın ayrıntılarına hakim olma, bütün ayrıntılarıyla 
olayı kanıtlarıyla birlikte yazılı hale getirme söz konusudur.

Bilimsel araştırma raporlarını bu bağlamdan ayrı değerlendirmek gerekir.

Rapor, çok geniş bir yelpazede hazırlanabilen bir yazı türüdür. Deney raporu, 
tez raporu, çalışma raporu, hava raporu, ölüm raporu, yıllık faaliyet raporu, tek-
nik rapor vb. konularda rapor hazırlanabilir. Raporu hazırlayacak kişinin konuyla 
ilgili uzmanlığının olması önem arz eder. Bu bakımdan rapor hazırlama görevi 
konunun uzmanı olan kişilere verilmelidir.

Resmî yazılar ve resmî yazı türlerini örneklerle ele alan Mesleki Yazışmalar adlı 
kitaptan ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. (Bahar, E., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011)

Rapor hazırlanırken önce yazılı kaynaklara başvurmak, konuyla ilgili yeterli 
malzeme ve bilgi toplamak gerekir. Eğer gerekliyse konuyla ilgili kişilerin görüş-
lerine müracaat edilerek onlarla mülakat yapılabilir. Raporu hazırlayacak kişide 
konu hakkında etraflıca bilgi sahibi olduğu kanaati uyanıncaya kadar bilgi top-
lama işlemi devam etmelidir. Bu inceleme sırasında gerekliyse kanun, yönetme-

Raporlar; araştırma raporları, 
uzman raporları, durum 
raporları ve öneri raporları gibi 
işlevine göre farklı biçimlerde 
adlandırılabilir.
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lik, tüzükler de incelenebilir. Rapor hazırlamanın son safhasını yazma oluşturur. 
Konuyla ilgili bütün veriler toplandıktan ve bir sonuca ulaşıldıktan sonra yazma 
işlemine geçilmelidir. Raporlar belli bir plan çerçevesinde hazırlanmalıdır. Daha 
önce benzer raporların hazırlanmasında oluşmuş ve genel kabul görmüş bir rapor 
düzeni varsa bu düzen içinde rapor yazılabilir. Eğer böyle bir hazır format yoksa 
konunun durumuna göre, mantıksal bir sıra izlenmelidir. Raporun niteliği, ince-
lenen konunun olumlu ve olumsuz yönleri, nedenleri, yansımaları ve sonuçta va-
rılan yargı açıkça belirtilmelidir. Oluşacak kanaat olumlu da olsa olumsuz da olsa 
duygusallıktan uzak, açıkça ifade edilmelidir. Raporda ileri sürülen olumlu veya 
olumsuz görüşler kesin kanıtlarla somut bir biçimde açıklanmalıdır. Raporların 
sonuç bölümü, raporu hazırlayanın görüşüne göre işlem yapılacağından, özellikle 
tek kişi tarafından hazırlanan raporlarda önem arz eder. Bu nedenle rapor hazır-
layan kişi konuyla ilgili oluşan kanaatini tarafsız bir şekilde ifade etmelidir. Bun-
lar daha çok kişisel raporlar olarak adlandırılır. Birden çok kişinin hazırladığı ve 
ortak görüşü yansıtan raporlar da ortak raporlar olarak adlandırılır. Bazen de bu 
raporlar periyodik aralıklarla günlük, aylık, yıllık vb. hazırlanabilir. Bazı raporlar-
da konuyla ilgili belgeler bulunabilir. Bu belgelerin türü, sayısı ve kaynağı rapor 
sayfasında belirtilir ve “Ekler” başlığı altında bu belgeler sıralanabilir.

Raporu hazırlayan kişi veya kişilerin ad, soyad, unvan ve imzalarının raporda mut-
laka yer alması gerekir.

Örnek 6.4: Rapor Örneği
“İstiarenin Belâgat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Dene-
mesi” adlı makale hakkında rapor
“İstiarenin Belâgat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi” 
adlı makale, edebî sanatlardan biri olan istiarenin belâgat kitaplarından günümüze ka-
dar tanımlamaları ve tasniflerini eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmektedir. 
Yazar, istiarenin edebî sanatlarla ilgili kitaplardaki bazı tanımlama ve örneklerinin ha-
talı olduğunu, edebi sanatların geçmişten günümüze nasıl aktarıldığını ve aktarılırken 
ne gibi hatalara düşüldüğünü belâgatla ilgili eserleri inceleyerek ortaya koymaktadır. 
Kendi içinde bir tutarlılığı, düzeni ve en önemlisi de bir tezi olan bu makale, bilimsel 
bir yaklaşımla ele alınmış, alanda bir boşluğu dolduran ve gözlem ve verilere dayanan 
özgün bir çalışma olarak değerlendirilebilir. 
Bu haliyle yayımlanabilir gibi görünen makale hakkında birkaç noktaya aşağıda işaret 
edilmiştir:
1. Makalenin ilk cümlesi çok uzundur. Makalelerin ilk cümlelerinin okuyucuyu yazı-

ya bağlama düşüncesi dikkate alındığında, tek ve uzun bir cümlede çok şey söylen-
mek istenmiş havası uyandırmak akademik üsluba ters düşmektedir. İlk paragraf 
için, birkaç cümleye bölünen daha uygun bir üslup tercih edilebilir. 

2. Yazar, makalenin ilerleyen bölümlerinden birini “İstiarenin Batı Retoriğindeki 
Karşılığı” başlığına ayırmakta ve istiarenin Batı retoriğindeki karşılığının “allusion” 
olduğunu ve yanlış ifade edildiğini belirtmektedir. Yazar, sadece yanlış kullanımına 
işaret etmekle kalmayıp öneri ortaya koysa böyle bir başlık makalenin bütünlüğü 
içinde anlam kazanacaktır. 

Bu çerçevede önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra makalenin yayımlanması uygundur. 
10. 03. 2009

 Doç. Dr. Ayşe Begüm Yılmaz
(İmza)
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Öz Geçmiş
Öz geçmiş, kamu veya özel kuruluşların iş başvurusu sırasında kişilerin nitelik-
lerini kısaca anlatmalarını istediği yazı türüdür. Öz geçmiş, kuruluşların istediği 
niteliklere sahip kişiyi tercih edebilmesine olanak sağlar. Bu şekilde kuruluşlar, 
birçok kişiyle birebir görüşmeden önce öz geçmişe bakarak eleme yapma şansına 
sahip olur. Öz geçmiş, uluslararası bilimsel bir terim olarak “Curriculum Vitae 
(CV)” olarak adlandırılır. Öz geçmişte yazılan bilgilerin doğru ve ispatlanabilir 
nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Gerekli bilgiler tek sayfada en iyi biçimde 
ortaya konulmalıdır. İyi hazırlanmış bir öz geçmişte adayın kim olduğu, bugüne 
kadar neler yaptığı, becerilerinin neler olduğu, neleri bildiği ve adayın gelecek 
hedefleri belgelenir.

Öz geçmiş, herhangi bir kurum 
veya kuruluş tarafından 
özel amaçlarla istenen ve 
kişinin hayatını, öğrenimini, 
yeteneğini, deneyimini, iş 
yapma gücünü belirten, kısaca 
kişiyi tüm özellikleri ile tanıtan 
kısa bir yazı türüdür.

Örnek 6.5: Öz Geçmiş Formu Örneği

ÖZ GEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler:
Adı, soyadı :..................................
Doğum yeri ve tarihi :..................................
Medeni durumu :...................................
Askerlik durumu :...................................
Sürücü belgesi :...................................

Eğitim Bilgileri:  Yer  Mezuniyet Tarihi
İlköğretim :...................................................  .....................................
Lise : ............................................................  .....................................
Üniversite : ..................................................  .....................................
Yüksek Lisans: ............................................  .....................................
Doktora : .....................................................  .....................................

Yabancı dil ve derecesi :.............................. 
Bilgisayar bilgisi :..............................

İş Deneyimi:
Kurum veya Kuruluş Adı Görevi  Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi
......................................... ........... ........................ ........................... ...........................
......................................... ........... ........................ ........................... ...........................

Nitelikler, Beceriler:
Sertifikalar:.......................................................
Gerçekleştirilen projeler:.......................................
Yayınlar: .........................................................
İlgi Alanları:......................................................

Kişisel Özellikler:................................................

Başvurulan İş:....................................................

Referans Olabilecek Kişiler:
1......................................................................
2. .....................................................................

Haberleşme:
1. İkametgah Adresi :........................................
2. Telefon  :........................................
3. E-posta  :........................................
4. Faks  :........................................
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Bazı kurumların adaylarda aradığı bilgileri içeren hazır formlar mevcuttur. 
Eğer öz geçmiş isteyen kurumun belirli bir formu yoksa sıralamaya ad, adres ve 
telefon numarası, medeni durum gibi kişisel bilgiler vermekle başlanır. İlk işten 
başlayarak çalışılan işyerleri, yapılan görevler, taşınan unvanlar belirtilir. Eğitimle 
ilgili bilgiler, ilköğretim sonrası alan ve düzeyleri de belirtilerek tarih sırası ile 
yazılır. Sahip olunan beceriler, girmek istenen işle bağlantıyı ortaya çıkaracak bir 
şekilde sıralanır. Alınmış olan eğitimler, özel kurslar, seminerler ve akademik 
çalışmalar belirtilir. Kişisel veya sosyal başarılar, üye olunan kuruluşlar, sosyal 
faaliyetler ve özel ilgi alanları yazılır. Öz geçmişte referans yazmak zorunluluğu 
yoktur. Ancak istenildiği takdirde referans alınabilecek kişilerin adları, meslekleri 
ve iş adresleri, telefonları verilmelidir. Bazı referanslar öz geçmiş sayfasından ayrı 
olarak mektup biçiminde oluşturulabilir.

Öz geçmiş beyaz, düz bir kâğıda yazılır. Öz geçmişin el yazısı ile yazılması ter-
cih edilmediğinden daktilo veya bilgisayar ile yazılmalıdır. Haberleşmek için açık 
adres yazılmalı, e-posta adresi olarak kişinin adı ve soyadı veya kısaltılmış biçimi 
kullanılmalı, sanal ve takma adlar kullanılmamalıdır.

Özel Yazışmalar
Özel yazışmalar, kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazış-
malardır. Özel yazışmalar, amaçlarına ve yazım biçimlerine göre farklılık gösterir. 
Aşağıda özel yazışma türlerine yer verilmiştir. 

Mektup
Mektup, bir yakına bir dileği, isteği ya da arzuyu iletmek amacıyla yazılan ya-
zılara denir.  Kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî iletişimi sağlayan bir 
yazı türü olan mektup, geçmişte en çok kullanılan iletişim aracı olmasına karşın 
günümüzde kullanım sıklığını yitirmiş bir türdür. Mektuplar genellikle çizgisiz, 
beyaz kağıda yazılır. Özel ve edebî mektuba bir hitap ile başlanır. Bu hitap, mek-
tup yazılan kişinin yakınlığına ve samimiyet derecesine göre farklılık arz edebilir. 
Mektubun tarihi, kâğıdın sağ üst kenarına yazılır. Mektuplar, işledikleri konuya 
göre özel mektup, edebî mektup, iş mektupları, resmî mektuplar ve açık mektup 
olmak üzere olmak üzere beş gruba ayrılır.

Resmî yazışmalar ve özel yazışmalar arasında ne gibi farklar vardır?

Özel Mektup
Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplar-
dır. Bu türden mektuplar sadece yazanı ve kendisine yazılanı ilgilendirir. Bu tür 
mektuplarda yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri 
de karşı tarafa iletmek amaçlanır. Özel mektubun diğer bir özelliğiyse insanların 
duygu dünyalarını yansıtmasıdır. Mektubu özel kılan da mektubun bu yönüdür. 
Bu mektupların eşe dosta, akrabalara yazılanlarına sağlık mektupları; görülen 
yardım, iyilik, anlayış üzerine yazılanlara tebrik mektupları; nişan, nikah, düğün, 
açılış çağrısı ifade edenlere davet mektupları denmektedir.

Özel mektup, hitap cümlesiyle başlar. Mektubun metin bölümü yazılış amacı-
na uygun olarak düzenlenir. Metin bölümünün sonunda selam, saygı ve iyilik bil-
diren ifadeler yer alır. Yazının sağ altına imza atıldıktan sonra ad ve soyad yazılır. 
Aşağıda Behçet Necatigil’in ailesine yazdığı mektubu özel mektup örneği olarak 
okuyabilirsiniz.

3

Özellikle duygu ve 
düşüncelerin anlatım aracı 
olarak kullanılan özel mektup, 
günümüzde teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte gölgede 
kalmış bir yazı türüdür.
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Örnek 6.6: Özel Mektup Örneği

Knokke-Le Zoute, 30 Ağustos 1974, Cuma
Sevgili Huriye, Selma, Ayşe, 
Saat öğleden sonra dördü çeyrek geçiyor. Evvelki gün öğle üstü Brüksel’e gelmiştik. 

Binbir telâş içinde, sora soruştura gideceğimiz yeri öğrendik. Valizleri hava alanında 
emanetçiye bırakmıştık, orta halli bir lokantada 200 franga bir kap yemekle iki bardak 
bira içerek gene havaalanına döndük trenle. Bavulları alıp tekrar Brüksel. Oradan başka 
trene binip Knokke-Le Zoute denilen yere geldik. Bize ayrılan oteli bulduk. Ayrı oda-
lara yerleştik. Gece dokuz buçuğa geliyordu. Sokakları tarayıp lokanta vitrinlerindeki 
yemek fiyat listelerine bakarak, en ehvenini seçip karnımızı doyurduk. /…/

Şiir toplantıları bu sabah onda başladı. Açış konuşmaları saat 12:00’ye kadar sürdü. 
Saat 3’te tekrar toplanılmak üzere öğlen tatili yapıldı. Konuşmalar Fransızca. Ben hep 
Avusturya heyetine bakındım, gece bulamamıştım kimseyi, öğle üzeri yakalara baka 
baka, on sene kadar önce birkaç şiirini çevirip Türk Dili dergisinde bastırdığım Ernst 
Jandl’ı yakaladım, iki de arkadaşı vardı. Tanıttım kendimi. Meğer onlar da Fransızca 
bilmezlermiş. Bunu öğrenince içim rahat etti. (…)

Şurda cumartesi, pazar, pazartesi, üç gün kaldı. O da geçer. 4 Eylül çarşamba günü 
Brüksel’den İstanbul’a uçacağız herhalde. Belçika müthiş pahalı. Tahsin’le vitrinle-
re bakıyoruz hep. Tahsin mukayeseler yapıyor. Fransa’dan sonra en pahalı yeriymiş 
Avrupa’nın. 3170 franktan 1200 frank kaldı üç gün içinde. Ortada alınmış birşey yok. 
Gideriz, ederiz, Paris, Londra deyip duruyorduk. Şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüyo-
ruz. Tahsin önce şöyle şöyle diyor, sonunda benim dediğime geliyor, düşünmeye başlı-
yor. Hiç değilse ben her gece gömlek yıkıyorum, Tahsin onu bile yapmıyor. Hasılı boşa 
koyuyoruz dolmuyor, doluya koyuyoruz almıyor.

Dur bakalım!.. z
Gene yazarım. 
Kimseye kart gönderemedim, üşeniyorum, içimden gelmiyor.
Her şey önce iç rahatlığına bağlı. Siz benim için Beşiktaş’a kapanmayın, benim ne 

zaman döneceğim belli değil. Kumburgaz’da da bulurum sizi.
Gene yazarım. Gün ola, hayrola! Gözlerinizden öperim.

B. Necatigil

Bazı kaynaklarda anlatım özelliklerindeki benzerlikten dolayı özel mektuplar 
içinde değerlendirilen edebî mektuplar, edebiyat dünyası içindeki kişilerin yazdık-
ları mektuplardır. Bu mektupların sanatsal yönü daha ağır basmakta ve genellikle 
sonraki yıllarda edebiyat araştırmacıları tarafından yayımlanmaktadır. Aşağıda 
Rilke’nin yazdığı mektubu edebî mektup örneği olarak okuyabilirsiniz.

Bir yazılı anlatım türü olarak edebî mektupları içeren mektup ile ilgili ayrıntılı bilgi 
edinmek isterseniz Hece Dergisi Mektup Özel Sayısını inceleyebilirsiniz. (Ankara, 
Hece Yayınları, Sayı: 114 / 115 / 116, 2006)
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Örnek 6.7: Edebî Mektup Örneği

(... ) Şiirlerinizin iyi olup olmadığını soruyorsunuz. Bana yöneltiyorsunuz bu soru-
yu. Daha önce de başkalarına yönelttiniz. Dergilere yolluyorsunuz şiirlerinizi. Onları 
başka şiirlerle karşılaştırıyorsunuz ve kimi dergilerin yazı işleri kurullarının şiirlerini-
zi geri çevirmeleri sizi tedirgin ediyor. Mademki bir öğüt için başvurdunuz bana, size 
bu tür girişimlerden tümüyle el çekmenizi salık vereceğim. Gözlerinizi dışarı çevir-
mişsiniz; ama işte en başta vazgeçmeniz gereken şey. Kimse akıl veremez, yardım elini 
uzatamaz size, hiç kimse. Tek çıkar yol gözlerinizi kendi üzerinize çevirmenizdir. Size 
yazmanızı buyuran nedeni araştırıp ele geçirmeye bakınız. Yüreğinizin tâ en dip köşe-
sinde kök salıp salmadığını araştırınız bu nedenin. Yazmanız diyelim yasaklandı, ölür 
müydünüz o zaman ya da yaşar mıydınız eskisi gibi, bunu açıklayın kendi kendinize. 
Özellikle şunu yapın: Gecelerinizin en kuytu saatinde kendinize şu soruyu yöneltin: 
İlle de yazmam gerekiyor mu? Deşin içinizi, diplere inin, derinlerden bir yanıt ele ge-
çirmeye çalışın. Ve bu yanıt onaylayıcı nitelik taşıyorsa sorduğunuz sorunun karşısına, 
“evet yazmam gerekiyor” gibi güçlü ve yalın bir yanıtla çıkabiliyorsanız o zaman bu 
zorunluluğa göre kurun yaşamanızı; en sudan, en değersiz saatine dek yaşamınızı bu 
içsel dürtünün simgesi ve kanıtı yapın. O zaman yeryüzündeki ilk insan sizmişsiniz gibi 
gördüğünüz ve yaşadığınız, sevdiğiniz ve yitirdiğiniz ne varsa dile getirmeye çalışın. 
Aşk şiirleri yazmaya özenmeyin, herkesin pek aşina olduğu, pek alışılmış biçimlerden 
kaçın, hepsinden zordur bunlar çünkü, geçmişten eli yüzü düzgün, hatta kimisi nefis 
denecek yığınla şiirin elde bulunduğu bir alanda özgün eserler yaratabilmek büyük bir 
gücü, olgun bir beceriyi gerektirir. Dolayısıyla, genel temalardan kurtulup kendi gün-
lük yaşamınızın temalarına sığınınız; hüzünlerinizi, isteklerinizi, geçici düşüncelerini-
zi, herhangi bir güzelliğe karşı duyduğunuz inancı anlatın; içten, çığırtkanlıktan uzak, 
alçak gönüllü bir yüreklilikle anlatın bütün bunları; ruhunuzdakileri dışa vurabilmek 
için çevrenizdeki nesnelerden, düşlerinizdeki imgelerden, anımsamalarınızdaki görün-
tülerden yararlanın. Günlük yaşamınız size yoksul görünüyorsa suçlamayın onu; kendi 
kendinizi suçlama konusu yapın, günlük yaşamın zenginliklerini sahneye davet edebi-
lecek kadar şair sayılamayacağınızı söyleyin kendinize; çünkü yaratıcı kişiler için sefalet 
diye bir şeyin, sefil ve üzerinde durulmaya değmez bir şeyin sözü edilemez. Diyelim 
bir tutukevindesiniz de duvarlar dış dünyanın seslerinden hiçbirini içeri koyvermiyor, 
duygularınız tarafından algılanmasını önlüyor bunun. Böyle bir durumda bile çocuk-
luğunuz, bu olağanüstü, bu krallara yaraşır zenginlik, bu anımsamaların hazinesi hâlâ 
sizin içinizde değil midir? Dikkatinizi bu hazineye yöneltin. Geçmişin derinliklerine 
gömülmüş uzak duyumsamaları içinizden çekip çıkarın gün ışığına; böylelikle kişiliği-
niz sağlamlaşacak, yalnızlığınız açılıp yayılarak loş bir eve dönüşecek ve başkalarının 
şamatası bu evin uzağından geçip gidecektir. (...)

Rilke, Rainer Maria, Genç Bir Şaire Mektuplar, (çev. Kâmuran Şipal), İstanbul, 2001.

İş Mektubu
İş mektupları, işle ilgili konularda ticari kuruluşların birbirleriyle ya da ticari ku-

ruluşlarla kişilerin iletişimlerinde kullanılan mektuplardır. Bu mektuplarda konusu 
ne olursa olsun bir iş veya hizmet söz konusudur. Bu mektup türünde kısa, öz, an-
laşılır ve kesin ifadeler kullanılır. Bir iş mektubu hitap cümlesiyle başlar. Kağıdın 
sağ tarafına tarih yazılır. Adres ve tarihten sonra uygun bir aralık bırakılır, paragraf 
yapılarak doğrudan istek yazılır. Ardından istek, ihtiyaç ya da mektup konusu olan 

Birden fazla istek, bir iş 
mektubunda dile getirilmez, 
her istek ayrı bir mektupta 
ifade edilir. Kurumlar 
arasındaki iş mektupları, 
kurumların ad ve adreslerini 
belirten özel kağıtlara yazılır.
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durum kısaca ele alınır. Bu bölümden sonra saygı ifadesiyle mektup sona erer. 
Metin bölümünün sağ altına ad ve soyad yazılarak üst kısmı imzalanır.

Örnek 6.8: İş Mektubu Örneği

GRAFİKER YAYINLARI ANONİM ŞİRKETİNE
  1. Cadde, 33. Sokak No: 6, Balgat/ Ankara
 12. 04. 2010
Yayınevinizin 2002 yılında basmış olduğu, Doç Dr. Ata Adem tarafından hazırla-

nan “Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yöntemler” başlıklı eseri çok aramama rağmen bula-
madım. Yayınevinizde varsa bu eserden 5 adet göndermenizi istiyorum. Mevcudunun 
olduğunu ve gönderebileceğinizi bildirmeniz halinde banka hesabınıza havale yapaca-
ğım. 

Saygılarımı sunar, ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

 (İmza)
 Bayram Tezcan

Adres: .....................
........................
Telefon ve e-posta:.......................

Resmî Mektup
Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî 
yazılarla, bunların vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. 
Resmî mektuplar ve iş mektupları biçim ve içerik açısından bakıldığında dilekçe 
yazımı ile benzerlik göstermektedir. Dilekçeden farkı, bu tür mektuplarda tarihle 
birlikte mektubun sıra numarası ve konusunun belirtilmesidir. Cevap niteliğinde 
olan resmî mektuplarda ilgi hanesine cevabı olduğu mektubun sayı ve tarihi, konu 
başlığına da kısaca maksat yazılır. Bundan sonra iki ya da üç satır aralığı bırakıla-
rak mektup yazılır.

Konu ile ilgili olarak dilekçe örneğine bakabilirsiniz.

Açık Mektup
Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve hal-
ka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektup-
lardır. Toplumu ilgilendiren ya da bireysel bir konuda kamuoyunun da desteğini 
almak maksadıyla etki artırmak amaçlı yazılan mektup türüdür.
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Özet

Bilimsel yazıların farklılığını açıklayabilmek
Bilimsel yazı, yazarın konu ile ilgili başka kay-
naklara göndermede bulunması sebebiyle araş-
tırma süreci gerektiren ve anlatım tarzı ile de 
özenle oluşturulması gereken bir yazı türüdür. 
Yani bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla il-
gili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların 
hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, 
kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım stan-
dardına uygun olarak vereceğini düşünmek, 
düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine 
karar vermek gibi konularda belirleyici olmak 
durumundadır. Böyle bir yazı ortaya koyabilmek 
bir araştırma ve yazma safhasını içeren, ortaya 
konacak yazının uzunluğuna göre değişen, za-
man alacak bir süreç gerektirmektedir.

Bilimsel araştırma sürecini ve bilimsel üslubu be-
timleyebilmek
 Bilimsel yöntemlerle oluşturulan bir yazı, sade-
ce yazarın duygu ve düşüncelerinin ifadesinin 
ötesinde, başka bilimsel kaynakların da ince-
lenmesini ve bu kaynaklardan yararlanılmasını 
zorunlu kılan bir yazı olması sebebiyle bir sü-
reç gerektirmektedir. Bu süreç, çalışılacak ko-
nuya karar verilmesi ile başlar. Seçilecek konu, 
çözümüne ihtiyaç duyulan bir problem olma-
lıdır. Konu belirlendikten sonra yapılacak ilk 
iş konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları 
belirleyip incelemektir. Böylece araştırmacının 
konuya katkısının ne olacağı daha da netlik ka-
zanacaktır. Konuyla ilgili kaynakları ve bilgileri 
yazıya dönüştürmeye hazır olan yazar, yazının 
giriş bölümünde araştırmanın amacını açıkça 
ifade etmelidir. Giriş bölümünün ardından araş-
tırmacı, yazısına başlar ve girişte izleyeceğini 
belirttiği yöntemle, sınırladığı konu ve sorduğu 
sorular çerçevesinde yazısını oluşturur. 

 Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi ke-
limelerle ifade edileceği önemli bir konudur. 
Bilimsel üslup, bu tür araştırmalarda tercih edil-
mesi gereken bir üsluptur. Yazar, bu üslup çerçe-
vesinde kişisel ve duygusal ifadelerden, günlük 
konuşma dilinden, polemikten kaçınmalıdır. 
Aynı zamanda genelleyici ve belirsiz ifadeler ve 
kanıtlanamayacak düşüncelerin de bilimsel üs-
lupta yeri yoktur. Bilimsel üslubun en başta ge-

len özelliği “kelime ekonomisi” olarak tanımla-
nan, anlatılmak isten şeyi en açık ve en az kelime 
ile ifade etme anlamındaki yöntemdir.

Bilimsel bir yazıda kaynak gösterimi ve kaynakça 
yazımını değerlendirebilmek
 Bilimsel çalışmalarda yararlanılan kaynaklara 
göndermede bulunmak, dikkat edilmesi gere-
ken en önemli noktadır. Kaynaklara atıf yapmak, 
kendi görüşümüzün nerede durduğunu vurgu-
lamak, konuya katkımızın ne olduğunu ortaya 
koymak ve konu ile ilgili araştırma yapanlara 
çalışılan konu ile ilgili bir çerçeve sunmak açıla-
rından önemlidir.

 Bilimsel yazı ölçütlerini standart hale getirmek 
amacıyla uluslar arası yayın ve bilim kuruluş-
ları genel kabul gören birtakım yazım tarzları 
belirlemişlerdir. Bu kurallar, bilimsel yazıların 
güvenilirliğini, yazım tekdüzeliğini ve alıntıların 
düzenliliğini sağlayıcı özellikler içermektedir. 
Makale gibi kısa yazı türlerinde alıntı yaptıktan 
sonra kaynağı metnin içinde gösteren sistemlere 
karşılık kitap, tez gibi uzun yapıtlarda kaynağı 
dipnotta göstermek daha çok tercih edilmek-
tedir. Her iki durumda da kaynakların metnin 
sonundaki kaynakça başlığı altında verilmesi ge-
rekmektedir.

Yazışma türlerini örneklendirebilmek
Yazışma türleri, resmî ve özel yazışmalar ol-
mak üzere iki gruba ayrılır. Resmî yazı, devlet 
kurumlarının kendi aralarında veya kişi ve özel 
kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla 
yazılan yazılardır ve bilimsel yazılarda olduğu 
gibi bu tür yazılarda da, uzun anlatıma dayalı 
edebiyat türlerinden farklı olarak konuyu doğ-
rudan ifade etmek amaçlanır. Dilekçe, tutanak, 
karar, rapor, öz geçmiş resmî yazı türleridir. Özel 
yazışmalar ise daha kişisel sebeplerle yazılan 
mektup türleridir. Özel mektup, edebî mektup, 
resmî mektup, iş mektubu ve açık mektup olmak 
üzere beş grupta değerlendirilmektedir.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
“Bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak 
araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazı-
sında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları 
yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini 
düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edece-
ğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak du-
rumundadır.”
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri ba-
rındıran bir yazı türüdür?

a. Fıkra
b. Deneme
c. Makale
d. Köşe yazısı
e. Röportaj

2. Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylen-
mek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekono-
misi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden 
hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?

a. Deneme-makale
b. Tutanak-hikâye
c. Roman-makale
d. Makale-dilekçe
e. Karar-köşe yazısı

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araş-
tırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?

a. Konuya karar vermek- yazının yöntemini ifade 
etmek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incele-
mek- sonuca ulaşmak- ilgili kaynaklardan alın-
tılar yapmak.

b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan 
çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade 
etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- so-
nuca ulaşmak.

c. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- 
konuya karar vermek- yazının yöntemini ifade 
etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- so-
nuca ulaşmak.

d. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- 
konuya karar vermek- ilgili kaynaklardan alın-
tılar yapmak- yazının yöntemini ifade etmek- 
sonuca ulaşmak.

e. Yazının yöntemini ifade etmek- konuya karar 
vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları ince-
lemek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- so-
nuca ulaşmak.

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın 
özelliklerinden biri değildir?

a. Kişisel ve duygusal ifadeler yer almaz.
b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle 

ifadesi makbuldür. 
c. Genelleyici ve muğlak ifadeler olmamalıdır.
d. Kelime ekonomisi yöntemi tercih edilmelidir.
e. Kuralsız, devrik cümlelere yer verilmemelidir. 

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda 
standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?

a. Bilgiye kolay erişimi sağlar.
b. Gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulan-

masını sağlar.
c. Zaman kaybını önler.
d. Okur, hızlı ve kolay bilgi akışı sağlar.
e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

6. Dünyada kabul gören genel yazım standartları-
na göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, 
antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih 
edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik 
diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım 
stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla veril-
miştir?

a. APA-MLA
b. CONSORT-APA
c. MLA-APA 
d. AMA-MLA
e. CHICAGO-MLA

7. Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken 
aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gere-
kir?

a. Hangi kaynaktan daha çok yararlanıldıysa ona 
göre bir sıralama yapmak

b. Kaynakları yazarlarının konuyla ilgili önemine 
göre sıralamak

c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik ola-
rak sıralanması

d. Kaynakların yazar adına göre alfabetik olarak 
sıralanması

e. Kaynakların eser adına göre alfabetik olarak sı-
ralaması
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Yaşamın İçinden
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalış-
mada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerek-
çe sunmaz?

a. Okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğu-
nu denetleme imkânı vermek

b. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, var-
sa destekleyen ve desteklemeyen görüş ve olgu-
ların varlığını belirterek, araştırmacının, bunla-
rı göz önüne aldığını kanıtlamak

c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak 
d. Okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği baş-

ka önemli kaynakları tanıtmak
e. Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vere-

rek, ahlaki ve yasal kurallara uymak

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma 
türlerinden biri değildir?

a. Dilekçe
b. Edebi mektup
c. Karar
d. Tutanak
e. Rapor

10. I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir 
konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlar-
dan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış 
deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü 

II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel 
kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şika-
yeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda 
bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup 

III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde 
söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen ya-
zıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü 

Yukarıda tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

a. Dilekçe-öz geçmiş-tutanak
b. Karar-tutanak-dilekçe
c. Öz geçmiş-iş mektubu-karar
d. Karar-dilekçe-tutanak
e. Rapor-tutanak-dilekçe

Dedektif ve İpuçları
Atasözünde değinilen samanlıkta iğne arama çabası-
nın eziyet verici yanı, iğnenin orada olduğundan emin 
olmamamızdır. Alan sınırlı, nesne belli olduğuna göre 
iğnenin bulunması olasıdır. Kuşkusuz yeterince özen 
ve sabır gösterildiğinde bir çift göz ve bir çift elle kolay-
ca bulunabilir. Saplar balyalanıp büyük bir mıknatısla 
taranırsa çabanızın oyun haline dönüşebilecek kadar 
kolaylaşacağı kesindir.

Bu peri masalı problemi ile araştırmacının gerçekleri 
araştırması arasında benzerlik vardır. Araştırmacının 
bulmaya çalıştığı bilgi, büyük olasılıkla bir kitaptadır 
ve bu kitap bir kütüphanededir; bunu bulmak için doğ-
ru balyayı bulup (bir kitap veya dergi) iğneye benzer 
bilgiyi çekip çıkarmak için manyetik zekasını kullan-
ması yeterlidir.

“Kütüphane” kayıtlı bilgilerin büyük bir kısmının top-
landığı bir hazinedir. Batı Afrika konusundaki makale-
nin yazarı, “Fernando Po’ya düşen yıllık yağmur mik-
tarının 2.5. m olduğunu” kütüphanedeki bir kitaptan 
bularak yazmıştır. Yağmur oranını, kendisinin ölçmesi 
olanaksızdı. Görgü tanıklarından doğrudan bilgi al-
mak ya da olay yerinde görüşmelerle araştırma yapmak 
dışında, laboratuvar ve açık alan çalışması veya kalın-
tıların incelenmesi çalışmasında, bilgiye giden en kısa 
yol, kütüphane araştırmasıdır. (...) Kütüphane, araştır-
macının uğrayacağı ilk limandır.

İşe yeni başlamış bir araştırmacının yabancı bir kütüp-
hanede kendini şaşkın, yalnız ve kaybolmuş hissetmesi 
doğaldır. “Kütüphaneyi” öğrenmeye karar vererek bu 
duygudan hemen kurtulabilirsiniz. Hangi büyüklükte 
olursa olsun her kütüphanede, deneyimli bir araştır-
macının bir bakışta kavrayacağı ortak özellikler vardır. 
Bu birkaç ortak noktayı keşfettikten sonra bir kütüpha-
neyi iyi tanımanın, hepsini tanımak anlamına geleceği-
ni hemen kavrarsınız.

Kaynak: Barzun, J. Ve Graff, H.F. (1997). Modern 
Araştırmacı. (Çev. F. Dilber). Ankara: TÜBİTAK Po-
püler Bilim Kitapları, 45-46.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Yazılar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Yazılar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Araştırma Süreci “ 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Araştırmada Dil ve 

Anlatım” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Yazımda Standartlaşma” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Yazımda Standartlaşma” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
7. c Yanıtınız yanlış ise “Kaynak Gösterme” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Kaynakça Yazımı” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Resmî Yazışmalar” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Resmî Yazışmalar” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Bilimsel bir araştırma, yazarın konu ile ilgili başka 
kaynaklara göndermede bulunması sebebiyle araş-
tırma süreci gerektiren ve anlatım tarzı ile de özenle 
oluşturulması gereken bir yazı türüdür. Yani bilimsel 
bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili önce bir kaynak 
araştırması yapmak durumundadır. Daha sonra bu 
kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belir-
lemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım stan-
dartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşünce-
lerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek 
gibi konularda belirleyici olmak durumundadır. Böy-
le bir yazı ortaya koyabilmek bir araştırma ve yazma 
safhasını içeren, ortaya konacak yazının uzunluğuna 
göre değişen, zaman alacak bir süreç gerektirmektedir. 
Böyle bir süreç de bilimsel araştırma olarak adlandırıl-
maktadır. Hikaye, deneme, köşe yazısı gibi yazı türle-
rinde böyle bir sürece gerek yoktur. Bu türden yazılar, 
kişinin kendisiyle baş başa kalarak yazabileceği ilhama 
dayalı türlerdir.

Sıra Sizde 2
Bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken üslup 
akademik üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişi-
sel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edi-
len polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda 
genelleyici ve muğlak ifadeler ve kanıtlanamayacak 
düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur. Akade-
mik üslubun en başta gelen özelliği, “kelime ekonomi-
si” olarak tanımlanan, anlatılmak istenen şeyi en açık 
ve en az kelime ile ifade etme anlamındaki yöntemdir. 
Düşüncelerin kuralsız, devrik cümle yapısıyla ve fiilsiz 
cümlelerle ifadesinden kaçınılmalıdır.

Sıra Sizde 3
Resmî yazı, devlet kurumlarının kendi aralarında veya 
kişi ve özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak ama-
cıyla yazılan yazılardır. Dilekçe, tutanak, karar gibi yazı 
türleri bu gruba girer. Özel yazışmalar ise daha çok ki-
şisel konularla ilgili yazılan mektup formundaki yazı-
lardır. Resmî yazılarda, uzun anlatıma dayalı edebiyat 
türlerinden farklı olarak konuyu doğrudan ifade etmek 
amaçlanır. Bu tür yazılarda estetik kaygı, üslup özelli-
ği, kurgusallık ve düşünce aktarımı aranmaz. Özellikle 
edebî ve özel mektuplarda ise duygu ve düşüncelerin 
herhangi bir forma bağlı kalmaksızın aktarımı söz ko-
nusudur.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Okumanın temel niteliklerini sıralayabilecek,
Okuduğunu anlama kavramını değerlendirebilecek,
Okuma alışkanlığı kavramını irdeleyebilecek,
Okuduğunu anlama stratejilerini sıralayabilecek,
Eleştirel okuma kavramını açıklayabilecek,
Dinlemenin temel niteliklerini sıralayabilecek,
Dinleme sürecini etkileyen faktörleri değerlendirebilecek,
Dinleme türlerini sıralayabilecek, 
Okuma-dinleme ilişkisini betimleyebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Okuma
•	 Okuduğunu	anlama
•	 Okuma	alışkanlığı
•	 Okuduğunu	anlama	stratejisi

•	 Eleştirel	okuma
•	 Dinleme
•	 Dinleme	süreci
•	 Dinleme	yöntemleri

İçindekiler
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•	 OKUMA	
•	 OKUDUĞUNU	ANLAMA												
STRATEJİLERİ

•	 ELEŞTİREL	OKUMA
•	 DİNLEME
•	 OKUMA-DİNLEME	İLİŞKİSİ

TÜRK DİLİ II



OKUMA
Temel dil becerileri, anlama ve anlatma olmak üzere iki temel bileşen üzerine ku-
rulmuştur. Bu temel beceriler içinde şekil 7.1’de görüldüğü gibi okuma ve dinleme 
anlamanın; konuşma ve yazma ise anlatmanın alt bileşenidir.

Bir yazıyı, bütün öğeleriyle algılama, anlama ve kavrama süreci olarak nitelen-
dirilen ve çok karmaşık bir süreç olan okuma ile ilgili değişik tanımlara rastlamak 
mümkün. Yapılan tanımlara bakıldığında okumayla ilgili mekanik ve anlamsal vur-
guların yoğun olduğu dikkati çekmektedir. Ön bilgilerin kullanılması, zihinde ya-
pılandırma, anlam kurma, analiz, sentez, ilişkilendirme, değerlendirme, örgütleme 
gibi işlemlerin bu süreçte gerçekleştiği düşünüldüğünde okuma sürecinin belleğin 
gelişimine önemli katkıları olduğu söylenebilir. Okuma ile ilgili tanımlar bir araya 
getirildiğinde okumanın işlevlerini de içeren şöyle bir tanıma ulaşılabilir:

Okuma; okurların yazılı metinden “anlam” çıkardıkları ya da yorumlarda bu-
lundukları (Tompkins, 1997: 250), ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur ara-
sındaki etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli 
bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci (Akyol, 2003), insanların kendi 
aralarında önceden kararlaştırdıkları özel sembollerin duyu organları yoluyla al-
gılanıp beyin tarafından yorumlanarak değerlendirilmesi (Yalçın, 2002: 47), ya-
zıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlama, seslere çe-
virme (TDK, 2009) bir yazıdaki sembolleri tanıma ve anlamlandırma etkinliği 
(Yangın, 1999: 68), yazılı bir metnin iletmek istediğini alabilme, anlama (Özen, 
2001: 91) demektir.

Okuma ve Dinleme

Şekil 7.1

Temel Dil Becerileri 
ve BileşenleriTEMEL D‹L BECER‹LER‹

Anlama Anlatma

Okuma Dinleme Konuflma Yazma
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Yeni teknolojiler, insanoğlunun dünyayı algılama yollarını ve dünya ile etkile-
şimini değiştirmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra elektronik teknolojilerin 
yaygınlık kazanmasıyla yeniliklerin ardı arkası durmamıştır. Bu yenilikler insan-
ların okuma alışkanlıklarını da doğrudan etkiler duruma gelmiştir. 

Temel dil becerileri ve alt bileşenleri nelerdir?

Okuma eylemi yazılı simgeleri anlamlandırma ile ilgili iken okuduğunu anlama 
daha karmaşık bir bilişsel süreci gerektiren anlamlandırma süreci olmasına karşın 
okuma, okuduğunu anlama ve okuma becerisi zaman zaman birbirinin yerine kul-
lanılan kavramlardır.

Görme ve seslendirme yönleriyle fizyolojik, kavrama yönüyle de zihinsel faali-
yet isteyen okuma becerisi okulda, işte, yaşamımızın her anında pek çok amaç için 
başvurduğumuz temel araçtır. Okuma eyleminin ana amacı yazılı metinden an-
lam çıkarmaktır. Anlama olmaksızın okuma boşuna bir çabadır. Bu konuda şunu 
söylemek abartı olmasa gerek. Bireylerin okuduğunu anlama becerileri ne derece 
geliştirilirse yaşam boyu yetkin okur yazar olma becerileri de o derece gelişir. 

En geniş anlamıyla okuma nedir?

Okuma sürecinde dikkat edilmesi gereken okumanın beş temel ilkesinden söz 
edilebilir (Akyol, 2005: 4-7):

1. Okuma anlam kurma sürecidir. Hiçbir yazılı kaynak kendini ifade edici 
değildir. Okuyucu ön bilgilerini kullanarak onu çözmeye çalışır. Anlam 
kurma sürecinde karşılaştırma, analiz ve sentez yaparak farklı düşüncelere 
ulaşma söz konusu olduğundan okuyucu metindeki anlamı değiştirirken 
kendisi de değişmektedir.

2. Okuma akıcı olmalıdır. Akıcı okuma; noktalama işaretleri, vurgu ve ton-
lamalara dikkat edilen, geriye dönüş ve kelime tekrarına yer verilmeyen, 
heceleme ve gereksiz duruşlar yapılmayan, anlam ünitelerine dikkat edile-
rek, konuşurcasına yapılan okumaya denir. Okuyucuların kelime tanıma ve 
ayırt etme işini doğru ve çabuk yapmaları zamandan tasarruf sağlamakta ve 
metni daha kolay çözmelerine katkıda bulunmaktadır. 

3. Okuma stratejik olmalıdır. Stratejik okuma; okuyucunun konuyla ilgili ön 
bilgilerini harekete geçirmesi, okuma türüne en uygun amaç ve yöntemi 
kullanarak okuma eylemini gerçekleştirmesi, zaman ve enerjiden tasarruf 
sağlamasıdır. 

4. Kişi okumaya güdülenmelidir. Okuma eyleminde güdülenmenin önemli 
bir yeri vardır. Güdülenme bireysel farklılıklar gözetilerek çok çeşitli yol-
lardan yapılabilir. Yüksek içsel güdülenmeye sahip, işe istekli ve kendi yet-
kinliğine inanan bireyler etkin ve başarılı okuyuculardır. Birey, okuma açı-
sından içsel güdülenmeye sahipse, yetenekli olduğuna inanıyorsa o zaman 
zor metinleri okuma ve anlamada ısrarcı olacaktır. 

5. Okuma yaşam boyu devam etmelidir. Okuma yaşam boyu devam eden bir 
etkinliktir. Günlük yaşamın bir bölümü düzenli olarak okuma etkinliğine 
ayrılmalıdır. Bunun bir alışkanlık haline getirilmesiyle ancak etkin ve iyi 
okur olmanın temelleri atılabilir.

1

2
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Okuduğunu Anlama
İki ayrı kavram gibi görünen okuma ve anlama birbiriyle yakından ilişkili iki kav-
ramdır. Okunan bir metnin anlaşılabilmesi iyi bir okuma becerisi, zihinsel süreç-
lerin aktif olarak kullanılması ve dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. 

Okuduğunu anlamayla ilgili temel ilkeler şöyle sıralanabilir:
•	 Okuma	bir	anlam	kurma	sürecidir.	Anlamanın	gerçekleşmediği	okuma,	sa-

dece mekanik bir eylemdir, kelimeleri seslendirmeden öteye gitmez.
•	 Okuduğunu	anlama	süreci	beynin	aktif	olmasını	gerektiren	çok	boyutlu	bir	

süreçtir. Dolayısıyla yoğun bir zihinsel çabayı zorunlu kılar.
•	 Okuduğunu	anlamanın	gerçekleşmesi	 ciddi	 bir	dikkat	 gerektirir.	Dikkat,	

okuduğunu anlamanın temel ölçütlerinden biridir.
•	 Okuduğunu	anlama,	ön	bilgilerle	ilişkiler	kurmayı,	dikkatli	bir	düşünmeyi,	

yorumlama becerisini, analiz ve sentezi gerektirir.
•	 Okuduğunu	anlama,	okunanların	ön	bilgilerle	ve	bağlantılı	diğer	konularla	

ilişkilendirilip zihinde yeniden yapılandırılmasıdır. 
•	 Okuduğunu	anlama,	zengin	bir	kelime	dağarcığını	gerektirir.	Kelime	da-

ğarcığının kısıtlı olması okuduğunu anlamayı güçleştirecek, buna bağlı ola-
rak ya anlama gerçekleşmeyecek ya da anlama hızı yavaşlayacaktır.

•	 Okuduğunu	anlama	geniş	bir	bilgi	birikimini	ve	var	olan	bilgiler	arasında	
sağlam ilişkiler kurma becerisini gerektirir. 

•	 Okuduğunu	anlama,	metnin	ana	düşüncesini,	konusunu,	metinde	sunulan	
düşünceler ağını bulma, kavrama, metinde iletilmek istenen mesaj ya da 
mesajları doğru algılamadır.

Okuma sürecinde metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, okuduğunu anla-
mayı destekleyecek, anlama hızını arttıracak bazı çalışmalar yapılabilir. Bu çalış-
malar şu şekilde sıralanabilir:

•	 Metnin	ana	ve	ara	başlıkları	arasında	ilişki	kurmak
•	 Metnin	paragrafları	arasında	ilişki	kurmak,	ilişkiyi	kavramak
•	 Okuma	sırasında	önemli	görülen	yerleri	not	almak
•	 Metnin	konusunu	belirlemek
•	 Metindeki	ana	ve	yardımcı	düşünceyi	belirlemek
•	 Metin	yazarının	bakış	açısını,	anlatım	tarzını	belirlemek
•	 Metinde	yer	alan	örnekleri	dikkatle	okumak	ve	konuyla	ilişkilendirmek
•	 Metnin	konusunu	önceden	bilinenlerle	ilişkilendirmek
•	 Metinde	ele	alınan	konuyu	zihinde	yeniden	yapılandırmak,	analiz	ve	sente-

ze gitmek, yorumlamak
•	 Metinde	geçen	anlamı	bilinmeyen	kelime	ve	terimlere	bağlama	uygun	an-

lamlar yüklemek
•	 Metinden	hareketle	‘’ne,	nerede,	ne	zaman,	nasıl,	neden	ve	kim”	sorularına	

cevap bulmak
Okuduğunu	anlayabilmenin	başlıca	şartları	şunlardır	(Moffet	ve	Wagler,	1976,	

127-129):
Yoğun dikkat:	Metinde	birbirini	izleyen	kelimelerin	anlamlarına	yoğunlaşma	

konusunda dikkat yeteneğini geliştirebilmek için değişik etkinlikler gerçekleşti-
rilebilir. Karşılıklı tartışmalar, metni oyunlaştırma, canlandırma ve metinle ilgili 
hazırlıksız konuşmalar bu etkinlikler arasında yer almaktadır.

Yeniden yapılandırma:	Metinden	elde	edilen	bilgilerle,	metnin	konusuyla	il-
gili önceden sahip olunan bilgilerin ilişkilendirilmesi ve zihinde yapılandırılma-
sıdır. Bilginin yeniden yapılandırılması, dikkat ve bilgiyi yeniden elde etmek için 
harcanan çabayla yakından ilişkilidir.
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Zihinde canlandırma: Düşünmenin gerçekleşmesi doğrudan okumaya yo-
ğunlaşmak, okunanların anlamları üzerinde düşünmek ve bunları zihinde can-
landırmakla ilişkilidir. 

Çıkarımlarda bulunma: Çıkarımda bulunma metindeki sebep-sonuç ilişki-
lerinin, durumlar, olaylar vb. arasındaki kıyaslama ve ilişkilerin belirlenmesini 
gerektirmektedir. 

Anlamı kavrama: Karmaşık zihinsel etkinliklerin yer aldığı bu aşamada ipuç-
ları ve kullanılan kelimeler büyük önem taşımaktadır.

Anlamayı geliştirmek için okuma sırasında yapılacak etkinlikler nelerdir?

Bir metnin okur tarafından nasıl anlamlandırıldığını dil bilimsel bir bakış açısıyla 
irdeleyen Okuma Uğraşı adlı kitap, okuduğunu anlama sürecine ilişkin ayrıntılı bil-
gi edinmenize yardımcı olabilir.(Göktürk, A., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010)

Okuma Alışkanlığı
Temel dil becerilerinin doğru kazandırılması ve bir davranış haline getirilmesinde 
okuma alışkanlığının payı büyüktür. Sadece temel dil becerilerinin değil yaşama 
bakışın, yaşamı doğru algılayışın da temelinde okuma alışkanlığı yer almaktadır. 
Okuma alışkanlığı ise iyi bir okur olmakla mümkündür. 

Okuma alışkanlığını okuma kültürü olarak da adlandıran Sever (2007:108)’e 
göre okuma kültürü “yazılı kültür ürünlerinin dünyasıyla tanışmış; tanıştığı bu 
dünyanın kendine sunduğu iletileri paylaşma, sınama, sorgulama yeterliğine ulaş-
mış; bunların sunduğu olanaklarla yaşamayı alışkanlık haline getirmiş bireylerin 
edinmiş olduğu kültürdür.” Okuma kültürü, birbiriyle ilişkili ve birbirini bütünle-
yen birçok beceriyi içeren bir süreçtir. Bu sürecin ilk basamağı görsel okuryazar-
lık, ikinci aşaması okuma-yazma becerisi edinme, üçüncüsü de okuma alışkanlığı 
becerisi kazanmadır. Okuma kültürünün yapılanması eleştirel okuma becerisinin 
edinilmesiyle mümkündür. Bilişim teknolojilerinden etkili bir şekilde yararlan-
ma, günümüzde okuma kültürünün uygulama alanı bulduğu bir beceridir.

Bireysel anlamda sağlıklı kişiliklerin gelişiminde okuma alışkanlığının önemli 
payı vardır. Okumaya karşı olumlu ilgi ve eğilimler içinde olma, sadece bireysel 
değil toplumsal açıdan da gelişmişliğin, çağdaşlığın bir ölçütü olarak görülmekte-
dir. Ülkelerin gelişmişliği, okumayan değil okuyan, özellikle de okumayı alışkanlık 
haline getiren kişilerin çokluğu ile sağlanabilir. Okuma, toplumların az gelişmişlik 
sorununu aşmalarında eğitim, ekonomi ve kültür alanlarında göstermeleri gere-
ken çabaların bileşeni ve hızlandırıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünen, 
yorumlayan, değerlendiren, paylaşan toplum olmanın ve uygarlığın yolu okumayı 
yaşam biçimi haline getiren etkin okurlardan geçmektedir. 

Okuma eylemi çok çeşitli amaçlarla gerçekleştirilir. Bireyler bilgi, iletişim, 
teknoloji yüzyılı denilen yüzyıla uyum sağlayabilmek, bilgi edinmek, öğrenmek, 
düşünce ufkunu, genel kültürünü genişletmek, boş zamanlarını değerlendirmek, 
araştırma yapmak için okurlar. Çağımız bir değişim çağıdır. Her alanda olduğu 
gibi bilgide de hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bilgili değil, bilgisini güncel tutan 
insanın bu değişime daha kolay ayak uyduracağı ve başarılı olacağı bir gerçektir. 
Sahip olunan bilgilerin önemli bir bölümünü okuma yoluyla elde ettiğimiz dü-
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şüncesinden hareketle, denilebilir ki değişen çağa ayak uydurabilecek birey olma-
nın yolu okumaktan geçmektedir. Okuma becerilerinin kalıcı olması, yaşam boyu 
devam etmesi, alışkanlığa dönüşmesi, işlevsel ve eleştirel bir okur-yazarlığa geçiş, 
bireyin okuma bilincine sahip olup olmamasıyla, ailenin, yakın çevrenin ve öğret-
menin doğru yönlendirmesiyle ve model olmasıyla yakından ilişkilidir.

Okuma Alışkanlığı Edinmeyi Etkileyen Faktörler
Yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreç olarak adlandırılan okuma alışkanlı-
ğını edinmede değişik etkenlerin rol oynadığı bir gerçektir. Bu etkenler şu şekilde 
sıralanabilir:

Bireysel etkenler: Okuma alışkanlığını edinmede dış etkenlerden çok kişinin 
içinden gelen istek ve yönelim etkilidir. Bireysel farklılıklar beraberinde okumaya 
karşı farklı tutumları, yaklaşımları da getirmektedir. 

Çevre: Fiziksel ve sosyal çevrenin birey üzerinde şekillendirici etkisi vardır. 
Birey, doğumundan itibaren çevrenin olumlu ya da olumsuz etkileriyle karşı kar-
şıya kalmaktadır. Özellikle sosyal çevrenin bireyin okuma alışkanlığı üzerindeki 
etkisi çok açıktır. Okumaya karşı olumlu yaklaşım içinde olan ya da okumaya kar-
şı isteksiz bir çevrede yetişen bireylerin okumaya karşı tutumlarının aynı olması 
beklenemez. 

Aile: Kişiliğin oluşumunda ilk adımların atıldığı, kişiliğin şekillendiği aile 
ortamının okuma alışkanlığının yerleşmesinde önemli bir payı vardır. Anne ba-
banın bu anlamda bilinçli olması ve okuma konusunda olumlu model davranış 
geliştirmesi gerekmektedir.

Okul: Okuma alışkanlığının kazandırılmasında okulun özel bir önemi vardır. 
Bu nedenle okul sisteminin öğretmen, öğrenci, öğretim programları, ders kitapla-
rı, ders materyalleri gibi bileşenlerinin okuma ilgisini pekiştirici, okumaya yöne-
lik güdüyü destekleyici yönde olması gerekmektedir.

Okuma alışkanlığını edinmede rol oynayan etkenler nelerdir?

Okuma Türleri

Sesli Okuma
Sesli okuma, gözle algılanarak zihinde anlamlandırılan sözcüklerin konuşma or-
ganlarıyla seslendirilmesidir. Sesli okumada amaç, okunan metinde geçen keli-
melerin nasıl seslendirildiği ve hangi bağlamda kullanıldığının anlaşılmasını sağ-
lamaktır. Sesli okuma sadece anlamayı değil, anlatmayı da kapsamaktadır. Yani 
sessiz okumada okunan metnin anlaşılması yeterli iken sesli okumada metnin 
anlaşılması yanında, anlatılmak istenilenlerin dinleyicilere aktarılması da gerek-
mektedir. 

Sessiz Okuma
Sessiz okuma, gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılmasıdır. Sesli 
okumadan daha sonra kazanılan bir beceri olmasına rağmen en çok kullanılan 
okuma türüdür. Sessiz okumada amaç, bireyin akıcı ve hızlı okumasını sağlamak-
tır. Göz hareketlerine ve beyinde meydana gelen okuma sürecine dayanır. Sessiz 
okuma daha hızlı gerçekleşmektedir, bu nedenle de sesli okumaya göre daha fazla 
tercih edilen bir okuma türü konumundadır.
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Göz Atarak Okuma
Göz atarak okuma, metnin tamamı okunmadan, sözcükler üzerinde durulmadan 
yapılan okumadır. Genellikle bir kitap okunup anlaşılmak istenildiği zaman değil 
de bir konu hakkında genel bilgiler edinmek amacıyla yapılır. Göz atarak okuma-
da amaç, konunun ayrıntılarına girilmeden ana hatlarıyla kavranmasıdır. Bu tür 
okumalarda dikkat; tarihlere, yerlere, isimlere, grafik, tablo ve bölümlere çekilir. 
Normal okumadan üç, dört kat daha hızlı gerçekleştiği için bireylere zaman ka-
zandırır.

Özetleyerek Okuma
Metinde	anlatılanların	genel	olarak	anlaşılması,	konunun	ana	hatlarıyla	kavran-
ması amacıyla yapılan okumadır. Gerektiği takdirde özetler yazıya da dökülebilir. 
Özetleyerek yapılan okuma metnin eksiksiz olarak anlaşılmasını sağlama bakı-
mından yararlıdır. 

Özetleme metnin türüne göre farklılık gösterir. Öyküleyici metinleri okurken öykü-
nün ögelerinin tam olarak anlatılması gerekirken, bilgi verici bir metnin özetinde 
önemli olaylar ve mantıksal sırasının belirlenmesi önem kazanır.

İşaretleyerek Okuma
Metinde	önemli	 görülen	 yerlerin	 çeşitli	 işaretler	 konularak	okunmasıdır.	Daha	
sonra, önemli görülen yerler birleştirilir ve anlama gerçekleştirilir. İşaretleyerek 
okumada amaç, konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar kelime ve kavramla-
rın, önemli görülen yerlerin belirlenmesidir. Not almadan farklı olarak, işaretle-
yerek okumada önemli görülen yerler not alınmaz, sadece işaretlemekle yetinilir.

Tahmin Ederek Okuma
Okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metne başlanmadan önce metnin 
görsellerinden, başlığından yola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılması 
şeklinde gerçekleşen okuma türüdür. Zihnin etkin kılınması açısından yararlıdır. 
Metin	yarıda	kesilerek	devamı	hakkında	yorumlar	yapılır	ya	da	metne	hiç	başlan-
madan metnin görsellerinden ve başlığından yola çıkılarak tahminde bulunulur. 

Soru Sorarak Okuma
Metnin	sesli	ya	da	sessiz	okunması	sırasında/sonrasında	metne	yönelik	sorular	
oluşturulması yoluyla yapılan okumadır. Zihni etkin kılması bakımından yarar-
lıdır. Bir metnin okunması sırasında yetkin bir okur okuduğunu anlayıp anla-
madığını kontrol etmeye, okuduklarında önemli ögelerle ayrıntıları ayırt etmeye, 
bilmediği sözcükleri ya da anlamadığı yerleri anlamak için tekrar okuyarak bağ-
lamdaki ipuçlarından yararlanmaya ve ne kadar anladığını belirlemek için soru 
sormaya gereksinim duyar.

Tartışarak Okuma
Metnin	sesli	ya	da	sesiz	okunmasından	sonra,	metinde	ele	alınan	olay	ya	da	dü-
şüncelerin tartışılması esasına dayanan okumadır. Tartışarak okumada amaç, me-
tinde işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerin başkalarıyla paylaşılması 
ve başkalarının bilgi ve görüşlerinden yararlanarak farklı bakış açıları kazanma-
dır. Bireylerin kendilerini ifade etmelerine olanak tanıması, farklı görüş ve düşün-
celere saygı bilincini geliştirmesi açılarından yararlıdır.

Özetleme, bir metnin en 
önemli ögelerini belirleyip 
okuyanın kendi cümleleri 
ile kısaltması sürecidir. 
Özetleme aynı zamanda 
önemli bir okuduğunu anlama 
stratejisidir.

Soru sormak düşünmenin 
temelidir. Bir metni okurken 
farklı amaçlarla sorular 
sorulur. Bazı soruların 
yanıtları doğrudan metnin 
içinde bulunurken bazılarının 
yanıtları okurun çıkarım 
yapmasını ve okudukları 
ile bildikleri arasında bağ 
kurmasını gerektirir.
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Aşağıda Akşit Göktürk’ün okuryazarlık kavramını irdeliği yazıyı okuma ve 
okuduğunu anlama kavramlarını düşünerek okuyabilirsiniz.

OKUMAYAN OKURYAZARLAR
Okuma, gündelik Türkçede çok değişik anlamlarda karşımıza çıkabilen bir sözcük. 
“Onun okuması yoktur.”, “çok okuyan çok bilir.”, “Bizim çocuk iyi okuyor.”, “Oku da 
adam ol!” Bu tümcelerdeki değişik anlamların yanı sıra, bir şeyi ezberden söylemek, 
okumak, üflemek gibi edimleri de belirleyebiliyor okuma. “Canına okumak” dizisin-
den eğretilemeli kullanımlarında ise daha başka doğrultuda anlamlar kazanıyor. 
Sözcüğün, yazılı, basılı metinlerden anlam çıkarmaya değin gündelik kullanımla-
rını birazcık düşünmek, çağdaş yaşamın bu önemli edimi konusundaki tutumunu-
zun olumlu olumsuz, belirli belirsiz yönlerini bir ölçüde açıklamaya yeter. Sözgelimi 
“Onun okuması yoktur.” tümcesinde okuma, okuryazarlık anlamına geliyor.  “Çok 
okuyan çok bilir.” tümcesinde bireyin sürekli bir şeyler okuma alışkanlığı belirtiliyor. 
“Bizim çocuk iyi okuyor.” tümcesinde okuma, öğrenim görmek anlamına geliyor. 
“Oku da adam ol.” ise yerine göre ya da söyleyenin öfkesine göre bu üç anlamdan 
birini belirtiyor.

Okuryazarlığı ele alalım önce. Nedir en yalın anlamıyla okuryazar olmak? Bireyin, 
kâğıt üzerindeki birtakım imleri birbirine çatarak sesbirimler, sözcükler, sözcük di-
zilerinden, anlamlar çıkarabilme, kendi demek istediklerini de o imler aracılığıyla 
kâğıt üstüne dökebilme becerisi. Okullardaki öğrenimin, geniş bilgiye açılmanın ilk 
basamağı olarak kazanılması gereken beceridir bu. Ülke yönetimlerinin, toplumun 
bütün bireylerine kazandırmayı amaçladığı, adına okuma-yazma seferberlikleri 
düzenlediği beceri. Okuryazarlar sayısının toplumun bütününe oranı da, bir toplu-
mun gelişmişlik düzeyi yönünden önemli bir gösterge sayılır. Okuryazar olmamanın 
çağrıştırdığı anlamlar ise genellikle bilgisizlik, öğrenimsizlik, görgüsüzlük türünden 
niteliklerdir. Gerçekten de okumasız yazmasız kimse kendi gündelik yaşamıyla ilgili 
en yalın yazılı bilgilerle gözlemlere bile ulaşamaz, varsa kendi bildiklerini de derli 
toplu anlatamaz. Toplum yaşamındaki en küçük yeniliklere bile, izleyemediği için 
uyum sağlayamaz. Bir bakıma yazı öncesi, yazın öncesi çağların edilginliğini, kafa 
tembelliğini kendi bireysel varlığında sürdürür. Dolayısıyla okuryazarlık, özellikle bi-
zim yüzyılımızda bir toplumsal çağdaşlaşma sorunu sayılmış, sözgelişi UNESCO’nun 
öteden beri en çok üzerinde durduğu konu olmuştur. Gündelik toplum yaşamının 
en yalın gerekliliklerine, hızlı değişikliklerine ayak uydurmak şöyle dursun, gazete 
başlıklarını sökemeyen, iki satırı bir araya getirip bir dilekçe, bir mektup yazamayan, 
“elifi mertek sanan” yurttaşlarla hangi çağdaş ülke övünebilir. Başka deyimle, okur-
yazarlık her şeyden önce, okuması yazması olmayanlara kapalı kolaylıklara, bilgi 
alanlarına götürür bireyi.  Özellikle okuma becerisinin payı yazmanınkinden daha 
büyük olur burada. Nedeni de, televizyon radyo gibi kitle iletişim araçlarının gitgide 
büyüyen etkisine karşın, çağdaş toplumdaki değer dizgelerinin her şeyden önce basılı 
söze dayanmasıdır. 
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Bu noktada, okumanın ikinci tümcedeki anlamı, sürekli okuma alışkanlığıyla karış-
maya başlıyor. Okuryazar olan her bireyin okuduğunu, bu temel insanlık becerisini 
sürekli değerlendirdiğini varsayamayız. Neden? Bu anlamda okuma, genç olsun, yaşlı 
olsun bireyde temel okuma yazma becerisinin ötesinde birçok koşulun yerine getiril-
mesini, belli anlamda bir olgunluğu gerektiren bir etkinliktir de ondan. Nitekim bir 
okuma sanatından sık sık söz edilmesi boşuna değildir. Okuma yazma becerisini ka-
zanan kişi, kendi dilinin yazısını, imlerden sesler, sesbirimlerden sözcükler çıkarmayı 
öğrenmiştir gerçi, ama bu temel beceri ancak sürekli işletildiği, geliştirildiği zaman bir 
değer taşır. Yoksa uygar bir dünyanın gündelik olaylarını, kültürel, politik, ekonomik 
gelişmelerini izlemeye yetmez. Okuma yazma becerisi üstüne, bir okuma alışkanlı-
ğının kurulabilmesi için en önemli koşul ise temeli sağlam bir ana dili öğrenimidir.  
Böyle bir öğrenimden geçmemiş kişi, yaşı ne olursa olsun, gerçek bir okur etkinliği 
kazanamayacaktır.  Okuma yazma becerisini edinmiş olsa bile, eninde sonunda Batı 
dillerinde “harf tanımaz diye adlandırılan (FR. Illetrê, İng-literate) okumasızlarla 
aynı duruma düşecektir. Yazılı dilin iletişim olanaklarını, ana bilimsel dokusunu in-
celikleriyle tanımayan böyle bir kimse, hecelerini söktüğü herhangi bir metnin iletisini 
kolay kolay ne anlayabilir ne de anlatabilir. Oysa gerçek okuryazarlık yetisi, okuduğu-
nu kendi sözleriyle anlatabilmeyi de kapsar. Bu anlamda okuyan kimse başkalarına 
bağımlı olmadan, kendi okuma deneyleriyle, kendisi için bilgi edinmeye başlar, dün-
yaya, olaylara, insanlara, insanlara bakışını, içgüdüsünü git gide derinleştirir. (...) 

Uygar toplumlarda bireyin kendi uğraş alanında ilerlemesi, önemli görevlere, yetkile-
re yükselmesi, gelişmiş bir okuma yetisi aracılığıyla kazandığı bilgi birikiminin sonu-
cudur. Herhangi bir bilgi alanında okumayı bir alışkanlık, kendi gündelik yaşantısı-
nın bir parçası yapmış kimse, basılı sözcüklerin taşıdığı bilgiyi hiçbir zaman olduğu 
gibi benimsemez, okuduğuna kimi yönden katılır, kimi yönden katılmaz; kitaplarda, 
dergilerde karşılaştığı her yeni görüşle bir kez hesaplaşır, böylece kendi özgün, ba-
ğımsız düşüncesini oluşturur. Kulaktan dolma bilgiyle yetinmez. Bu tür bilginin de 
geçerliliğini, geçersizliğini, yazılı kaynakların tanıklığına başvurarak denetler. 

Kaynak: Akşit Göktürk (2002). Okuma Uğraşı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
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OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ
Strateji genel olarak bir şeyi elde etmek için izlenen yol ya da amaca ulaşmak ama-
cıyla bir plan oluşturma, onu uygulama olarak ifade edilebilir. Okuduğunu anla-
ma stratejileri ise okuduğunu anlamayı ve kavramayı kolaylaştırmak, bu süreçte 
yaşanan sorunları çözmek amacıyla kullanılan stratejilerdir. Genel olarak okudu-
ğunu anlama stratejileri; okuma öncesinde, okuma sırasında ve okuma sonrasında 
kullanılan stratejiler olarak gruplandırılmaktadır (Karatay, 2007). Aşağıda grup-
landırılmış bir biçimde bu stratejilerden bazılarına yer verilmektedir.

Alan yazına bakıldığında tekli ve çoklu olmak üzere farklı okuduğunu anlama stra-
tejilerinin olduğu görülür. Bu ünitede ele alınan okuduğunu anlama stratejileri 
bunlardan bazılarıdır.

 
Okuma Öncesinde Kullanılan Stratejiler
Bu stratejiler okuma sürecinin en önemli basamağını oluştururlar. Okuma amacı-
nın ve metinden ne alınmak istendiğinin belirlendiği aşamadır. Amaçsız yapılan 
okumadan istenilen verimin alınması beklenemez. Okuma amacını belirleme, met-
nin yapısı hakkında bilgi edinme, metinle ilgili ön bilgileri hatırlama, başlık ve gör-
sellerden hareket ederek konuyu tahmin etme, okuma sırasında nelere dikkat edi-
leceğine karar verme gibi stratejiler bu bölümde kullanılabilir (Birincioğlu, 2006).

Okuma öncesinde kullanılan okuma stratejilerinin amaçları; konuyla ilgili 
ön bilgileri harekete geçirmek, metni anlamak için ön hazırlık yapmak, metnin 
okunması konusunda istek ve motivasyon oluşturmak, anlamı bilinen ve bilinme-
yen kelimeler arasında anlamsal ilişkiler kurmak, başlığa dikkat çekmek ve konu-
yu tahmin etmek şeklinde özetlenebilir.

Okuma Sırasında Kullanılan Stratejiler
Okuma öncesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda metnin okunması, değer-
lendirilmesi ve anlama düzeyinin kontrol edilmesidir. Bu amaçla not alma, oku-
ma hızını ayarlama, önemli bilgiyi işaretleme, sözlük vb. başvuru kaynaklarını 
kullanma, okuma sırasında geri dönüşlerde bulunma, metne yoğunlaşma, sesli 
okuma, bağlama yönelik ipuçları kullanma, bilginin kalıcılığını sağlamak amacıy-
la şemalaştırma, resimleştirme, noktalama işaretlerine, yazım kurallarına dikkat 
etme, önce okunanları kontrol etme, anlamı bilinmeyen kelimeleri metinden yola 
çıkarak tahmin etme ya da ek-köke dayalı olarak anlamı kestirme gibi stratejiler 
okuma eylemi devam ederken kullanılabilir (Birincioğlu, 2006; Karatay, 2007).

Okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçları; yönlendirme ve sorular yoluy-
la metinle etkileşimi sağlamak, metnin yapı ve mantıksal sırasını kavramak, metnin 
bağlamını açıklamak, anlamak, çıkarım ve yargıda bulunmayı kolaylaştırmak, anlamı 
bilinmeyen kelimelerin anlamlarının bağlamdan çıkarılabilmesi için ipuçları bulmak, 
paragraf ve metnin ana düşüncesini çıkarmada kolaylık sağlamak, metin içinde özel 
bir bilgiyi aramak, metni okumaya başlamadan önce verilen soruların cevaplarını 
bulmak, metinle ilgili olarak verilen şekilleri ya da haritaları tamamlamak, metinde 
verilen mesajla ilgili not almak şeklinde özetlenebilir (Gürses, 2002: 20).

Okuma Sonrasında Kullanılan Stratejiler
Sürecin değerlendirildiği aşama olarak da ifade edilen bu aşamada okumanın 
amaçlara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği, metinde anlaşılmayan bir yer 
olup olmadığı, metinle ilgili tahminlerin ne derece doğru olduğu denetlenir. Oku-

Okuduğunu anlama 
stratejileri, okurların 
okuduklarını hatırlamalarına 
ve anlamalarına yardım 
eden kasıtlı planlar olarak da 
nitelendirilebilir.
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ma sonrası kullanılan stratejiler arasında, metinle ilgili önceden yapılan tahminle-
rin doğru olup olmadığını kontrol etme, özetleme, metindeki düşünceler arasındaki 
ilişkiyi görmek için metni yeniden gözden geçirme gibi stratejiler sayılabilir.

Okuma sonrasında kullanılan okuduğun anlama stratejilerinin amaçları; oku-
ma deneyimini genişletmek, metinde yer alan bilgilerle önceden sahip olunan 
bilgileri birleştirmek, metnin daha derin analizini yapmak, metinden yapılan çı-
karımların birleştirilmesini sağlamak, öğrenilenleri değerlendirmek, metinle ilgili 
sorulara cevap vermek, metindeki önemli yerlerin altını çizmek şeklinde sıralana-
bilir (Gürses, 2002: 20).

Okuduğunu anlama stratejileri nedir? Kaç gruba ayrılır? Açıklayınız.

ELEŞTİREL OKUMA
Genel anlamda zihinsel bir süreç ya da etkinlik olarak tanımlanan düşünme, be-
yinle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Eleştirel okuma kavramını anlayabilmek 
için bu kavramla yakından ilişkili olan eleştiri ve eleştirel düşünme kavramlarının 
içerdiği anlamlara bakmak yararlı olacaktır. 

TDK Güncel Türkçe Sözlük (www.tdk.gov.tr.) eleştiriyi “1. Bir insanı, bir eseri, 
bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, ten-
kit 2. ed. Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik. 3. fel. Özellikle bilginin temel-
lerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama” şeklinde açıklamak-
tadır. Bu açıklamalardan yola çıkarak eleştiriyi; bir şeyi nesnel açıdan yargılama, 
yorumlama, analiz etme şeklinde tanımlamak mümkündür.

Eleştirel düşünme ile ilgili de çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlar fark-
lı gibi görünse de eleştirel düşünmenin özü hakkında ortak kavramları içermekte-
dir: Kendi düşünce süreçlerimizin bilincinde olarak, başkalarının düşünce süreç-
lerini göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak kendimizi ve çevremizde 
yer alan olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize bir zihinsel sürece 
eleştirel düşünme denir (Cüceloglu, 1996: 254).

En genel bakış açısıyla eleştirel düşünme; gözlem ve bilgiye dayanarak sonuç-
lara ulaşma olarak ifade edilebilir (Paul, 1991:125). Eleştirel düşünme, bilgi edin-
me sürecinde irdeleyebilmeyi, çok yönlü sorgulayabilmeyi gerektiren, düşünme 
süreçlerini etkili, tarafsız ve disiplinli bir şekilde uygulayabilmeyi, yeni durum ve 
ürünleri ölçütlere dayalı değerlendirmeyi ve geliştirmeyi içeren zihinsel ve duyuş-
sal bir süreçtir (Akınoğlu, 2001: 20).

Eleştirel düşünmenin temelinde dikkat, nesnellik, geniş bir bakış açısı ve yo-
rumlama becerisi yatmaktadır. 

Eleştirel düşünmenin temel özellikleri şöyledir:
•	 Eleştirel	düşünme	ön	yargılardan	uzak	olmayı	gerektirir.
•	 Eleştirel	düşünme	bir	süreçtir.
•	 Zihinsel	düşünme	süreçlerinin	aktif	kullanımı	söz	konusudur.
•	 Çok	yönlü	bakış	açısını	ve	düşünmeyi	zorunlu	kılar.
•	 Bilimsel	bir	yaklaşımı,	nesnel	bakış	açısını	gerektirir.
•	 Eleştirel	düşünmede	neden-sonuç	ilişkisinin	önemli	bir	yeri	vardır.
•	 Eleştirel	düşünmenin	temelinde	yoğun	bir	dikkat	vardır.	Olgu,	olay	ve	du-

rumları dikkatle ele alıp değerlendirmeyi, yorumlamayı, analiz ve sentez 
yapma becerisini gerektirir.

5
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Eleştirel düşünme sürecinin içerdiği beceriler şunlardır (Henderson, 1973):
•	 Tanımlama
•	 Hipotez	(Denence)	kurma
•	 Bilgi	toplama
•	 Yorumlama	ve	genelleme	
•	 Akıl	yürütme
•	 Değerlendirme
•	 Uygulama
Eleştirel okuma ise eleştirel düşünme yaklaşımının okuma eyleminde, metin üze-

rinde	uygulanmasıdır.	Metnin	konusunu,	ana	düşüncesini,	yazarın	bakış	açısını	kavra-
mak, metinde sunulanları önceden bilinenlerle ve konuyla ilgili sağlam kaynaklardan 
alınan bilgilerle ilişkilendirmek, ön yargılardan uzak bir şekilde zihinsel süreçlerden 
geçirerek yeniden yapılandırmak, sorgulamak, yorumlamak ve değerlendirmektir. 

Eleştirel okuma, okuduğunu anlamanın ötesinde çok daha yoğun zihinsel ve 
duyuşsal süreçleri içerir. Beynin sürekli aktif olmasını gerektirir. Bu süreçte hem 
var olan bilgiler doğru kullanılacak hem de konuyla ilgili güvenilir ve doğru bil-
gilere ulaşılıp süzgeçten geçirilecek, önceki bilinenlerle ilişkilendirilecek, dikkatli 
bir analiz-sentezden sonra yoruma gidilecektir. Eleştirel okuma, dili doğru kul-
lanma becerisiyle de yakından ilişkilidir. Sağlam bir dil aynı zamanda zengin bir 
kelime dağarcığı ve terim bilgisi demektir. Bu da okunan metinlere daha hızlı ve 
doğru anlamlar yüklemeyi, kavramlar arasında ilişkiler kurabilmeyi, sağlıklı de-
ğerlendirme ve yorumlar yapabilmeyi beraberinde getirir.

Eleştirel okumayla ilgili daha ayrıntılı bilgi için okuryazarlıktan okurluğa giden 
yolu göstermek amacıyla kaleme alındığı belirtilen Emin Özdemir’in Eleştirel Oku-
ma adlı kitabını okuyabilirsiniz. (Ankara: Bilgi Yayınevi, 2007)

Eleştirel okumada ön yargıya yer yoktur. Siyasi, sosyal, dini anlamda bütün ön 
yargılardan uzaklaşmak, metinde yer alan olgu, olay ve durumlara nesnel yaklaş-
mak gerekir. Ön yargı, zihinsel süreçleri tıkar, yanlış değerlendirmeleri berabe-
rinde getirir. Aynı zamanda eleştirel okumanın önündeki önemli engellerden de 
biridir. Eleştirel okuma özgünlüğe açılan kapıdır. 

Eleştirel okumada metnin türü	 (bilgilendirici/kurgulayıcı)	 belirleyicidir.	
Okurun metne yaklaşımı metin türüne göre değişiklik gösterir. Bilgilendirici 
metinde okur; bilginin niteliğini, günlük yaşamda geçerliliğinin olup olmadığını, 
bilginin dayandığı kaynakları ve güvenilirliğini sorgular. Bilgilerin sunuluş şekli, 
bilgiler arasında kurulan ilişkiler, tutarlılıklar, çelişkiler, verilen örnekler dikkatle 
incelenir ve değerlendirilir. Yazarın metni hazırlamadaki amacı, ele alınan konu, 
ana ve yardımcı düşünceler de zihinsel süreç içinde yorumlanır ve yapılandırılır. 

Bilgilendirici metinlerde anlatılanlar gerçek yaşamdaki nesneler, varlıklar, durum-
lar, olaylar, olgularla ilgilidir. Bilgilendirici metinlerde hayal gücünden çok nesnel-
lik ön plandadır.

Kurgulayıcı metinlere okurun yaklaşımı bilgilendirici metinden farklıdır. Kur-
gulayıcı	metinlerde	öğe	çeşitliliği	daha	fazladır.	Olay/olay	örgüsü,	şahıs/şahıs	kad-
rosu, zaman, mekân, yazarın benimsediği anlatım tarzı, kullanılan dil mercek al-
tına alınan öğeler arasında yer alır. Bunların sunuluş, kullanılış şekli, aralarındaki 
ilişkiler, diğer metinlerle bağlantılı olarak değerlendirilir, sorgulanır, yorumlanır. 

Metinde sunulanı olduğu 
gibi kabul etmeyen, düşünce 
dünyasına kodlamayan okur, 
kendi zihinsel süzgecinden, 
zihinsel süreçlerden 
geçirdikten sonra yorumlar 
ve yeniden yapılandırır. Bu 
durum özgünlük ve eleştirel 
okumanın kesişme noktası 
olarak gösterilebilir.

Bir yazıyı biçim, dil ve anlatım 
özellikleriyle oluşturan bütüne 
metin denir. Bir yazının 
biçimsel ve içerikle ilgili 
özelliklerine göre ayrılmasına 
da metin türü denir.

Bilgilendirici metin, bir konu 
hakkında bilgi vermeyi, o 
konuyu açıklamayı, konuya 
ilişkin gözlemlerini ya da 
izlenimlerini aktarmayı 
amaçlayan metinlerdir.

Kurgulayıcı metin, gerçek 
yaşamın olgu ve nesnelerinin, 
belli bir iletiyi aktarmak 
üzere, yazarın süzgecinden 
geçirilerek seçilmiş, 
birleştirilmiş, kurgulanmış, 
yeni bir gerçekliğe 
dönüştürülmüş metinlerdir.
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İster bilgilendirici isterse kurgulayıcı olsun, metinde anlatılanların ikinci üçün-
cü kişilerle paylaşılması, üzerinde konuşulması, tartışılması, farklı bakış açılarını 
dikkate alma, gözden kaçanları ortaya çıkarma açısından oldukça önemlidir, eleş-
tirel okuma açısından değerlidir.

Kurgulayıcı metinlerde bilgi üretme ve öğretme amacı yoktur. Bu tür metinlerde 
yazar öğretmeyi değil okura yazdıklarıyla özdeşim kurdurmayı amaçlar.

Metin	 üzerinde	 yapılacak	 değerlendirmelerde	 doğru	 sonuçlara	 ulaşabilmek	
için	metin	yazarı	da	mutlaka	mercek	altına	alınmalı,	 incelenmelidir.	Metinlerin	
yazarından izler taşıdığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Eleştirel okuma, okunan 
metinle ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapabilmek, yazarıyla iletişime geçebil-
mek, düşünce dünyasına girmek ve onu anlayabilmektir.

Farklı türdeki metinlerin eleştirel olarak okuma örneklerini görmek ve bu konuda 
ayrıntılı bilgi için Oya Adalı’nın Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri adlı ki-
tabından yararlanabilirsiniz. (Toroslu Kitaplığı, 2010)

DİNLEME
Anlama becerisinin ikinci bileşeni dinlemedir. Dinleme de okuma gibi yoğun bir 
zihinsel çabayı, dikkati gerektiren aktif bir süreçtir. Duyulan seslerin algılanması 
olayı dinleme değildir. Bu durum basit bir işitmeden öteye geçmez. İşitme, yani 
seslerin algılanması olayı dinleme eyleminin sadece ilk basamağı, yani fizyolo-
jik olan boyutudur. Dinleme de okuma gibi bir anlam kurma sürecidir. Dinleme, 
en genel anlamıyla kulağa gelen seslerin doğru algılanması, anlamlandırılması ve 
uygun tepkinin verilmesini içeren yoğun bir zihinsel süreç olarak ifade edilebilir. 
Dinleme, işitilenlerin zihinde anlamlandırıldığı bir süreçtir. Bu süreç işitme, dik-
kate alma ve anlamlandırma, tepki verme gibi aşamalardan oluşmaktadır. Diğer 
beceri alanlarında olduğu gibi dinleme becerisi de eğitim yoluyla geliştirilebilir.

Dinleme etkinliğinde Şekil 7.2’de görüldüğü gibi dört temel bileşen vardır: Ko-
nuşan, ileti-mesaj, dinleyen, geri bildirim. Konuşmacı dinleme etkinliğinde anah-
tar konumdadır. Ondan gelen iletilerin niteliği dinlemenin amacına ulaşmasında 
ve anlama etkinliğinin sağlıklı gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. 

Dinlemenin temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

•	 Dinlemede	konuşan	ve	dinleyen	tarafların	varlığı	söz	konusudur.
•	 Konuşanın	iletmek	istediği	bir	mesaj	vardır.	Bu	mesajı	düzgün,	pürüzsüz,	

yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde, bir iletişim engeline takıl-
madan iletmek durumundadır. 

Şekil 7.2

Dinleme Süreci
Konuflan
(Kaynak) ‹leti-Mesaj

Geri Bildirim Dinleyen
(Al›c›)
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•	 Dinleyici,	doğru,	pürüzsüz	şekilde	iletilen	mesajı	alır,	zihinsel	süreçten	ge-
çirdikten sonra anlamlandırır ve buna uygun bir tepki verir.

•	 Alınan	mesajın	zihinsel	süreçte	anlamlandırılması	yoğun	bir	çabayı	gerek-
tirir.	Mesajın	ön	bilgilerle	ve	bağlantılı	diğer	konularla	ilişkilendirilmeden	
doğru anlamlandırılması ve uygun tepkide bulunulması çok zordur.

•	 Mesajın	doğru	algılanması	yoğun	bir	dikkati	gerektirir.	Dikkat,	dinleme	ey-
leminin temelidir.

•	 Dinleyicinin	kelime	dağarcığının	 zenginliği	 ve	bilgi	 birikimi	dinlemenin	
gerçekleşmesinde, anlam kurmayı kolaylaştırmada önemli bir etkenlerdir.

•	 Dinleyicinin	konuşmacıdan	gelen	mesajı	aldıktan	ve	zihinsel	süreçten	geçirip	
yapılandırdıktan sonra sözlü ya da jest-mimiklerle geri bildirimde bulunması 
sürecin sağlıklı işleyip işlemediği hakkında önemli bilgiler içermektedir. 

Dinleme Sürecini Etkileyen Faktörler
Süreçte ortak bir dilin varlığı dinleme etkinliğinin amacına ulaşmasında temel 
olarak nitelendirilebilir. Ortak dil dışında dinleme sürecini etkileyen değişik fak-
törler vardır. Bunlar; kaynak, alıcı ve çevre-ortam olarak sıralanabilir. 

Kaynak (Konuşmacı) Temelli Faktörler:
•	 Mesajda	kullanılan	sözcükler,	terimler,	yanlış	anlaşılmaya	yol	açacak	cümle	

kuruluşları, yanlış vurgu ve tonlamalar
•	 Konuşma	bozuklukları,	konuşmayı	etkileyen	fiziksel	etkenler
•	 Konuşma	hızı
•	 Ses	tonu
•	 Jest	ve	mimikler
•	 Bilgi	birikimi
•	 Konuyla	ilgili	yapılan	hazırlık
•	 Konunun	sunuluş	şekli

Alıcı (Dinleyici)Temelli Faktörler:
•	 Alıcının	zihinsel	ve	fizyolojik	yetileri
•	 Dikkat	
•	 İlgi,	istek
•	 Kelime	dağarcığı
•	 Bilgi	birikimi
•	 Ön	yargı
•	 Dinleme	sürecinde	uygun	dinleme	davranışları	gösterme	(Dik	oturma,	ko-

nuşanla göz teması kurma, not tutma, soru sorma, dinlenenlere uygun geri 
bildirimlerde bulunma, vb.)

•	 Dinleme	hızı

Çevre-Ortam Temelli Faktörler:
•	 Isı
•	 Ses
•	 Işık
•	 Fiziksel	konfor
Konuşmacının ve dinleyicinin dil ve yaşam deneyimi, empati düzeyi, jest ve 

mimiklerin yerinde kullanılması ve bunlara doğru anlamların yüklenmesi de din-
leme sürecini etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dinleme sürecini etkileyen faktörler nelerdir?
6
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Dinleme Türleri

Aktif Dinleme
Dinleyenin aktif olduğu dinleme yöntemidir. Konuşmacıya dinlendiğini, söyle-
diklerine değer verildiğini gösteren bir dinleme şeklidir. Bu tepki, sözler, jest ve 
mimiklerle gösterilebilir. Konuşmacıyla göz teması kurmak, ona arada sorular yö-
neltmek, konuşmacının sözlerini ve duygularını geri yansıtmak, duygu ve düşün-
celerini özetlemek, yani geri bildirimde bulunmak aktif dinlemenin göstergeleri 
arasında yer almaktadır. Geri bildirim sayesinde konuşan, gönderdiği mesajların 
alınıp alınmadığını ya da ne kadarının alındığını dinleyicinin kendisine verdiği 
tepkilerden anlar, böylece karşılıklı bir iletişim gerçekleşir.

Pasif Dinleme
Pasif dinleme, dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkin-
liğinde bulunmasıdır. Bu dinleme, konuşmacıya söylediklerinin kabul edildiği 
duygusunu verir, duygu ve düşüncelerini daha çok dile getirme konusunda kişiyi 
cesaretlendirir. Bu dinlemede dinleyenin konuşulanları anlayıp anlamadığı konu-
sunda net bir bilgi yoktur. 

Not Alarak Dinleme
Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bö-
lümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinlemedir. Bu dinlemede dinleyici 
ana düşünceyi, önemli bölümleri, dikkat çeken sözleri daha sonra kolay hatırla-
mak amacıyla kısa notlar alarak kaydeder.

Grup Halinde Dinleme
Anlatılanları daha iyi kavramak amacıyla dinleyenlerin dinleme esnasında birbir-
leriyle etkileşim içinde oldukları, birbirlerine soru sordukları, paylaşımda bulun-
dukları dinlemedir.

Empatik Dinleme
Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için kendimizi onun yerine ko-
yarak yaptığımız dinlemedir. Kişiyi anlamak amacıyla yapılan aktif dinleme de 
denilebilir.

Yaratıcı Dinleme
Dinleyicinin dinlediklerine anlam yükledikten sonra zihninde yapılandırması, 
yorumlaması, analiz ve senteze gittikten sonra bunlardan yeni fikirler üretmesi 
şeklinde gelişen bir dinleme türüdür. 

Amaçlı Dinleme
Belli bir amaca odaklı olarak yapılan dinlemedir. Bir dinleyici bilgi edinmek, din-
lediklerini yorumlamak, dinlediği üzerinde eleştirel düşünmek amacıyla dinleye-
bilir. Bu tür dinlemeler ağırlıklı olarak bilgi verici metinlerle ilgili dinlemelerdir. 
Ancak estetik dinlemeler de bu dinlemeyle yapılabilir. Bu tür dinlemelerin aracı 
ise genelde hikâyeler, şiirler, tarihî romanlar gibi edebiyat ürünleridir. Amaçlı din-
leme; bilgi edinmeye, yorumlamaya, eleştirmeye ve haz almaya (estetik) dayalı 
dinleme	seklinde	sınıflandırılır	(Akyol,	2007:	6).
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Sorgulayıcı Dinleme
Anlatılanların tutarlılığının sorgulandığı, zihinsel süreçlerin yoğun olarak kulla-
nıldığı bir dinleme türüdür. Bu süreçte konuşmacı tarafından ileri sürülen düşün-
celerin zihinde mantıksal sorgusu yapılır, yorumlanır, önceki bilinenlerle karşılaş-
tırılır, değerlendirilir ve bir sonuca gidilir. 

Seçici Dinleme
Dinlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesidir. Ko-
nuşulanların içinden sadece ilgilenilen bölümleri dinlemek, o bölümlere dikkati yo-
ğunlaştırmak, diğer bölümleri dinlememektir. Bilinçli ve amaç odaklı bir dinlemedir. 

Eleştirel Dinleme
Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, sorgulan-
dığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı bir dinlemedir. Sorgulayıcı 
dinlemede olduğu gibi zihinsel süreçlerin yoğun olarak kullanıldığı, dinleyicinin 
kendi doğrularını bulmaya çalıştığı bir dinleme türüdür.

Dinleme sırasında dinleyici şu sorulara cevap arar:
•	 Konuşmacının	amacı	nedir?
•	 Konuşmacı	konuyla	ilgili	yeterli	bilgi	ve	birikime	sahip	mi?
•	 Verilen	bilgiler	güncel	ve	geçerli	mi?
•	 Konu	tarafsız	bir	bakış	açısıyla	ele	alınıyor	mu?	
•	 Eleştiriler	doğru	mu?
•	 Alternatif	çözüm	önerileri	sunuluyor	mu?
•	 Çözüm	önerileri	bilimsel	ve	tutarlı	mı?
 Aşağıdaki metni işitme ile dinlemenin farklılığını düşünerek okuyabilirsiniz,

İŞİTMEK VE DİNLEMEK
Türlü nedenlerle iletişimde meydana gelen kopukluklar, insan ilişkilerini olumsuz 
yönde etkilemektedir. İletişimde kopukluklara yol açan nedenlerin bazısı farkında 
olarak, bazısı da farkında olmadan yaptığımız davranışların sonucudur. 

Sık sık gözlemlemişimdir: Benim için önemli bir konuyu anlatırken karşımdaki yü-
züme bakmakta ve beni işitmekte, ama aslında sözlerimi dinlememektedir. Bu boş 
ifade ve dinler gibi görünme karşısında, içimden karşımdakini sarsmak, onun ilgisini 
çekmek gelir. Ama aynı şeyi ben yapıyorum, diyebilir miyim acaba?

Geçen gün işlerimin üst üste ters gittiği bir zamanda, kafam borçlarımı nasıl ödeye-
ceğimle meşgulken, kedisini kaybetmiş olan komşumla karşılaştım. Kedisini bir daha 
hiç bulamayacağını sanıyordu. Ayrılırken bana bir soru sormuştu, ama neydi o, bir 
türlü anımsayamadım. Ertesi gün yanına gittiğimde çok sevinçliydi. Kediyi bizim 
çocuklar bulmuşlar ve getirmişler. Çocuklara benim söylediğimi, kedisini arattığımı 
sanıyordu. Bense bunu unutup gitmiştim. Besbelli ben ve komşum o gün karşılaştığı-
mızda, sorunları iyice yoğunlaşmış olan kendi iş âlemimizden bazı sesler yansıtmış, 
ama kendi dünyalarımızın içinden çıkıp birbirimizle ilgilenmemiştik. 

Bazı okullarda “konuşma ve diğer insanları etkileme” üzerine dersler verilir, ancak 
bunun bir parçası olan “karşımızdakini anlayabilmek için dinleme” konusunda hiçbir 
resmî öğrenim, bilgi sağlamaz. Başarılı bir iletişim açısından gerekli olan “anlayabil-
mek için dinleme”, bu durumda kişinin kendi kendisini eğitmesine kalmakta ve bazı 
kişilerde doğal olan bu nitelik, pek çoğumuz için gerçekten bir eğitim gerektirmektedir.

Kaynak: Doğan Cüceloğlu (2011). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
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OKUMA-DİNLEME İLİŞKİSİ
Okuduğunu ve dinlediğini anlama birbirine çok benzeyen süreçlerdir. Okuma ve 
dinleme arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişki benzerlikler ve farklılıklar çerçe-
vesinden ele alınabilir.

Her ikisi de anlama becerisinin temel bileşenidir. Başka bir deyişle bir tür “alıcı 
dil etkinliği”dir. Nasıl duygu, düşünce, tasarım ve yaşantılarımızı karsımızdakiler-
le paylaşmak için söze ya da yazıya başvuruyorsak, sözlü ve yazılı anlatım yolla-
rını kullanıyorsak; başkalarının duygu ve düşüncelerini, tasarım ve yaşantılarını 
paylaşmak için de okumaya ve dinlemeye başvururuz. Okuma ve dinlemenin her 
ikisi de zihnin anlama süreciyle ilgilidir. Okuduğunu anlama becerisi üst düzeyde 
olan kişinin, dinlediğini anlama becerisi de üst düzeyde olacaktır. Bu yüzden oku-
ma becerisinin, dinleme becerisini doğrudan etkilediğini söylemek mümkündür.

Her ikisinde de zihnin ve beynin aktif olması gerekir. Anlamanın gerçekleş-
mesi	için	ortak	bir	dile,	dilsel	birikime	gereksinim	vardır.	Kaynakta	(konuşmacı/	
yazılı metin) kullanılan dilin niteliği (pürüzsüz, yalın, anlaşılır) anlamanın ger-
çekleşmesinde önemli hatta belirleyicidir. Ortamın özelliği, anlamın oluşumu sü-
recinde her iki bileşen için de çok önemlidir.

Okuma/dinleme	öncesi,	sırası	ve	sonrasındaki	davranışlar	her	ikisi	için	de	an-
lama sürecini etkilemektedir. Her ikisinde de anlamanın gerçekleşip gerçekleşme-
diği, anlama sürecinin aksadığı yönler alınan geri bildirimler sayesinde anlaşılabi-
lir. İlgi ve istekler de yine her iki bileşen açısından anlama sürecini etkileyen ortak 
birer faktör olarak ifade edilebilir.
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Özet

Okumanın temel niteliklerini sıralayabilmek
Okuma anlam kurma sürecidir. Okuyucu ön bil-
gilerini kullanarak onu çözmeye çalışır. Anlam 
kurma sürecinde karşılaştırma, analiz ve sentez 
yaparak farklı düşüncelere ulaşma söz konusu 
olduğundan okuyucu metindeki anlamı değiş-
tirirken kendisi de değişmektedir. Okuma akıcı 
olmalıdır. Akıcı okuma; noktalama işaretleri, 
vurgu ve tonlamalara dikkat edilen, geriye dönüş 
ve kelime tekrarına yer verilmeyen, heceleme ve 
gereksiz duruşlar yapılmayan, anlam ünitelerine 
dikkat edilerek, konuşurcasına yapılan okuma-
ya denir. Okuyucuların kelime tanıma ve ayırt 
etme işini doğru ve çabuk yapmaları zamandan 
tasarruf sağlamakta ve metni daha kolay çözme-
lerine katkıda bulunmaktadır. Okuma stratejik 
olmalıdır. Stratejik okuma; okuyucunun konuy-
la ilgili ön bilgilerini harekete geçirmesi, okuma 
türüne en uygun amaç ve yöntemi kullanarak 
okuma eylemini gerçekleştirmesi, zaman ve 
enerjiden tasarruf sağlamasıdır. Çocuk okuma-
ya güdülenmelidir. Okuma eyleminde güdülen-
menin önemli bir yeri vardır. Güdülenme birey-
sel farklılıklar gözetilerek çok çeşitli yollardan 
yapılabilir. Okuma yaşam boyu devam etmelidir. 
Okuma yaşam boyu devam eden bir etkinliktir. 
Günlük yaşamın bir bölümü düzenli olarak oku-
ma etkinliğine ayrılmalıdır. Bunun bir alışkanlık 
haline getirilmesiyle ancak etkin ve iyi okur ol-
manın temelleri atılabilir.

Okuduğunu anlama kavramını değerlendirebilmek
 Okumanın temel amacının anlamayı sağlamak 
olduğu söylenebilir. Anlama ile sonuçlanmayan 
bir okuma etkinliğinin amacına ulaştığı söyle-
nemez. Anlama, yazılı ve basılı işaretlerin temsil 
ettiği anlamın kavranmasıyla mümkündür. Bu da 
beraberinde bir dizi zihinsel işlemi gerektirmek-
tedir. Okumada anlam kelimelerde saklıdır. İyi bir 
okuma, iletilmek istenen mesajın doğru anlaşıl-
masıyla gerçekleştirilebilir. Kelimeleri seslendir-
mek okuma değildir. Anlama, metinde iletilmek 
isteneni doğru olarak algılamak ve yorumlamak-
tır. Anlama gerçekleşmişse okuma etkinliğinin 
başarıya ulaştığı söylenebilir. Dolayısıyla okuma, 
temel niteliği ile bir anlama surecidir. 

Okuma alışkanlığı kavramını irdeleyebilmek
İyi konuşmak ve yazmak için önce iyi bir okur 
olmak gerekmektedir. Çünkü okuma alışkanlı-
ğı diğer dil becerilerindeki başarıyı etkileyecek 
şekilde insanların görüş ve düşünce ufuklarını 
genişletmektedir. Anlayarak okumak, insanın 
hayatı boyunca vazgeçemeyeceği bir çalışma 
şeklini oluşturur. Okul çağıyla başlayan ve ya-
şam boyu devam eden okuma etkinliği öğren-
menin temel aracıdır. insan gelişimindeki öne-
mi yadsınamaz. Düşünen ve konuşan, paylaşan 
toplum olmanın yolu, okuma-anlamadan; kitap 
okumaktan geçmektedir.

Okuduğunu anlama stratejilerini sıralayabilmek
 Strateji genel olarak bir şeyi elde etmek için iz-
lenen yol, amaca ulaşmak için geliştirilen planın 
uygulanmasıdır. Okuduğunu anlama stratejile-
ri; okuyanların bir işlemi nasıl kavradıklarına, 
okuduklarından nasıl anlam çıkardıklarına ve 
okuduklarını anlamadıklarında ne yaptıklarına 
işaret ederler. Bu stratejiler okuduğunu anlama-
yı geliştirmek, kolay kavramayı gerçekleştirmek 
için kullanılır. Genel olarak okuduğunu anlama 
stratejileri; okuma öncesi kullanılan stratejiler 
(güdüleme, beyin fırtınası, öngörüde bulunma 
vb.), okuma sırasında kullanılan stratejiler ( 
yordama, not alma, gözünde canlandırma vb) 
ve okuma sonrasında kullanılan stratejiler (özet 
yapma, soruları cevaplama, resim çizme vb.) 
olarak gruplandırılmaktadır.

1
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Eleştirel okuma kavramını açıklayabilmek
 Eleştirel okuma; okunan herhangi bir metin üze-
rinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde 
kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade 
edilebilir. Burada okuma eylemi yalnızca anla-
mış olmakla sınırlı değil; aynı zamanda okurun 
metni okurken düşünmesi, konuyu yorumlama-
sı ya da konuya eleştirel bir gözle bakmasını da 
içermektedir. Eleştirel okuma, okunan metinle 
ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapabilmek, 
metnin	yazarıyla	iletişime	geçebilmektir.	Metin-
de sunulan bilgiyi olduğu gibi kabul etmemektir. 
Kişinin bilgiyi kendi zihinsel süzgecinden geçir-
mesi, önceden edindiği bilgilerle ilişkilendirme-
si, sorgulaması, kendi iradesiyle bir sonuca ula-
şabilmesi, yorum yapabilmesidir. Ayrıca eleştirel 
düşünceye odaklı bir eylem, zihinsel bir süreçtir. 
Bu süreçte okurun önyargılardan uzak olması ve 
doğrudan metni anlamaya odaklanması gerek-
mektedir. Önyargı ile eleştirel okuma birbirine 
ters kavramlardır, birinin olduğu yerde diğerine 
yer yoktur. 

Dinlemenin temel niteliklerini sıralayabilmek
 Dinleme, konuşan ve dinleyen olmak üzere iki 
uçlu bir süreçtir. Konuşanın iletmek istediği bir 
mesajın dinleyiciye engele takılmadan ulaşma-
sı önemlidir. Dinleyici, doğru, pürüzsüz şekilde 
iletilen mesajı alır, zihinsel süreçten geçirdikten 
sonra anlamlandırır ve buna uygun bir tepki 
verir. Alınan mesajın zihinsel süreçte anlamlan-
dırılması	 yoğun	 bir	 çabayı	 gerektirir.	 Mesajın	
doğru algılanması yoğun bir dikkati gerektirir. 
Dikkat, dinleme eyleminin temelidir. Dinle-
yicinin kelime dağarcığının zenginliği ve bilgi 
birikimi dinlemenin gerçekleşmesinde, anlam 
kurmayı kolaylaştırmada önemli etkenlerdir. 
Dinleyicinin konuşmacıdan gelen mesajı aldık-
tan ve zihinsel süreçten geçirip yapılandırdıktan 
sonra sözlü ya da jest ve mimiklerle geri bildi-
rimde bulunması sürecin sağlıklı işleyip işleme-
diği hakkında önemli bilgiler içerir.

Dinleme sürecini etkileyen etkenleri değerlendire-
bilmek
	Kaynak	(Konuşmacı)	Temelli	Etkenler:	Mesajda	
kullanılan sözcükler, terimler, yanlış anlaşılma-
ya yol açacak cümle kuruluşları, yanlış vurgu ve 
tonlamalar; konuşma bozuklukları; konuşma-

yı etkileyen fiziksel etkenler; konuşma hızı; ses 
tonu; jest ve mimikler; bilgi birikimi; konuyla 
ilgili hazırlığı ve konuyu sunuş şeklidir. Alıcı 
(Dinleyici) Temelli Etkenler: Alıcının zihinsel 
ve fizyolojik yetileri, dikkat ilgi, istek, kelime 
dağarcığı, bilgi birikimi, ön yargı, dinleme sü-
recinde uygun dinleme davranışları gösterme 
(dik oturma, konuşanla göz teması kurma, not 
tutma, soru sorma, dinlenenlere uygun geri bil-
dirimlerde bulunma, vb.), dinleme hızıdır. Çev-
re-Ortam	Temelli	Etkenler:	Isı,	ses,	ışık,	fiziksel	
konfordur.

Dinleme türlerini sıralayabilmek
 Aktif dinleme, pasif dinleme, not alarak dinle-
me, grup halinde dinleme, empatik dinleme, 
yaratıcı dinleme, amaçlı dinleme, sorgulayıcı 
dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme.

Okuma-dinleme ilişkisini betimleyebilmek
 Okuduğunu ve dinlediğini anlama birbirine çok 
benzeyen süreçlerdir. Okuma ve dinleme arasın-
da yakın bir ilişki vardır. Bu ilişki benzerlikler ve 
farklılıklar çerçevesinden ele alınabilir. Her ikisi 
de anlama becerisinin temel bileşenidir. Başka bir 
deyişle bir tür “alıcı dil etkinliği” dir. Okuma ve 
dinlemenin her ikisi de zihnin anlama süreciyle 
ilgilidir. Okuduğunu anlama becerisi üst düzey-
de olan bir kişinin, dinlediğini anlama becerisi de 
üst düzeyde olacaktır. Bu yüzden okuma beceri-
sinin, dinleme becerisine doğrudan etkilediğini 
söylemek mümkündür. Zihnin ve beynin aktif ol-
masını gerektirir. Anlamanın gerçekleşmesi için 
ortak bir dile, dilsel birikime gereksinim vardır. 
Kaynakta	 (konuşmacı/	 yazılı	 metin)	 kullanılan	
dilin niteliği (pürüzsüz, yalın, anlaşılır) anlama-
nın gerçekleşmesinde önemli hatta belirleyicidir. 

 Ortamın özelliği, anlamın oluşumu sürecinde 
her	 iki	 bileşen	 için	 de	 çok	 önemlidir.	 Isı,	 ışık,	
ses gibi fiziksel etkenler anlam kurma sürecini 
etkileyen önemli değişkenler olarak karşımıza 
çıkmaktadır.	 Okuma/dinleme	 öncesi,	 sırası	 ve	
sonrasındaki davranışlar her ikisi için de an-
lama sürecini etkilemektedir. Her ikisinde de 
anlamanın gerçekleşip gerçekleşmediği, anlama 
sürecinin aksadığı yönler alınan geri bildirimler 
sayesinde anlaşılabilir. İlgi ve istekler de yine her 
iki bileşen açısından anlama sürecini etkileyen 
ortak birer etken olarak ifade edilebilir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden 
biri değildir?

a.  Okuma    
b.  Yazma    
c.  Konuşma    
d.  Dinleme    
e.  Görme

2. ‘..........’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama 
işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama 
sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağı-
dakilerden	hangisidir?

a.  Okuma     
b.  Yazma    
c.  Dinleme     
d.  Konuşma     
e.  Duyma
 

3. “Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandı-
rılması”	hangi	tür	okumayı	tanımlar?

a.  Sesli okuma
b.  Eşli okuma
c.  Sessiz okuma
d.  İşaretleyerek okuma
e.  Göz atarak okuma

4. Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın 
özelliklerinden biri değildir?

a.  Anlama
b.  Etkin bir süreç  
c.  Ön bilgiler
d.  Yazma süreci  
e.  Düşünme 

5. Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazan-
ma sürecini etkilememektedir?

a.  Bireysel etkenler   
b.  Akraba ilişkileri  
c.  Okul   
d.  Aile    
e.  Çevre

6.	 ‘...............................’	okunan	herhangi	bir	metin	üze-
rinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa 
yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, 
şeklindeki	ifade	uygun	şekilde	nasıl	tamamlanabilir?

a.  Eleştirel okuma   
b.  Sesli okuma   
c.  Tartışarak okuma   
d.  Özetleme   
e.  Yazma

7. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer al-
mayan	ögelerden	biridir?

a.  Konuşmacı 
b.  Dinleyici 
c.  Geri bildirim  
d.		 Mesaj		
e.  Yazar

8. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen 
konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?

a.  Konuşma hızı  
b.		 Isı
c.  Ses tonu  
d.		 Jest	ve	mimikler		
e.  Bilgi birikimi 

9. “Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması 
amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınma-
sı yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin han-
gisini	işaret	etmektedir?

a.  Not alarak dinleme 
b.  Aktif dinleme 
c.  Pasif dinleme 
d.  Empatik dinleme 
e.  Amaçlı dinleme

10. Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında 
yer almaz?

a.  Aktif dinleme 
b.  Pasif dinleme 
c.  Tutarlı dinleme
d.  Not alarak dinleme
e.  Eleştirel dinleme 
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Yaşamın İçinden
Dijital Çağda Okuma Alışkanlıkları
Şimdiye dek pek çok kişi elektronik kitapların haya-
tımıza girmesine karşı görüşlerini dile getirdi. Buna 
karşın şimdiye kadar elektronik kitapları destekleyen 
yazılar arasında okuduğum en iyi yazı, geçenlerde The 
New York Review of Books’un internet sitesinde yer 
aldı. Roman yazarı Tim Parks, e-kitapların kelimelerle 
“daha sert ve daha doğrudan bir ilişki” içine girmemi-
zi sağladığını öne sürüyordu. En ikna edici cümlesiyse 
şuydu: “Bu, yetişkinlere yönelik bir araç.” Akıllı tele-
fonlardan e-kitaplara, tabletlerden dizüstü bilgisayarla-
ra, çeşitli platformlarda okumalar yaparak bir yetişkin 
gibi davranmaya çalışıyorum. Bu yüzden okumak için 
en iyi cihazların hangisi olduğuna kafa yormanın vakti 
geldi. Bazı metinler, bir platforma diğerinden daha mı 
uygun?	Philip	Larkin	iPad’de,	Lorrie	Moore	Kindle’da	
rahat	 edebiliyor	 mu?	 Kay	 Ryan’ın	 bir	 şiirini	 telefon	
melodim	yapabilir	miyim?	Ayn	Rand’ın	“The	Founta-
inhead” (Hayatın Kaynağı) kitabını severek okumamı 
sağlayacak	bir	cihaz	var	mı?	
Akıllı telefonlar 
Hiç şüphe yok ki akıllı telefonlar son yıllarda tekno-
lojinin edebiyata en büyük armağanı oldu. Bunlardan 
birine sahip olmak, insanoğlunun en büyük korkusunu 
yok ediyor: Okuyacak hiçbir şeyin olmadığı bir yerde 
sıkışıp kalmak. Cep telefonumdan çoğunlukla haber-
leri takip ediyorum. Başka şehirlerde yayımlanan gaze-
telere ve Twitter ve Facebook’ta gördüğüm linklere göz 
atıyorum. Ben Franklin avuç içi büyüklüğündeki bu 
cihazları eminim çok severdi. “Çok okuyun ama fazla 
kitap okumayın” sözü ona aittir. Franklin’in otobiyog-
rafisi, cep telefonunuzda mutlaka olması gereken bir 
şey. Kamu malı olduğu için ücretsiz bir Kindle uygula-
ması bulunuyor. Tuhaf gelebilecek bir diğer seçenek de 
20’nci yüzyılın en göz ardı edilmiş edebi eserlerinden 
biri	olan	John	Cheever’ın	“Journals”	(Günceler)	eseri.	
Cheever’ın cümleleri kısacık ama derin. Acımasız ol-
masa da insanın canını acıtıyor. iPhone’unuzda bir iki 
tane de sesli kitap bulundurun. Köpeğimizi düzenli 
olarak uzun yürüyüşlere çıkarıyorum ve bu yürüyüş-
lerde iPhone’um küçük hoparlörü yukarı bakacak 
şekilde gömleğimin cebinde oluyor. Bu şekilde Saul 
Bellow’un “Herzog”unu dinledim. iPhone’u gömleğin 
cebinden dinlemek, doğayla bağınızı kesen kulaklık-
larla dinlemekten daha iyi.

e-kitap okuyucular 
Amazon’un Kindle’ı bana göre bu cihazların en kişiseli, 
dolayısıyla	 da	 en	 çekicisi.	Metni	 aydınlatmalı	 ekran-
da okuyorsanız kısa süre sonra gözleriniz zorlanıyor 
ve eninde sonunda cihazı kapatıyorsunuz. İnternette 
gezinmek veya e-posta okumak gibi dikkatinizi dağı-
tacak şeylere daha az yöneliyorsunuz. Tıpkı aşk gibi, 
okumak da sadakat ister. Bu cihazlarda kitap kapakları 
yok. Bu yüzden gençler bazı ebeveynlerin tasvip etme-
diği kitapları daha kolay okuyabiliyorlar. Çünkü artık 
anne babaları onların Angry Birds oynadıklarını dü-
şünebiliyor. Ben, elektronik kitapları sevmediğini her 
fırsatta	 dile	 getiren	 yetenekli	 roman	 yazarı	 Jonathan	
Franzen’in hayranıyım. Ama Franzen’in hayranı de-
ğilseniz, onun romanlarını nefret ettiği bir cihaz olan 
Kindle’da okumak, tuhaf bir zevk verebilir. 
iPad 
iPad benim için hızlıca göz gezdireceğim kalın kitap-
ları	yükleyebileceğim	bir	araç.	Walter	Isaacson’ın	Ste-
ve	Jobs	biyografisi	ya	da	kültür-sanat	eleştirmeni	John	
Leonard’ın	“Reading	for	My	Life:	Writings,	1958-2008”	
isimli kitabı buna örnek olabilir. Bu kitapların bazıları-
nın sizi doğrudan bir kaynağa götüren elektronik dip-
notları olması hoşuma gidiyor. Bunlar bazen elinizde 
tuttuğunuz kitaptan bile daha iyi olabiliyor. Örneğin 
Jack	Kerouac’ın	“On	the	Road”	kitabının	iPad	uygula-
masında, yazılı metnin yanı sıra haritalar, zaman çizel-
geleri ve başka öğeler de var. Çoğu ücretsiz olan sanat 
kitapları da, iPad’in sunduğu güzelliklerden biri. Netlik 
o kadar yüksek ki, sanki gözünüzdeki bütün perdeler 
bir anda kalkmış gibi hissediyorsunuz. Bu platform-
ların	her	birinde	şiiri	de	denedim:	Larkin,	Dickinson,	
Philip	Levine,	Amy	Clampitt.	Sizi	bilmem	ama	ben	sev-
medim. Ne yeteri kadar beyaz alan var ne de sükûnet. 
Her şeye rağmen, e-kitapları küvette okuyamazsınız. 
Mark	Twain’in	yaptığı	gibi,	kediye	fırlatamazsınız	veya	
odanızın dekorasyonunda kullanamazsınız. Anna Qu-
indlen 1991’de New York Times’ta yazdığı makalede, 
“Çocuklarım büyüyünce dekorasyonun yeteri kadar 
kitap rafı kurmaktan ibaret olduğunu sanan kişilere 
dönüşürse, çok mutlu olurum” diye yazmıştı. Buna ben 
de katılıyorum. Ama önemli olan aklı dekore etmektir.
09.04.2012
DWIGHT GARNER

Kaynak: New York Times’tan Çeviri (Sabah Gazetesi)
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Okuma” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
2. a  Yanıtınız yanlış ise “Okuma” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
3. c  Yanıtınız yanlış ise “Okuma Türleri” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
4. d  Yanıtınız yanlış ise “Okuduğunu Anlama” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b  Yanıtınız yanlış ise “Okuma Alışkanlığı” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a  Yanıtınız yanlış ise “Eleştirel Okuma” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz. 
7. e Yanıtınız yanlış ise “Dinleme” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
8. b  Yanıtınız yanlış ise “Dinleme Sürecini Etkileyen 

Faktörler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
9. a Yanıtınız yanlış ise “Dinleme Türleri” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
10. c  Yanıtınız yanlış ise “Dinleme Türleri” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Temel dil becerileri anlama ve anlatma olmak üzere iki 
temel bileşen üzerine kurulmuştur. Bu temel becerile-
rin de kendi dört alt bileşeni vardır. Okuma ve dinle-
me anlamanın, konuşma ve yazma ise anlatmanın alt 
bileşenidir.

Sıra Sizde 2
Okuma, okuyucuların yazılı metinden “anlam” çıkar-
dıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerin 
kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili ileti-
şime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusun-
da, düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma 
süreci; basılı, yazılı sözcükleri duyu organları yoluyla 
algılama, anlamlandırma, kavrama ve yorumlama; in-
sanların kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları 
özel sembollerin duyu organları yoluyla algılanıp, be-
yin tarafından yorumlanarak değerlendirilmesi; yazıya 
geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip 
anlama, seslere çevirme; bir yazıdaki sembolleri tanı-
ma ve anlamlandırma etkinliği; yazılı bir metnin ilet-
mek istediğini alabilme, anlama demektir.

Sıra Sizde 3
Anlamayı geliştirmek için okuma sırasında yapılacak 
etkinlikler: Yazıda ele alınan konuyu belirlemek, anla-
mı bilinmeyen sözcükleri, anlaşılmayan cümle ve pa-
ragrafları	belirlemek,	ana	düşünceyi	bulmak,	yardımcı	
düşünceleri incelemek, yazının genel düşüncesini ve 
anlatım yapısını çıkarmak, okuma hızını ayarlamak.

Sıra Sizde 4
Yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreç olarak 
adlandırılan okuma alışkanlığını edinmede değişik et-
kenlerin rol oynadığı bir gerçektir. Bu etkenler şu şekil-
de sıralanabilir: Bireysel etkenler, çevre, aile, okul. 

Sıra Sizde 5
Okuma stratejileri; okuyanların bir işlemi nasıl kavra-
dıklarına, okuduklarından nasıl anlam çıkardıklarına 
ve okuduklarını anlamadıklarında ne yaptıklarına işa-
ret ederler. Bu stratejiler okuduğunu anlamayı geliştir-
mek, kolay kavramayı gerçekleştirmek için kullanılır. 
Okuma stratejileri bir bakıma metinleri anlama süre-
cinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla kullanılan 
bir plandır. Genel olarak okuduğunu anlama strateji-
leri; okuma öncesi kullanılan stratejiler (güdüleme, be-
yin fırtınası, öngörüde bulunma vb.), okuma sırasında 
kullanılan stratejiler ( yordama, not alma, gözünde 
canlandırma vb) ve okuma sonrasında kullanılan stra-
tejiler (özet yapma, soruları cevaplama, resim çizme 
vb.) olarak gruplandırılmaktadır.

Sıra Sizde 6
Dinleme sürecini etkileyen faktörler şunlardır:
Kaynak (Konuşmacı) Temelli Faktörler:	Mesajda	kulla-
nılan sözcükler, terimler, yanlış anlaşılmaya yol açacak 
cümle kuruluşları, yanlış vurgu ve tonlamalar; konuş-
ma bozuklukları; konuşmayı etkileyen fiziksel etken-
ler; konuşma hızı; ses tonu; jest ve mimikler; bilgi bi-
rikimi; konuyla ilgili hazırlığı ve konuyu sunuş şekli.
Alıcı (Dinleyici) Temelli Faktörler: Alıcının zihinsel ve 
fizyolojik yetileri, dikkat ilgi, istek, kelime dağarcığı, 
bilgi birikimi, ön yargı, dinleme sürecinde uygun din-
leme davranışları gösterme (dik oturma, konuşanla 
göz teması kurma, not tutma, soru sorma, dinlenenlere 
uygun geri bildirimlerde bulunma, vb.), dinleme hızı.
Çevre-Ortam Temelli Faktörler:	 Isı,	 ses,	 ışık,	 fiziksel	
konfor.
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8
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Doğru, güzel ve etkili konuşmada sesin fizyolojik niteliği ve niceliği ile ilgili 
temel kavramları tanımlayabilecek, 
Doğru, güzel ve etkili konuşmada olması gereken temel içerik özelliklerini be-
timleyebilecek,
Sözlü iletişimde beden dilinin önemini açıklayabilecek,
Konuşma türlerini ayırt edebilecek,
Başarılı bir sunum için dikkat edilmesi gereken temel ilke ve teknikleri değer-
lendirebilecek,
Türkçenin sözlü iletişimde dikkate alınması gereken söyleyiş özelliklerini açık-
layabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Konuşma
•	 Sesin	fizyolojisi
•	 Güzel	konuşma
•	 Beden	dili

•	 Konuşma	türleri
•	 Sunum	teknikleri
•	 Türkçenin	söyleyiş	özellikleri

İçindekiler











Türk Dili II Sözlü Anlatım

•	 GİRİŞ
•	 KONUŞMA	İLE	İLGİLİ	TEMEL	
KAVRAMLAR

•	 DOĞRU,	GÜZEL	VE	ETKİLİ	
KONUŞMANIN	TEMEL	İLKELERİ	

•	 BEDEN	DİLİ	VE	SÖZLÜ	ANLATIMDAKİ	
YERİ	

•	 KONUŞMA	TÜRLERİ	
•	 BAŞARILI	SUNUMUN	İLKELERİ	VE	
TEKNİKLERİ	

•	 SÖZLÜ	ANLATIMDA	BAZI	SÖYLEYİŞ	
ÖZELLİKLERİ

TÜRK DİLİ II



GİRİŞ
İnsanın karşısındakine dileklerini, duygularını sözlü olarak anlatması eylemine 
sözlü anlatım denir. Sözlü anlatımın temeli, yazılı anlatımda olduğu gibi dildir. 
Sözlü anlatımla bağlantılı olarak kuşkusuz konuşma dili, yazı dilinden daha eski-
dir. Ana dilinde sözlü anlatımın anlama boyutunu dinleme, anlatma boyutunu ise 
konuşma oluşturur. Bu ünitede ağırlıklı olarak sözlü anlatımın anlatım boyutun-
da yer alan konuşma üzerinde durulacaktır. 

KONUŞMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Sözlü anlatımda düşüncelerin ve duyguların karşımızdakine doğru, etkili ve ye-
terli bir biçimde aktarımı önemlidir. İnsan için temel gereksinim olan konuşma, 
kişinin toplumsal ilişkilerinde de başat değişkenlerdendir. Konuşmanın, başka 
deyişle sözün etkisini Yunus Emre yüzyıllar öncesinden şöyle dile getirmektedir:

Sözünü bilen kişinin
Yüzünü ağ ede bir söz
Sözü pişirip diyenin
İşini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı
Söz ola yitüre başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ide bir söz

Kişi bile söz demini
Demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uçmağ ede bir söz

Öncelikli olarak sözlü aktarımın temel ögesi olan konuşmanın ve konuşma ile 
ilgili temel kavramların açıklanmasında yarar görülmektedir. Aşağıda konuşma 
ve güzel konuşma ile ilgili temel kavramlar ele alınmaktadır.

Sözlü Anlatım
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Konuşma 
Konuşma, insanın duygularını, düşüncelerini sese dayalı bir dizge halinde sun-
ması, başka bir deyişle anlamlı parçalara dönüştürülmüş seslerden yararlanarak 
düşüncelerini ifade etmesidir. Kulağa hitap eden konuşma; verilmek istenen me-
sajın niteliğine uygun tonlama, vurgu gibi sese dayalı unsurlarla olduğu gibi jest 
ve mimik gibi bedene dayalı destekleyici unsurlarla birlikte bütünlenir.

İnsan konuşan varlıktır. Bu hüküm, çıkardığı anlamlı ses dizgelerinin yapısı 
bakımından insanı diğer varlıklardan ayırırken; diğer taraftan insanlar arasında 
ortak, birleştirici bir özelliğe işaret etmektedir. İnsanın sahip olduğu bu olağa-
nüstü özellik, aynı zamanda, insana dair temel bir gereksinime, duygularını ve 
düşüncelerini konuşma araçlarının yardımıyla mesaja dönüştürme gereksinimine 
de işaret etmektedir. 

Düşüncenin; resim, heykel, müzik gibi ifade araçları bir kenara bırakılırsa dil 
olmadan gerçekleşemeyeceği yargısı, dilbilimi çevrelerinde hâkimdir (Aksan, 
2000: 53-54). Öyleyse düşüncelerin düzenlenmesi ve iletilmek istenen mesajın en 
doğru ve etkin biçimde ortaya konulabilmesi için konuşmanın niteliği çok önem-
lidir. Düşünme ve konuşma arasındaki bu sıkı ilişkide, diğer taraftan, doğru, ye-
rinde ve başarılı bir konuşmanın da insanın düşünme süreçlerine etkide bulun-
duğu söylenebilir.

İnsan için konuşma, temel gereksinim oluşunun yanı sıra yine insanın çev-
resiyle ilişkilerini kolaylaştıran veya zorlaştıran bir araçtır. Konuşmada kullanı-
lan dilin bir toplumsal bir de bireysel yönü vardır. Aynı dili kullanan şairlerin, 
hikâyecilerin, gazete yazarlarının, televizyon yorumcularının okuyucu veya dinle-
yici üzerinde oluşturdukları etkinin birbirinden farklı olması da dil ve söz arasın-
daki bu ayrım ile ilişkilidir. İnsanların konuşmalarında tercih ettikleri sözcükler 
ve bu sözcükler aracılığıyla oluşturdukları ifadelerin ardında şüphesiz birey ola-
rak yetişme ortamları, aldıkları eğitim, sosyolojik ve psikolojik koşulları belirleyi-
cidir (Aksan, 2000: 52).

Ses
Konuşma sesleri, akciğerlerden başlayıp ağız ve burunda sona eren solunum yol-
larında sıralanmış organlara çarpıp veya sürtünüp seda haline geldikten sonra en 
son olarak bir kalıptan, engelden geçip ağızdan çıkan titreşimlerdir (Ergin, 1990: 
30). İlk olarak gırtlakta oluşan ham sesin, sahip olduğu belirli bir renk ile başka-
ları tarafından duyulan son biçimini alması; boğaz, ağız ve burun boşluklarında 
gerçekleşir (Toklu, 2003: 35). Beyin tarafından yönetilen konuşma süreçlerinde, 
insan ses aygıtlarının 60 kadar farklı sesi çıkarmaya ve işitildiğinde bunları ayırt 
etmeye uygun olduğu görülmektedir (Erkman-Akerson, 2008: 121).

Harfler ve sesler sıklıkla birbirine karıştırılır. Harfler, seslerin yazıda gösterilme bi-
çimleri, sembolleri, işaretleridir. 

Boğumlanma 
Ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardı-
mıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır. Seslerin doğru biçim-
de boğumlanması (sesletilmesi) etkili konuşmanın temel koşullarından biridir.

 19. yüzyılda çağdaş 
dilbiliminin kurucusu olarak 
bu ayrımı ortaya koyan 
Saussoure, insan dilinin 
toplumsal yönünü ifade 
eden dil (langue) ile bireysel 
yönünü ifade eden söz 
(parole) arasındaki farka ve 
aynı zamanda konuşan (veya 
yazan) bireyin var olan dili 
özgün kullanımına işaret 
etmektedir.

Boğumlanma; telaffuz, 
artikülasyon, sesletim 
gibi terimlerle de ifade 
edilmektedir.

Ünlü ve ünsüzler; dil, 
dudak, damak, diş, gırtlak 
gibi konuşma organlarının 
açılıp kapanma, yaklaşıp 
uzaklaşma, gerilip çözülme 
gibi çeşitli devinimleriyle 
boğumlandırılır.
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Sıklık / Frekans
Titreşen her nesnenin 1 saniyedeki yalın titreşimleridir. Ölçü birimi Hertz’dir. 
İnsanlar 20 ile 20 000 Hertz arasındaki ses dalgalarını algılayabilirler. Sıklıkta 
meydana gelen değişiklikler, kulaktaki seslerin tonunun alçak ve yüksek olarak 
algılanmasına neden olur (Toklu, 2003: 35).

Ton / Tonlama
Titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna tonlama denir 
(Toklu, 2003: 35). Tonlama, iletilmek istenen mesajın, duygunun doğru şekilde 
dinleyiciye ulaşmasına, dinleyici üzerindeki etkisinin artmasına yardımcı olur. 
Tonlama aracılığıyla, konuşmanın içeriğine uygun coşkun, güçlü, kesin, yumu-
şak, hassas duygular dinleyiciye iletilir. 

Tonlamanın işlevleri arasında heceler arasındaki vurgu farklarına işaret et-
mek, dinleyenlere, yeni ve farklı olanı kavrama, konuşmanın akışını kestirme vb. 
bakımlardan ipuçları vermek, konuşmanın dil bilgisini ve söz dizimsel yapısını 
bu yolla daha yetkin biçimde algılayabilmek yer almaktadır. Ayrıca kesin yargılı 
bildirim cümlelerinin alçalan tonda olduğu, cümle içerisinde ara sözlerin düz bir 
tonda belirtildiği, soru cümlelerinde yükselen, cevaplarda alçalan tonlama oldu-
ğu, bağlama ve anlama göre kayıtsız, alaycı, sinirli vb. tonların bulunduğu görül-
mektedir (Eker, 2005: 323). 

Ezgi
Sözcük içerisinde hecelerin sesletiminde alçalan veya yükselen tona karşılık, 
cümle düzeyinde sözcüklerin, sözcük gruplarının da alçalan veya yükselen tonda 
sesletildiği görülür. İletilmek istenen mesaja, oluşturulmak istenen duygu değe-
rine bağlı olarak konuşmacının cümle düzeyinde yaptığı tonlamalara ezgi denir 
(Toklu, 2003: 35).

Vurgu
Sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı 
sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesidir. 

Sözcük vurgusu ilk, orta veya son hecede görülebilir. Vurgunun yeri, anlamı 
ya da anlam, vurgunun yerini belirleyebilir: (benim) çocuĞUM, (ben) çoCUğum, 
(Hey!) ÇOcuğum! (Eker, 2005: 317). Sözcük içerisinde vurgu, bazı durumlarda 
yazılışı aynı fakat anlamı farklı olan sözcükleri söyleyiş yoluyla ayırmak için kul-
lanılır. Örneğin ORdu, KURtuluş, BEbek yer adlarında vurgu ilk hece üzerindedir. 
Buna karşılık orDU, kurtuLUŞ, beBEK sözcüklerinde vurgu son hece üzerindedir. 
Başka örnekler olarak KAZma, ÇİZme, SARma eylem adlarında vurgu ilk hece 
üzerindeyken; kazMA (alet), çizME (ayakkabı), sarMA (yiyecek) nesne adlarında 
vurgu son hece üzerindedir. 

Türkçede sözcüklerin vurgusu genellikle son hecededir. Ancak tek heceli sözcükler 
vurgusuzdur. Çok heceli yer adlarında da ikinci hecedeki ses sayısı birincidekinden 
çok ise vurgu ikinci hecededir. Örneğin; DeNİZli, MaLATya, AnTALya gibi 

 “ki” bağlacının kaynaşmasıyla oluşan “belki, sanki, mademki, halbuki...” sözcük-
lerindeki “ki” vurgulanmaz.
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Öbek vurgusu, özellikle isim ve sıfat tamlamalarında tamlayan ögenin doğal 
vurgusudur. Birleşik sözcüklerde de yine öbeğin bir unsuru vurgulu seslendirilir: 
YÜZbaşı, ASTsubay, öğrenCİ alayı, oTUZ gün, ŞÜKretmek gibi (Eker, 2005: 320).

Cümle vurgusu, cümledeki ögelerden birinin diğerlerine göre daha yüksek 
tonda, daha baskılı söylenmesidir. Cümlede dinleyici için yeni bilgi aktarılıyor 
ve bu bilgi cümlenin odağı haline geliyorsa söz konusu bilginin odağı olan öge 
vurgulanabilir. 

Türkçede normal koşullarda cümle vurgusu yüklem üzerindedir. Ancak cümledeki 
yeni bilginin odağı olan sözcükler yükselen tonda seslendirilerek, yüklemin önünde 
kullanılarak soru eki, de bağlacı, yalnız edatı gibi dil bilgisel unsurlardan yararla-
narak vurgulanabilir. 

Yüklemden uzak kalan özneler cümle vurgusu alır. Örneğin; Sait Faik, Hallaç adlı 
öyküsünde, ilk kitabının yayınlanmasından duyduğu sevinci anlatır. 

Durak / Duraklama
Özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir so-
runun ardından gelen kısa süreli sessizliktir. Cümlenin anlamı, mesajın değeri, 
konuşmada durağın yerini ve süresini belirler. Duraklamalar; vurgulama teknik-
lerini çeşitlendirerek ifadeyi tekdüzelikten kurtarma olanağı sağladığı gibi, bazı 
durumlarda diğer vurgulama tekniklerinden çok daha etkili ve kalıcı olabilir. 

Tını / Renk
Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe tını ya da renk denir. 
Bir sesin tınısı, sadece o sesi diğer seslerden ayırma noktasında değil, aynı zaman-
da kişinin sesine kattığı tını sayesinde konuşmanın içeriğine göre güzel, etkili, 
kalıcı izler bırakmasını da sağlar.

Pes ve Tiz Ses
Seslerin, kulağa kalın veya ince, yavaş veya hızlı, alçak veya yüksek ulaşmasını 
ifade etmek için pes ve tiz terimleri kullanılır. Buna göre pes; kulağa kalın, yavaş, 
alçak gelen sesler için kullanılırken tiz; kulağa ince, hızlı, yüksek gelen sesler için 
kullanılır. Bu ayrım seslerin oluşturduğu titreşimlerin sıklığına göre belirlenir. 
Titreşimlerin sıklığı azaldıkça sesler pesleşir, sıklığı arttıkça da sesler tizleşir.

Doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özellikler şöyle 
sıralanabilir:

•	 İşitilebilirlik: Konuşmanın sıklığı, tonu, yeğinliği ve tınısı dinleyicinin ra-
hatça işitebileceği nitelikte olmalıdır. Konuşmacıyı sağlıklı bir şekilde işi-
temeyen dinleyici, dikkatini konuşmanın içeriğine yoğunlaştıramayabilir, 
sinirlenebilir; dolayısıyla iletişim sorunları yaşanabilir. 

•	 Esneklik: Esneklik, ses hacminin değişikliğe bağlı olan ses tonunu ya da 
perde değişikliğini ifade eder. Konuşmayı aynı tonda, tekdüze olmaktan 
çıkaran unsurlardan biri, ses hacminin ve perdelerinin karışık olarak kul-
lanılmasıdır (Vural, 2003: 99). Konuşma sırasında kişi, ses aralığını bilmeli 
ve sesinin pesliğini, tizliğini, tonunu bu ses aralığına göre ayarlamalıdır.

•	 Akıcılık: Konuşma sırasında sesin boğumlanarak sözcüklere dönüştürül-
mesi ve boğumlanma hızı, iletilmek istenen mesajın hedefe en doğru şe-
kilde ulaşması için iyi ayarlanmalıdır. Konuşmada akıcılığın sağlanması, 

Yazılı anlatımda noktalama 
işaretleri, cümle içinde 
durulması gereken yerleri 
belirleyerek konuşma 
eylemindeki durağın işlevini 
yerine getirir.
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ayrıca sözcüklerin art arda sesletim hızı ve uyumlu bir şekilde bir araya 
getirilmesine özen gösterilmesi ile mümkündür.

•	 Hoşagiderlik: Kişi doğru, güzel ve etkili iletişim kurabilmek için ses aralı-
ğını, perde genişliğini, tonlamayla sesine katabileceği tınıları, ifadesine ka-
tabileceği ezgiyi, sözcükleri söyleyiş hızını öncelikle tanımalı ardından da 
doğru şekillerde bunlardan yararlanmalıdır. 

Doğru ve güzel konuşmada sesin oluşma ve sözcüklere dönüşme sürecinde dikkate 
alınması gereken fizyolojik özellikleri nelerdir?

Konuşmayla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Suat Taşer’in Konuşma Eğitimi adlı 
kitabından yararlanabilirsiniz. ( Dost Kitabevi Yayınları, 1987)

DOĞRU, GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMANIN TEMEL 
İLKELERİ
Konuşmanın temel unsurları olarak yukarıda ele alınan başlıklar, sesin fizyolojik 
niteliği ve niceliğine yönelik bilgileri içermektedir. Konuşmanın doğru, güzel ve 
etkili bir şekilde gerçekleşmesi için kişinin konuşmayla ilgili olarak dikkat etmesi 
gereken başka özellikler de bulunmaktadır. 

Açıklık 
Açıklık, konuşmanın hem fizyolojik hem de psikolojik yönüyle ilgilidir. Sesleri 
doğru çıkarmak, yine o sesleri sözcüklere dönüştürürken doğru boğumlamak, 
sözcükleri cümlelere dönüştürürken iletilmek istenen mesaja göre doğru vurgu-
ları yapmak açık konuşmanın fizyolojik yönünü ilgilendirir ve başarılı bir konuş-
ma için gereklidir. Diğer taraftan, iletilmek istenen mesajın anlamı bakımından 
açık konuşmanın psikolojik yönünü de dikkate almak gerekir. İyi konuşmacılar 
anlaşılmaz, karmaşık sözcükler kullanmaktan kaçınır, en zor konuları bile açık 
ve anlaşılır biçimde sunar, dinleyicinin konuşmanın içeriğini, mesajları doğru bi-
çimde anladığından emin olurlar (Kops ve Worth, 2000: 31).

Doğallık 
Sözlü iletişim sırasında dinleyici üzerinde etkili olabilmek için gerekli unsurlar-
dan bir diğeri konuşmanın doğallığıdır ve bu, konuşmacının inandırıcılığı bakı-
mından çok önemlidir. İçten olmayı gerektiren doğallık, konuşmacının yapmacık 
sözcük tercihleri ve vurgulara başvurmadan iletmek istediği mesajı karşısındaki-
lere ulaştırması ile mümkün olabilir. 

İnandırıcılık
Konuşmacının ortaya koyacağı fikirlerin dinleyici tarafından inandırıcı buluna-
bilmesi için bu fikirlere önce konuşmacının inanmış görünmesi gerekir. Kararlı 
ifade ve tavırları, ortaya koyacağı deliller, seçeceği örnekler hep konuşmacının 
dinleyici tarafından inandırıcı bulunmasına hizmet eder. İnandırıcılığını kaybet-
miş bir konuşmanın dinleyici üzerinde etkili olması beklenemez. 

1
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İlginçlik
Konuşmanın konusu her zaman ilgi çekici olmayabilir. Bu durumda dinleyicinin 
ilgisini konuşma üzerine çekebilmek için konuşmacı; içeriği ve mesajı dinleyiciye 
ulaştırmak, bunların konuşma sırasında takip edilmesini kolaylaştırmak, nihaye-
tinde bunların akılda kalmasını sağlayarak dinleyici üzerinde etkili olmak için bu 
türden tekniklere, araçlara, bilgilere gereksinim duyabilir. Sözlü anlatım sırasında 
konuyla bağlantılı bir hikayeyi, anekdotu anlatmak, bu hikaye veya anekdotlara 
göndermeler yapmak; eğlenceli veya düşündürücü ifadelere yer vermek; grafik, 
resim, ses kaydı, video kullanmak; vurgu ve tonlamalardan, jestler ve mimikler-
den hatta sessizlikten doğru yerlerde yararlanmak konuşmayı ilgi çekici hale ge-
tirebilir. 

Konuşmacının Bilgi ve Donanımı
Konuşmacının genellikle ilk ve temel amacı dinleyiciye mesaj, bilgi iletmektir. Bu 
mesaj ve içeriğindeki bilginin aktarımında konuşmacının sahip olması gereken 
en önemli özelliklerden biri kültürel ve bilgisel donanımıdır. Konuşmanın yapıl-
dığı koşullara göre, konuyla ilgili yeterli temel veya akademik birikime sahip ol-
mayan kişilerin sözlü iletişimlerinde başarılı olması söz konusu değildir. Başarılı 
bir konuşmacı; içeriğe uygun temel veya akademik bilgileri, belirli bir düzen ve 
sentez ile doğru sözcüklerle, daha da önemlisi zengin söz dağarcığı ile sunmaya 
çalışmalıdır. Bu noktada sözcüklerin çok anlamlılığı, eş ve zıt anlamlılığı, sanatlı 
kullanımı gibi özelliklerini bilmek ayrıca önemlidir. 

Ön Çalışma
Başarılı bir konuşmacı dinleyici karşısında konuşmadan önce belirli hazırlık sü-
reçlerini geçirmelidir. Bu süreç günlük, hazırlıksız konuşmalarda düşüncelerini 
zihninde tasarlayarak, sentezleyerek kısacası mesajını, konuşma içeriğini akıl ve 
gönül süzgecinden geçirerek ortaya koymak suretiyle yapılmalıdır. 

Yöntem ve Plan
Konuşmanın yöntemi ve planı, konuşmanın nasıl yapıldığı ile ilgilidir. Sesleri 
doğru çıkaran, boğumlayan, konuyu belirlemiş olan, konuyla ilgili gerekli temel 
bilgilere ve söz dağarcığına sahip olan bir kişi eğer konuşma yöntem ve planını 
amaca ve içeriğe uygun belirleyip uygulamazsa başarılı olamaz. Hazırlıklı konuş-
malarda hedef kitlenin niteliklerine, süreye, konuşmada yararlanılacak araçlara 
göre içerik, mantıksal bir düzende hazırlanmalı, örnekler konuşmayı etkili kılacak 
teknikler sunumda doğru yerlerde kullanılmak üzere belirlenmelidir. İyi planlan-
mış bir konuşma ile kişi, karşılaşabileceği sorunlara önceden önlemler alabilir, 
süreyi etkin bir şekilde kullanabilir, sözlü iletişimi oluşturan bütünü en doğru bi-
çimde sağlayabilir. 

Konuşmayı Destekleyen Yardımcı Unsurlar 
Özellikle hazırlıklı konuşmalarda, ele alınan konuyu etkili ve kalıcı bir şekilde 
dinleyiciye aktarmaya yardım eden sözlü sunum araçları kullanılabilir. Bilgisayar 
aracılığıyla projeksiyon cihazı ve powerpoint kullanmak, belirli bir nesne üzerine 
çizimler yapmak, el notları (handout) dağıtmak sözlü sunumlarda sıkça karşıla-
şılan konuşmanın yardımcı unsurlarındandır. Bu unsurların, hazırlık sürecinde 
belirli bir plan çerçevesinde konuşmanın uygun kısımlarında kullanılması sözlü 
sunumu daha etkili kılar. Bu yardımcı araçların sözlü sunumun içerisindeki ora-
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nını iyi ayarlamak gerekir. Bu unsurların amaç değil araç olduğunu bilerek, bu 
unsurların sunumun içeriğinin önüne geçmesine olanak vermemek gerekir.

Üslup
Gerek doğu edebiyatlarında belagat kitaplarında gerekse batı edebiyatlarındaki 
retorik kitaplarında belirtildiği şekliyle dilde ve onun kullanıma çıkma şekli olan 
üslupta esas belirleyici, ifadenin konuya ve amaca uygun düzenlenmesidir. Kişi-
nin konuya ve amaca göre seçeceği üslup çeşitlerini Cosson ( Akt. Koç vd., 2008: 
479-480) şu şekilde sıralar:

•	 Üslubu	belirlemede	etkili	olan	fikirlerin,	hazırlığın	hatta	planın	ve	daha	pek	
çok şeyin konuşmanın akışına feda edildiği çenebaz üslup.

•	 Konuşmacının	sıklıkla	duraklaması,	boğazının	gıcıklanması,	her	cümlesi-
nin adeta koşudaki bir engel gibi önünde durması şeklinde kendisini göste-
ren çekingen üslup.

•	 Başkaları	üzerinde	bıraktığı	etki	 tartışılamayacak,	bu	şekilde	konuşanları	
içerisinde bulundukları grupların başına getiren, kişinin kendisine duydu-
ğu güvenin ve kendisine dair övgülerin dinleyicinin hürmetini kazanmaya 
engel oluşturmaması gereken övünme üslubu.

•	 Sesin	niteliği	ve	niceliği	bakımından	kuvvetsiz	konuşmanın	sonucu	ortaya	
çıkan, bazen konuşmacının mizacının etkisiyle kendisini gösteren monoton 
üslup.

•	 Cümlelerin	genellikle	uzun	ve	bazı	belirli	maddelere	ayrılarak	ortaya	ko-
nulduğu, içeriğinde hiç eğlendirici unsur bulunmayan, ağır ve âlimane ko-
nuşmaya dayalı ağır üslup.

•	 Daha	çok	avukatların,	 siyasîlerin,	 amele	 rehberlerinin	kullandığı,	makul,	
mantıkî,	kuvvetli,	mücadeleye	hazır	ve	itham	edici	konuşmaya	dayalı	delil 
üslubu.

•	 Bir	yerden	bir	yere	atlayan,	çok	defa	mantıksız	ve	sıkıcı	olan,	genellikle	si-
nirli, çekingen insanların doğal konuşmalarına dayalı çözük, ayrık üslup.

•	 Vaizlerin	şarkı	söylüyor	gibi	uzata	uzata	bir	makam	tutturarak	kullandıkla-
rı, buna uygun ortamlar dışında yadırganabilecek vaiz üslubu.

•	 Ağırlıkla	duygulara	yer	veren	hissî üslup.
•	 Kitle	toplantılarında	halkı	galeyana	getirmek	isteyenlerin,	halk	katiplerinin,	

inkılapçıların tercih ettiği, bazen çekingen ve azametli bazen birden bire pat-
layan, bağırtan ama genelde ardında coşkunluk saklayan keskin üslup.

•	 Ağır	başlı,	azametli,	keskin,	hiddetli,	ne	çok	ciddi	ne	çok	gergin	olmayan,	
meclislerde kendiliğinden oluşan, konuşmada eğlenceli, nazik ve orijinal 
özellikler taşımaya dayalı ziyafet üslubu. 

BEDEN DİLİ VE SÖZLÜ ANLATIMDAKİ YERİ
Beden dili; iletişim sürecinde dinleyicinin algısını etkileyen el, kol, baş, yüzdeki 
her bir uzuv ve diğer vücut azalarının hareketleridir. İnsanlar iletişim sırasında 
ağız, çene, göz, kaş, dil, baş, parmak, el, kol, ayak, bacak ve gövde aracılığıyla iste-
yerek veya istemeden çeşitli mesajlar yayarlar. Beden, sözlü iletişim sürecine jest 
ve mimik aracılığıyla katılır. 

Beden Dilinin Sözlü Anlatımdaki Yeri
Konuşmacı söze dökmediği düşüncelerini beden dili ile isteyerek veya istemeden 
dinleyiciye aktarabilir. Sözlü iletişimde konuşma ile uyumlu olarak gerçekleşen 

Jest; belirli hislerin sonucu 
olarak elde, kolda ve başta 
meydana gelen hareketlerdir. 

Mimik; belirli hislerin sonucu 
olarak yüzde, yüzü oluşturan 
organlarda meydana gelen 
hareketlerdir.
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sözsüz hareketlerin, doğal vücut hareketleri olarak ortaya konmuş olmaları halin-
de dinleyici üzerinde istenen etkiyi sağlaması mümkündür. Bu haliyle değerlen-
dirildiğinde beden dili, sözlü anlatımda konuşmayı bütünleyen, konuşma yoluyla 
dinleyici üzerinde etki oluşturmaya yardım eden bir araçtır. 

Beden dilini, görsel yönü en az konuşma kadar önemli olan tiyatro gibi alanlar 
dışında, konuşmanın destekleyici ve yardımcı ögesi olarak düşünmek gerekir. Bu 
noktada, beden dili ne konuşmanın önüne geçecek şekilde abartılı ne de konuşma-
nın gerektirdiği vücut hareketlerden yoksun olmalıdır. Kişi, sözlü iletişim sırasında 
vücut hareketlerini doğru biçimde kontrol etmelidir. 

Sözlü iletişim sırasında beden ile sözler arasında uyumun en doğru ve etkili 
bir biçimde sağlanabilmesi için kişinin beden hareketleri ile bu hareketlerin anla-
mı ve dinleyici üzerinde oluşturduğu algı arasındaki ilişkiyi tanıması gerekir. Bu 
bağlamda, başın aşağı-yukarı, sağa-sola hareketleri, yine ellerin ve kolların her bir 
hareketinin iletişimdeki karşılığını bilmek çok önemlidir.

Vücut hareketlerinin başkaları tarafından ortak biçimde algılanmasında kül-
türel kalıplar çok önemlidir. Aynı vücut hareketlerinin başka kültür ortamlarında 
sergilenmeleri sırasında aynı tepkileri göremeyebileceğini dikkate almak, dolayı-
sıyla konuşma öncesinde dinleyiciyi bu özellikleri ile de tanımak gerekir. 

Bedenin belirli hislerin sonucunda ortaya koyduğu hareketler, sözlü iletişimin 
etkili, ancak sesle doğrudan ilgili olmayan yönüne işaret etmektedir. İletişimde etki-
li olan, ancak yine iletişimin sese dayalı unsurlarından sayılmayan bir başka nokta, 
konuşmacının görünüşüdür. Konuşmacının bakımı, giyimi, genel tavırları kısacası 
görünüşü ile dinleyici üzerinde oluşturduğu algıyı yine bu noktada önemle belirt-
mek gerekir. Hatta kişinin daha konuşmaya başlamadan, dinleyici üzerinde güveni-
lirlik, yeterlilik, samimiyet, ciddiyet gibi özellikleriyle belirli ön kanaatler oluşturdu-
ğu düşünüldüğünde, görünüşün ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılır. 

Bedenin ve her bir unsurunun bağımsız veya birlikte hareketlerinin yanı sıra, 
sözlü iletişim sırasında vücudun belirli duruş özellikleriyle de yine dinleyici üze-
rinde çeşitli algılar oluşturduğu görülmektedir. Dik, omuzları düşük halde, el(ler) 
cepte veya bir yere yaslanır vb. şekilde durmak arasında dinleyici üzerinde oluşan 
kanaat farkı bulunur. Dolayısıyla kararlılık, heyecan, hazır olma, yeterlilik, cid-
diyet, samimiyet vb. bakımlardan dinleyicinin konuşmacıyla ilgili olarak belirli 
kanaatler taşımasında vücudun duruşu, genel tavrı çok önemlidir.

Jestlerin, mimiklerin, genel tavrın ve giyim kuşamın sözlü iletişimdeki yeri ana hat-
larıyla nelerdir?

İletişim ve özellikle beden dili konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için Etkili İletişim 
ve Beden Dili adlı kitabı okuyabilirsiniz. (Tayfun, R., Ankara: Nobel Yayınevi, 2010)

KONUŞMA TÜRLERİ
Sosyal yaşamdaki ilişkileri düzenleyen konuşma, hazırlanış biçimine göre hazır-
lıksız ve hazırlıklı konuşmalar olmak üzere iki farklı biçimde sınıflandırılabilir. 

Hazırlıksız Konuşmalar / Günlük Konuşmalar
Hazırlıksız, günlük konuşmalar, sözlü iletişime konu olan günlük diyaloglarda 
belirli bir araştırmaya, plana, programa gerek duyulmadan gerçekleşen konuşma-

2
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lardır. Toplumda bir arada yaşamanın sonucu olarak ortaya çıkan günlük, doğal, 
bazen öngörülemeyen zamanlarda gerçekleşen bu tür konuşmalarda belirli kural-
lara dikkat edildiği takdirde bireyler arasında sağlıklı iletişim kurulur. Bu da sağ-
lıklı toplumsal ilişkilerin ve birlikte yaşama kültürünün sağlam temellerini oluştu-
rur. Bireyin yakın ve uzak çevresiyle veya karşılaştığı başka bireylerle kurduğu bu 
türden iletişim biçimleri aynı zamanda bireyin toplum içerisindeki sosyal rolleri 
ve sorumlukları ile doğrudan ilişkilidir.

Toplumda yazılı olmayan kurallar çerçevesinde uyulduğunda doğru, uyulma-
dığında yanlış olarak değerlendirilen davranış biçimleri bulunur. Selamlaşma, ha-
tır sorma, tanışma ve tanıştırma, kutlama, baş sağlığı, özür dileme, adres sorma 
ve söyleme gibi günlük hayatın içinde pek çok kez karşılaşılan durumlarda ortaya 
konan davranış biçimleri, bireyin çevresiyle kuracağı sağlıklı ilişkilerde belirleyici 
olmaktadır. Aslında hemen her tür sözlü iletişim ortamında bireyin uyması gere-
ken ortak kurallardan bazıları şunlardır:

•	 Sözlü	 iletişimin	her	 aşamasında;	 sorulan	 sorularda	 veya	 sorulara	 verilen	
cevaplarda, üzüntünün veya mutluluğun paylaşıldığı vb. durumlarda içten 
olunmalıdır.

•	 Konuşma	sırasında	diğer	bireyleri	küçümseyen,	küçük	düşüren	söz	ve	dav-
ranışlardan kaçınılmalıdır.

•	 Diğer	bireylerin	övgüye	ve	kutlamaya	değer	meziyetleri,	başarıları,	abartılı	
olmayan, iyi niyete gölge düşürmeyecek düzeyde ifadeler ile ortaya konul-
malıdır. 

•	 Konuşma	sırasında	diğer	bireylerin	yaşı,	cinsiyeti,	statüsü	gözetilmeli,	seçi-
len ifadelere, üsluba ve iletişimde çok önemli yeri olan beden dilinin kulla-
nımına özen gösterilmelidir. 

•	 Konuşma	sırasında	diğer	bireyleri	daima	ikna	etmeye	çalışan,	belirli	bir	dü-
şünceye katılmaya zorlayan, diğer bireyler üzerinde statüye, yaşa, cinsiyete, 
eğitim düzeyine göre baskı kurmaya çalışan söz ve davranışlardan uzak du-
rulmalıdır.

•	 Diğer	bireylerin	hatalarını	gözeten	ve	her	fırsatta	dile	getiren,	buna	bağlı	
olarak da diğer bireyleri daima uyarma eğilimde olan söz ve davranışlardan 
kaçınılmalıdır.

•	 Sözlü	iletişime	dahil	olan	diğer	bireylerin	konuşma	hakkına	saygı	ve	gere-
ğinden fazla konuşmamaya özen gösterilmeli, diğer bireylerin konuşmaları 
saygıyla ve dikkatle dinlenmeli, ayrıca konuşmanın merkezine kendisini 
koyan, yerli yersiz şekilde kendisiyle ilgili meseleleri konu yapan bir konuş-
macı izleniminden kaçınılmalıdır.

Telefonla Konuşma
Günümüzde sözlü iletişimin önemli bir kısmı telefon aracılığıyla gerçekleşmekte, 
hatta pek çok insan işlerinin büyük bir bölümünü telefon görüşmeleriyle yürüt-
mektedir. Hatır sormadan tanışma ve tanıştırmaya, kutlamadan baş sağlığına ka-
dar sosyal ilişkilerini, günlük iletişimini önemli ölçüde telefon marifetiyle yürü-
ten insanların hem telefon ile arayarak belirli mesajlar iletmek, belirli konularda 
bilgi almak, yardım istemek durumunda kaldıkları kişilerin iletişim sırasındaki 
beklentilerini gözetmeleri hem de bu tür bir iletişim ile ulaşmak istediği amacı 
gerçekleştirebilmeleri için dikkat etmesi gereken hususlar vardır:

•	 Telefonla	 konuşmaya	 uygun	 fiziksel	 koşullar	 gözetilmeli,	 her	 iki	 tarafın	
da görüşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine engel oluşturacak bir 

Hazırlıksız konuşmalar günlük 
hayatta en çok karşılaşılan, 
genellikle iki kişi arasında 
geçen ve karşılıklı konuşma 
olarak da adlandırılan 
konuşmalardır.
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durumda bulunmadığından emin olunmalıdır. Örneğin araç kullanırken 
telefon görüşmesi yapılmamalıdır. 

•	 Arama	yapan	kişi,	hedeflenen	kişi	ile	görüştüğünden	emin	olmak	için	se-
lamlama ve kendisini tanıtmadan hemen sonra bunun için gerekli soruları 
sormalıdır.

•	 Aranan	 kişinin	 çoğu	 zaman	 içerisinde	 bulunduğu	 koşullar	 bilinemeden	
arama yapıldığı için öncelikle karşıdaki kişinin görüşme için uygun olup 
olmadığı sorulmalı ve emin olunduktan sonra konuya girilmeli, her du-
rumda olduğu gibi görüşme süresi gereğinden fazla uzatılmamalıdır.

•	 Görüşme	sırasında	ihtiyaç	duyulabilecek	gereçler,	bilgi	ve	belgeler	önceden	
hazırlanmalıdır. 

Telefon konusunda görüşme esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ol-
duğu gibi, telefonla görüşmenin yapılamayacağı pek çok durum da gözetilmeli, 
telefonun sessiz konuma alınması, tamamen kapatılması gereken şartlarda da ka-
patılması konusunda özen gösterilmelidir. 

İş Görüşmesi 
İş görüşmesi, bir işe başvurma sürecinde gerçekleşen konuşmalar için olduğu gibi, 
bir kişinin mevcut işi dolayısıyla başkalarıyla yaptığı görüşmeleri ifade için de 
kullanılabilir. İş görüşmesi sırasında yapılan konuşmalar ile ilgili belirli hazırlıklar 
yapılabilse de bu konuşmaların içeriği, takınılan tutum bakımından standartları 
olamayacağından iş görüşmelerini topluluk karşısında yapılan hazırlıklı konuş-
malardan ayrı ele almak gerekir. Bununla birlikte iş görüşmesi öncesinde, sırasın-
da ve sonrasında yapılması gerekenler, yapıldığı takdirde iş görüşmesinin başarılı 
olmasını sağlayabilecek bazı temel noktalar şöyle sıralanabilir:

•	 Görüşme	her	durumda	bir	programa,	randevuya	bağlı	olarak	gerçekleştiril-
meli ve görüşmenin yeri, saati, süresi teyit edilmeli, sonrasında da görüşme-
nin saatine uyulmalı, mümkün ise çok kısa bir süre önce belirlenen yerde 
hazır bulunulmalı, randevu saatini geçirmemeye özellikle dikkat edilmelidir.

•	 Görüşme	için	ayrılan	süre	her	iki	taraf	için	de	en	etkin	şekilde	değerlendi-
rilmeli, eğer belirlenen sürenin dışına çıkılacaksa bunu, uygunluğu ölçü-
sünde, önce randevu veren kişi belirlemelidir. 

•	 Görüşme	öncesinde	taraflar	hem	birbirleri	ile	hem	de	görüşme	konusu	ile	
ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalıdır.

•	 Görüşmede	her	iki	taraf	da	not	alabilmek	için	gerekli	araç	ve	gereci	hazır	
bulundurmalı ve önemli görülen hususları not almalıdır.

•	 Görüşmeye	katılanlar	giyim	kuşam,	temizlik	ve	bakım	konularında	hassas	
olmalıdır. 

•	 Taraflar	yaptığı	iş	konusunda	güven,	işe	hâkimiyet,	ciddiyet	gibi	konularda	
birbirlerini tatmin etmeye yardımcı olacak şekilde gerekli bilgi, belgeyi ha-
zır bulundurmalı, buna uygun tutum ve davranış içinde olmalıdır.

•	 Görüşmede	açık,	anlaşılır	bir	dil	kullanılmalıdır.
•	 Görüşmenin	 sonunda,	 öncelikle	 vakit	 ayırdığı	 için	 eğer	 istekte	 bulunulan	

konularda beklentiye uygun sonuçlar ortaya çıktıysa ayrıca bu durum için 
randevu veren kişiye teşekkür ederek oradan ayrılmaya özen gösterilmelidir. 

Hazırlıklı Konuşmalar / Topluluk Konuşmaları
Hazırlıklı konuşma türlerinden söylev, konferans ve açış konuşması tek bir kişi; 
sempozyum, açık oturum, panel, forum, seminer, kurultay grup tarafından ve belir-
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li bir topluluk karşısında gerçekleşen konuşmalardır. Aşağıda bu türler hakkında 
genel bilgiler yer almaktadır.

Nutuk / Söylev
Nutuk, bir düşünceyi belirli bir topluluğa açıklamak veya aşılamak amacıyla açık 
veya kapalı alanlarda yapılan topluluk konuşmalarından biridir. Kürsüye çıkan 
kişinin, toplumun değişik kesimlerinden oluşmuş topluluk karşısında etkili bir 
sunum yapabilmesi için konuşmasında ses tonu, vurgu, jest ve mimiklere özellikle 
dikkat etmesi gerekir. Konuşmaya coşkunluk katan bu özellikler, topluluğun ikna-
sı ve bir amaca yönelik olarak harekete geçirilmesi için önemlidir. Nutukta içerik 
siyasî,	askerî,	dinî,	ekonomik,	kültürel	konulara	göre	oluşturulabilir.	Bir	topluluğu	
belirli düşünceye veya duyguya yöneltmeyi amaç edinen nutukta, konuşmacının 
başarılı olabilmesi için ayrıca hedef kitlenin psikolojik ve sosyolojik özelliklerini 
çok iyi tanıması gerekir. 

Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet tarihimizin en tanınmış eseri 
olan Nutuk adlı eserini okuyabilirsiniz. (İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2011)

Konferans
Uzmanlık gerektiren bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebile-
cek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardır. Konunun uzmanı bir kişi, 
bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilim-
sel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Konferansın içeriği doğa bilimlerinden 
sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren 
her konuda olabilir. Konuşmacının üslubu, içerik büyük ölçüde bilimsel olduğun-
dan ve aynı zamanda amaç, uzmanlık gerektiren belirli bir konuda, düzeyi yüksek 
dinleyici kitlesi için yeni ve orijinal bilgiler sunmak olduğundan, daha çok akade-
mik üslupta tercih edilen süssüz, açık ve anlaşılır nitelikler taşımalıdır. 

Konferans, hazırlıklı konuşmaların en önemli türlerinden biridir. Bu nedenle ön-
celikle yazılı metne dayanmalı ve konuşmacı, konuşma kuralları çerçevesinde ko-
nuşmasını gerçekleştirmelidir. Konferansın sunum süresi de bir saati geçmemelidir. 

Açış Konuşması 
Açış konuşması bilim, sanat etkinliklerini veya daha geniş tabanlı katılımla ger-
çekleştirilen etkinlikleri başlatmak, bunun yanı sıra bir yerin açılışını gerçekleştir-
mek üzere düzenlenen programlarda yapılır. Genellikle bu konuşmaların içeriği 
sembolik anlam taşır. Bu konuşmalarda uzun ve yoğun bilgi aktarımına daya-
lı içerikten kaçınılır. Açış konuşmacısı veya konuşmacılarının seçimi, genellikle 
protokolde hazır bulunan kişilere göre yapılır. Konuşmacı, dinleyici kitlesini, pro-
tokolde hazır bulunanların makamını dikkate alarak selamlar ve uzun olmayan 
konuşmasında, bilgisi ölçüsünde, açılışa konu olan etkinlikle ilgili düşüncelerini, 
duygularını ifade eder. Konuşmasının sonunda, etkinlikle ilgili iyi dileklerini, te-
mennilerini sunar ve dinleyici kitleyi selamlayarak konuşmasını bitirir.

Açık Oturum
Önceden belirlenen bir konunun, o konuda uzman bir grup kişi tarafından tartı-
şılarak ele alındığı konuşmalardır. Davet edilen 3 ile 5 konuşmacı, konunun genel 
olarak veya sadece belirli bir yönüyle uzmanı olabilir ve uzmanı olduğu konuda 
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görüş bildirmek üzere söz alabilir. Açık oturumda ele alınan konular, toplumun 
gündemini oluşturan güncel meseleler olarak geniş bir yelpazeyle dinleyici karşı-
sına çıkabilir. Açık oturumun konuşmacıları, ele alınan konunun uzmanlarından 
oluşurken; dinleyici kitlesi için böyle durum söz konusu değildir. Çünkü amaç, 
popüler veya evrensel herhangi bir meselenin; eğitim durumları, yaş grupları ve 
konuyla ilgileri bakımından geniş bir dinleyici kitlesi karşısında tartışılmasıdır.

Açık oturumlar, belirli bir salonda ve hazır bulunan dinleyici kitle karşısında 
olabildiği gibi, televizyon veya radyoda hatta bilgisayar aracılığıyla internet kulla-
nıcısı karşısında da gerçekleştirilebilir. Birden fazla konuşmacı yer aldığından açık 
oturumun bir yöneticisi (başkanı/moderatörü) olur. Konuşmacıların, açık oturum 
süresince, hem diğer konuşmacılara hem de izleme veya dinleme sırasında progra-
mı takip edenlere karşı saygılı olması çok önemlidir. Bu süreçte açık oturumun yö-
neticisinin de konuşmacılara her konuda eşit yaklaşması; izleyici/dinleyici kitlenin, 
ortaya çıkan görüşleri ve sonuçları takip etmesini kolaylaştırmak üzere de program 
içinde ve sonunda konuyu değerlendirmesi önemli ve gereklidir. 

Panel
Önceden belirlenen bir konunun, o konuda uzman bir grup kişi tarafından tartışıla-
rak ele alındığı konuşmalardan bir başkası paneldir. Panel konuşmacılarına panelist 
denir. Bir yönetici eşliğinde gerçekleşmesi, konuşmacı sayısı ve konuşmacılarda ara-
nan nitelikler, amacı, süresi ve mekânı bakımından açık oturuma benzer. 

Bazı çalışmalarda panel ve açık oturumun aynı tür olarak kabul edildiği görülür. 
Panelin açık oturumdan farkı, sırayla söz alan panelistlerin ardından panelistlerin 
birbirlerine ve izleyicilerin/dinleyicilerin panelistlere sorular yöneltmeleridir.

Forum
Forum da açık oturum ve panelde olduğu gibi önceden belirlenen bir konunun, o 
konuyla ilgili uzmanlarca tartışıldığı, topluluk karşısında gerçekleştirilen konuş-
ma türlerindendir. Forum yine, bir yönetici eşliğinde gerçekleşmesi, konuşmacı 
sayısı ve konuşmacılarda aranan nitelikler, amacı, süresi ve mekanı bakımından 
açık oturum ile panele benzer. Topluluk karşısında gerçekleştirilen diğer iki ko-
nuşma türünde olduğu gibi, yapılan konuşmaların ardından herkes tarafından 
onaylanan ortak bir sonuca varmak amaçlanmaz. 

Sempozyum / Bilgi Şöleni
Bilim ve sanat alanlarında genel veya belirli bir tema etrafında sunum yapmak 
üzere bir araya gelen alan uzmanlarının topluluk karşısında gerçekleştirdikleri 
konuşma türlerinden biri de sempozyumdur. Sempozyumda, uzman konuşmacı-
ların sayısı, topluluk karşısında gerçekleştirilen diğer konuşma türlerinden farklı 
olarak çok daha fazla olabilir. Bu durumda sempozyum programı, birbirine yakın 
içerikte 2 ile 4 arasında konuşmadan oluşan oturumlara bölünebilir. 

Her oturumda, oturumu yöneten kişinin belirlediği şekilde dinleyicilerin so-
ruları ya her konuşmanın ardından sunumu yapan uzmana yöneltilir ya da bütün 
konuşmacıların sunumları tamamlandıktan sonra ilgili uzmana yöneltilerek bir 
çeşit tartışma bölümü oluşturulur. Bu noktada oturum yöneticisi, sorular ve ve-
rilen cevapların amaca ve oturumun başlıklarının içeriğiyle uygunluğuna özen 
gösterir ve diğer tüm süreçlerin sağlıklı işlemesine gayret gösterir. Her bir konuş-
macıya sunum için ayrılan süre 15-20 dakikadır. 

Açık oturumda amaç, ortak bir 
sonuca varmak değil; önceden 
belirlenen konuyu çok yönlü 
olarak ele almaktır. Açık 
oturumun süresi, şartlara göre 
değişmekle birlikte, genellikle 
iki saati geçmeyecek şekilde 
belirlenir.

 Forumu diğer benzer 
konuşma türlerinden ayıran en 
önemli özelliği, dinleyicilerin, 
forum süresince yönetici 
kontrolünde söz alarak 
soru ve görüşlerini ifade 
edebilmeleridir. 

Sempozyum, yalnızca ülke 
içinden konuşmacıların 
katılımıyla gerçekleşiyorsa 
ulusal, ülke dışından 
konuşmacılara da yer 
veriliyorsa uluslararası 
nitelik taşır. Sempozyumda 
amaç, herhangi bir konuyu 
tartışmaktan çok konuya 
açıklık ya da çözüm 
getirmektir.
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Sempozyumlarda yapılan sözlü sunumların yanında ayrıca görsel/poster sunumlara 
da yer verilebilir. Bu içerikteki yazılı ve görsel sunumlar, sözlü sunumların dışında 
belirli bir alanda sergilenir. Belirlenen özel saatler arasında bu yazılı/görsel sunum 
sahipleri, hazırladıkları çalışmanın başında bulunarak, kendilerine yöneltilebile-
cek sorulara, orada cevaplar verirler. 

Kurultay
Kurum ve kuruluşların amaçları ve beklentileri çerçevesinde belirledikleri temel 
konuları ele almak üzere seçilen uzman kişilerin ve katılımcıların, görüşlerini bu 
toplantılarda paylaştıkları konuşma türlerindendir. Kurultay da sempozyum gibi, 
konuşmacı sayısına göre birden fazla oturumda gerçekleştirilebilir ve konuşmacı-
ların katıldıkları ülkeye göre ulusal veya uluslararası nitelikte olabilir. Kurultayın 
katılımcılarının, bu organizasyonu gerçekleştiren kurum veya kuruluş ile bağları-
nın önemli olması, kurultayın sonunda ortak kararların alınması ve bu kararların 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin bir sonraki kurultayda değerlendirilmesi, söz ko-
nusu konuşma türünü sempozyumdan ayırır.

Kurultay teriminin yerine kongre terimi de sıklıkla kullanılmaktadır.

Seminer
Çalışılan konuyla ilgili elde edilen sonuçların sunulduğu, bu çerçevede belirli 
bilgilerin aktarıldığı ve elde edilen sonuçların tartışıldığı hazırlıklı konuşma tür-
lerindendir. Sunumu yapan kişi veya kişilerin, ayrıca konu belirli bir alana dair 
uzmanlık gerektiren bilgiler içerdiğinden dinleyicilerin nitelikleri bakımından 
seminerler, temelde akademik özellik taşır. Belirli konuda uzman kişilerin o ko-
nuyla ilgili bilgilerini, nitelikleri bakımından konuyu tartışacak düzeyde olmayan 
izleyici/dinleyici grubuna doğrudan aktardıkları topluluk konuşmalarına; ayrıca, 
yetişkin öğrencilerin araştırma raporlarını uzman kişilerin yönetiminde sunduk-
ları ve bu çerçevede bilgi ve bulgularını dinleyicilerle tartıştıkları grup çalışmala-
rına da seminer adı verilir. 

Münazara
Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı 
konuşma türüdür. Kura sonucu seçtikleri görüşü araştırıp sunum yapan iki gru-
bun her birinde 3-5 konuşmacı yer alır. Bir münazara yöneticisinin kontrolünde, 
sırayla sunumunu yapan konuşmacılar aynı zamanda kendilerine yöneltilen soru-
lara da cevap verirler. Daha önce belirlenen jüri üyelerinin değerlendirmeleri so-
nucunda bir grubun üstünlüğü ile münazara sona erer. Bu süreçte jürinin değer-
lendirme ölçütleri; sunumun planı ve içeriğinin başarılı olması, karşıt görüşlerin 
çürütülmesi ve yöneltilen soruların yetkinlikle cevaplanması, akıcı ve düzeyli bir 
dil kullanılarak etkin bir ifade becerisinin ortaya konulmasına yöneliktir.

BAŞARILI SUNUMUN İLKELERİ VE TEKNİKLERİ
Hazırlıklı konuşmalarda belirli bazı teknikler, uygulama öncesi, sırası ve sonra-
sında dikkate alınacak bazı hususlar konuşmacının işini kolaylaştırdığı gibi etkili 
ve kalıcı bir sunum yapmasını da sağlayabilir. İçeriği temel veya yardımcı konu-
lara göre iyi düzenlemek, bunların ne zaman ve nerede kullanılacağını, süresi-
ni, birbirlerine mesafesini doğru şekilde belirlemek gerekir. Sözlü sunumun açık 

Genellikle ilk ve orta dereceli 
okullarda öğrencilerin 
belirlenen bir konu veya 
görüşe dair araştırma 
yapmasına, araştırma 
sonuçlarını topluluk önünde 
sunmasına, tartışmaya 
katılarak bu görüşleri 
savunmasına olanak sağlamak 
suretiyle münazaradan 
etkin bir eğitim uygulaması 
olarak yararlanılır. Münazara, 
kişilerde nitelikli tartışma 
kültürünün yerleşmesine 
katkısı bakımından çok 
önemlidir.
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bir şekilde anlaşılması, kolayca takip edilebilmesi bakımlarından içerikle ilgili bu 
özellikler dikkatle ele alınmalıdır. 

Sözlü sunum aynı ses tonunda, kişinin yalnızca aralıksız konuşmasından olu-
şacak şekilde değil; içerik, ses, beden dili uyumuyla ve de çeşitli görsel yardımcı-
larla zenginleştirilmiş olarak dinamik bir yapıda gerçekleştirilmelidir. Bütün bu 
bilgileri göz önünde bulunduran ve uygulayan donanımlı konuşmacı, dinleyici 
üzerinde her iki tarafın beklentilerine uygun şekilde etki oluşturabilir, onlara il-
ham verebilir, onları belirli düşünceler etrafında bir araya getirebilir ve bu düşün-
celer doğrultusunda yine harekete geçirebilir.

Sunum öncesinde dinleyici kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal rol ve statü ile 
ilgili özellikleri hakkında bilgi alınmalı; konuşmanın içeriği, üslubu, yeri ve süresi 
bunlara göre belirlenmelidir. Bilgisayar destekli veya basılı görsel yardımcılardan 
yararlanmak sözlü sunumu daha etkili ve kalıcı kılar. 

Sunum sırasında, orada bulunanların okuma yapmak üzere değil konuşma 
dinlemek üzere gelmiş kişiler olduklarını bilerek sunum yapılmalıdır. Dolayısıy-
la konuşma metni ekrana yansıtılarak sunum yapılmamalıdır. Eğer konuşmanın 
ciddi bağlayıcılığı varsa bu tür konuları metindeki ilgili kısmı okuyarak sunmak 
daha doğru olabilir. 

Dinleyicilerin konsantrasyon eğrisine dair bilgiler, yirmi dakikadan sonra cid-
di oranda dikkat eksilmesi yaşandığını göstermektedir. Buna göre önemli mesaj-
lar, dikkatin yoğun olduğu bölümlerde, yani ilk yirmi dakikada, konuşmanın son 
bölümünde ya da dinleyicilerin dikkatini çekecek teknikler kullanıldıktan sonra 
ortaya konulmalıdır. Gereğinden fazla kuramsal bir sunum olmaması için anek-
dot, örnek vb. yardımcı unsurlardan yararlanılmalıdır. Sesletimi konuşmacı için 
zor olan sözcükleri kullanmak, konuşmacıyı zor durumda bırakabilir; bu tür söz-
cükler tercih edilmemelidir.

Sunumda açılış cümlelerini özellikle dikkatli seçmek gerekir. Açılış cümleleri, 
konuya giriş cümleleri olmak zorunda değildir. Dikkatin en yoğun seviyede ol-
duğu sırada konuşmacı, dinleyici üzerinde etki oluşturmak için bundan özellikle 
yararlanmalıdır. Özellikle vurgulanmak istenen bir yargının, mesajın, yüksek ton-
lu ifadenin veya bir sorunun ardından kısa süre duraklanarak hem vurgulanmak 
istenen içerik üzerinde hem de sunumun genelinde dinleyicinin dikkati canlı tu-
tulabilir.

Sunum sonrasında kapanış cümleleri sırasında dikkatin yine yoğun olduğu 
göz önünde bulundurulmalı ve önemli mesajları iletmek için bundan yararlanıl-
malıdır. Bunun yanı sıra sunum sonunda dinleyicilerle diyalog kurmaya uygun 
bir konuşma türünde dinleyicilere yöneltilecek sorular önceden belirlenmeli, 
konuşmacı da kendisine yöneltilecek muhtemel sorulara verilecek cevaplar için 
önceden hazırlık yapmalıdır. Böyle bir hazırlık; soruları tahmin etmeyi, zor soru-
ları belirleyebilmeyi, konuşmacı tarafından ortaya atılan savın zayıf noktalarının 
görülebilmesini, beklenmedik sorulara karşı hazırlıklı olmayı ve onlarla başa çı-
kabilmeyi sağlar. 

Konuşmacı, sunum sırasında nelere dikkat etmelidir?

Başarılı bir sunum için Demet Gürüz ve Ayşe Temel Eğinli’nin hazırladığı Etkili Su-
num Teknikleri adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Ankara: Detay Yayıncılık, 2010)

3
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SÖZLÜ ANLATIMDA BAZI SÖYLEYİŞ ÖZELLİKLERİ

Asalak Ses, Sözcük ve İfadelerin Kullanımı
Konuşma sırasında ifadelerin aralarına takılan ve genellikle düşünülmeden kul-
lanılan bazı sesler, sözcükler veya ifadeler bulunur. Bu asalak sesler ve sözler 
konuşmadan çıkarıldığında büyük bir çoğunlukla sözlü iletişimde herhangi bir 
dilsel boşluk oluşmaz. Aksine, konuşmacı tarafından bu asalak seslerin ve sözle-
rin kullanımı, dinleyici üzerinde konuşmacının dikkat, bilgi ve fikir bakımından 
donanımsızlığına dair olumsuz kanaatlerin oluşmasına yol açar. Söz dağarcığı ge-
niş olan, konuşma sırasında psikolojik koşullarında sorun yaşamayan, konuşması 
için gerekli hazırlıkları yapmış olan kişiler bu türden sözlü anlatım bozuklukla-
rından uzak durabilirler. ıı, hı, şey, yani, falan, evet, tamam mı, oldu, işte, artı, 
dermişim, ondan sonra, neyse, efendime söyleyim, anlatabildim mi vb. asalak ses ve 
sözler konuşmacının dikkat eksikliği ile çok yakından ilişkilidir. 

Asalak ses, sözcük ya da ifadeler, sözlü anlatımda içeriğin önüne geçebilir, bunun 
sonucunda da dinleyiciyi konuşmanın içeriğinden uzaklaştırabilir. Bunlar içerisin-
de bazıları konuşmanın akışı içesinde az veya çok anlayışla karşılanabilirken ıı, hı 
vb. sesler ve özellikle de son yıllarda gençler arasında yaygınlaşan artı, dermişim 
vb. sözcükler dinleyici üzerinde daha olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Bazı Sözcüklerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken 
Özellikler
Türkçede bazı sözcükler, söylenişlerinde ortaya çıkan ses değişimleri nedeniyle 
yazımlarından farklı olarak kullanılırlar. Ses daralması, ses veya hece düşmesi ör-
nekleri olarak ortaya çıkan bu biçimler konuşma ile sınırlıdır, yazıda gösterilmez. 
Günlük konuşmalarda sıkça rastlanan bu kullanımlar, dinleyici karşısında yapılan 
konuşmalarda daha az tercih edilir.

Söylenişleri Yazımlarından Farklı Olan Sözcük Örnekleri
geleceğim gelicem
dinleyen dinliyen
bekleyip  bekliyip
dinleyici dinliyici
çağırmak ça:rmak 
ağır  a:r
yağmur  ya:mur

Ünlü	uzunluğunun	veya	inceliğinin	anlam	ayırıcı	olduğu	durumlarda	yazıda	
bazı sözcüklerin ‘^’ işareti kullanılarak birbirinden farklı gösterildiği görülür. Bu 
sözcükler arasındaki ayrım, konuşma sırasında da gözetilmeli; uzun veya ince 
söylenmesi gereken sözcükler buna göre doğru biçimde kullanılmalıdır. 

Uzun veya İnce Söylenmesi Gereken Sözcük Örnekleri
adet (sayı)  âdet (gelenek)
ala (karışık renkte) âlâ (pekiyi)
ama (bağlaç)  âmâ (görme özürlü)
aşık (oyun)  âşık (seven)
dahi (bağlaç, edat) dâhi (deha sahibi)

hala (akraba)  hâlâ (edat)
yar (uçurum)  yâr (sevgili)

ÖRNEK 

ÖRNEK 
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Türkçeye başka dillerden geçen ve ince sıradan ünlülerle söylenmesi gereken bazı 
sözcüklerin kalın sıradan ünlülerle söylendiği görülmektedir. İnce t veya ince l ile bi-
ten bu tür sözcüklerin büyük bir kısmı Arapçadan Türkçeye geçen sözcüklerdir:

İnce Sıradan Ünlülerle Söylenmesi Gereken Bazı Sözcüklerin Kalın Sıradan Ün-
lülerle Söylendiği Sözcük Örnekleri
beraat  cemaat  dikkat  fesahat
hakikat  istirahat itaat   kabahat
kıraat  liyakat  meşakkat nasihat
biyomedikal dijital  ekol  emsal
faal  faul  federal  festival
ithal  kabul  kontrol  kristal
liberal  mahsul  meşgul  metal
sosyal  şarampol termal  terminal

Türkçeye başka dillerden yapılan anlam kopyalamalarında adlar, zaman zaman 
verici dilin etkisi sonucu, yanlış yardımcı eylemlerle birlikte kullanıma çıkmakta-
dır. Bu şekilde yanlış kullanılan sözcükleri, Türkçede doğru yardımcı eylemlerle 
veya eylem yapım ekleriyle kullanmak gerekir.

Anlam Kopyalamalarından Kaynaklanan Yanlış Yardımcı Eylem Kullanımı ve 
Doğru Kullanımı
Yanlış    Doğru
açıklama yapmak  açıklamak
alkış almak   alkışlanmak
beğeni almak   beğenilmek
bekleme yapmak   beklemek
duş almak   yıkanmak
etki yapmak   etkilemek
içki almak   içki içmek
istek almak   istenmek
katkı yapmak   katkıda bulunmak
konuşma yapmak  konuşmak
panik yapmak   paniğe kapılmak
sahne almak   sahneye çıkmak

Başka	 dillerden	 geçen	 ve	 tarihî	 dönemlerde	Türkçede	 kullanılmış	 olan	 bazı	
dil bilgisel yapılar, artık Türkçede yer almadığından ve dolayısıyla çağdaş Türkçe 
konuşurları için bilişsel düzeyde işlevlerini yitirmiş bulunduklarından, eski ör-
neklerin kalıntısı olarak ne yazık ki yanlış biçimde kullanılmaktadır. 

Başka Dillerden Geçen Bazı Dil Bilgisel Yapıların Yanlış Ve Doğru Kullanımına 
Örnekler
Yanlış   Doğru
birfiil   bilfiil
beynamaz  bî-namaz
gidişat   gidiş
mürettebatlar  mürettebat
resmî geçit  resmigeçit (resm-i geçit, geçit resmi)
tadilatlar  tadilat

Başka dillerden geçen bazı sözcükler Türkçede yanlış telaffuz edilmekte ve ya-
zılmaktadır. 

İnce Sıradan Ünlülerle Söylenmesi Gereken Bazı Sözcüklerin Kalın Sıradan Ün-ÖRNEK

Anlam Kopyalamalarından Kaynaklanan Yanlış Yardımcı Eylem Kullanımı ve ÖRNEK

ÖRNEK
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Yanlış Sesletilen Sözcük Örnekleri
Yanlış   Doğru
acemî   acemi
adele   adale
afakan   hafakan
aferim   aferin
ahpap   ahbap
aksesuvar  aksesuar
alfâbe   alfabe
aliminyum  alüminyum
allerji   alerji
anfi   amfi
arabeks   arabesk
artis   artist
askerî ücret  asgari ücret
azâmi   azami
bâkiye   bakiye
bazan   bazen

Başka dillerden geçen bazı sözcükler, Türkçede karşılıkları olmasına rağmen 
verici dildeki veya onlara yakın biçimleriyle kullanılmaktadır. Kimi zaman statü 
aracı olarak tercih edilen bu tür sözcüklerin Türkçe biçimlerini tercih etmek hem 
daha doğru olacaktır hem de bu sözcüklerin kullanımları sırasında ortaya çıkabi-
lecek yanlışlara düşmekten konuşmacıyı kurtaracaktır.

Türkçe Karşılığı Olmasına Karşın Verici Dildeki Biçimi ile Kullanılan Sözcük 
Örnekleri
Yabancı sözcük Türkçedeki karşılığı Yabancı sözcük Türkçedeki karşılığı
absürt saçma adapte olmak uyum sağlamak
aktif  etkin alkol almak içki içmek
anons etmek  duyurmak antipatik sevimsiz, itici
asistan  yardımcı bye bye hoşça kal
data veri deklare etmek bildirmek
dizayn tasarım  doküman belge
dublaj seslendirme dubleks iki katlı
global küresel illegal yasadışı
izolasyon yalıtım jenerasyon nesil, kuşak
konsensus uzlaşma kriter ölçüt
legal yasal link bağlantı
lokal yerel marjinal  aykırı
online çevrimiçi partner eş
perspektif bakış açısı prezentasyon sunum
printer yazıcı provokasyon kışkırtma
rasyonel akılcı revize etmek gözden geçirmek
sinerji dayanışma slayt yansı
star  yıldız start almak  başlamak
trend  eğilim versiyon  sürüm
vizyona girmek gösterime girmek workshop  çalıştay

Sözlü anlatımda yapılan yanlışlar ve çözüm önerilerine ilişkin Dil ve Diksiyon, 
Yazılı ve Sözlü Anlatım Bozuklukları adlı kitaptan yararlanabilirsiniz. (Akbayır, 
S.,Ankara: Akçağ Yayınları, 2011)

ÖRNEK 

ÖRNEK 
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Özet
Doğru, güzel ve etkili konuşmada sesin fizyolojik 
niteliği ve niceliği ile ilgili temel kavramları ta-
nımlayabilmek

 Ses aygıtlarının yardımıyla oluşan titreşimler, 
duyma organları tarafından algılanan fiziksel 
nicelikler olan konuşma seslerinin oluşumu ve 
konuşmaya dönüşmesi sürecinde önemli olan 
ve tanınması gereken bazı fizyolojik süreçler bu-
lunmaktadır. Sesin boğumlanması, sıklığı, tonu, 
ezgisi, vurgusu, durakları, tınısı, yeğinliği, pes-
liği veya tizliği, işitilebilirliği, esnekliği, akıcılığı 
ve hoşagiderliği hep bu oluşum ve konuşmaya 
dönüşme süreçlerinin fizyolojik yönleri ile ilgi-
lidir. Sözlü iletişimde bu fizyolojik özelliklerin 
yanı sıra konuşmanın bir de içeriği ve sunumu 
ile ilgili dikkate alınması gereken özellikleri bu-
lunmaktadır.

Doğru, güzel ve etkili konuşmada olması gere-
ken temel içerik özelliklerini betimleyebilmek
 Doğru ve güzel konuşmada sesin fizyolojik özel-
liklerinin yanı sıra başka özeliklere de sahip ol-
mayı gerektirir. Konuşmanın içeriği ile ilgili bu 
özelliklere göre konuşmacı, konuyu ve içerikteki 
mesajı dinleyiciye açık, büyük ölçüde dolaysız 
bir şekilde ulaştırmalı, yapmacık sözcüklerden 
ve vurgulardan kaçınmalı, dinleyicinin ilgisini 
konuşma üzerine çekebilmek için bazı teknik-
lerden, araçlardan, bilgilerden yararlanmalı, an-
latacağı konuya önce kendi inanmalı sonra da 
kararlı ifade ve tavırlar, ortaya koyacağı deliller, 
iyi seçilmiş örneklerle dinleyici üzerinde inandı-
rıcı olmalı, dinleyiciye mesajı, bilgiyi en doğru 
ve etkili biçimde aktarabilmek için kültürel ve 
bilgisel donanıma sahip olmalı, ortaya koyaca-
ğı konuşma ile ilgili olarak gerekli ve yeterli ön 
çalışmayı yapmalı, özellikle dinleyici kitle karşı-
sında gerçekleştirilen sunumlarda içeriğe uygun 
yöntem ve plan belirlemeli, gerekli durumlarda 
konuşmayı destekleyecek basılı ve görsel yar-
dımcı araçlardan yararlanmalı, içeriğe, hedef 
kitlenin niteliklerine göre uygun üslupla konuş-
masını yapmalıdır.

Sözlü iletişimde beden dilinin önemini açıklaya-
bilmek
 Konuşma sürecinde ses, konuşma içeriği ve su-
num araçlarının kullanımının yanı sıra el, kol, 
baş, yüzdeki her bir uzuv ve diğer vücut azala-
rının hareketleri de dinleyicinin algısını etkile-
mektedir. Bu hareketlerin dinleyici tarafından 
belirli şekillerde anlamlandırıldığı görülür. Bü-
tün olarak beden dili şeklinde ifade edilen vü-
cudun bu hareketlerinde, yüz ile ile ilgili olan 
mimikler ve diğer vücut hareketleri olan jestle-
rin doğal halleri ve içerik ile uyum içinde ortaya 
çıkması gerekir. Vücudun bu türden hareketleri 
ile konuşmanın uyumu dinleyici üzerinde oluş-
turulmak istenen etki için çok önemlidir ve bu 
anlamda konuşmayı bütünleyen bir özellik taşır. 
Beden dili ile konuşma arasındaki uyumu, ko-
nuşmacının heyecanı, hazırlıksızlığı, planlanan 
ancak doğallığını kaybeden abartılı hareketleri 
bozabilir. Konuşma dışı olan ancak konuşmayla 
uyumlu olması gereken bu vücut hareketlerinin 
belirli kültür ortamlarında ortak algılar oluştur-
ması dolayısıyla her hareketin bütün toplumlar-
da aynı algıyı ortaya çıkarmayabileceği hesaba 
katılmalıdır. 

Konuşma türlerini ayırt edebilmek
 Sözlü anlatımda konuşmacının belirli bir ha-
zırlık yaparak yine belirli bir dinleyici kitlesine 
yönelik gerçekleştirdiği hazırlıklı konuşmaların 
yanı sıra belirli bir araştırmaya, plana, programa 
gerek duymadan gerçekleştirdiği günlük, hazır-
lıksız konuşmalar vardır. Günlük hayatın için-
de pek çok kez yapılan, genel olarak belirli bir 
araştırma, hazırlık ve plan çerçevesinde belirli 
bir dinleyici kitle karşısında gerçekleştirilmeyen 
selamlaşma, hatır sorma, tanışma ve tanıştırma, 
kutlama, baş sağlığı, özür dileme, adres sorma ve 
söyleme gibi sosyal gerekçelerle ortaya konulan 
konuşmalar hazırlıksız konuşmalardır. Belirli 
bir dinleyici kitlesine yönelik planlı, programlı 
şekilde gerçekleştirilen konuşmalar ise hazır-
lıklı konuşmalardır. Dinleyici kitle karşısında 
gerçekleştirilen bu konuşmaların bazıları tek bir 
konuşmacı, bazıları da bir grup konuşmacı ta-
rafından yapılmaktadır. Nutuk, konferans, açık 
oturum, panel, forum, sempozyum, kurultay, se-
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miner, münazara, röportaj, mülakat, açış konuş-
ması hazırlıklı olarak yapılan ve dinleyici kitle 
karşısında gerçekleştirilen konuşmalardır.

Başarılı bir sunum için dikkat edilmesi gereken te-
mel ilke ve teknikleri değerlendirebilmek
 Sunumla ilgili sürecin ilk aşaması hazırlıktır. 
Konuşma yapacak kişi bu aşamada sunumun 
içeriğini, ortamını, hedef kitlenin niteliklerini 
ve beklentilerini, sunumun yardımcı araçlarını 
dikkate alarak hazırlık sürecini tamamlamalı, 
sunum öncesinde bütün bunlarla ilgili son kont-
rollerini yapmalıdır. Sunum sırasında konuşma-
cı, sesini ortamda herkese sağlıklı bir biçimde 
ulaştırdığından emin olmalı, açık, anlaşılır ve 
hedef kitlenin nitelikleri ile uyumlu bir üslup-
ta sunumunu yapmalı, dinleyicinin dikkatini 
konuşma üzerinde canlı tutabilmek için dikkat 
eğrisini gözeterek gerekli durumlarda örnekler, 
anekdotlar, basılı veya işitsel-görsel yardımcılar-
dan yararlanmalı, yer yer sunumun o bölümüne 
kadarki kısımlarına dair özetlemeler yapmalıdır. 
Sunum sona ererken dinleyicinin dikkatinin yo-
ğun olduğunu hesaba katarak konuşmanın son 
bölümünü kararlı, akılda kalıcı, varsa eylem ta-
lebini ifade ederek ortaya koymalı, konuşmanın 
sona ereceğini hatırlattıktan sonra konuşmasını 
gereksiz yere uzatmamalıdır. Soru cevap bölümü 
varsa öncelikle konuşmacı buna yönelik hazır-
lık yapmalı, kendisine yöneltilebilecek soruları 
belirlemeye ve bu sorulara cevaplar verebilme-
ye çalışmalı, soru-cevap bölümünde de soruyu 
doğru anladığından emin olmalı, orada bulu-
nanların rahat soru sorabilmeleri için onları 
rahatlatıcı bir tavır ve yaklaşım içinde olmalı, 
sorunun önemli noktaları ile ilgili notlar alma-
lı, sorulara açık biçimde cevaplar vermeli, cevap 
verirken sadece soruyu soran kişiye değil orada 
bulunanların tamamına yönelik bir tavır ve tu-
tum içinde cevaplar vermeli, karşılıklı diyaloğa 
dönüşen soru-cevaplardan kaçınmalıdır.

Türkçenin sözlü iletişimde dikkate alınması gere-
ken söyleyiş özelliklerini açıklayabilmek
 Konuşmacının Türkçenin söyleyiş özelliklerini 
tanıması, gerek Türkçe gerekse başka dillerden 
alınan söz ve biçimlerin Türkçede nasıl söylen-
diğini bilmesi gerekir. Diğer taraftan konuşma-
nın aralarına sıkıştırılan, kullanılmadığında bir 
eksiklik oluşturmadığı gibi kullanıldığında ko-
nuşmacının donanımsızlığından kaynaklandığı 
kabul edilen, konuşmacının dikkat eksikliği ile 
de çok yakından ilişkili olduğu bilinen ıı, hı, şey, 
yani, falan, evet, tamam mı, oldu, işte, artı, der-
mişim, ondan sonra, neyse, efendime söyleyim, 
anlatabildim mi vb. asalak ses ve sözlerden kaçı-
nılmalıdır. 

6
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a. Boğumlanma, ciğerlerden gönderilen havanın 
ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardı-
mıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimleri-
ni almasıdır. 

b. Vurgu, sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı 
hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcük-
lerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslen-
dirilmesidir.

c. Durak, özellikle vurgulanan bir yargının, me-
sajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun 
ardından gelen kısa süreli sessizliktir.

d. Ezgi, titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısı-
nın az ya da çok oluşuna denir.

e. Tını, bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağla-
yan niteliğe denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayla ilgili dikkat 
edilmesi gereken özelliklerden biridir?

a. Esneklik
b. Tını
c. Açıklık
d. İşitilebilirlik
e. Sıklık

3. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde beden di-
linin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken özel-
liklerden değildir?

a. Beden dili ne konuşmanın önüne geçecek şekil-
de abartılı ne de konuşmanın gerektirdiği vücut 
hareketlerinden yoksun olmalı.

b. Konuşmacı, bedenin hareketleri ile bu hareket-
lerin anlamı, dinleyici üzerinde oluşturduğu 
algı arasındaki ilişkiyi tanımalı.

c. Konuşmacı; her konuşma türünde ve her dinle-
yici grubu karşısında aynı davranışı ve görünü-
şü sergileyerek tutarlı olmalı. 

d. Aynı vücut hareketlerinin başka kültür ortam-
larında sergilenmeleri sırasında aynı tepkileri 
göremeyebileceği dikkate alınmalı, dolayısıyla 
konuşma öncesinde dinleyici bu özellikleri ile 
de tanınmalı. 

e. Konuşmacı, bakımı, giyimi, genel tavırları kısa-
cası görünüşü ile dinleyici üzerinde olumlu bir 
algı oluşturmalı.

4. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı ge-
rektirir?

a. Selamlaşma
b. Tanışma ve tanıştırma 
c. Özür dileme
d. Adres sorma ve söyleme 
e. Bilimsel bilgi aktarma

5. Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde dikkat 
edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a. Görüşmede açık, anlaşılır bir dil yerine dolaylı 
ve belirsiz ifadeler kullanılmalı.

b. Görüşme için randevu veren kişi veya kurum, 
görüşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebile-
ceği yer ve saat aralığını belirleyerek randevu 
vermeli.

c. Görüşme, her durumda bir programa, randevu-
ya bağlı olarak gerçekleştirilmeli ve görüşmenin 
yeri, saati, süresi teyit edilmeli.

d. Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleri ile 
hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgile-
ri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalı. 

e. Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve 
bakım konularında hassas olmalı. 

6. “Doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik 
alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren 
herhangi bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular 
yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuş-
malardandır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki 
dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuş-
masını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Bu 
konuşma türüne genellikle bilimsel faaliyet yürüten veya 
bu nitelikte faaliyetlere gereksinim duyan resmî veya özel 
kurum ve kuruluşlar ev sahipliği yapar; bu konuşma tü-
rünün sunum süresi genellikle 45 dakika-1 saat olarak 
tercih edilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri ba-
rındıran bir konuşma türüdür?

a. Açık Oturum
b. Panel
c. Konferans
d. Nutuk
e. Sempozyum
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7. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmaların 
özelliklerinden değildir?

a. Bilimsel bilgi gerektiren konularda konuşmak
b. Öngörülemeyen zamanlarda ve belirli sosyal 

rollerin gereği olarak konuşmak
c. Konuşmayı basılı, işitsel ve görsel yardımcılarla 

desteklemek
d. Konu ile ilgili bilgi almak üzere orada bulunan 

dinleyiciye yönelik konuşmak
e. Belirli bir plan ve yöntem çerçevesinde konuş-

mak

8. Açık oturumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

a. Bir konu,  konunun uzmanı olan 3 ile 5 konuş-
macı tarafından tartışılarak ele alınır.

b. Açık oturumlarda konuşmaları bir düzenleme 
kurulu seçer.

c. Açık oturumlarda temel olarak soru cevap tek-
niğinden yararlanılır.

d. Açık oturumlarda amaç, herhangi bir görüşün 
doğruluğunu ortaya çıkarmaktır.

e. Açık oturumlar dinleyici kitlesinin olmadığı or-
tamlarda düzenlenir.

9. Aşağıdakilerden hangisi sözlü sunum sırasında 
dinleyicinin dikkatini çekmeye yönelik tekniklerden 
biri olamaz? 

a. Kısaltmaların, jargonların kullanılması
b. Sunulan önerilerin dinleyicilere nasıl avantajlar 

sağladığına değinilmesi
c. Dinleyicilere sunumla ilgili soruların sorulması
d. Beden dilinin anlaşılırlığa hizmet edecek şekil-

de etkin kullanılması
e. Anlatılanların sözlü resimlere çevrilerek ifade 

edilmeye çalışılması

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu 
anlamı değiştirmektedir?

a. Gönül 
b. Şura
c. Engin
d. Sahip
e. Öykü
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “lKonuşma ile İlgili Temel 

Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Doğru, Güzel ve Etkili Ko-

nuşmanın Temel İlkeleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Beden Dili ve Sözlü Anlatım-
daki Yeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Konuşma Türleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Konuşma Türleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Konuşma Türleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Konuşma Türleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Konuşma Türleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz

9. a Yanıtınız yanlış ise “Başarılı Sunum İlkeleri ve 
Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Sözlü Anlatımda Bazı Söy-
leyiş Özellikleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

Sıra Sizde 1 
Doğru ve güzel konuşmada oluşma ve boğumlanarak 
sözcüklere dönüşme sürecinde sesin; sıklığı, tonlaması, 
ezgisi, vurgusu, duraklaması, tınısı, ses yeğinliği, pes-
liği veya tizliği, işitilebilirliği, esnekliği, akıcılığı, hoşa 
giderliği gibi fizyolojik özellikleri dikkate alınmalıdır. 
Bütün bu özellikler sesin mesaja dönüşmeden önceki 
yönüyle, dinleyiciye fizyolojik olarak ulaşmasıyla ilgi-
lidir. Seslerin sözcüklere dönüşmesinden sonra, sözlü 
iletişimde konuşmanın içerik yönü, bir başka ifadeyle 
mesaja dönüşme yönü ön plana çıkmaktadır.

Sıra Sizde 2
Jestler, mimikler ve genel tavır sözlü iletişim sırasında 
konuşmayı bütünleyen konuşma dışı unsurlardır. Jest-
ler, mimikler ve bütün bunların ortak görüntüsü olan 
tavır; konuşmanın içeriğine ve konuşmacının psikolo-
jik durumuna göre biçimlenir. Kişinin konuşma sıra-
sında genel olarak yüz ve vücut hareketlerini kontrol 
edebilmesi gerekir. Bunu sağlarken de beden dili ile 
konuşmanın içeriği arasındaki doğal uyumu gözetme-
lidir. Konuşmacının dinleyici karşısında kurduğu sözlü 
iletişimde bu uyumu tamamlayan bir başka unsur ko-
nuşmacının giyim kuşamı ve bakımıdır. Dinleyicinin 
konuşmacıyla ilgili belirli kanaatler taşımasında jestler, 
mimikler, genel tavır, bakım ve giyim kuşam bir bütün 
halinde etkili olur.
Kişi doğru, güzel ve etkili bir konuşma yapmak isti-
yorsa yüzün, ellerin, vücudun hareketlerini kontrol 
etmeli; bu hareketlerle konuşmanın içeriği arasındaki 
uyumu gözetmeli; bunu yapabilmek için de bu hare-
ketlerin herbirinin anlamını ve dinleyici üzerindeki 
etkisini tanımalı. Bu noktada konuşmacı, söz konusu 
hareketlerin ortak algılar oluşturmasında belirleyici 
olan kültürel kalıpları tanımalı, kültür farklılıklarında 
dinleyicinin bu hassasiyetlerini gözetmelidir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 3
Konuşmacının sunum sırasında dikkat etmesi gere-
ken en genel husus, dinleyicinin konuşmayla bağını 
güçlü tutmaktır. Bunun için hem konuşmanın içeriği 
iyi düzenlenmiş olmalı hem de öne çıkarılmak istenen 
içerikle ilgili olarak kısa süreli duraklama, alçalan ve 
yükselen tonlama gibi sese dayalı tekniklerle yer yer 
dinleyicinin dikkati konuşma üzerinde toplanmalıdır. 
İçeriğin dinleyiciler için gerekliliği ve önemine dair 
vurgulamalar yapılmalı, dinleyicilere sorular yöneltil-
meli, yer yer dinleyicinin beğenisine hitap eden güzel 
sözlere yer verilmeli; dinleyici ile kurulacak bağlarda 
güven ve samimiyetin sağlanmasına özen gösterilmeli; 
dinleyiciye karşı bir üstünlük arayışından kaçınılmalı; 
doğru ve yeterli nefes alıp verme sağlanmalı, dolayı-
sıyla konuşmanın akıcılığı bu yönüyle bozulmamalı; 
beden dilinin konuşmanın önüne geçmemesine ve 
içerikle uyumlu olmasına dikkat edilmeli; bilgilerin 
açık ve hedef kitlenin düzeyine göre oluşturulması sağ-
lanmalı, çok özel akademik koşullar dışında, konuşma 
terimlere boğulmamalı; yer yer kat edilen mesafelere 
dair hatırlatıcı bilgiler aktarılmalı. 
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