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TÜRK DİLİ II 
Prof. Dr. Lokman 

TURAN  
 İÇ

İN
DE

Kİ
LE

R

• Yazım Kuralları
• Büyük Harflerin Kullanımı
• Sayıların Yazımı
• Birleşik Fiiller
• “ki” Bağlacının Yazılışı
• Soru Ekinin Yazılışı
• “de” Bağlacının Yazılışı
• Satır Sonunda Kelimenin 

Bölünmesi
• Kısaltmaların Yazımı
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
•Yazım kurallarına uygun 

yazabilecek,
•Büyük harflerin, sayıların, birleşik 

fiillerin yazımını öğrenecek,
•Soru ekinin, ki ve de bağlacının 

yazılışlarıyla ilgil bilgi edinecek,
•Bir metindeki yazım yanlışlarını 

bulabilecek,
•Dilin birtakım inceliklerini 

görebileceksiniz.

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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GİRİŞ 
Düşündüklerimizi, duyduklarımızı, görüp yaşadıklarımızı derli toplu ve düzenli 

bir biçimde anlatmak büyük önem taşır. Bu bakımdan doğru ve güzel yazmak için özen 
göstermek gerekir. Yoksa kendimizi tam olarak anlatamayız, başkalarıyla sağlıklı bir 
ilişki ve iletişim kuramayız. Yazılı anlatım becerisinin edinilmesi, hem okulda başarılı 
olmak hem de hayatta başarı kazanmak için çok önemlidir. Bu nedenle dilin kurallarını 
çok iyi öğrenmek ve düzgün anlatım becerisini elde etmek gerekir. 

İsteyen, biraz çaba gösteren herkes dilini iyice öğrenebilir. Duygu ve 
düşüncelerini doğru anlatabilir, amacını düzgün olarak yazıya dökebilir. Elbette herkes 
büyük yazar olamaz ama çaba gösteren herkes doğru yazma becerisini kazanabilir. 

Çevresiyle iletişim kuran insan, çoğunlukla sözlü anlatımı kullanmaktadır. Sözlü 
anlatımda tam olarak belirlenmiş bir kurallar bütünü bulunmamaktadır. Ancak yazılı 
anlatımda kuralların çerçevesi belirlenmiştir. Öncelikle dilin seslerini yazıda karşılayan 
alfabe adı verilen şekiller topluluğu belirlenmiş ve bu alfabeye göre de yazım kuralları 
şekillenmiştir. 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen Latin asıllı Türk alfabesi, yeni bir 
imlanın doğmasına yol açmıştır. Yeni oluşan imla ile ilgili olarak da Türk Dil Kurumu 
tarafından yazım kılavuzları yayımlanmıştır. Yazım (imla) kurallarının 
belirlenmesindeki en önemli husus, oluşabilecek anlam karışıklıklarının önüne 
geçmektir. Türkçenin yazım (imla) kuralları belirlenirken her sesi, kendi harfi ile 
yazmak esası kabul edilmiştir. Türkçede her sesin karşılığında bir harf kullanılmıştır ve 
Türkçenin yazıldığı gibi okunması kuralı benimsenmiştir. 

YAZIM KURALLARI 
Çevresiyle iletişim kuran insan, çoğunlukla sözlü anlatımı kullanmaktadır. 

Sözlü anlatımın kuralları, yazılı anlatıma oranla daha esnektir. Bu durum biraz da 
sözün kalıcılığının yazıya göre daha az olmasıyla ilgilidir. Öncelikle dilin seslerini yazıda 
karşılayan alfabe adı verilen şekiller topluluğu belirlenmiş ve bu alfabeye göre de 
yazım kuralları şekillenmiştir. 

Bilinen en eski Türk imlası, Orhun alfabesinde kullanılan imladır. Türkler daha 
sonra kullandıkları Uygur ve Arap alfabelerine göre imla geliştirmişlerdir. 1 Kasım 1928 
tarihinde kabul edilen Latin asıllı Türk alfabesi, yeni bir imlanın doğmasına yol 
açmıştır. Yeni oluşan imla ile ilgili olarak da Türk Dil Kurumu tarafından imla kılavuzları 
yayımlanmıştır. 

Yazım (imla) kurallarının belirlenmesindeki en önemli husus, oluşabilecek anlam 
karışıklıklarının önüne geçmektir. Örnek vermek gerekirse Türkçe bir kelime olan “kar” 
ile Farsçadan aldığımız “kâr” kelimelerini anlam olarak birbirinden ayırmak için 
düzeltme işaretini kullanırız. 

Şu iki cümle arasındaki farka dikkat ediniz: 

 
Bilinen en eski Türk 

imlası Orhun 
alfabesinde kullanılan 

imladır 

 
Yazım (imla) 
kurallarının 

belirlenmesindeki 
en önemli husus, 

oluşabilecek anlam 
karışıklıklarının 

önüne geçmektir. 
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Türkçenin yazım kuralları belirlenirken her sesi, kendi harfi ile yazmak esası 

kabul edilmiştir. Türkçede her sesin karşılığında bir harf kullanılmıştır ve Türkçenin 
yazıldığı gibi okunması kuralı benimsenmiştir. Böylece Türkçede kullanılan yazı dili 
ortaya çıkmıştır. 

Yazım kuralları ile ilgili uyulması gereken kuralları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Büyük Harflerin Kullanılışı 

Dildeki seslerin karşılıkları olan harflerin büyük ve küçük yazılışları 
bulunmaktadır. Büyük ve küçük harflerin kullanımında aşağıdaki kurallara uyulması 
gerekir. 

Türkçede, cümlenin ilk harfi her zaman büyük yazılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö
rn

ek •Seni o hâlde (durumda) hiç görmemiştim.
•Seni o halde (sebze satılan yerde) hiç görmemiştim.

 
 
 

•Kapının arkasında saklanmış bekliyordu. 

Ö
rn

ek
 

 
Konuşma dili ile 

birlikte bir de 
standart yazı dilinin 
oluşturulmasındaki 

amaç, bölgeler 
arasındaki 
farklılıkları 

kaldırarak dilde 
birliği sağlamaktır. 

 

Ö
rn

ek •Eğer cümle içerisinde tırnak işareti ve parantez içerisinde alıntı 
cümle varsa bu cümle de büyük harfle başlar ve cümlenin sonuna 
gerekli noktalama işareti konularak devam edilir
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Özel, yani tek bir varlığa ait olan isimlerin ilk harfi büyük yazılır. 

Türkçede özel isimler olarak adlandırılan kişi ad ve soyadları, hayvanlara 
konulan adlar, millet adları, yerleşim yeri adları, kıta, bölge, ülke ova, göl akarsu vb. 
adları, gazete dergi adları, din, mezhep adları ve özel ada bağlı olan saygı sözcükleri 
büyük harfle yazılır. 

 
 

 
 

Ö
rn

ek •Arkadaşlarına dönüp “Niçin bana yardım etmiyorsunuz?” diye 
sitem etti.
•Kendi kendine “Çukurları bir haftada kazmalıyız!” diyordu. Ondan 
ötesi kolay!” “On gün sonra burası tanınmayacak!” ve müfrezeye 
istirahat verdiği sıralar onlara masal anlatır, en çok da: “Benim" 
derdi, "Bir fidanım vardı! Bir incir fidanım…”

•(Kenan Hulusi KORAY- İncir Fidanları)

Ö
rn

ek •Eğer cümle, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında ise cümle
•büyük harfle başlamaz.

Ö
rn

ek ••Ahmet’in söylediklerine –bana pek inandırıcı gelmese de- inandım.
•Ben de işte, bu ilk zelzele gecesinde, uykusuz bir günün her 
dakikasının nasıl yükleneceğini bilmekle beraber –çünkü uykusuzluk 
bende ancak seyahat kitaplarında okuduğum o irtifa hastalıklarına 
benzeyen bir rahatsızlık yapar- sabahı bekliyordum. İsimler müstakil 
bir satırda, sağa dayalı olmalı!
•(Ahmet Hamdi TANPINAR-Erzurumlu Tahsin)
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Yer yön adları (doğu, batı, kuzey, güney vb.) eğer sadece yönü belirtiyorsa küçük 
harfle yazılır. Ancak yer yön ismi belirli bir bölgeyi belirtiyorsa (Kuzey Anadolu) ya da 
belirli bir zihniyeti çevreleyen bölgeyi anlatmak amacıyla kullanılıyorsa (Batılı insanlar, 
Doğu’nun düşünce yapısı) büyük harfle yazılır. 

 

 

 

 

Gezegen isimleri eğer coğrafi terim olarak kullanılıyorsa büyük harfle, aksi 
durumlarda ise küçük harfle yazılır. 

 

Ö
rn

ek •Özellikle dağ, nehir, göl isimleri yazılırken hata yapılmaktadır. 
Mesela “Ağrı Dağı” yazılırken “Dağı” sözcüğü büyük harfle 
yazılmıştır. Çünkü iki kelime artık kalıplaşmış bir anlam 
taşımaktadır. Oysa “Erciyes dağı” denilirken sadece “Erciyes” 
kelimesi büyük harfle yazılır.

•Ona Denizkızı Adası derler. Ben seni gece uyandırırım (Halikarnas 
Balıkçısı-Denizkızı Adası).

Ö
rn

ek •Batı ile Doğu arasındaki zihniyet, neredeyse güneşin doğuşu ve 
batışı kadar farklıdır.

Ö
rn

ek •Doğu Anadolu” derken büyük harfle yazılan yön ismi “Anadolu’nun 
doğusu” şeklinde yazılırken küçük harfle yazılır.

 
Türkçede özel ada 

bağlı olan saygı 
sözcükleri büyük 

harfle yazılır. 
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Özel isimlerle birlikte kullanılan saygı sözcükleri büyük harfle yazılır. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus, akrabalık adlarının küçük harflerle yazılmasıdır. 

 

 
 

 

Ö
rn

ek •Dünya, Güneş’in etrafını 365 günde dolanır.
•Onu, o hâlde görünce dünya başıma yıkıldı.

Ö
rn

ek •Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, Mehmet Bey, Mustafa amca

Ö
rn

ek •Bazı akrabalık isimleri şahıs isimleri ile kalıplaşmış hâlde 
bulunabilir. Bu şekilde kullanılan kelimelerin büyük harfle yazılması 
gerekir.

•Burada özellikle akrabalık isminin lakap yerine kullanılıp 
kullanılmadığının sorgulanması gerekir. Eğer akrabalık ismi lakap 
şeklinde kullanılmışsa bunun büyük harfle yazılması gerekir.

 
Bir zihniyeti 

çevreleyen bölgeyi 
anlatmak amacıyla 

kullanılan yön adları 
büyük yazılır: Doğu 

ve Batı zihniyeti 
gibi. 

 

Ö
rn

ek •Nene Hatun, Kamber Dayı

Ö
rn

ek •Şahıs adları yerine kullanılan “o” zamiri cümle içerisinde 
büyük harfle yazılmaz.
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Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle 
başlar: 

 

•Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, 
yönetmelik vb.ni bildiren kelimeler, belli bir kurum vb. kastedildiğinde büyük 
harfle başlar: 

 

Yazı başlıklarının her kelimesi, büyük harfle başlar: 

Başlıkta geçen “ve, de, ile, ki, ya, ya da” bağlaçlarıyla “mi” soru eki, küçük harfle 
yazılır. Başlığın tamamının büyük olarak yazılması gerekiyorsa, kelimelerin hepsi büyük 
harfle yazılır. 

 

 

 

 

 

 

Ay ve Gün Adlarının Yazımı: 

Belli bir tarihi gösteren ay, gün adları, her yerde büyük harfle yazılır: 

 

Ö
rn

ek •Medeni Kanun, Borçlar Hukuku (kanun), Atatürk Uluslararası 
Barış Ödülü Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği.

Ö
rn

ek •Bu yıl Meclis, yeni döneme erken başlayacaktır.

Ö
rn

ek •Kırmızı ve Siyah (veya: KIRMIZI VE SİYAH)...gibi.

 
Yazı başlıklarında 
geçen “ve, de, ile, 

ki, ya, ya da” 
bağlaçlarıyla “mi” 

soru eki küçük 
harfle yazılır. 
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Ay ve gün adları, yanlarında sayı olmadan kullanıldıklarında küçük yazılır: 

 
 

Sayıların Yazımı 
Sayılar gerekli görülen yerlerde, yazıyla yazılabilir. Sayılar bu durumda ayrı ayrı 

yazıya geçirilmelidir: 

 
Banka işlemlerinde (çek, senet vs.) araya herhangi bir sayı ve yazı yazılmaması 

için, sayıların bitişik yazılması gerekir: 

 
Yazı içerisinde sayılar, saatlerin yazımında da kullanılmaktadır. 

Saatler yazılırken kullanım şu şekilde olmalıdır: 

 

Ö
rn

ek •Cumhuriyet’in ilanı 29 Ekim1923'tür.
•29 Ocak 2010 Cumartesi günü toplantı yapacağız.

Ö
rn

ek •Her salı burada toplanırız.
•Buralar nisan, mayıs gibi kalabalıklaşmaya başlar.

Ö
rn

ek •yetmiş iki bin bin üç yüz yirmi...

Ö
rn

ek •birmilyonsekizyüzelliikibin...

 
Ay ve gün adları, 
yanlarında sayı 

olmadan 
kullanıldıklarında 
küçük yazılır: “Her 

ayın pazartesi günü 
Ankara’ya gider.” 
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Eğer bu saat ifadelerinin arkasından bir ek gelirse şu şekilde yazılır: 

 

Birleşik Fiiller 

Türkçede etmek, eylemek, olmak, -e bilmek, -a kalmak ve –a yazmak gibi 
yardımcı fillerle birleşik filler kurulmaktadır. Bunların yazımında şu hususlara dikkat 
etmek gerekir: 

 

 

Ö
rn

ek •11.00, 13.30, 21.40 vb.

Ö
rn

ek •Saat 11.00’de Erzurum’da olacağım. (Dikkat edilirse 
ekin yazımında sondaki “00” dikkate alınmamıştır.)

•Yarın 13.30’da buluşuruz.
•Bugün 14.00’ten 15.30’a kadar izinlisiniz.

Ö
rn

ek •Birleşik fiil kurulurken iki kelime arasında herhangi bir ses 
olayı yaşanmıyorsa bu fiiller ayrı yazılır.

Ö
rn

ek •Dans etmek, memnun olmak, nazar etmek vb.

 
Çek, senet vs. araya 
herhangi bir sayı ve 

yazı yazılmaması 
için sayıların bitişik 
yazılması gerekir. 
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Türkçede –e bilmek, -a kalmak, -a yazmak gibi fillerle kurulan yeterlik, sürerlik 
ve yaklaşma fiilleri ile birleşik fiiller kurulabilmektedir. Dikkat edilirse bu birleşik fillerin 
kuruluşunda kullanılan yardımcı fiillerin başında bir ünlü ses daha bulunmaktadır. Bu 
ünlü sesten dolayı iki kelimenin bitişik yazılması gerekir. 

 

ki Bağlacının Yazılışı 

Türkçede ek olarak kullanılan “ki” ve bağlaç olarak kullanılan “ki” 
bulunmaktadır. 

• Ek olan “ki” kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve “bugünkü”, “dünkü” 
kelimelerinde olduğu gibi ünlü uyumuna göre değişebilir. 

Ö
rn

ek •Gelebilmek, bakakalmak, düşeyazmak

Ö
rn

ek •Özellikle yabancı dillerden dilimize geçen bazı kelimelerle 
birleşik fiiller kurulurken bir ünsüz türemesi olur. Bu durum 
aslında kelimenin orijinalinde bulunan ikinci sesin ortaya 
çıkmasıdır. Bu tür kelimelerle kurulan birleşik fiiller bitişik 
yazılır..

Ö
rn

ek •Affetmek (af+etmek), hissetmek (his+etmek), zannetmek 
(zan+etmek) vb.

Ö
rn

ek •Akşamki maçı seyretmedim.
•Bizim ev sizinki kadar büyük değil.

14



Yazım Kuralları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  12 

• ki bağlacı ayrı yazılır: demek ki, kaldı ki, bilmem ki. 

 

Ancak ki bağlacı, birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: 

Bu örneklerden “çünkü” sözünde ek, istisna olarak ünlü uyumuna da girmiştir. 

mı, mi, mu, mü Soru Ekinin Yazılışı 

mı, mi, mu, mü soru eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır; ancak, kendisinden 
önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar ve mı, mi, mu, mü 
biçimlerini alır: 

 

Soru ekine birtakım ekler de getirilebilir. Bu ekler soru ekiyle bitişik yazılır: 

 
Bu ek soru anlamı verme dışında başka görevlerde kullanıldığı zaman da ayrı yazılır: 

Ö
rn

ek •Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, 
şuurla işlensin.

•Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.
•“Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... Kahraman 
orduyu seyret ki bu tehdide güler!”
•(Mehmet Âkif ERSOY-Çanakkale Şehitlerine)

Ö
rn

ek

•belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki

Ö
rn

ek

•Kaldı mı? Sen de mi Brutus? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

Ö
rn

ek

•Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek 
miydi? Ölür müsün, öldürür müsün?

 
Kalıplaşmış 

yapılarda “ki” 
bağlacı bitişik 
yazılır: belki, 

hâlbuki, oysaki, 
meğerki… 
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da, de Bağlacının Yazılışı 

“dahi” anlamına gelen “da, de” bağlacı ayrı yazılır; ancak, kendisinden önceki 
kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar ve “da, de” biçimini 
alır: 

 
Ayrı yazılan “da, de” hiçbir zaman “ta, te” şeklinde yazılmaz. 

“ya” sözüyle birlikte kullanılan “da” mutlaka ayrı yazılır (ya da). 

“da, de” bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayırmak yanlıştır. 

Bu bağlacı tamamen ayrı yazmak gerekir: 

 

 

 

 

 

Bulunma hâli eki olan -da, -de, -ta, -te'nin da, de bağlacı ile hiçbir ilgisi yoktur; 
bulunma hâli eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: 

 

Ö
rn

ek •Güzel mi güzel bir evi var.
•Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.

Ö
rn

ek •Kamyon da geldi eşya da.
•Olup biteni bana da söyledi.
•Sen de mi bizimle geliyorsun?

Ö
rn

ek •Devede kulak, evde kalmak, yolda kalmak, ayakta durmak, 
çantada keklik…

•Yurtta sulh, cihanda sulh. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
•Dilde, fikirde, işte birlik. (İsmail Gaspıralı)

 
 
 

•Ayşe de geldi (Ayşe'de geldi değil). 

Ö
rn

ek
 

 
Soru ekleri ayrı 
yazılır. Onlara 
birtakım ekler 

getirildiği takdirde 
bitişik yazılırlar.  
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Bitişik ve ayrı yazılan “de” yi ayırt etmenin en kolay yolu, eki ya da bağlacı 
cümleden çıkarmaktır. Bağlaç olan “de” cümleden çıkarıldığında anlamda bir bozulma 
meydana gelmezken, ek olan “de” cümleden çıkarıldığında anlam tamamen 
bozulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Satır Sonunda Kelimenin Bölünmesi 

Türkçede satır sonuna sığmayan kelimeler heceleme kurallarına uygun olarak 
bölünebilir. Bunun için satır sonuna sığmayan kelimenin ayrılma noktasına kısa çizgi “-
” konur. 

 

 

 

 

 

Satır sonunda kelimelerin bölünmesiyle ilgili kuralları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Satır sonunda kelime bölünürken üst veya alt satırda tek ses kalmaz. 

Birleşik kelimeler bölünürken kelimelerin birleşme noktaları değil, heceleme 
kuralları esas alınır 

Kısaltmaların Yazımı 

Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile 
daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar 
şunlardır: 

 
 

•“Belki de bir daha karşılaşmayız.” “Belki bir daha karşılaşmayız.”  

(Cümlenin anlamında küçük bir değişiklik meydana geldi ama anlam 
değişmedi.) 

•“Babam bu vakitler mutlaka evde olurdu.” "Babam bu vakitler  
mutlaka ev olurdu." (Burada anlam tamamen bozulmuştur.) 

Ö
rn

ek
 

 
 
 
 

•Koyu karanlıkların arasından süzülerek yavaşça aydınlığa doğ- 
ru ilerliyorduk. 

Ö
rn

ek
 

Ö
rn

ek •Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda bir ihtiyar a-(Yanlış)                                                                                      
damın yattığını haber verdiler. (Refik Halit Karay)

•Bizim çalıştığımız pasajın içerisinde küçük bir matba- (Yanlış) a da 
vardı.

 
“de” bağlacının bitişik 

mi yoksa ayrı mı 
yazıldığını anlamanın en 

kolay yolu “de”yi 
cümleden çıkarmaktır. 
Anlam bozulmuyorsa 
bağlaç, bozuluyorsa 

ektir 

 
Satır sonunda 

kelimeler 
bölünürken, üst 

veya alt satırda tek 
ses kalmamalıdır. 

 

17



Yazım Kuralları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  15 

• Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle ismi oluşturan her 
kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya 
alındığı da görülür. Bazen aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı da olur. Bu tür 
kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı 
güdülür: 

 
 

 

• Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: 

Ö
rn

ek •BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), İLESAM 
(İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TÖMER (Türkçe 
Öğretim Merkezi).

Ö
rn

ek •Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) 
kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta 
kullanılmaz.

 
 
 

•TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD 
(Amerika Birleşik Devletleri), KB (Kutadgu Bilig), TD (Türk Dili), TK 
(Türk Kültürü), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi), B (batı), D 
(doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB 
(kuzeybatı), KD (kuzeydoğu). Ö

rn
ek

 
Ö

rn
ek

•öğretmen (Yanlış) baş-
•şöğretmen (Doğru) ba-

 
Kuruluş, kitap, dergi 

ve yön adları 
kısaltılırken 

genellikle ismi 
oluşturan her 
kelimenin ilk 

harfinin büyük 
yazılması esastır. 
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• Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime 

veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan 
temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, 
unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: 

 
 

• Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu 
esas alınır 

 

Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son 
harfinin okunuşu esas alınır: 

Ö
rn

ek ••C (karbon), Ca (kalsiyum), Fe (demir), m (metre), mm 
(milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg 
(kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m² (metre 
kare), cm² (santimetre kare).

Ö
rn

ek •Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe 
Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. 
(Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General), is. (isim), sf. 
(sıfat), hzl. (hazırlayan), çev.

•(çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya).

Ö
rn

ek ••m'yi, kg'dan, mm'den, Ykr’un.

 
Küçük harflerle 

yapılan kısaltmalara 
getirilen eklerde 

kelimenin okunuşu 
esas alınırken 

büyük harflerle 
yapılan kısaltmalara 

getirilen eklerde 
kısaltma harfinin 

okunuşu esas alınır. 
 

Ö
rn

ek

•BDT'ye, TDK’den, THY'de, TRT'den, YTL’nin. Ancak 
kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi 
okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu 
esas alınır: ASELSAN'da, BOTAŞ'ın, NATO'dan, UNESCO'ya.
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Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek, 
noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır:  

Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman okunuşta tonsuz ses 
tonlulaştırılmaz: 

 
Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması 

normaldir: 

 

 

 

 

 
Kısaltmalarla ilgili geniş bilgi için bu ünitenin hazırlanmasında temel kaynak 

olarak kullanılan Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na bakabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö
rn

ek

•AGİK'in (AGİĞ'in değil), CMUK'un (CMUĞ'un değil), RTÜK'e 
(RTÜĞ'e değil), TÜBİTAK'ın (TÜBİTAĞ'ın değil).

 
 
 
 

•ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK'in 
(söylenişi FİSKOBİRLİĞİN). Ö

rn
ek

 
Ö

rn
ek •Alm.dan, İng.yi, vb.leri.

 
Sert ünsüzle biten 

kısaltmalar ek 
aldıklarında tonsuz 

ses 
tonlulaştırılmazken 

birlik kelimesiyle 
yapılan 

kısaltmalarda k’nin 
yumuşatılması 

normaldır. 
ÇUKOBİRLİK’e diye 

yazılır fakat 
ÇUKOBİRLİĞE diye 

söylenir. 
 

Bi
re

ys
el

 
Et

ki
nl

ik • Bir an dilimizde "yazım kuralları"nın olmadığını veya 
kullanılmadığını düşünelim. Bu durumda ne gibi 
problemlerle karşılaşırdık? Tartışınız.
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UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Aşağıdaki metinde yapılan yazım yanlışlarını tespit ediniz. 
 
Tren bu istasyondan saat tam 12.00’da ayrılıyor ve Güney’e doğru yol 
alıyordu. Yolcular ne kadar hüzünlü olsalarda gülümsemeye çalışıyorlar, 
trenin arkasından el sallayanlar ise çoğu kez göz yaşlarına hâkim 
olamıyorlardı. 

•Cevaplar: 
 
Tren bu istasyondan saat tam 12.00’de ayrılıyor ve güneye doğru yol 
alıyordu. Yolcular ne kadar hüzünlü olsalar da gülümsemeye çalışıyorlar, 
trenin arkasından el sallayanlar ise çoğu kez gözyaşlarına hâkim 
olamıyorlardı. Ö

rn
ek

 U
yg

ul
am

a 
1 
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•Aşağıdaki metinde yapılan yazım yanlışlarını tespit ediniz. 

 

Akşam yaklaştığı için aşağıdan doğru derenin uğultusu daha çok duyuluyordu. Kalkıp 
yürümeye başladık. Güneş sarıkızın arkasına girmiş, bulunduğumuz yeri birdenbire artan 
serin rüzgârlara bırakmıştı. 

Eteklerine kadar çam, ortadan denize kadar zeytin ormanlarıyla örtülü olan Kaz Dağı'nın bu 
yamacında saatlerce süren bir akşam başlamıştı. Güneş bin yedi yüz metrelik dağın 
arkasına âdeta vaktinden evvel saklanmakla, günün bu en güzel zamanını sanki isteye 
isteye uzatıyordu. Midilli tarafından esen bir rüzgâr körfezin girinti ve çıkıntılarında 
kırılarak boyuna dalgacıklar meydana getiriyordu. Güneşin, Madra Dağlarının üstündeki 
bulutlara vurarak onları kızıllaştıran ve oradan                   tekrar denize akseden son ışıkları, 
başka başka istikametlerde kırışan sularda türlü renkler yaratıyordu. Dağın eteklerine 
sıralanan ve bazan hemen önümüze kadar yükselen tepeler, birbiri üstüne yığılmış 
karanlık bulut kümeleri gibi görünüyordu. Daha uzaklarda, Ayvalığın karşısındaki Cunda 
Adası’nın alçak tepeleri, Kazdağı oralara siper olmadığı için, hâlâ güneşin kırmızı ışıkları 
içinde yanıyor; biraz daha arkada, Midilli'nin o taraflara kadar uzanan kollarına karışıyordu. 
(Sabahattin Ali-Hasan Boğuldu) 

 

 
•Cevaplar: 

Akşam yaklaştığı için aşağıdan doğru derenin uğultusu daha çok duyuluyordu. Kalkıp 
yürümeye başladık. Güneş Sarıkız’ın arkasına girmiş, bulunduğumuz yeri birdenbire artan 
serin rüzgârlara bırakmıştı. 

Eteklerine kadar çam, ortadan denize kadar zeytin ormanlarıyla örtülü olan Kazdağı'nın bu 
yamacında saatlerce süren bir akşam başlamıştı. Güneş bin yedi yüz metrelik dağın 
arkasına âdeta vaktinden evvel saklanmakla, günün bu en güzel zamanını sanki isteye 
isteye uzatıyordu. Midilli tarafından esen bir rüzgâr körfezin girinti ve çıkıntılarında 
kırılarak boyuna dalgacıklar meydana getiriyordu. Güneşin, Madra Dağları'nın üstündeki 
bulutlara vurarak onları kızıllaştıran ve oradan tekrar denize akseden son ışıkları, başka 
başka istikametlerde kırışan sularda türlü renkler yaratıyordu. Dağın eteklerine sıralanan 
ve bazan hemen önümüze kadar yükselen tepeler, birbiri üstüne yığılmış karanlık bulut 
kümeleri gibi görünüyordu. Daha uzaklarda, Ayvalık’ın karşısındaki Cunda adasının alçak 
tepeleri, Kazdağı oralara siper olmadığı için, hâlâ güneşin kırmızı ışıkları içinde yanıyor; 
biraz daha arkada, Midilli'nin o taraflara kadar uzanan kollarına karışıyordu. 
 

 

  

Ö
rn

ek
 U

yg
ul

am
a 

2 
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•Aşağıda verilen cümleleri, doğruluk-yanlışlık durumlarına göre inceleyiniz. 
 
1. Erzurum 12 mart 1918 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
2. Senin yokluğunu hemen fark ettim. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
3. Seninle birlik te bende toplantıya katılacağım. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
4. Ağrı dağı ülkemizin en yüksek dağıdır. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
5. Ahmet’in yanında ki adamı kimse tanımıyordu. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
6.Afrika’nın kuzeyi zengin doğal gaz yataklarına sahiptir. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
7. Dünkü depremden sonra Kuzey Anadolu fay hattında büyük bir kırılma 
meydana gelmiş. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
8. Sıcak mı sıcak bir havada çalışmak beni bir hayli bunalttı. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

 
9. Bu konuda bizimde fikrimizin alınması gerekirdi. 
Doğru ( )    Yanlış ( ) 

•Cevaplar: 1-Y, 2-D, 3-Y, 4-Y, 5-Y, 6-D, 7-D,8-D, 9-Y 
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Ö
ze

t
• YAZIM KURALLARI
•Büyük Harflerin Kullanılışı
•Dildeki seslerin karşılıkları olan harflerin büyük ve küçük yazılışları bulunmaktadır. 

Büyük ve küçük harflerin kullanımında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir.
•1.Türkçede, cümlenin ilk harfi her zaman büyük yazılır:
•Eğer cümle içerisinde tırnak işareti ve parantez içerisinde alıntı cümle varsa bu cümle 

de büyük harfle başlar.
•Eğer cümle, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında ise büyük harfle başlamaz.

•2. Özel, yani tek bir varlığa ait olan isimlerin ilk harfi büyük yazılır:
•Türkçede özel isimler olarak adlandırılan kişi ad ve soyadları, hayvanlara konulan adlar, 

millet adları, yerleşim yeri adları, kıta, bölge, ülke ova, göl akarsu vb. adları, gazete 
dergi adları, din, mezhep adları ve özel ada bağlı olan saygı sözcükleri büyük harfle 
yazılır. 
•3.Yer-yön adları (doğu, batı, kuzey, güney vb.) eğer sadece yönü belirtiyorsa küçük 

harfle yazılır:
•Ancak yer yön ismi belirli bir bölgeyi belirtiyorsa (Kuzey Anadolu) ya da belirli bir 

zihniyeti çevreleyen bölgeyi anlatmak amacıyla kullanılıyorsa (Batılı insanlar, Doğu’nun 
düşünce yapısı) büyük harfle yazılır.

•“Doğu Anadolu” derken büyük harfle yazılan yön ismi “Anadolu’nun doğusu” şeklinde 
yazılırken küçük harfle yazılır.
•4. Özel isimlerle birlikte kullanılan saygı sözcükleri büyük harfle yazılır. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus akrabalık adlarının küçük harflerle yazılmasıdır:
•Bazı akrabalık isimleri, şahıs isimleri ile kalıplaşmış hâlde bulunabilir. Bu şekilde 

kullanılan kelimelerin büyük harfle yazılması gerekir. Burada özellikle akrabalık isminin 
lakap yerine kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerekir. 5. Kanun, tüzük, 
yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.

•6. Yazı başlıklarının her kelimesi, büyük harfle başlar.
•Başlıkta geçen “ ve, de, ile, ki, ya, ya da” bağlaçlarıyla “mi” soru eki, küçük harfle yazılır. 

•7. Belli bir tarihi gösteren ay, gün adları, her yerde büyük harfle yazılır. Belirli bir 
tarih yoksa küçük yazılır.

•Sayıların Yazımı
•Sayılar gerekli görülen yerlerde, yazıyla yazılabilir. Sayılar bu durumda ayrı ayrı yazıya 

geçirilmelidir.
•Yazı içerisinde sayılar, saatlerin yazımında da kullanılmaktadır. 
•Eğer bu saat ifadelerinin arkasından bir ek gelirse şu şekilde yazılır:

•ÖRNEK:  Saat 11.00’de Erzurum’da olacağım. (Dikkat edilirse ekin yazımında sondaki 
“00” dikkate alınmamıştır.)

•Birleşik Fiiller
•Türkçede etmek, eylemek, olmak, -e bilmek, -a kalmak ve –a yazmak gibi yardımcı 

fillerle birleşik filler kurulmaktadır. Bunların yazımında şu hususlara dikkat etmek 
gerekir:

•Birleşik fiil kurulurken iki kelime arasında herhangi bir ses olayı yaşanmıyorsa bu fiiller 
ayrı yazılır. 
•ÖRNEK: Dans etmek, memnun olmak, nazar etmek vb.
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
•Ki Bağlacının Yazılışı

•Türkçede ek olarak kullanılan “ki” ve bağlaç olarak kullanılan “ki” bulunmaktadır.
•Ek olan “ki” kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve “bugünkü”, “dünkü” kelimelerinde 

olduğu gibi ünlü uyumuna göre değişebilir.
•Ki bağlacı ayrı yazılır; demek ki, kaldı ki, bilmem ki.
•Ancak ki bağlacı, birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır; belki, çünkü, hâlbuki, 

mademki, meğerki, oysaki, sanki
•Mı, mi, mu, mü Soru Ekinin Yazılışı

•mı, mi, mu, mü soru eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır:
•ÖRNEK: Kaldı mı? Sen de mi Brutus? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

•Soru ekine birtakım ekler de getirilebilir. Bu ekler soru ekiyle bitişik yazılır:
•ÖRNEK: Verecek misin? Okuyor muyuz?
•Da, de Bağlacının Yazılışı
•“dahi” anlamına gelen “da, de” bağlacı ayrı yazılır; ancak, kendisinden önceki kelimenin son 

ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar ve “da, de” biçimini alır.
•Ayrı yazılan “da, de” hiçbir zaman “ta, te” şeklinde yazılmaz.
•“da, de” bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayırmak yanlıştır. Bu bağlacı 

tamamen ayrı yazmak gerekir:
•Bulunma hâli eki olan -da, -de, -ta, -te'nin da, de bağlacı ile hiçbir ilgisi yoktur; bulunma hâli 

eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: devede kulak, evde kalmak vb.
•Bitişik ve ayrı yazılan “de” yi ayırt etmenin en kolay yolu, eki ya da bağlacı cümleden 

çıkarmaktır. 
•Satır Sonunda Kelimenin Bölünmesi
•Türkçede satır sonuna sığmayan kelimeler, heceleme kurallarına uygun olarak bölünebilir. 

Bunun için satır sonuna sığmayan kelimenin ayrılma noktasına kısa çizgi “-” konur.
•Satır sonunda kelimelerin bölünmesiyle ilgili kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

•Birleşik kelimeler bölünürken kelimelerin birleşme noktaları değil, heceleme kuralları esas 
alınır.
•Kısaltmaların Yazımı
•Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa 

olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:
•Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle ismi oluşturan her kelimenin ilk 

harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır.
•Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da 

görülür. Bazen aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı da olur. Bu tür kısaltmalarda, 
kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: 
•ÖRNEK:  BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

•Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük 
harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

•Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman okunuşta tonsuz ses 
tonlulaştırılmaz.

•Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir: 
•ÖRNEK: ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK'in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN).
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlış 

yapılmıştır? 
a) Küçük pencereden vuran güneş evi aydınlatıyordu. 
b) Ağrı ve Cudi dağları Türkiye’nin en yüksek noktalarıdır. 
c) Bu tarihî eserler –her ne kadar bakımsız olsalar da- çok kıymetlidir. 
d) Karşıdaki adam, “buraya gelmeyin.” diye bağırıyordu. 
e) Trabzon Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alır. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 
a) Kardeşim de bizimle birlikte gelecek. 
b) Bugün sende anlamadığım bir hâl var. 
c) Bende onun ne söylediğini anlamıyorum. 
d) Şu sakladığın pastayı getir de yiyelim. 
e) Benden de mi şüphe ediyorsun? 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır? 
a) Masadaki evraklar bir anda kaybolmuştu. 
b) Bendeki kitabını yarın getiririm. 
c) Akşam seni o kadar aradım ki. 
d) Oysa ki o seni çok severdi. 
e) Sabahki gürültünün sebebi neymiş? 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 
a) Doğu Anadolu tren hattı batılı mühendislerce yapılıyor. 
b) Bu yılki yarışma Güney Kore’de yapılacak. 
c) Güneydoğuya bakan odalar yazın çok sıcaktır. 
d) Akdeniz’in doğusuna doğru yol alıyorduk. 
e) Hava tahminlerine göre İç Ege’de yağış bekleniyor. 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? 

a) Yarın bizimle Ankara’ya gelmiyormusun? 
b) Ünlü şair, Tevfik Fikret lisesini başarıyla bitirmiş. 
c) Büyük Menderes nehri, bu bölgeye dökülür. 
d) Seninde saçına bir gün karlar yağacak. 
e) Tarihî kale, yok olmak üzere. 
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? 
a) Ayşe teyzem de bizimle gelecekmiş. 
b) Ali amcamı görmedimki söyleyeyim. 
c) Mehmet bey durumu biliyor mu? 
d) Prof. dr. Zeki Akgün toplantıya katılacak. 
e) Bizim köyün en yaşlısı dayı Kamber imiş. 

 

7. Satır sonuna gelen sözcüklerin kesme işareti kullanılarak bölünmesiyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Satır sonuna gelen kelimeler, heceleme kurallarına göre bölünürler. 
b) Kelimeler bölünürken Türkçe kurallar dikkate alınır. 
c) Satır sonunda tek harf kalacak şekilde bölme yapılamaz. 
d) Bölünen kelimenin sadece tek harfi alt satıra geçirilemez. 
e) Birleşik sözcükler kelime birleşme noktalarından bölünürler. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır? 
a) Ekşi yemedim ki dişim kamaşsın. 
b) Sen ki bizim en akıllımızdın. 
c) Durum öyle karmaşıktıki, işin içinden çıkamadık. 
d) Kardeşimdeki dosyaları almayı unuttum. 
e) Ondaki pratik zekâ kimsede yoktur. 

 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”soru ekinin yazımı yanlıştır? 

a) Yağmurlar başladımı artık buralarda durulmaz. 
b) Güzel mi güzel bir hava vardı. 
c) Sonunun böyle olacağını bilmiyor muydu? 
d) Görmüyor muydu ne kadar zorlardığını? 
e) Kuvvetli mi kuvvetli bir çocuktu. 

 

10. “Yer yön isimleri bir zihniyet veya topluluk belirttiğinde büyük harfle yazılır.” 
Aşağıdakilerden hagisinde bu kurala uyulmamıştır? 
a) Rüzgâr batı yönünden kuvvetli esecekmiş. 
b) Anadolu’nun kuzeyinde hava genelde yağmurludur. 
c) Düşünce sistemimiz batınınkinden daha farklıdır. 
d) Kuzey Avrupa’nın önemli bir kısmı soğuk kuşakta yer alır. 
e) Evin kuzey tarafındaki duvarı yosun tutmuştu. 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.d, 2.c, 3.d, 4.a, 5.e, 6.a, 7.e, 8.c, 9.a, 10. C 
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• Noktalama İşaretleri
• Noktalama İşaretlerinin 

Kullanıldığı Yerler: (Nokta, 
Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, 
Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem, 
Kısa Çizgi, Düzeltme İşareti)
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Noktalama işaretlerinin önemi 

hakkında bilgi sahibi olabilecek,
• Noktalama işaretleri olmadan yazılan 

yazıların anlama problemi 
doğuracağını bilecek, 

• Noktalama işaretlerinin 
kullanıldıkları yerleri öğrenebilecek,

• Hem konuşma yaparken hem de yazı 
yazarken noktalama işaretlerini 
kullanmanın önemini kavrayacak,

• Anlam karışıklıklarının önüne 
geçmek için noktalama işaretleri 
kullanmanın ne kadar önemli 
olduğunu anlayacaksınız.

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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Ünlem

Kısa Çizgi (-)

Düzeltme İşareti (^)

30



Noktalama İşaretleri 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  3 

GİRİŞ 
Gramatikal yapıların nasıl kurulacağını gösteren, harfleri kelimelere, kelimeleri 

cümlelere dönüştürmeye ve beyinde onların resmini oluşturmaya yarayan noktalama 
işaretleri olmadan bir metni doğru ve anlaşılır yazmak veya okumak mümkün değildir. 
Eski Yunan medeniyetinin etkisi altındayken Mısır’ın İskenderiye kentinde bir 
kütüphanenin başında Aristofanes adlı bir adam, noktalama işaretleri konusunda ilk 
denemelere imza atmıştı. Öyle ki Yunanlılar hem kelimeleri bitişik yazıyor hem de 
noktalama işareti ve büyük küçük harf kullanmıyorlardı. O dönemlerde hitabet yazılı 
dilden daha önemli olduğu için kitle önünde iyi konuşmak esastı. Bu nedenle yazılı 
metinleri kürsüde yanlışsız okumak mümkün olmadığından bu metinler önceden 
ezberlenir ve kürsüye öyle çıkılırdı. Aristofanes, birbiri peşi sıra gelen kelimeleri önce 
orta nokta (·), alt nokta (.) ve üst nokta (·) işaretleriyle ayırmayı teklif etti. Bu herkesi 
ikna etmedi fakat dönemin önemli hatiplerinden Cicero, konuşmacının cümlenin 
sonunda nefes almak için durması gerektiğine inananlardan biriydi. Aristofanes’in 
noktalama işaretleri konusundaki teşebbüsünün bugünkü noktalama işaretlerine 
dönüşmesi için Roma’nın Hristiyanlıkla tanışması gerekiyordu. Tanrının sözlerinin daha 
iyi anlaşılması ve uygulanabilmesi için 7. yüzyılda Sevilleli Isidora adlı bir başpiskopos 
Aristofanes’in noktalama işaretlerini yeniden düzenledi ve noktala işaretleriyle anlam 
arasında bağ kurdu. Böylece Dünya tarihinde o günden bugüne kadar noktalama 
işaretleri tekâmül ederek şimdiki hâlini almış ve bu işaretler bütün dillerde yaygın bir 
şekilde kullanılmaya başlamıştır. 

Osmanlı döneminde bu konuda pek çok tartışma olmuş ve noktalama işaretleri 
ilk kez Şinasi tarafından kullanılmıştır. 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 
Hayatın her alanında olduğu gibi, yazıda da karışıklığı önlemek için birtakım 

kurallar ve işaretler bulunmaktadır. Bu kurallar, yazının hem daha güzel hem de daha 
anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Yazarken uyulmayan kurallar ya da yerli yerinde 
kullanılmayan işaretler yanlış kullanımlara sebep olmaktadır. Aşağıdaki iki cümledeki 
farka dikkat ederseniz bu durumu daha açık bir şekilde görebilirsiniz: 

 

Ö
rn

ek •Adam ol baban gibi, eşek olma!
•Adam ol, baban gibi eşek olma!
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Yazarken bu türden hatalara düşmemek, daha güzel ve daha anlaşılır yazmak 
için noktalama işaretlerinin çok iyi bilinmesi ve kullanılması gerekir. Yazılı anlatımda 
anlam kargaşasının önüne geçmek ve okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretler 
kullanılır ki bunlara noktalama işaretleri adı verilir. Daha evvel kullandığımız Arap 
alfabesinde noktalama işaretleri zaman zaman kullanılmış olmakla birlikte, 
bugünkü anlamda sistemli bir kullanım söz konusu değildi. Bu sebeple Tanzimat 
döneminde imla ve noktalama işaretleri, çoğu edebiyatçı ve düşünür tarafından 
tartışma konusu olmuştur. Tanzimat’tan beri çeşitli noktalama işaretleri 
kullanılmıştır. Bugün kullandığımız noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi şair, 
edebiyatçı Şinasi’dir. Şimdi Türkçemizde kullanılan noktalama işaretlerini ve bunların 
görevlerini kısaca hatırlayalım.  

Noktalama İşaretleri ve Kullanıldıkları Yerler 

Nokta (.) 

Genel olarak biten cümlelerin sonunda gördüğümüz “nokta” bunun dışında 
farklı görevlerde de kullanılmaktadır. 

• Yazıda cümlenin bittiğini haber veren nokta, aynı zamanda okuyucular için bir 
soluk alma fırsatıdır. Özellikle sesli okuma yapan kişilerin “nokta”ya dikkat 
etmeleri gerekir. Hem dinleyicilerin dikkatini dağıtmamak hem de okuma 
sırasındaki tekdüzeliği ortadan kaldırmak için bu gereklidir. 

• Noktanın kullanıldığı ikinci yer kısaltmalardır. “Prof. Dr.”, “bk. (bakınız)”, “Av. 
(Avukat)” gibi. Ancak kısaltmalar yapılırken uyulması gereken kurallar vardır. 
Kısaltmaların herkesin anlayacağı şekilde kullanılmasını sağlamak için Türk Dil 
Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda “Kısaltmalar Dizini”ne yer verilmiştir. 

• Sıra sayı sıfatları yerine nokta işareti kullanılmaktadır: 1., 25. vb. gibi. Sıra sayı 
sıfatları belirtilirken bazen sayının yanında ekin kendisi de yazılmaktadır. 
Nokta yerine kullanılan bu yazım şu şekilde olmalıdır: 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 
9’uncu vb. Arka arkaya sıralanan sayılarda ise nokta sonuncu sayıdan sonra 
kullanılır: 

• Nokta, tarih ve saat yazımında kullanılmaktadır. 23.04.1920, 13.30 vb. 

 
Eğer tarihte ay adı yazılmışsa nokta kullanılmaz: 12 Mart 1918 

• Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 7.8=56 

Ö
rn

ek •1, 3 ve 5. katlarda ben görevliyim..

 
Türkçede noktalama 

işaretlerini ilk kullanan 
kişi Şinasi’dir. 
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Virgül (,) 
• Arka arkaya gelen benzer görevdeki kelime ve cümlelerin arasına konur. 

 
• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. 

 
• Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur: 

 
• Kesir sayıları yazmak için kullanılır: “1,5”, “35,7” 

Noktalı Virgül (;) 
• Cümle içerisinde arka arkaya sıralanan farklı gruplardaki kelimeleri birbirinden 

ayırmak için kullanılır: 

 
• Kendilerinden önceki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lakin, çünkü, 

yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb. 
cümle başı bağlaçlarından önce konur: 

Ö
rn

ek
•Bakkaldan ekmek, su, süt aldım..

Ö
rn

ek

•Adam bağırdı, çağırdı, gitti

Ö
rn

ek

•Hepsinden önemlisi, bana göre, yakaladığımız başarıdır.

Ö
rn

ek •Önce İstanbul, Bursa, Bilecik; sonra İzmir, Muğla, 
Manisa seferi yapılacak.
•Meyvelerden elma ve armudu; sebzelerden ıspanak ve 
kabağı severim.

 
Cümlede açıklama 

yapmak için 
kullandığımız ara 
sözler için virgül 

kullanılır. 
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• Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: 

 

İki Nokta (:) 
• Kendisinden sonra açıklama yapılacak veya örnek verilecek cümlelerden sonra 

kullanılır: 

 

• Matematikte bölme işareti yerine kullanılır: 14:7=2 

 

Üç Nokta (…) 

• Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: 

 

Ö
rn

ek •Bir millet ordusunu kaybedebilir, bağımsızlığını da 
kaybedebilir;
•fakat dilini sakladıkça o millet yaşıyor demektir.

Ö
rn

ek •Korkudan, utangaçlıktan içeri gelmiyor; kapının önünde 
bekliyordu.

•İki saattir buradayım; ne gelen var, ne giden.
•İş işten geçti; artık gelse de olur, gelmese de.

Ö
rn

ek •İki noktadan sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar..

 
Noktalı Virgül,  başka 

özellikleri yanı sıra 
ögeleri arasında virgül 

bulunan sıralı 
cümleleri birbirinden 
ayırmak için kullanılır. 

Ö
rn

ek •Seninle gelirim ama….

Ö
rn

ek •Burada yetiştirilebilecek ürünler: Arpa, buğday, mısır, ayçiçeği.
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• Cümlede söylenmek istenmeyen kelimeler veya kaba sözlerin yerine kullanılır: 

 
• Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine 

konur: 

 

Soru İşareti (?) 

• Soru anlamı taşıyan cümlelerden ve kelimelerden sonra kullanılır: 

 
• Hiç bilinmeyen veya tam olarak bilinmeyen tarihleri ifade etmek için kullanılır: 

 

Ö
rn

ek •Kılavuzu karga olanın burnu b… çıkmaz.
••Bu işi A… yapmıştır.

Ö
rn

ek •Üç noktanın yerine iki nokta yan yana kullanılmaz.

Ö
rn

ek •Sen ben olmadan mı gideceksin?
•Hangi çocuk daha yaramaz?

Ö
rn

ek

•Yunus Emre (1240?-1320?), Karacaoğlan (? – 1580?).

 
Cümlede söylenmek 

istenmeyen cümlenin 
sonuna “üç nokta (…)” 

konur. 

 
Doğruluğu şüpheli 

bilgilerden sonra da 
soru işareti konur. 
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• Doğruluğu şüphe ile karşılanan ifadelerde parantez (yay ayraç) içerisinde soru 
işareti kullanılır:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünlem (!) 
• Heyecan, korku, acı vb. durumları bildiren ifadelerin sonuna konur: 

 
• Seslenme ve hitap ifadelerinden sonra kullanılır: 

 
 
 
 
 

• Bazı durumlarda alay etmek için yay ayraç (parantez) içerisinde kullanılır: 

Ö
rn

ek

•Eyvah! Ne yer, ne yar kaldı.

 
 
 

•Ahmet! Sen çabuk oradan kalk! 

Ö
rn

ek
 

Ö
rn

ek •Soru anlamı taşımayan, ancak “mi” soru ekinin kullanıldığı 
cümlelerin sonuna soru işareti konulmaz.

Ö
rn

ek •Onun arabası güzel mi güzel.
•Gittim mi geri dönmem.

Ö
rn

ek •Bir günde 150 (?) hasta muayene etmiş.
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Kısa Çizgi (-) 

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus, heceleme kurallarına uyulması ve üstteki veya alttaki satırda 
tek ses kalmamasıdır. 

Ayrıca birleşik kelimeler ayrılırken de kelimelerin birleşme yerine göre değil, 
heceleme kurallarına göre hareket edilir: 

• Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır: Örnek olsun diye - örnek 
istemez ya- söylüyorum. 

• Matematikte çıkarma işareti yerine kullanılır: 21-6=15 
• İki ayrı kelimenin kavram bütünlüğü yarattığı durumlarda kullanılır: 

 
• Dilin yapısı anlatılırken eklerin önünde kullanılır. 

 

Düzeltme İşareti (^) 

• Yazılışları aynı, anlamları ve okunuşları farklı olan kelimelerin karıştırılmaması 
için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur: 

 

 

 

 

Ö
rn

ek

•Çok akıllı (!) bir adamdır.

Ö
rn

ek

•Bu şirket bir Türk-Alman ortaklığıdır.

Ö
rn

ek

•Türkçede görülen geçmiş zaman eki “-di”dir.

 
Duygu bildiren 

ifadelerin sonuna 
“ünlem” işareti konur. 

 
Ara cümlelerde, 
kelime bölerken, 
ekleri gösterirken 

“kısa çizgi” 
kullanılır. 
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• Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda 

bulunan ince “g, k” ünsüzlerinden sonra gelen “a ve u” ünlüleri üzerine konur: 

 
• Nispet i'sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için 

kullanılır. Böylece (Türk) askeri ve askerî (okul), (İslam) dini ve dinî (bilgiler), 
(fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar), (Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar) gibi 
anlamları farklı kelimelerin karıştırılması da önlenmiş olur. 

 

Ö
rn

ek
•adem (yokluk) âdem (insan)
•adet (sayı) âdet (gelenek, alışkanlık)
•alem (bayrak) âlem (dünya, evren)
•alim (her şeyi bilen) âlim (bilgin)
•aşık (eklem kemiği) âşık (vurgun, tutkun
•hakim (hikmet sahibi) hâkim (yargıç)
•hal (pazar yeri) hâl (durum, vaziyet)
•hala (babanın kız kardeşi) hâlâ (henüz)
•şura (şu yer), şûra (danışma kurulu)

Ö
rn

ek •dergâh, gâvur, ordugâh, tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, 
hikâye, kâfir, kâğıt, Hakkâri, Kâzım, mahkûm, mekân, mezkûr, 
sükûn, sükût.

Ö
rn

ek •Nispet i'si alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme 
işareti olduğu gibi kalır:

•millîleştirmek, millîlik, resmîleştirmek, resmîlik.

 
Birbiriyle 

karıştırılabilecek 
kelimeleri ayırt etmek 
için “düzeltme işareti” 

kullanılır. 
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Uygulama Çalışmaları 
 

 
•Aşağıdaki metinde parantez ile boş bırakılan yerlere uygun  

noktalama işaretlerini yazınız. 

Saadet uzaktaki farların ışığına bakıyor ( ) saban bıçaklarının parladığını( ) bakir 
toprakları derinlemesine yarıp aktardıklarını görüyordu ( ) Yıllardan beri el 
sürülmemişti o topraklara ( ) İşte şimdi kızı ve Kasımcan o toprakları ilk defa işliyor ( ) 
açıyorlardı ( ) Yakında orada buğday yetişecek, bu bölgeden de yollar geçecek ( )  ( ) 
Eski Oba ( ) vadisinde evler yapılacak ( )  köyler kurulacaktı ( ) Ve buranın yerlileri yeni 
gelenlere ( ) bu toprakların sahibi olduklarını belli eden bir ses tonuyla ( ) ( ) Şu 
toprakları geçince büyük bir ahır ( ) biraz ilerisinde de yollar göreceksiniz ( ) Bizim 
kolhoz işte orasıdır ( ) ( ) diyeceklerdi ( ) ( ) Evet ( ) bütün bunları biz yapacağız ( ) ( ) 
diye düşünüyordu Saadet ( ) Böyle düşünürken bir sevinç dalgası kaplıyordu vücudunu 
( ) Gerçek mutluluk bu değil miydi ( ) insanın bu işe kendini adamasına değmez miydi 
( ) 

(Cengiz AYTMATOV-Beyaz Yağmur) 

•Cevaplar: 

Saadet uzaktaki farların ışığına bakıyor, saban bıçaklarının parladığını, bakir toprakları 
derinlemesine yarıp aktardıklarını görüyordu. Yıllardan beri el sürülmemişti o topraklara. 
İşte şimdi kızı ve Kasımcan o toprakları ilk defa işliyor, açıyorlardı. Yakında orada buğday 
yetişecek, bu bölgeden de yollar geçecek, “Eski Oba” vadisinde evler yapılacak, köyler 
kurulacaktı. Ve buranın yerlileri yeni gelenlere, bu toprakların sahibi olduklarını belli eden 
bir ses tonuyla: "Şu toprakları geçince büyük bir ahır, biraz ilerisinde de yollar 
göreceksiniz. Bizim kolhoz işte orasıdır." diyeceklerdi. "Evet, bütün bunları biz yapacağız." 
diye düşünüyordu Saadet. Böyle düşünürken bir sevinç dalgası kaplıyordu vücudunu. 
Gerçek mutluluk bu değil miydi, insanın bu işe kendini adamasına değmez miydi? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ö
rn

ek
 U

yg
ul

am
a 

1 
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•Aşağıda kullanım yerleri verilen noktalama işaretlerini parantez içerisinde belirtiniz. 

 

•Sıralanan benzer nesnelerin arasına konur. ( ) 

•Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. ( ) 

•Cümlede söylenmek istenmeyen sözcük yerine kullanılır. () 

•Açıklama cümlesi yazılacağı zaman kullanılır. () 

•Cümlede yapılan alıntıları belirtmek için kullanılır. () 

•Karıştırılabilecek kelimelerin uzun ünlüsünün üzerine konur. () 

•Tamamlanmayan cümlelerin sonuna konur. ( ) 

•Sıra sayı sıfatını belirtmek için kullanılır. ( ) 

•Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için kullanılır. ( ) 

•Heyecan, öfke vb. durumları ifade etmek için kullanılır. ( ) 

•Kesin olarak bilinmeyen tarihler için kullanılır. ( ) 

•Cevaplar: 

•Sıralanan benzer nesnelerin arasına konur. (  ,   ) 

•Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. (  .   ) 

•Cümlede söylenmek istenmeyen sözcük yerine kullanılır. ( ...   ) 

•Açıklama cümlesi yazılacağı zaman kullanılır. (  :    ) 

•Cümlede yapılan alıntıları belirtmek için kullanılır. ( "" ) 

•Karıştıılabilecek kelimelerin uzun ünlüsünün üzerine konur. (  ^ ) 

•Tamamlanmayan cümlelerin sonuna konur. ( ... ) 

•Sıra sayı sıfatını belirtmek için kullanılır. ( .    ) 

•Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için kullanılır. ( -    ) 

•Heyecan, öfke vb. durumları ifade etmek için kullanılır. (  !  ) 

•Kesin olarak bilinmeyen tarihler için kullanılır. (  ? ) 

 
 

 

 

Ö
rn

ek
 U

yg
ul

am
a 

2 
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Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Siz de internet gazetelerinden birinden bir makale seçiniz.

• Bu makaleyi TDK Yazım Kılavuzu'na göre inceleyiniz.
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Ö
ze

t
• NOKTALAMA İŞARETLERİ
•Hayatın her alanında olduğu gibi yazıda da karışıklığı önlemek için birtakım 

kurallar ve işaretler bulunmaktadır.  Bu kurallar, yazının hem daha güzel hem 
de daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Yazarken hatalara düşmemek, daha 
güzel ve daha anlaşılır yazmak için noktalama işaretlerinin çok iyi bilinmesi 
ve kullanılması gerekir.

•Noktalama İşaretleri ve Kullanıldıkları Yerler
•Nokta (.)
•Genel olarak biten cümlelerin sonunda gördüğümüz “nokta” bunun dışında 

farklı görevlerde de kullanılmaktadır.
•Yazıda cümlenin bittiğini haber veren nokta aynı zamanda okuyucular için bir 

soluk alma fırsatıdır. Özellikle sesli okuma yapan kişilerin “nokta” ya dikkat 
etmeleri gerekir.

•Sıra sayı sıfatları yerine nokta işareti kullanılmaktadır: 1. , 25. vb. gibi. Sıra 
sayı sıfatları belirtilirken bazen sayının yanında ekin kendisi de yazılmaktadır. 
Nokta yerine kullanılan bu yazım şu şekilde olmalıdır: 1’inci, 2’nci, 9’uncu vb.

•Nokta, tarih ve saat yazımında kullanılmaktadır.  23.04.1920, 13.30 vb. Eğer 
tarihte ay adı yazılmışsa nokta kullanılmaz: 12 Mart 1918

•Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 7.8=56
•Virgül (,)

•Arka arkaya gelen benzer görevdeki kelime ve cümlelerin arasına konur.
•Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
•Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.
•Kesir sayıları yazmak için kullanılır: “1,5”, “35,7”

•Noktalı Virgül (;)
•Cümle içerisinde arka arkaya sıralanan farklı gruplardaki kelimeleri 

birbirinden ayırmak için kullanılır.
•Kendilerinden önceki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lakin, çünkü, 

yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse 
vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.

•Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 
konur.

•İki Nokta (:)
•Kendisinden sonra açıklama yapılacak veya örnek verilecek cümlelerden 

sonra kullanılır.
•Matematikte bölme işareti yerine kullanılır: 14:7=2
•İki noktadan sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar.
•Üç Nokta (…)
•Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

•Cümlede söylenmek istenmeyen kelimeler veya kaba sözlerin yerine 
kullanılır.
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Ö
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de
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•Soru İşareti (?)
•Soru anlamı taşıyan cümlelerden ve kelimelerden sonra kullanılır:
•Hiç bilinmeyen veya tam olarak bilinmeyen tarihleri ifade etmek için 

kullanılır.
•Doğruluğu şüphe ile karşılanan ifadelerde parantez (yay ayraç) içerisinde 

soru işareti kullanılır.
•Soru anlamı taşımayan, ancak “mi” soru ekinin kullanıldığı cümlelerin sonuna 

soru işareti konulmaz.
•Ünlem (!)

•Heyecan, korku, acı vb. durumları bildiren ifadelerin sonuna konur.
•Seslenme ve hitap ifadelerinden sonra kullanılır.
•Bazı durumlarda alay etmek için yay ayraç (parantez) içerisinde kullanılır.

•Kısa Çizgi (-)
•Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus, heceleme kurallarına uyulması ve üstteki veya 
alttaki satırda tek ses kalmamasıdır.

•Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır: Örnek olsun diye -örnek 
istemez ya- söylüyorum.

•Matematikte çıkarma işareti yerine kullanılır: 21-6=15
•İki ayrı kelimenin kavram bütünlüğü yarattığı durumlarda kullanılır.

•Düzeltme İşareti (^)
•Yazılışları aynı, anlamları ve okunuşları farklı olan kelimelerin 

karıştırılmaması için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti 
konur.

•Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda 
bulunan ince “g, k” ünsüzlerinden sonra gelen “a ve u” ünlüleri üzerine 
konur.

•Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de 
düzeltme işareti ile yazılır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için aşağıdaki noktalama işaretlerinden 

hangisi kullanılır? 
a) Kısa çizgi 
b) Virgül 
c) Parantez (yay ayraç) 
d) Uzun çizgi 
e) Tırnak 

 

2. Üç nokta (…) aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz? 
a) Söylenmek istenmeyen sözcük olduğunda 
b) Argo ifadeler bulunduğunda 
c) Alıntı ifadelerin ilk veya son kısmı alınmadığında 
d) Sıralanan benzer nesneler arasında 
e) Verilen örneklerin çoğaltılabileceği durumlarda 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti kullanılmaz? 
a) Beni sen mi götüreceksin 
b) Nereden bileyim senin geldiğini 
c) Babam soğuk mu soğuk bir kış günü gitmişti 
d) Kaç kişi seninle birlikte gelecek 
e) Kardeşim beni mi çağırıyormuş 

 

4. Cümle içerisinde arka arkaya sıralanan farklı gruplardaki kelimeleri birbirinden 
ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Üç nokta 
b) Virgül 
c) Tırnak 
d) Noktalı virgül 
e) Kısa çizgi 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatının yazımı yanlıştır? 

a) Ahmet yarışmayı 3. bitirdi. 
b) 8’inci sıradaki çocuk çok çalışkandı. 
c) Türkiye’nin 3’ncü büyük şehri İzmir’dir. 
d) Yirminci keredir sana anlatıyorum. 
e) İstanbul’a bu yıl 2’nci gelişim. 

 

44



Noktalama İşaretleri 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  17 

6. Nokta işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. 
b) Üleştirme sayı sıfatı yerine kullanılır. 
c) Tarihler yazılırken kullanılır. 
d) Cümle sonunda kullanılır. 
e) Kısaltmalarda kullanılır. 

 

7. “Bazı şehirler turizm açısından çok hareketlidir: Antalya, İstanbul, İzmir...” Bu 
cümlede üç noktanın (...) kullanılış gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Cümlenin bittiğini anlatma 
b) Sözün bitmediğine dikkat çekme 
c) Alıntıdaki atlanan yeri belirtme 
d) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme 
e) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımı yanlıştır? 
a) Mehmet Âkif 1873-1936 yılları arasında yaşadı. 
b) Erzurum-İstanbul arası uçakla iki saat sürer. 
c) Mahalledeki herkes – karşı komşumuz hariç- beni severdi. 
d) Tepenin üzerinde irili - ufaklı evler vardı. 
e) Hesabı hemen kâğıda yazdı: 100-73=27 

 
"Sınıfta öğrencileri bulamayınca müdür odasına gitti."  

9. Yukarıda verilen cümlede bir virgül kullanılarak önemli bir anlam ve öge 
değişikliği yapılabilir. Aynı özellik aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 
a) Her bugün içinde yarını taşır. 
b) Sınıfta kimlerin takıma gireceği tartışılırken kavga çıktı. 
c) Pazar günkü toplantıya tamirci çırağıyla gelmişti. 
d) Herkesten önde koşarak ipi göğüsledi. 
e) Bizim sınıfın yarısı geçen yıldan kalan öğrencilerle doluydu.  
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“Kurgunun üç ögesi var ( ) Gizem ( ) gerilim ve sürpriz ( ) Gerçek yaşamı da 

daha ilginç yapan bunlardır ( )” 

10. Parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama 
işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 
a)   (:), (,), (.), (.) 
b)   (;), (,), (.), (.) 
c)    (;), (,), (,), (.) 
d)   (,), (;), (.), (.) 
e)   (:), (,), (,), (.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı  
1.e, 2.d, 3.c, 4.d, 5.c, 6.b, 7.e, 8.d, 9.c, 10.a 
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• İyi Bir Anlatımın Özellikleri
• Anlatım Bozuklukları
• Anlama Dayalı Anlatım 

Bozuklukları
• Yapıya Dayalı Anlatım 

Bozuklukları
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• İyi bir anlatımın özelliklerini 

kavrayabilecek,
•Anlatım bozukluklarının 

sebeplerini öğrenebilecek,
•Yapıya dayalı anlatım bozuklukları 

hakkında bilgi edinebilecek, 
•Örnek çözümlerle anlatım 

bozukluklarını tespit etme ve 
düzeltme konusunda tecrübe 
kazanacak,

•Türkçeyi daha etkili 
kullanabileceksiniz.

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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GİRİŞ 
İnsanı diğer canlılardan ayırmak için sürekli söylenen husus onun akla sahip 

olması, yani düşünebilmesidir. Düşünebilme yeteneğinin temeli esasında dile 
dayanmaktadır. Kelimeler, bir araya gelerek cümleleri oluşturur ve soyut olan 
düşüncenin somut bir hâle dönüşmesini sağlar. Bu yüzden kelimelerle kurulan 
cümlenin, ifade edilmek istenen düşünceyi,  yani anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde 
ortaya koyması beklenir. 

Anlatımın etkili ve anlaşılır olması için birtakım özellikleri taşıması gerekir. Bu 
ünitede kapsamlı olarak ele alacağımız bu özellikleri taşımayan cümleler, anlatım 
bakımından bozuk olarak nitelendirilmektedir. Anlatım bozukluğu bulunan cümleler, 
anlatılmak istenen düşüncelerin tam olarak anlaşılamamasına ve bunun doğal bir 
sonucu olarak da iletişim çatışmalarına yol açabilmektedir. Bu bakımdan anlatım 
konusuna özel bir önem vermek gerekir. 

Cümle kendisine soru sordurmayacak derecede sağlam, açık ve anlaşılır olmalıdır. 
Duygularımızı ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarırken, cümlelerimizin çelişkili 
anlatımdan uzak ve dil bilgisi bakımından doğru olması gerekir. 

Anlatımı kuvvetlendirmek için Türkçenin özelliklerini iyi bilmek ve Türkçeyi 
doğru kullanmak gereklidir. Kuşkusuz, Türkçeyi iyi öğrenememek ve Türkçeyi doğru 
kullanma bilincini kazanamamış olmak anlatım bozukluklarının en önemli nedenidir. 
Cümlelerimiz bu özellikleri taşımazsa anlattığımız anlatmak istediğimizle örtüşmez. 
Bu sebeple de iletişim tam olarak gerçekleşmez. Şüphesiz hem yazılı hem sözlü 
metinlerde anlatımda yaşanması muhtemel bir takım bozuklukların giderilebilmesi 
için dil bilgisi kurallarına uymak ve noktalama işaretlerini doğru kullanmak gerekir. 
Bu sebeple ilk önce iyi bir anlatımın özellikleri bilinmeli; anlatım konusunda en çok 
yapılan yanlışlıklar, bunların sebepleri ve çözümü gibi konular hakkında bilgi sahibi 
olunmalıdır. 

İyi Bir Anlatımın Özellikleri 

Gerek günlük yaşantıda ve gerekse iş yaşamında son derece önemli olan 
anlatım becerisinin geliştirilmesi için yapılacak ilk iş, iyi bir anlatımın hangi özellikleri 
taşıması gerektiğini öğrenmektir. 

İyi bir anlatımın taşıması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Şüphesiz iyi bir anlatımın en önemli özelliği, düşüncelerin kuşkuya yer 
vermeyecek şekilde “açık” olmasıdır. Karşıdaki insan tarafından 
anlaşılmayacak şekilde kapalı bir anlatım yolunu tercih etmek, imalı anlatımı 
kullanmak ciddi anlamda sıkıntılara yol açabilmektedir. “Kızım sana 
söylüyorum, gelinim sen işit” türünden yaklaşımlar anlatımın kapalı olmasına, 
açıklığın kaybolmasına sebep olmaktadır. İletişim sürecinde mesajı veren 
kaynağın bu konudaki temel görevinin, mesajı alıcının anlayacağı şekilde 

 
İnsan kelimelerle 

düşünür ve bu 
düşüncelerini yine 
kelimelerle ifade 

eder. 
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kodlamak olduğu ortadadır. Eğer mesaj alıcı tarafından doğru anlaşılmıyorsa 
buradaki temel sorun, mesajın açık bir şekilde kodlanmamasıdır. 

Anlatımda açıklık: Sözcüklerin, deyimlerin uygun yerde ve anlamda, noktalama 
işaretlerinin eksiksiz ve yerli yerinde kullanılmasıyla sağlanır. Ayrıca değişik anlamlara 
gelen cümleler, belirgin olmayan bağlantılar, mantıksal yapıdaki kopukluklar, anlatımın 
açıklığını engeller. 

 

• İyi bir anlatımın açıklıktan sonra taşıması gereken bir diğer özellik, 
gereksiz ayrıntılardan arındırılmasıdır. Anlatımın gereksiz ayrıntılardan 
arındırılması, içinde eksik veya fazla sözcük bulunmaması şeklinde de 

Ö
rn

ek

•“Türklerin Anadolu’da ve Balkanlar’da vücuda getidikleri kültür 
ve medeniyet, tarihin en güzel, en üstün, en insani, en ince 
medeniyetlerinden biridir. Türkiye’ye gelen Avrupalı seyyahlar, 
edebiyatçılar, fikir adamları, ressamlar bu medeniyet ve sanat 
eserleri karşısında duydukları hayranlığı belirtmekten geri 
kalamamışlardır.”

•(Mehmet KAPLAN)

 
Anlatımın açık ve 

anlaşılabilir olması 
için cümleler arasında 

mantıksal 
bağlantıların 

bulunması gerekir. 

 
Kısa ve özlü 

anlatımlar, dinleyici 
ve okuyucunun 

anlattığımız şeyleri 
daha dikkatli 

dinlemelerini ve 
okumalarını sağlar 

Ö
rn

ek

•Bilmem, eski dergileri karıştırmaktan hoşlanır mısınız? Ben, vakit 
buldukça artık birer silik hatıra olan bu dergilerin yapraklarını 
çevirmekten büyük bir zevk duyarım. Bundan daha eğlendirici, daha 
düşündürücü bir şey olamaz, insan neler öğrenmez ki! Bilmem hangi bir 
meseleyi ilk defa sizin ortaya koyduğunuzu sanıyordunuz.

•Bakıyorsunuz ki, bundan yıllar öncesi o konu üzerinde yazmışlar! 
Sevdiğiniz bir Fransız veya İngiliz yazarından bir şeyler çeviriyorsunuz, 
görüyorsunuz ki, bu işi de sizden şu kadar yıl önce yapmışlar! Ama iş 
bununla kalmıyor, eski dergilerin insana öğrettiği daha başka şeyler de 
var. Bunlar, bizden önce gelip geçen kuşakların çağdaşları üzerine çoğu 
zaman söyledikleri şeylerdir. Yıllar sonra bunları okurken şaşırıp 
kalıyoruz. O eski yapraklarda büyük diye, dâhi diye ileri sürülen öyle 
şairlerin, öyle hikâyecilerin adları geçiyor ki, onlardan çoğunu bugün 
hatırlayan bile yok. Kim bilir belki bugün bizim de çağdaşlarımız üzerine 
yazdıklarımızı yarın gelenler, bizim düne bakan gözlerimizle 
okuyacaklardır.

•Ne tuhaf şeydir şu zaman! Edebiyat ve sanat adamlarını er geç yerli 
yerine koymada şaşmaz bir ustalığı var onun. Hele hak etmedikleri 
yüksekliğe çıkarılanlardan hiçbiri onun elinden kurtulamaz. Bunlardan 
bazıları, daha yaşarken ölüvermişler, bazıları da sonradan yok olup 
gitmişlerdir.”

•(Suut Kemal YETKİN)
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tanımlanabilir. Bu özellik “duruluk” olarak da adlandırılmaktadır. 

• İyi bir anlatımın özentiden, abartıdan ve bayağılıktan da arındırılmış 
olması gereklidir. İyi bir anlatımın temel niteliği, kendi içerisinde bir 
üsluba sahip olmasıdır. 

• Kısa ve özlü anlatımlar her zaman için en çok tercih edilen anlatım şekli olarak 
dikkat çekmektedir. Anlatmak istediğimiz düşünceleri kısa ve özlü şekilde 
anlatmak, karşımızdaki kişilerin bizi daha dikkatli dinlemelerine veya 
okumalarına katkı sağlayacaktır. 

• Etkili anlatımın bir özelliği de “akıcılık”tır. Akıcılık anlatımda dilin veya zihnin 
takılacağı herhangi bir engelin bulunmamasıdır. Akıcı anlatım ile kaleme 
alınmış yazılar ve konuşmalar, okuyucu ve dinleyici tarafından çok kolay bir 
şekilde anlaşılmaktadır. 

Ö
rn

ek •Zeki ile budala arasındaki tek fark, zekilerin hata yapmamaları 
değildir; zekiler yalnızca aynı hataları tekrarlayıp durmazlar.”

•(Nolan)

Ö
rn

ek

•Her an değişen, gelişen, büyüyen, açılan, yapılan ve yıkılan bir ruh dünyası 
karşısındayız. Bu ruh hâllerini bir noktada tespit etmeye ve yazıya geçirmeye söz, 
kalem yetişir mi? Bazı psikologlar bizim, meselâ yarım saatlik bir hadiseyi içine 
alan rüyalarımızın, gerçekte yarım dakika bile sürmediğini söylemişlerdir. Alexis 
Carrel, İnsan, Bu Meçhûl adlı kitabında, dış zamandan başka ve ondan farklı bir 
iç zamanın varlığından bahseder.
•Şimdi, iç dünyamızda yarım dakika süren ve bizim yarım saat olarak 

düşünmekten başka izah bulamadığımız o uzun ruh macerasını bir de yazıya 
dökeceğimizi düşünelim. Onu yazarken içimizdeki zaman ilerleyecek ve ruh 
hâllerimize yenileri eklenmeye devam edecektir. Bu yetişilmesi mümkün 
olmayan beyhûde yarışı ifade dediğimiz Sisifos Efsanesinin kahramanı, daha 
başlangıçta kaybetmiş görünüyor.Dostoyevski, Delikanlı'da, kahramanın hatıra 
defterine şu satırları yazdırır:

•"Şu dakikada yazdıklarımı okuyorum. Kendimin, burada yazılan şeylerden daha 
akıllı olduğumu görüyorum. Nasıl oluyor da akıllı bir adamın söylediği sözler, 
onun kafasında kalan şeylerden daha budalaca olabiliyor? Bu son uğursuz yıl 
içerisinde, başka insanlarla karşılaştığım zaman çok defa kendim de bunun 
farkına vardım; bunun için de çok, pek çok eziyet çektim."

•Anlaşılıyor ki bir yazarın yazabildikleri, yazmak istediklerinden daha azdır; ifade, 
zihnimizden, ruhumuzdan geçenlerin çok gerisinde kalmaktadır.”
•(Orhan OKAY-Sanat ve Edebiyat Yazıları)
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• Yazılı anlatımın etkili olması için imla (yazım) kurallarına uygunluk ve 
noktalama işaretlerinin doğru kullanılması da önemli bir husustur. 

Bu durumu bir örnekle daha açıklayacak olursak: 
İki cümle tamamen aynı kelimelerden kurulmuştur, oysaki iki cümle arasında 

dağlar kadar fark vardır. Eskiler, bir nokta gözü kör eder derlerdi. Aslında bu ifade 
somut bir gerçekliği de gözler önüne seriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Türkçesinden seçilen bu örnekte de görüldüğü üzere unutulan bir 
nokta “göz” kelimesinin “kör”e dönüşmesine sebep olmaktadır. İşte bu somut 
örnekten hareket ederek, kullanılan veya kullanılmayan işaretlerin ne derecede 
önemli olduğunu anlayabiliriz. 

İyi bir anlatımın özelliklerinden bahsettikten sonra anlatım bozuklukları ve 
anlatım bozukluğuna yol açan sebepleri açıklayabiliriz. 

Anlatım Bozuklukları 

Anlatım bozukluğu, yukarıda belirtilen iyi anlatımın özelliklerinden birinin veya 
birkaçının ihmal edilmesinden ortaya çıkmaktadır. Anlatım bozukluklarının sebepleri 

incelendiğinde iki ana başlık ortaya çıkmaktadır: 

• Anlama Dayalı Bozukluklar 
• Yapıya Dayalı Bozukluklar 

Anlama Dayalı Bozukluklar 

Anlama dayalı bozukluklar genellikle iyi anlatımın akıcılık, açıklık ve duruluk 
özelliklerine uyulmamasından kaynaklanır.  Anlama dayalı bozuklukları aşağıdaki gibi 
sınıflandırabiliriz. 

Kör Göz Ö
rn

ek
 

 
Etkili anlatımda en 
önemli konulardan 

biri akıcılıktır. Ö
rn

ek •İhtiyar adamı evire çevire dövdü.
•İhtiyar, adamı evire çevire dövdü

 
“Bir nokta gözü ( كوز) 

kör (كور ) eder.  
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Cümlede gereksiz kelime bulunması: 

Cümlede aynı anlama gelen birden fazla kelime veya kelime grubu varsa, bu 
cümlede gereksiz sözcüklerden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. 

Örnekte verilen cümle, gereksiz kelime kullanımına örnek olarak gösterilebilir. 
Bu cümledeki “kaynar” kelimesi zaten “sıcak” kelimesini karşıladığı için “sıcak kaynar 
su” yerine sadece “kaynar su” kelime grubunun kullanılması gerekir. Bu kullanımdan 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. 

Cümlede belirsizlik bulunması:  
Bu durumda cümle, okuyan kişi tarafından tam olarak anlaşılamaz. 

 

Bu hâliyle “genç” karşısındaki adamın mı ne istediğini anlamamıştır; yoksa gizli 
özne konumundaki “o” mu “genç adamın” ne istediğini anlamamıştır. Bu cümledeki 
anlatım sadece bir virgül (,) ile düzeltilebilecek bir durumdadır. Genç sözcüğünden 
sonra kullanılacak bir virgül bu anlam belirsizliğini giderecektir. 

Çelişkili ifadelerin kullanılması: Aşağıdaki örnek cümlede kullanılan “kesinlikle” 
sözcüğünün ardından, yüklem olarak ihtimal anlamı taşıyan “olabilir” fiili 
kullanılmıştır. Birbiriyle çelişen ifadeler kullanıldığında anlatım bozuktur. 

 

 

Ö
rn

ek •“Bu işi kesinlikle o yapmış olabilir.”

Ö
rn

ek •“Bu lekeyi çıkarmak için üzerine sıcak kaynar su dökmelisin.”

 
Noktalama 

işaretlerinin doğru 
kullanılması, 

anlatımın doğru 
anlaşılmasının ilk 

şartıdır. 
 

Ö
rn

ek •"Genç adamın ne istediğini anlamamıştı.”.
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Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması:  

Yukarıdaki örnek cümlede bütün sözcükler “yedi” eylemine bağlanmıştır; oysaki 
cümlenin şu şekilde olması gerekirdi: 

 

Cümlede mantık hatasının olması: 

 

Yukarıdaki örnek cümlede börek açmak, daha önemli ve mantık sırası olarak 
önce söylenmesi gereken bir eylemdir. Ancak bu cümlede ikinci sırada söylenmesi 
gereken cümle ilk sırada söylenmiş ve bir mantık hatası yapılmıştır. 

Deyimin yanlış anlamda kullanılması: 

 
 

 

 

Yukarıdaki cümlede sessizliği belirtmek için kullanılması gereken deyim “çıt 
çıkarmadan” olması gerekirken, “paldır küldür” deyimi kullanılmış ve anlatım 
bozukluğu yapılmıştır. 

Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı: 

Ö
rn

ek •“Kahvaltıda babasıyla birlikte çay içti; peynir, ekmek yedi.”

 
 

•“Bütün sınıf sessiz bir şekilde paldır küldür koridordan geçti.” 

Ö
rn

ek
 

Ö
rn

ek •“Kahvaltıda babasıyla birlikte çay, peynir, ekmek yedi.”

 
Okuyucuya ve 

dinleyiciye iletiyi 
doğru ulaştırmak, 

etkili anlatımın 
önceliklerindendir. 

 

Ö
rn

ek •“O bırakın oklava tutmayı börek bile açamaz.”
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Yukarıdaki örnek cümlede, noktalama işaretlerinin koyulduğu yere göre anlam 
değişmektedir. Oysa cümlenin aslı; “İhtiyar, adamı evire çevire dövdü.” olmalıdır. 
Ancak yukarıda noktalama işareti kullanılmadığından, cümlede noktalamanın 
koyulduğu yere göre anlam değişebilir. Bu sebeple noktalama işaretlerinin kullanımı 
da anlatım bozukluğuna sebep olabilmektedir.  

Eylemin anlamca yanlış olarak kullanılması: 

 

Yukarıdaki cümlede  “neden olmak” eylemi, her zaman olumsuz anlamlar 
verecek biçimde kullanılır. Oysa işin kısa sürede bitirilmesi olumlu bir durumdur. 
Öyleyse “neden oldu” ifadesi bu cümlede yanlış kullanılmıştır. Bunun yerine cümle 
“…bitirmemi sağladı.” şeklinde bitirilebilir. 

 

 

Ö
rn

ek
 

 
Kesinlik bildiren 

cümlelerde ihtimal 
anlamı taşıyan 

yüklemler kullanmak, 
anlatım bozukluğuna 

sebep olur. 
 

 
 

•“İhtiyar adamı evire çevire dövdü.” 

Ö
rn

ek •“Bana yardım ederek işi kısa sürede bitirmeme neden oldu.”

 
 

•Bazı sözcüklerin anlamları birbirine karıştırılabilir. Cümledeki 
sözcüklerin anlamına da dikkat edilmelidir. 

Ö
rn

ek •“Çocukların birbiriyle uygunluk içinde olmaları beni sevindirdi.”
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Yukarıdaki örnek cümlede “uygunluk” sözü yanlış anlamda kullanılmıştır. Burada 
“uyum” sözünün kullanılması uygun olacaktır. 

Sözcüğün yanlış yerde kullanılması:  
Aşağıdaki örnek cümlede kullanılan sözcük doğrudur ancak cümlede bulunduğu yer 
doğru değildir 

 

 

 

 

Burada “yeni” sözünün yeri anlatımda bozukluğa yol açmıştır. Çünkü söylenmek 
istenen durağın yeniliği değil, varma eyleminin yeni yapıldığıdır. Öyleyse cümle; 
“Durağa yeni varmıştım ki otobüs geldi.” şeklinde olmalıdır. 

Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları 

Yapıya dayalı anlatım bozuklukları daha çok, Türkçenin kurallarıyla ilgili 
olduğundan, yazılı anlatımda bu tür hatalara düşmemek için dil bilgisi kurallarının iyi 
bilinmesi gerekir. Bu tür bozukluklar birkaç alt başlığa ayrılabilir. 

Öge eksikliğinin bulunması: Öge eksikliği, cümlede kullanılması gereken bir ögenin 
bulunmaması durumudur. Bu durum daha çok ortak kullanılan ögelerde görülür. 
Çünkü Türkçede fiiller, ögeleri aynı eklerle kendine bağlamaz. 

 

Yukarıdaki cümlede “çağırdı” ve “söyledi” yüklemdir. Çağrılan ve kendisine bir 
şey söylenen kişi ise “asker” dir. Yani “askeri” ögesi her iki yüklemin ortak ögesidir. Bu 
ortak ögeyi yüklemlerle kullanalım. “Askeri çağırdı” doğrudur; ancak “askeri bir şeyler 
söyledi.” denemez, “askere bir şeyler söyledi.” olmalıdır. Ancak “asker” kelimesini iki 
kez kullanmamak için “askere” yerine “ona” sözcüğünü tercih etmek daha doğru 
olacaktır.  

 
 

•“Yeni durağa varmıştım ki otobüs geldi.” 

 
Noktalama 

işaretlerinin yanlış 
kullanımı, anlatımda 

belirsizliğe neden 
olur. 

Ö
rn

ek •Askeri yanına çağırdı, bir şeyler söyledi.”

Ö
rn

ek •Türkçede kullanılan bazı özneler olumlu, bazı özneler ise olumsuz 
anlamlar içerir. Bu duruma göre yüklemlerin de olumlu veya 
olumsuz çekimlenmesi gerekir.
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Örnek cümlesinde okula gelmeyen ve geziye gidenler aynı kişilerdir, ancak “hiç 
kimse” olumsuz bir öznedir ve yüklemi daima olumsuz çekimlenir. Ancak “gitti” 
olumlu bir çekimdir. Yani ikinci cümle özneyle uyum sağlamamıştır. Buna “hepsi” 
şeklinde bir özne getirilmelidir. Gerçi bu, sadece özneyle ilgili bir durum değildir. Bu 
tür sözcükler başka öge durumunda bulunduklarında da yüklem aynı özelliği gösterir. 

 

 

 

 

Cümlesinde, yine “hiçbirimizi” olumsuz olduğundan “hiçbirimizi severdi” 
şeklinde kullanılamaz, “hepimizi severdi” denilmelidir. 

Özneyle yüklem arasında şahıs yönünden uyumsuzluğun bulunması: 

Yukarıdaki cümlede “yapıldı” yükleminin öznesi “nüfus sayımı”dır, “artmış” 
yükleminin öznesi ise “nüfus” olacaktır. Ancak cümlede “nüfus” diye bir özne yoktur. 
Sanki nüfus sayımı, “artmış” yükleminin öznesi olmuştur. Bu ifade ise anlamca uygun 
değildir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu giderebilmek için virgülden sonra nüfus 
kelimesi getirielidir. 

Tamlama uyumsuzluğunun bulunması: Bu anlatım bozukluğu sıfat ve isim 
tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması durumudur, bu durum ise anlatım 
bozukluğuna yol açar. 

 

Ö
rn

ek •“Kaza yerine birçok askerî ve polis aracı geldi.””

 
 

•“Öğretmenimiz hiçbirimizi azarlamaz, çok severdi.” 

Ö
rn

ek •“Hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti.”

Ö
rn

ek
 

 
Cümlede öznenin 

olumlu veya olumsuz 
olmasına göre 

yüklemin de olumlu 
veya olumsuz 

çekimlenmesi gerekir. 

Ö
rn

ek •“Nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış.”
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Örnek cümlesinde “araç” sözü hem “askerî” hem de “polis” sözcüklerinin 
tamlananı durumundadır. Ancak “polis aracı” isim tamlamasıdır ve tamlanan iyelik eki 
almıştır. “Askerî” sözcüğü ise sıfat olabilecek bir sözcüktür ve “askerî araç” şeklinde 
sıfat tamlaması yapar, tamlanan da ek almaz. Dolayısıyla araç sözcüğü, ortak tamlanan 
olarak kullanılamaz. Cümle; “Kaza yerine birçok askerî araçla polis aracı geldi.” 
şeklinde olmalıdır. 

Burada ayrıca sıfat tamlamalarında görülen bir özelliği de ifade edelim. 

Türkçede sıfatlar çoğul anlam verirse isimler çoğul eki almaz. Bu özellik, genellikle 
belgisiz sıfatlarda görülür. “Geceye birçok davetliler katıldı.” cümlesinde “birçok” sıfatı 
çoğul bir anlam verdiği hâlde davetliler sözü de çoğul eki almıştır. Cümleden çoğul eki 
çıkarılmalıdır. 

 

 

Dilimize yabancı dillerden tercüme edilmiş bazı kalıplaşmış ifadeler ise bu kurala 
uymamaktadır; Üç Silahşörler, Yedi Cüceler, Kırk Haramiler… 

Ek uyumsuzluğu yani cümlede eklerin eksik kullanılması: 

 

 

 

 

Yukarıdaki örnek cümlede “gelişmesi” sözcüğündeki iyelik ekinin, sözcüğü 
nereye bağladığı belli değil; “Kimin gelişmesi gerekir?” diye sorarsak “ülkenin” cevabı 
gelir. Öyleyse “ülke” sözcüğüne ilgi eki (-in) getirilmelidir. 

 
 
 

•Türkçede belirli çokluk ifadesi kullanıldığı zaman belirsiz çokluk eki 
olan “-lar,-ler” kaldırılır. 

 
Dil bilgisi kurallarının 
iyi bilinmesi, yapıya 

dayalı anlatım 
bozukluklarının 

yapılmasını önler. 

Ö
rn

ek •Toplantıya sekiz yöneticiler katıldı.değil:
•Toplantıya sekiz yönetici katıldı. denilmelidir.

 
Yabancı dillerden 

tercüme edilmiş kimi 
kalıplaşmış ifadeler, 
dil bilgisi kurallarıyla 

çelişebilir; Üç 
Silaşörler, Kırk 
Haramiler gibi 

Ö
rn

ek •“Her ülke, dünya devletleri arasında önemli bir yer edinmek için 
ekonomik açıdan gelişmesi gerekir.”
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Bazen de bu durumun tersi görülür. 

Cümlesinde “Yer veren kim?” sorusuna “sanatçı” cevabı verilir. Oysa cümlede 
“sanatçının” denmiş. Ya bu sözcükteki ilgi eki kaldırılmalı ya da yüklem “vermesi 
gerekir” şeklinde değiştirilmelidir. 

Bazı cümlelerde ise sözcükleri birbirine bağlayan ekler yanlış kullanılırlar. 

Çatı uyuşmazlığı: 

Cümlesinde “hazırlayıp” etken, “koyulmalıdır” edilgen fiillerdir. Bunların aynı 
ögelerle kullanılması bozukluğa yol açmıştır. Cümle; 

 

şeklinde düzenlenirse bozukluk giderilir. 

 

Ö
rn

ek •“Sanatçının, topluma yararlı bir kişi olmak için, eserinde mutlaka 
toplum sorunlarına yer vermelidir.”

Ö
rn

ek •“Senin en beğendiğim yanın, derslerine düzenli çalıştığındır.” 
cümlesinin doğrusu,

•“Senin en beğendiğim yanın, derslerine düzenli çalışmandır.” 
şeklinde olacaktır.

 
Çatı uyuşmazlığı, 
sıralı, bağlı ya da 

birleşik cümlelerde 
yer alan, fiil ve 

fiilimsiler arasında 
etkenlik-edilgenlik 

açısından uyumsuzluk 
olmasıdır. 

Ö
rn

ek •“Bütün yemekleri hazırlayıp bir kenara koyulmalıdır.”

Ö
rn

ek •“Bütün yemekler hazırlanarak bir kenara koyulmalıdır.”
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Bi
re

ys
el

Et
ki

nl
ik • Siz de internet gazetelerinden birinden bir makale seçiniz.

• Bu makaleyi anlatım bozuklukları açısından inceleyiniz.
• Bu anlatım bozukluklarının ünitemizdeki konular açısından 

hangilerine girdiğini tespit ediniz.
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UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 

 

•Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını tespit ederek doğrularını altına 
yazınız. 

•Buz gibi akan soğuk suda elimizi yüzümüzü yıkadık. 

•……………………………………………………………………………… 

•Sen bırak yüksek sesle konuşmayı, bağırmayı bile beceremezsin. 

•……………………………………………………………………………… 

•Gitmek için bütün çocukları çağırıp hazırlanılmalıdır. 

•……………………………………………………………………………… 

•Bu şekilde bir hata yapmamı sen sağladın. 

•……………………………………………………………………………… 

•Küçük adamın elinden tutmuştu. 

•……………………………………………………………………………… 

•Arkadaşlarım bana değer vermiyor, aşağılıyorlar. 

•……………………………………………………………………………… 

•Başvuruyu adayın kendisi, temsilcisi veya posta ile yapabilir. 

•……………………………………………………………………………… 

•Birçok arkadaşlarım beni onunla karşılaştırıyor. 

•……………………………………………………………………………… 

•Toplantıya herkesi çağırdım, ayırt etmedim. 

•……………………………………………………………………………… 

•Yaşadığı birçok sıkıntıdan sonra kendini intihar etti. 

•……………………………………………………………………………… 
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UYGULAMA ÇALIŞMALARI (CEVAPLAR)  
•Buz gibi akan soğuk suda elimizi yüzümüzü yıkadık. 

Bu cümlede gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu bulunmaktadır. “Buz gibi akan” kelime 
grubundan sonra “soğuk kelimesinin kullanılmasına gerek yoktur. Cümlenin doğrusu “Buz gibi akan suda elimizi yüzümüzü 
yıkadık.” şeklinde olmalıdır. 

•Sen bırak yüksek sesle konuşmayı, bağırmayı bile beceremezsin. 

Bu cümlede mantık hatası yapılmıştır. “Yüksek sesle konuşmak” eylemi ile “bağırmak” eylemi arasındaki fark 
düşünülmeden bu cümle kurulmuştur. Oysaki cümle; “Sen bırak bağırmayı yüksek sesle bile konuşamazsın.” şeklinde 
kurulmalıdır. 

•Gitmek için bütün çocukları çağırıp, hazırlanılmalıdır. 

Burada birleşik cümlede çatı uyuşmazlığı görülmüktedir. Bu tür anlatım bozuklukları sıklıkla yapılmaktadır. Birleşik 
cümleler kurulurken özellikle etken-edilgen çatıya dikkat edilmelidir. Cümle “Gitmek için bütün çocuklar çağırılıp, 
hazırlanılmalıdır.” şeklinde olmalıdır. 

•Bu şekilde bir hata yapmamı sen sağladın. 

Bu cümlede eylemin yanlış anlamda kullanılması söz konusudur. Dilimizde “sağlamak”, “yardım etmek” gibi fiiller 
olumlu anlama; “sebep olmak”, “neden olmak” gibi fiiller ise olumsuz anlama gelmektedir. Bu cümlede de olumlu anlamdaki 
“sağlamak” eylemi yerine “neden olmak” veya “sebep olmak” eylemi kullanılmalıdır. Cümlenin doğrusu; “Bu şekilde bir hata 
yapmama sen sebep/neden oldun.” olacaktır. 

•Küçük adamın elinden tutmuştu. 

Burada noktalama işaretinin kullanılmamasından dolayı anlamda bir karmaşa söz konusu olmuştur. “Küçük” kelimesi 
“adam” kelimesinin sıfatı mıdır yoksa adlaşmış bir sıfat mıdır? Cümle kurulurken, küçük kelimesi adlaşmış sıfat olarak 
kullanılacaksa, küçük kelimesinden sonra virgül konulup anlam karmaşası giderilebilir. Eğer cümlede “küçük ,”adam” 
kelimesinin sıfatı olarak kullanılacaksa, gizli özne kullanmak yerine açık bir özne kullanmak daha doğru olur. Cümlenin iki şeklini 
de yazacak olursak: 

Küçük, adamın elinden tutmuştu. / O, küçük adamın elinden tutmuştu. 

•Arkadaşlarım bana değer vermiyor, aşağılıyorlar. 

Burada cümlenin ögeleri arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. Ortak olarak kullanılan öge, cümlenin anlamını 
bozmaktadır. Birinci cümlede kullanılan “bana” sözcüğü “değer vermek fiiline uygun, aşağılamak fiiline uygun değildir. Bu 
yüzden ikinci cümle için “bana” sözcüğünü kullanmak yerine “beni” sözcüğü getirilmelidir ve cümle “Arkadaşlarım bana değer 
vermiyor, beni aşağılıyorlar.” şeklinde olmalıdır. 

•Başvuruyu adayın kendisi, temsilcisi veya posta ile yapılabilir. 

Bu cümlede hem ortak ögenin yanlış kullanılması hem de çatı uyumsuzluğu bulunmaktadır. Cümlenin “Başvuruyu 
adayın kendisi veya temsilcisi yapabilir; başvuru, posta yoluyla da yapılabilir.” şeklinde kurulması daha doğru olur 

•Birçok arkadaşlarım beni onunla karşılaştırıyor. 

Burada belgisiz sıfattan sonra çoğul ekinin kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. “Birçok” 
kelimesi sıfat olarak kullanıldıktan sonra, gelen ismin çokluk eki almaması gerekir. Dolayısıyla cümle “Birçok arkadaşım beni 
onunla karşılaştırıyor.” şeklinde olmalıdır. 

•Yemeğe herkesi çağırdım, ayırt etmedim. 

Burada hem ortak ögenin yanlış kullanımı hem de belgisiz zamirin yanlış anlamda kullanılması söz konusudur. Cümle 
bu şekilde kurulduğunda “Yemeğe herkesi çağırdım, herkesi ayırt etmedim şeklinde anlaşılmaktadır. Oysa cümlenin “Yemeğe 
herkesi çağırdım, kimseyi ayırt etmedim.” şeklinde olması gerekir. 

•Yaşadığı birçok sıkıntıdan sonra kendini intihar etti. 

Bu cümlede gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur. “İntihar etmek” fiili 
zaten kendi içerisinde bir dönüşlülüğü (yani öznenin yaptığı işten etkilenmesi durumunu) içerdiğinden tekrar dönüşlülük zamiri 
olan “kendi” sözcüğünün kullanılmasına gerek yoktur. Cümle “Yaşadığı bir çok sıkıntıdan sonra intihar etti.” şeklinde olmalıdır. 
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Ö
ze

t

•ANLATIM BOZUKLUKLARI
•Anlatım bozukluğu bulunan cümleler, anlatılmak istenen düşüncelerin tam 
olarak anlaşılamamasına ve bunun doğal bir sonucu olarak da iletişim 
çatışmalarına yol açabilmektedir. Anlatımı kuvvetlendirmek için Türkçenin 
özelliklerini iyi bilmek ve Türkçeyi doğru kullanmak gereklidir. 

•İyi bir anlatımın taşıması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
•Şüphesiz iyi bir anlatımın en önemli özelliği, düşüncelerin kuşkuya yer 

vermeyecek şekilde “açık” olmasıdır. Anlatımda açıklık; sözcüklerin, deyimlerin 
uygun yerde ve anlamda, noktalama işaretlerinin eksiksiz ve yerli yerinde 
kullanılmasıyla sağlanır. Ayrıca değişik anlamlara gelen cümleler, belirgin 
olmayan bağlantılar, mantıksal yapıdaki kopukluklar, anlatımın açıklığını 
engeller. 

• İyi bir anlatımın açıklıktan sonra taşıması gereken bir diğer özellik, 
gereksiz ayrıntılardan arındırılmasıdır. Bu özellik “duruluk” olarak da 
adlandırılmaktadır. İyi bir anlatımın temel niteliği, kendi içerisinde bir üsluba 
sahip olmasıdır. Kısa ve özlü anlatımlar, her zaman için en çok tercih edilen 
anlatım şekli olarak dikkat çekmektedir. 

•Etkili anlatımın bir özelliği de “akıcılık” tır. Akıcılık anlatımda dilin veya zihnin 
takılacağı herhangi bir engelin bulunmamasıdır. Yazılı anlatımın etkili olması 
için imla (yazım) kurallarına uygunluk ve noktalama işaretlerinin doğru 
kullanılması da önemli bir husustur. 

•Anlatım bozukluklarının sebepleri incelendiğinde iki ana başlık ortaya 
çıkmaktadır:

•1) Anlama dayalı bozukluklar 
•2)Yapıya Dayalı Bozukluklar 
•1) ANLAMA DAYALI BOZUKLUKLAR
•Genellikle iyi anlatımın akıcılık, açıklık ve duruluk özelliklerine 

uyulmamasından kaynaklanır. 
•Anlama dayalı bozuklukları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
•Cümlede gereksiz kelime bulunması: Cümlede aynı anlama gelen birden fazla 

kelime veya kelime grubu varsa bu cümlede gereksiz sözcüklerden 
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. “Bu lekeyi çıkarmak için üzerine sıcak 
kaynar su dökmelisin.” 

•Cümlede belirsizlik bulunması: Bu durumda cümle, okuyan kişi tarafından 
tam olarak anlaşılamaz. “Genç adamın ne istediğini anlamamıştı.” 
cümlesindeki anlatım sadece bir virgül (,) ile düzeltilebilecek bir durumdadır.  
Genç sözcüğünden sonra kullanılacak bir virgül, bu anlam belirsizliğini 
giderecektir. 

•Çelişkili ifadelerin kullanılması: “Bu işi kesinlikle o yapmış olabilir.” cümlesinde 
kullanılan “kesinlikle” sözcüğünün ardından yüklem olarak, ihtimal anlamı 
taşıyan  “olabilir“ fiili kullanılmıştır. Birbiriyle çelişen ifadeler kullanıldığında 
anlatım bozuktur.

64



İyi Bir Anlatım Özellikleri Ve Anlatım Bozuklukları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  18 

 

Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
•Deyimin yanlış anlamda kullanılması: “Bütün sınıf sessiz bir şekilde paldır küldür 

koridordan geçti.” cümlesinde sessizliği belirtmek için kullanılması gereken deyim 
“çıt çıkarmadan” olması gerekirken “paldır küldür” deyimi kullanılmış ve anlatım 
bozukluğu yapılmıştır. 

•Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı: Noktalama işaretinin yanlış yerde 
kullanılması, anlatım bozukluğuna yol açar. 

•Eylemin anlamca yanlış olarak kullanılması: “Bana yardım ederek işi kısa sürede 
bitirmeme neden oldu.” cümlesinde “neden olmak” eylemi daima olumsuz anlam 
verecek biçimde kullanılır.

•Sözcüğün yanlış yerde kullanılması: “Yeni durağa varmıştım ki otobüs geldi.”
cümlede kullanılan sözcük doğrudur, ancak cümlede bulunduğu yer doğru değildir. 
•Doğrusu “Durağa yeni varmıştım ki otobüs geldi.” şeklinde olmalıdır.
•2) YAPIYA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI

•Daha çok, Türkçenin kurallarıyla ilgilidir. Bu tür bozukluklar aşağıdaki gibi 
sıralanabilir.

•Öge eksikliğinin bulunması: Öge eksikliği, cümlede kullanılması gereken bir ögenin 
bulunmaması durumudur. Bu durum daha çok ortak kullanılan ögelerde görülür. 
Çünkü Türkçede fiiller, ögeleri aynı eklerle kendine bağlamaz. 

•Özneyle yüklem arasında şahıs yönünden uyumsuzluğun bulunması: “Nüfus 
sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış.” cümlesinde “yapıldı” yükleminin öznesi 
“nüfus sayımı”dır, “artmış” yükleminin öznesi ise “nüfus” olacaktır. Ancak cümlede 
“nüfus” diye bir özne yoktur. Sanki nüfus sayımı, “artmış” yükleminin öznesi 
olmuştur. 

•Tamlama uyumsuzluğunun bulunması: Bu anlatım bozukluğu, sıfat ve isim 
tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması durumunda söz konusu olur.

•Ek uyumsuzluğu yani cümlede eklerin eksik kullanılması: “Her ülke, dünya 
devletleri arasında önemli bir yer edinmek için, ekonomik açıdan gelişmesi 
gerekir.” Cümlesinde “gelişmesi” sözcüğündeki iyelik ekinin, sözcüğü nereye 
bağladığı belli değil; “Kimin gelişmesi gerekir?” diye sorarsak “ülkenin” cevabı 
gelir. Öyleyse “ülke” sözcüğüne ilgi eki (-in) getirilmelidir. 

•Çatı uyuşmazlığı: “Bütün yemekleri hazırlayıp bir kenara koyulmalıdır.” 
cümlesinde “hazırlayıp” etken, “koyulmalıdır” edilgen fiillerdir. Bunların aynı 
ögelerle kullanılması bozukluğa yol açmıştır
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DEĞERENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? 

a) Geçmişteki hatıralarınızı artık bir kenara bırakın. 
b) Sen ne beni ne de ailemi kandıramazsın. 
c) Sen kesin olarak doğru söyleyebilirsin. 
d) Söndürdüğüm sigara izmaritlerini çöpe at. 
e) Birçok insan bu yollardan geçmiştir. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? 
a) Nargilenin dumanları bütün odayı kaplamıştı. 
b) Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir. 
c) Düşünceler karmaşıklaştıkça anlatılması da zorlanır. 
d) Sabahtan beri elindeki belgelerle bir aşağı bir yukarı çıkıyordu. 
e) Kendi yaşadıklarını bana anlat, sonra da benim yaşadıklarımı dinle. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan 
bir anlatım bozukluğu vardır? 
a) Hepimiz meyve bahçemizi çok sever, onu korumak için çalışırdık. 
b) Sen gelince tartışmayı bırakıp seni dinlemeye başladık. 
c) Sen her zaman beni rencide etmek için bir bahane bulursun hep. 
d) Her sabah bakkala gider, yiyecek bir şeyler alırdım. 
e) Bizi hep korkutur, ümitsizliğe düşmemize sebep olurdu. 

 

4. “Kütüphaneden aldığı kitapları geri iade etti?” cümlesindeki anlatım 
bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mantık hatası 
b) Özne-yüklem uyumsuzluğu 
c) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı 
d) Ek uyumsuzluğu 
e) Gereksiz sözcük kullanımı 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 

a) Aile fertlerine sürekli destek olmalıyız. 
b) Spor yaparak formumu tutmaya çalışıyorum. 
c) Gelecek yıl sizinle tatile çıkalım. 
d) Yarın arkadaşlarımla burada buluşacağım. 
e) Seninle on yıl önce tanışmıştık. 
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
a) Sen benim neler yaşadığımı bilemezsin. 
b) Senin söylediklerin bir bakıma göre doğrudur. 
c) İnsanlardan kaçmak, kendine içine kapanmak demektir. 
d) İnsan, başkalarını mutlu ettiği ölçüde mutlu olabilir. 
e) Tamir etmektense bakım yapmak kolaydır. 

 

"Batılı ülkelerdeki teknoloji alanında ilerlemesi Orta Çağ'dan sonra mümkün 
olmuştur." 

7. Yukarıda verilen cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? 
a) Noktalama eksikliği 
b) Eş anlamlı sözcüklerin kullanılması 
c) Tamlamanın yanlış kurulması 
d) Özne-yüklem uyuşmazlığı 
e) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
a) Senin yüzünden artık herkesi daha iyi anlıyorum. 
b) Bu güzellikler karşısında hayran olmamak elde değildi. 
c) O, ölünceye kadar kimseye muhtaç olmadı. 
d) AFAD'ın yardım tırları deprem bölgesine ulaştı. 
e) Sen arkadaşlarını görmezden geliyorsun. 

 

9. "Ben yeni durağa varmıştım ki, otobüs de geldi." cümlesindeki anlatım 
bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
a) “Ben” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır. 
b) "ki" bağlacı cümleden çıkarılmalıdır. 
c) "de" kendisinden önce gelen kelimeyle bitişik yazılmalıdır. 
d) "yeni" kelimesi “durağa” kelimesinden sonra yazılmalıdır. 
e) "geldi" kelimesi "gelmişti" şeklinde yazılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67



İyi Bir Anlatım Özellikleri Ve Anlatım Bozuklukları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  21 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
a) Başkanın konuşması bitti ve daha sonra yerine geçti. 
b) Arkadaşlarını çok seviyor, ayrılmayı hiç düşünmüyordu. 
c) Ahmet üç yıl önce buraya gelmiş, dostlarıyla buluşmuştu. 
d) Zengin olmak hayaliyle gece gündüz çalışıyordu 
e) Kapının önündeki kedi, miyavlayarak açlığını belli ediyordu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.e, 2.b, 3.c, 4.e, 5.b, 6.b, 7.c, 8.a, 9.d, 10.a 
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Tarihte ilk olarak yazı 

sistemini kullanan 
kavim, milattan önce 

3000’li yıllarda 
Sümerler olmuştur 

GİRİŞ 
Daha önce de değinildiği gibi insan, toplumsal bir varlıktır ve toplumsal bir 

varlık olmanın ilk şartı da diğer insanlarla iletişim kurmaktır. İletişimde dili kullanan 
insan için konuşma ve yazma, en temel araçlardır. Güçlü sosyal bağlantılar ve 
sağlam bir iletişim kurabilmek için okuma ve yazma araçlarını etkili bir şekilde 
kullanmak gerekir. Bu iletişim kanallarını doğru ve güzel kullanma becerisine sahip 
olmak, günümüzde kişisel gelişimin de önemli bir parçası hâline gelmiştir. 

İnsanoğlunun kullandığı en etkili iletişim kanalı dildir. Alıcı ve vericilerin bu 
kanalı etkili bir şekilde kullanabilmesi için öncelikli olarak, anlama ve anlatım 
becerilerini geliştirmeleri gerekir. Teknoloji ne kadar gelişse de iş dünyasındaki 
başarı, karmaşık meseleleri anlama ve karmaşık fikirleri açıkça anlatabilme 
kabiliyetine giderek artan bir şekilde bağlı olacaktır. Anlama ve anlatma 
yeteneklerinin gelişmesinde en büyük etkenin kitap okuma etkinlikleri olduğu da 
unutulmamalıdır. 

Buradan hareketle dilin, anlama ve anlatma süreçlerini kapsayan bir etkinlik 
olduğunu söyleyebiliriz. Anlama süreci “dinleme” ve “okuma” etkinliklerini, 
anlatma süreci ise “konuşma” ve “yazma” etkinliklerini içermektedir. Bu dört 
etkinlik, dört temel dil becerisi olarak adlandırılmaktadır. İyi iletişim kurmanın 
öncelikli koşulu, bu dört temel dil becerisini kazanmış olmaktır.  

Bu ünitede yazılı anlatımla ilgili kavramlar üzerinde durulacak, yazılı 
anlatımın özellikleri, yazma sürecinin aşamaları, yazıda plan ve yazılı anlatım 
teknikleri hakkında bilgi verilecektir. 

YAZILI ANLATIM 
Anlatım sürecinin bir parçası olan yazma becerisi, diğer dil becerilerine göre 

daha geç edinilmekte ve gündelik hayatın akışı içinde çoğunlukla ihmal edilmektedir. 
Konuşmayı ortalama doğumdan sonraki 6-9 ay içinde öğrenen insan, yazmayı en 
erken 5-6 yaşlarında öğrenebilmektedir. 

İnsanlık tarihinde de yazı, konuşmadan daha sonra ortaya çıkmıştır. 

İnsanlığın geçmişi milyon yıllarla ifade edilirken, yazının bu uzun zaman 
aralığındaki geçmişi yalnızca 5000 yılı kapsamaktadır. Bu yeniliğine rağmen yazı, 
uygarlık tarihinin de genel anlamda tarihin de başlangıcı olarak değerlendirilir. Zira 
yazı, konuşmaya göre daha kalıcıdır. İnsanlığın ortak kültür mirası konuşmadan çok 
yazıyla bugünlere kadar gelebilmiştir. 

Yazılı iletişimin ilk örnekleri, hiyeroglif olarak adlandırılan duvar resimleridir. 
Daha sonra sadece somut varlıkları değil, soyut düşünceleri de iletme ihtiyacından  
dolayı, ses karşılığı sembollerin kullanıldığı yazı sistemleri ortaya çıkmıştır. Daha 
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Müzisyenler notaları 

ve ritimleri, ressamlar 
renkleri ve desenleri, 

edebiyatçılar ise 
sözcükleri bir araya 
getirerek bu amaca 
ulaşmaya çalışırlar. 

 

önceki ünitelerde de değinildiği gibi, tarihte ilk olarak yazı sistemini kullanan kavim de 
milattan önce 3000’li yıllarda Sümerler olmuştur. 

Yazılı anlatımın en önemli hususiyeti kalıcı olmasıdır. “Söz uçar, yazı kalır; 
hatırda kalmaz, satırda kalır.” sözü bunu çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Buradan 
hareketle ifade etmek gerekir ki, söz nasıl uçuyorsa ondaki hatalar da uçup gitmekte 
ve genel olarak dikkati çekmemektedir. Oysaki yazıda yapılan bütün hatalar olduğu 
gibi kalmaktadır. Bu sebeple yazılı anlatımla ilgili kuralları bilmek ve hata yapmamak 
son derece önemlidir. Ayrıca iletişimi tam anlamıyla sağlayabilmek için de kuralları 
bilmek ve uygulamak gereklidir. 

YAZILI ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ 

Genel tanımıyla kompozisyon, parçalardan anlamlı ve güzel bütüne 
ulaşmaktır. Estetik kaygı ile meydana getirilen her ürün, çeşitli parçalardan oluşur. 
Kompozisyonu kuran kişi, bütün parçaların birbiriyle uyumlu olmasını sağlamalıdır. 
Kompozisyon kavramı, hemen bütün Batı dillerinde bulunmaktadır ve son 
zamanlarda dilimizde de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Kompozisyon, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’te “Ayrı 
ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Güzel sanatların hemen her alanında kompozisyon kavramı 
karşımıza çıkmaktadır. Müzik, resim, edebiyat ve mimari gibi sanat dallarının 
herhangi biri ile uğraşan sanatçılar, kullandıkları parçalar hâlindeki malzemeyi en 
güzel bütüne ulaştırmayı amaç edinmişlerdir. 

Müzisyenler notaları ve ritimleri, ressamlar renkleri ve desenleri, 
edebiyatçılar ise sözcükleri bir araya getirerek bu amaca ulaşmaya çalışırlar. 

Kompozisyon kavramı, öncelikle müzik terimi olarak beste yapmak anlamında 
kullanılmıştır. Beste yapan sanatçı notaları bir araya getirerek, bütünü yakalamaya 
çalışmakta, bu bütünün güzel ve etkileyici olmasını arzulamaktadır. Müzik terimi 
olarak bütünlük, güzellik ve etki özelliklerini taşıyan ürünler için kullanılan 
kompozisyon kavramı yukarıda da belirtildiği gibi diğer sanat dallarına da geçmiş, 
ancak taşıması gereken özellikler değişmemiştir. 

Kompozisyon genel olarak bir üretim işi olduğundan, öncelikli olarak 
işlenecek malzemenin tespit edilmesi, daha sonra tespit edilen malzemenin belirli 
bir üslup çerçevesinde düzenlenmesi ve sonuç olarak ifadeye dökülmesi gereklidir. 

Yazılı anlatımda başarılı olmanın, yani iyi kompozisyon yazmanın en önemli 
şartı da bu aşamaların eksiksiz olarak tamamlanmasına bağlıdır. Şimdi bu 
aşamaların başarıyla tamamlanması için gerekenleri açıklayabiliriz. 
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“Dil düşüncenin evidir.” 

Heidegger 

 

Yazma Süreci 

1. Ön Hazırlık 

Her işte olduğu gibi yazma eyleminde de bir ön hazırlık şarttır. Bir konu 
üzerinde fikir beyan etmek, açıklama yapmak veya tespitte bulunmak için öncelikli 
olarak o konu ile ilgili hazırlığın tam olması gereklidir. Yazma süreçlerinden ön hazırlık 
aşamasını tamamlamak için öncelikle şunları yapmalıyız: 

Gözlem: İnsanoğlu doğduğu andan itibaren çevresini tanımak ve 
anlamlandırmak için duyu organları ile donatılmıştır. Duyu organları dış dünyadan 
aldıkları verileri işlenmek üzere beyne gönderirler. Bu veriler, algılayan kişinin 
birikimleri doğrultusunda bilgiye dönüşürse gözlem olarak adlandırılır.  Algıların 
bilgilere dönüşmesi için zihinsel bir süreçten geçmesi gereklidir. Gözlem de ancak bu 
zihinsel sürecin tamamlanması sonucunda oluşabilir. İnsanları, çevreyi, varlıkları, 
olayları; bir bütün olarak hayatı tanımak için gözlem yapmak şarttır. 

Gözlemleyip özümsemediğimiz herhangi bir şeyi ne anlatabiliriz, ne de 
yazabiliriz. Bu durumun açıklaması “Dil, düşüncenin evidir.” sözünde gizlidir. Eğer sizin 
düşüncenizde, bilgi dağarcığınızda bir kavram yoksa bunu anlatabilmeniz, 
yazabilmeniz ve hatta hayal edebilmeniz bile imkânsızdır. Biraz düşünecek olursak 
hayatı boyunca çölde yaşamış bir kişinin karın lapa lapa yağışını tasvir etmesini nasıl 
bekleyebiliriz? Bakmak ve görmek; işitmek ve dinlemek arasındaki farkı anladığımızda 
gözlem yapmak için tam anlamıyla hazır durumda oluruz. 

Bu noktada özellikle sahnede gösteri yapan sanatçıları örnek olarak verebiliriz. 
Bu sanatçıların neredeyse tamamı, toplumun aksayan yönlerini geliştirdikleri gözlem 
yetenekleriyle ele almakta ve işleyerek gösterilerinde malzeme olarak 
kullanmaktadırlar. Bu gösterileri izleyenler bir yandan gülerken bir yandan da “Evet, 
gerçekten öyle.” demektedirler. Burada esas olan, sanatçı bakışıyla malzemenin 
alınması ve işlenmesidir. 

Sonuç olarak iyi yazı yazmak için bütün duyularla alınan verileri işleyebilmemiz, 
yani gözlem yapabilmemiz gereklidir. 
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Ö
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ek
•Bitkiler de çeşit çeşittiler: "Sevimli"leri, "cesurları", "korkakları", 
"zararlıları" ve daha birçokları. Devedikenleri baş düşmanıydı mesela. 
Çocuk onunla günde en az on defa düello yapar, saplarını koparırdı. Ama 
bu savaşın sonu gelmezdi. Çünkü devedikenleri budanmış olur, daha da 
büyürlerdi. Oysa kır sarmaşıkları, zararlı olsalar da, çok akıllı, çok 
neşeliydiler. Sabah güneşini en iyi karşılayan onlardı. Öteki bitkiler ne 
sabahı bilirlerdi ne akşamı. Hepsi birdi onlar için. Ama sarmaşıklar, 
güneşin sıcak ışınları yüzlerine vurur vurmaz gözlerini açarlardı.Önce bir 
gözlerini, sonra ötekini, derken bütün çiçeklerini açar, gülümserlerdi. 
Beyaz, açık-mavi, mor... Her renkte çiçekleri vardı bu sarmaşıkların. Eğer 
yanlarına gidip kımıldamadan ve ses çıkarmadan durursan, uyanırken 
birbirleriyle fısıldaştıklarını duyar gibi olursun. Karıncalar dahi bilirlerdi 
bunu. Sabahleyin sarmaşıkların kollarına tırmanır, güneşten gözlerini 
kısarak fısıldaşmaları dinlerlerdi. Kim bilir, belki çiçekler gördükleri 
düşleri anlatırlardı birbirlerine. Gündüzleri, genellikle öğleyin, çocuk, 
uzun saplı şıralcın kümelerinin arasına dalar ve bundan çok hoşlanırdı. 
Şıralcınlar iri boylu, çiçeksiz idiler. Ama çok güzel kokarlardı. Küme küme, 
sık sık biter, adacıklar oluşturur ve başka otları yanlarına sokmazlardı. 
Hem onun yakın dostuydular. Bir şeylere canı sıkıldığı, çok üzüldüğü ve 
kimselere görünmeden ağlamak istediği zaman, gelir onların arasına 
gizlenirdi. Şıralcınlar çam gibi kokar ve insan kendisini bir çam ormanında 
sanırdı. Orası sessizdi, sıcaktı ve en önemlisi dallarıyla gökyüzünü 
örtmezlerdi. Sırtüstü uzanıp yatar, göğü seyrederdi onların arasında. 
Önce, gö- zünü perdeleyen gözyaşlarından pek bir şey göremezdi. Sonra 
gözyaşları diner ve bulutları seyre dalardı. Neyi görmek istese gösterirdi 
bulutlar. Onun mutsuz olduğunu, ah! etseler, vah! deseler de, kimsenin 
bulamayacağı bir yerlere kaçıp gitmek, uçup gitmek istediğini bilirlerdi. 
Kaçıp gitse, "Çocuk kayboldu, nerelerde bulacağız onu?" diyeceklerdi. 
Kaçıp gitmesin, orada durup kendilerini seyretsin diye de, onun istediği 
her biçime girerlerdi. Sayısız biçimlere girebilirdi bulutlar. Yalnız, o 
biçimlerin neye benzediğini anlaması, görmek istediğini seçip bulması 
gerekirdi. Şıralcınlar göğü örtmezler, onların arasında insan huzura 
kavuşur, çam kokuları içini ısıtır. Onlar böyle bitkilerdir işte...Otlar 
hakkında daha pek çok şey biliyordu. Alçaklarda biten gümüş renkli 
çayırları da çok severdi. Acırdı da onlara. Pek tuhaftı bu gümüşe çalan ak 
otlar. Başları hep havadaydı. İpek gibi yumuşak püskülleri rüzgârsız 
edemezdi. Bekler dururlardı rüzgârı. Rüzgâr ne yöne eserse onlar da o 
yöne eğilirlerdi. Sanki komut almış ve tek kişiymiş gibi bütün çayır o yöne 
yatardı. Hele yağmur yağacak, fırtına çıkacak olsa, başlarını sokacak yer 
bulamazlardı. Tiril tiril titrer, yerlere kapanırlardı. Eğer ayakları olsaydı 
çok uzaklara kaçıp giderlerdi. Ama bu hâlleri yapmacıktı, bir oyundu. 
Fırtına diner dinmez yine başlarını kaldırır, kendilerini yele verir, 
oynaşırlardı. Rüzgâr nereye, onlar oraya ...

•Cengiz AYTIMATOV
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•OKUMAK SANATI

•Örnek Metin
•Okumak insanı zevklendirmeye, süslemeye ve onun hüner ve 
marifetini arttırmaya yarar. Zevk için başlıca kullanılışı, 
insana, yalnızlıktan ve herkesten ayrı olmaktan hoşlanmayı 
öğretmesidir. Süslemesi ise, onun konuşmasına ve 
muhakemesine verdiği renktedir. Hüner ve marifetini 
arttırması da ona işleri hakkında doğru hüküm vermeyi ve 
onları iyi idare etmeyi öğretmesidir.         Okumak tabiatı 
geliştirir, tecrübe de onu geliştirir. Çünkü doğal yetenekler, 
tabiattaki bitkiler gibi okumak aracı ile budanmaya 
muhtaçtırlar. Tecrübe tarafından sınırlanmadığı takdirde 
okumak, kendi kendine ve serbestçe birçok yönde dal budak 
salar.

•Kurnaz insanlar okumayı küçümserler, basit insanlar ona 
hayran olurlar. Akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. Zira 
okumak, yalnız başına bir işin kendiliğinden nasıl yapılacağını 
öğretmez, onun dışında ve üstünde bir hizmet vardır ki o da 
gözlem ile elde edilir.

•Başkalarını iğnelemek veya onları susturmak için okumayınız, 
sırf inanmak ve her şeyi muhakkak ve tabii sayabilmek için de 
okumayınız, bir şey söyleyebilmek ve süslü konuşma 
olanağını bulmak için de okumayınız. Yalnız daha iyi 
düşünebilmek, daha derin düşünebilmek ve 
düşüncelerinizden bir sonuç çıkarabilmek için okuyunuz.

•Bazı kitaplar tatmak, bazıları yutmak, bazıları da içlerindeki 
özü çiğnemek ve hazmedilmek içindir. Yani bazı kitaplar 
kısmen okunmalı, bazıları ise fazla bir merak ve çaba 
göstermeden sonuna kadar okunmalı, içlerinden birkaç tanesi 
de tam okunmalıdır ve onları okurken bütün özen ve 
dikkatinizi kullanmalısınız.

•Bazı kitaplar da başkalarının yardımı ile veya onların 
yaptıkları özetlerden okunabilir. Fakat bu yalnız önemi az, 
tartışmalı ve kıymeti az olan kitaplar içindir.

 
“Allah’ım bana kitap 

dolu bir evle çiçek dolu 
bir bahçe ver.” 

Konfüçyüs 

 

 
“Zoon logon ekhon.” 
(İnsan düşünen bir 
hayvandır.) Aristo 

 

Okumak: Yazma eylemi bir noktada birikim kazanma süreci ile yakından ilgilidir. 
Basit bir örnekle anlatacak olursak, bardağın taşması için önce dolması gerekir. Güzel 
yazı yazmak için de önce çok okumak ve bu yolla birikim kazanmak gerekir. Günlük 
hayatta hemen hepimiz “Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?” sorusuyla 
karşılaşmışızdır. Aslına bakılırsa bu soruda tartışılanlardan ilki gözlem birikimi, ikincisi 
ise bilgi birikimidir. Eğer bir kişi hem gezer hem de okursa ancak o zaman gerçekten 
bilgi bakımından zengin olur. Bilgi birikiminin gelişmesinin yanı sıra, çok okuyan kişinin 
dil becerileri ve anlatım gücü de okumayan kişilere göre çok büyük farklılık gösterir. 
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•Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak onu 
hazırlar, yazmak ise onu olgunlaştırır. Tarih kitapları 
insanları akıllı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, felsefe 
derin, ahlak kitapları ciddi ve temkinli yapar, mantık ve 
hitabet ise tartışma yeteneği verir.

•İnsanın anlayışına hiçbir şey engel olamaz, fakat bu ancak 
uygun bir okuma sayesinde ele geçirilebilir. Bir adamın 
anlayışı fazla hareketli ise ona matematik okumasını tavsiye 
ediniz. Eğer akıl kanıt ve sorunlardan bir parça uzaklaşırsa o 
tekrar yeniden başlamak mecburiyetinde kalır. Eğer bir 
adamın aklı farklı şeyleri birbirinden ayırt etmeye kabiliyetli 
değilse, okul kitapları okusun. Yok, eğer herhangi bir işi 
açıklamak için başka bir şeyden faydalanamıyorsa ve önüne 
çıkan sorunları çözmeye yeteneği yoksa hukuk olaylarını 
okusun. Böylece insanın her ihtiyacına göre özel bir tedavi 
reçetesi bulmak mümkündür.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

             

Düşünmek: Gözlem ve okuma yoluyla elde edilen birikimlerin zihinsel bir 
süreçten geçerek değerlendirilmesine düşünme diyoruz. İyi konuşup iyi yazmak için 
mutlaka düşünmek gerekir. Düşünen insan mutlaka üretir. Tarafsız ve objektif düşünen 
kişinin ortaya koyduğu değer, herkes tarafından kullanılmaya hazır bir malzemedir. 

Ana Dil Becerisi Kazanmak: Diğer üç aşamada yapılanların bir anlam 
kazanabilmesi için dilin kurallarını ve inceliklerini tam olarak bilmek gereklidir. Dilin söz 
varlığını, anlatıma akıcılık kazandıracak hususları ve anlatılanların şekil itibarı ile 
doğruluğunu sağlayacak kuralları bilmek, iyi yazı yazmak için son derece önemlidir. 
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•DİL SEVGİSİ, DİL BİLİNCİ
•"Benim gerçek yurdum Fransızcadır, anadilimdir." demiş ünlü yazar Albert Camus. 

"Yurt" insanın kendini güvencede duyumsadığı, kimliğini, kişiliğini sürdürebildiği, 
kendini gerçekleştirebildiği, varlığını kanıtlayabildiği alan, yer diye tanımlanabilir. Dil, 
bireye toplumun bağışladığı en güzel yurttur. Dil tarihtir, coğrafyadır, tüm değerlerin 
yaşandığı alandır. Duyarlığımızı, düşüncelerimizi, yaratıcılığımızı besleyen en 
bereketli toprak... Geçmişi, geleceği, sonsuzu kucaklayan bir dünya. Yaşadığı 
topraklardan koparılabilir insan, ama dilinden koparılamaz. Konuşabildiği sürece, dil 
toprağında her şeyi yeniden yaratabilir. Yerden göğe haklı Camus, insanın gerçek 
yurdu dilidir.Kurtuluş Savaşı'nın önderi de, aynı görüştedir; bir toplum ancak diliyle 
var olabilir. "Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." derken, dili "yurt''la 
özdeşleştirmektedir.

•Türkçe, düşüncemizin, duyarlığımızın, dünyayı algılama, yorumlama gücümüzün 
toprağıdır. Kendi diliyle yaşama bakamayan toplumun özgür olması, bağımsız olması 
düşünülemez.

•Yahya Kemâl Türkçe için: "Bu dil ağzımda annemin sütüdür." diyor. Bizi dünyaya 
getiren anamız, sütüyle beraber anadilimizi de emzirmeye başlar bize. Yaşadığı ekin 
ortamının derinliklerinden süzülüp gelen ninnileri de, sevgi sıcaklığında kucağımıza 
akıtır. Bedenimiz sütle beslenip gelişirken, uyanmaya başlayan zihinsel gücümüz de 
dille beslenip yeşerir, boy atar. Bu yeşerme, boy atma, ninnileri izleyen masallarla 
renklenir, imge gücümüz genişlemeye başlar... Ağzımızdan dökülen kırık dökük, 
çağla tadındaki "anne", "baba" sözcükleri, dünyaya açılan ilk dil tomurcuklarıdır. Sıfır 
yaşla altı yaş arasında bizi kuşatan dil, kişiliğimizin temelini oluşturur. Sözcüklerin 
söylenişi, vurgulanışı, aile ortamının renginde, sıcaklığındadır. Genel dile geçişin, ana 
sütü sıcaklığında bir hazırlık dönemidir.

•Evet, Türkçemiz ağzımızda, sonraki yaşlarda da sevgi, sevecenlik sıcaklığında, 
katıksızlığında, anamızın sütüdür. Aynı duruluğu, temizliği, aklığı sürdürmek, dilimize 
yürek borcumuzdur.

•Dağlarca: "Türkçem, benim ses bayrağım" derken, dilin gerçek yurdumuz, gerçek 
bağımsızlığımız olduğunu vurgulamaktadır. En büyük yıkım, ses bayrağımızı, 
özgürlüğün göklerinde dalgalandıramaz duruma düşmektir. Dilimizi korumak, 
varsıllaşmak, dünyaya katıklar sağlayan varlığımızı sürdürmektir.

•"Başka dile uymaz annenin sesi, her sözün ararsan vardır Türkçesi"
•diyen Ziya Gökalp, başka dillerin gösterişine kapılmadan, bilim alanında, sanat 

alanında, düşünce alanında, annenin sesini sürdüren bir dille, yeni sözcükler 
yaratmalı, o dille dünyayı açıklamalı, yaratıcılığı sürdürmeli demek istiyor. Kendi 
dilimizle açıklayamayacağımız, dile getiremeyeceğimiz hiçbir gerçek yoktur çünkü. 
Büyük ozan, dünyaya Türkçenin eşsiz bir şiir dili olduğunu kabul ettiren, şiirleri 
yetmiş iki dilde okunan Nâzım Hikmet, "Türkçem kadar güzelsin" der sevgilisine. 
Ustalığıyla, ekip biçtiği, altın hasatlar kaldırdığı dilinin toprağını, sevgilisiyle özleştirir. 
Güzelliktir, sevgidir, barıştır, tüm varsıllığıyla yaşamdır Türkçe çünkü... Yurdundan 
uzaklara düşmüş olabilir, ama asıl yurdu Türkçedir onun. Şeyh Bedreddin 
Destanı'nda, Kuvayi Milliye Destanı'nda, Memleketimden İnsan Manzaraları’nda, 
gürül gürün akan, "halkın ezgilenmiş soluğudur."

•Mehmet BAŞARAN
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Kompozisyon Fransızca 
kökenli bir kelimedir ve 

anlamı “bir araya 
koymak, birleştirmek, 

inşa etmek”tir. 
 

2. Yazma Aşaması 

Gerekli ön hazırlıkların yapılmasının ardından gelen ikinci aşama, yazma 
aşamasıdır. Yazma aşaması yoğun bir zihinsel süreci ve bunun yanında sistemli 
çalışmayı gerektirir. Sistemli çalışmanın yazma etkinliğindeki karşılığı ise plan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Plansız yapılan bir yazma faaliyeti sonucunda gerçek 
anlamda bütün, güzel ve etkileyici ürünlerin ortaya çıkması kolay değildir. 

Yazı yazarken karmaşanın içinde kaybolup gitmemek için aşağıdaki şekilde 
genel bir yol haritası çizebiliriz: 

• Konuyu seçmek ve sınırlandırmak 
• Konunun amacını tespit etmek 
• Bakış açısını destekleyen düşünceleri bulmak ve bir düzen içerisinde bu 

düşünceleri işlemek 
• Konuyu ele alma amacına uygun anlatım tekniklerini kullanmak 
• Metne son biçimini vermek için kontrol amaçlı okumak 

Bu yol haritası bütün yazma etkinliklerini kapsayacak şekilde düşünülmelidir. 
Takip edilecek yol haritasının yanında bir de her bir yazma etkinliğinin özelliklerine 
göre başka planlar da yapılabilir. Bu planları genel plan ve ayrıntılı plan olarak ikiye 
ayırabiliriz. 

Genel Plan 

Genel olarak kompozisyon derslerinde öğretilen ve hemen herkesin bildiği bir 
plan çeşididir. Genel plan “giriş/serim”, “gelişme/düğüm” ve “sonuç/çözüm” 
bölümlerini ihtiva eder. 

Giriş, konuya okuyucunun hazırlandığı konunun ana hatlarının çizildiği 
bölümdür. Güzel yazmanın ilk şartı, etkileyici bir giriş yapmaktır. Okuyucular genel 
olarak, metnin giriş kısmında ya üsluptan etkilenerek yazıyı okumaya devam etmekte 
ya da girişi sıkıcı bulup okumaktan vazgeçebilmektedirler. Toplumda genel bir eğilim 
olarak “İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanırlar.” İşte yazıda giriş, 
insanların üzerlerindeki kıyafet hükmündedir. Eğer insanları yapacağınız girişle 
etkileyebilirseniz, daha sonra açıklayacağınız fikirlerinizi de sunma fırsatını 
bulabilirsiniz. 

Genel planda ikinci bölüm olan gelişme bölümünde fikirler açıklanır, iddialar 
ispatlanır ve örnekler sunulur. Gelişme bölümünde dikkat edilmesi gereken en önemli 
husus, işlenen konuların bir bütünlük arz etmesi ve düşünceyi tamamlayıcı nitelikte 
olmasıdır. 

Sonuç ise gelişme bölümünde anlatılanların ışığında varılan kişisel düşüncenin 
okuyuculara sunulduğu bölümdür. 
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•SERHAD BELDES
•Örnek Metin

•Kop Dağı'nı aşıyoruz, Zigana'nın daha yükseğinden geçeceğiz. Meğer bu dağın 
kendi değil yeri yüksekmiş. Dağı, farkına varmadan Babıâli yokuşunu dolanır 
gibi rahatça aşıverdik. Fakat kışın, tipi zamanı, her tarafa açık ve her tarafı 
çıplak olduğu için bütün karlar burada haşır ve neşir olurmuş. Dorukta bir 
sığınak binası, yolu göstermek için yüksek direkler ve yolunu kaybedenleri 
kendine çağıran büyük bir çan... Belli, Kop yazın mühimsenmemesinin bütün 
hıncını kışın çıkarıyor. Altı yüz şu kadar kilometrelik transit yolunun üç büyük 
çetinliğinden gerideki Zigana'yı en karlı zamanda da açık bulundurmak kolay, 
ilerideki Tahirgediği'ne kışlık başka bir yol açmak mümkün, fakat ortadaki 
Kop, üç hörgüçlü transit yolunun daima en zorlusu olarak kalacak. Ameleler, 
makineler; sedler, emekler; geçirtmek istemeyenle geçmek isteyenin cengi; 
inat ondan, azim bizden. Sökmez mi diyor? Kızdırmasın böğrüne tünel açar 
gene geçeriz!•(Gelişme)

•Kop'un öte yamacını iniyoruz. Önümüzde Erzurum Ovası, ovanın ortasında 
haşmetli Fırat'ın henüz Karasu adındaki körpe çizgili zikzakları ve ovanın 
karşısında Palandöken eteklerine bir gölge gibi abanmış Erzurum. Sabah 
kahvaltısını Trabzon'da yapmıştık, güneş ufka yaslanırken Erzurum'a 
kavuşuyoruz. Hâlbuki geldiğimiz yolun kilometreleri bir yılın günleri kadar. 
Atın tırısı bu yolu ancak bir haftada yenerdi, otomobil haftayı gün yaptı.

•Kazanılan yalnız hafta değil haftanın meşakkatleridir. Lastik tekerlek, takvimin 
yaprağında ömrümüzü arttırmıyor, şüphesiz, fakat ömür içinde zamanı uzatıp 
zaman içinde cefayı kısaltıyor. Otomobilin sebebiyet verdiği kazaları mı 
hatırlatmak istiyorsunuz? Otomobil kazaları kendinin değil, bizimdir.

•Beş altı saat enliliğinde ve sekiz on saat uzunluğunda bir yayla ovasını üç 
binlik dağlarla çevreleyiniz. Bu hep çıplak ve boz renkli dağların boyları 
nispetinde yüksek görünmeyişleri ovanın iki bin metre yüksekte oluşundandır. 
Her dağa verilen ad dağın ya vücuduna, ya huyuna uygun. İşte ovanın garbını 
kaplayan yazın yumuşak ve kışın belalı dağa Kop denmesi fırtınaların ve 
tipilerin orada kopmasındandır. Kop'un solunda ve ondan daha yüksek 
Pilavtepe, mahruti sivriliğiyle, buralarda âdet olduğu üzere, tepsi içine 
kalıptan dökülme pilavın tümsekli duruşunu andırıyor.

•Ovanın cenubunu kaplayan Palandöken dağı; sarplığından dolayı hayvanlar 
tırmanırken palanları düştüğü için bu ismi aldı. O silsile içindeki Eğerlidağ, 
konulan isim dağın adı değil tarifidir. Bu silsilenin şark ucu, Erzurum'un 
ensesine rastgelen kısım, adı Deveboynu; iki üç hörgüçlü silsile oraya gelince 
sahiden diz çöküp boynunu yere uzatmış bir devede olduğu gibi birden 
yassılaşarak gergin gergin boyun kırıyor

 
“Sonuç bölümü bir 
ağacın meyvesine 

benzetilebilir. Âdeta 
ağacın hem çekirdeği, 

hem gövdesi ve hem de 
meyvesi onun içinde 

gizlidir. 
 
 

 
 
 
 
 

. 
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•Kop'tan gelen transit yolu Deveboynu'ndan geçer ve doğudan gelecek düşman, 

Erzurum'a ancak o boyundan gelebilir. Uzağı bırak, yalnız on dokuzuncu asrın 
ikinci çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar Ruslarla orada üç defa cenkleştik. 
Çatal sakallı, pembe yüzlü ve geniş göğüsleri bir sürü nişanla pırıldayan Rus 
generalleri: Paskeviç 1828'de oradan gelerek Erzurum'u almıştı. 1854 Kırım 
çenginde Repotof dahi oradan gelmek istedi ve daha sırta çıkmadan tepelendi. 
1877'de General Melkof Deveboynu'nda bizim orduyu bozmuş, fakat kendi de 
Erzurum'dan atılarak orada mıhlanıp kalmıştı. Müsavi mesafelerle sadece yarım 
asra sıralanan üç cenk; o sırtın duruşu ve rengi tıpkı Deveboynu, fakat içi kızıl 
boyun.
•Üç cenkten birinde yeniliş, birinde yeniş; üçüncüsünde hem yeniliş hem yeniş; 
muvazene denkliğini ancak dördüncü bir cenk bozacak. Büyük Harp patladı, 
Sarı- kamış faciasından sonra taarruz sırası Ruslarındır. Deveboynu'nu iyice 
müstahkemlemişiz. Başka yol yok, ovanın şarkı Kargapazarı dağlarıyla kapalı. 
Cismi de ismi gibi; o kış kıyamette kargaların bile geçemeyeceği haşin bir dağ. 
Geçilmez diye orayı müdafaasız bırakmışız. Fakat Rus kumandanı Yudeniç 
istihkâmla çarpışacağına tabiatın sarplığıyla savaşmayı tercih ediyor. Hain 
Kargapazarı, Rus orayı aştı ve ötede Deveboynu büyük bir boyun hâlinde 
kalakaldı.

•Kargapazarı hain, Deveboynu şehitlik, Palandöken öfkeli, Pilavtepe verimsiz ve 
Kop dağı belalı... Ovayı çevreleyen dağların en hayırlısı ve en mübareği Dumlu 
dağıdır. Ovanın şimaline gerilen şu kalın gövdeli, ağırbaşlı ve efendi duruşlu 
dağ. Fırat, buz gibi, billur gibi, oradan çıkıyor. Bir havuzluk memba... Fakat yarı 
vatanın suları o memba dolacak.

•Şehre girmek üzereyiz, önümüze kocaman bir mania çıktı; bu, ne duvardır, ne 
kaledir, ne settir; sanki bir dağ dilimini yuvarlayarak üstüvaneleştirip 
yatırmışlar. Böğründe tünel gibi bir oyuk; yanları ve tavanı tünel gibi kesme 
taştan örülme. On, onbeş metre derinliğinde bir tünel. Ancak bir araba 
geçebilir. Esrarlı Mısır mabetlerinin yeraltı medhalinde gibiyiz. Burası İstanbul 
Kapısı imiş. Daha böyle Kars, Ardahan ve Harput isimlerini taşıyan üç kapı var. 
Bunlar Tanzimat devrinin istihkâmlarıdır. Adına “Devre-i Muttasıla” diyorlar. Bu 
istihkâmlar Erzurum etrafını yere yapışık birer dağ sucuğu gibi çevreledi.

•Şehrin göbeğinden bir kule ve yanında kale burçları yükseliyor. Bunlar da orta 
zaman hisarının ayakta kalabilen esmerleşmiş tunç renkli hatıraları. O kalenin 
üç suru ve üç kapısı vardı. Şimalde Gürcü Kapısı, şarkta Tebriz Kapısı ve cenupla 
garp arasında Erzincan Kapısı... O kapıların ne kolu kaldı, ne kanadı; kalan yalnız 
adla- rıdır. Eski hisarların hepsini “Devre-i Muttasıla”nın istihkâmlarına 
harcadılar. O hisarlarla on onbeş asırlık bir tarih ayakta duruyordu, ayaktaki 
tarih parçalanarak bu istihkâmların böğrüne yatırıldı. İstihkâmlar o tarihin 
mumyalarıdır.

•Şehrin şark tarafında bir tepe var. Adına Topdağı deniyor. Geçen asrın ikinci 
çeyreği başında yapılan uğursuz cenkte Ruslar oraya top yerleştirerek şehri 
dövme- ye başladılar. Artık anlaşıldı ki eski kale yeni silaha karşı iflas etmiştir. 
Kırım harbinden biraz önce o dağa Mecidiye tabyası yapılmıştı. O harpten on yıl 
sonra “Devre-i Muttasıla” istihkâmlarını yapmak için meşhur Fosfor Mustafa 
Paşa gönderildi, istihkâmlar «Doksan üç» Harbine kadar on iki yıl sürüyor. O 
harpten sonra da daha on yıl çalışıldı. Milyonlarla altın, binlerle amele, 
hepsinden kıymetlisi akın akın gönüllüler. Verilen gönül, harcanan altından kat 
kat fazla. Erzurum halkı o istihkâmları bir Kâbe yapar gibi yapmıştır.
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•(Sonuç)
•Bir cümbüş yerinde değil bir Serhad beldesindeyiz, şark tarafından ne 
vakit bir harp patlarsa devlet hemen bağırırdı: “Aman kahraman 
Erzurum”. Amana zamana lüzum yok; mademki kahramandır, balını 
yapan arı gibi o da kahramanlığını yapacak. Kahraman, her harpte 
yapacağını yaptı ve devlet her harp bitince kahramanı unuttu. Kan 
akıtmak, Erzurum en önde; imar etmek, Erzurum çok uzakta. Vatana 
olan borcun hiçbir vakit sonu olmaz, fakat bu Serhad beldesi vatana 
borcundan ziyade vatandan alacaklıdır.

•İsmail Habib SEVÜK

 
“Ayrıntılı plan temel 

olarak giriş, gelişme ve 
sonuç bölümlerinden 

oluşur. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıntılı Plan 

  Ayrıntılı plan, yazma aşamasında ifade edilecek bütün ana ve alt başlıkların 
sıralanması ile yapılır. Ayrıntılı planın hazırlanması genel plana göre zordur. Ancak 
ayrıntılı planı hazırlandıktan sonra yazmak çok daha kolaylaşmaktadır. Ayrıntılı plan da 
temel olarak giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Fakat her bir bölümde 
anlatılacaklar, ayrıntılı olarak başlıklandırılır. Şimdi Gazali’nin “Akıl susunca düşünce 
durur, düşünce durunca hareket durur. Hareketsizlik çürümenin eşiğidir.” sözünden 
hareketle bir yazı yazmak için ayrıntılı plan yapmaya çalışalım. 

 (Giriş) 

1. İnsanı insan yapan özellikler 

(Gelişme) 

2. Aklın özellikleri 

2.1. İnsanları diğer canlılardan ayırması 

2.2. İnsanoğlunun gelişiminin ana kaynağını oluşturması 

3. Düşünce nedir? 

3.1. Düşüncenin insana kazandırdıkları 

3.2. Düşünceyi geliştiren unsurlar 

3.3. Düşünmemenin doğuracağı sonuçlar 

4. Akıl ve düşünce arasındaki ilişki 

4.1. Düşünceyi beslemesi açısından akıl 

4.2. Aklın tetikleyicisi olarak düşüncenin işlevi 
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Mektup, deneme, 

günlük, anı, gezi gibi 
yazılar sanat değeri 

olan yazılardır. 

 

 
Düşünce planında 

görüşlerin ileri 
sürülmesi ve bunların 
ispatlanması esastır 

(Sonuç) 

5. İnsanı geliştiren akıl ve düşüncedir. 

5.1. Aklı düşünce ile birleştiremeyen insanlar ve toplumlar gelişemezler. 

5.2. Gelişemeyen insan veya toplum çürümeye yüz tutar. 

Plan Türleri 

Plan yapılırken konunun ele alınış tarzına göre üç farklı plan çeşidi 
bulunmaktadır. Bunlar düşünce, duygu ve (olay) hareket planı olarak ifade 
edilmektedir. 

Düşünce Planı 

Düşünce planı bir konu hakkındaki görüşlerin, fikirlerin belirli bir düzen 
içerisinde anlatılması için yapılan planlardır. Düşünce planlarında görüşlerin ileri 
sürülmesi ve bunların ispatlanması temel amaç olduğu için planlama ve uygulama 
buna göre yapılmalıdır. Düşünce planı ile yazılan yazılar makale, konferans, röportaj ve 
inceleme türündeki yazılardır. 

 

 
Duygu Planı 

Ele alınan konunun duygu yönü ağırlıktaysa ve okuyucunun duygularına hitap 
etmek amaçlanmışsa duygu planının yapılması gereklidir. Duygu planı yapıldığında 
seçilen örnekler de buna göre olacaktır. Sanat değeri olan yazılar, mektup, deneme,  
günlük, anı, gezi gibi yazı türlerinde çoğunlukla duygu planı kullanılır. Duygu; kimi 
zaman en doruk noktadan başlatılır, kimi zaman da duygunun kıpırdanışı, 
yoğunlaşması, doruk noktaya ulaşması, arkasından yaşanan durgunluk ile işlenir. 

Başarılı bir anlatımda yazarın ya da şairin duyguları ile okuyucu ya da 

Ö
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ek

•Çocukları hiç tanımıyoruz. Mevcut yanlış düşüncelerden hareket 
edildiğinde, ilerledikçe şaşırıyoruz yolumuzu. En bilge kişiler yetişkinler 
için öğrenilmesi önemli olan şeyler üstünde duruyorlar ve çocukların 
öğrenmeleri gereken şeyleri düşünmüyorlar. Yetişkini her zaman 
çocuklukta arıyorlar ve bu yetişkinin yetişkin olmadan önceki durumunu 
düşünmüyorlar hiç. İşte benim el attığım konu budur ve iddia ediyorum 
ki yöntemim boş ve hayalî bile olsa gözlemlerimden yararlanmak her 
zaman mümkündür. Yapılması gerekenleri yeterince görememiş 
olabilirim ama üstünde durulması gereken konuyu çok iyi gördüğümü 
sanıyorum.Dolayısıyla her şeyden önce çocukların çok iyi 
gözlemlenmesi gerekir, çünkü onları kesinlikle hiç tanımıyorsunuz.

•J.J. Rousseau
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•Sağlık Üstüne

•İyi iken de hasta iken de canımın istediğini yapmışımdır her zaman. 
İçimden gelen isteklere büyük bir güvenim vardır. Acıyı acıyla 
gidermeyi sevmem. Hele insanı hastalıktan daha fazla rahatsız eden 
ilaçlardan nefret ederim. Karnınız ağrıyor diye kendinizi istiridye yemek 
keyfinden yoksun ettiniz mi, derdiniz birken iki olmuş demektir. 
Hastalıktan çektiğiniz yetmiyormuş gibi bir de perhizden çekersiniz. 
İlaçlarda nasıl olsa aldanıyoruz madem, bari ağzımızın tadıyla 
aldanalım. Herkes bunun tersini yapıyor. Kendine zor gelen neyse 
faydayı onda görüyor, kolay devadan çekiniyor. Canımın çektiği 
yiyecekler çok defa mideme en az dokunan şeyler olmuştur. İştahım 
midemle kendiliğinden uyuşur. Gençken biberli baharlı şeyler hoşuma 
giderdi. Yaşlanınca mideme dokunur, hoşuma da gitmez oldular. Şarap 
hastalara iyi gelmez. Hasta oldum mu en tiksindiğim şey de şarap olur. 
Zorla, istemeye istemeye yaptığım her şey dokunur bana; seve seve, 
iştahla yaptığım hiçbir şeyden zarar görmem.Hoşuma giden bir şeyin 
bana dokunduğunu bilmiyorum. Onun için hekimlerin dediklerini her 
zaman keyfimden yana çevirmişimdir, hem de alabildiğine...

•Montaigne

dinleyicinin duyguları örtüşür. Böyle yazıları okurken ya da dinlerken kimi zaman 
kahkahalarla güleriz, kimi zaman ağlarız, kimi zaman da durgunlaşırız. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olay Planı 

Olay planı daha çok harekete dayanan metinler oluşturmak için kullanılır. 
Tiyatro eserleri, birçok hikâye ve haber metinleri olay planı ile yazılan metinlerdir. 
Düşünce ve duygu planlarında giriş, gelişme ve sonuç şeklinde yapılan plan; olay 
planlarında serim, düğüm, çözüm şeklinde yapılır. 

Plan Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 

Plan yapmaktaki esas amaç, yazı için seçilen konunun hangi sırayla anlatılacağını 
belirlemektir. Anlatımın sıraya konulması, hem konunun bütünlük arz etmesini 
sağlayacak hem de okuyan kişilerin yazının iç dünyasına girmesini kolaylaştıracaktır. 
Yazıda anlatılacakları sıralamak için; 

• Zamana, 
• Neden-sonuç ilişkisine, 
• Kolaydan zora doğru olmasına, 
• Yer sırasına (yakından uzağa, uzaktan yakına; içten dışa, dıştan içe) 

göre sıralama yapılabilir. Böylece anlatılanlar arasındaki bağlantı kopmadan 
metin tamamlanmış olur. 
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•Aruz: Hecelerin fonetik değerleri esas alınarak meydana getirilmiş bir 
vezin sistemidir. Nazımda uzun ve kısa hecelerin ahenkli bir şekilde 
gruplaşması ve sıralanmasıyla meydana getirilmiş bir vezinler sistemi 
olan aruz, Arap edebiyatında doğmuş dil yapılarına edebî gelenek ve 
millî zevklere göre değişikliklere uğrayarak, diğer Müslüman 
toplulukların edebiyatlarına da girmiştir. Aruz kelimesinin lügat 
manaları çoktur. Örneğin bir beytin ilk yarısının son tef’ilesi; çadırın orta 
direği; yön, taraf; bölge; ölçü ve örnek gibi.

•(Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik 
Sözlüğü)

 
Fransızca bir kelime 

olan “teknik” 
yöntem, usul, imalat 
yöntemi” anlamına 

gelir. 

 

 
Öyküleyici yöntem 
veya diğer adıyla 

“tahkiye yöntemi”, 
bir olayın ne zaman, 

nerede, kimler 
arasında ve nasıl 
gerçekleştiğini 
anlatmak için 
kullanılan bir 
yöntemdir. 

 

Anlatım Teknikleri 

Metin hazırlanırken yapılan planda, belirlenen amaçlar doğrultusunda uygun bir 
anlatım tekniği seçmek oldukça önemlidir. Kullanılan anlatım tekniğinin anlatılacak 
konuyla uyumlu olması gerekir. Yazılı anlatımda kullanılabilecek anlatım tekniklerini şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

• Açıklayıcı anlatım 
• Öyküleyici anlatım 
• Betimleyici anlatım 
• Karşılaştırmalı anlatım 
• Kanıtlayıcı anlatım 

Açıklayıcı Anlatım 

Herhangi bir konu üzerinde bilgi vermek ve açıklama yapmak için kullanılan 
anlatım çeşididir. Açıklayıcı anlatımda anlatılan konu hakkında bilgi verilir ve 
okuyucunun bu konuda bilgi edinmesi amaçlanır. Makaleler, röportajlar, haber 
metinleri ve ansiklopedi maddeleri gibi yazılar, genellikle açıklayıcı anlatımla kaleme 
alınırlar. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Öyküleyici Anlatım 

Bir olayın ne zaman, nerede, kimler arasında ve nasıl gerçekleştiğini anlatmak 
için kullanılan teknik öyküleyici anlatım tekniğidir. Bu tekniğe “hikâye etme tekniği” de 
denilmektedir. 
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•Çavuş, bir eliyle bakır tolgasını tutarak, koştu. Merdivene daldı. Kuru 
Kadı, uzakta kara yerin üstünde daha kara bir leke gibi yavaş yavaş 
ilerleyen düşman alayına dikkatle baktı. Gözlerini küçülttü, büyüttü. 
Önlerinde birkaç top da sürüklüyorlardı. Binden fazlaydılar. Hâlbuki 
hisardaki gaziler? Kendisiyle beraber yüz on dört kişi... "Ama yine 
haklarından geliriz!" dedi. Uyanan, yukarı koşuyordu. Hisar kapısının 
iyice bağlanmasını emretti.

•Sarığını, cübbesini, kılıcını, tüfeğini getirtti. İhtiyar topçu gelince, ona 
da, hemen "haber topları"nı atmasını söyledi. Bir adetti. Saldırıya 
uğrayan bir palanga hemen "işaret topu" atarak etrafındaki kuleleri 
yardıma çağırırdı.

•Ömer Seyfettin-Başını Vermeyen Şehit
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•Bunca eski, yalın eşyanın ortasında çay fincanları harikuladeydi. Bunlar 
porselendi. Kulplarıysa çaya eğilmiş, çayı yudumlamaya hazır gümüş 
kuşlardı... Çay içtikten sonra İncilâ abla bize ud çalardı. "Çek deveci 
develeri engine / Şimdi rağbet güzel ve zengine" diye bir Güney-
Anadolu türküsü söylerdi. Nuhbe Hanım, bu türkü söylendiğinde İncilâ 
ablaya nedense dargın, küsmüş bakardı. Ya da bana öyle geliyordu. 
Çünkü akşamın karardığı saatlerde, kapının gıcırdayarak açılmayacağını 
bilmek, bende çözemediğim duyguların başlangıcı sayılır. Söz gelimi bize 
sunulan gümüş kuşlu fincanların kırıldığını duyardım. Kafesteki 
kanaryanın bir sabah öldüğünü...

•Selim İLERİ-Gelinlik Kız

 
Betimleme 

kelimesinin bir diğer 
adı “Tasvir” etmedir. 

Bu bakımdan 
eskiden bu yönteme 

“tasvirî yöntem” 
denirdi. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Betimleyici Anlatım 

Betimleme kelimesi Türkçe Sözlük’te: “Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla 
anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Betimleyici anlatım ise bir manzaranın, insanın ruh hâlinin,  insanın ya da bir 
başka canlının dış görünüşünün, yani fizikî yapısının kullanıldığı anlatım tekniğidir. Bu 
anlatım tekniği için “tasvirî anlatım” ve “tasvir yoluyla anlatım” karşılıkları da 
kullanılmaktadır. 

Bu anlatım tekniğini kullanılırken gereksiz ayrıntılara yer verilmemeli, anlatımda 
genelden özele doğru bir sıra takip edilmelidir. Betimleme yapılırken sıfatlar çokça 
kullanılmaktadır. Bu yüzden nesneleri veya durumları tasvir ederken seçilecek sıfatlara 
dikkat edilmelidir. 
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•Bir insan için "ölüme yakın olmak" kavramı anlatılırken Türkçede bir 
ayağı çukurda olmak deyimi kullanılmakta, burada çukur sözcüğüyle 
mezar kastedilmektedir. Almancada aynı durum mit einem Fuβschon 
im Grabe stehen, İngilizcede de to have one foot in the grave 
biçiminde anlatılır. Bizde, eskiden ebediyete intikal etmek, bugün daha 
çok sonsuzluğa göçmek, uğurlanmak deyimleriyle dile getirilen "ölmek" 
kavramı, Almancada da in die Ewigkeit ein- gehen sözüyle 
karşılanmaktadır.

•Doğan AKSAN
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•Büyük bir şaşkınlık belirtisi gösterme, bu durumda insanların 
davranışlarına dayanılarak parmak ısırmak, parmağı ağzında kalmak 
biçiminde anlatılır. Elini cebine atmak, para vermeye davranmayı; el 
açmak, avuç açmak, başkasından para istemeyi ve dilenmeyi; kolları 
sıvamak, bir işe girişmeye başlamayı söze dönüştürür. Dilini tutmak ise 
konuşma eylemiyle ilgisi dolayısıyla, dilden yararlanarak 
“söyleyeceklerini söylememek” anlamını taşır.

 
Yazılı anlatımda az 
sözle çok şey ifade 

etmek için 
deyimlerin ifade 
imkânlarından 

faydalanılır. 

 

Karşılaştırmalı Anlatım 

Metinde işlenen konu hakkındaki çeşitli görüşlerin bir arada bulunduğu 
anlatım şeklidir. Karşılaştırmalı anlatım daha çok düşünce yazılarında 
kullanılmaktadır. 

Karşılaştırmalı anlatım tekniğinden ayrıca roman ve hikâye gibi kurgusal 
eserlerde mekân, şahıs karşılaştırmalarında da faydalanılmaktadır. 

Deyimlerimizde görülen ikinci bir aktarma türü “ad aktarması”dır. Aynı zamanda 
bir söz sanatı olan bu anlam olayında bir kavram, bir olay ya da durum, onu gösteren 
sözcüklerle değil, onu dolaylı yoldan anlatan, ilişkisinin bulunduğu kavramlarla dile 
getirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Dilden dile, aynı eğilim sonucunda oluşmuş deyimler arasında, yakınlıklar, 

eşlikler bulunmaktadır. 
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•Söz söylemeyi öğrenmek kılıç kullanmayı öğrenmekten zordur." demiş 
ünlü mütefekkir Ahmet İşbihi. Türkçe öğretiminin en önemli 
hususlarından birisi de konuşma eğitimidir. Konuşma kavramı ile ilgili 
olarak yapılan tarifler genellikle bir başkası ile anlaşabilmede araç olma 
özelliği üzerine kuruludur. Aristo asırlar önce "Sözün en güzeli, 
söylenenin doğru olarak söylendiği, işitenin yararlandığı sözdür." demiş.
•Konuşma kavramı hep farklı şekiller de tarif edilmiştir:

•"Konuşma, bir kimsenin başka bir kimseye veya bir dinleyici topluluğu 
karşısında söylediği sözlere denir." bir başka tanıma göre ise "Konuşma, 
bir insanın başka bir insana ya da topluluğa duygu ve düşüncelerini 
sözle anlatmasıdır" diğer bir tanımda ise konuşma "Duygu ve 
düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle nakletme 
işidir." Tariflerden de anlaşıldığı gibi konuşma, gündelik hayatın en 
önemli ihtiyacıdır. Toplum içindeki rolü ve mevkisi ne olursa olsun 
herkes iş ve uğraşısının gerektirdiği konuşmaları yaparak amacına 
ulaşmaya çalışır veya çalışmalıdır.

•Sırrı ER
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• Siz de bir konu belirleyiniz. Bu konu ile ilgili 
ayrıntılı bir plan hazırlayarak, özellikle hangi tür 
anlatımın daha etkili olabileceğini tartışınız.

 
Bilimsel yazılarda en 

çok kullanılan 
yöntem “kanıtlayıcı 

yöntem”dir. 

 

Kanıtlayıcı Anlatım 

Bir konuda ileri sürülen fikirlerin, çeşitli görüşlerle desteklenerek kanıtlanmaya 
çalışıldığı anlatım tekniği kanıtlayıcı anlatımdır. 

Kanıtlayıcı anlatımda önce düşünceler dile getirilir, sonra bu düşünceyi 
destekleyici kanıtlar ortaya konur, sonuçta da kanıtlanmak istenen düşünce 
doğrultusunda anlatılanlar özetlenir. 

Kanıtlayıcı anlatım tekniği, daha çok bilimsel yazılarda kullanılır. Bu tür bilimsel 
yazılarda düşüncenin ispatı için farklı kaynaklara atıflarda bulunulur. 
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• YAZILI ANLATIM
•İnsanoğlunun kullandığı en etkili iletişim kanalı dildir. Alıcı ve vericilerin bu 

kanalı etkili bir şekilde kullanabilmesi için öncelikli olarak anlama ve anlatım 
becerilerini geliştirmeleri gerekir. 

•Buradan hareketle dilin anlama ve anlatma süreçlerini kapsayan bir etkinlik 
olduğunu söyleyebiliriz. Anlama süreci “dinleme” ve “okuma” etkinliklerini, 
anlatma süreci ise “konuşma” ve “yazma” etkinliklerini içermektedir. Bu dört 
etkinlik dört temel dil becerisi olarak adlandırılmaktadır.

•YAZILI ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ
•Genel tanımıyla kompozisyon, parçalardan anlamlı ve güzel bütüne 

ulaşmaktır. Estetik kaygı ile meydana getirilen her ürün, çeşitli parçalardan 
oluşur. Kompozisyonu kuran kişi, bütün parçaların birbiriyle uyumlu olmasını 
sağlamalıdır. Güzel sanatların hemen her alanında kompozisyon kavramı 
karşımıza çıkmaktadır. Müzik, resim, edebiyat ve mimari gibi sanat dallarının 
herhangi biri ile uğraşan sanatçılar, kullandıkları parçalar hâlindeki 
malzemeyi en güzel bütüne ulaştırmayı amaç edinmişlerdir.

•Yazma Süreci
•Ön Hazırlık
•Her işte olduğu gibi yazma eyleminde de bir ön hazırlık şarttır. Bir konu 

üzerinde fikir beyan etmek, açıklama yapmak veya tespitte bulunmak için 
öncelikli olarak o konu ile ilgili hazırlığın tam olması gereklidir. Yazma 
süreçlerinden ön hazırlık aşamasını tamamlamak için öncelikle şunları 
yapmalıyız:

•Gözlem: İnsanoğlu doğduğu andan itibaren, çevresini tanımak ve 
anlamlandırmak için duyu organları ile donatılmıştır. Duyu organları dış 
dünyadan aldıkları verileri işlenmek üzere beyne gönderirler. Bu veriler, 
algılayan kişinin birikimleri doğrultusunda bilgiye dönüşürse gözlem olarak 
adlandırılır.  İyi yazı yazmak için bütün duyularla alınan verileri 
işleyebilmemiz, yani gözlem yapabilmemiz gereklidir.

•Okumak: Güzel yazı yazmak için önce çok okumak ve bu yolla birikim 
kazanmak gerekir. Günlük hayatta hemen hepimiz “Çok gezen mi bilir, çok 
okuyan mı?” sorusuyla karşılaşmışızdır. Aslına bakılırsa bu soruda 
tartışılanlardan ilki gözlem birikimi, ikincisi ise bilgi birikimidir. Eğer bir kişi, 
hem gezer hem de okursa ancak o zaman gerçekten bilgi bakımından zengin 
olur.

•Düşünmek: Gözlem ve okuma yoluyla elde edilen birikimlerin, zihinsel bir 
süreçten geçerek değerlendirilmesine düşünme diyoruz. İyi konuşup iyi 
yazmak için mutlaka düşünmek gerekir. Düşünen insan mutlaka üretir.
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•Duygu Planı
• Ele alınan konunun duygu yönü ağırlıktaysa ve okuyucunun duygularına 

hitap etmek amaçlanmışsa duygu planının yapılması gereklidir. Duygu planı 
yapıldığında seçilen örnekler de buna göre olacaktır. Sanat değeri olan 
yazılar, mektup, deneme, günlük, anı, gezi, gibi yazı türlerinde çoğunlukla 
duygu planı kullanılır.

•Olay Planı 
• Olay planı daha çok harekete dayanan metinler oluşturmak için kullanılır. 

Tiyatro eserleri, birçok hikâye ve haber metinleri olay planı ile yazılan 
metinlerdir. Düşünce ve duygu planlarında giriş, gelişme ve sonuç şeklinde 
yapılan plan, olay planlarında serim, düğüm, çözüm şeklinde yapılır.

•Plan Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
• Plan yapmaktaki esas amaç yazı için seçilen konunun hangi sırayla 

anlatılacağını belirlemektir. Anlatımın sıraya konulması, hem konunun 
bütünlük arz etmesini sağlayacak hem de okuyan kişilerin yazının iç 
dünyasına girmesini kolaylaştıracaktır. Yazıda anlatılacakları sıralamak için;
•Zamana,
•Neden-sonuç ilişkisine,
•Kolaydan zora doğru olmasına,
•Yer sırasına (yakından uzağa, uzaktan yakına, içten dışa, dıştan içe) göre 
sıralama yapılabilir. 

•Açıklayıcı Anlatım 
•Herhangi bir konu üzerinde bilgi vermek ve açıklama yapmak için kullanılan 
anlatım çeşididir. Açıklayıcı anlatımda anlatılan konu hakkında bilgi verilir ve 
okuyucunun bu konuda bilgi edinmesi amaçlanır. 

•Öyküleyici Anlatım 
•Bir olayın ne zaman, nerede, kimler arasında ve nasıl gerçekleştiğini 
anlatmak için kullanılan teknik öyküleyici anlatım tekniğidir. Bu anlatıma 
“hikâye etme tekniği” de denilmektedir.

•Betimleyici Anlatım
•Betimleyici anlatım ise bir manzaranın, insanın ruh hâlinin,  insanın ya da 
bir başka canlının dış görünüşünün, yani fizikî yapısının kullanıldığı anlatım 
tekniğidir. Bu anlatım tekniği için “tasvirî anlatım” ve “tasvir yoluyla 
anlatım” karşılıkları da kullanılmaktadır. Anlatım tekniği kullanılırken 
gereksiz ayrıntılara yer verilmemeli, anlatımda genelden özele doğru bir sıra 
takip edilmelidir.

•Karşılaştırmalı Anlatım 
•Metinde işlenen konu hakkındaki çeşitli görüşlerin bir arada bulunduğu 
anlatım şeklidir. Karşılaştırmalı anlatım daha çok düşünce yazılarında 
kullanılmaktadır. 

•Karşılaştırmalı anlatım tekniğinden ayrıca roman ve hikâye gibi kurgusal 
eserlerde mekân, şahıs karşılaştırmalarında da faydalanılmaktadır.

•Kanıtlayıcı Anlatım 
•Bir konuda ileri sürülen fikirlerin çeşitli görüşlerle desteklenerek 

kanıtlanmaya çalışıldığı anlatım tekniği kanıtlayıcı anlatımdır. 
•Kanıtlayıcı anlatımda önce düşünceler dile getirilir, sonra bu düşünceyi 

destekleyici kanıtlar ortaya konur, sonuçta da kanıtlanmak istenen düşünce 
doğrultusunda anlatılanlar özetlenir.
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•Ana Dil Becerisi Kazanmak: Diğer üç aşamada yapılanların bir anlam 

kazanabilmesi için dilin kurallarını ve inceliklerini tam olarak bilmek 
gereklidir. Dilin söz varlığını, anlatıma akıcılık kazandıracak hususları ve 
anlatılanların şekil itibarı ile doğruluğunu sağlayacak kuralları bilmek iyi yazı 
yazmak için son derece önemlidir.
•Yazma Aşaması

•Gerekli ön hazırlıkların yapılmasının ardından gelen ikinci aşama, yazma 
aşamasıdır. Yazma aşaması yoğun bir zihinsel süreci ve bunun yanında 
sistemli çalışmayı gerektirir.

•Yazı yazarken karmaşanın içinde kaybolup gitmemek için aşağıdaki şekilde 
genel bir yol haritası çizebiliriz:

•1. Konuyu seçmek ve sınırlandırmak
•2. Konunun amacını tespit etmek
•3. Bakış açısını destekleyen düşünceleri bulmak ve bir düzen içerisinde bu 

düşünceleri işlemek
•4. Konuyu ele alma amacına uygun anlatım tekniklerini kullanmak
•5. Metne son biçimini vermek için kontrol amaçlı okumak
•Genel Plan
•Genel olarak kompozisyon derslerinde öğretilen ve hemen herkesin bildiği 

bir plan çeşididir. Genel plan “giriş/serim”, “gelişme/düğüm” ve 
“sonuç/çözüm” bölümlerini ihtiva eder. Giriş, konuya okuyucunun 
hazırlandığı konunun ana hatlarının çizildiği bölümdür. Güzel yazmanın ilk 
şartı, etkileyici bir giriş yapmaktır. Okuyucular genel olarak, metnin giriş 
kısmında ya üsluptan etkilenerek yazıyı okumaya devam etmekte ya da girişi 
sıkıcı bulup okumaktan vazgeçebilmektedirler.

•Genel planda ikinci bölüm olan gelişme bölümü fikirlerin açıklandığı, 
iddiaların ispatlandığı, örneklerin sunulduğu bölümdür. Gelişme bölümünde 
dikkat edilmesi gereken en önemli husus, işlenen konuların bir bütünlük arz 
etmesi ve düşünceyi tamamlayıcı nitelikte olmasıdır.

•Sonuç ise gelişme bölümünde anlatılanların ışığında varılan kişisel 
düşüncenin, okuyuculara sunulduğu bölümdür.

•Ayrıntılı Plan
•Ayrıntılı plan, yazma aşamasında ifade edilecek bütün ana ve alt başlıkların 

sıralanması ile yapılır. Ayrıntılı planın hazırlanması genel plana göre zordur. 
Ancak ayrıntılı planı hazırlandıktan sonra yazmak çok daha kolaylaşmaktadır. 

•Düşünce Planı
•Düşünce planı bir konu hakkındaki görüşlerin, fikirlerin belirli bir düzen 

içerisinde anlatılması için yapılan planlardır. Düşünce planlarında görüşlerin 
ileri sürülmesi ve bunların ispatlanması temel amaç olduğu için planlama ve 
uygulama buna göre yapılmalıdır. Düşünce planı ile yazılan yazılar makale, 
konferans, röportaj ve inceleme türündeki yazılardır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Yazılı anlatımla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? 

a) Yazılı anlatım bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. 
b) Duygu ve düşünceleri anlatmanın en etkili yollarından biri yazılı 

anlatımdır. 
c) Yazılı anlatım, insanlığın ortaya çıkışından beri kullanılan bir anlatım 

tarzıdır. 
d) Yazılı anlatımda başarılı olmak için birtakım ilkeler vardır. 
e) Yazılı anlatımın en önemli aşamalarından biri konu sınırlandırmadır. 

 

2. Duygu, hayal ve heyecan konu olarak ele alınacaksa yapılacak plan türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Olay planı 
b) Düşünce planı 
c) Şiir planı 
d) Duygu planı 
e) Dramatik plan 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yazma aşamalarından biri değildir? 
a) Bakış açısını destekleyen düşünceleri bulmak 
b) Düşünceleri anlatım sırasına göre düzenlemek 
c) Okurun istediği anlatım tekniklerine göre yazmak 
d) Konuyu seçmek 
e) Konunun amacını tespit etmek 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan yazıların bölümlerinden biridir? 
a) Düğüm 
b) Giriş 
c) Sonuç 
d) Gelişme 
e) Yayım 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi iyi yazma ilkelerinden biri değildir? 

a) Gözlem yapmak 
b) Okumak 
c) Düşünmek 
d) Ana dili iyi kullanmak 
e) Dikkatli olmak 
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6. Bir konuda ileri sürülen fikirlerin çeşitli görüşlerle desteklenerek ispatlanmaya 
çalışıldığı anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Öyküleyici 
b) Kanıtlayıcı 
c) Betimleyici 
d) Yansıtmacı 
e) Tartışmacı 

 
7. "Etrafımız yemyeşil ağaçlar ve çimenlerle kuşatılmıştı." cümlesinde kullanılan 

anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kanıtlayıcı 
b) Betimleyici 
c) Öyküleyici 
d) Açıklayıcı 
e) Karşılaştırmalı 

 
Betimleyici anlatım kavramının yerine .............. anlatım kavramı da kullanılır. 

8. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) Tasvirî 
b) Öyküleyici 
c) Açıklayıcı 
d) Tamamlayıcı 
e) Karşılaştırmalı 

 

9. Makale yazmak isteyen bir kişi aşağıdaki anlatım türlerinden hangisini tercih 
etmelidir? 
a) Öyküleyici-betimleyici 
b) Betimleyici-tartışmacı 
c) Öyküleyici-kanıtlayıcı 
d) Kanıtlayıcı-betimleyici 
e) Açıklayıcı-kanıtlayıcı 

 

10. İki yöntemin birbirlerine karşı üstün ve zayıf yönlerini anlatmak için aşağıdaki 
yöntemlerden hangisi kullanılır? 
a) Betimleyici 
b) Tartışmacı 
c) Öyküleyici 
d) Karşılaştırmalı 
e) Kanıtlayıcı 

 
Cevap Anahtarı 

 1.c, 2.d, 3.c, 4.a, 5.e, 6.b, 7.b, 8.a, 9.e, 10.d 
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• Form Yazılar
• Öz geçmiş
• Biyografi
• Dilekçe
• Rapor
• Tutanak
• Mektup
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Yazılı anlatım türlerini 

öğrenebilecek,
•Form yazı çeşitlerini kavrayabilecek,
•Form yazıları kurallarına uygun 

olarak yazabileceksiniz.

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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Biyografi

Dilekçe

Rapor

Tutanak

Mektup

Özel Mektup

Edebî Mektup

Resmî Mektup
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GİRİŞ 
İnsan hayatındaki değişme ve gelişme ile birlikte ihtiyaçlar da çeşitlenmiş ve 

bu çeşitlenme de doğal olarak yazılı anlatım türlerine yansımıştır. Yazı türleri 
öncelikli olarak yazılış amaçlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Bunlar; form yazılar, 
öğretici yazılar ve edebî metinlerdir. 

Form yazılar, hazırlanırken belli kurallara dikkat edilmesi gereken yazı türleri 
arasında yer almaktadır. Çoğunlukla resmî işlemlerde kullanılan form yazı 
türlerinin özelliklerinin bilinmesi, günlük hayatta karşılaşılan birtakım iş ve 
işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmasına imkân sağlamaktadır. Öz geçmiş 
(otobiyografi), biyografi, dilekçe, rapor, tutanak ve mektup en yaygın olarak 
kullanılan form yazı çeşitleri olarak dikkat çekmektedir. Bu yazı türleri iş 
başvurularında, resmî iş ve işlemler ile birtakım prosedürlerin yerine 
getirilmesinde kullanılmaktadır. 

Gelişen ve değişen toplum yaşamı ile birlikte resmî olarak kayıt altına 
alınması gereken süreçler bir hayli artmış ve form yazı türleri günlük hayatın 
vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Hemen her işlemde form yazıların bir 
türüyle karşılaşmak, neredeyse kaçınılmaz bir hâle gelmiştir. Örneğin; bir işe 
başvururken ilk istenen belge, durumunuzu ve yeterliklerinizi gösteren öz 
geçmişiniz olmaktadır. Aldığınız bir ürün kusurlu çıktığında hakkınızı aramak için ilk 
yapmanız gereken ise durumu anlatan bir dilekçe yazmaktır. Bu ve benzeri 
örnekleri form yazılar için çoğaltmak mümkündür.  

Bu ünitede, form yazılar hazırlanırken yapılması gerekenler, form yazıların 
kullanım şekilleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verilecektir. 

YAZILI ANLATIM TÜRLERİ 

Form Yazılar 

Herhangi bir resmî işlemde kullanılmak üzere kaleme alınan ve belli bir 
şablonda hazırlanan yazılardır. Form yazıların çoğunlukla resmî işlemlerde 
kullanılmasından dolayı, bu yazıların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken 
birtakım hususlar vardır. Şimdi form yazı türlerini sırasıyla inceleyelim. 

 Öz geçmiş (otobiyografi) 
Bir kişinin kendi yaşam öyküsünü kaleme aldığı yazı türüne öz geçmiş 

(otobiyografi) denir. “Kendi hayatını anlatan yazar, sıradan bir kişi olabileceği gibi 
tanınmış biri de olabilir”(Beyreli, Çetindağ ve Celepçi 2006: s.124). Öz geçmiş, 
önceden şablonu hazırlanmış bir form şeklinde düzenlenebileceği gibi, belli bir 
düzen içerisinde düzyazı veya şiir biçiminde de hazırlanabilir. 

Form şeklinde hazırlanan öz geçmişlerde, sadece formu hazırlayan kişi ya da 
kurumlar tarafından istenilen bilgiler boş bırakılan yerlere yazılır. Düzyazı ve şiir 
biçiminde hazırlanan otobiyografide ise yazar, hayat hikâyesi içinde önemli 
gördüğü hususları bir düzen içerisinde kaleme alır. 

 
Öz geçmiş, adından da 

anlaşılacağı üzere 
kişinin kendi yaşam 

öyküsünü anlattığı form 
yazı türüdür.  
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Otobiyografi yazılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 
otobiyografinin hangi amaçla hazırlandığıdır. Öz geçmiş eğer iş başvurusu için 
hazırlanıyorsa resmî bir üslup kullanılmalı ve metin gereksiz ayrıntılardan 
arındırılmalıdır. 

Genel olarak bir öz geçmişte aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir:  

• Kişisel bilgiler: Bu bölümde ad, soy ad, adres, eposta adresi ve telefon gibi 
bilgiler yer almalıdır. Bazı öz geçmiş formlarına resim eklenmesi de 
istenmektedir. Bu durumda forma eklenecek resmin, kurumsal ciddiyete 
uygun bir şekilde çekilmiş bir resim olmasına dikkat edilmelidir. 

• Öğrenim bilgileri: Mezun olunan okullar ve varsa alınan dereceler bu 
bölümde belirtilmelidir. 

• Deneyim: Özellikle iş başvurularında daha önce çalıştığınız yerler ve 
süreler hakkında vereceğiniz bilgiler önem arz etmektedir. Öz geçmişe 
deneyim bilgisi eklenirken mutlaka bu deneyim belgelendirilebilir 
olmalıdır. 

• Yetkinlikler: Bu bölümde yabancı dil, bilgisayar vb. alanlardaki 
yeterlikleriniz ve hobileriniz ile ilgili bilgiler vermelisiniz. Yabancı dil 
bilginizi ve bilgisayar programlarına olan hâkimiyetinizi öz geçmişinize 
ekleyeceğiniz sertifikalarla ve çeşitli sınav sonuç belgeleriyle ispatlamanız 
talep edilebilir.  

• Referanslar: İş ve eğitim başvurularında başvurduğunuz alanla ilgili olarak 
size referans olacak, yani sizin yeterliklerinizi bildiğini ve onayladığını 
belirten kişilerin bilgisinin verilmesi gerekir. Bazı durumlarda öz geçmişe 
referans mektubu eklenmesi de gerekebilir.  

Buraya kadar anlatılanları kısaca ifade edecek olursak; öz geçmiş 
profesyonel kişilerin iş deneyimlerini, başarılarını ve yetkinliklerinin belirtildiği ve 
bununla birlikte gelecekte yapabileceklerini işaret ettiği bir form yazı türüdür. Bu 
özellikleri sebebiyle öz geçmişler iş ve eğitim dünyasında anahtar rolü 
üstlenmektedir. Bu anahtar rolün önemini, bu alanda hızla artan öz geçmiş 
yükleme sitelerinden de anlayabilirsiniz. Bugün birçok kurum ve kuruluş 
çalışanlarını öz geçmiş yüklenen internet sayfalarından takip etmeye ve seçmeye 
başlamıştır.  Bu sebeple usulüne uygun olarak hazırlanmış bir öz geçmiş, iş 
dünyasının kapılarını açan bir anahtar olarak düşünülebilir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, resmî işlemlerde ve iş başvurusunda 
kullanılmak üzere hazırlanan öz geçmişler farklılık arz etmektedir. Günümüzde bu 
işlemler için öz geçmiş formları kullanılmaya başlamıştır. Form öz geçmişler genel 
olarak, aşağıdaki şablona göre hazırlanabilir.  

 

 

 

 

 

 
Öz geçmiş kavramına 

karşılık olarak 
günümüzde yaygın 

olarak Latince 
Curriculum Vitae 

kavramının kısaltması 
olan CV (sivi) 

kullanılmaktadır.  
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Şekil.5.1. Form Öz Geçmiş Örneği 

 Öz geçmişin tanımı verilirken de belirtildiği üzere öz geçmişler, düz yazı 
veya şiir şeklinde de yazılabilir. Şiir şeklinde kaleme alınan otobiyografilere Âşık 
Veysel’in şiirini örnek olarak verebiliriz: 
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Biyografi 

Alanında ün yapmış kişilerin hayatlarının bir başkası tarafından 
anlatılmasıdır. Biyografiler özellikle bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarda ün 
kazanmış kişilerin hayat hikâyelerinin yazılmasıdır. Biyografiler, hem 
biyografiye konu olan kişilerin toplum tarafından tanınması hem de gelecek 
nesillere bu kişilerin yaşam öykülerinin aktarılması gibi bir amaca hizmet eder. 

Ö
rn

ek

•Genç yaşımda felek vurdu başıma
•Aldırdım elimden iki gözümü
•Yeni değmiş idim yedi yaşıma
•Kayıb ettim baharımı yazımı

•Üç yüz onda gelmiş idim cihana
•Dünyaya bakmadım ben kana kana
•Kader böyle imiş çiçek bahana
•Levh ü kalem kara yazmış yazımı

•Geçirdim ömrümü havayı heves
•Derdim bir kimseye değildir kıyas
•Her vakit her zaman kalbimde bu yas
•Çarhı devran güldürmedi yüzümü

•Bir vefasız zalım yara bağlandım
•Tarih üç yüz otuz beşte evlendim
•Sekiz sene birarada eğlendim
•Zalım kâfir yetim kodu kızımı

•Ele geniş dünya bana dar oldu
•Tahammülsüz gönlüm bikarar oldu
•Günüm zindan gecelerim zar oldu
•Kader ile bölemedim kozumu

•Veysel der ben dünyaya neye geldim
•Her zaman ağladım ne zaman güldüm
•Gönlüme teselli kendimde buldum
•Sabır ile teskin ettim özümü

•Âşık Veysel Şatıroğlu
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“Biyografiler tarih, edebiyat tarihi ve tenkit için önemli birer 
kaynaktırlar”(Özkan, Tören ve Esin, 2006: s.804).  

Devrinde ün yapmış kişiler için kaleme alınan biyografi türündeki eserler, 
araştırmacılar için de çok önemli kaynaklardır. Kültürümüzde bu türden hayat 
hikâyelerinin toplandığı eserlere tezkire adı verilmiştir. Tezkireler arasında ise 
şairlerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı ve şiirlerinden örneklerin verildiği şair 
tezkireleri önemli yer tutmaktadır. 

Biyografiler hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir: 
•  Biyografi hazırlanırken belli özellikleriyle toplumun gündeminde yer etmiş 

kişiler seçilmelidir. Biyografisi yazılacak kişinin çeşitli yönleriyle toplumun 
bildiği kişilerden seçilmesi, biyografinin yazılma amacına da hizmet 
edecektir. 

• Biyografi hazırlanırken sade ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Anlatımda 
abartıya kaçılmamalı, öznel yani kişiden kişiye değişebilecek yorumlara yer 
verilmemelidir. 

• Anlatımda kurguya yer verilmemeli, olaylar ve durumlar gerçekçi bir 
şekilde ele alınmalıdır. 

• Kişinin hayat hikâyesi, olayların oluş sırasına göre anlatılmalıdır. Bu 
noktada biyografilerin planı gündeme gelmektedir. Biyografiler 
hazırlanırken kompozisyon yazımında da geçerli olan giriş, gelişme ve 
sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Giriş bölümünde biyografisi yazılan 
kişinin doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgilerin yanında kişinin ailesi, 
yetiştiği ortam ve çevresi ile ilgili bilgilere yer verilir. Gelişme bölümünde 
kişinin eğitim ve iş yaşamında gösterdiği başarılardan, başından geçen 
olaylardan, üzerinde etkisi bulunan insanlardan ve topluma yön veren 
özelliklerinden bahsedilir. Sonuç bölümünde ise biyografisi yazılan kişinin 
çeşitli farklı yönlerinden bahsedilen genel bir değerlendirme yapılır ve 
varsa eserlerinin bir listesi verilir. 

• Biyografiler kısa ve açıklayıcı metinler olabileceği gibi bir roman 
boyutunda da olabilir. Eğer bir kişinin hayatı romana konu edilmişse bu tür 
eserlere biyografik roman adı verilir. Bu türün en bilinen örneklerinden 
biri, Oğuz Atay’ın hocası Mustafa İnan’ın hayat hikâyesini anlattığı Bir Bilim 
Adamının Romanı isimli eseridir. 

Aşağıda Türk edebiyatı tarihi üzerine önemli araştırmalara imza atan 
Agâh Sırrı Levend’in biyografisi verilmiştir. 

 
Biyografiler, alanında 

ün yapmış kişilerin 
hayat hikâyelerinin 
başkaları tarafından 
yazılması suretiyle 

oluşturulur.  
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Dilekçe 

Eski dilde “arzuhal” (aslı arz-ı hâl) kavramıyla karşılanan dilekçe, resmî 
makamlara yazılan bir çeşit mektuptur. Bu mektubun en temel özelliği resmî 
yazışma amacı taşımasıdır. 

Temel olarak dilekçe üç ana bölümden oluşur; birinci bölümde dilekçenin 
konusu kısaca açıklanır, ikinci bölümde konu ile ilgili istek belirtilir, son bölümde 
ise arz ya da rica ifadeleri yer alır. Dilekçe ast bir makamdan üst makama 
yazılıyorsa arz ederim, üst makamdan ast makama yazılıyorsa rica ederim ifadeleri 
kullanılır. Eğer denk iki makam arasında yazışma yapılıyorsa yaygın olarak arz/rica 
ederim ifadesi kullanılmaktadır. 

Ö
rn

ek
• Agâh Sırrı Levend (1894-1978)
•Rodos'ta doğdu. Edirne Adliye Müdürlüğünden emekli 
Levendoğulları'ndan Çeşmeli Mehmet Sırrı Beyin oğludur. 
İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Fakültesine girmiş ve Birinci 
Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katıldıktan sonra okuluna
dönerek 1919'da mezun olmuştur. İstanbul Erkek Lisesinde ve 
kurucularından olduğu özel İstiklâl Lisesinde edebiyat 
öğretmenliği, İstanbul Eminönü Halkevi başkanlığı (1935) yaptı. 
1940-1946 yıllarında Aydın milletvekili olarak TBMM'de 
bulundu. Bunun üzerine bir süre Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği yaptı (1947- 1949). Emekli 
olduktan sonra Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığı (1951-1960) 
ve  Başkanlığı (1963-1966) yaptı. Ankara'da öldü. İlk yazısı 
Konya'da Babalık gazetesinde çıkan Levend, yazı hayatının ilk 
yıllarında şiir, roman ve hikâyeler yazmış olup 1930'lardan 
itibaren edebiyat tarihi üzerine yaptığı incelemelerle 
tanınmıştır. Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Türk Dergisi 
ve Ulus gazetelerinde inceleme ve yazılar yazan Levend, 
1949'da İnönü Ansiklopedisi adıyla çıkmaya başlayan Türk 
Ansiklopedisi'nin genel sekreterliğini üstlenmiş, ansiklopediye 
çeşitli maddeler yazmıştır. Verimli bir yazı hayatı olan Levend'in 
belli başlı kitapları şunlardır: Acılar (roman, 1928), Edebiyat 
Tarihi Dersleri (3 cilt, 1931- 1938), Divan Edebiyatı (1941), 
Nabi'nin Surnamesi (1944), Profesör Ferit Kam, Hayatı ve 
Eserleri (1946), Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhaları 
(1949), Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde 
İstanbul (1958), Tarih Boyunca Türk Dili (1961), Türk Edebiyatı 
Tarihi I (1973).
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Dilekçe yazarken aşağıdaki kurallara mutlaka uyulmalıdır:  
• Dilekçe, düz beyaz A4 kâğıdın tek yüzüne yazılır, kâğıdın arka tarafı 

kullanılmaz. 
• Dilekçe yazılırken mavi ya da siyah mürekkepli kalem kullanılır. 
• Dilekçede mutlaka adres ve telefon bilgisi yer almalıdır. 
• Dilekçe verilen tarih, arz/rica ifadesinden sonra konulmalıdır. 
• Dilekçe verilen kurumun adı, dilekçenin baş tarafına tam olarak 

yazılmalıdır. 
• Dilekçe metninde açık, anlaşılır bir anlatım kullanılmalıdır. 
• Kâğıt kullanılırken sayfa düzenine dikkat edilmelidir. 
• Dilekçeye eklenmesi gereken belge veya belgeler varsa, adres ve telefon 

bilgisinin alt tarafına ekler başlığı altında bunlar liste hâlinde sıralanmalı ve 
listelenen belgeler dilekçeye eklenmelidir. 
 

Şekil 5.2. Dilekçe Örneği 

 

 
Dilekçe yazılırken arz ve 
rica ederim ifadelerinin 

kullanımına dikkat 
edilmelidir.  
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Rapor 

Günlük yaşam içinde gelişen bazı olguların, olayların ya da durumların kayıt 
altına alınması gerekebilir. Bu kayıt altına alma işlemi aslında o olgunun, olayın ya 
da durumun resmî işlemlerde kullanılabilecek belge hâline getirilmesidir. Mesela 
bir kişinin hastalanması sonucunda sorumluluklarını yerine getirememesi 
yüzünden, zor durumda kalmaması için hastalık durumunu belgelendirmesi 
gerekir. İşte bu belgelendirme süreci sonucunda hazırlanan belgeye rapor adı 
verilir. 

Rapor, belirli bir konu üzerinde o konunun uzmanı veya uzmanları 
tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarının yazılı olarak ifade edilmesidir. 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere raporlar belirli bir alanda uzman olan kişilerin 
hazırlayacakları form yazılar arasında yer alır. Raporların;  

• Sağlık kuruluşları tarafından hazırlanan sağlık raporları,  
• Bir araştırmanın sonucunda ortaya konulan bilgilerin yer aldığı araştırma 

sonuç raporları,  
• İhtilaflı durumları çözmek için ilgili alanın uzmanları tarafından hazırlanan 

bilirkişi raporları gibi türleri bulunmaktadır. 
Görüldüğü üzere rapor türü birçok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlıktan eğitime, ticaretten sanata kadar farklı alanlarda rapor hazırlanmasına 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kadar farklı alanda kullanılan raporların yazımında 
da birtakım kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu kuralları şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Raporlar resmî işlemlerde kullanılacak belgeler olduğundan, rapor 
yazımının mutlaka açık ve anlaşılır bir dille yapılması gerekir.  

• Rapor yazımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de rapor 
yazılırken objektif davranılmasıdır. Özellikle bilirkişi raporlarında insanların 
birtakım kazançlar elde edebileceği ve kayıplar yaşayabileceği göz önünde 
bulundurularak, hazırlanacak raporlara kişisel görüşlerin ve önyargıların 
karıştırılmaması ve insanların haksızlığa uğramamasına özen 
gösterilmelidir. 

• Raporlar hazırlanırken şekilsel özelliklere ve yazım kurallarına mutlaka 
uyulmalıdır. Rapor A4 beyaz kâğıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalı, 
mümkünse bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve sayfa düzenine mutlaka 
dikkat edilmelidir. 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Cep telefonu faturanızı aldınız ve faturadaki miktarın fazla 

olduğunu düşünüyorsunuz. Fatura tutarının yeniden 
hesaplanması için cep telefonu operatörünüze hitaben, 
kurallara uygun bir dilekçe hazırlayınız.

 
Rapor hazırlanırken 

bireysel duygulara ve 
düşüncelere yer 

verilmemeli, objektif 
davranılmalıdır.  
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• Eğer rapor bir kişi tarafından hazırlanmışsa kişisel rapor, bir ekip 
tarafından hazırlanmışsa ortak rapor olarak adlandırılır. Rapor resmî bir 
işleme istinaden hazırlanmışsa ister kişisel rapor isterse ortak rapor olsun, 
mutlaka raporun her sayfası hazırlayan kişiler tarafından paraflanmalı ve 
ilgili sayfa imzalanmalıdır.  

• Raporlarda öne sürülen fikirler ve bulgular delillerle açıklanmalı ve 
okuyanların zihninde herhangi bir soru işaretinin kalmamasına özen 
gösterilmelidir. 

• Raporun hazırlık aşamasında konuyla ilgi ulaşılabilen bütün kaynaklara 
başvurulmalı ve rapor sağlam bilgilere dayanmalıdır. 

Tutanak 
Belirli bir gündemle yapılan bir toplantının, ani gelişen bir olayın ya da 

sonradan tekrar edilmesi mümkün olmayan bir durumun katılımcıların veya 
şahitlerin ifadelerine dayanarak yazıya geçirilmesi ve resmiyet kazandırılması 
işlemi sonucunda hazırlanan belgeye tutanak adı verilir. "Toplantı Tutanağı", 
"Hasar Tespit Tutanağı", "Olay Yeri" "İnceleme Tutanağı" ve "Buluntu Eşya 
Tutanağı" gibi çeşitleri bulunan tutanaklarda dikkat edilmesi gereken en önemli 
husus, kayıt altına alınan durum ve olayla ilgili bilgi, belge ve dokümanların tam 
olarak kaydedilmesidir. 

Tutanak tutulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:  
• Tutanak, beyaz A4 kâğıdın yalnızca bir yüzüne yazılır ve her sayfaya 

mutlaka sayfa numarası verilir. 
• Tutanağın ilk sayfasında ve sonuç bölümünde hazırlanan belgenin tutanak 

olduğu belirtilmelidir. 
• Tutanaklar bilgisayar ortamında veya elle yazılabilir. Elle yazılan 

tutanaklarda tükenmez veya mürekkepli kalem kullanılır. Tutanak 
hazırlanırken kurşun kalem gibi kolay silinebilir kalemler kullanılmaz. 

• Tutanakta olaylar oluş sırasına göre, yani kronolojik olarak anlatılır.  
• Tutanaklarda silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz. Eğer düzeltilmesi 

gereken bir yer olursa, düzeltilecek ifadenin üzeri tek çizgiyle çizilir, 
parantez içerisinde kaç sözcüğün üzerinin çizildiği belirtilir ve doğru ifade 
yazılır. Düzeltme yapılan yerin üzeri, düzeltme yapan kişi tarafından 
paraflanır. 

• Tutanak tutma işi tamamlandığında taraf olan herkes tarafından imzalanır. 
Tutanak birden fazla sayfadan oluşuyorsa her bir sayfa imza atanlar 
tarafından ayrıca paraflanır. İmzasız tutanakların herhangi bir geçerliği 
yoktur. 

• Tutanakta belirtilen olay ya da durumu açıklayan resim belge vb. varsa 
bunlarda tutanağa eklenmeli ve kaç tane ek bulunduğu tutanakta 
belirtilmelidir. 

Mektup 
Birbirlerinden uzakta olan insanların; duygu, düşünce ve isteklerini 

duyurmak, haberleşmek amacıyla başvurdukları bir yazı türüdür. 

 
Paraf, yalnız ad ya da ad 

ve soyadın baş 
harflerini yazmak 

suretiyle atılan kısa 
imza olarak 

tanımlanmaktadır. 
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Özellikle son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte mektup yazma 
alışkanlığı önemli ölçüde azalmıştır. Kâğıt üzerine yazılıp, posta aracılığıyla 
gönderilen mektupların yerini elektronik postalar almıştır. 

Yazılı edebiyatın önemli türlerinden biri olan mektubun, okuyucuyu 
etkilemesi bakımından, biçim ve öz konusunda bazı özellikler taşıması 
gerekmektedir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

• Mektup, çizgisiz beyaz kâğıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır. 
• Mektup yazarken siyah ya da mavi mürekkepli kalem kullanılmalı, kurşun 

veya tükenmez kalem kullanılmamalıdır. 
• Mektup açık, okunaklı, düzgün bir yazıyla yazılmalı, el yazısı tercih 

edilmelidir. 
• Mektuba, yazılan kişiye uygun bir hitapla başlanmalıdır. 
• Kâğıt kullanılırken kenarlardan uygun miktarda boşluk bırakılmalıdır. 
• Mektubun sağ üst köşesine tarih atılmalıdır. 
• Mektup iyi dileklerle bitirilmeli ve imzalanmalıdır. 

Mektuplar içeriklerine göre özel mektup, edebî mektup ve resmî mektup 
olarak üçe ayrılmaktadır. 

Özel mektuplar: Eş-dost, akraba gibi yakın çevreye yazılan mektuplardır. Bu 
tür mektuplarda herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Özel mektuplar 
yazılırken dikkat edilmesi gereken hususların başında, duyguların mektubun 
muhatabına aktarılması gelmektedir. Duyguların mektup yazılan kişiye aktarılması 
için içten ve yalın bir dille yazılması gerekir. Özel mektuplar adından da anlaşılacağı 
üzere kişiye özeldir. Bu sebeple başkaları tarafından okunması ve muhatabın 
kendisine yazılan bir mektubu başkalarına okutması doğru değildir.  

Edebî mektuplar: Herhangi bir sanat dalında faaliyet gösteren sanatçıların 
kültür, sanat ve edebiyat üzerine birbirlerine yazdıkları mektuplar edebî mektup 
olarak adlandırılır. Her ne kadar bu mektuplar özel mektup olarak ele alınabilirse de 
bireysel duygu ve düşüncelerden daha çok sanatsal ve kültürel meseleler üzerine 
düşünceler ifade edildiği için bu türden mektuplar edebî mektuplar sınıfında yer 
alır. Edebî mektuplar, yazıldığı dönemin özelliklerini yansıttığı ve mektubu yazan 
sanatçıların ilgili konudaki düşüncelerini ihtiva ettiği için sanat ve edebiyat tarihi 
açısından önemli belgelerdir. Edebî mektuplardaki üslup, özel mektuplardakinden 
daha üst seviyededir. Belli yerlerde ifade tarzlarıyla bu tür mektuplar, edebî eser 
hüviyetine de haiz olabilir. Edebiyatımızda bu özelliğe sahip en önemli eserlerden 
biri Fuzûlî’nin şiir formunda kaleme aldığı meşhur “Şikâyetname” isimli 
mektubudur. Birçok sanatçının edebî mektupları sonradan bir araya getirilmiş ve 
kitap hâlinde yayımlanmıştır. 

Resmî mektuplar: Kişilerle kurumlar veya kurumlarla kurumlar arasında 
yazılan mektuplara resmî mektup denilmektedir. Bu mektupların en önemli özelliği, 
resmî belge özelliği taşımasıdır. Bu kapsamda daha önce açıklanan dilekçe türü 
aslında bir resmî mektuptur. Bu tür mektuplarda şekille ilgili özelliklere mutlaka 
dikkat edilmelidir. Anlatımda gereksiz ayrıntı vermekten kaçınılmalı; sade, açık ve 
anlaşılır bir üslup kullanılmalıdır. 

 
Mektupta tarih, kâğıdın 
sağ üst köşesine yazılır.  
Yazılan mektup mutlaka 

imzalanmalıdır. 
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Ö
rn

ek
• 16-17.VIII.1940, Adana 
Servet’im,

•Fotoğrafçıya gittim. İstediği gibi poz verdim. Sonra bana, benim 
yerime tanımak istemediğim bir tip vermesin mi? Ne yapsa 
beğenirsin. Beni allamış pullamış on sekiz yaşına indirmiş. Beni 
Servet'imin karşısına çocuk olarak çıkaracak. Fotoğrafçı "gül" 
falan deyince ben kırıtmışım, ağzım kulaklarıma varmış. 
Beğenmedim onu, beğenmedim. Bilmem sen beğenecek 
misin?Ben de kızdım, geldim mektebe. Benim makinanın 
karşısına geçtim. "Çek bakalım benim resmimi dedim" çekti... 
Hava sıcaktı. Terliydim. Öfkeliydim. Bu resmi bu hâliyle 
büyüttüler. Onda da yüzümün arızalarını, çizgilerini buldum. 
Aldım elime kalemi. Zayıf yüzümü biraz toplu bir hale getirdim. 
Terden yüzüm yol yol olmuştu. Onları kapattım.
•Sakın üzerinde bir lastik gezdireyim deme pürüzler çıkar rezil 
olurum. Kendimi fotoğrafçının değiştirdiğinden başka türlü 
değiştirmiş oldum. Bu, bugünün değil yarının resmi oldu. 
Sayende toplarsam, düzelirsem böyle olacağım.

•Ne yapalım kendimi sana beğendirmek için böyle yaptım. 
Hoşgör canım. Yine de beğendirebildim mi bilmem. Çok merak 
ediyorum. Merakta bırakma beni. Bu resmin kıymeti benim 
resmim oluşundan değil; öyle demek istemedim, elimin emeği 
oluşunda, üzerinde üç saat uğraştım inan. Bunu beğeniver, 
olmaz mı canım, hatır için ne olur!

•Bana yakından değil, uzaktan bakacaksın, ışığa kurşun kalemin 
parıltıları belli olmayacak şekilde tutacaksın. Güzel bir resim 
değil fakat canlı bir resimdir. Bu resim yanılmıyorsam biraz da 
ağabeyine benziyor. Onun bundan daha gür kaşlı, dağınık saçlı 
bir resmi vardı hani. Ona benzemek beni sana biraz daha 
yaklaştırdığı için sevdim. Bu elimin emeği resmi sen de 
sevebilir misin?

•Arkasını bir ışık menbasına tutarsan daha canlı görünür.
•Bu da Servet'ime bu kadarcık bir resim mektubu olsun e mi? 
Adına onyedinci mektup diyelim.

•Daha gelmeyecek misin canım benim?

• Arif Nihat Asya
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Ö
ze

t
• FORM YAZILAR 
•İnsanlar farklı zamanlarda ve zeminlerde kendilerini ifade etmek için yazılı 

anlatıma başvururlar. Bu süreçte yazılı anlatım türleri ortaya çıkar. Form 
yazılar gündelik hayatta birtakım iş ve işlemleri yerine getirmek için 
kullanılan yazılı anlatım türleri olarak ifade edilir. Form yazıların bazıları 
resmî işlemlerde kullanıldığı için bu türlerin özelliklerini bilmek ve bu tür 
belgeleri hazırlarken uyulması gereken kurallara uymak çok önemlidir.

• ÖZ GEÇMİŞ (OTOBİYOGRAFİ) 
•Bu ünitede ilk olarak kişilerin kendi hayat hikâyelerini yazdıkları öz geçmiş 

(otobiyografi) türü üzerinde durulmuştur. Öz geçmiş hazırlanırken daha önce 
hazırlanmış şablon hâlindeki formlar kullanılabileceği gibi, düz yazı ve şiir 
şeklinde de öz geçmiş yazılabileceği ifade edilmiştir.

• BİYOGRAFİ
•Tanınmış kişilerin hayat hikâyelerinin başka kişiler tarafından yazıldığı yazı 

türü ise biyografi olarak ifade edilmiştir.
• DİLEKÇE
•Form yazı türlerinin günlük hayatta kullanılan türlerinden en önemlisi, resmî 

işlemlerde kullanılan bir form yazı türü olan dilekçedir. Resmî işlemlerde 
herhangi bir problem yaşamamak adına dilekçe yazımı ile ilgili kuralları 
bilmek ve bu kuralları dilekçe yazımında uygulamak son derece önemlidir.

• RAPOR
•Bir diğer form yazı türü olan raporlar, alan uzmanı ya da uzmanları 

tarafından bir konunun ayrıntılarıyla ele alınıp yazıya dökülmesi suretiyle 
oluşturulmaktadır. Raporlar bir kişi tarafından hazırlanmışsa kişisel rapor, bir 
ekip tarafından hazırlanmışsa ortak rapor olarak adlandırılır. Rapor 
hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, raporu hazırlayan kişi 
ya da kişilerin objektif yani tarafsız davranmalarıdır.

• TUTANAK
•Tutanaklar, yapılan bir toplantının, ani gelişen bir olayın ya da sonradan 

tekrar edilmesi mümkün olmayan bir durumun katılımcıların veya şahitlerin 
ifadelerine dayanarak yazıya geçirilmesine işlemi sonucunda hazırlanan 
belgedir. Tutanağın "Toplantı Tutanağı", "Hasar Tespit Tutanağı", "Olay Yeri" 
"İnceleme Tutanağı" ve "Buluntu Eşya Tutanağı" gibi türleri bulunmaktadır. 
Tutanaklarda silinti ve kazıntı yapılmamalıdır. Tutanak tutulurken yanlışlık 
yapılması durumunda yanlışın üstü tek çizgi ile çizilmeli, daha sonra parantez 
içerisinde kaç sözcüğün üstünün çizildiği belirtilmeli ve çizilen yerin üzeri 
paraflanmalıdır.

• MEKTUP
• Eski çağlardan bu yana kullanılan mektup ise haberleşme maksadıyla 

kullanılan yaygın bir tür olarak dikkat çekmektedir. Her ne kadar gelişen 
teknoloji ile birlikte kâğıt üzerine yazılan mektuptan elektronik ortamda 
oluşturulan e-postaya dönüşmüş olsa da mektup türü form yazılar içerisinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Mektubun yakın arkadaşlar, dostlar ve akrabalar 
arasında yazılan özel mektup, sanatçıların ve edebiyatçıların sanat 
konusundaki düşüncelerini birbirlerine aktardıkları edebî mektup ve kişilerle 
kurumlar veya kurumlarla kurumlar arasında yazılan resmî mektup şeklinde 
adlandırılan türleri bulunmaktadır.

• Bütün form yazılarının taşıdıkları ortak özellikler şu şekilde sıralanabilir:
• Form yazılar hazırlanırken mutlaka üsluba ve yazılan türün özelliklerine 

dikkat edilmelidir.
• Form yazıların tamamı başka biri ya da birileri tarafından okunacağı için hem 

yazım hem de anlatım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Dilekçe, tutanak, rapor ve mektup gibi türlerde belge oluştururken 

kullanılacak kâğıdın çeşidinden kalemine türüne kadar seçim yapılırken 
dikkatli olunmalıdır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Dilekçe yazımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Dilekçe yazılırken mavi ya da siyah mürekkepli kalem kullanılır. 
b) Dilekçenin verildiği tarih kâğıdın sağ üst köşesine yazılmalıdır. 
c) Dilekçe verilen kurumun adı dilekçenin baş tarafına tam olarak 

yazılmalıdır. 
d) Dilekçe metninde açık, anlaşılır bir anlatım kullanılmalıdır. 
e) Dilekçe yazılırken sayfa düzenine dikkat edilmelidir. 

 

2. Alanında uzman kişilerin bir durumu ortaya koymak için yazdıkları form 
yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tutanak 
b) Biyografi 
c) Rapor 
d) Mektup 
e) Öz geçmiş 

 

3. Mektup türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Mektuplar; edebî, özel ve resmî olarak üçe ayrılmaktadır. 
b) Mektup yazılırken çizgisiz, beyaz kâğıt kullanılmalıdır. 
c) Mektup yazılırken okunaklı el yazısı tercih edilmelidir. 
d) Mektup yazılan kişiye uygun hitap kullanılmalıdır. 
e) Mektup yazarken tükenmez veya kurşun kalem kullanılmalıdır. 

 

4. Bir kişinin kendi hayat öyküsünü anlattığı yazı türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Otobiyografi 
b) Biyografi 
c) Mektup 
d) Anı 
e) Sohbet 

 

5. Bir durumun ya da işlemin kayıt altına alınarak ona resmiyet 
kazandırılması maksadıyla yazılan form yazı türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Biyografi 
b) Rapor 
c) Tutanak 
d) Mektup 
e) Öz geçmiş 
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6. Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin başkaları tarafından anlatıldığı yazı türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Biyografi 
b) Anı 
c) Mektup 
d) Rapor 
e) Otobiyografi 

 

7. Mektupların sağ üst köşesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? 
a) Adres 
b) Hitap sözcüğü 
c) İsim soy isim 
d) Tarih 
e) İmza 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi resmî makamlara yazılan bir mektuptur? 
a) Tutanak 
b) Dilekçe 
c) Öz geçmiş 
d) Biyografi 
e) Başvuru formu 

 

9. Belirli bir gündemle yapılan toplantılardan sonra hazırlanması gereken 
form yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Dilekçe 
b) Tutanak 
c) Tasdikname 
d) Arz-ı Hâl 
e) Tebellüğ belgesi 

 

10. Form öz geçmişlerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
a) Eğitim bilgileri 
b) Kişisel bilgiler 
c) İletişim bilgileri 
d) İş tecrübeleri 
e) Fobileri 

 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 

1.b, 2.c, 3.e, 4.a, 5.c, 6.a, 7.d, 8.b, 9.b, 10.e 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Öğretici yazı türlerini 

öğrenebilecek,
•Öğretici yazı türlerinin özelliklerini 

kavrayabilecek,
• Öğretici yazı türleri arasındaki 

farkları açıklayabilecek,
• Öğretici yazı türlerinin 

özelliklerine uygun metinler 
oluşturabilecek,

• Öğretici yazıları biçim ve içerik 
açısından incelebileceksiniz.

ÜNİTE 

1 
© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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GİRİŞ 
Bilmek ve bildiklerini paylaşmak insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından 

biridir. Hayatın içerisinde karşılaşılan durumları, olayları ya da olguları 
anlamlandırmak ve ortaya çıkan bu anlamı çevredeki diğer insanlara anlatmak için 
çeşitli yollar geliştirilmiştir. Bu yolların başında da öğretici yazılar çerçevesinde 
geliştirilen türler gelmektedir. Öğretici yazı türlerinin başında makale türü 
gelmektedir. Makaleler, okuyucusunu bilgilendirme amacı taşıyan, her türlü 
konuyu, olayı ya da durumu ele alan, bunları kanıtlama yoluna giden düşünce 
yazısı olarak tanımlanmaktadır. Makaleler genel itibarıyla bilimsel araştırma 
makaleleri ve gazete/dergi makaleleri şeklinde iki grupta değerlendirilmektedir. 
Bir diğer öğretici yazı türü olan deneme, her türlü konuda yazarın kendi görüşlerini 
kanıtlama amacı taşımadan okurla sohbet havasında, konuşur gibi kaleme aldığı 
yazı çeşididir. Herhangi bir sanat ya da bilim yapıtının olumlu-olumsuz özelliklerini 
irdeleyen yazılar olarak tanımlanan eleştiri türü de öğretici yazılar arasında yer 
almaktadır. Fıkra ise yazarın güncel olaylarla ilgili olarak kendi görüşlerini de 
katarak yazdığı yazı türüdür. Gezi (seyahat) yazıları, bir yazarın okurları için yurt içi 
ya da yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici bulduğu yönlerini yansıttığı 
düzyazı türüdür. Herhangi bir sanat, bilim ya da meslek dalında ün yapmış birinin 
başından geçenleri, döneminde yaşanmış olan olaylarla ilgili bilgi ve gözlemlerini 
anlattığı yazılara anı adı verilmektedir. Röportaj da ise esas olan herhangi bir konu 
hakkında o konu ile ilgili kişilerle görüşüp bilgi toplamak ve daha sonra toplanan 
bilgileri belirli bir düzen dâhilinde yazıya geçirmektir. 

YAZILI ANLATIM TÜRLERİ 

Öğretici Yazılar 

Yazılı anlatım türlerinin en önemlilerinden biri olan öğretici yazılar, bilgi 
aktarma işlevi gören ve okuyan kişilerde bir düşünce oluşturmaya çalışılan yazı 
türlerini ihtiva etmektedir. Öğretici metinlerin alelade yazılardan en büyük farkı; 
metni belli kısımlara bölerek verilmek istenen bilgiyi, daha anlamlı kılmak ve 
öğrenmeyi kolaylaştırmak için sistematik bir şekilde sunmalarıdır. 

 Makale 

Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir olayı değerlendirmek, bir 
araştırmanın sonuçlarını açıklamak üzere, çeşitli kanıtlardan faydalanarak 
inandırıcı bir üslupla kaleme alınan gazete veya dergi yazılarına makale denir. 

Makale fikir yazısıdır; bu sebeple ağır başlı, ciddi bir tavrı vardır. Makalede 
yazarın inandırıcı bir üslubu, savunduğu bir fikri bulunur. Yazının ana fikrini 
geliştirmek ve ispatlamak için çeşitli örnekler verilir. 

Edebiyatımızda makale türünün ilk örnekleri, Tanzimat Dönemi’nde 
çıkarılan gazetelerde görülmeye başlanır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Türk 
edebiyatında makale türünün ilk örneği, İbrahim Şinasi’nin Tercüman-ı Ahvâl 
Mukaddimesi’dir. 

 
Türk edebiyatında ilk 

makale, Tanzimat 
Dönemi’nde İbrahim 

Şinasi tarafından 
yazılmıştır.  
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Bir makale, temel olarak ileri sürülen fikrin tanıtıldığı bir giriş, ileri sürülen 
fikrin örneklerle kanıtlanmaya çalışıldığı bir gelişme ve bütün anlatıların 
sonucunda varılan kanaatin ifade edildiği bir sonuç bölümlerinden oluşur. 
Makaleler gazete/dergi makaleleri ve bilimsel makaleler olmak üzere iki farklı 
türde kaleme alınabilirler. Gazetelerde yayımlanan makalelerden farklı olarak 
bilimsel araştırmaların sonucunda yazılan makalelerde bu üç bölüme ek, 
çalışmanın özünün sunulduğu özet ve faydalanılan kaynakların yer aldığı bir 
kaynakça bölümleri de yer alır. 

Makale yazım ilkeleri 

Yazılan makalenin başarılı ve amaca uygun olması için şu hususlara dikkat 
edilmelidir: 

• Makale yazılacak konu hakkında bilgi sahibi olunmalı, bunun için gerekli 
araştırmalar yapılmalıdır. 

• Mevcut bilgiler uygun bir üslupla yorumlanmalıdır. 
• Ele alınan konudaki bakış açısını destekleyici bilgi, belge ve örneklere yer 

verilmelidir. 
• Makalenin kaleme alındığı alana ve amaca uygun bir üslup kullanılmalıdır. 
• Anlatımda I. tekil kişi (ben) yerine III. tekil kişi (o) anlatımı tercih 

edilmelidir. 
• Dil anlaşılır, üslup da akıcı olmalıdır. 
• Bilimsel bir makale hazırlanırken alıntı yapılan kaynaklar, usulüne uygun 

olarak belirtilmelidir. İntihal gibi etik birtakım sorunların ortaya çıkmaması 
için kaynak göstererek alıntı yapılması, makale yazımının en temel 
kurallarından biridir. 

Deneme 
Günlük hayattan alınan herhangi bir konu üzerinde bir ispat amacı 

güdülmeden kaleme alınan yazılara deneme denir. Deneme, her ne kadar öğretici 
türler içerisinde yer alan bir fikir yazısı olsa da gerek konu ve gerekse üslup 
bakımından makaleye göre farklılıklar arz etmektedir. 

Deneme yazarı, okuyucu karşısında öğretici bir tavır takınmaz. Ancak yazar, 
bazen doğruyu o kadar isabetle tespit eder ki, deneme olarak yazılan metin, ister 
istemez öğretici bir havaya bürünür. Yazar, bunu sert bir üslupla değil, aksine 
yumuşak bir dille sohbet havası içinde verir. Deneme yazıları bu yönüyle sohbete 
benzer, ancak olayları birden açıklayışı ve çözümlemeye gidişi ile sohbetten ayrılır. 

Deneme yazarken herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Deneme yazarı 
kendisini etkileyen bir konuda, ispat amacı gütmeksizin duygularını olduğu gibi 
yazıya döker. Konu sınırlaması olmaması yazarın rahat hareket etmesini sağlayan 
bir özellik olarak dikkat çeker. 

Deneme türünün dünya edebiyatındaki ilk temsilcisi 16. yüzyılda yaşayan 
Fransız yazar Michel Eyquem de Montaigne’dir. Türk edebiyatındaki önemli 
deneme yazarları arasında ise Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Bedri Rahmi 
Eyuboğlu ve Nermi Uygur gibi isimler sayılabilir. 

 
İntihal; makale, kitap 

vb. türde yazılan 
eserlerde, eseri yazan 
kişinin başka kişilerin 

düşüncelerini veya 
buluşlarını kaynak 

göstermeksizin kendine 
aitmiş gibi 

kullanmasıdır. 
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Deneme türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Yazar; konuda, anlatımda, üslupta ve planda serbesttir. 
• Deneme yazarı samimi bir üslup kullanır. 
• Yazar, gözlemlerinden ve deneyimlerinden yararlanır. Kişisel duygu ve 

düşüncelerine yer verir ama bunları ispatlamaya çalışmaz.  
• Yazar kendisiyle konuşur gibi, hatta yanında biri varmış da duygu ve 

düşüncelerini onunla paylaşıyormuş gibi yazar. 
• Deneme türünde yazılan eserler, bazen diğer öğretici yazı türleriyle 

karıştırılır. Ancak konunun işlenişi, seçilen üslup, ispata gidilmeyişi, kesin 
sonuçlar verilmeyişi, bilgiçlik taslanmayışı gibi özellikleri ile diğer türlerden 
ayrılır. 

 

 
Fıkra 

Fıkra, genellikle olayların ve durumların komik yönlerinin anlatıldığı bir tür 
olarak bilinmektedir. Hâlbuki gazetelerde yer alan ve bir konunun, durumun ya da 
olayın farklı yönlerini konu edinen fikir yazılarına da fıkra denilmektedir. Fıkralar 
genellikle toplumun aksayan yönlerinin çeşitli anlatım yolları kullanılarak ele 
alındığı yazı türleridir. 

Ö
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•KENDİNE ACINDIRMAK
•Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça, yakışıksız bir 
huyumuz vardır; dertlerimizle dostlarımıza acındırmak, 
kendimize vah vah dedirtmek.

•Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz 
neredeyse. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı 
gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı 
göstermediler mi darılır, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, 
yanıp yakınmalarını isteriz. Oysaki, insan, sevincini büyülterek 
anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak. Kendine yok yere acındıran, 
gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Durmadan 
vahlanan kimse vahlanılmaz olur. Kendini canlı iken ölü 
göstereni, canlı iken ölü görebilir herkes. Öylelerini gördüm ki, eş 
dost kendilerini gürbüz, keyifli görecek diye ödleri kopar, 
iyileşmiş sanılmamaları için gülmelerini tutarlardı. Sağlık kimseyi 
acındırmadığı için, nefret ettikleri bir şey olurdu. İşin tuhafı o 
gördüğüm kimseler kadın da değildi.

•Montaigne

 
Deneme türünün en 

belirgin özelliği, yazarın 
kullandığı samimi 

üsluptur. 
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 Fıkra yazarları konu hakkındaki fikirlerini ispatlama amacı gütmeden, 
samimi bir üslupla kaleme alırlar. Fıkralar bu yönüyle deneme türüne 
benzemektedir. Ancak fıkra türünde denemeden farklı olarak, toplum hayatının 
aksayan yönleri belli noktalarda eleştirel bir tavırla ifade edilir. Fıkra yazarının 
düşüncelerini ispatlama ve okuyucuları kendisi gibi düşündürme çabası 
bulunurken, deneme yazarının böyle bir endişesi yoktur.  

Fıkralar düşünceleri ispatlama ve okuyucuyu etkileme yönleriyle makalelere 
benzer, ancak iki tür arasında üslup farkı bulunmaktadır. Fıkralar daha samimi bir 
üslupla yazılırken makalelerde daha ciddi bir hava hâkimdir.  

Fıkra türü çok sıkı kuralları olmaması sebebiyle kolay gibi görünse de 
yazılması zor olan yazı türlerinden biridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleştiri 

Bir fikri, bir düşünceyi ya da bir eseri bütün yönleri ile inceleyip, 
değerlendirme amacını taşıyan yazılara eleştiri yazısı denir. Eleştiri kavramının bir 
diğer karşılığı ise “tenkit”tir. Tenkit kelimesi Arapça “nakd” kökünden türetilmiş bir 
kelimedir ve nakd kelimesi alınacak bir nesne için ödenecek bedel anlamına 

 
Fıkra türünün en 

önemli ayırıcı vasfı, 
toplumun aksayan 

yönlerinin eleştirel bir 
üslupla ele alınmasıdır. 
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•ŞİKÂYETLER
•Hemen her akşam eve içim sıkkın dönüyorum. Niçin? Bu niçinin 
yanıtı yok. Bir işimi sarpa sardı? Bir yeri mi ağrıyor? Birisiyle mi 
çatıştım? Hayır… Sadece içim sıkkın.

•Belki siz benim gibisiniz. Belki herkes, bütün vatandaşlar böyle, 
nedensiz bir bunaltı içindeler…

•Hayır, hayır, bu üzüntülerin nedeni mi yok dedim?... Evet, nedeni 
yok, amma nedenleri var.

•Dikkat ediyorum; bizim bütün büyük şikâyetlerimiz, bir küçük 
şikâyetler toplamıdır; ruhumuzun kumbarasını, hemen hemen 
hiçbir değeri kalmayan metelikler gibi, metelik kıymetini aşmaz 
gündelik şikayetlerimiz dolduruyor. Eğer, bir ilmi simya uzmanı, 
akşam karanlığında yüzümüzde satır satır uzanan çizgiler okusa, ne 
küçük, ne değersiz, ne hiçten dertler dinleriz.

•İskele kapısını geç açan memur, gişede bulunmayan biletçi, 
tramvayı durduramayan vatman, sokağı yüzünüze süpüren 
temizlik işçisi, fazla para isteyen şoför, parmakları kopan berber, 
karası elinize sıvanan gazete, merhametinizi iğrendiren dilenci…

•İşte Tanrı’nın günü, ruhumuzun kumaşını delik deşik eden güveler. 
İnsan denen büyük kıymeti, küçük ihmallerin kurbanı olmaktan 
kurtarmalıyız.

•Yusuf Ziya ORTAÇ
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gelmektedir. Buradan hareketle tenkit de kıymet verme, değer biçme anlamlarına 
gelmektedir. 

Özellikle günlük yaşamda eleştiri kelimesinin olumsuz anlam kazanması 
sebebiyle eleştiri sadece ele alınan konunun kötü yönlerinin ifade edilmesi olarak 
zihinlere yerleşmiştir. Oysaki iyi bir eleştiri yazısı, ancak üzerinde durulan konunun 
olumlu ve olumsuz bütün yönlerinin ele alınması ile oluşturulabilir. 

 Bir fikir, bir konu veya bir eser üzerine eleştiri yazabilmek için ilk şart, 
eleştiri yazılacak hususta ayrıntılı bilgi sahibi olmaktır. Bir kişinin tam olarak 
bilmediği ve anlamadığı konularda eleştiri yazmaya kalkışması, o kişi için olumsuz 
sonuçlar doğurabilir. Eleştiri yazımındaki ikinci şart ise fikirlerin ve düşüncelerin 
kişiselleştirilmemesi ve objektif davranılmasıdır. 

Eleştiri türünün özellikleri şunlardır: 

• Eleştiri yazıları da diğer türlerde olduğu gibi bir plana bağlı olarak yazılır. 
Plan yapılırken eleştiri yazısı yazılacak eserin tanıtıldığı bir giriş bölümü, 
düşüncelerin ve eleştirilerin ele alındığı gelişme bölümü ve düşüncelerin 
sonuca bağlandığı sonuç bölümüne yer verilir. 

• Eleştiri yazısı kaleme alınırken üzerinde durulan esere bağlı kalınır. Seçilen 
eserin kapsamı dışında kalan konulara yer verilmez. Ele alınan eserin iyi ya 
da kötü yönleri eserden alınan örneklerle açıklanmalıdır.  

• Üzerine eleştiri yazısı kaleme alınan eser, bütün yönleriyle 
değerlendirilmeli, kendisiyle benzerlik arz eden diğer eserlere göre 
durumu da belirtilmelidir. İncelenen eserin benzeri olan diğer eserlerden 
üstün olan ve zayıf kalan yönlerine işaret edilmelidir. 

• Eleştiri yazısı kaleme alan yazar, değerlendirmelerde bulunurken nesnel 
(objektif) davranmalı, öznel (subjektif) değerlendirmelerden kaçınmalıdır. 
Eleştiri yaparken öznel bir tutum takınmak, lehte veya aleyhte birtakım 
önyargılı tutumlar içinde olmak eleştiri yazısının tarafsızlığına gölge 
düşürecek ve eleştiri yazısının amacına ulaşmasına belli noktalarda engel 
olacaktır. 

• Eleştiri yazısı yazan kişinin mutlaka ilgili alanda uzman olması gerekir. 
Eleştiri yazısı yazmanın en temel kurallarından biri, eleştiri yazısı yazan 
kişinin, bilgi seviyesini eleştirdiği eseri yazan kişiye bilgi seviyesi 
bakımından denk veya ondan fazla olmasıdır. 

 
Eleştiri türünde, ele 
alınan bir hususun 
yalnızca olumsuz 
yönleri üzerinde 

durulmaz. 
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•HALİKARNAS BALIKÇISI
•Halikarnas Balıkçısı takma adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı 
(1886- 1973), öykücü ve romancı olarak, Ege ve Akdeniz 
kıyılarımızın, ekmeğini çekişe dövüşe denizden çıkaran yoksul, 
ama namuslu insanlarının yaşam serüvenini, bu bölgelerin taşı 
toprağı, ormanı dağı, mitolojisi efsanesiyle birlikte, şiirsel bir 
anlatımın bütün sıcaklığında coşa taşa edebiyatımıza mal eden 
ilk ve tek sanatçıdır.

•Daha babasının (Şakir Paşa) elçi olarak bulunduğu Atina’da 
geçen çocukluk günlerinde filizlenip, Oxford’daki tarih 
öğreniminde daha bir gelişerek bilinçlenen mitoloji merakı, 
meraktan da öte tutkusu, o taşkın deniz sevgisiyle sarmaş dolaş 
olarak, hikâye ve romanlarına yansır.

•Cevat Şakir, Oxford’dan klasik kültür yüküyle yurda dönünce 
(1910), resim, karikatür, dergi kapağı resimleri, çevirilerle başlar 
gazetelerde çalışmaya. 1925’te Resimli Ay dergisinde, asker 
kaçaklarının yargılanmadan kurşuna dizilmelerini konu alan bir 
öyküsü yüzünden sanatçı üç yıl Bodrum’da kalebentlik cezasına 
çarptırılır. Daha Bodrum’a ayak bastığı ilk gece ile sanatçının 
yaşamında, ömrünün sonuna kadar sürecek olan, yepyeni bir 
dönem başlar. Yurt gerçeklerinden uzakta, varlıklı, alafranga bir 
çevrede, Batı kültürüyle beslenmiş çıtkırıldım genç aydının, 
görüp yaşadığı, alışıp benimsediği dünyadan apayrı, yoksul ama 
mert deniz insanları ile karşılaşmasıdır bu. Cevat Şakir, 
Bodrum’da geçirdiği bir buçuk yıl içinde, daha başlangıçtan beri 
kafasından yüreğine, yüreğinden kafasına akıp ona gerçek 
kişiliğini aydınlatan her şeyi bulur: Denizle sarmaş dolaş doğa 
güzelliği yanında, taşı toprağıyla boğazına kadar mitolojik 
anılarla dolu bir dünya, o anılardan habersiz, günlük ekmek 
tasası içinde çırpınan yoksul ama dürüst, temiz deniz 
insanlarının imrenilesi yaşamı...

•Kalebentlik cezası biter ama ondaki deniz sevgisi, deniz 
insanlarına duyduğu hayranlık, sevgi bitmez. İstanbullardan 
kalkıp, evini barkını, kolay hayatını, rahatını elinin tersiyle bir 
yana iter ve gelip tam yirmi yıl Bodrum’da yaşar, ekmeğini 
alnının teriyle kazanan deniz insanlarının arasında.

•Önce sokaklara palmiyeler dikip, yurt dışından getirttiği 
bitkilerle şehrin dört bir yanını donatmak, bilgisini, görgüsünü 
bütün cömertliğiyle çevresine saçmakla başlar işe. Sonra, 
karşılıklı sevgi ve duygu alışverişinin potasında oluşturduğu 
zengin izlenimleri, hayal gücünün bütün yetisiyle dile getirir 
hikâye ve romanlarında. Daha öykü kitaplarının adlarından 
başlar deniz sevgisinin, insanı doğayı kucak kucağa birbiriyle 
kaynaştıran önüne geçilmez bir tutkunun serüveni. Yazarın ilk 
hikâye kitabı, Halikarnas Balıkçısı adıyla 1939’da çıkar: Ege 
Kıyılarında.
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•Onun ardından sırasıyla Merhaba Akdeniz (1947, 1962), Ege’nin 
Dibi (1952), Yaşasın Deniz (1954), Gülen Ada (1957) yayınlanır. 
Balıkçı, bütün bu öykülerde (romanlarında olduğu gibi), kara 
insanlarının yanı sıra, ama onlardan çok, umutlarını, fırtınalı 
denizlerde dalgalarla boğuşa boğuşa çoluk çocuklarının günlük 
nafakasını çıkarmaya çalışan yiğit babaların, oğulların, vefalı 
kocaların, kardeşlerin, vazgeçilmez sevgililerin ağları, sandalları, 
kürekleri yelkenleri, tekneleri ile bir bereket müjdesi gibi geri 
dönmelerini rıhtımlarda, kapı aralıklarında, damlarda 
pencerelerde bekleyen kızlı erkekli, çoluklu çocuklu kıyı 
insanlarının çileli yaşayışını verir. Kimi zaman denizin üstünde, 
kimi zaman sünger avcıları, dalgıçlarla denizlerin dibinde, renkli, 
esrarlı, sürprizli bir dünyanın ta orta yerinde buluruz kendimizi.

•Bir geçim kaygısı olmakla birlikte, o kaygıyı gerilerde bırakıp, 
kazası belası, bin bir tehlikesi güçlüğü ile bir serüven tutkusuna 
dönüşen deniz sevgisi, deniz büyüsü, Balıkçı’nın romanlarını da 
alır avucunun içine. Balıkçının ilk ve en güzel romanı olan 
Aganta Burina Burinata’nın (1946), amcası açıklarda boğulduğu 
için, denizcilikten uzaklaştırılan, evlendirilip karaya bağlanmaya 
çalışılan kahramanı genç Mahmut’u, sonunda denizin çağrısına 
dayanamayıp, enginlere teslim eder kaderini.

•Balıkçı’nın, öykücülüğü ve romancılığı yanında, bir o kadar 
önemli, bir o kadar üzerinde durulması gereken özelliği, tarih 
bilinci ve mitoloji merakıyla sivrilen, bunların da ötesinde, 
gelmişi geçmişiyle Anadolu’nun kültür kaynakları üstüne eğilen, 
gerçek bir düşünür, yurtsever bir düşünür olmasıdır. Balıkçı, bir 
yandan, mitoloji tutkusuyla Anadolu Efsaneleri (1955) ve 
Anadolu Tanrıları (1962) üzerine eğilirken, öte yandan, Batı 
kültürünü oluşturan kaynağın Yunanistan’da değil, Anadolu’da 
yeşerip geliştiğini ispatlamaya adar kendini. Anadolu’nun Sesi 
(1971) ve Hey, Koca Yurt’ta (1972) İyonya (Anadolu) kültürünün 
Yunanistan kültüründen üstünlüğünü göstermeye çalışır. Ona 
göre Batılıların Yunan Mucizesi diye belledikleri şey, aslında Ege 
bölgelerinde yeşermiş, aklı mantığı, olumlu düşünceyi başlatan 
bir çabanın, adına, göğsümüzü kabarta kabarta Ege Mucizesi 
diyebileceğimiz bir düşünce akımının ürünüdür. Balıkçı’ya göre, 
insan aklının olumlu tohumları maddeci düşünürlerle İyonya’da 
atılmıştır. Sokrates ve Platon’la bu akılcı atılım bir başka yöne 
yaptırılmış, ruh ve madde ayrılığı içinde ruha üstünlük 
tanıyarak, insan aklı 1800 yıllık bir gecikmeye uğratılmıştır.

•Doğru yanlış yönleri bir yana, Batı kültürünü İyonya dışında 
yalnız Yunanistan’a bağlayan klasik görüşe karşı çıkışı, yurt 
topraklarında, nüfus kütüğü merakına düşmeden, boy atmış, 
gelişim göstermiş her çeşit düşünceyi özümseme yolundaki 
çabası ile Balıkçı, Azra Erhat’ın deyimiyle bir kültür öncüsü 
olmuştur ve öyle anılacaktır.

•Vedat GÜNYOL
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Röportaj 
Fransızca bir kelime olan röportaj, herhangi bir konu hakkında o konu ile 

ilgili kişilerle görüşüp bilgi toplamak ve daha sonra toplanan bilgileri belirli bir 
düzen dâhilinde yazıya geçirmektir. Gelişen teknoloji ile birlikte Televizyon ve 
radyo programları için yapılan sokak röportajları da ortaya çıkmıştır. Ancak bunlar 
yazılı anlatım türü olan röportajdan farklı bir kategoride değerlendirilmelidir. 
Çünkü bu tür röportajlar yapılırken yazılı anlatım türü olan röportajdan farklı bir 
yol tercih edilmektedir. 

Röportaj türünün en önemli özelliği, seçilen konu ile ilgili birinci ağızdan bilgi 
verilmesidir. Röportajlar bu özelliklerinden dolayı tarihî bir vesika özelliği 
gösterirler. Röportajlardan hareketle hem görüşülen kişinin bildikleri, gördükleri 
ve yaşadıkları aktarılır hem de röportajın yapıldığı dönemin özellikleri de 
belirtilmiş olur. 

Söyleşi ve mülakat olarak da adlandırılan bu yazı çeşidinde başarılı 
olabilmek için iyi bir ön hazırlık yapılması gerekir. Özellikle araştırılan konunun 
bütün yönleri etraflıca değerlendirilmeli ve röportaja zemin oluşturacak sorular 
hazırlanmalıdır. 

Röportajın planlama, görüşme ve yayınlama aşamalarında aşağıdaki 
kurallara dikkat edilmelidir: 

Röportajdan önce (planlama): 
• Öncelikle röportaj yapılacak konu tespit edilmeli ve konu ile ilgili görüşü 

alınacak kişi ya da kişiler belirlenmelidir. Görüşü alınacak kişi ya da kişilerin 
ilgili alanda söz sahibi kişilerden olmaları önemlidir. Görüşülecek kişinin 
tanınmış ve görüşlerine değer verilen bir kişi olması, röportajın okunma ve 
yayılma ihtimalini artıracaktır. 

• Röportaj yapılacak kişilerle irtibat kurulup görüşmenin yapılacağı gün, saat 
ve yer belirlenmelidir. Seçilecek yer, röportaj yapmaya uygun bir ortam 
olmalıdır. Aşırı gürültülü ve kalabalık ortamlar röportaj yapmak için 
elverişli değildir. Röportaj yapılacak ortam sohbetin samimi bir havaya 
bürünmesine ve alınacak cevapların daha kapsamlı olmasına imkân 
sağlayacaktır. 

• Röportaj yapılacak konu ile ilgili olarak görüşülecek kişi ile ilgili ayrıntılı bir 
araştırma yapılmalı ve yapılan araştırma sonucuna göre sorular 
hazırlanmalıdır. Sorular, görüşme yapılacak kişinin ilgi alanına giren 
konulardan seçilmelidir. 

• Röportajdaki en önemli unsur sorulacak sorulardır. Sorular hazırlanırken 
dikkatli olunmalı, sorular röportajın amaçlarına hizmet edecek şekilde 
hazırlanmalıdır. Sorular “evet” ya da “hayır” şeklinde cevaplandırılabilecek 
şekilde dar kapsamlı veya röportajın sınırlarını aşacak ve görüşme 
yapılacak kişinin gözünü korkutacak şekilde geniş kapsamlı olmamalıdır. 

• Röportaj günü kararlaştırılan yere röportajı yapacak olan kişi, röportaj 
yapılacak kişiden önce gitmeli ve onu mutlaka karşılamalıdır. Eğer 
görüşme röportaj yapılacak kişinin evinde veya iş yerinde yapılacaksa 

 
Başarılı bir röportaj 
yapmak için iyi bir 

hazırlık süreci geçirmek 
gerekir. 
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görüşme yapacak kişi tam zamanında görüşme yerinde olmalıdır. Evde ve 
iş yerinde yapılacak görüşmeye giderken, görüşme yapılacak kişiye küçük 
bir hediye alınması nezaketen doğru bir davranış olacaktır. 

Röportaj sırasında (görüşme): 

• Röportaj yapılırken samimi bir ortam oluşturulmalı ancak samimiyet 
laubaliliğe dönüştürülmemelidir. Röportaj yapılacak kişiyle kurulacak 
seviyeli samimiyet alınacak cevapların ayrıntılı olmasını da etkileyecektir. 

• Röportaj esnasında hazırlanan soruların yanı sıra, konuyu açıklamak için 
verilen cevaplara göre anlık olarak yeni sorular da sorulabilir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus sorularda tekrara düşülmemesidir. 

• Yayın aşamasında kullanılmak üzere görüşme yapılan kişinin izni alınarak 
fotoğraf çekimi yapılmalıdır. Fotoğraf çekilirken gelişigüzel çekim yapmak 
yerine, yayında kullanılabilecek mizansenlerin hazırlanması gerekir.  

• Röportajın bitiminde görüşülen kişi ya da kişilere iyi dileklerde 
bulunulmalıdır. Röportaj yapılan yer, röportajı yapan kişi tarafından 
ayarlanmışsa görüşülen kişi mekânın dışına kadar uğurlanmalıdır. 

Röportajın sonrasında (yayınlama): 

• Röportaj ile ilgili kayıtlar gözden geçirilmeli ve yayınlanacak mecraya 
uygun hâle getirilmelidir. Röportajlar hazırlanırken soru-cevap kurgusu 
kullanılabileceği gibi, röportaj yapan kişi metni öyküsel anlatımla da 
kurgulayabilir. 

• Yayına hazırlık aşamasında röportaj üzerinde gerekli birtakım düzeltmeler 
yapılabilir. Ancak yapılan bu düzeltmelerden sonra röportajın son şeklinin 
görüşme yapılan kişiye gösterilmesi ve değişikliklerle ilgili onayının 
alınması gerekir. Bu hem yapılan röportajın daha sağlıklı bir şekilde 
yayınlanmasına hem de farklı şekillerde ortaya çıkabilecek ihtilafların 
önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.  

• Röportajlar gazete ve dergilerde yayımlanabileceği gibi röportaj yapan 
kişiler, yaptıkları görüşmeleri bir araya getirerek kitap şeklinde de 
yayınlayabilirler. Bu türde yapılan yayınlar arasında Refik Ahmet 
Sevengil’in “Her Gün Bir Ediple”, Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki” ve 
Yaşar Nabi Nayır’ın “Edebiyatçılarımız Konuşuyor” isimli eserleri sayılabilir. 

Aşağıda Refik Ahmet Sevengil’in Türk Dili Tetkik Cemiyeti Sekreteri İbrahim 
Necmi Dilmen ile yaptığı röportaj verilmiştir: 
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• Refik Ahmet Sevengil: En büyük şairimiz kimdir?
• İbrahim Necmi Dilmen: Hımmm… Önemli bir soru… Bunu 
geçelim.

• R. A. S. : En büyük romancımız kimdir?
• İ. N.D.: Bunda feci bir itiraf yapacağım: Maatteessüf Halit Ziya... 
Buna teessüf edişim Halit Ziya'yı sevmediğimden değil, ondan 
beri ona ayar bir romancı daha yetişmemiş olmasındandır.

• R. A. S. : Edebiyatımızda bir "ekol literer [edebî mektep]" 
teşekkülü temayülü görüyor musunuz?

• İ. N.D.: Henüz hayır. Bana öyle geliyor ki, bizim edebiyat ama 
şu tarihe geçmiş edebiyat değil, gerçek ulusal edebiyat, daha 
yeni kurulma devrindedir. Bir kere kurulup canlı eserler 
vermeye başladıktan sonra ekollere ayrılabilir.

• R. A. S. : Bizde kuvvetli kadın muharrir yetişmediği söylenilir; 
siz ne düşüncedesiniz?

•N.D.: Kuvvetli muharrir... Bilmem bunu ne ile ölçmeli? Eski 
şairler içinde meselâ Fıtnat'ın Haşmet'ten daha az kuvvetli 
olduğunu zannetmem. Fatma Aliye, romancı olarak Mehmet 
Celâl'den daha zayıf mı idi? Bana öyle geliyor ki, şimdilerde 
kuvvetli muharrir yetişmiyor; kadın, erkek.. Bu da, bilmem 
aldanıyor muyum, büyük bir devrim geçirmemizden ileri 
geliyor... Biz yalnız siyasal yahut dilsel değil, bütün anlamı ile 
sosyal bir devrimin içindeyiz. Bunun edebiyat verimi ancak o 
devrimin gereklerine göre yetişecek gerçekten ulusal şair ve 
muharrirlerle kendisini gösterecektir. Çok umarım ki, sosyete 
içinde erkekle atbaşı beraber ileri atılan Türk kadını da bu 
verimde erkeklerden geri kalmayacaktır.

• R. A. S. : Edebiyat, onunla meşgul olanları geçindirebilecek bir 
meslek sayılır mı, olabilir mi?

• İ. N.D.: Çok yazık ki, bizde henüz sayılmaz; ama olabilir ve 
olmalıdır. Bizde olamıyor; çünkü okuyucu yok yahut yok 
denilecek kadar az! Bununla beraber önümde bir iki örnek var. 
Ahmet Mithat, ne kadar edebiyat dışı denilirse denilsin, 
yazılarıyla sade geçinmiş değil, bayağı para da kazanmıştır. 
Çünkü o, yazılarını olabildiği kadar kalabalık bir topluluğa 
okutmanın gizini bulmuştu. Yaşayanlar içinde de Hüseyin Rahmi 
gene böyle çok değerli bir örnek olarak gösterilebilir; ben 
öylelerini tanırım ki, okuma yazma bilmediği hâlde Hüseyin 
Rahmi'nin romanını okutup dinlemekten zevk alır. Bana öyle 
geliyor ki, edebiyatın, yani şairliğin, romancılığın, tiyatro 
yazıcılığının bu işlerle uğraşanları geçindirebilmesi her şeyden 
önce bunları yazdığımız dilin okuma yazma bilen her adamın 
anlayabileceği kadar açık ve bu açıklıkla beraber sevimli ve güzel 
olmasına bağlıdır. Dil devriminin başlıca pratik amacı da budur. 
Onun içindir ki, geleceğe karşı yüreğimi umutla dopdolu 
buluyorum. 
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Anı/Hatıra 

Bir kişinin başından geçen olayları, yaşadıklarını, şahit olduklarını veya 
tecrübelerini edebî bir endişe ve üslupla kaleme aldığı yazı türü anı/hatıra olarak 
adlandırılır. Bir insanın anı yazmasındaki en önemli sebep, başından geçenlerin 
duygu ve düşünce dünyasında iz bırakması ve bu olayları başkalarıyla paylaşmak 
istemesidir.  

• Hatıralar, özellikle birer belge niteliği taşıdığından tarihî değer taşıyabilirler. 
Özellikle devlet adamlarının bu türdeki eserleri tarihî değeri bakımından da 
incelenebilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, anı 
türünde öznel (subjektif) bir bakış olması durumudur. Çünkü anı yazarı 
olayları kendi penceresinden görmekte ve kendi düşüncelerini 
yansıtmaktadır. Bu sebeple anı yazılarında anlatılan tarihî olayların 
doğruluğu, başka kaynaklardan da kontrol edilmelidir. Anı türünde yazılan 
eserler bu özellikleriyle tarih araştırmacıları için bir yardımcı kaynak 
hükmündedir. 

Ö
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• R. A. S. : Tiyatromuzun ilerlemesi için ne lâzım?
• İ. N.D.: Tiyatro yazmanın ve oynamanın bu işleri yapanları 
başka herhangi bir düşünceden kurtarabilecek kadar rağbet 
görmesi... Bence edebiyatın ilerlemesi dahi bütün sosyal 
kurumlar gibi ekonomik bir dayanca bağlıdır. İstanbul'da 
tiyatromuz pek de rağbet görmüyor değil; ancak bu kadarı 
yetmez. Tiyatro, edebiyatın halka en çok yakından söyleyenidir. 
Okuma yazma bilmeyen adam bile tiyatroyu görüp işitebilir. Bu 
bakımdan tiyatro bütün sosyal propagandanın radyo ve sinema 
gibi gereçlerinden biri sayılmalı ve öyle yardım görmelidir.

• R. A. S. : Son sual: Kaç yaşındasınız? Kaç eser yazdınız? 
Edebiyatla meşgul olmaktan zarar gördünüz mü?

•İ. N.D.: Kırk sekiz yaşındayım. Kitap olarak Tarih-i Edebiyat 
[Edebiyat Tarihi] Dersleri, gramer ve dile ait birkaç broşür 
çıkardım; gazetelerde birçok makale, bir roman, bir de tarihî 
tefrika yazdım. Edebiyattan ne zarar göreyim? Hem sevdiğim 
işle uğraştım hem de bu uğraşmadan ne kadar değersiz olsa bir 
ulusal hizmet çıktığı kanısı ve umudu ile yüreğimi avuttum.

• R. A. S. : Teşekkür ederim.
• İ. N.D.: Bir şey değil.

•Refik Ahmet SEVENGİL
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Tanınmış devlet adamı, sanatçı ve sporcuların kendi hayat hikâyelerini 
kaleme aldıkları hatıratları, o kişilerin yaşadıkları devirlerin genel özelliklerini, sanat 
anlayışlarını ve dönemin olaylarını açıklamaları bakımından önem arz etmektedir. 
Bu bakımdan anı türünün en önemli örneklerinden biri, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Nutuk” isimli eseridir. Atatürk, hatıra türünde yazdığı bu kitapta Millî Mücadele 
Dönemi’nin olaylarını anlatmıştır. Benzer şekilde Kâzım Karabekir Paşa’da o dönem 
yaşadıklarını “İstiklal Harbimiz” isimli eserinde anlatmıştır. 

Anı türü “günlük” türü ile karıştırılabilmektedir. Anı ile günlük arasındaki en 
önemli farklılık, günlükte olayların günü gününe yazılması anı türünde ise olayların 
üzerinden bir süre geçtikten sonra yazılmasıdır. Yani anıların konusu geçmişte 
yaşanan olaylardır. 

Anı türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Anı türü alanında ün yapmış kişilerin başlarından geçenleri anlattıkları 
malzemesi geçmiş zaman olan yazı türüdür. 

• Anı türünde anlatan kişinin bakış açısı belirleyici olduğu için öznel 
(subjektif) bir anlatım söz konusudur. 

• Anı yazarı düşüncelerini desteklemek için birtakım tarihî vesikalara 
müracaat edebilir. Hem anlatılan olayların geçmişe ayna tutması hem de 
anılar içerisinde yer alabilecek bu türden vesikalar dolayısıyla anı türü, 
tarih araştırmacıları için yardımcı bir kaynak işlevi görebilmektedir. 

• Anı türünde eser vermek isteyen bir kişinin akıcı ve sağlam bir üsluba 
sahip olması gerekir. Anlatılanların ilgi çekici olması gerektiği kadar 
anlatımın da okuyucuyu sıkmayacak tarzda olması gerekir. 

Türk dili tarihinin ilk yazılı kaynakları olan Köktürk Yazıtları, bu türün ilk 
örnekleri sayılmaktadır. Köktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın ve onun veziri Bilge 
Tonyukuk’un yaşadıkları dönemde geçen olayları ve bu olaylar karşısında 
düşündüklerini anlattıkları yazıtlar, anı türünün bütün özelliklerini taşımaktadır. 

Tanzimat Dönemi’nden itibaren anı türünde eser verenlerin sayısında bir 
hayli artış görülmüştür. Akif Paşa’nın Hariciye Nazırlığı (Dışişleri Bakanlığı) sırasında 
yaşadıklarını anlattığı “Tabsıra”, Ziya Paşa’nın “Defter-i Âmâl”, Muallim Naci’nin 
“Ömer’in Çocukluğu”, Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Edebiyat Anıları”, Halit Ziya 
Uşaklıgil’in “Kırk Yıl”, Necip Fazıl Kısakürek’in “Bâbıâli” ve Mina Urgan’ın “Bir 
Dinozor’un Anıları” isimli eserleri anı türünün edebiyatımızdaki en önemli örnekleri 
arasında yer almaktadır. 

Aşağıda Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat Anıları isimli kitabından alınan bir 
bölüm yer almaktadır: 

 
Anı türünde yazılan 
yazılar birer belge 

niteliği taşıdığından 
tarihî değer 

taşıyabilirler. 
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Gezi Yazısı 

Gezilen görülen yerlerin çeşitli yönleri ile ele alındığı yazı türü gezi/seyahat 
yazısı olarak adlandırılmaktadır. Gezi yazıları farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda 
yaşanan hayatları anlatması bakımından önemli bir türdür. Gezi yazıları çoğunlukla 
anı türü ile karıştırılmaktadır. Ancak gezi yazısının anı türünden en belirgin farkı, bir 
gezi/seyahat anında yazılmış olmasıdır. Anı türünden bahsederken anlatılan 
olayların geçmişe dayandığı belirtilmişti. Gezi yazısında ise esas olan gezi yazısı 

Ö
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• Mülkiye Okulundan 1896’da çıkmıştık. Tevfik Fikret’in yazı işleri 
yönetimi altında Servet-i Fünun’un bir edebiyat dergisi hâline 
gelişi de o tarihlere rastlar. Recaizade Ekrem Bey “abes” ile 
“muktebes” sözcüklerini uyaklı saymış. Eski Arap yazısında 
bunlar değişik harflerle sonuçlanan iki kelimedir. Naci tarafını 
tutanlarca bu, dinsizlik, tanrıtanımazlık düzeyinde çok tehlikeli 
bir durumdu. Haftalık “Malumat” dergisinde Ekrem Bey’e sertçe 
saldırmışlardı. Ekrem Bey, Galatasaray’da öğretmenken 
yeteneğine tanık ve hayran olduğu Tevfik Fikret’i Servet-i 
Fünun’a getirmiş, Servet-i Fünun’da uyakların göz için değil 
kulak için olduğunu ileriye sürerek “Malumat”ın yazılarına 
cevap vermişti.

•Halit Ziya ile Cenap Şahabettin de sanırım gene Ekrem Bey’in 
özendirmesiyle Servet-i Fünun’da yazmaya başlamışlardı. Bu 
yeni hareket bende de eski, yazı gereksemesini tazeliyordu. 
“Röneka” diye küçük bir hikâye yazdım. O yıl hava değişikliği için 
Yeşilköy’e gitmiştik. Orada gördüğüm küçük bir kız çocuğuyla 
ilgili bu hikâye, Yeşilköy yaşamının izlerini anlatan yazıların 
ilkidir. Hikâyemi doğallıkla ilkin Rauf’a okudum. O bunu Servet-i 
Fünun’a götürmek istedi.

•Nadide dönemimin palavracılığını çoktan bırakmıştım. 
Okuduğum Fransızca eserler bana korku ve alçakgönüllülük 
vermişlerdi. Onlara yetişemeyeceğimi görmekten doğan bir 
sakınış ve gönül alçaklığıyla kendi yazılarımda hiçbir değer 
düşünemiyordum. Bununla birlikte içimde gene bir heves vardı. 
Rauf’un ısrarı üzerine dayanamadım. Hikâyemi Servet-i Fünûn’a 
götürmesini benimsedim. “Röneka” Servet-i Fünun’da 
yayımlandı. Bunun verdiği yüreklilikle başka bir hikâye daha 
yazdım. Rauf onu da Servet-i Fünun’a götürdü. O da basıldı. 
Artık bana da güven geldi, hevesim arttı ve bir gün Rauf’la 
birlikte Servet-i Fünun’u ziyarete gittim. O zaman Servet-i 
Fünun’un, sonradan Sanayi ve Madenler Bankasının bulunduğu 
yapıdaydı. Ahmet İhsan Bey’le “Nadide” günlerinden kalma bir 
tanışıklığımız vardı. Ama Recaizade Ekrem Bey de içlerinde 
olduğu hâlde Cenap’tan başka orada yazı yazanların hiçbirini 
tanımıyordum.

•Hüseyin Cahit YALÇIN
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yazan kişinin gördüklerini ve düşüncelerini günü gününe kaydetmesidir. Gezi 
yazıları tarih, coğrafya ve edebiyat gibi alanlarda önemli bilgi kaynakları olarak 
dikkat çekmektedir. 

Gezi yazısının özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
•  Gezi yazıları yolculuk sırasında görülenlerin ve yaşananların anlatıldığı bir 

öğretici yazı türüdür. 
• Gezi yazısı yazmanın en önemli koşulu, kuvvetli bir gözlem yeteneğine ve 

görünenin arkasındakini görüp anlatabilme yeteneğine sahip olmaktır. 
• Gezi yazısı kaleme almak isteyen bir kişinin gözlem yeteneğinin yanı sıra, 

merak duygusunun da gelişmiş olması gerekir. Anlatılan yerde 
görülenlerin ilgi çekici hikâyelerini merak etmek ve bunları araştırarak 
yazmak okuyucunun ilgisini çekmek için oldukça önemlidir. 

• Gezi yazısı yazan kişinin samimi ve akıcı bir üslup kullanması gerekir. Gezi 
yazarı, anlattığı yer ile ilgili olarak okuyucunun zihninde belirebilecek 
soruları önceden tahmin edebilmeli ve bu sorulara cevap verebilecek 
şekilde metnini kurgulamalıdır. 

• Gezi yazısında bir yerin tarihinden, coğrafi özelliklerinden, kültürel 
değerlerinden ve o bölgenin yetiştirmiş olduğu kişilerden bahsedilebilir. 
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, anlatılacakların 
okuyucunun dikkatini çekecek tarzda olmasıdır. Anlatılanlara dikkat 
çekebilmek için ilgi çekici ayrıntılara yer verilmelidir. 

Edebiyatımızda bu türün en önemli temsilcisi Evliya Çelebi’dir. Bir rivayete 
göre Evliya Çelebi bir gün rüyasında Hz. Muhammed (SAV)’i görür. O anda heyecana 
kapılan Çelebi “Şefaat ya Resulallah!” diyeceğine “Seyahat ya Resulallah!” der ve 
ömrünü seyahat ederek geçirir. Evliya Çelebi’nin gezip gördüğü yerlerle ilgili kaleme 
aldığı “Seyahatname” isimli eseri bugün bile ilgi ile okunmakta ve araştırmacılara 
kaynaklık etmektedir. 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi dışında Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Fransa 
elçiliği sırasında gördüklerini anlattığı “Sefaretname”, Ünlü şair Nâbî’nin Hac farizası 
için gittiği yerlerde gördüklerini anlattığı “Tuhfetü’l Harameyn”, Ahmet Haşim’in 
“Frankfurt Seyahatnamesi” ve İsmail Habib Sevük’ün “Yurttan Yazılar” isimli eserleri 
gezi yazısı türünün Türk edebiyatındaki en önemli örnekleri arasında yer alır. 

Dünya edebiyatında ise Marco Polo, İbn-i Batuta, Puşkin gibi yazarlar gezi 
yazısı türündeki eserleriyle ün kazanmış kişilerdir. 

Aşağıda Derya Çölaşan’ın Bursa gezisi izlenimlerini anlattığı bir parçaya yer 
verilmiştir: 

 
Gezi yazısı kaleme 

almak isteyen bir kişinin 
gözlem yeteneğinin 

yanı sıra, merak 
duygusunun da gelişmiş 

olması gerekir. 
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• NİHAYET BURSA ZAMANI
•Uzun zamandır görmek istediğimiz Bursa’ya gitmek için bir 
pazar sabahı İstanbul’dan 07.00’deki otobüse bindik, 3 saatlik 
bir yolculukla Bursa terminaline vardık. Otobüs terminali, aynı 
zamanda pek çok markanın ve renk renk tabelaların olduğu 
kestane şekeri satış yeri diyebileceğimiz bir yer. Terminal 
çıkışında belediye otobüsleri kalkıyor şehir merkezine. 
Bunlardan birine binip Ulu Cami merkeze gittik. Hedefimiz 
öncelikle Uludağ eteklerine kurulan Cumalıkızık’a gidip kahvaltı 
yapmak ve köyü gezmek...

•Son zamanlarda adını köyde çekilen dizileriyle daha çok 
duymaya başladığımız aslında 700 yıllık bir Osmanlı köyü 
Cumalıkızık. Kızık köyleri içinde en çok tanınanı, yerli-yabancı en 
çok turist çekeni. Bursa şehir merkezinden 90 dakikada bir 
kalkan 22/A otobüsüyle ulaşılabiliyor.

•Cumalıkızık’ta otobüsten inilen son durak, köyün de başlangıcı. 
Köyün başında köy ürünlerinin satıldığı tezgahlar sıralanıyor. 
Arkalarında ise yine köylülerin bahçelerine masalar atarak köy 
kahvaltısı sundukları evleri uzanıyor. Boş masası olan bir 
tanesine gidip oturuyoruz hemen. Hemen hemen birçok köyde 
olduğu gibi yerel halkın işletmeciliğe soyunduğu yerlerde 
doğallık arıyorsanız buluyorsunuz ama konfor ve hız arıyorsanız 
pek bulamıyorsunuz. Bize sıranın gelmesini beklerken 
zamanımız kısıtlı olduğundan bu süre uzadıkça biraz canım 
sıkılsa da keyifli bir kahvaltının da gezinin bir parçası olduğuna 
ikna ettim kendi kendimi. Nihayet, evde yapılmış köy ürünleri, 
tereyağında yumurta ve çok güzel haşhaşlı-cevizli ekmekle 
(dışarıda satılıyor, dönerken mutlaka almalıyım!) güzel bir 
kahvaltı sonrası köyde yürüyüşe çıktık.

•Parke taşlı daracık yollarda iki-üç katlı sarı, beyaz, mavi, mor 
boyalı cumbalı evleri izleyerek köyün tepelerine doğru çıktık. 
Evlerin bazıları restorasyon görmüş ve kurtarılmış, bazılarıysa 
oldukça kötü durumda. Girişteki yerler dışında köyün üstlerinde 
de bahçe içinde oturulabilecek yerler var, hepsi de tıklım tıklım 
dolu.

•Bütün ara sokaklara gire çıka köyü gezip farklı yoldan tekrar 
meydana geldiğimizde otobüsün kalkmak üzerine olduğunu 
görünce aceleyle iki ekmek alıp kendimizi otobüse attık. Otobüs 
diğer kızık köylerinden hemen yandaki Hamamlıkızık içinde bir 
tur atıp tekrar şehir yoluna girdi. Gördüğüm kadarıyla diğer kızık 
köyleri geleneksel evlere fazlaca sahip değil. Sanırım bundan 
dolayı da içlerinde en ünlüsü Cumalıkızık. Köy dönüşü 
otobüsten yine Ulu Cami civarında inince şehri gezmeye 
başlıyoruz.

•Balibey Hanı: Eski bir yapının restorasyon görmesinden sonra 
kültür merkezi olarak açılmış. Kubbeli küçük küçük odaların her 
birinde hat, ebru, çini, rölyef, tezhip, resim gibi eski el 
sanatlarından biriyle ilgili eserler sergileniyor.
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• Balibey Hanı’ndan çıkıp Atatürk Caddesi boyunca yürürken Ulu 
Cami onun yanında Koza Han, eski belediye binası ve aynı 
caddeden heykele doğru yürüyünce Bursa Kent Müzesine 
gidiliyor. İpekböcekçiliğinin merkezi Bursa’da Koza Han’da yan 
yana sıralı dükkânlarda ipekli ürünler vitrinleri süslüyor.

•Yakın zamanlara kadar koza pazarlarının kurulduğu han, 
günümüzde ipekçilikle uğraşan esnafın yer aldığı bir han olarak 
kullanılmakta. İpek alışveriş mekânı olmakla birlikte kocaman 
çınarların altında çay-kahve içerek tarihî dokunun da tadına 
varılabilecek bir yer. Koza Han’dan çıkıp eski belediye binasının 
yanında bir ağaç altında hem serinleyip hem dinlenirken binayı 
inceliyoruz. Tarihî Belediye Binası, Atatürk’ün vefatından önce 
Bursa’da katıldığı son baloda valsi yarıda kesip orkestraya “sarı 
zeybek” dediği ve o muhteşem zeybek oyunu oynadığı yer…

•Hatta yakın zamanda Sümer Ezgü’nün Atatürk’ü canlandırdığı 
ve manevi kızı Ülkü Adatepe’nin de yer aldığı bir mini belgesel 
çekilmiş bu binada.

•Belediye Binası bugün, Bursa’da “kentlilik bilinci” projesini 
hayata geçiren gönüllü vatandaşların oluşturduğu birimlerle 
çalışmalarını sürdüren Yerel Gündem 21 Evi olarak kullanılıyor. 
O ağacın altında otururken bundan haberimiz olmadığından 
içini dolaşmadığımız için sonradan pişman olduğum yer. Belki 
bir dahaki sefere...

•Caddeden yürüyerek Kent Müzesine gittik. Atatürk heykelinin 
arkasındaki meydanda yer alan bu müze, çok fazla emek 
verilmiş, harika bir müze.

•Açıkçası içeri girerken böyle güzel bir müze olacağını 
düşünmemiştim. Aklınızda “müze gezmek sıkıcıdır” gibi bir 
önyargı varsa bunu tamamen yıkacak güzellikte bir müze. 3 katlı 
müzenin giriş katında (Uygarlıklar Kenti Bursa) geçmişten 
günümüze Bursa’nın tarihi canlandırmalarla anlatılıyor. 
Bursa’da ilk ayak izlerinden başlayıp Osmanlı padişahlarının 
balmumu heykelleriyle o dönemi canlandırıp Kurtuluş Savaşı’nın 
bitmesine kadarki tarihsel olaylar yer alıyor. Ardından Çağdaş 
Bursa bölümünde Cumhuriyet döneminden başlayarak gelişen 
çağdaş bir kente dönüşen Bursa’nın hikâyesi günümüze kadar 
uzanıyor. Üst katta, Yaşam ve Kültürüyle Bursa bölümünde 
Bursa’da doğmak, büyümek, yaşamakla (kız isteme, evlilik 
hazırlıkları vb. konular) ilgili bilgiler görsellerle zenginleştirilmiş. 
Ayrıca Bursa’da yemek ve eğlence kültürü, sağlık, hamamlar, 
medreseden okula, kültürel mekânlar, Karagöz-Hacivat, 
geleneksel sporlar ve turizm gibi konularda yer almakta. En alt 
katta, Üreten Bursa bölümünde Bursa’da el sanatları çarşısı oda 
oda yapılan canlandırmalarla tanıtılıyor. Arabacı, nalbant, 
semerci, yemenici, bakırcı, kalaycı, tenekeci, marangoz, sepetçi, 
çinici, bıçakçı, şekerci, kebapçı gibi birçok mesleğin kullandıkları 
aletleriyle birlikte canlandırmaları yer alıyor.
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• Bu müze, European Museum Forum’un Mayıs 2006’da Lizbon’da 
düzenlediği ödül töreninde, Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasına 
girmiş. Gerçekten Bursa’yı yakından tanımak için, gezmesi çok 
keyifli bir müze olmuş, çok beğendim.

•Müzeden çıkınca şehri tepeden görmek için teleferiğe gitmeye 
karar veriyoruz. Yarım saat kadar kuyrukta bekleyip 25-30 kişinin 
sıkışık tepişik bindiği vagon tipi teleferikle yaklaşık 1800 metre 
yukarı çıkıyoruz. 5-6 dakika süren teleferik yolculuğu çok zevkli. 
Ama o kadar sırada bekleyince dönerken de beklemeyi göze 
alamayınca tepede oyalanmadan aynı vagonla döndük. Oradan 
da setbaşına gidip Yeşil Türbe’ye gittik; ancak tadilatta idi. 
Civardaki kafelerde bir yorgunluk kahvesi içip terminale gitmek 
üzere tekrar merkeze döndük.

•Kalabalık, keyifli, tarihî aynı zamanda modern Bursa, gezilmesi 
gereken çok güzel bir şehrimiz.

•Derya ÇÖLAŞAN

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Ünitede ele alınan yazılı anlatım türlerinden iki tanesine 

örnek olabilecek metinler bulunuz. Bulduğunuz metinleri 
türün özelliklerini dikkate alarak değerlendiriniz.
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•ÖĞRETİCİ YAZILAR 
•Yazılı anlatım türleri içerisinde öğretici yazılar, önemli yer tutmaktadır. Öğretici yazılar 

bilgi aktarma işlevi gören ve okuyan kişilerde bir düşünce oluşturmaya çalışılan yazı 
türlerini ihtiva etmektedir. Makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj, anı/hatıra ve gezi 
yazısı öğretici yazı türünün en önemlileridir.

• MAKALE
•Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir olayı değerlendirmek, bir araştırmanın 

sonuçlarını açıklamak üzere, çeşitli kanıtlardan faydalanarak inandırıcı bir üslupla 
kaleme alınan gazete veya dergi yazılarına makale adı verilmektedir. Makale türü en kısa 
tanımıyla fikir yazısıdır; bu sebeple ağır başlı, ciddi bir tavrı vardır. Makalede yazarın 
inandırıcı bir üslubu, savunduğu bir fikri bulunur. Yazının ana fikrini geliştirmek ve 
ispatlamak için çeşitli örnekler verilir. Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri, 
Tanzimat Dönemi'nde verilmeye başlanmıştır. Makalelerin gazete/dergi makalesi ve 
bilimsel araştırma makalesi şeklinde adlandırılan iki türü bulunmaktadır.

• DENEME
•Deneme, günlük hayattan alınan herhangi bir konunun üzerinde bir ispat amacı 

güdülmeden kaleme alınarak, yazılması esasına dayanmaktadır. Deneme her ne kadar 
öğretici türler içerisinde yer alan bir fikir yazısı olsa da gerek konu ve gerekse üslup 
bakımından makaleye göre farklılıklar arz etmektedir. Deneme türünün makaleden en 
temel farkı, deneme yazarının öğretici bir tavır takınmaması ve düşüncelerini ispatlama 
gayesi gütmemesidir. Yazar, duygu ve düşüncelerini sert bir üslupla değil, aksine 
yumuşak bir dille sohbet havası içinde aktarır.

• FIKRA
•Günlük hayatta yaygın olarak güldürme amacı güden anlatım türü olan fıkra ile 

karıştırılan fıkra türü de öğretici yazılar arasında yer almaktadır. Düşünce yazısı olan fıkra 
türü bir konunun, durumun ya da olayın farklı yönlerini konu edinen fikir yazılarına 
karşılık kullanılmaktadır. Fıkralarda çoğunlukla toplumun aksayan yönleri eleştirel bir 
üslupla ele alınır. Fıkralar samimi bir üslupla ve sohbet havasında yazılır. Bu yönüyle 
deneme yazılarına benzeyen fıkralar, düşüncelerin ispatlanması gayesini içerdiğinden 
deneme türünden ayrılır.

• ELEŞTİRİ
•Eleştiri bir düşüncenin ya da bir eserin olumlu ve olumsuz yönlerinin bir bütün olarak ele 

alınıp yazıya döküldüğü düşünce yazısıdır. Eleştiri kavramının karşılığı tenkit olarak ifade 
edilmektedir. Tenkit kelimesi ise bir şeye değer biçmek anlamına gelmektedir. Eleştiri 
yazılarında bulunması gereken en önemli özellik, yazarın objektif (nesnel) 
davranmasıdır.

• RÖPORTAJ
•Fransızca bir kelime olan röportaj, herhangi bir konu hakkında o konu ile ilgili kişilerle 

görüşüp bilgi toplamak ve daha sonra toplanan bilgileri belirli bir düzen dâhilinde yazıya 
geçirmek anlamına gelmektedir. Röportaj yapacak kişinin röportajdan önce, röportaj 
sırasında ve röportaj sırasında dikkat etmesi gereken birtakım kurallar bulunmaktadır.

• ANI/HATIRA
•Anı/hatıra, bir kişinin başından geçen olayları, yaşadıklarını, şahit olduklarını veya 

tecrübelerini edebî bir endişe ve üslupla kaleme aldığı yazı türüdür. Bir insanın anı 
yazmasındaki en önemli sebep, başından geçenlerin duygu ve düşünce dünyasında iz 
bırakması ve bu olayları başkalarıyla paylaşmak istemesidir. 

• GEZİ YAZISI
•Gezilen görülen yerlerin çeşitli yönleri ile ele alındığı yazı türü gezi/seyahat yazısı olarak 

adlandırılmaktadır. Gezi yazıları farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşanan hayatları 
anlatması bakımından önemli bir türdür. Gezi yazıları çoğunlukla anı türü ile 
karıştırılmaktadır. Ancak gezi yazısının anı türünden en belirgin farkı, bir gezi/seyahat 
anında yazılmış olmasıdır.  
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
…………..., bir fikir yazısıdır; bu sebeple ağır başlı, ciddi bir tavrı vardır. 

1. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) Fıkra 
b) Makale 
c) Deneme 
d) Röportaj 
e) Hatıra 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin gezi yazısı türünde eseri yoktur? 
a) İbn-i Batuta 
b) Evliya Çelebi 
c) Puşkin 
d) Marco Polo 
e) Montaigne 

 

3. “Bir konu hakkında bilgi toplamak üzere o konu ile ilgili kişilerle görüşüp 
bilgi toplamak ve daha sonra toplanan bilgileri belirli bir düzen dâhilinde 
yazıya geçirmek” şeklinde tanımlanan yazı türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Deneme 
b) Fıkra 
c) Makale 
d) Hatırat 
e) Röportaj 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazısının özelliklerinden biri değildir? 
a) Ele alınan konunun olumsuz yönleri vurgulanmalıdır. 
b) Eleştiren kişi konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
c) Eleştiri yapılırken konu kişiselleştirilmemelidir. 
d) Eleştiride seviyeli bir üslup kullanılmalıdır. 
e) Konu farklı açılardan değerlendirilmelidir. 

 

5. Bir kişinin başından geçen olayları, yaşadıklarını ve tecrübelerini kaleme 
aldığı yazı türü hangisidir? 
a) Anı/hatıra 
b) Biyografi 
c) Gezi yazısı 
d) Deneme 
e) Fıkra 
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…………………; bir fikri, bir düşünceyi ya da bir eseri bütün yönleri ile 
inceleyip değerlendirme amacını taşıyan öğretici yazı türüdür. 

6. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) Makale 
b) Eleştiri 
c) Fıkra 
d) Deneme 
e) Hatırat 

 

7. Akademik çalışmalar olarak yayınlanan makalelerde gazete/dergi 
makalelerinden farklı olarak aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunur? 
a) Giriş, gelişme 
b) Giriş, özet 
c) Özet, kaynakça 
d) Kaynakça, gelişme 
e) Kaynakça, sonuç 

 

8. Günlük hayattan alınan herhangi bir konu üzerinde bir ispat amacı 
güdülmeden kaleme alınan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Makale 
b) Eleştiri 
c) Anı 
d) Deneme 
e) Gezi yazısı 

 

9. Fıkra türünün deneme türünden ayırt edilmesini sağlayan en belirgin 
özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kişisel duygu ve düşünceleri ihtiva eder. 
b) Samimi bir üslup kullanılır. 
c) Toplumun aksayan yönleri eleştirilir. 
d) Okuyucuyla sohbet eder tarzda yazılır. 
e) Yazarın düşüncesini ispatlama gayesi yoktur. 

 

10. Aşağıdaki yazılı anlatım türlerinden hangisinde önceden soru hazırlanması 
gerekir? 
a) Makale 
b) Deneme 
c) Hatıra 
d) Röportaj 
e) Gezi yazısı 

 
                                                                                                                      

Cevap Anahtarı  
1.b, 2.e, 3.e, 4.a, 5.a, 6.b, 7.c, 8.d, 9.c, 10.d 
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GİRİŞ 
İnsan, doğası gereği kendini anlatma ve çevresiyle iletişim kurma ihtiyacı 

duyar. En ilkel kabile yaşamı sürenden en modern toplumda yaşayana kadar bu 
durum değişmez. Değişen sadece iletişimi gerçekleştirmedeki yöntemlerdir. 

İnsanoğlu var olduğundan beri kendini, yaşadıklarını ve hayallerini anlatma 
arzusu içinde olmuştur. Bu arzu, zaman içerisinde farklı formlarda kendini 
göstermiştir. Bu formlar içinde en çok kullanılanı ve dikkat çekeni ise edebiyattır. 
“Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, insanın sevinci, korkusu, açlığı, tokluğu, 
zenginliği, fakirliği, cimriliği, cömertliği, hırsı, hasedi, kini, sahip olma duygusu, var 
olma özlemi, istekleri, mecbur oluşları… edebiyatın malzemesini oluşturur” (Uçan, 
2003, 17). 

Edebiyatın malzemesi insan, kullandığı araç ise insanoğlunun sahip olduğu 
en önemli unsurlardan olan dildir. Dil o kadar geniş bir alanı kapsar ki, edebiyatın 
sınırları da bir noktada belirsizleşir. Bunun bir sonucu olarak da ilkçağlardan 
başlayarak günümüze kadar süregelen “Edebiyat güzel sanatların bir kolu mudur?”, 
“Edebî eserler toplumsal mı yoksa bireysel midir?”, “Edebî eserler salt gerçekliği mi 
yoksa ideal olanı mı yansıtmalıdır?” gibi sorularla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu 
durumun en önemli sebebi de edebiyatın kullandığı malzeme olan “dil”dir.  

Dil, her ne kadar insan topluluklarının ortak ifade aracı olarak tanımlansa da 
edebiyatçıların kaleminde ve üslubunda zenginleşerek farklı boyutlara taşınır. 
Edebiyatçılar, tabiattaki sesleri kullanarak besteler yapan müzisyenler, renkleri ve 
çizgileri bir araya getirerek duyguları resimlere dönüştüren ressamlar ve taş, 
çamur gibi malzemeleri kullanarak onları sanat eserine çeviren heykeltıraşlar gibi 
dil malzemesini kullanarak dili söze, sözü ise edebî esere dönüştürürler. 

EDEBÎ TÜRLER 

Hikâye ve Roman Türünün Ortaya Çıkışı 

“Edebiyat, malzemesi toplumdaki bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade 
etmelerini sağlayan dildir. Bu yönüyle edebiyat bireyin ve toplumun duygu ve 
düşüncelerinin yansımasıdır. Üzerinde durulması gereken asıl husus, insanın niçin 
edebiyata ihtiyaç duyduğu ve edebiyatın niçin var olduğudur. İnsan, çeşitli 
şekillerde kendini gerçekleştirmenin yollarını arar. İnsan kendini gerçekleştirme ve 
kalıcı olma endişesinde olan bir varlıktır. Kalıcı olmanın ve iz bırakmanın en önemli 
yollarından biri de sanat eseri vücuda getirmektir. İnsanoğlu diğer sanatlardan 
farklı olarak, çok daha farklı bir malzeme ile eser oluşturmanın yolunu keşfetmiştir. 
Bu malzeme “dil”dir.  Sonuçta insanoğlu, somut dünyanın içinde bir de dil denen 
soyut bir âlemde yaşamaktadır. İnsan ruhunun açlığını bu yönden gideren ve 
“Bugün çok zengin ve karmaşık türler gösteren edebiyatta, esasta nazım ve nesir 
olmak üzere şekle dayanan iki temel yapı vardır. İlk edebî metinlerin bütün dünya 
edebiyatlarında nazım olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Her milletin ve kavmin 
bilinen en eski edebî mahsulleri destanlardır. Bunlar da genel anlamıyla nazım (şiir) 
karakterindedir. Ayrıca Batı edebiyatında klasik devir büyük nispette nazım üzerine 
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kurulmuştur. Türk edebiyatında da Tanzimat'a kadar lirik olsun, hikemî veya 
didaktik olsun, her konuda ve değişik türlerde verilmiş edebî mahsullerin hemen 
tamamına yakın kısmı için nazım demek yanlış olmaz”(Okay, 1994, s.395). 

Bu sebeple nazım, genel olarak nesre göre daha geniş bir yayılma alanı 
bulmuş ve nazım üzerine yapılan çalışmalar bir hayli yer tutmuştur. Tür olarak 
geçmişi çok da uzağa gitmeyen roman ve hikâye için böyle bir durumdan söz etmek 
mümkün değildir. Genel olarak bu iki yeni tür küçümsenmiş ve şiirin yanında hiçbir 
sanat değeri olmadığı düşünülmüştür. 

 Oysaki roman ve hikâye zaman içerisinde önce bir insanın hafızasından ve 
hayal dünyasından taşarak genelleşmiş, bir toplumun hafızası ve hayal dünyasına 
dönüşmüştür. Randall W. Lowell “Bizi Biz Yapan Hikâyeler” isimli kitabında hikâye 
etmenin ne kadar önemli olduğunu şu şekilde vurgulanmıştır: “İnsanlar bir hikâye 
koleksiyonu” ya da “hikâyeler ambarı”dır. “Bir ömür boyu hikâyeler biriktirir ve 
fırsat bulduklarında uygun hikâyeyi seçerek anlatırlar. Aslında zekâyı tanımlayan da 
budur. Zekâ doğru zamanda doğru hikâyeyi anlatma yeteneğidir. Buna göre bu 
zekânın dayandığı bilgi aslında yüz binlerce hikâyenin bir koleksiyonudur. Aslında 
belki de, hikâye olarak kodlanmamış hiçbir bilgi yoktur.”(Lowell, 1999, 74). Önceleri 
hikâye etme yöntemi olarak tercih edilen, nazım türlerinin sınırlayıcılığından 
kendilerini kurtaracak daha etkili bir anlatım aracı arayan sanatçılar için hikâye ve 
roman bir çıkış noktası teşkil etmiştir. Gittikçe karmaşıklaşan modern hayat da 
böyle bir değişimi zorunlu hâle getirmiştir. 

“Edebî bir hikâye çeşidi olan roman, XVIII. yüzyılın başında felsefede realizm 
(gerçekçilik) ile başlamıştır”(Kantarcıoğlu, 2008, s.1). Özellikle Rönesans dönemi 
sonrasında güçlenen burjuvazi ile birlikte “romans”tan romana geçiş biraz daha hız 
kazanmıştır. “Romans ve destan, Eflatun ve Aristo’nun idealist felsefelerinin gerçek 
anlayışı üzerine inşa edilmiş, zaman ve mekâna göre değişmeyen evrensel insan 
tecrübesi ve değerleri üzerine kurulmuş iki önemli edebî çeşittir. Bir burjuva 
destanı olan roman ise, klasik destandaki komik ve trajik unsurları, zaman ve 
mekâna göre değişen insan tecrübesine bağlı sosyal değerler olarak sunar 
(Kantarcıoğlu, 2004, s.23-24).  

 Hikâye Türünün Genel Özellikleri 

Hikâye, insanoğlunun anlama ve anlatma ihtiyacını karşılamak üzere ortaya 
çıkmış bir türdür. Masal, destan ve efsane gibi öncü türler edebiyat alanında 
görülse de modern anlamda hikâye (öykü) türünün ortaya çıkışı, yaklaşık iki yüz elli 
yıl öncesine dayanmaktadır. Edebiyat kaynaklarında hikâye genel olarak “yaşanmış 
ya da yaşanması muhtemel olayların veya durumların, gerçeğe yakın bir şekilde 
tasarlanarak bir plan çerçevesinde anlatılması” şeklinde tanımlanmaktadır. Her 
hikâyenin bir konusu vardır ve hayatta karşılaşılabilecek her olay ya da durum 
hikâyenin konusu olabilir. Burada asıl husus, hikâyedeki olayların ya da durumların 
bir zamana ve mekâna bağlanarak anlatılmasıdır. 
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Hikâyeyi oluşturan unsurlar; olay örgüsü, kişiler (şahıs kadrosu), zaman, 
mekân (yer), anlatıcı, bakış açısı ve çatışmadır. Bu unsurların özelliklerini kısaca 
açıklayacak olursak: 

Olay Örgüsü: Metindeki kişiler arasında meydana gelen ilişkiler ya da 
kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkan olayların ya da durumların 
oluşturduğu bütüne olay örgüsü denir. Meydana gelen olayların olay örgüsünü 
meydana getirebilmesi için birbirlerine sebep-sonuç ilişkisi ile bağlanması 
gereklidir. Yani “Ali hızlı araba sürdü.” ve “Ali kaza yaptı.” ifadeleri tek başlarına 
birer durum ve olaya işaret eder. Ancak “Ali hızlı araba sürdüğü için kaza yaptı.” 
ifadesi artık bir olay örgüsüne işaret etmektedir. 

Kişiler (Şahıs Kadrosu): Yazarın tasarrufuyla anlatıya katılan varlıkların tümü, 
kişileri yani şahıs kadrosunu oluşturur. Hikâyedeki olaylar veya durumlar kişilerden 
hareketle ve onların etrafında anlatılır. Bu yüzden kişilerin taşıdıkları özelliklerin ve 
günlük hayatta temsil ettikleri statülerin tanınması, hikâyelerin tam anlamıyla 
anlaşılması için gereklidir. Hikâye içinde yer alan kişiler, olaylara ve durumlara 
karşı verdikleri tepkiler ve davranışları göz önünde bulundurularak tip ve karakter 
şeklinde iki grupta değerlendirilirler. Her durumda benzer davranışlar sergileyen 
ve okuyucuyu şaşırtmayan kişiler “tip” olarak adlandırılır. Eserlerde karşımıza 
çıkan “cimri tipi”, “sevimsiz üvey anne tipi” bu kapsamda değerlendirilir. Karakter 
ise okuyucunun davranışlarını kestiremediği kişiler olarak ifade edilebilir. 

Zaman: Hikâyede zaman, olayın ya da durumun geçtiği veya geçeceği süre, 
vakit şeklinde tanımlanabilir. Yazar hikâyesinde zamanı istediği gibi kullanabilir. 
Hikâye yazarı zamanı kurgularken geri dönüşler, ileri sıçrayışlar, zamanı 
hızlandırma ve yavaşlatma gibi pek çok unsurdan yararlanabilir. 

Mekân: Roman, hikâye, tiyatro gibi olaya dayalı anlatımlarda, olayın ya da 
olayların geçtiği yerdir. Bazı eserlerde mekânın şahıslar üzerinde bıraktığı etki son 
derece önemlidir. Bu tür eserlerde mekânın kişilikler üzerinde bıraktığı etki 
üzerinde oldukça fazla durulur. Hikâyelerde kullanılan mekânlar genel olarak, açık 
veya kapalı mekânlar olarak sınıflandırılabilir. Başarılı hikâyelerde mekân,  
eserdeki atmosferi tamamlayan önemli bir unsurdur. 

Anlatıcı ve Bakış Açısı: Kurmaca metinde yazarın sözünü emanet ettiği, 
anlatma işini yerine getiren, hikâyeyi okuyucuya sunan kişiye anlatıcı, anlatıcının 
konumlandığı yere de bakış açısı denir. Hikâyelerde kullanılan anlatıcı ve bakış 
açıları şu şekilde sıralanabilir: 

• Anlatımda şahısların psikolojik durumları ve içlerinden geçirdikleri 
düşünceler gibi gözlenmesi mümkün olmayan durumlar da dâhil olmak 
üzere, her şeyin görülüp aktarıldığı konum “hakim (ilahi) bakış açısı”dır. 

• Olayların ya da durumların bizzat yaşayan kişi tarafından anlatıldığı konum 
“kahraman anlatıcının bakış açısı”dır.  

• Olayların sadece görünen kısımlarının olaylara dâhil olmayan bir kişi 
tarafından anlatıldığı konum ise “gözlemci bakış açısı”dır. 

Anlatıcı ise I. tekil şahıs (ben) anlatıcı, II. tekil/çoğul (sen/siz) anlatıcı ve III. 
tekil şahıs (o) anlatıcı şeklinde sınıflandırılabilir. 
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Çatışma: Bir hikâye içerisindeki güçlerin karşı karşıya gelmesiyle oluşan 
duruma çatışma denir. Hikâyelerde genel olarak dört tür çatışma vardır. Bunların 
ilki Tabiat ile kişiler arasında çatışma, ikincisi toplum ile kişiler arasında çatışma, 
üçüncüsü kişiler arasındaki çatışmalar, dördüncüsü ise kişilerin kendi iç 
çatışmasıdır. 

Hikâyede ele alınan düşünce olay ya da durum konu olarak adlandırılır. 
Konu, hikâyede işlenen sorunun özünü teşkil eder ve somut birtakım olay ya da 
durumlara dayanır. 

Hikâyede tema, sanatçıyı yazmaya yönelten ana duygudur. Hikâyenin 
konusunun somut bir karşılığı olmasına karşın temanın karşılığı soyuttur.  
Hikâyede tema, daha genel bir kavrama işaret ederken konunun ise kapsamı daha 
dardır. Örnek vermek gerekirse vatan sevgisi hikâyede temaya karşılık gelirken bir 
kişinin ya da grubun vatan savunmasında başından geçenler ise konuya karşılık 
gelir. 

Hikâyeler konularına göre "olay hikâyesi" (Maupassant tarzı hikâye) ve 
"durum hikâyesi" (Çehov tarzı hikâye) olmak üzere ikiye ayrılır. 

Olay Hikâyesi: Kurgusal yapı içerisinde şahıs, zaman ve mekâna bağlı olarak 
olayların ön plana çıkarıldığı hikâye türüdür. Olay hikâyesinin kurucusu Fransız 
yazar Guy de Maupassant olarak kabul edilir. Olay hikâyesinde bir ana olay bir de 
o olay etrafında gerçekleşen yardımcı olaylar vardır. Türk edebiyatındaki en 
önemli temsilcileri Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin gibi 
sanatçılardır. 

Klasik bir olay hikâyesi; serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur. Serim 
bölümü; hikâyedeki ana olayın ve yardımcı olayların (konunun) ortaya konulduğu; 
buna bağlı olarak da kişilerin tanıtıldığı, yer ve zamanın belirtildiği bölümdür. 
Düğüm bölümü; gelişen olayların bir ana olay çevresinde toplanıp düğümlendiği, 
okuyucunun bu ana olayın sonucunun ne olacağını ya da yardımcı olayların ana 
olayı nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladığı bölümdür. Çözüm bölümü ise 
yardımcı olayların etkisiyle ana olayın çözüme kavuştuğu kısımdır. 

 “Konu”nun odak noktasına alındığı olay hikâyesi, bu tarzda hikâyeler 
kaleme alan Fransız yazar Guy de Maupassant’ın adıyla da anılmaktadır. Olay 
hikâyeleri genel olarak şu özellikleri taşırlar: 

• Olayda başlangıç ve son mutlaka belirlidir. 
• Olaylarda anlatılan şahıslar konuya uygun olarak seçilir. 
• Realist akımda olduğu gibi mekân son derece önemlidir. Mekân tasvirleri, 

bu tür hikâyelerde önemli bir yer tutar. Mekânlar aynı zamanda şahıslar 
üzerinde de etkilidir. 

• Anlatımda ayrıntı önemli bir yer tutar. 

Aşağıda örnek olarak verilen Guy de Maupassant’ın “Sicim” isimli 
hikâyesinde olay hikâyesinin özelliklerini görebilirsiniz. 
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•SİCİM
• Goderville etrafındaki yollar, kadın erkek akın akın kasabaya inen 
köylülerle dolu idi. O gün kasabanın meydanında pazar kuruluyordu.

•... Goderville meydanında karmakarışık bir insan ve hayvan kalabalığı 
vardı. Öküz boynuzları, zengin köylülerin uzun tüylü yüksek şapkaları, 
köylü kadınların rengarenk başlıkları kalabalığın üstünde sivriliyordu. İnceli 
kalınlı birçok sesler sürekli ve vahşi bir gürültü meydana getiriyor; zaman 
zaman neşeli bir köylünün sağlam göğsünden kopan bir kahkaha, yahut bir 
duvar kenarına bağlanmış bir ineğin uzun uzun böğürmesi bu gürültüye 
hâkim oluyordu. Keskin bir ahır, süt, gübre, saman ve ter kokusu etrafa 
yayılıyordu.

• Breaute köyünden gelen baba Hauchecorne, Goderville'e henüz girmişti. 
Pazar meydanına doğru yürürken yerde bir sicim parçası gördü. Bütün 
Normandiyalılar gibi tutumlu bir adam olan baba Houchecorne işe 
yarayacak bir şeyin yerde bırakılmasına razı olamazdı. Romatizmalı olduğu 
için, zahmetle eğilerek sicimi aldı. Bu ince ip parçasını büyük bir dikkatle 
sarmaya hazırlanırken saraç Malandain ustanın, kapısının eşiğinde, 
kendisine baktığını gördü. Bir zaman evvel bir yular meselesinden 
dargındılar. Sokağın çamuru içinden bir sicim parçası alırken düşmanı 
tarafından görülmek, baba Hauchecorne'un azametine dokundu. 
Bulduğunu çabucak gömleğinin altına, sonra da pantolonunun cebine 
sakladı. Yerde bir şey arıyormuş da bulamıyormuş gibi, bir zaman etrafına 
bakındı. Sonra, başı önünde, romatizma ağrılarından iki büklüm, pazara 
doğru gitti. Bitip tükenmek bilmeyen pazarlıklarla çalkalanan gürültücü 
kalabalığın içine karıştı.

•Köylüler, elleriyle inekleri muayene ediyorlar, aldatılmak korkusuyla 
perişan ve kararsız, durmadan gidip geliyorlar; gözleri satıcının gözleri 
içinde, onun hilesini ve hayvanın kusurunu arayarak bir türlü karar 
veremiyorlardı.

•Köylü kadınlar sepetlerini ayaklarının dibine koymuşlar; ayakları bağlı, 
korkudan gözleri dönmüş, ibikleri kızarmış tavuklarını, ördeklerini yere 
sermişlerdi. Verilen fiyatları kuru bir tavır, donuk bir yüzle dinleyerek ilk 
söyledikleri fiyatta ısrar ediyorlar; yahut istenilen fiyat indirmesine razı 
olarak ağır ağır uzaklaşan müşteriye sesleniyorlardı:

•-Haydi öyle olsun baba Anthime... Gel bakalım!...
• Bir zaman sonra meydan yavaş yavaş boşalmaya başladı. Kilisenin 
kulesinde öğle çanı çalınıyor, uzakta oturanlar hanlara dağılıyorlardı.

•Jourdain'in lokantası müşterilerle, geniş avlusu da çeşit çeşit arabalarla 
dolu idi... Civarın bütün kibar çiftçileri, hancı ve hayvan cambazı Jourdain 
ustanın lokantasında yemek yerlerdi.

•Tabaklar, elma suyu sürahileri durmadan dolup boşalıyordu. Köylüler 
işlerinden, alım satımlarından bahsediyorlar, yeni mahsule dair bilgi 
topluyorlardı. Havalar sebzeler için iyi gidiyordu ama, ekinler için biraz 
tatsızdı.

•Birdenbire, lokantanın avlusunda bir trampet sesi işitildi. Birkaç 
kayıtsızdan başka, bütün müşteriler ayağa kalktı; ağızları dolu, peşkirleri 
ellerinde, kapıya, pencerelere koştular.
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• Tellal trampete çalmayı bitirdikten sonra, cümlelerini muntazam 
aralıklarla keserek bağırdı:

•-Goderville halkına ve pazara gelen herkese ilan olunur; bu sabah saat 
dokuzla on arasında, Beuzeville yolu üzerinde, içinde beş yüz frankla bazı 
iş kâğıtları bulunan kara meşinden bir cüzdan kaybolmuştur. Bulanın 
belediye dairesine yahut da baba Fortune Houlbreque'e getirmesi rica 
olunur. Yirmi frank bahşiş verilecektir.

•Tellal bunları söyledikten sonra uzaklaştı.
•Lokantada hep bu meseleden bahsedilmeye başlandı; baba 
Houlbreque'in,

•kaybettiği cüzdanı bulup bulamayacağı ihtimalleri sayılıp döküldü. Yemek 
bitti. Kahveler içildiği sırada kapıda bir jandarma çavuşu görüldü:

•-Breaute köyünden baba Hauchecorne burada mı? 
• Masanın öteki ucuna oturmuş olan Baba Hauchecorne yanıt verdi.
•—Buradayım.
•Onbaşı: —Baba Hauchecorne, dedi; benimle lütfen belediyeye gelir 
misiniz? Bay Başkan, sizinle görüşmek istiyor.

•Köylü şaşırmış, meraklanmış, küçük fincanını bir yudumda boşalttı, kalktı 
ve her dinlenmeden sonra attığı ilk adımlar ona pek zor geldiği 
için sabahkinden daha iki büklüm:

•—Geliyorum, geliyorum; diye yineleyerek yola düzüldü. Ve onbaşının 
ardından gitti.

•Belediye Başkanı, bir koltuğa oturmuş, onu bekliyordu. Kendisi, 
oranın noteriydi. İri, ciddi, lûgat paralar bir adamdı.

•—Baba Hauchecorne, dedi; Manneville’den Baba Houlbreque’in yitirdiği 
cüzdanı sizin bu sabah Beuzeville yolu üzerinde bulduğunuzu 
görmüşler. Köylü, ne diyeceğini şaşırmış, nasıl olduğunu anlamadan 
üzerine çöken bu kuşkuyla şimdiden korkmuş, Başkan’a bakıyordu.

•—Ben, ben mi bu cüzdanı bulmuşum?
—Evet, siz.

• Namusum hakkı için ne gördüm, ne işittim.
•-İyi ama sizi görenler var.
•-Beni mi görenler var? Kim görmüş?
•-Saraç Malandain usta.
•İhtiyar o vakit hatırladı, anladı, öfkeden kızararak:
•-Bu serseri beni görmüş ha! Benim yerden aldığım şey işte bu sicim 
parçası idi, bay başkan.

•Cebini karıştırarak sicimi çıkardı.
•Fakat Belediye başkanı şüpheyle başını sallıyordu:
•-Malandain usta sözüne güvenilir bir adamdır... Bu sicim parçasını 
cüzdan zannetmesine ihtimal veremem.
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• Köylü öfkeyle elini kaldırdı, yere tükürerek kendini savunmaya başladı:
•-Billahi hakikati söylüyorum, bay başkan. Dinim hakkı için öyle. Eğer 
yalan söylüyorsam...

•-Hatta cüzdanı aldıktan sonra, belki başka para da düşmüştür diye, uzun 
müddet çamurun içini aramışsınız.

•İhtiyar adam öfkeden, korkudan boğuluyordu:
•-Bunlar da söylenebiliyor ha? Namuslu bir adamı lekelemek için böyle 
yalanlar da uydurulabiliyor ha? Uyduruluyor ha?

•İhtiyarın gayreti boşa gitti, söylediği şeylere inanılmadı.
•Malandain usta ile yüzleştirildiler. Saraç, ilk iddiasını onun karşısında da 
tekrarladı, bunda ısrar etti. Tam bir saat birbirlerine küfrettiler. Kendi 
isteği üzerine, baba Hauchecorne'un üstünü aradılar, bir şey 
bulamadılar.

•Belediye başkanı büyük bir tereddüt içindeydi; mahkemeye haber 
vereceğini söyleyerek ihtiyarı serbest bıraktı.

•Havadis yayılmıştı. Baba Hauchecorne belediye dairesinden çıkınca 
etrafı çevrildi, içine nefret karışmayan ciddi veya şakacı bir merakla 
sorguya çekildi. O da, sicim hikâyesini tekrar tekrar anlattı. 
İnanmıyorlar, gülüyorlardı.

•İki adımda bir ya halk onu durduruyor yahut da o tanıdıklarını 
durduruyor; hikâyesini ve savunmasını anlatıyor, içi dışına dönen 
ceplerini göstererek cüzdanı bulmadığını ispata çalışıyordu.

•Her taraftan ona:
•-Haydi oradan ihtiyar kurt! diyorlardı. O, sözüne inanılmamasına kızıyor, 
ateşleniyor, ne yapacağını bilemiyor, durmadan vakayı anlatıyordu.

•Akşam oldu. Köye dönme zamanı geldi. Üç komşusu ile yola düştü. 
Onlara sicimi bulduğu yeri gösterdi ve yol boyunca yine hikâyesini 
anlattı.

•Vakayı anlatmak için, geceleyin Breaute köyünü kapı kapı dolaştı. 
İnanan hiç kimseye raslamadı.

•O gece âdeta hasta oldu.
•Bir çiftçiye yaklaştı. Adam, sözün bitmesini bile beklemeden, elinin 
tersiyle onun karnına vurarak:

• •-Hay koca kurt! dedi, sonra dönüp gitti.
•Baba Hauchecorne arkasından bakakaldı. Merakı gittikçe artıyordu. 
Kendisine niçin «koca kurt» diyorlardı?

•Jourdain'in lokantasında sofraya oturduğu vakit tekrar vakayı 
anlatmaya başladı. Bir at cambazı:

•-Haydi, haydi, ihtiyar şeytan diye seslendi
•-Senin sicim hikâyeni biliriz. Baba Hauchecorne kekeledi:

•-Cüzdan bulundu ya!... 
• Öteki devam etti:
•-Biri bulur, biri götürür... Bunlar olağan işler. Kim gördü, kim duydu?
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Durum Hikâyesi: Durum hikâyelerinde, hayattan bir görünüş ya da yaşamın 
belli bir zaman dilimindeki durum anlatılır. Durum hikâyesine bu tarzın kurucusu 
olan Rus yazar Anton Çehov’a atfen Çehov tarzı hikâye de denilmektedir. Bu tür 
hikâyelerde kişiler, tüm yönleriyle tanıtılmaz; kişinin yaşam şartları, çevre ve 
zaman okuyucuya sezdirilir. Türk edebiyatında Çehov tarzının en önemli 
temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık’tır. 

Durum hikâyelerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Klasik hikâyelerdeki serim-düğüm-çözüm bölümlerine dikkat edilmez. 
• Konular günlük hayattan seçilir. 
• Şahıslar toplumun her kademesinden olabilirler. 
• Mekân çok ayrıntılı açıklanmaz. 
• Bu öykülerde olaylar değil, durumlar ele alınır. 
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• İhtiyar köylü boğuluyordu. Nihayet anlamıştı. Kendisini, bir yardakçısı, 
bir suç ortağı vasıtasıyle cüzdanı sahibine geri vermekle 
suçlandırıyorlardı. İtiraz etmek istedi. Bütün masa halkı kahkahayla 
güldü. Yemeğini bitiremedi, halkın alayları arasında dışarı çıktı. Baba 
Hauchecorne, öfke ve utançtan boğularak evine döndü. Üzerine 
yüklenen bu suç, onun Normandiyalı kurnazlığından umulmaz değildi; 
hatta o, başarılı bir oyun oynamış gibi, bununla öğünebilecek bir 
tabiatta idi. Kurnazlığı herkesçe bilindiği için, kendini temize çıkarması 
hemen hemen imkânsızdı; bu şüphenin haksızlığı onu ta canevinden 
yaralıyordu.Bu sefer hikâyeyi yeni baştan anlatmaya başladı. Vakayı her 
gün yeni ilâvelerle  büyütüyor, ona yeni sebepler, daha kuvvetli sandığı 
savunmalar ve yeminler katıyordu; yalnız kaldıkça hep bunları 
hazırlamaya uğraşıyor, sicim hikâyesinden başka bir şey 
düşünemiyordu. Savunması ne kadar karışık bir hâl alır, delilleri ne 
kadar incelirse, adama inanış da o kadar azalıyordu. Arkasından

•"Bunlar boş sebepler." diyorlardı. Bunu hissediyor, boşu boşuna 
uğraşmaktan hâlsiz düşüyordu. Günden güne eriyip harap olmaya 
başlamıştı.

•Köyün zevzekleri sırf gülüp eğlenmek için ona bu «sicim hikâyesi»ni 
anlattırıyorlardı; tıpkı, savaştan dönen askere savaş vakalarını anlattırır 
gibi. Temelinden sarsılan dimağı günden güne zayıflıyordu.

•Aralık ayının sonlarına doğru yatağa düştü, ocak ayının ilk günlerinde 
öldü. Can çekişirken sayıklıyor, masumluğunu tekrarlayıp duruyordu:

•Bir sicim... İşte bay başkan... Küçük bir sicim parçacığı.

•Guy de Maupassant

 
Durum hikâyesine bu 
tarzın kurucusu olan 

Rus yazar Anton 
Çehov’a atfen Çehov 

tarzı hikâye de 
denilmektedir. 
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• ÜNLEM İŞARETİ
•Kâtiplerden Yefim Fomiç Perekladin, Noel gecesi, çok gücenmiş, hatta 
hakaret görmüş bir insan gibi yatağa yattı.

•İşin iç yüzü şuydu:
•Hoşlanmadığı ve hakaretli sözler işittiği bir misafirlikten yeni dönmüştü. 
Orada önce okumanın önemi üzerinde durulmuş, sonra da yavaş yavaş 
memurların öğrenim durumlarına geçilmiş, bu arada öğrenimin pek 
aşağı düzeyde bulunduğu konusunda esef, sitem, alay duyguları 
belirtilmişti. Ondan sonra, Rusya'daki bütün toplantılarda olduğu gibi, işi 
genellikten çıkararak kişilere dokunmaya başlamıştı.

•Oradaki gençlerden birisi, Perekladin'e :
•-Misal olarak sizi ele alalım, Yefim Fomiç, demişti. Sizin oldukça önemli 
bir mevkiiniz var... Öğrenim derecenizi sorabilir miyim?

•Perekladin, uysal bir tavırla:
•Okumuş bir adam değilim. Hem bizde okumuş olmaya lüzum yok ki, diye 
cevap vermişti. Yanlışsız yazdın mı, oldu bitti.

•İyi ama, yanlışsız yazı yazmayı nerde öğrendiniz?
•-Alıştım, efendim... Kırk yıldır çalışıyorum, elbette insanın eli yatar... 
Tabii ilk zamanlarda güçlük çekiyordum, yanlış da yazdığım oluyordu, 
ama sonra tecrübe göre göre alıştım... Eh, şimdi oldukça zararsız 
yazıyorum.

•Peki, ya noktalama işaretleri?
•Eh, noktalama işaretleri de şöyle böyle... Yerli yerine koyuyorum.
• Genç adam bozularak:
•-Hım!., dedi. Ama alışkanlık öğrenim demek değildir. Noktalama 
işaretlerini doğru koymanız yetmez... Hayır efendim! Onları bilerek 
yerli yerine koymalı! Mesela, virgül koyduğunuz zaman niçin 
koyduğunuzu bilmelisiniz... Evet, efendim! Bu sizin anlattığınız şey 
basmakalıp... Taklit imla on para etmez. Bu, makineden çıkma bir 
şeyden farksızdır.

•Perekladin hiç ses çıkarmamıştı, hattâ sakin sakin gülümsemişti (çünkü 
delikanlı, danıştay üyesinin oğluydu ve Perekladin derecesinde bir 
kâtipti) ama şu dakikada uykuya yatarken, bütün benliğini öfke, garez 
kaplamıştı.

•«Kırk yıl görev yaptım, diye düşünüyordu, kimse bana budala demedi. 
Şuna da bak, eleştirmeci olmuş... Basmakalıpmış, taklitmiş, makineden 
çıkmaymış...

•Hay şeytanlar alsın seni! Senin gibi üniversitede okumadım ama bu 
işleri senden daha iyi bilirim!

• Yorgan altında iyice ısındıktan sonra, Perekladin'in sinirleri yatışmaya 
başladı. Uyumaya hazırlanırken:

•«Hepsini biliyorum... anlıyorum... diye düşünüyordu. Virgül konması 
gereken yere üst üste iki nokta koymam a! Öyleyse hem biliyorum, 
hem de anlıyorum demek. Evet... İşte böyle küçükbey!... Önce 
yaşamalı, çalışmalı, ondan sonra da ihtiyarları eleştirmeye kalkmalı...»
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• Uyumaya başlayan Perekladin'in kapalı gözlerinin önünde, kapkara 
bulutların arasından, alev gibi kırmızı bir virgül, kuyruklu yıldız gibi kaydı. 
Onun arkasından bir, bir tane daha geldi. Biraz sonra da Perekladin'in 
hayalinde açılan sonsuz, karanlık zeminde uçuşan virgüller kaynaşmaya 
başladı. Perekladin, uykunun etkisi altında bütün vücudunun tatlı tatlı 
uyuştuğunu hissederek:

•«Misal olarak şu virgülleri ele alalım...» diye düşündü. «Onları çok iyi 
biliyorum. İstersen hepsine yer bulabilirim. Hem de bilerek, anlayarak, 
öyle boşu boşuna değil. İstersen dene de bir gör... Virgüller rasgele 
konur. Yazılan yazının ne kadar karışık olması gerekse o kadar çok virgül 
koymak gerekir. «Ama» ile «fakat» tan önce de konur. Yazdığın yazıda 
memurların adlarını sıralıyorsan, her birini virgülle ayırmak gerekir... 
Biliyorum bunları!»

•Altın virgüller, pervaneler gibi dönerek, bir kenara çekildi. Onların yerine, 
kıvılcımları andıran noktalar uçuşarak geldi...

•«Noktaya gelince, nokta yazının sonuna konur. Derin bir nefes almak, 
yahut, okunan şeyi kesip dinleyene bakmak gereken yerde de nokta 
vardır. Bütün uzun cümlelerden sonra; kâtip, ağzında toplanan salyalarla 
boğulmasın diye de nokta koyarlar. Nokta bunlardan başka hiçbir yerde 
kullanılmaz.» Virgüller gene uçuşarak geliyor, sonra noktalara karışıyor, 
dönüyor. Perekladin bir sürü noktalı virgülle üst üste noktalar görüyor...

•«Bunları da biliyorum, diye düşünüyor. Virgülün yetmediği, noktanın da 
fazla olduğu yerlere noktalı virgül koymak gerek. «Fakat» ile 
«binaenaleyh» ten önce her zaman noktalı virgül koyuyorum... Üst üste 
iki noktaya gelince? Üst üste iki nokta, «aşağıda gösterilen» ile «şu kadar 
verilmiştir» cümlesinden sonra konur.»

• Noktalı virgüllerle üst üste iki nokta dönüp gitti. Sıra soru işaretine geldi. 
Bunlar da bulutların arasından fırlayarak dans etmeye başladılar...

•«Bunu çok gördük: soru işareti. Bin tanesini getir, hepsine yer bulurum. 
Bunlar, bir şey sorulurken yahut bir yazı hakkında bilgi edinmek istendiği 
zaman kullanılır: «Falanca yılın tahsisat fazlasını teşkil eden meblağ hangi
fasla nakledilmiştir?» yahut «Polis Müdürlüğü, adı geçen İvanova'yı 
mevcuden göndermek için gereken tedbirleri alamaz mı?»

•Soru işaretleri, «peki» der gibi kıvrık başlarını salladıktan sonra 
hemencecik, kumanda almış gibi, birer ünlem işareti oldular...

•«Hım!... Bu noktalama işareti de mektuplarda sık sık kullanılır : 
«Beyefendi hazretleri!», yahut «Paşa hazretleri, babamız ve velinimetimiz 
efendim!» Ya resmî yazılarda ne zaman kullanılır?»

•Ünlem işareti daha çok sivrilerek beklemeye başladı.
•«Bunlar resmî yazılarda... şey... şu... bu... nasıl anlatayım?.. Hım... 
Sahiden de resmî yazılarda nerede, ne zaman kullanılıyor?... Dur 
bakayım... hele bir düşüneyim... Hım!...»

• Perekladin gözlerini açtı, öbür yanına döndü. Ama tam gözlerini 
kapayacağı sırada karanlık zeminde gene ünlem işaretlerinin belirdiğini 
gördü.

•Çağırılmadan gelen bu konukları hayalinden silmeye çalışarak :
•«Hay Allah kahretsin!... Bunlar ne zaman konuluyor?» diye düşündü. 
«Yoksa unuttum mu? Ya unuttum, yahut hiç bir zaman kullanmadım...»
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• Perekladin kırk yıllık memurluk hayatında yazdığı bütün yazıların özünü 
hatırlamaya başladı; ama o kadar düşünmesine, o kadar alnını 
buruşturmasına rağmen geçmişte hiçbir ünlem işareti bulamadı.

•«Bu ne biçim şey? Kırk yıl yazı yazmışım, hiç ünlem işareti koymamışım.
•Hım!... Ama bu uzun şeytanlar ne zaman kullanılır?»
•Ateşten ünlem işaretleri safının arkasından tenkitçi gencin alaylı 
gülümseyen yüzü göründü. İşaretler de gülümsemeye başladı. En 
sonunda bütün işaretler bir tek kocaman ünlem işaretine çevrildi.

•Perekladin, başını sallayarak gözlerini açtı:
•«Hay Allah kahretsin! diye düşündü. Yarın, sabah duasına kalkmam 
gerek, halbuki bu şeytan oyunu bir türlü kafamdan çıkmıyor... Tuh, Allah 
cezasını versin!... Ama... Ne zaman kullanılıyor? Al sana işte alışkanlık! 
İşte tecrübe! Kırk yıl yazı yazmışım da bir tek ünlem işareti koymamışım! 
Ha?» Perekladin gözlerini yumdu, ama yummasıyla açması bir oldu; 
karanlık zeminde hâlâ o kocaman ünlem işareti duruyordu.

•«Tuu! Bu böyle giderse bütün gece uyuyamayacağım.»
•En sonunda, sık sık kız enstitüsünden çıktığını söyleyerek övünen karısına
•başvurdu:
•Marfuşa! Yazılarda ne zaman ünlem işareti konulduğunu biliyor musun? 
Bilmez olur muyum? Enstitüde yedi yıl boşuna okumadım ya! Bütün 
grameri ezbere bilirim. Bu işaret hitaplarda, seslenmelerde, memnunluk, 
öfke, sevinç, kırgınlık ve daha başka duyguların ifadesinde kullanılır.

•Perekladin:
• •«Öyle... diye düşündü. Memnunluk, öfke, sevinç, kırgınlık ve daha 
başka duygular...»

•Kâtip düşünceye daldı... Kırk yıldan beri yazmış, belki binlerce, on 
binlerce yazı yazmıştı, ama bunların içinde hiçbir satır hatırlamıyordu ki 
memnunluk, öfke, yahut buna benzer bir şey ifade etsin...

•«Ve daha başka duygular... diye düşünüyordu. Resmî yazılarda zaten 
duyguya falan ne lüzum var? Onları en duygusuz adam bile yazar...»

•Ateşten işaretin arkasından gene eleştirmeci gencin yüzü göründü, alaylı 
alaylı gülümsedi. Perekladin, yatağında doğrularak oturdu. Başı 
ağrıyordu, alnında soğuk ter damlaları belirmişti.

•Odanın köşesinde lâmba güzel güzel yanıyor, ışığına bürünen eşyaların 
manzarası da bayramı hatırlatıyordu. Her şeyde bir ılıklık hissediliyordu; 
hâlbuki zavallı memura her şey soğuk, düzensiz geliyordu, sanki tifoya 
tutulmuştu. Ünlem işareti de artık hayalinde değil de gözlerinin önünde, 
odada, karısının tuvalet masasının yanında duruyor, alaylı alaylı gözlerini 
kırpıyordu...

•Hayalet, soğuk nefesini memurun yüzüne üfleyerek fısıldıyordu:
•-Yazı makinesi! Makine! Duygusuz odun!
•Memur, yorganı başına çekti, ama yorganın altında da gene o hayaleti 
gördü... Böylece, zavallı Perekladin bütün geceyi azap içinde geçirdi, ama 
hayalet gündüz de rahat vermedi. Perekladin onu her yerde görüyordu; 
ayağına çektiği çizmelerin içinde, duvardaki tasvirde, her yerde o vardı.

•Bu sırada:
•«Daha başka duygular... diye düşünüyordu. Bunlarda hiç duydu olmadığı 
çok doğru. İşte şimdi amirlerimin evine ziyarete gideceğim, imza 
defterine imza atacağım. Bütün bunları yaparken insan hiçbir şey 
duymuyor ki! Öyle işte... boşu boşuna... yani bir çeşit tebrik makinesi...»
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Dünya edebiyatında ilk hikâye örneği, İtalyan yazar Giovanni Boccacio'nun 
Decameron Hikâyeleri'dir. 

Türk edebiyatında, Divan edebiyatında mesnevi türünde yazılan Leyla ve 
Mecnun, Yusuf ve Züleyha, Hüsrev ve Şirin; Halk edebiyatında sözlü olarak anlatılan 
halk hikâyeleri (Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Âşık Garip...) ile 
destansı bir özelliği bulunan Dede Korkut Hikâyeleri, meddah hikâyeleri bu tarza 
yakın eserlerdir. 

Günümüzdeki anlamda, Batı tekniğine uygun ilk hikâyeler Tanzimat 
Edebiyatı ile birlikte edebiyatımıza girmiştir. İlk zamanlar hikâyeye "küçük hikâye", 
romana da "hikâye" denilmiştir. Ancak zamanla, günümüzdeki anlamlarıyla 
kullanılmaya başlanmıştır. Türk edebiyatının ilk hikâyelerini, Ahmet Mithat Efendi 
(Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat...) yazmıştır. Bu hikâyelerin bir kısmını kendisi 
yazan yazar, bir kısmını da Fransız edebiyatından tercüme etmiştir. 

Daha sonraki dönemlerde birçok yazar, hikâye türünde eserler vermişlerdir. 

Edebiyatımızdaki başlıca hikâye yazarları şunlardır: Samipaşazade Sezai, Halit 
Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşat 
Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Samim 
Kocagöz, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Necati Cumalı, Orhan Kemal, 
Sait Faik Abasıyanık, Sevinç Çokum, Şevket Bulut, Mustafa Kutlu...’dur. 

Roman Türünün Genel Özellikleri 

Roman, modern zamanların anlatım türü olarak tanımlanmaktadır. 
Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların ve durumların, gerçeğe yakın bir 
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•Perekladin sokağa çıkıp da arabacıyı çağırdığı zaman, arabacının yerinde 
ünlem işaretini görür gibi oldu.

•Amirinin evinde hole girince, orada, uşağın yerinde gene o işareti gördü... 
Bütün bunlar memnunluk, öfke, kırgınlık ve daha başka duyguları ifade 
ediyordu., İmza defterinin önündeki yazı kalemi de ünlem işaretinin şekline 
girmişti... Perekladin kalemi eline alıp mürekkebe batırdı, imza etti:

•«Şube Müdürü Yefim Perekladin!!!»
•Bu üç işareti koyarken hem seviniyor, hem kızıyor, hem neşeleniyor, hem 
de öfke içinde çalkalanıyordu. Bu sırada da, kalem ucunu bastırarak:

•— Nah sana! Nah sana! diye homurdanıyordu. Ateşten işaret, bununla 
yetinerek, kayboldu gitti.

•Anton ÇEHOV

 
Divan edebiyatında 

mesnevi türünde 
yazılan eserler, hikâye 

türü ile benzerlik 
göstermektedir. 
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şekilde tasarlanarak bir plan çerçevesinde kişiler, yer, zaman belirtilerek uzun bir 
şekilde anlatılmasıdır. Fransızca "roman" kelimesinden dilimize geçmiştir. 

Romanda doğrudan hayattan alınan ya da kurgulanan bir konu vardır. Konu, 
şahıslara bağlı olarak belli bir zamanda ve mekânda geçer. Hayatta 
karşılaşılabilecek her şey, romanın konusu olabilir. Önemli olan gerçek ya da 
gerçeğe yakın olmasıdır. Romancı; kişi, olay, yer ve zaman unsurları arasında 
dengeli bir ilişki kurarak, edebî bir anlatıma ulaşma çabasındadır. 

Romanlar; serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur. Serim bölümü; 
romandaki ana olayın ve yardımcı olayların (konunun) ortaya konulduğu, buna 
bağlı olarak da kişilerin tanıtıldığı, yer ve zamanın belirtildiği bölümdür. Düğüm 
bölümü; gelişen olayların bir ana olay çevresinde toplanıp düğümlendiği, 
okuyucunun bu ana olayın sonucunun ne olacağını ya da yardımcı olayların ana 
olayı nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladığı bölümdür. Çözüm bölümü ise 
yardımcı olayların etkisiyle ana olayın çözüme kavuştuğu bölümdür. 

 Roman türü çoğu kez hikâye ile karıştırılmakta ve iki kavram birbirinin 
yerine kullanılmaktadır. Roman ve hikâye arasında belli başlı farklar 
bulunmaktadır. İki tür arasındaki farklar şunlardır: 

• Hikâye romana göre daha kısa bir türdür. 
• • Hikâyeler, olaylar veya durumlar etrafında gelişirken romanlar 

kişiler etrafında gelişir. 
• Türlerin hacimleriyle doğru orantılı olarak, hikâyelerde sadece bir olay ya 

da durum işlenirken romanda birbirine bağlı birçok olay işlenir. 
• Hikâyelerin şahıs kadroları, romanlara göre daha sınırlıdır. 
• Hikâyede kullanılan mekânların sayısı azdır ve mekânlarla ilgili ayrıntılı bilgi 

verilmez. Romanlarda ise olaylar birbirinden farklı mekânlarda gelişir ve 
mekân tasvirleri ayrıntılı olarak verilir. 

Bir romanı oluşturan unsurlar tıpkı hikâyede olduğu gibi; olay örgüsü, kişiler 
(şahıs kadrosu), zaman, mekân (yer), anlatıcı, bakış açısı ve çatışmadır. 

Romanlar, konularına göre çeşitli isimler alırlar. Konularına göre romanlar; 

• Tarihî romanlar, 
• Macera / Aksiyon romanları, 
• Egzotik romanlar, 
• Polisiye romanları, 
• Sosyal romanlar (Töre romanları / Tezli romanlar), 
• Tahlil (Psikolojik) romanları (Karakter, Tutku, Şuuraltı, Biyografik 

romanlar), 
• Fantezi romanları,  

Anlatım biçimlerine göre; 

• Mektup, 
• Anı, 
• Biyografi ve otobiyografi tarzı romanlar  

 
Romanı oluşturan 

unsurlar tıpkı hikâyede 
olduğu gibi olay örgüsü, 
kişiler (şahıs kadrosu), 
zaman, mekân (yer), 
anlatıcı, bakış açısı ve 

çatışmadır. 
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Akımlara göre ise; 
• Romantik roman, 
• Realist roman, 
• Natüralist roman, 
• Klasik roman, 
• Yeni roman, 
• Postmodern roman gibi çeşitlere ayrılır. 

Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına doğru gelişen roman türü, edebiyatımıza 
Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. 

Dünya edebiyatında romanın ilk örneği olarak Cervantes’in Don Kişot isimli 
eseri kabul edilmektedir. Türk edebiyatındaki ilk roman örneği ise Şemseddin 
Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ü Fıtnat isimli eseridir. 

 

 

Şekil 7.1. Hikâye ve Romanın Yapı unsurları 

 

Hikâye ve Romanın Yapı Unsurları

Olay  Örgüsü

Romanın hayata 
dönük 

yüzüdür.Hayattan 
ödünç alınan ve 
romanın vitrini 
olan unsurdur. 

Kişiler (Şahıs 
Kadrosu)

Olayın 
oluşmasında 

etkili olan ya da 
olayı yaşayan 
insanlardır.

Tip

Karakter

Zaman 

Olayın yaşandığı 
an, gün, mevsim 
veya dönemdir.

Mekân

Olayın yaşandığı 
veya geçtiği yer 
ya da çevredir.

Bakış Açısı

Anlatıcının; 
olaylara, kişilere 
ve zamana  karşı 
takındığı anlatım 

becerisidir.

Hakim (Tanrısal) 
Bakış Açısı

Gözlemci 
(Müşahit) Bakış 

Açısı

Kahraman Bakış 
Açısı

Anlatıcı

Olayları 
okuyucuya 

anlatan sese 
anlatıcı denir.

Tekil Kişi (Ben) 
Anlatıcı

Tekil Kişi (o ) 
Anlatıcı

Tekil- Çoğul Kişi 
(sen-siz) Anlatıcı

 
Avrupa'da Orta Çağ'ın 

sonlarına doğru gelişen 
roman türü, 

edebiyatımıza Tanzimat 
Dönemi’nde girmiştir. 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Ünitede ismi geçen yazarların eserlerinden durum ve olay 
hikâyelerine örnek teşkil edebilecek hikâyelerden birer tane 
örnek seçerek hikâye türünün özelliklerine göre 
değerlendiriniz.
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Ö
ze

t
• HİKAYE VE ROMAN TÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI
• İnsanoğlu var olduğundan beri kendini, yaşadıklarını ve hayallerini anlatma 

arzusu içinde olmuştur. Bu arzu, zaman içerisinde farklı formlarda kendini 
göstermiştir. Bu formlar içerisinde en çok kullanılanı ve dikkat çekeni ise 
edebiyattır. Dil, her ne kadar insan topluluklarının ortak ifade aracı olarak 
tanımlansa da edebiyatçıların kaleminde ve üslubunda zenginleşerek farklı 
boyutlara taşınır. Edebiyatçılar, tabiattaki sesleri kullanarak besteler yapan 
müzisyenler, renkleri ve çizgileri bir araya getirerek duyguları resimlere 
dönüştüren ressamlar ve taş, çamur gibi malzemeleri kullanarak onları sanat 
eserine çeviren heykeltıraşlar gibi dil malzemesini kullanarak dili söze, sözü 
ise edebî esere dönüştürürler.

• Bugün çok zengin ve karmaşık türler gösteren edebiyatta, esasta nazım ve 
nesir olmak üzere şekle dayanan iki temel yapı vardır. İlk edebî metinlerin 
bütün dünya edebiyatlarında nazım olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Bu 
sebeple nazım, genel olarak nesre göre daha geniş bir yayılma alanı bulmuş 
ve nazım üzerine yapılan çalışmalar bir hayli yer tutmuştur. Tür olarak 
geçmişi çok da uzağa gitmeyen roman ve hikâye için böyle bir durumdan söz 
etmek mümkün değildir. Genel olarak bu iki yeni tür küçümsenmiş ve şiirin 
yanında hiçbir sanat değeri olmadığı düşünülmüştür.

•Oysaki roman ve hikâye zaman içerisinde önce bir insanın hafızasından ve 
hayal dünyasından taşarak genelleşmiş, bir toplumun hafızası ve hayal 
dünyasına dönüşmüştür.

• HİKÂYE TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ 
•Hikâye, insanoğlunun anlama ve anlatma ihtiyacını karşılamak üzere ortaya 

çıkmış bir türdür. Masal, destan ve efsane gibi öncü türler edebiyat alanında 
görülse de modern anlamda hikâye (öykü) türünün ortaya çıkışı yaklaşık iki 
yüz elli yıl öncesine dayanmaktadır. Edebiyat kaynaklarında hikâye genel 
olarak “yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların veya durumların, 
gerçeğe yakın bir şekilde tasarlanarak bir plan çerçevesinde anlatılması” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Her hikâyenin bir konusu vardır ve hayatta 
karşılaşılabilecek her olay ya da durum hikâyenin konusu olabilir. Burada asıl 
husus hikâyedeki olayların ya da durumların bir zamana ve mekâna 
bağlanarak anlatılmasıdır.

•Hikâyeyi oluşturan unsurlar; olay örgüsü, kişiler (şahıs kadrosu), zaman, 
mekân (yer), anlatıcı, bakış açısı ve çatışmadır.

•Hikâyeler konularına göre "olay hikâyesi" (Maupassant tarzı hikâye) ve 
"durum hikâyesi" (Çehov tarzı hikâye) olmak üzere ikiye ayrılır.

• Günümüzdeki anlamda, Batı tekniğine uygun ilk hikâyeler Tanzimat 
Edebiyatı ile birlikte edebiyatımıza girmiştir. İlk zamanlar hikâyeye "küçük 
hikâye", romana da "hikâye" denilmiştir. Ancak zamanla, günümüzdeki 
anlamlarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Türk edebiyatının ilk hikâyelerini, 
Ahmet Mithat Efendi (Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat...) yazmıştır.

• ROMAN TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ 
•Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların ve durumların, gerçeğe yakın 

bir şekilde tasarlanarak bir plan çerçevesinde kişiler, yer, zaman belirtilerek 
uzun bir şekilde anlatılmasıdır. Fransızca "roman" kelimesinden dilimize 
geçmiştir.

•Romanda doğrudan hayattan alınan ya da kurgulanan bir konu vardır. Konu, 
şahıslara bağlı olarak belli bir zamanda ve mekânda geçer. Hayatta 
karşılaşılabilecek her şey, romanın konusu olabilir. Önemli olan gerçek ya da 
gerçeğe yakın olmasıdır. Romancı; kişi, olay, yer ve zaman unsurları arasında 
dengeli bir ilişki kurarak, edebî bir anlatıma ulaşma çabasındadır.

•Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına doğru gelişen roman türü, edebiyatımıza 
Tanzimat Dönemi’nde girmiştir.

•Dünya edebiyatında romanın ilk örneği olarak Cervantes’in Don Kişot isimli 
eseri kabul edilmektedir. Türk edebiyatındaki ilk roman örneği ise Şemseddin 
Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ü Fıtnat isimli eseridir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Dünya edebiyatında ilk roman aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kırmızı ve Siyah 
b) Karamazov Kardeşler 
c) Güliver’in Seyahatleri 
d) Don Kişot 
e) Suç ve Ceza 

 

2. Taaşşuk-ı Talat ü Fıtnat isimli roman aşağıdaki yazarlardan hangisine 
aittir? 
a) Samipaşazade Sezai 
b) Halit Ziya Uşaklıgil 
c) Recaizade Mahmut Ekrem 
d) Namık Kemal 
e) Şemseddin Sami 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden biri değildir? 
a) Olayda başlangıç ve son mutlaka belirlidir. 
b) Olaylarda anlatılan şahıslar konuya uygun olarak seçilir. 
c) Serim-düğüm ve çözüm bölümleri çok önemli değildir. 
d) Mekân son derece önemlidir. 
e) Anlatımda ayrıntı önemli bir yer tutar. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi roman akımlarından biri değildir? 
a) Romantizm 
b) Parnasizm 
c) Realizm 
d) Yeni Roman 
e) Postmodernizm 

 

5. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâye kitabı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Küçük Şeyler 
b) İntibah 
c) Karabibik 
d) Letaif-i Rivayat 
e) Araba Sevdası 
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6. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün Divan edebiyatındaki karşılığıdır? 
a) Mesnevi 
b) Gazel 
c) Kaside 
d) Tuyuğ 
e) Rubai 

7. Dünya edebiyatında hikâye türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Satranç-Stefan Zweig 
b) Dekameron-Boccaccio 
c) Beyaz Diş-Jack London 
d) Sherlock Holmes-Arthur Conan Doyle 
e) Emmaus-Alessandro Baricco 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün ögelerinden biri değildir? 
a) Dekor 
b) Zaman 
c) Mekân 
d) Şahıslar 
e) Olay örgüsü 

 

9. Türk edebiyatında roman türü hangi dönemde ortaya çıkmıştır? 
a) Fecri Âti Edebiyatı 
b) Servet-i Fünun Edebiyatı 
c) Tanzimat Edebiyatı 
d) Millî Edebiyat 
e) Cumhuriyet Edebiyatı 

 

10. Durum hikâyesi türünün ilk temsilcisi olan yazar aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Guy de Maupassant 
b) Anatole France 
c) Marcel Proust 
d) Saint Exupery 
e) Anton Çehov 

 

 

 

 

 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.d, 2.e, 3.c, 4.b, 5.d, 6.a, 7.b, 8.a, 9.c, 10.e 
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GİRİŞ 
İnsanın bu dünyada yaşayan iki temel parçası vardır. Bunlardan ilki fiziksel 

bir varlık olarak canlı organizma hâlinde yaşayan beden; ikincisi ise manevi bir 
varlık hâlinde bedenin içinde var olduğu düşünülen ruhtur. Bu iki parçadan bedenin 
ihtiyaçları, hemen her insanda benzerdir ve bu ihtiyaçların giderilme yolları da 
belirlidir. Oysa ruhun sınırları ve ihtiyaçları son derece farklı ve son derece 
karmaşıktır. Bu açıdan yaklaşıldığında şiir insan ruhunun sese, söze bürünerek dış 
dünyaya yansıması şeklinde tanımlanabilir (Uçan, 2003). 

İnsanlığın varoluşundan beri şiirin var olduğu ve şiirin bugün de duyguların 
anlatılmasının en etkili yollarından biri olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple her 
millet, her kavim kendi yaşam tarzı doğrultusunda bir şiir anlayışı, bir şiir geleneği 
meydana getirmiştir. Dönemler içerisinde milletlerin kültürleri birbirini nasıl 
etkilemişse, şiir gelenekleri de birbiri üzerinde etkili olmuştur (Çetişli, 2004). 

Şiirin toplum tarafından benimsenmesinin en önemli sebepleri, diğer anlatım 
tarzlarına göre daha etkileyici olması ve akılda kalması olarak belirtilmektedir. 

Özellikle insan topluluklarının bilinmeyen zamanlarda yaşadığı olayların 
anlatıldığı bir tür olan destanların, çoğunlukla şiir şeklinde olması da bu özelliğe 
bağlanmaktadır. Araştırmacılar yazının icat edilmediği dönemlerde insanların ve 
insan topluluklarının başından geçenlerin dilden dile anlatılarak aktarıldığını ve bu 
anlatım tarzının da destan türünün ortaya çıkmasını sağladığını belirtmektedirler. 
Şimdi hem şiir hem de destan türünün genel özellikleri üzerinde duralım. 

Şiir Nedir? 

“Şiirin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda edebiyat otoritelerince 
yıllarca bir tartışma sürmüş, lakin yıllardır süren bu tartışmalara rağmen şiire her 
hangi bir hudut çizilememiştir. Şiirin neyi anlatması, neye ulaşması gerektiği, 
biçimi, ses özellikleri gibi birçok soru öznel yargılara göre kabul bulmuş bu yüzden 
de farklı tarzlarda teşekkül etmiştir. Şiirin aynı zamanda bir güzel sanatlar dalı 
olması, bu farklılığı tabii kılmıştır. Bu ünitede kendi edebiyatımızdan yola çıkarak, 
Türk şiirinin tarihî dönemlerini incelerken, farklı şiir türlerini de açıklayacağız. 

 Türk Şirinin Dönemleri 

İslamiyet’ten Önceki Türk Şiiri 

Sözlü Edebiyat Dönemi: Sözlü edebiyat döneminde şiir söyleyen kişilere 
“ozan, baksı ya da kam” denirdi. Ozanlar şiirlerini, çaldıkları “kopuz” eşliğinde 
söylerlerdi. Bu dönemin edebî türleri; destan, koşuk, sav ve sagulardır. Destanlar, 
bu türler içerisinde en önemlisidir. Şiirlerin tamamı hece ölçüsüyle yazılmıştır ve 
hece ölçüsünün daha çok 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Kaşgarlı 
Mahmut’un Dîvânü Lügati’t Türk isimli eserinde bu dönemin şiirlerini 
bulabilmekteyiz. Aprınçur Tigin, Ki Ki, Kalım Keyşi, Çuçu ve Pratyaya Şiri sözlü 
edebiyat döneminin en çok bilinen şairleridir. 
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Yazılı Edebiyat Dönemi: Türkçenin bilinen en eski yazılı kaynakları Yenisey 
(Orhun) Yazıtları’dır. Türk edebiyatında yazılı dönemi buradan itibaren başlatmak 
doğru olur. Bazı araştırmacılara göre tam bu yazıtlar döneminden başlatmak da 
yanlış değildir. Bu düşünceleri Göktürk Kitabeleri’nin üslubuyla 
desteklemektedirler. Yazılı dönemin bu oluşma kısmını Göktürkler inşa etmişlerdir. 
Göktürklerin verdiği yazılı ürünlerden sonra Uygurların ortaya koyduğu yazılı 
ürünler, yazılı edebiyat döneminin ikinci safhasını oluştururlar. Bu dönemde daha 
çok Budizm ve Maniheizm’i anlatan eserler verilmiştir. 

İslamiyet’ten Sonraki Türk Şiiri 

İslamiyet etkisindeki Türk şiiri, birbiriyle aynı dönemde gelişen iki farklı 
edebiyat kolundan oluşmaktadır. 

Divan Edebiyatı: Bizde İslamiyet’in kabulünden sonra gelişmeye 
başlamıştır. Divan edebiyatıyla beraber Arapça ve Farsçanın oldukça etkili 
olduğunu görmekteyiz. Şiirlerde nazım şekli olarak; gazel, kaside, mesnevi ve rubai 
en çok kullanılanlar olarak dikkat çeker. Bunların haricinde; terci-i bend, terkib-i 
bend, tuyuğ gibi nazım şekillerinde de eser verilmiştir. Nazım biçimi olarak “beyit”, 
ölçü olaraksa “aruz vezni” kullanılmıştır. Şairler şiirlerini “Divan” adını verdikleri 
kitaplarda toplamışlardır. 

 

Ö
rn

ek

•Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
•Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

•Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
•Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

•Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
•Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

•Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
•Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

•Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
•Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

•Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
•Bana tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

•Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
•Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

•Fuzûlî

 
Sagu, eski Türk şiirinde 

ölüm karşısında 
duyulan üzüntüyü 

anlatmak için yazılmış 
şiir türüdür. Bu tür halk 
edebiyatında ağıt, divan 

edebiyatında ise 
mersiye olarak 
adlandırılmıştır. 

 
Divan edebiyatında 
devlet büyüklerini 
övmek için yazılan 

şiirlere kaside denilirdi. 
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Halk Edebiyatı: İslamiyet öncesi Türk şiirinin Anadolu sahasındaki devamı 
niteliğindedir. Şiir türü olarak geleneksel Türk şiirinin özellikleri görülmektedir. 
Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır, kullanılan ölçü ise hece ölçüsüdür. Halk 
edebiyatında şiir yazıp söyleyenlere “Âşık” ya da “Ozan” denirdi. En çok eser 
verilen nazım şekilleri olarak; koşma, mani, ağıt ve destan sayılabilir. 

 

 

Ö
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ek

•KERAMET
•Evvelâ bir defa yokla kendini, 
•Dünyada mı, insanda mı keramet? 
•Okuyanlar yetik olur her işe, 
•Hocada mı, Kur’an’da mı keramet?

•Kimisi uyanır, kimisi yatar, 
•Toprak ağız açmış insanı yutar, 
•Birisi otlatır birisi otlar,
•Koyunda mı, çobanda mı keramet?

•Birisi yaptırır birisi bozar, 
•Birisi karalar, birisi yazar, 
•Birisi yüzdürür, birisi yüzer,
•Gemide mi, kaptanda mı keramet?

•Birisi lâl olmuş, birisi öter, 
•Birisi sükûttur, birisi öter, 
•Birisi götürür, birisi satar, 
•Alanda mı, satan mı keramet?

•Birisi birisine vermiyor pacı,
•Birisi tatlıdır, birisi acı,
•Birisi hancıdır, birisi yolcu,
•Çekende mi, kervanda mı keramet?

•Bilemedim nerden geldi bu sesler? 
•Birisi yaptırır, birisi süsler,
•Birisi süt verir, birisi besler, 
•Alanda mı, verende mi keramet?

•Çobanoğlu sözün âleme duyur, 
•Birisi uyutur, birisi uyur,
•Birisi büyütür, birisi büyür
•Toprakta mı, fidanda mı keramet?

•Âşık Murat ÇOBANOĞLU

 
Halk edebiyatında şiir 

yazıp söyleyenlere 
“Âşık” ya da “Ozan” 

denirdi. 
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Batı Etkisindeki Türk Şiiri 

Tanzimat Edebiyatı: Tanzimat Fermanı’nın siyasal etkisiyle paralel olarak, 
edebiyatta da bir “Batılılaşma” süreci başlamıştır. Şiirde biçim olarak çok ciddi 
değişikliklere gidilmese de, içerik olarak divan şiirinden bütünüyle farklılaşmanın 
olduğu görülmektedir. Ayrıca bu dönemde hikâye, öykü, makale gibi Batılı diğer 
edebî türlerde de eserler verilmeye başlanmıştır. Dönemin en önemli sanatçıları 
Şinasi, Namık Kemâl, Ziya Paşa, Recaizade Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hamid 
Tarhan’dır. 

Servet-i Fünûn Edebiyatı: Tanzimat edebiyatçılarının yoğun toplumsalcı 
bakış açısını bir kenara bırakıp, hem Batılı tarzda şiirler vermek isteyen hem de 
divan edebiyatının sanatsal zenginliğini geri getirmeyi arzulayan bir grup şair ve 
yazar Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanmışlardır. Bu dönemde şiir için Batı 
tarzı formlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönem roman türünün edebiyatımıza 
iyice yerleşmeye başladığı dönem olarak da dikkat çeker. En önemli temsilcileri 
Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, Hâlit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’tur. 

 

Ö
rn
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•Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
•Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
•Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz
•Kafeslerde, camlarda pür ihtizâz
•Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...

•Sokaklarda seyl-âbeler ağlaşır, 
•Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

•Bulutlar karardıkça zerrâta bir
•Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

•Bürür bir soğuk gölge etrâfı hep, 
•Nümâyân olur gündüzün nısf-ı şeb.
•......
•Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn, 
•Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn;

•Küçük, pür-heves, gevherîn katreler
•Sokaklarda, damlarda pür ihtizâz

•Olur muttasıl nevha-ger, nağme-sâz
•Sokaklarda, damlarda pür ihtizâz

•Küçük, pür-heves, gevherîn katreler...
•Tevfik Fikret

 
Edebiyatın sanatsal 

zenginliğini geri 
getirmeyi arzulayan bir 

grup şair ve yazar 
Servet-i Fünûn dergisi 

etrafında 
toplanmışlardır. 
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Fecr-i Âti Dönemi: Servet-i Fünûncular gibi isimlerini yeni bir hareketle 
özdeştirmek isteyen Şahabettin Süleyman, Refik Hâlit, Cemil Süleyman, 
Köprülüzade Mehmet Fuad, Tahsin Nahit, Yakup Kadri, Emin Bülent, Ali Süha, Faik 
Ali ve Müfit Ratib gibi yeni şairler 20 Mart 1909’da Hilal Matbaası’nda toplanarak 
yeni bir oluşumun ilk adımını atarlar. Ahmet Haşim de bu oluşumun içinde yer alır. 
Fecr-i Âti edebiyatı, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 24 Şubat 1910’da Servet-i 
Fünûn dergisinde yayımlanan bir beyannameyle resmen başlamıştır. 
Temsilcilerinin birçoğunun genç ve tecrübesiz olması, Servet-i Fünûn’un 
gölgesinde kalmalarına ve kısa süre sonra dağılmalarına neden olmuştur. 

Cumhuriyet Dönemi: Kurtuluş savaşıyla beraber ülkede baş gösteren sosyal 
ve ekonomik sorunlara edebiyat da duyarsız kalmamış, millî edebiyat akımının 
“millîleşme” davasına “memleket edebiyatı” dâhil edilerek yeni bir akım 
oluşturulmuştur. Eserlerde yoğunlukla cephe gerisinde savaşın etkileri ve 
etkilenen Anadolu insanı ele alınmıştır. Millî edebiyat döneminin şair ve yazarları 
bu dönemde olduğu gibi yer aldıkları için millî edebiyatın devamı olarak da 
değerlendirilir. Şiirde hece ölçüsü kullanımı yaygındır ancak aruz vezni kullanan 
şairler de olmuştur. Millî edebiyat temsilcilerinin yanı sıra, şiirleriyle kendilerini 
ispatlamış olan Mehmet Âkif ve Yahya Kemâl bu dönemin önemli şahsiyetleridir. 

1940 Sonrası Türk Şiiri: II. Dünya Savaşı’nın etkilerinin son bulması ve sosyal 
hayattaki canlılık, 1940’lı yıllarda şiire de yansımıştır. Bu dönemde farklı şiir 
anlayışları ve bununla beraber farklı şiir toplulukları ortaya çıkmıştır. Dönemin 
şiirine hâkim olan genel hava serbest şiirdir. Behçet Kemal ve Ahmet Kutsi Tecer 
gibi şairler hece ölçüsüyle şiir yazmaya devam etseler de dönemleri içerisinde 
neredeyse istisna olarak kalmaktadırlar. Bu canlılık 1960’lara kadar birçok edebî 
topluluğun oluşmasını sağlamıştır. 

Garip Akımı: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat’ın başı 
çektiği bu akım şiirin geleneksel ahenk unsurlarını hiçe saymıştır. Bu akımın 
temsilcilerinin şiirlerinin toplandığı Garip kitabı, oluşturulan akımın da ismini 
simgelemiştir. Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in şiir hayatlarını daha sonraları farklı 
bir anlayışla devam ettirmeleri nedeniyle Orhan Veli, Garip akımını tek başına 
temsil etmiştir. 

Maviciler: Garip Akımı’nın dilini eleştiren Maviciler, daha şairane bir üslup 
geliştirmek için yola çıkmışlardır. Ortak amaçlar için toplanmış olsalar da farklı şiir 
anlayışlarına sahip şairlerden oluşan bir topluluktur. Bu şairlerin en önde geleni 
Attilla İlhan’dır. İlhan, şiirde büyük harf kullanmama gibi kendine ait bir üslup 
oluşturmuş ve “toplumsal gerçekçiliği” savunmuştur. Attilla İlhan, klasik 
edebiyatın imgelerinden faydalanmasına rağmen, biçim olarak serbest bir şiir 
anlayışını benimsenmiştir. 

 Hisarcılar: Mehmet Çınarlı’nın sahip olduğu Hisar dergisinden adını alan, 
kalabalık ve kendi döneminde çok etkili olmuş bir topluluktur. Hisarcılar, 
Cumhuriyet döneminin toplumsal ve millî çizgilerini takip etmiş olsalar da millî 
edebiyatın saf Türkçeleşme çabasına karşı çıkmışlar, halkın konuştuğu dili 
kendilerine kıstas olarak almışlardır. Bunun gibi şiire sınır koyan pek çok aşırılığı 
reddetmişlerdir. Muhteva olarak aynı yolu benimsemiş olsalar da biçim olarak 

 
Cumhuriyet 

Döneminde, şiirde hece 
ölçüsü kullanımı 

yaygındır ancak aruz 
vezni kullanan şairler de 

olmuştur. 
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şairler arasında farklılıklar arz edebilmektedir. Serbest şiirin yaygınlığının yanı sıra 
hece veya aruz ölçülerini kullanan şairleri de vardır. Birçok kişiyi etkilemiş olan bu 
akımın şairlerinden bazıları; Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, Coşkun 
Ertepınar, Orhan Seyfi Orhon, Halide Nusret Zorlutuna, Ahmet Muhip Dıranas, Arif 
Nihat Asya, Cahit Külebi, Ziya Osman Saba, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bekir Sıtkı 
Erdoğan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Yavuz Bülent Bâkiler, Bahattin Karakoç ve 
Abdürrahim Karakoç’tur. 

İkinci Yeniciler: Aslında bir topluluk ya da edebî akım olarak ortaya 
çıkmamışlardır. Her biri farklı ekollerden yetişmiş olan bazı şairlerin, imgecilik 
başta olmak üzere bazı özelliklerinin aynı olmasından dolayı edebiyat otoriterleri 
bu şairleri İkinci Yeniciler olarak adlandırmışlardır. Bu akımın temsilcilerinden 
kabul edilen şairlerin ortak özelliklerinden biri de Garip akımına karşı çıkmalarıdır. 
İkinci Yeni’nin imgecilikten dolayı aşırı soyutlaştırılmış ve kapalı bir üslubu vardır. 
Bazıları Garip akımından (Birinci Yeni) yetişen bu akımın öncüleri; Cemal Süreya, 
İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Ülkü Tamer ve Sezai 
Karakoç’tur. 

Konularına Göre Şiir Türleri 

Lirik Şiir: Duygusal anlatımlara yönelik şiirlerdir. İnsana dair herhangi bir 
psikolojik vakanın coşkun bir dille anlatılmasına lirizm denir. Bu tanımdan yola 
çıkacak olursak içe dönüşçülük olarak da bilinen coşkuncu (romantik) şiir, lirik şiir 
olarak değerlendirilebilir. Bunun haricinde, kahramanlık hikâyeleri anlatan 
şiirlerde olaylar yine coşkun bir dille anlatıldığı için bu şiirlerin (epik şiir), lirik 
yanlarının olduğunu da söyleyebiliriz. 

 

Ö
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•LÂLELİ-AKSARAY
•Yine akşam, yine gurbet, yine başımda efkâr

•Ve yine içimde şarkılı sesin
•Gözlerimde çizgi çizgi duraklar, 
•Duraklarda hayâl meyâl sen misin?

•Sen misin yanyana gezemediğim?
•İnce sitemini sezemediğim
•Sırrını bir türlü çözemediğim, 
•İçimdeki çetin sual sen misin?

•Ne derse aldırma şimdi artık el. 
•Gel bir akşam yine türkülerle gel! 
•İstanbul seninle çok daha güzel
•İstanbul'dan güzel hayal sen misin?

•Yavuz Bülent Bakiler

 
Duygu yoğunluklu 

şiirler konusuna göre 
lirik olarak 

adlandırılmaktadır. 
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Pastoral Şiir: Doğal şiir olarak tanımlayabileceğimiz pastoral şiir, konu olarak 
köy yaşamını anlatır. Konusu gibi anlatım biçiminde de doğallık vardır. Pastoral 
şiirde süslü anlatım yoktur. Şair elinden geldiğince sanatlı söyleyişlerden uzak 
durur ve doğanın kendi yapısı gibi arı bir anlatım kullanmaya özen gösterir. 
 

 
 

 

Ö
rn

ek
• BİNGÖL ÇOBANLARI

•Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 
•Bu dağların en eski 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...

•......
•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; 
•Hülyana 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!

•Kemalettin KAMU
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Epik Şiir: Yunancada destan manasına gelen “epope” kelimesinden 
türetilmiştir. Destanlar yazılı edebiyattan önceki dönemlerde de vardılar. Halkların 
yaşadıkları savaşlar ve bu savaşlarda gösterilen kahramanlıklar, yıllar içinde halk 
muhayyilesinde olağanüstü hikâyelere dönüşür ve bu hikâyeler şiirsel anlatımla 
nesilden nesile aktarılarak destanlar oluşur. Türk edebiyatında yazılı dönemden 
önce oluşturulan “Oğuz Kağan Destanı, Şu Destanı, Manas Destanı, Türeyiş 
Destanı” gibi aynı zamanda milletlerin tarihleri hakkında önemli ipuçları veren 
destanların yanı sıra, yazılı edebiyat döneminde şahit olunan kahramanlıkları olay  

Epik şiirlerde 
kahramanlık konuları 

ele alınmaktadır. 

Ö
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•BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR!

•Şehitler tepesi boş değil, 
•Biri var bekliyor.
•Ve bir göğüs, nefes almak için; 
•Rüzgâr bekliyor.
•Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye; 
•Yattığı toprak belli,
•Tuttuğu bayrak belli,
•Kim demiş meçhul asker diye? 
•Destanını yapmış, kasideye kanmış. 
•Bir el ki; ahretten uzanmış,
•Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler! 
•Öpelim temizse dudaklarımız,
•Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
• Rüzgarını kesmesin gövdeler
•Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. 
•Geri gitsin alkışlar geri,
•Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
•Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
•Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter! 
•Söyledi söyleyenler demin, 
•Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
•Şimdi sen söyle söz senin. 
•Şehitler tepesi boş değil, 
•Toprağını kahramanlar bekliyor! 
•Ve bir bayrak dalgalanmak için; 
•Rüzgâr bekliyor!
•Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin; 
•Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
•Yattığı toprak belli, 
•Tuttuğu bayrak belli,
•Kim demiş meçhul asker diye? ...

•Arif Nihat ASYA
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tarihiyle aynı süre içinde yahut çok uzun bir zaman dilimine yayılmadan yazılan 
“Çanakkale Destanı” gibi şiirler, epik şiire güzel birer örnektirler. 

Didaktik Şiir: İnsanlara hayatta karşılarına çıkabilecek zorlukları aşmak için 
öğretici bilgiler vermek, hikmet aşılamak yahut herhangi bir ideolojiyi yaymak için 
yazılmış şiirlere didaktik şiir denir. Diğer bir ifadeyle didaktik şiirler, düşünce yükü 
ağır basan şiirlerdir. Genel yapısı itibarıyla düşünce yükü fazla olan şiirlerde sanatlı 
anlatıma yer vermek oldukça zordur ve bunu başarabilmiş şairler pek nadirdir. 
Halk edebiyatındaki bazı manzum hikâyeler ve klasik edebiyatımızdaki kimi 
mesneviler didaktik şiirler içerinde yer alır. 

 

 

Ö
rn

ek

•AŞKSIZLARA VERME ÖĞÜT

•Aşksızlara verme öğüt, 
•Öğüdünden alır değil. 
•Aşksız âdem hayvan olur, 
•Hayvan öğüt bilir değil.

•Eksik olman ehillerden, 
•Kaçagörün cahillerden, 
•Tanrı bîzâr bahîllerden, 
•Bahîl didâr görür değil.

•Kara taşa su koyarsan, 
•Elli yıl ıslatır isen, 
•Hemen taş gene bayağı, 
•Hünerli taş olur değil.

•Taştan çıkar türlü sular, 
•Ayağında biter neler, 
•Cahil gönlü taştan beter, 
•Cahil gelmez gelir değil.

•Boz yapalak, devlengece, 
•Emek yime erte gece, 
•Anın işi gözsepektir,
•Salıp ördek alır değil.

•Yunus olma cahillerden, 
•Irak kalma ehillerden, 
•Cahil ne var mü'min ise, 
•Cahillikten kalır değil.

•Yunus Emre

 
İnsanlara hayatta 

karşılarına çıkabilecek 
zorlukları aşmaları için 
öğretici bilgiler vermek 
amacıyla yazılan şiirlere 

didaktik (öğretici) şiir 
denilmektedir. 
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Satirik Şiir: Herhangi bir olayı yahut fikri eleştiren şiir türüdür. Satirik şiirlerin 
ironik (alaycı ve düşündürücü) yapısı, en dikkat çekici özelliğidir. Edebiyatımızda 
yıllardır süregelen bir geleneğe dayanır. Halk edebiyatında taşlama, divan 
edebiyatında “hiciv”, çağdaş edebiyatımızda “yergi” adını almaktadır. İğneleme 
tarzı, insanlar kadar olaylar ve fikirlere de yöneltilebildiği için didaktik şiir içinde de 
incelenebilir, ancak her fikir yürütmede eleştirel bir tavır olmamasından dolayı, 
satirik şiirin ayrı bir başlık altında incelenmesi daha doğrudur. 

 
 

Satirik şiirin Türk 
edebiyatındaki 

karşılıkları “hiciv” ve 
“yergi”dir. 

Ö
rn

ek

•Ormanda büyüyen adam azgını, 
•Çarşıda, pazarda insan beğenmez. 
•Medrese kaçkını, softa bozgunu, 
•Selam vermek için kesân beğenmez…

•Elin kapısında karavaş olan, 
•Burunu sümüklü, gözü yaş olan, 
•Bayramdan bayrama bir tıraş olan
•Berbere gelir de dükkân beğenmez.

•Âleme ta'n eder yanına varsan, 
•Seni yanıltır bir mesele sorsan,
•Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan, 
•Camiye gelir de erkân beğenmez.

•Dağlarda kırlarda gezen bir yörük, 
•Kimi tımar, sipah, kimisi bölük,
•Bir elife dili dönmeyen hödük, 
•Şehristana gelir, ezan beğenmez.

•Bir çubuğu vardır gâyet küçücek, 
•Zu'm-u fâsidince keyf getirecek. 
•Kırık çanağı yok ayran içecek, 
•Kahvede fağfûrî fincan beğenmez.

•İş gelmez elinden gitmez bir kâre, 
•Aslında neslinde giymemiş hâre. 
•Sandığı gömleksiz duran mekkâre, 
•Bedestene gelir, kaftan beğenmez.

•Kazak Abdal söyle bu türlü sözü, 
•Yoğurt ayran ile hâllolmuş özü, 
•Köyden şehre inse bir köylü kızı
•İnci-yakut ister, mercan beğenmez.

•Kazak Abdal
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Dramatik Şiir: Acıklı ve/veya komik olayların gerektiğinde canlandırmaya 
(dramatizasyon) dönüştürülebildiği şiir türleridir. Eski Yunan tiyatro geleneğinden 
günümüze kadar ulaşmış bir türdür. Batı edebiyatında özellikle Shakespeare, 
Corneille, Racine ile ün yapan dramatik şiir, edebiyatımızda ise Namık Kemâl, 
Abdülhak Hamit Tarhan ve Faruk Nafiz Çamlıbel gibi temsilcileri bulunmaktadır. 

Destan Nedir? 

Tarihin bilinmeyen dönemlerinde yaşanan ve milletleri derinden etkileyen 
tarihî ve sosyal olayları anlatan, çoğunlukla manzum olan edebî eserlere destan 
denir. 

Destanlar ve destansı öyküler, ilkçağlardan beri, dünyanın her yerinde, 
gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak üretilmiş edebî 
biçimlerdir. 

Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. 

Yunanca epos; sözcüğünden gelmektedir. Destanlar; mitolojiye, efsanelere, 
folklora ve tarihe ait ögeleri içerir. Destanlar, zaman ve mekân içinde iradesini 
elinde tutan kahraman-bilge kişiliklerin efsanevi ve gerçek hayat hikâyeleri 
etrafında oluşmuş uzun, didaktik (bilgi verici) hikâyelerden oluşur. 

Destanlar, genel olarak tarihî olaylara bağlı olsa da tarihî birer vesika 
sayılmamaktadır. Destanların oluşumunda göçler, savaşlar ve istila türünden 
önemli olaylar; deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, türünden tabii afetler gibi 
toplum vicdanında derin izler bırakan hususlar etkili olmuştur. (Tural, 1982) 

Destanların Genel Özellikleri 

Destanlar halkın muhayyilesinin ve hafızasının ortak ürünleridir, yani 
anonimdirler ve içlerinden çıktıkları toplumun özelliklerini yansıtırlar. 

Genellikle manzum şekildedirler. Az olmakla beraber nazım-nesir karışık 
olan destanlar da vardır. Ancak bazı destanlar, manzum şekilleri unutularak 
günümüze nesir hâlinde ulaşmıştır. 

Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Bu olaylar, toplumun 
hafızasında iz bırakmış önemli hadiselerdir. 

Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptirler. Destanların büyük 
çoğunluğunda, yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birden fazla kahramandan 
söz edilir. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha 
büyük ve daha zengindirler. Destan, bu kahramanın eylemleri üzerine 
kurulmuştur. 

Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğar ve beslenir. Bu eserlerde 
genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir. 

Destanların Oluşum Aşamaları 

Doğuş safhası: Bu safhada milletin hayatında iz bırakan önemli tarihî ve 
sosyal olaylar ile bu olaylar içinde yüceltilmiş efsanevi kahramanlar görülür. 

 
Destanlar, efsanelerden 

sonra bilinen en eski 
edebiyat türlerinden 

biridir. 
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Yayılma safhası: Doğuş safhasında meydana gelen olay ve kahramanlıklar, 
sözlü gelenek yoluyla yayılır. Böylece bölgeden bölgeye ve nesilden nesle geçer. 

Derleme (yazıya geçirme) safhası: Bu safhada sözlü gelenekte yaşayan 
destan, güçlü bir şair tarafından derlenip yazıya geçirilir. Destanların kim 
tarafından derlendiği ve yazıya geçirildiği genellikle belli değildir. 

Destan Türleri 

Destanlar, doğal (tabii) destanlar ve yapma (yapay) destanlar olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

Doğal destanlar: Toplumun ortak malı olan ve birtakım olaylar sonucu 
kendiliğinden oluşan destanlardır. Doğal destanların söyleyeni belli değildir. Bu 
destanlar, yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğup, 
kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Doğal 
destanlar, ozan ve şarkıcıların değişik zamanlarda söylediği şarkı ve şiirlerin 
bütünleşerek işlenmesiyle oluşturulur. Oğuz Kağan, Göç, Ergenekon, Manas, İlyada 
ve Odysseia, Şehname, Kalevela, Mahabharata gibi destanlar doğal destan 
örnekleridir. 

Yapay destanlar: Özel anlamı ile şahısların oluşturduğu, edebiyat yapıtı olan 
eserlerdir. Bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabii destanlara 
benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır. Bunlar, belirli bir yazar 
tarafından eski örneklere uygun olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış 
destanlardır. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Üç Şehitler Destanı” Türk edebiyatındaki 
yapay destanlara örnek olarak verilebilir. Dante’nin “İlahî Komedya” ve 
Ariosto’nun “Çılgın Orlando” isimli yapıtları dünya edebiyatındaki yapay 
destanlara örnektir. 

 

 Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Sevdiğiniz şairlerden birinin şiirlerini inceleyerek, konularına 

göre şiir türleri bakımından değerlendiriniz.

 
Destanlar, doğal ve 

yapay destanlar olmak 
üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. 
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• ŞİİR TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ
• İnsanlığın varoluşundan beri şiirin var olduğu ve bugün de duyguların 

anlatılmasının en etkili yollarından biri olduğu kabul edilmektedir. Bu 
sebeple her millet, her kavim kendi yaşam tarzı doğrultusunda bir şiir 
anlayışı, bir şiir geleneği meydana getirmiştir. Dönemler içerisinde milletlerin 
kültürleri birbirini nasıl etkilemişse, şiir gelenekleri de birbiri üzerinde etkili 
olmuştur. Şiirin toplum tarafından benimsenmesinin en önemli sebepleri,
diğer anlatım tarzlarına göre daha etkileyici olması ve akılda kalması olarak 
belirtilmektedir.

•Özellikle insan topluluklarının bilinmeyen zamanlarda yaşadığı olayların 
anlatıldığı bir tür olan destanların, çoğunlukla şiir şeklinde olması da bu 
özelliğe bağlanmaktadır. 

•TÜRK ŞİİRİNİN DÖNEMLERİ
• İslamiyet’ten önceki Türk şiiri sözlü ve yazılı olarak iki döneme ayrılmaktadır.

Sözlü edebiyat döneminde şiir söyleyen kişilere “ozan", "baksı" ya da "kam” 
denirdi. Ozanlar şiirlerini, çaldıkları “kopuz” eşliğinde söylerlerdi. Bu 
dönemin edebî türleri; destan, koşuk, sav ve sagulardır. Destanlar, bu türler 
içerisinde en önemlisidir. Şiirlerin tamamı hece ölçüsüyle yazılmıştır ve hece 
ölçüsünün daha çok 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Kaşgarlı 
Mahmut’un Dîvânü Lügati’t Türk isimli eserinde bu dönemin şiirlerini 
bulabilmekteyiz.

•Türkçenin bilinen en eski yazılı kaynakları Yenisey (Orhun) Yazıtları’dır. Türk 
edebiyatında yazılı dönemi, buradan itibaren başlatmak doğru olur. 

•İslamiyet etkisindeki Türk şiiri, birbiriyle aynı dönemde gelişen iki farklı 
edebiyat kolundan oluşmaktadır. Bunlar divan ve halk edebiyatı şeklinde 
adlandırılmaktadır. Divan edebiyatı, İslamiyet’in kabulünden sonra gelişmeye 
başlamıştır. Divan edebiyatıyla beraber Arapça ve Farsçanın oldukça etkili 
olduğunu görmekteyiz. Şiirlerde nazım şekli olarak; gazel, kaside, mesnevi ve 
rubai en çok kullanılanlar olarak dikkat çeker. Nazım birimi olarak “beyit”, 
ölçü olaraksa “aruz vezni” kullanılmıştır. Şairler şiirlerini “Divan” adını 
verdikleri kitaplarda toplamışlardır.

• Halk edebiyatı ise İslamiyet öncesi Türk şiirinin Anadolu sahasındaki devamı 
niteliğindedir. Şiir türü olarak geleneksel Türk şiirinin özellikleri 
görülmektedir. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır, kullanılan ölçü ise 
hece ölçüsüdür. Halk edebiyatında şiir yazıp söyleyenlere “Âşık” ya da 
“Ozan” denirdi. En çok eser verilen nazım şekilleri olarak; koşma, mani, ağıt 
ve destan sayılabilir.

•Batı etkisindeki Türk şiiri ise dönemlere şu şekilde ayrılmaktadır: 
•Tanzimat Edebiyatı: Tanzimat Fermanı’nın siyasal etkisiyle paralel olarak, 

edebiyatta da bir Batılılaşma süreci başlamıştır. Şiirde biçim olarak çok ciddi 
değişikliklere gidilmese de, içerik olarak divan şiirinden bütünüyle 
farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Dönemin en önemli sanatçıları; Şinasi, 
Namık Kemâl, Ziya Paşa, Recaizade Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hamid 
Tarhan’dır.

•Servet-i Fünûn Edebiyatı: Tanzimat edebiyatçılarının yoğun toplumsalcı bakış 
açısını bir kenara bırakıp, hem Batılı tarzda şiirler vermek isteyen hem de 
divan edebiyatının sanatsal zenginliğini geri getirmeyi arzulayan bir grup şair 
ve yazar, Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanmışlardır. En önemli 
temsilcileri Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, Hâlit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet 
Rauf’tur.

• Fecr-i Âti Dönemi: Servet-i Fünûncular gibi isimlerini yeni bir hareketle 
özdeştirmek isteyen Şahabettin Süleyman, Refik Hâlit, Cemil Süleyman, 
Köprülüzade Mehmet Fuad, Tahsin Nahit, Yakup Kadri, Emin Bülent, Ali 
Süha, Faik Ali ve Müfit Ratib gibi yeni şairler 20 Mart 1909’da Hilal 
Matbaası’nda toplanarak yeni bir oluşumun ilk adımını atarlar. Ahmet Haşim 
de bu oluşumun içinde yer alır. 
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•Cumhuriyet Dönemi: Kurtuluş savaşıyla beraber ülkede baş gösteren sosyal 

ve ekonomik sorunlara edebiyat da duyarsız kalmamış, millî edebiyat 
akımının “millîleşme” davasına “memleket edebiyatı” dâhil edilerek yeni bir 
akım oluşturulmuştur. Şiirde hece ölçüsü kullanımı yaygındır ancak aruz 
vezni kullanan şairler de olmuştur. 

•1940 Sonrası Türk Şiiri: II. Dünya Savaşı’nın etkilerinin son bulması ve sosyal 
hayattaki canlılık 1940’lı yıllarda şiire de yansımıştır. Bu dönemde farklı şiir 
anlayışları ve bununla beraber farklı şiir toplulukları ortaya çıkmıştır. 
Dönemin şiirine hâkim olan genel hava serbest şiirdir. 

•Garip Akımı: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’ın başı 
çektiği bu akım, şiirin geleneksel ahenk unsurlarını hiçe saymıştır. Bu akımın 
temsilcilerinin şiirlerinin toplandığı Garip kitabı, oluşturulan akımın da ismini 
simgelemiştir. Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in şiir hayatlarını daha sonraları 
farklı bir anlayışla devam ettirmeleri nedeniyle Orhan Veli, Garip akımını tek 
başına temsil etmiştir.

•Maviciler: Garip Akımı’nın dilini eleştiren Maviciler daha şairane bir üslup 
geliştirmek için yola çıkmışlardır. Ortak amaçlar için toplanmış olsalar da 
farklı şiir anlayışlarına sahip şairlerden oluşan bir topluluktur

•Hisarcılar: Mehmet Çınarlı’nın sahip olduğu Hisar dergisinden adını alan, 
kalabalık ve kendi döneminde çok etkili olmuş bir topluluktur. Hisarcılar, 
cumhuriyet döneminin toplumsal ve millî çizgilerini takip etmiş olsalar da 
millî edebiyatın saf Türkçeleşme çabasına karşı çıkmışlar, halkın konuştuğu 
dili kendilerine kıstas olarak almışlardır. 

•İkinci Yeniciler: Aslında bir topluluk ya da edebî akım olarak ortaya 
çıkmamışlardır. Her biri farklı ekollerden yetişmiş olan bazı şairlerin imgecilik 
başta olmak üzere, bazı özelliklerinin aynı olmasından dolayı edebiyat 
otoriterleri bu şairleri "İkinci Yeniciler" olarak adlandırmışlardır.

• KONULARINA GÖRE ŞİİR TÜRLERİ
• Lirik Şiir: Duygusal anlatımlara yönelik şiirlerdir. İnsana dair herhangi bir 

psikolojik vakanın coşkun bir dille anlatılmasına lirizm denir. 
•Pastoral Şiir: Doğal şiir olarak tanımlayabileceğimiz pastoral şiir, konu olarak 

köy yaşamını anlatır. Konusu gibi anlatım biçiminde de doğallık vardır.
• Epik Şiir: Yunancada destan manasına gelen “epope” kelimesinden 

türetilmiştir. Epik şiirlerde kahramanlık konusu işlenmektedir. 
•Didaktik Şiir: İnsanlara hayatta karşılarına çıkabilecek zorlukları aşmak için 

öğretici bilgiler vermek, hikmet aşılamak yahut herhangi bir ideolojiyi 
yaymak amacıyla yazılmış şiirlere didaktik şiir denir.

•Satirik Şiir: Herhangi bir olayı yahut fikri eleştiren şiir türüdür. Satirik şiirlerin 
ironik (alaycı ve düşündürücü) yapısı en dikkat çekici özelliğidir.

•Dramatik Şiir: Acıklı ve/veya komik olayların gerektiğinde canlandırmaya 
(dramatizasyon) dönüştürülebildiği şiir türleridir.  

• DESTAN TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ
•Tarihin bilinmeyen dönemlerinde yaşanan ve milletleri derinden etkileyen 

tarihî ve sosyal olayları anlatan, çoğunlukla manzum olan edebî eserlere 
destan denir. Destanlar ve destansı öyküler, ilkçağlardan beri, dünyanın her 
yerinde, gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak üretilmiş 
edebî biçimlerdir. Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat 
türlerinden biridir. Destanlar doğal destanlar ve yapay destanlar olarak iki 
gruba ayrılmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
I. Duyguların anlatılmasında en etkili yapılardan biridir. 
II. Her kavim ve millet kendi yaşam tarzına göre şiir anlayışı oluşturur. 
III. Toplumların kültürel etkileşimde bulunması şiir için söz konusu 

değildir. 

1. Şiir ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
a) Yalnız I 
b) Yalnız II 
c) I ve II 
d) I ve III 
e) Yalnız III 

 

2. Türkçenin bilinen en eski yazılı kaynakları aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Orhun Yazıtları 
b) Dîvânü Lügatit-t Türk 
c) Kutadgu Bilig 
d) Dîvân-ı Hikmet 
e) Atabetü’l Hakayık 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi “Hisarcılar ” adı verilen şair topluluğunun 
üyelerinden biri değildir? 
a) Mehmet Çınarlı 
b) Orhan Seyfi Orhon 
c) Arif Nihat Asya 
d) Cahit Külebi 
e) Orhan Veli 

 
I. Kapalı bir üsluba sahiptirler. 
II. Garip akımına karşı çıkmışlardır. 
III. Şairlerinin ortak özelliği imgeciliktir. 

4. Özellikleri verilen şiir hareketi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Birinci Yeniciler 
b) İkinci Yeniciler 
c) Servet-i Fünun 
d) Hisarcılar 
e) Maviciler 

 

5. Halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hiciv ve çağdaş edebiyatta 
yergi adını alan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pastoral Şiir 
b) Didaktik Şiir 
c) Dramatik Şiir 
d) Lirik Şiir 
e) Satirik Şiir 
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Avludan geçtiğini gördü gelinin  
Suya gidiyordu öğle güneşinde  
Ardında bebesi yalınayak  
Geride Karabaş 
Tozlu yoldan 
Söğütlerin oradaki çeşmeye  
Yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye. 

6. Yukarıdaki şiir, konusuna göre hangi şiir türü içerisinde yer alır? 
a) Mesnevi 
b) Pastoral 
c) Satirik 
d) Didaktik 
e) Lirik 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemine ait bir edebi tür 
değildir? 
a) Destan 
b) Sav 
c) Sagu 
d) Gazel 
e) Koşuk 

 

8. Kahramanlık konusunun işlendiği şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Pastoral 
b) Didaktik 
c) Epik 
d) Satirik 
e) Lirik 

 

9. Türk edebiyatında ölümü konu alan şiirler aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
a) Sagu-Ağıt-Mersiye  
b) Sagu-Koşuk-Mersiye 
c) Koşuk-Ağıt-Gazel 
d) Koşuk-Ağıt-Kaside 
e) Destan-Ağıt-Rubai 

 

10. Divan edebiyatında devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mersiye 
b) Gazel 
c) Terkib-i Bend 
d) Kaside 
e) Medhiye       

                                                                                                                       Cevap Anahtarı 
1.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.e, 6.b, 7.d, 8.c, 9.a, 10.d 
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GİRİŞ 
Özet çıkarma, not alma bilginin değerlendirilmesi ve pratik bir şekilde 

depolanması açısından önem arz etmektedir. Doğru bilginin daha sonra 
istenildiğinde hatırlanabilmesi için özetin ya da alınacak notların gelişigüzel değil 
belirli bir disiplin içerisinde yazılması gerekmektedir. 

Okunan metnin belirli bölümlerinin yazılması şeklinde yapılan bir iş olarak 
görülmesi özet çıkarmanın yanlış anlaşıldığını göstermektedir. Bir metnin tam 
anlamıyla özetinin çıkarılması okuyucunun metinden anladıklarını kendi cümleleri 
ile ifade etmesi sonucunda meydana gelir. Özet çıkarma konusunda gelişim 
sağlanması için kişinin öncelikle okuma tekniklerini bilmesi gerekmektedir.  

Metin türlerine ve kişinin metinle ilişkisine göre okuma biçimleri de farklılık 
gösterir. Örneğin; bir hekimin alanıyla ilgili bir makaleyi okurken “dikkatli okuma” 
yapması gerekir. Okuma alışkanlığına bağlı olarak bir roman ya da şiir okurken 
“serbest okuma” tekniği kullanılır. Hızlı bir şekilde bir eser hakkında genel fikir 
edinmek için “göz atarak okuma” doğru tekniktir. 

Not almada da önemli olan şey, notun dinleyicinin kendi cümleleriyle 
yazılmasıdır. Not almak bilginin unutulmasına engel olur. Kişinin kendi cümleleriyle 
aldığı notlar, bilginin uzun süreli belleğe atılması açısından önemlidir. Not almada 
öncelikle dikkat edilmesi gereken şey, iyi bir dinleyici olmaktır. 

İyi bir dinleyici dinleme tekniklerini bilmeli, dinleme sürecine (seçme ve 
alma-ilgilenme, hazır bulunma, hatırlama, karşılık verme) hâkim olmalıdır. İhtiyaç 
duyduğumuzda doğru bilgiye daha pratik ulaşabilmek için doğru özet çıkarmak, iyi 
bir dinleyici olup ona göre not tutmak önemlidir. Aksi takdirde alınan not ya da 
çıkarılan özet esas metinle ilgili yetersiz ya da yanlış bilgi edinmeye neden olabilir. 

Düşüncenin merkezi olarak kabul edilen dil becerileri temel olarak dört 
temel alana ayrılmaktadır. Bunlar; dinleme, okuma, yazma ve konuşmadır. Özet 
çıkarma ve not alma teknikleri, bu dil becerilerinden dinlediğini ve okuduğunu 
anlama becerilerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ÖZET ÇIKARMA TEKNİKLERİ 
 Özet çıkarma çoğunlukla yanlış anlaşılmakta ve okunan metnin genel olarak 

başından, ortasından ve sonundan yapılacak alıntıların özet için yeterli olacağı 
düşünülmektedir. Oysa özet çıkarma, bir metinde anlatılanların yazarın 
cümleleriyle değil de okuyan kişinin cümleleriyle anlatılmasıdır. Okuduğunu anlama 
becerisinin en önemli yansıması olan özet çıkarma becerisini kazanmak için okuma 
tekniklerinin bilinmesi gerekmektedir.  

Okuma Teknikleri 

İyi bir özet çıkarmanın ilk basamağı, okuduğunu anlama becerisini 
geliştirmekten geçmektedir. Okuduğunu anlamak ise okuma tekniklerinin 
özelliklerini bilmek ve bu teknikleri kullanmakla mümkün olur. Özet çıkarma 

 
İyi bir dinleyici dinleme 

tekniklerini bilmeli, 
dinleme sürecine hâkim 

olmalıdır. 
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konusunda bize yardım edecek okuma çeşitleri ve bu okuma çeşitlerinin özellikleri 
şunlardır: 

Göz atarak okuma 

Eser hakkında detaylı bir okumanın yapılmadığı, tam olarak bir anlamanın 
ortaya çıkmadığı okuma türüdür. Okunan eser hakkında genel olarak bir düşünceye 
varılması esastır. Burada esas olan söz konusu eserin yazarı, ismi, içindekileri, 
kapağın şeklini dikkatle inceleyip o eser hakkında bir şeyler söyleyebilmektir. 
Öğretmenin yeni bir üniteye başlamadan önce öğrencilerine yaptığı kitap 
tanıtımları bu kategoride değerlendirilebilir. 

Gözden geçirme 

Bu okumada ihtiyaç esastır. Zaten göz atarak okumadan ayrıldığı nokta da 
budur. İhtiyaç duyulan konunun bulunması için bilinçli bir okumadır. Kişiyi 
ilgilendirmeyen konulara dikkat edilmez. Ödevi tiyatro çeşitleri olan öğrenci 
tragedya, komedya kavramlarına yoğunlaşarak bu kavramları tespit etmek 
amacıyla kitapları okumalıdır. 

Çalışmak için yapılan okuma 

Okunan eserin not alınarak okunmasıdır. Kişi kendi anlayacağı şekilde notlar 
alarak bir özet yapar. Okunan bölümlerin zihinde yer etmesi için yüksek sesli 
tekrarlar da yapılabilir. Sınavda sorumlu olduğu kitaba çalışan öğrencilerin 
uyguladığı okuma tipidir. 

Serbest okuma 

Hemen herkesin yaptığı okuma çalışmasıdır. Uygun vakitlerde yapılan, çok 
fazla dikkat gerektirmeyen, kişiye okuma becerisi ve zevki kazandıran bir okuma 
tipidir. Bu alışkanlığın kazandırılacağı yer olarak okullara önemli görevler 
düşmektedir. Öğretmenler öğrencileri ilgi ve ihtiyaçlarına uygun hikâye, roman, şiir 
gibi türlerle tanıştırmalıdır. Bu becerinin kazandırılmasında aileye de önemli 
görevler düşmektedir. 

Dikkatli okuma 

Daha çok bilimsel eserlerin, dikkat gerektiren metinlerin okunmasında 
uygulanır. Okuma, sözlükler ya da diğer yardımcı kaynaklar yardımıyla yapılır. 
Osmanlı dönemine ait bir metni okumak isteyen araştırmacı, anlamını bilmediği 
kelimeleri Osmanlıca- Türkçe sözlük yardımıyla anlayabilir. 

Yukarıda yapılan tasnife ek olarak şöyle bir sınıflama da yapılabilir: 

• İnceleyerek okuma; bir dönemin, edebî bir türün, şairin ya da yazarın 
özelliklerini belirlemek maksadıyla yapılan okumadır. 

• Sürekli okuma; daha büyük bölümler üzerinde, bir yazarın aynı türden 
eserleri üzerinde, başka yazarların benzer özellikteki veya türdeki metinler 
üzerinde yapılan okumalardır. 

 
Serbest okuma tekniğini 
kazandırmada okula ve 
aileye önemli görevler 

düşmektedir. 
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• Güdümlü okuma; okullarda öğretmenin belirlediği bir kitabı derste 
açıklamalar eşliğinde okumasıdır. Önceden belirlenen kitabı öğretmen 
tanıtır, bölüm bölüm okur. Amaç yazarın vermek istediği mesaja öğrencileri 
yaklaştırmaktır. Bu doğrultuda öğretmen, öğrencilere sorular sorup onların 
okunan metni ne kadar anlayıp anlamadıklarını tespit eder. 

Özet Çıkarma 

Özet çıkarabilmek aslında metni kavramış olmak demektir. Özet, metnin 
aslını bozmadan metni kısaltma işidir. Burada önemli olan metnin, kişinin kendi 
cümleleriyle belli bir plan dâhilinde aktarılmasıdır. Özetlemenin aşağıda belirtilen 
süreçlere uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

Özetlemeye hazırlık 
• Öncelikle metin dikkatlice okunmalıdır. 
• Metnin paragrafları hızlıca gözden geçirilebilir. 
• Metnin başlığı ve ana düşüncenin genellikle yer aldığı son paragrafa 

bakılabilir. 
• Okuma işi bitince kişi, metni zihninde canlandırmalıdır. 

Özetleme 
• Konuyla ilgili olmayan ifadelerin atılması, 
• Detayların, önemsiz bilgilerin çıkarılması, 
• Tekrarlanan ifadelerin çıkarılması, 
• Metnin özünü yansıtan cümlelerin kullanılması iyi bir özet çıkarmada 

başlıca önemli kurallardır. 

Özetin gözden geçirilmesi 
• Yazdığınız özeti okuyunuz, ihtiyaç duyuyorsanız metni gözden geçiriniz. 
• Özetin metnin paralelinde olup olmadığına bakınız. 
• Metinde anlatılanlarla özetinizin tutarlı olmasını sağlayınız (Cihangir, 

2004). 

NOT ALMA TEKNİKLERİ 
İhtiyacımız olan bilgilerin daha sonra hatırlanmasının en etkili yolu, not alma 

ve alınan notların tekrarlanmasıdır. Kişinin kendi cümleleriyle tuttuğu notlar en 
anlaşılır ve en faydalı notlardır. Not almak bilgiyi kalıcı hâle getirerek bilginin 
unutulmasını engeller. Bir konuyu not tutarak dinleyen biri, konuya yoğunlaştığı 
için aktarılanları daha iyi kavrar. Not alma dinleme becerisini de gerektirmektedir. 
İyi bir dinleyici, konuya yoğunlaşabilen biri anlatılanları not eder ve onları unutmaz. 
İyi bir dinleyici olmak için dinleme ile ilgili bazı teknikleri bilmek gerekir. 

Dinleme Becerisi 

Dinleme; sözlü ve sözsüz mesajları seçmek, onlarla ilgilenmek, onları 
anlamlandırmak, hatırlamak ve onlara karşılık vermekten oluşan bir süreçtir. 

 
Özet, metnin aslını 
bozmadan metni 

kısaltma işidir. 

178



Özet Çıkarma ve Not Alma Teknikleri 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  6 

Genel bir yanlış olarak “duyma” ve “dinleme” kavramları birbirine 
karıştırılmaktadır. Oysaki "duyma" ve "dinleme" birbirinden oldukça farklı 
kavramlardır. Duyma, dinleyicinin kulağına gelen sesleri algılaması; dinleme ise 
algılanan sesleri dil becerisi doğrultusunda değerlendirme ve yorumlama 
yeteneğidir. 

İletişim sürecinin en önemli parçalarından biri olan dinleme, kişinin kendini 
gerçekleştirmesi, çevresiyle etkili iletişim kurması ve iş başarısı elde etmesi 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Dinleme Süreci 

Dinleme, seçici bir süreçtir. İnsanlar çevrelerindeki birçok uyaranın 
içerisinden algı eşiklerini geçebilen,  ihtiyaçlarına ve amaçlarına uygun olan 
uyaranları seçmektedir. Uyaranı seçme süreci, etkili dinleme davranışı için oldukça 
önemlidir. Seçicilik, dinleyicinin algısının merkezindeki bazı uyaranları veya uyaran 
grubunu kapsar. Öyle uyaranlar vardır ki, odaklanmak için kişilerin kendini 
zorlaması ya da dinlemeye hazırlanması yeterli olmamakta, etkili bir dinleme 
gerçekleştirilememektedir (Mccormack, 2001). 

Dinleme konusunu daha iyi açıklayabilmek için dinleme sürecini maddeler 
hâlinde şu şekilde ifade edebiliriz: 

Seçme ve alma 

Dinlemenin ilk aşaması, duyu organları aracılığı ile mesajı almaktır. Duyma ile 
başlayan dinleme eylemi dinlemekten oldukça farklıdır. Alıcının mesajı doğru bir 
şekilde duyabilmesine engel olacak fiziksel ve duygusal engellerden uzaklaşması 
gerekli olup, duyulabilecek bir ses tonu sağlanmalıdır. Bir sesi seçmek, kişinin 
dikkatine yönelen diğer sesler arasında o sese odaklanmaktır. 

Buna bir örnek vermemiz gerekirse kalabalık içerisinde tanıdık bir ses, 
konuşan kişiyi görmesek bile dikkatimizi çeker. Yani algımız, o sesi seçer ve almaya 
başlar. Bunun soncunda temel bir refleksle sese doğru yöneliriz. Bu, algıda 
seçicilikle ilgili bir durumdur. 

İlgilenme/hazır bulunma 
Dinleyici dinleme esnasında, hem iç hem de dış uyarıcıların etkisi altındadır.  

Çok sayıda ve çeşitli mesajların aynı anda gelmesi sonucunda dinleyici, belirli 
bir mesaja ilişkin bilgiyi almaya odaklanır. 

Bu noktada, seçici algı aracılığı ile istenilen ya da amaçlar doğrultusundaki 
mesaja dikkat edilir. Bir ses seçildikten sonra, kişi seçilen sese odaklanır. İlgi bazen 
geçici olabilir. Bir sesle bir an ilgilenip daha sonra başka seslere dönülebilir. 

Genellikle kişiler kendi istek, gereksinim ve ilgilerine yönelik olan sese 
odaklanmaktadırlar. 

Anlama 
Duymak, fizyolojik bir olaydır. Anlamak ise seçilen ve ilgilenilen seslere anlam 

 
Dinlemenin ilk aşaması, 
duyu organları aracılığı 

ile mesajı almaktır. 
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yükleme sürecidir. Bir mesajı anlamak, duyulan ve görülenden bir anlam inşa 
etmek demektir. Kişilerin duydukları seslere nasıl anlam verdiğine ilişkin birçok 
teori bulunmaktadır, ancak kesin olarak kabul gören bir anlayış mevcut değildir. En 
çok kabul edilen teori, kişilerin duyduklarına daha önce bildikleri ile ilişkilendirerek 
anlam verdiklerini ifade etmektedir.  

Hatırlama 

Hatırlama, bilgiyi hafızadan geri çağırmaktır. Bir grup araştırmacı, kişilerin 
gördükleri ve duydukları her şeyi, tüm ayrıntıları ile zihinsel olarak 
kaydedebildiklerini açıklamaktadır. Bu teoriye göre, insan zihni bir video gibi 
çalışmaktadır, ancak bütün kayıtlar bulunmayabilir ve hatırlanmayabilir. 

İnsan zihni hem kısa süreli, hem de uzun süreli hafıza depolama sistemlerine 
sahiptir. Kısa süreli hafıza, hemen hemen duyulan tüm bilgileri ve sesleri 
kaydetmektedir. Bu kayıt işlemi son derece basit bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Ancak kaydedilenler kısa bir süre bellekte kalmakta ve daha sonra silinmektedir. 
Uzun süreli hafıza ise bilgilerin çok daha uzun süre depolandıkları bir yerdir ve 
hatırlama, bilgilerin bu bellekten geri çağırılması sürecidir (Gürüz, 2008). 

Ö
rn

ek

•ÇABUK UNUTULANLAR/ZOR HATIRLANANLAR
•Tam anlaşılmamış konular
•Rakamlar ve isimler
•Bilinçsizce ve rastgele öğrendiklerimiz
•Aralıksız ve uzun çalışma ile öğrenilenler
•Tekrarlanmayan bilgiler
•Mutsuz anlarda öğrendiklerimiz
•İstemeden, zorunluluk hissiyle öğrenilenler
•Düşünülmeden ezberlenenler
•İnancımıza ters düşen bilgiler
•Değişken zaman ve yerde öğrenilenler
•Olumsuzluk/mutsuzluk veren bilgiler
•Soyut, ilişkilendirmenin zor olduğu bilgiler
•Uykusuzken öğrendiklerimiz
•Başarısızlığı çağrıştıran bilgiler
•İlgi ve bilgi alanımıza girmeyen bilgiler
•Bir işe yaramayacağına inanılan bilgiler
•Stresli bir durumda öğrenilenler
•Çağrışım ilişkileri zayıf bilgiler
•Önemsiz olduğu düşünülen bilgiler
•Pasif dinleme ile öğrenilenler

 
Uzun süreli hafıza ise 

bilgilerin çok daha uzun 
süre depolandıkları bir 

yerdir ve hatırlama, 
bilgilerin bu bellekten 

geri çağırılması 
sürecidir. 
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Karşılık verme 

Kişiler arası iletişim çift yönlüdür, diğer bir ifade ile karşılılık özelliği 
taşımaktadır. Hem dinlemeyi hem de karşılık vermeyi içermektedir. İletişim süreci 
içinde karşıdaki kişiyi dinlediğini belirtmek için bir karşılık vermek gerekir. Karşılık 
baş sallama, göz teması sağlama gibi sözsüz olabileceği gibi, "Şunu mu demek 
istiyorsun?" gibi sözlü bir mesaj ile de verilebilir. 

Dinleme Teknikleri 

Etkili dinleme, aynı anda birçok faktörün etkisi ile seçilen farklı yöntem ve 
biçimlerde gerçekleştirilmektedir.  Bazı durumlarda tek bir dinleme biçimi 
kullanılırken, bazen de birkaç dinleme biçimi bir arada kullanılmaktadır. 

Dinleme çeşitleri genel olarak: 

• Aktif ve pasif dinleme 
• Eleştirel dinleme 
• Yüzeysel ve derin dinleme 
• Empatik dinleme 

Ö
rn

ek
•KOLAY HATIRLANANLAR/AZ UNUTULANLAR
•Kişiye anlamlı gelen, tam anlaşılmış bilgiler
•Duygusal anılar, hoşlanılan duygular
•Bilinçli olarak hafızaya kaydedilenler
•45 dk (öğren)+ 5 dk (tekrarla)+ 10 dk (dinlen) formülüyle öğrenilenler
•Çok tekrarlanan bilgiler
•Mutlu, neşeliyken öğrenilenler
•İsteyerek, yüksek motivasyonla öğrenilenler
•Üzerinde düşünülerek öğrenilenler
•Düşüncelerimizi onaylayan bilgiler
•Hep aynı zaman ve yerde öğrenilenler
•Olumlu, çarpıcı, ilginç, renkli bilgiler
•Somut bağlantılar kurulabilecek görsel bilgiler
•Uykudan önce ve sonra öğrenilenler
•Kişiye başarıyı çağrıştıran bilgiler
•İlgi ve bilgi alanımıza giren bilgiler
•Nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağı bilinen bilgiler
•Stressiz, rahat bir ortamda öğrenilenler
•Öğrenilmiş bilgiler ile çok çağrışım yapan bilgiler
•Önemli olduğu düşünülen bilgiler
•Aktif dinleme ile öğrenilenler

•Mümin SEKMAN

 
Etkili dinleme, aynı anda 
birçok faktörün etkisi ile 
seçilen farklı yöntem ve 

biçimlerde 
gerçekleştirilmektedir. 
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• Bilgilendirici dinleme 
• İlişkisel dinleme 
• Takdir edici dinleme 
• Tanımlayıcı dinleme şeklinde ele alınmaktadır. 

Aktif ve pasif dinleme 

Aktif dinleme, dinleyicinin konuşmacıya sözlü ya da sözsüz ifadelerle katkı 
sağlaması anlamına gelir. "Kendi duygularımla değil, seninkilerle ilgiliyim, bunun 
için anlamak istiyorum." anlamına gelen bir tutumdur. Bu tür dinleme, 
anlatılanların anlaşıldığını konuşana göstermeyi gerektirir. 

Aktif dinleme becerisine sahip insanların özellikleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir. 

• Aktif dinleyici konuşmacı ile göz teması kurar. 
• Beden duruşunu, konuşan kişiye göre ayarlar. 
• Aktif dinleyici konuşmacıya sıkıldığını gösteren davranışlardan kaçınır. 
• Konuşmacının mesajına ve bakış açısına odaklanır. 
• Konuşanın mesajını tam olarak anlayabilmek için kendi bakış açısını kısa 

bir süreliğine dinlemeye dâhil etmez. 
• Konuşmacı söyleyeceklerini bitirene kadar konuşmamaya özen gösterir. 
• Aktif bir dinleyici olarak konuşmacıyı teşvik eden sözsüz ve sözlü ifadeler 

kullanır. 
• Konuşmacıya "Burada bunu mu demek istediniz?", "Benim anladığım...", 

"Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" gibi sorular sorarak konunun daha iyi 
anlaşılması için çaba gösterir. 

• Yargılamadan, suçlamadan dinler. 
• Son sözü söylemek için çabalamaz. 

Pasif dinleme kavramıyla dinleyen kişinin susması ve karşı tarafa katkıda 
bulunmadan dinlemesi kastedilmektedir. Bu, dikkatli bir sessizliği ve çok az tepki 
göstermeyi gerektiren, en basit dinleme türüdür. Kısaca ifade etmek gerekirse 
pasif dinlemede esas olan öğrenme değil, konuşan kişinin derdini dökmesidir. 

Pasif dinleme genellikle konuşanın anlattığı şeyle fazla ilgili olduğunda ve 
konuşmaya çok ihtiyaç duyduğunda, konuşanın kendisi için anlamlı bir olayı 
paylaşmak istediğinde ya da konuşan heyecanını ifade etmek istediğinde 
gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda konuşan sizden tepki göstermenizi değil, 
sadece söylediklerini dinlemenizi beklemektedir (Thomson, 2003). 

Eleştirel dinleme 

Etkili bir dinleme hem eleştirel hem de eleştirel olmayan yanıtları içerir. 
Dinleyen kişinin yargılayıcı olmaması gerekir, dinleyici konuşan kişinin fikirlerine 
karşı açık olmalı ve anlatabilmesi için teşvik etmelidir. Bazı durumlarda ise eleştirel 
bir dinlemede bulunulabilir. Eleştirel dinleme, dinleyicinin konuşan kişinin verdiği 
mesajlara ilişkin yorumlarda ya da yargılarda bulunmasını ifade eder. Eleştirel 
dinleme bilginin kalitesini, uygunluğunu, değerini ya da önemini ölçmektir. 
Eleştirel dinleyicinin amacı, bu bilgiyi kullanarak seçim yapmaktır. Eleştirel dinleme 

 
Pasif dinleme, dikkatli bir 
sessizliği ve çok az tepki 
göstermeyi gerektiren 

en basit dinleme 
türüdür. 

182



Özet Çıkarma ve Not Alma Teknikleri 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  10 

daha çok politikacılar, medya çalışanları, satıcılar, avukatlar, polisler gibi belirli 
mesleklerde ağırlıklı olarak kullanılır. 

Empatik dinleme 
Karşıdaki kişinin duygularını ve hislerini anlamaya yönelik dinlemek 

karşıdaki kişiye anlaşıldığını hissettirir. Empatik dinleme sonucunda konuşmacıya 
verilecek “Senin hissettiklerini anlıyorum.” mesajı etkili iletişim açısından son 
derece önemlidir. Konuşan kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak 
anlayarak, bunu ona ifade edebilmek empatik dinlemeden geçmektedir. Empatik 
dinleme yapmak isteyen bir kişinin, karşısındaki konuşmacının duygu ve 
düşüncelerini yakalayabileceği ipuçlarını takip etmesi gerekir. 

Bilgilendirici dinleme 
Dinleyicinin temel amacının verilen mesajları almaya ve anlamaya odaklı 

olduğu bir dinleme türüdür. Dinleyici mesajların anlamını, göndericinin verdiği 
biçimde tam olarak anlayabilmeye odaklanır. Bilgilendirici dinleme yaşamın birçok 
alanında kullanılır. Ders dinleyen bir öğrenci, iş yerinde yöneticisini dinleyen bir 
çalışan bilgilendirici dinlemeyi kullanmaktadır. 

İlişkisel dinleme 
Bu dinlemenin amacı, kişiler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler 

oluşturmaktır. Bununla birlikte belirli mesleklerde (danışmanlar, terapistler, 
doktorlar vb.) kişilerin problemlerine çözüm bulmak amacı ile ilişkisel dinleme 
kullanılır. İlişkisel dinlemede dinleyenin dikkatini vererek ve ilgi göstererek 
dinlemesi önemlidir. Dinleme sırasında konuşanın, kişiyi destekleyen ve 
konuşmaya devam etmesi için teşvik eden sözlü ve sözsüz mesajlar kullanması 
gereklidir. Konuşma sırasında sesli vurgulamalar yaparak ya da sessiz kalarak 
onaylamak ilişkisel dinlemeyi güçlendiren bir etki yaratır. Aynı zamanda konuşan 
kişiye anlaşıldığını, duygu ve düşüncelerine önem verildiğini hissettiren empatik 
bir yaklaşım sergilemek de önemlidir. 

Takdir edici dinleme 
Takdir edici dinleme genellikle, müzik ve eğlenceye yönelik kişilerin kendi 

seçimleri ile ilgili televizyon, radyo ve sinema eserlerini dinlemesini ifade eder. Bu 
dinleme türünde dinleyici pasiftir, konuşan kişi ile diyalog kuramaz. 

Dinleme çeşitlerini açıkladıktan sonra dinleme ile ilgili sıkça yapılan yanlışlara 
değinebiliriz: 

• Dinleyicinin, konuşmacının verdiği mesajdan çok kendi ihtiyaçlarına 
yönelmesi 

• Dinleyicinin duygularını tam olarak kontrol edememesi 
• Mesajdan çok konuşmacıyı eleştirmeye odaklanılması 
• Konuşma hızına göre dinleme hızını ayarlayamamak 
• Dış uyarıcılar yüzünden dikkatin dağılması 
• Ön yargılı bir yaklaşım sergilenmesi 

Dinleme becerisini geliştirmek için şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 
İlişkisel dinlemenin 

amacı, kişiler arasındaki 
ilişkileri geliştirmek ve 

yeni ilişkiler 
oluşturmaktır. 
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• İyi bir dinleyici olmanın ilk şartı, zengin bir kelime hazinesine sahip 
olmaktır. Kelime hazinesini geliştirmek için ise bol bol okumak gerekir. 

• Dinleyicinin genel olarak ön yargılardan arınması gerekir. Unutulmamalıdır 
ki ön yargılar görüşümüzü ve algımızı kapatabilir. Ön yargılar konuşan kişi 
veya anlatılan konu ile ilgili olabilir. Dinleyiciye düşen görev, ön 
yargılardan mümkün olduğunca sıyrılarak dinlemektir. 

• Dinleme ile ilgili yanlış bir mesaj vermemek için beden dilinin özelliklerinin 
iyi bilinmesi gerekir. 

• Dinleme etkinliğinin tamamlanması için etkili soru sorma becerisinin 
kazanılmış olması gerekir. 

• Etkili bir dinleyicinin konuşmacının hatalarına takılıp kalmaması gerekir. 
Sonuçta konuşma sırasında hataların olması kaçınılmazdır. Dinleyici 
mutlaka bu durumun farkında olmalıdır. 

• Etkili dinleyici, konuşmacının sözünü kesmemeye özen gösterir. 
• Etkili dinleyici, konuşma sırasında notlar alır. 

Not alırken dikkat edilmesi gereken noktalar, aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

• Dinlerken not tutmada konuşmacının her söylediğini birebir kâğıda 
geçirmek gibi bir tutum içinde olmak, not tutmak değil, konuşmayı 
kaydetmektir. Dolayısıyla konuşmacının temas ettiği temel noktalar not 
edilmeli, bu notlar ilgili kaynaklarla da karşılaştırılmalıdır. 

• Konuşmacının anlattıklarını daha sonra okuduğumuzda anlayabilmek için 
anlaşılır ifadelerle not tutmalıyız. Önemli noktaları, örnekleri not etmek 
metnin özünü anlamada önemlidir. 

• Tutulan notlarda ana tezin ne olduğu ve konuşmacının ana tezi 
desteklemek için ifade ettiği düşünceleri de iyi tespit etmek gerekir. 

• Not tutmayı sıkıcı ve zor bir işmiş gibi görmek, konuşmacının 
anlattıklarından elde edilecek verimi düşürür. 

• Dinlerken not tutmak zor gibi görünse de aradaki denge iyi kurulursa 
olumlu sonuçlar elde edilir. Dikkatin hepsi konuşmacıya ya da not tutmaya 
verilmemelidir.  

• Not alırken her şey yazılamayacağı için seçici davranmak önemlidir. 
Dinleyici konuşmanın her bir parçasının aynı önem düzeyinde olmadığını 
bilmeli ve anlatılanlar içinden önemli olanları seçmelidir.  

• Kişinin kendi anlayacağı şekilde bir kısaltma dili oluşturması ve notları böyle 
tutması zamandan kazandıracaktır. 

• Anlaşılmayan yerler not tutarken işaretlenmeli, konuşma esnasında ya da 
daha sonra açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Tutulan notlar gözden geçirilip düzenlenerek yeniden yazılmalıdır. Konuyla ilgili 
eklemelerle notlar zenginleştirilip saklanmalıdır. 

 

 
Etkili dinleme becerisine 

sahip kişiler, 
konuşmacının hatalarına 

takılıp kalmazlar. 
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 Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Bulunduğunuz yerde düzenlenen konferans ya da panel gibi 

bir etkinliğe katılarak konuşmacıların anlattıklarından notlar 
alınız ve aldığınız notlardan hareketle dinlediğiniz 
konuşma/konuşmalar hakkında bir değerlendirme kaleme 
alınız.
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Ö
ze

t
• ÖZET ÇIKARMA VE NOT ALMA TEKNİKLERİ
• Özet çıkarma çoğunlukla yanlış anlaşılmakta ve okunan metnin genel olarak 

başından, ortasından ve sonundan yapılacak alıntıların özet için yeterli olacağı 
düşünülmektedir. Oysa özet çıkarma, bir metinde anlatılanların yazarın cümleleriyle 
değil de okuyan kişinin cümleleriyle anlatılmasıdır. Okuduğunu anlama becerisinin en 
önemli yansıması olan özet çıkarma becerisini kazanmak için bazı tekniklerin 
bilinmesi gerekmektedir.

•Kişinin kendi cümleleriyle tuttuğu notlar, en anlaşılır ve en faydalı notlardır. Not 
almak bilgiyi kalıcı hâle getirerek bilginin unutulmasını engeller. Bir konuyu not 
tutarak dinleyen biri, konuya yoğunlaştığı için aktarılanları daha iyi kavrar. 

•Not alma dinleme becerisini de gerektirmektedir. Dil becerileri, anlama ve anlatma 
temelinde dört etkinliği kapsamaktadır. Bu etkinlikler anlamaya bağlı dinleme ve 
okuma; anlatmaya bağlı konuşma ve yazmadır.

•Not alma ve özet çıkarma eylemi dil becerileri içerisinde dinleme ve okuma ile 
ilişkilidir.

•Dinlerken not almak, alınan notlardan bir sonuca ulaşmak etkin dinleme becerisinin 
en önemli göstergelerinden biridir. Not almada dikkat edilmesi gereken hususlar göz 
önünde bulundurularak yapılacak dinleme etkinliği, kesinlikle faydalı sonuçlar 
doğuracaktır.

• ÖZET ÇIKARMA
•Özet çıkarma ise okuyucunun bir metni okuyarak özünü anlaması veya metinde 

anlatılanları kendi fikirlerine dönüştürmesi olarak nitelendirilebilir.
•Özet çıkarma konusundaki en önemli husus, metinden yapılacak birebir alıntılar değil, 

konunun özünün okuyucunun kendi cümleleriyle ifade edilmesidir.
•Okuma teknikleri olarak; göz atarak okuma, gözden geçirme, çalışmak için yapılan 

okuma, serbest okuma, dikkatli okuma hakkında bilgi verilmiştir. 
•Bilginin hatırlanması açısından not alma tekniklerini bilmek gerekir. İyi dinleyici olmak 

için dinleme tekniklerini bilmek oldukça önemlidir. duyma ve dinleme birbiriyle 
karıştırılan kavramlardır. Oysa bu iki kavram oldukça farklıdır.

• NOT ALMA
•Dinleme algılanan sesleri değerlendirme ve yorumlama yeteneğidir. 
•Dinleme süreci; seçme ve alma, ilgilenme/hazır bulunma, anlama ve hatırlama 

aşamalarından oluşmaktadır. Dinlemenin ilk aşaması, duyu organları aracılığı ile 
mesajı almaktır. Duyma ile başlayan dinleme eylemi dinlemekten oldukça farklıdır. 
Alıcının mesajı doğru bir şekilde duyabilmesine engel olacak fiziksel ve duygusal 
engellerden uzaklaşması gerekli olup duyulabilecek bir ses tonu sağlanmalıdır. 
İlgilenme/hazır bulunma; dinleme esnasında, hem iç hem de dış uyarıcıların etkisi 
altındadır. Çok sayıda ve çeşitli mesajların aynı anda gelmesi sonucunda, belirli bir 
mesaja ilişkin bilgiyi almaya odaklanır. Duymak, fizyolojik bir olaydır. Anlamak ise 
seçilen ve ilgilenilen seslere anlam yükleme sürecidir. Bir mesajı anlamak, duyulan ve 
görülenden bir anlam inşa etmek demektir.

•Hatırlama, bilgiyi hafızadan geri çağırmaktır. Bir grup araştırmacı, kişilerin gördükleri 
ve duydukları her şeyi tüm ayrıntıları ile zihinsel olarak kaydedebildiklerini 
açıklamaktadır. Bu teoriye göre, insan zihni bir video gibi çalışmaktadır; ancak bütün 
kayıtlar bulunmayabilir ve hatırlanmayabilir.
•İnsan zihni hem kısa süreli, hem de uzun süreli hafıza depolama sistemlerine 

sahiptir. Kısa süreli hafıza, hemen hemen duyulan tüm bilgileri ve sesleri 
kaydetmektedir. Bu kayıt işlemi son derece basit bir şekilde gerçekleşmektedir.

•Dinleme çeşitleri: Aktif ve pasif dinleme, eleştirel ve eleştirel olmayan dinleme, 
yüzeysel ve derin dinleme, empatik ve objektif dinleme, bilgilendirici dinleme, ilişkisel 
dinleme, takdir edici dinleme, tanımlayıcı dinleme şeklinde ele alınmaktadır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi dört temel dil becerisinden biri değildir? 

a) Konuşma 
b) Okuma 
c) Açıklama 
d) Yazma 
e) Dinleme 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi aktif dinleyicinin özelliklerinden biri değildir? 
a) Göz teması kurar. 
b) Beden duruşunu ayarlar. 
c) Konuşanın sözünü kesmez. 
d) Mesaja odaklanır. 
e) Anlatılanlarla ilgili tahmin yürütür. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi daha kolay unutulur? 
a) Hep aynı zaman ve yerde öğrenilenler 
b) Neşeliyken öğrenilenler 
c) Somut bilgiler 
d) Aralıksız, uzun çalışma ile öğrenilenler 
e) Uykudan önce ve sonra öğrenilenler 

 

4. Özet çıkarma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Özet gereksiz ayrıntılardan arındırılmalıdır. 
b) Cümleler okunan metinden aynen alınmalıdır. 
c)  Açık, anlaşılır cümleler kurulmalıdır. 
d) Özet gerektiğinde şekiller ve çizimlerle zenginleştirilmelidir. 
e) Metnin özünü yansıtan cümleler kullanılmalıdır. 

 

5. Not alma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Dinleyici sadece not tutmaya odaklanmalıdır. 
b) Not alırken aktif dinleme yapılmalıdır. 
c) Notlar okunaklı bir yazı ile yazılmalıdır. 
d) Anlaşılır kısaltmalar kullanılmalıdır. 
e) Önemli noktalar ve örnekler not edilmelidir. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir? 
a) Zengin bir kelime hazinesine sahiptir. 
b) Konuşmacının hatalarına takılmaz. 
c) Konuşmacının sözünü kesmez. 
d) Konuşma sırasında not alır. 
e) Mesajdan çok konuşmacıya odaklanır. 
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7. Dinleyicinin de konuşmacıya sözlü ya da sözsüz ifadelerle katkı sağladığı 
dinleme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Empatik dinleme 
b) Aktif dinleme 
c) Bilgilendirici dinleme 
d) Takdir edici dinleme 
e) Tanımlayıcı dinleme 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinin parçalarından biri değildir? 
a) Seçme ve alma 
b) Hazır bulunma 
c) Hatırlama 
d) Yorumlama 
e) Anlama 

 

9. Karşıdaki kişinin duygularını ve hislerini anlamaya yönelik dinleme çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Empatik dinleme 
b) Yüzeysel dinleme 
c) Eleştirel dinleme 
d) İlişkisel dinleme 
e) Takdir edici dinleme 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi daha çabuk unutulur? 
a) Olumlu, çarpıcı, ilginç, renkli bilgiler 
b) Üzerinde düşünülerek öğrenilenler 
c) Değişken zaman ve yerde öğrenilenler 
d) İsteyerek, yüksek motivasyonla öğrenilenler 
e) Mutlu, neşeliyken öğrenilenler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Cevap Anahtarı 

1.c, 2.e, 3.d, 4.b, 5.a, 6.e, 7.b, 8.d, 9.a, 10.c 
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SÖZLÜ ANLATIM ETKİLİ 
KONUŞMA 
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• Konuşma
• Konuşmayı Meydana Getiren 

Unsurlar
• İşlevlerine Göre Konuşma 

Çeşitleri
• Etkili Konuşma
• Konuşma Kusurları
• Konuşmada Başarılı Olmanın 
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

• Etkili konuşma becerisinin 
önemini kavrayabilecek,

• Konuşma becerinizi 
geliştirmenin yollarını 
öğrenebilecek,

• Konuşma kusurları ile ilgili bilgi 
sahibi olabilecek,

• İyi bir konuşmacının 
özelliklerini 
öğrenebileceksiniz.
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GİRİŞ 
Özet çıkarma ve not alma bahsinde belirtildiği gibi dil becerileri dört temel 

alana ayrılmaktadır. Bunlar “dinleme, okuma, konuşma ve yazma”dır. Günümüz 
toplum yaşantısında bu dört dil becerisinden dinleme ve konuşmanın daha fazla 
kullanıldığı dikkat çekici bir husustur. Bir kişinin, bir gün boyunca yaptığı faaliyetler 
takip edilirse uykuyla geçirilen zamandan sonra en çok konuşma ve dinlemeye 
zaman ayrıldığı görülecektir.  

İnsanların hem günlük yaşamda hem de iş yaşamında başarılı olmalarının 
yolu, iletişim süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmelerine bağlıdır. İletişim 
süreçlerinde başarılı olmanın en önemli şartlarından biri ise konuşma becerisine 
sahip olmaktır. Atalarımızın “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” ifadesinde 
belirttikleri gibi konuşma yoluyla imkânsız gibi görünen birçok şey, etkili konuşma 
becerisi sayesinde ulaşılabilir hâle gelebilir. Bu sebeple konuşma becerisini 
geliştirmek ve etkili konuşmanın yollarını öğrenmek oldukça önemlidir. 

Konuşma becerisi de diğer dil becerileri gibi çalışma yoluyla kazanılabilecek 
bir beceridir. Bu konuda en önemli örnek dünya tarihinin en önemli hatiplerinden 
biri olan Çiçero’dur. Çocukken kekeme olan Çiçero, deniz kıyısına giderek ağzına 
çakıl taşları doldurarak bağıra bağıra bağıra konuşmaya çalışmış ve azmiyle 
kekemeliği yenerek en ünlü hatiplerden biri olmuştur. Bu nedenle konuşmada 
birtakım kusurların bulunması son derece doğal olmakla birlikte düzenli çalışma ve 
gayretle konuşma kusurlarının birçoğu giderilebilmektedir. 

Bu ünitede özellikle konuşma becerisinin önemi, etkili konuşma teknikleri  
ve konuşma kusurları üzerinde durulacaktır. 

KONUŞMA 
 Konuşma için bir tanım yapılacağı zaman genellikle “insanı diğer canlılardan 

ayıran en temel özellik” ifadesi kullanılmaktadır. Oysaki araştırmalar, diğer 
canlıların da kendi aralarında iletişim kurabildikleri birtakım sistemlere sahip 
olduklarını göstermektedir. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir özellik ifade etmek 
gerekirse bunun için “karmaşık fikirler üretebilmek ve bu karmaşık fikirleri ifade 
edebilmek” şeklinde bir açıklamada bulunmak daha doğru olacaktır. 

İnsanın dil becerisi ile düşünceler ürettiği ortadadır. Bunu biraz açıklayacak 
olursak insan, sahip olduğu dil becerisi kadar düşünce üretme yeteneğine sahip 
olacaktır. Ancak toplum hayatında yer edinmek için düşünceler üretmek yeterli 
değildir. Düşünce üreten insanın düşüncelerini başkalarıyla paylaşması da 
gereklidir. Düşünceleri paylaşmanın en yaygın olarak kullanılan, en etkili yolu ise 
şüphesiz “konuşma”dır. 

İnsanın düşüncelerini ve dolayısıyla kendisini tam anlamıyla anlatabilmesi 
için etkili konuşma becerisi kazanması gerekmektedir. 

Konuşma, Gramer Terimleri Sözlüğü’nde “Düşünceyi sözle ifade etme işi. 
Aynı dili konuşan bireyler arasında sözle anlaşma biçimi” olarak tanımlanmaktadır. 
Konuşmayı, tanımdan hareketle insan zihninde oluşan soyut hâldeki düşüncelerin 

 
Konuşma becerisi, 

iletişim sürecinin en 
önemli parçalarından 

biridir. 
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ses organları yoluyla somutlaştırılması ve aynı dili konuşan bireylerin 
somutlaştırılan düşünceleri anlamlandırarak birbirleriyle anlaşması şeklinde 
açıklayabiliriz. 

Bu konuyu iletişim şemasında daha net bir şekilde görebiliriz: 
 

 
                                               Şekil 10.1. Geri bildirim 
 
Konuşma, burada düşüncenin mesaj hâlinde kodlanması şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Yani konuşan kişinin mesajı doğru kodlaması gerekmektedir. Her birey 
belli ölçüde bu kodlama becerisine sahiptir. Ancak sadece mesajı kodlamak yeterli 
değildir. Mesajın tam olarak istenen etkiyi uyandırabilmesi için etkili konuşma 
becerisi ile mesajın en etkili biçimde kodlanması gereklidir. 

 

KONUŞMAYI MEYDANA GETİREN UNSURLAR 
Konuşma eylemi, içerisinde temel olarak şu unsurları barındırır: 

Ses 

  Dil, seslerden örülmüş bir anlaşma aracıdır. Sesleri oluşturan ise 
akciğerler, diyafram, göğüs kafesi, gırtlak, nefes borusu, ses telleri, dil, ağız 
boşluğu ve dişler gibi araçlardır. Bu organlarda şekillenen sesler farklı şekillerde 
bir araya gelerek, kelimeleri ve dolayısıyla da dili meydana getirirler. Bütün 
bunlardan da anlaşılacağı üzere konuşmanın temel ögesi sestir ve ses, soyut 
insan düşüncesinin somutlaşmış hâlidir. Konuşma eyleminin temelini oluşturan 
seste bulunması gereken birtakım özellikler vardır. Bunlar işitilirlik, akıcılık, 
hoşa giderlik ve anlaşılırlıktır. 

 

 

Ö
rn

ek

•Mesnevi'den

• İnsan, dilinin altında gizlidir. Şu dil can kapısının perdesidir. Bir rüzgâr 
perdeyi kaldırınca içerisi bize görünür. Yani bilmediğimiz, 
tanımadığımız bir kimse, hâl gereği bir iki söz söyleyince, ruhunu 
örtmüş olan perde açılır da onun iç yüzü, onun nasıl bir adam olduğu 
anlaşılır. Onun can evinde inci mi var, buğday mı var? O ev altın 
hazinesi mi? Yoksa yılan ve akrep yuvası mı, meydana çıkar.

•Mevlânâ

Verici 

(Konuşan) 

Mesaj 

(Söze Dönüşen) 

Kanal 

(Dil) 

Alıcı 

(Dinleyen) 

 
İyi bir konuşmacı 

olmak için verilecek 
mesajı  doğru 

kodlamayı bilmek 
gerekir. 
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Solunum 

 Sesin oluşum sürecinde belirtildiği üzere sesin temeli nefestir. Bu 
yüzden güzel konuşabilmek için sesleri doğru çıkarmak, sesleri doğru çıkarmak 
için de doğru nefes almak gereklidir. 

 Tiyatro oyuncuları ve ses sanatçılarına verilen eğitimler içinde nefes eğitimi 
oldukça önemli yer tutmaktadır. Bunun sebebi, her iki sanat dalında faaliyet 
gösteren sanatçıların performansının sese dayanmasıdır. 

Solunum faaliyetini daha doğru gerçekleştirebilmek için uygulanan çeşitli 
egzersizler vardır. Bu egzersizler doğru bir şekilde yapılır ve disiplinli bir şekilde 
uygulanırsa nefes, konuşma faaliyetinde verimli olarak kullanılabilir. 

Telaffuz (Boğumlama) 

Nefesin sese dönüşmesi telaffuz (boğumlama) olarak adlandırılmaktadır. 
Her dilin kendine özgü telaffuz kuralları bulunmaktadır. Telaffuz kuralları, 
seslerin doğru yerlerde boğumlanarak standart dile özgü şekilde çıkarılmasını 
kapsamaktadır. 

Güzel konuşabilmek için dilin telaffuz kurallarının bilinmesi ve uygulanması 
gereklidir. Her dil, konuşulduğu bölgelere göre birtakım farklılıklar taşımaktadır. Bu 
farklılıklar, o dilin zenginlikleri olarak kabul edilir. Ancak güzel konuşmak isteyen bir 
kişinin bu farklılıklardan kendini kurtarması gerekir. 

Türkiye Türkçesinde konuşma ve yazı dilinde standart dil olarak İstanbul 
Türkçesi kabul edilmiştir. Standart dile uygun olarak konuşmak insanlar arası 
iletişimin daha sağlıklı olması açısından da önemlidir. 

Kelime Hazinesi  

Kelimeleri nasıl ifade ettiğimiz kadar, kelime hazinemizin niceliği de güzel 
konuşma için önemli bir husustur. Kelime hazinesini geliştirmek için kitap okumak 
iyi bir yoldur.  

Anlatım Becerileri 

İnsanlar, kelimeleri kullanarak düşüncelerini anlatırlar. Ancak iyi 
konuşmacıyı diğerlerinden ayıran en önemli husus, herkesin kullandığı 
kelimeleri kullanarak düşüncelerini çok daha etkili bir şekilde anlatabilmesidir. 
Örneğin; el, gözyaşı, ağlamak, duymak, dokunmak, ses, mısra kelimeleri günlük 
hayatta herkesin kullandığı sözcüklerdir. Oysaki aynı sözcükler bakın Orhan Veli 
Kanık gibi bir sanatçının elinde nasıl etkileyici bir anlatıma dönüşüveriyor: 

 

 

 

 

 

 
Sesin temeli nefestir. 

Bu yüzden sesleri doğru 
çıkarabilmek ve 
kelimeleri doğru 

telaffuz edebilmek için 
doğru nefes almayı 

bilmek gerekir. 
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Beden Dili 

İnsan sadece seslerle konuşmaz. Konuşmacı iletmek istediği mesajları sadece 
sesler yardımıyla iletmez. Bu iletim faaliyeti sırasında ona yardım eden ve onu 
destekleyen bir başka dil daha vardır ki o da beden dilidir. 

Beden dili konusu üzerinde daha sonraki iki ünitede ayrıntılı olarak 
durulacağından bu noktada daha fazla bir açıklamaya gerek duymuyoruz. 

İŞLEVLERİNE GÖRE KONUŞMA ÇEŞİTLERİ 

Günlük Konuşma 

Günlük konuşma; insan için solunum gibi, beslenme gibi, yürümek ve 
hareket etmek gibi doğal, doğal olduğu kadar zorunlu bir gereksinimdir. Bu 
konuşma çeşidi için bir ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır. Günlük konuşma ile 
ilgili yapılması gereken şey, hangi şart altında olursa olsun güzel konuşmaya 
çalışmaktır. 

Günlük konuşmalarının kalitesini artıran kişi, aynı zamanda yaşam kalitesini 
de arttırmış olur. Çünkü iletişimin temeli günlük konuşmalara dayanmaktadır. 

Güzel ve etkili konuşan kişiler, çevreleriyle daha rahat iletişim kurarlar ve 
daha başarılı olurlar. 

Tartışma 

Belli bir karara varmak ve sonuca ulaşmak için sıkça başvurulan bir konuşma 
türüdür. Ancak tartışma usulünce yapılmadığında bir noktada tıkanıp kalmakta ve 
çözümsüzlük meydana gelmektedir. 

•ANLATAMIYORUM 
 
Ağlasam sesimi duyar mısınız 
Mısralarımda? 
Dokunabilir misiniz 
Gözyaşlarıma ellerinizle? 

 
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel 
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu  
Bu derde düşmeden önce 

 
Bir yer var biliyorum 
Her şeyi söylemek mümkün  
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum 
Anlatamıyorum… 

 
Güzel ve etkili konuşan 

kişiler, çevreleriyle daha 
rahat iletişim kurarlar ve 

daha başarılı olurlar. 
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Bizim esas üzerinde durmak istediğimiz konu, kör döğüşüne dönen çatışma 
anlamındaki tartışma değil; insanların konuşarak uzlaştığı, fikir birliğine vardığı 
anlaşma aracı olan tartışmadır. Bu tür tartışma, insanları belirli bir konu üzerinde 
düşünme, o konu üzerindeki düşüncelerini değiştirip yenileme ve yeni bir yönde 
harekete geçirme doğrultusunda “etkileme sanatı” olarak tanımlanabilir. "Etkileme 
sanatı" deyiminin neden olabileceği herhangi bir çağrışım karışıklığını önlemek 
amacıyla hemen belirtelim ki tartışma türü konuşma, temelde coşkusal değil, akılsal 
ve kanıtsal bir konuşmadır. Bu türü seçen bir konuşmacı, savunduğu ya da karşı 
çıktığı herhangi bir görüşü, düşünüşü, inanışı yalnız kendi kişisel inancı ve iddiaları 
ile değil; bilimsel, tarihsel verilerin ışığı ile aydınlatılmış bulunan birtakım sağlıklı 
kanıtlarla, örneklerle, olgularla besleyip destekleyerek benimsetebilir ya da 
çürütebilir. 

İnandırıcı Konuşma 

"İnandırma”, insanların güdülerini egemenlik altına alarak düşüncelerini ve 
davranışlarını, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda değiştirmek için 
gösterilen bilinçli çabadır. İnandırma (Persuasion) sözcüğü, etimolojik kökeninde, 
tatlılıkla anlamına gelen “Per suasio” sözcüğünden türemedir. Çağdaş kullanımında 
bu sözcük, insanların tutum ve davranışlarını etkileyerek düşüncelerine ve 
eylemlerine istenilen yönü vermek amacıyla her olanaktan ve araçtan yararlanma 
anlamını içermektedir. Aynı kavram kimilerince de bir öğrenme biçimi olarak 
yorumlanmaktadır. 

Bilgilendirici Konuşma 

Konuşmacının dinleyicilere bildiklerini aktardığı hazırlıklı konuşma türü 
bilgilendirici konuşma olarak adlandırılmaktadır. Bu tür konuşmalarda konuşmacı, 
uzmanlık alanına giren konularda dinleyici topluluğu karşısında bilgilerini aktarır. 
Bilgilendirici konuşmalarda tartışmacı veya inandırıcı konuşma tekniklerine de 
başvurulabilir. 

ETKİLİ KONUŞMA 
Ünlü filozof Demosten konuşma becerisinin önemini “Bir fıçının çatlak mı 

yoksa sağlam mı olduğu nasıl çıkardığı sesten anlaşılırsa; bir insanın da akıllı mı 
yoksa ahmak mı olduğu da konuştuklarından anlaşılır.” şeklinde açıklamıştır. 
Konuşma yeteneğini geliştirerek etkili konuşma becerisine sahip olmak, kişinin 
kendini gerçekleştirmesi ve başarılı olması için öncelikli şartlardandır. 

Etkili konuşma becerisi, dinleyiciye iletilmek istenen mesajın en etkili ve en 
kısa yoldan iletilmesini kapsamaktadır. Etkili konuşma becerisine sahip olmak içinse 
şu özellikleri taşımak gerekir: 

• İyi bir konuşmacı olmak isteyen bir kişi, öncelikli olarak konuştuğu dilin 
özelliklerini ve inceliklerini öğrenmelidir. Her dilin kendine has birtakım 
kuralları vardır. Bu kuralları telaffuz, kelime bilgisi, cümle bilgisi, vurgu ve 
tonlama olarak sıralayabiliriz. Etkili konuşmak isteyen bir kişi öncelikli 
olarak bu konulardaki becerilerini geliştirmelidir. Bu alanlardaki becerilerin 
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kazanılabilmesi için öncelikli olarak bol bol tekrar yapılmalı, dili güzel 
kullanan yazarların eserleri okunmalı, dili güzel kullanan konuşmacılar 
dikkatle takip edilmelidir. 

• Etkili konuşmacının en temel özelliklerinden biri ikna edici olmaktır. İkna 
edici olmanın ilk şartı ise inandırıcı olmaktır. Konuşan kişinin 
söylediklerinin karşısındaki insanlarda bir yankı bulması için o kişinin 
inandırıcı yani güvenilir olması gerekir. Burada “Yalancının evi yanmış 
kimse inanmamış.” sözünü de hatırlamak gerekir. 

• Etkili konuşmacılar genel olarak derin bir genel kültüre sahip olan, ilgi 
alanları dar bir çerçevede kalmayan insanlardır. Bu sebeple iyi konuşmak 
isteyen kişilerin bu yönlerini de kuvvetlendirmeleri gerekir. 

• “Biz insanları kıyafetleriyle karşılar, fikirleri ile uğurlarız.” sözünden de 
anlaşılacağı üzere, insanların dış görünüşleri başkaları tarafından ilk 
algılanan ve değerlendirilen özellikleridir. Bu yüzden iyi konuşmacı olmak 
isteyen kişilerin dış görünüşlerine de önem vermeleri gerekir. 

• Genel olarak “ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz” önemlidir. “Nasıl 
söylediğiniz” hususu daha çok beden dilinizle alakalıdır. Beden dilinin 
ögelerinin ve kullanım şekillerinin bilinmesi konuşmacının yeterliklerini 
belirleyen en önemli hususlardan biridir. 

 • İyi bir konuşmacı ancak iyi bir dinleyici olmakla mümkündür. Dinlemeyi 
bilmeyen kişilerin iyi konuşmacı olmaları beklenemez. Bu sebeple iyi bir 
konuşmacı olmak isteyen kişinin aynı zamanda iyi bir dinleyici olması 
gerekir. 

• İyi bir konuşmacı mutlaka konuşma süreçlerini ve konuşma çeşitlerini çok 
iyi bilmelidir. Süreçleri iyi takip eden ve amacına uygun konuşma çeşidini 
seçebilen konuşmacı, iyi bir konuşmacı olarak nitelendirilebilir. 

• İyi bir konuşmacının en temel özelliği ise kendine güvendir. İkna edici 
başarılı konuşmalar yapmanın yolu kendine güvenden geçmektedir. 

KONUŞMA KUSURLARI 

Güçsüzlük 

Doğru nefes almamaktan ve uzun bir süre kısık sesle konuşma 
alışkanlığından dolayı bu kusur meydana gelir. Konuşmacıda bu kusur varsa güçlü 
vurgu yapma imkânı ve dolayısıyla konuşmaya bir ahenk verme ihtimali kalmaz. 
Sesi zayıf olan konuşmacılar aynı zamanda yüksek tınılardaki sesleri de çıkarmakta 
zorlanırlar. 

Gevşeklik 

Seslerin boğumlama noktasında tam olarak şekillendirilememesinden 
kaynaklanan bir konuşma kusurudur. Bu kusura özellikle dil, dudak ve çene 
tembelliği sebep olmaktadır. Dil, dudak ve çeneyi çalıştıracak birtakım egzersizlerle 
gevşeklik probleminin halledilmesi mümkündür. Burada ünlü hatiplerden 
Çiçero’nun konuşma kusurlarının üstesinden gelmek için ağzına çakıl taşlarını 
doldurarak denize karşı haykırmasını örnek olarak verebiliriz. 

 
Konuşma yeteneğini 

geliştirerek etkili 
konuşma becerisine 
sahip olmak, kişinin 

kendini gerçekleştirmesi 
ve başarılı olması için 

öncelikli şartlardandır. 
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Atlama 

Özellikle konuşma dilinde en çok yapılan kusurlardan biri de atlamadır. 
Kelimelerin telaffuzu sırasında bazı seslerin atlanmasıyla bu kusur oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Pelteklik 

Konuşma organlarındaki birtakım bozukluklar ve yanlış edinilen alışkanlıklar 
neticesinde pelteklik meydana gelmektedir. Sesleri uygun yerlerde ve doğru şekilde 
boğumlayamayan kişilerde bu kusur görülmektedir. 

Kekemelik 

Kekemelik, zihinsel ve fiziksel sebeplerle meydana gelebilen bir konuşma 
kusurudur. Yaşamın belli döneminde yaşanan travmalar kekemeliğin oluşmasına 
sebep olabilir. Aynı şekilde konuşma organlarındaki fiziksel bozukluklar da 
kekemeliğe yol açabilir. Kekemelik düzenli egzersizler ve yapılacak doğru telkinlerle 
üstesinden gelinebilecek bir konuşma kusurudur. 

Parazit Sesler 

Konuşurken kelimeler arasına giren “ıııı”, “eeee”, “hımm”, “yani” gibi 
istenmeyen sesler ve kelimeler parazit sesler olarak adlandırılmaktadır. Özellikle 
zihinsel yorgunluk anlarında bu parazit seslerde artış görülmektedir. Dil uzmanları 
beynin konuşma sırasında en yakın sözcüğe ulaşarak onu konuşma organına 
aktardığını, bu sebeple yorgunluk anında beynin en yakın sözcüğü bulmasından 
dolayı bu kusurun meydana geldiğini öne sürmektedirler. Ayrıca birden fazla dil 
bilen kişilerde benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. Birden fazla dil konuşan 
kişilerin zihninde aynı kavramın birden fazla karşılığı bulunmasından dolayı parazit 
seslerin oluştuğu ifade edilmektedir. 

KONUŞMADA BAŞARILI OLMANIN YOLLARI 

Konuşma Öncesi 

Kendine güven 
Her işte oluğu gibi konuşmada da en önemli husus kendine güvenmektir. 

Kendine güvenmeyen bir konuşmacı dinleyiciler karşısında zor durumlara düşebilir. 

 
 
 

• Mesela “Bu dükan satlık mı?” cümlesinde iki kelimede atlama söz 
konusu olmuştur. Cümledeki “dükan” kelimesi aslında “dükkân”; “satlık” 
kelimesi de “satılık” şeklinde telaffuz edilmelidir. Atlama kusuru önce 
konuşma dilinde başlamakta ve sonra yazı diline de geçmektedir. Ö

rn
ek

 

 
Konuşmada 

güçsüzlüğün önüne 
geçebilmek için 

öncelikle doğru nefes 
almayı öğrenmek 

gerekir. 

 
Birden fazla dil konuşan 

kişilerin zihninde aynı 
kavramın birden fazla 

karşılığı bulunmasından 
dolayı parazit seslerin 

oluştuğu ifade 
edilmektedir. 
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Burada esas olan hata yapmaktan korkmak değil, en iyi şekilde hazırlanarak 
dinleyicilerin karşısına çıkmaktır. 

Tedbirli ve ihtiyatlı olma 
Konuşma öncesi yapılacak en önemli işlerden biri konuşma sırasında 

karşılaşılabilecek muhtemel olumsuz durumlara karşı çözüm yollarını düşünmektir. 

 Fiziki kontrol 
Konuşma sonuçta fiziksel bir etkinliktir. Bu sebeple fiziksel olarak zinde 

olmak dinleyici karşısına çıkacak konuşmacı açısından oldukça önemlidir. 

Zihnin toparlanması 
Konuşmaya fiziksel olarak hazırlandıktan sonra zihinsel olarak da 

hazırlanmak gereklidir. Konuşmacının konuşacağı konu üzerine odaklanması, 
konuşmanın başarı düzeyini de belirleyecektir. 

Hedef kitleyi tanıma 
İyi konuşmacılar konuşmaya hazırlanırken, öncelikli olarak hitap edecekleri 

dinleyici kitlesini tanımaya çalışırlar. Konuşmacı; dinleyicilerin hangi yaş grubunda 
olduğunu, beklentilerinin hangi noktalarda yoğunlaştığını, hangi konularda 
hassasiyet gösterdiklerini bilip ona göre davranırsa etkileyici bir konuşma yapabilir. 

Konunun seçimi 
Üzerinde konuşulacak konunun mutlaka konuşmacının uzmanlık alanına 

girmesi gerekir. Konuşmacı konuyu buna göre seçmeli ve dikkatli bir şekilde 
hazırlanmalıdır. 

Amacın belirlenmesi 
Konuşmanın yapılmasındaki amaç, konuşmacı tarafından önceden tespit 

edilmelidir. Konuşmacı, konuşma sonunda dinleyicilerin hangi davranışı 
sergilemesini ve hangi ruh hâline girmesini istiyorsa ona uygun bir üslup tercih 
etmelidir. Örneğin; dinleyicilerin bir konuda ikna edilmesi gerekiyorsa konuşma 
ikna tekniklerini içermelidir. Dinleyiciler coşturulmak isteniyorsa konu anlatılırken 
coşkulu bir anlatım tarzı tercih edilmelidir. 

Araştırma ve bilgi toplama 
Konu seçildikten ve amaç belirlendikten sonra yapılacak iş, anlatılacak 

konuyu destekleyecek malzemelerin ve bilgilerin toparlanmasıdır. Konuşmayı 
yapacak kişi bu noktada titiz davranmalı, konuyu aydınlatacak bilgi ve belgeleri 
toparlamalıdır. Konuşma sırasında kullanılacak belgeler ve anlatımı destekleyici 
örnekler anlatımın, dolayısıyla da konuşmanın daha başarılı olmasına yardım 
edecektir. 

Konuşma planı 
Anlatılan konunun anlaşılabilmesi için düşünceler dinleyicilerin zihninde inşa 

edilmelidir. Bir düşünceyi inşa etmek için de konunun belirli bir bütünlükle 
anlatılması gerekir. Konuyu anlatırken bütünlüğü sağlamanın yolu da sağlam bir 

 
Konuşmacı, konuşma 
sonunda dinleyicilerin 

hangi davranışı 
sergilemesini ve hangi 
ruh hâline girmesini 

istiyorsa ona uygun bir 
üslup tercih etmelidir. 
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plan yapmaktan geçer. Sağlam bir plan sayesinde hem konuşmacı konuyu 
dağıtmadan rahat konuşur hem de dinleyiciler anlama noktasında sıkıntı çekmez. 

Konuşma provası 
Yapılan plan doğrultusunda hazırlanan konuşma metninin konuşmacı 

tarafından mutlaka prova edilmesi gerekir. Konuşma öncesinde yapılacak provada 
konuşma esnasında sıkıntı çıkaracak noktaların tespit edilmesi ve konuşma 
sırasında yöneltilecek muhtemel soruların tahmin edilmesi mümkün olacaktır. 
Ayrıca mümkünse konuşmacı konuşma yapacağı mekânı önceden görmeli; salon 
düzenini, kürsünün konumunu ve ses cihazlarının durumunu önceden tespit etmeli 
ve bu tespitler ışığında tedbirler almalıdır. 

Konuşmaya Başlarken 

Kılık-kıyafetin düzeltilmesi 
Topluluk karşısında konuşma yapacak kişinin hitap edeceği topluluğun 

durumuna göre uygun bir kıyafet seçmesi gereklidir. Çünkü konuşmacı kürsüye 
çıktığında ilk mesajı veren kıyafettir. İyi bir konuşmacı kürsüye çıktığında, 
konuşmaya başlamadan önce kıyafetine kısa bir çekidüzen vererek dinleyicilere de 
örtülü bir mesaj gönderir. Bu örtülü mesaj, dinleyicilere saygı gösterildiğini ifade 
eden bir mesajdır. 

Konuşulan mekân ve dinleyicinin değerlendirilmesi 
Konuşmacı kürsüden kıyafetine çekidüzen vererek ilettiği mesajın ardından 

mekân ve dinleyicileri değerlendirmelidir. Konuşmacı, dinleyicilerin sayısına, yaş 
grubuna, salondaki atmosfere, ses ve ışık düzenine kısaca göz attıktan sonra 
konuşmaya başlamalıdır. Konuşmacının yapacağı en önemli hata, kürsüye çıkar 
çıkmaz hemen konuşmasına başlamak olur. Bu yüzden konuşmaya başlamadan 
önce konuşma notlarını kısaca düzenlemek, salonun durumuna göz atmak ve 
dinleyicilerle irtibatı sağlayacak göz teması kurmak faydalı olacaktır. 

Göz teması 
Beden dili ünitesinde ayrıntılı olarak anlatılacak olan göz teması konusu 

konuşmacı açısından çok önemlidir. Göz teması, dinleyicilerin anlatılan konuya 
odaklanmasına ve konuşmacının mesajlarının anlaşılmasına yardım etmektedir. 
Konuşma sırasında yapılan en önemli hatalardan biri, konuşmanın notlara bakılarak 
yapılması ve dinleyicilerle göz temasının kesilmesidir. Oysaki dinleyen kişi kendinin 
fark edilmesini ister. Bu yüzden konuşmacı, dinleyicileri fark ettiğini göstermeli ve 
dinleyicilerle göz teması kurmalıdır. 

 Ses tonunun ayarlanması 
İyi bir konuşmacı sesini tıpkı bir müzik aleti gibi kullanmalıdır. Ses, gereken 

yerlerde alçaltılarak ve yükseltilerek konuşma tekdüzelikten kurtarılmalıdır. 
Konuşmacı canlı ve ikna edici bir ses tonu kullanmalıdır. 

 

 

 
İyi bir konuşmacı sesini 
tıpkı bir müzik aleti gibi 

kullanmalıdır. 
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Konuşma ile hareketler arasında uyum sağlanması 
İnsanlar bizim ne söylediğimize değil nasıl söylediğimize odaklanırlar. Bu 

sebeple konuşma sırasında kullanılacak beden dilinin konuşmayı destekler 
mahiyette olması gerekir. Beden dili ile anlatılanlar arasındaki paralellik kaybolursa 
konuşmacının anlatımı da etkisini kaybeder. 

Canlı, inandırıcı ve ilgi çekici olma 

Dinleme ünitesinde de bahsedildiği gibi, dinleme etkinliğinin başlayabilmesi 
için dinleyicinin algı eşiğinin aşılması gereklidir. Bu yüzden konuşmacının önündeki 
ilk engel dinleyicilerin algı eşiğidir. Konuşmacının, bu eşiği geçmesi için mutlaka 
canlı, inandırıcı ve ilgi çekici olması gerekir. 

Konuşma süresinin kontrolü 

İnsan beyni üzerine yapılan araştırmalar insan beyninin dikkat süresinin 
sonsuz olmadığını ve tam tersine bu sürenin oldukça kısa olduğunu 
ispatlamaktadır. Bu yüzden konuşmacı, dinleyicilerin dikkat süresine göre 
konuşmasını planlamalı ve bu plana riayet etmelidir. 

Dikkat çekici bir başlıkla başlama 

Yukarıda da bahsedildiği gibi dinleyicilerin algı eşiğini geçmek için birtakım 
uygulamalar yapılmaktadır. Bunlardan biri de dikkat çekici bir başlıkla konuya 
girmektir. Bu dikkat çekici başlık konu planlanırken yapılacak bir çalışmayla tespit 
edilebilir. 

Belge ve doküman göstererek başlamak 

Konuşmaya başlarken konuyla ilgili dikkat çekici bir resim veya belge ile 
başlamak dinleyicinin ilgisini toplamak açısından faydalı olmaktadır. 

Fıkra ile başlamak 

Konuşmaya anlatılacak konunun özüne uygun bir fıkra veya anekdotla 
başlamak, dinleyicilerin dikkatlerinin konuşmaya yönelmesini sağlayacaktır. 
Konuşmacı tarafından seçilen fıkra veya anekdotun konunun bütünlüğüne zarar 
vermemesi gerekir. 

Dikkat çekici bir soru ile başlamak 

Sorular dikkat çekmek için en önemli araçlardır. Konuşmaya başlarken dikkat 
çekici bir soru sormak, dinleyicilerin motivasyonunun arttırılması noktasında 
olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Konuşmacının bu noktada dikkat etmesi gereken 
en önemli husus, sorunun doğrudan bilgi ölçmeye yönelik olmamasıdır. 

Resmîlik sınırlarını zorlamamak 

Konuşmacı ciddiyeti elden bırakmamak endişesi ile aşırı resmî davranabilir. 
Aşırı resmî davranışlar, dinleyicilerle konuşmacı arasında bir engelin oluşmasına 
sebep olmaktadır. Bu yüzden konuşmacının resmiyetin sınırlarını zorlamaması 
gerekir. 
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Konuşma Sırasında 

Kısa cümlelerle konuşmak 

Konuşma sırasında uzun cümleler kurmak hem dinleyicilerin dikkatini 
dağıtmakta hem de konuşmacının anlatımdaki başarısının düşmesine sebep 
olmaktadır. Bu sebeple konuşmacı, mümkün olduğunca kısa cümlelerle 
konuşmalıdır. 

Bilinen kelimeler kullanmak 

Bazı konuşmacılar alandaki yeterliklerini kanıtlamak için alanlarına özgü 
bilinmeyen kavram ve kelimelerle konuşmaya çalışırlar. Bu tür bir davranış, 
konuşmacının yapabileceği en büyük hatalardan biridir. Dinleyicilerin konuşmadan 
istenilen verimi alabilmeleri için dinleyicilerin seviyesine uygun kelimeler 
kullanılmalıdır. Eğer bir kavramın kesinlikle söylenmesi gerekiyorsa kavramın 
açıklamasının da konuşma içerisinde yapılması gerekir. 

Önemli yerlerin üstüne basmak 

Yazılı bir metin hazırlanırken nasıl başlıklar ve önemli noktalar 
belirginleştiriliyorsa, konuşmada da bu türden önemli noktalar vurgu ve tonlamayla 
ya da tekrar edilerek belirginleştirilmelidir. Dinleyici bu belirginleştirme sayesinde 
konuşmanın önemli noktalarını sezebilmelidir. 

Aynı anlamı veren sözcükleri tekrarlamamak 

Konuşma yaparken aynı anlama gelen kelimeler birbiri arkasına 
kullanılmamalıdır. Mesela “İki konu arasında küçük nüans farklılıkları var.” 
cümlesinde kelimenin anlamını bilmemekten kaynaklanan bir yanlışlık 
bulunmaktadır. Fransızca bir kelime olan “nüans” zaten “küçük fark” anlamına 
gelmektedir. Aynı anlama gelen kelimelerin bu şekilde tekrarlanması anlatımın 
kalitesinin de düşmesine sebep olmaktadır. Sürekli aynı anlama gelen kelimeleri 
tekrarlamak dinleyicilerin dikkatinin dağılmasına ve konuşmanın etkisinin 
azalmasına yol açmaktadır 

Soyut kavramları açıklamak 

İnsan zihni somut kavramları rahat bir şekilde anlamlandırırken, soyut 
kavramların anlamlandırılması bu kadar kolay olmamaktadır. Bu yüzden konuşmacı 
konuşma sırasında bahsedeceği soyut kavramları açıklayarak daha anlaşılır hâle 
getirmelidir. Bu sayede konuşma, daha anlaşılır ve etkili olur. 

Sabırlı olmak 

Konuşma sırasında konuşmacıyı rahatsız edici birtakım davranışlar ve olaylar 
gelişebilir. Bu durumda konuşmacının yapması gereken soğukkanlı davranmak ve 
sabırlı olmaktır. 

Gereksiz hareketler yapmamak 

Bazı konuşmacılar beden dilini kullanmaya çalışırken gereksiz hareketler 
yapmak gibi bir hataya düşmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
kullanılan beden dili hareketlerinin konuşmanın önüne geçmemesi, onu tamamlar 
mahiyette olmasıdır. 

 
Aşırı resmî davranışlar, 

dinleyicilerle konuşmacı 
arasında bir engelin 
oluşmasına sebep 

olmaktadır. 

 
Dinleyiciler, kendilerine 
duygusal olarak yakınlık 

gösteren ve içten 
davranan konuşmacıları 

dinlemekten zevk 
almaktadırlar. 
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İfadede sıcaklık, içtenlik 

Dinleyiciler kendilerine duygusal olarak yakınlık gösteren ve içten davranan 
konuşmacıları dinlemekten zevk almaktadırlar. Konuşmacı, bu yüzden dinleyicilere 
karşı samimi ve içten bir ifade tarzı kullanmalıdır. Konuşmacı kesinlikle yapmacık 
sözlerden ve tavırlardan uzak durmalıdır. 

ee, ıı, şey, filan vb. sesleri çıkarmamak 

Konuşma kusurları içerisinde bahsedilen parazit seslerin çıkarılması 
konuşmanın etkisini azaltmaktadır. Bu türden sesler ne kadar çoğalırsa 
dinleyicilerin dikkati anlatılanlardan çok seslere yoğunlaşmaktadır. Bu seslerin 
çıkmasına aktif kelime hazinesinin kısıtlı olması ve dil-düşünce arasındaki bağın 
zayıf olması sebep olmaktadır. Bu durumun üstesinden gelmek için aktif kelime 
hazinesi geliştirilmeli ve dil-düşünce bağlantısı sağlamlaştırılmalıdır. 

Argo ve kaba sözcükler kullanmamak 

Argo; standart dilde kullanılmayan, belli bir grup tarafından kullanılan 
mecazlı anlamlar içeren konuşma tarzı olarak açıklanabilir. Konuşma sırasında argo 
tabirler ve kaba sözcükler kullanmak dinleyiciye saygısızlık olarak görülmektedir. 

Ayrıca bu tür bir konuşma yapmak konuşmacının kişiliği ile ilişkili dinleyicinin 
zihninde soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Konuşma sırasında böyle 
bir duruma düşmemek için argo tabirler ve kaba sözcükler kullanmaktan kaçınmak 
gerekir. 

Yersiz duraklamamak 

Konuşma sırasında belirli yerlerde duraklayarak dinleyicileri kontrol etmek, 
onlara düşünme fırsatı vermek gereklidir. Ancak bu duraklamalar yersiz yapılırsa 
dinleyicilerin dikkati dağılır ve konuşma istenen etkiyi yaratmaz. Konuşmacının 
duraklayacağı yerleri, konuşma planını hazırlarken tespit etmesi ve bunlara riayet 
etmesi konuşmayı daha tesirli hâle getirecektir. 

Konuşmayı Bitirirken 

Kısaca özetleme 

Konuşmanın sonunda anlatılanları özetlemek, anlatılanların dinleyicinin 
zihninde yer etmesi bakımından faydalıdır. Konuşma metni hazırlanırken son 
kısımda sunulmak üzere bir özetin hazırlanması da konuşmanın etkililiğini 
arttıracaktır. 

İlgi çekici bir bitiriş 

İnsanın aklında kalanlar yani unutulmayanlar ilkler ve sonlardır.  Bu yüzden 
etkileyici bir giriş ve ilgi çekici bir bitiriş akıllarda yer etmek için gereklidir. Konuşma 
planı yapılırken giriş ve sonucu planlamak bu bakımdan önemlidir. 

Dinleyiciye saygı ve teşekkür bildiren ifadeler kullanmak 

Dünyanın en zor işlerinden biri konuşan kişiyi dikkatle dinlemektir. Bu 
yüzden dinleyiciler, saygı duyulmayı ve teşekkür edilmeyi hak etmişlerdir. 

 
İnsanın aklında kalanlar 

yani unutulmayanlar 
ilkler ve sonlardır. 
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Konuşmacı dinleyicilerin emeklerini karşılıksız bırakmamalı, dinleyicilere saygılarını 
bildirmeli ve teşekkür etmelidir. 

 Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Topluluk karşısında konuşma yapan insanların 

konuşmalarını, bu ünitede gördüğünüz hususları dikkate 
alarak dinleyiniz. Doğru ve yanlış davranışları tespit ediniz. 
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Ö
ze

t

• KONUŞMA
•İnsan, karmaşık düşünceler ve fikirler üretip aktarabilme niteliklerine 

sahiptir.  Konuşma becerisi, bu fikir ve düşünceleri aktarma noktasında en sık 
kullanılan dil becerisidir.

•Konuşmayı Meydana Getiren Unsurlar
•Konuşma eylemi içinde temel olarak; ses, solunum, telaffuz, kelime hazinesi, 

anlatım becerileri, beden dili unsurları bulunmaktadır. 
•Seslerin doğru çıkarılması, nefesin doğru kullanımı, standart dile göre 

kelimelerin telaffuz edilmesi, zengin kelime hazinesine sahip olunması, 
anlatım becerileri ve beden dilinin etkin bir şekilde kullanma, etkili ve güzel 
konuşma yapılmasını sağlar. 

•İŞLEVLERİNE GÖRE KONUŞMA ÇEŞİTLERİ
•Günlük konuşma: Herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmadan günlük 

hayatta doğal ve zorunlu olarak yaptığımız konuşma türüdür.
•Tartışma: İnsanların konuşarak uzlaştığı ve fikir birliğine vardığı bir konuşma 

türüdür. Tartışma usulünce yapılmadığı takdirde bir çözüme ulaşılamaz ve 
çatışmaya dönüşür. Bu yüzden “coşkusal” konuşmalar yerine “kanıtsal” 
konuşmalar tercih edilmelidir.

•İnandırıcı konuşma: İnsanların düşünce ve davranışlarını, önceden 
belirlenmiş amaçlar doğrultusunda değiştirmek için yapılan konuşma 
türüdür.

•Bilgilendirici konuşma: Konuşmacının dinleyicilere bilgi aktarımı yaptığı 
hazırlıklı konuşma türüdür.

•ETKİLİ KONUŞMA
•Etkili konuşma becerisi, dinleyiciye iletilmek istenen mesajın en etkili ve en 

kısa yoldan iletilmesidir. Etkili bir konuşmacı; konuştuğu dili iyi bilmeli, ikna 
edici ve inandırıcı olmalı, geniş bir genel kültür seviyesi bulunmalı, kılık 
kıyafetine özen göstermeli, beden dilini iyi kullanmalı, iyi bir dinleyici olmalı, 
konuşma türlerini iyi bilmeli ve kendine güvenmelidir.

•Konuşma Kusurları 
•Güçsüzlük, atlama, pelteklik, kekemelik ve parazit sesler konuşma kusurları 

olarak sıralanabilir. 
•Bu kusurlar; konuşma organlarındaki bozukluklardan ve tembelliklerden, 

doğru nefes alamamaktan, kısık ses tonuyla konuşmaktan, yanlış edinilmiş 
alışkanlıklardan sesleri yanlış boğumlamaktan ya da bir travma sonucu 
meydana gelmektedir. Düzenli yapılan egzersizlerle ve doğru telkinlerle bu 
kusurların üstesinden gelmek mümkündür.

•KONUŞMADA BAŞARILI OLMANIN YOLLARI
•Konuşma öncesinde; kendine güvenme, tedbirli ve ihtiyatlı olma, fiziki 

kontrol, zihnin toparlanması, hedef kitleyi tanıma, konunun seçimi, amacın 
belirlenmesi, araştırma ve bilgi toplama, konuşma planı ve konuşma provası
yapma gibi hazırlıklar yapılmalıdır. 

•Konuşmaya başlarken; kılık kıyafetin düzeltilmesi, konuşulan mekân ve 
dinleyicinin değerlendirilmesi, göz teması, ses tonunun ayarlanması, 
konuşma ile hareket arasında uyum sağlanması, canlı, inandırıcı ve ilgi çekici 
olma, konuşma süresinin kontrolü, dikkat çekici bir başlıkla başlama, belge 
ve doküman göstererek başlama, fıkra ile başlama, dikkat çekici bir soru ile 
başlamak ve resmîlik sınırlarını zorlamamak gerekir.

•Konuşma sırasında; kısa cümlelerle konuşmak, bilinen kelimeler kullanmak, 
önemli yerlerin üstüne basmak, aynı anlamı veren sözcükleri tekrarlamamak, 
soyut kavramlar açıklamak, sabırlı olmak, gereksiz hareketler yapmamak, 
ifadede sıcaklık, içtenlik, ee, ıı, şey, filan vb. sesleri çıkarmamak gibi 
noktalara dikkat edilmelidir.

•Konuşmayı bitirirken; kısaca özetleme, ilgi çekici bir bitiriş, dinleyiciye saygı 
ve teşekkür bildiren ifadeler kullanarak konuşma sonlandırılmalıdır. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biri değildir? 

a) Verici 
b) Mesaj 
c) Kanal 
d) Haber 
e) Alıcı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı meydana getiren unsurlardan biri 
değildir? 
a) Solunum 
b) Ses 
c) Boğumlama 
d) Kelime hazinesi 
e) Bilgi 

 

3. Belli bir karar vermek ve sonuca ulaşmak için sıkça başvurulan konuşma 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Tartışmacı konuşma 
b) Günlük konuşma 
c) Bilgilendirici konuşma 
d) İnandırıcı konuşma 
e) İçsel konuşma 

 

4. Genel olarak “Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir.” cümlesi 
konuşmanın hangi unsuruna işaret etmektedir? 
a) Ses 
b) Telaffuz 
c) Beden dili 
d) Boğumlama 
e) Anlatım 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi konuşma kusurlarından biri değildir? 
a) Güçsüzlük 
b) Gevşeklik 
c) Atlama 
d) Parazit sesler 
e) Yetersizlik 
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6. Düşüncenin kodlanması iletişim sistemindeki hangi ögenin görevidir? 
a) Kanal 
b) Verici 
c) Mesaj 
d) Geribildirim 
e) Alıcı 

 

7. Konuşma sırasında ee, ıı, şey, filan vb. sesleri çıkarma hangi konuşma 
kusurudur? 
a) Atlama 
b) Kekemelik 
c) Kesiklik 
d) Parazit sesler 
e) Güçsüzlük 

 

8. “Bu gasteyi alabilir miyim?” cümlesinde hangi konuşma bozukluğunun 
örneği vardır? 
a) Atlama 
b) Pelteklik 
c) Kekemelik 
d) Parazit Sesler 
e) Tembellik 

 

9. İnsan beyninin dikkat süresinin sınırlı olduğunu bilen bir konuşmacı 
aşağıdakilerden hangisine dikkat eder? 
a) Konuşmanın uzunluğu 
b) Dikkat çekici başlangıç 
c) İlgi çekici olma 
d) Belge ve doküman gösterme 
e) Kısa cümlelerle konuşma 

 

10. “Herhalde sen beni tanımıyorsun galiba.” cümlesinde hangi yanlışlık 
yapılmıştır? 
a) İfadenin sıcak olmaması 
b) Argo ve kaba sözcükler kullanımı 
c) Sabırsızlık 
d) Kapalı anlatım 
e) Benzer anlamlı sözcükler kullanımı 

 

 

 
                                                                                                                      

Cevap Anahtarı 
1.d, 2.e, 3.a , 4.c , 5.e, 6.b, 7.d, 8.a, 9.a, 10.e 
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• Göz kapaklarının durumu
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

• Beden dilinin önemini 
kavrayabilecek,

• İletişim sürecinde beden dilinin 
etkisi konusunda bilgi sahibi 
olabilecek,

• Beden dilinin ögelerini 
öğrenebilecek,

• Beden dilinin ögelerinin verdiği 
örtülü mesajları 
kavrayabileceksiniz.

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 



Beden Dili 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  2 

 
 

  

Be
de

n 
Di

li

Beden dili iletişimi 
nasıl etkiler?

Tekrarlayıcı

Çelişkili

Tamamlayıcı

Alternatif

Güçlendirici/Hafifletici

Düzenleyici

Beden dilinin ögeleri
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Başın kullanımı
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GİRİŞ 
 

Resim 11.1. Örnek Fotoğraflar 

Konumuz beden dili olunca sözsüz iletişimi güzel bir şekilde yansıtan 
fotoğraflarla konuya girmenin uygun olacağını düşündük. Burada sormak 
istediğimiz şu: “Bu fotoğraflardaki kişilerin konuşmalarına gerek var mı, yoksa her 
şey açık seçik ortada mı?” 

İnsanlarla kurduğumuz iletişim sürecinde söylediklerimizin yanında 
bedenimizle verdiğimiz sözsüz iletişim mesajları da çok önemli olmaktadır. Çünkü 
insan, söyleyeceklerini düşünce terazisinde tartarak söyleyebilmekte sözlerini 
seçerek konuşabilmektedir. Oysaki beden dili ile verilen mesajlar çoğunlukla 
seçilememekte ve bilinçaltından gelen uyarıcılar anlık olarak bedensel tepkilere 
dönüşmektedir. Korku ve heyecan anında göz bebeklerinin büyümesi, istemsizce 
dudakların büzülmesi ya da sinirli bir anda kaşların çatılması bu duruma örnek 
olarak verilebilir. Sinirlendiğinizde söyleyeceklerinizi düşünerek konuşabilirsiniz 
ama kaşlarınızın çatılmasına engel olamazsınız. Bu yüzden insanların ne 
söylediklerinin yanı sıra nasıl söyledikleri de önemlidir. Unutmayınız ki insan diliyle 
çok rahat yalan söyleyebilir ama bedeniyle yalan söyleyemez. 

Bu nedenle iletişim süreçlerini daha etkili kılabilmek için beden dilinin 
unsurlarının ve bu unsurlarla verilen mesajların özelliklerinin çok iyi bilinmesi 
gerekir. Karşımızdaki bireylerin beden dilleri ile verdikleri sözsüz iletileri anlama 
becerisi kazanabilirsek, iletişim süreçlerini daha etkili bir şekle getirmemiz de 
mümkün olacaktır. Bu süreçte akıldan çıkarılmaması gereken husus şudur: “Ne 
söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemlidir.” Bu ünitede başarılı bir iletişim 
süreci yürütmek için gerekli olan kelimelere eşlik eden sözsüz iletişim 
davranışlarını ve bu davranışların özelliklerini açıklamaya çalışacağız. 

 BEDEN DİLİ 
 İnsan sadece sözcüklerle konuşmaz. Sözcüklere eşlik eden bir diğer unsur da 

beden dilidir. Hatta beden dili çoğu zaman sözcüklerin de önüne geçebilmektedir. 
Etkili konuşma konusu anlatılırken değinildiği gibi insanlar çoğunlukla ne 
söylenildiği ile değil, nasıl söylenildiği ile ilgilenirler. Konuşma, yazı ve beden dili 
üzerine yapılan araştırmalara göre bu üç dilin etki oranı şöyle grafik hâlinde ifade 
edilmektedir. 

 
İnsanlara ne söylediğiniz 
kadar, nasıl söylediğiniz 

de önemlidir. Nasıl 
söylediğiniz konusu ise 
tamamen beden dili ile 

ilgilidir.  
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Şekil 11.1. Konuşma, Yazı, Beden Dili Yüzdeleri 

Beden dilinin söze eşlik etmesi, hatta çoğu kez ondan önce gelmesi iletişimde 
kendisini incelemeye değer kılmaktadır (Baltaş & Baltaş, 2007). 

Beden dili, insanın vücudundaki çeşitli uzuvlarının,  bilinçaltının da tesiriyle 
ve çoğu zaman farkında olmadan,  ilettiği birtakım mesajlardan meydana gelen bir 
dildir. Beden dili, ilettiği bu mesajlarla sözlü iletişimi destekleyen sözsüz iletişim 
aracı olarak da adlandırılmaktadır. Beden dili susarak konuştuklarımızdır. Gözlere 
verdiğimiz fotoğraflar olarak da algılanabilir. İnsanlar düşündüklerinin yalnızca bir 
kısmını söze aktarma şansına sahiptirler. Çünkü hayaller, düşünceler ve duygular 
sonsuz; sözcükler ise sınırlıdır. İşte tam da bu sırada beden dili, yüzümüze ve 
vücudumuza bir ekran gibi yansıyarak iç dünyamızı dışa vurmaktadır. 

İnsanların beden hareketleri tipik olarak bilinçaltı tarafından kontrol 
edildiğinden, izlediğiniz kişi gönderdiği mesajın farkında olmayabilir; hatta bilinç 
seviyesinde o mesajı gönderdiğini kabul etmeyebilir. 

Beden dilinin insanların iç dünyasını yansıtmasından dolayı, bu dili kullanarak 
karşımızdakileri daha iyi anlayıp etkili bir iletişim kurabilir, kendi beden 
hareketlerimizi denetleyerek sosyal ortamlara daha çabuk uyum sağlayabilir, 
başkalarının gerçekte ne söylemek istediğini anlayabiliriz. 

Beden dilinin bu özelliklerinden dolayı istihbarat örgütleri, avukatlar, 
pazarlamacılar ve siyasetçiler gibi insanları ikna etme işi ile uğraşan meslek 
grupları beden dili üzerinde yoğun bir şekilde durmaktadırlar. 

Beden dilinin taşıdığı mesajların anlaşılabilmesi iyi bir gözlem gerektirir. 

Konuşmacı ve dinleyicilerin bu bağlamda belli bir eğitimden geçmeleri, 
beden dilini anlamayı kolaylaştırır. Kitleler önünde konuşma ve mesaj verme, 
beden dilinin önemini daha da öne çıkarır (Özdemir, 2005). 

Eşlerin birbirlerini tanımaları daha çok beden dillerini anlamalarına bağlıdır. 
Bu beden dili kodlarının çözülmesi, iletişimin kimi esrarlı yanlarını da çözeceği gibi 

Yazı Dili 
% 10 

Beden Dili 
% 60 Konuşma 

Dili %30 
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kişinin kendi beden dilinin nasıl anlaşıldığı konusunda da bir farkındalık oluşturur. 

Beden Dili İletişimi Nasıl Etkiler? 

Beden dilinin iletişimi hangi yönlerden etkilediği konusu, Mark Knapp ve 
Kevin Hogan (2008) tarafından şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

Tekrarlayıcı 
Genellikle sözel olarak söyleneni tekrarlamaya hizmet eden sözsüz 

iletişimdir. Eşinize alışveriş torbalarını masanın üzerine koymasını söylerken veya 
söyledikten sonra elinizle ya da başınızla masayı işaret ediyor musunuz? İşte bu 
tekrarlayıcıdır. İşaret etme eylemi (sözsüz), alışveriş torbalarının nereye konacağını 
belirten isteği (sözel) tekrarlamaktadır. 

Çelişkili 
Bu, sözsüz davranışların en büyük ve en çeşitli sınıflarından biridir. 

Arkadaşınıza yaptığı kekin harika olduğunu söylerken (sözel), gözleriniz başka tarafa 
kayıyorsa (sözsüz), bu çelişkili bir durumdur. Çelişkili beden dili, yalan 
söylediğinizde, kendinizi gergin hissettiğinizde, aynı fikirde olmadığınızda, kendinizi 
kapana kısılmış hissettiğinizde veya bir konuda karşı düşüncede olduğunuzda, sizi 
ele veren en önemli göstergedir. Sözel ve sözsüz unsurlar çelişkili olduğunda mesajı 
alan kişi, daha ziyade sözsüz davranışı dikkate alacaktır. Ama daha da şaşırtıcı olanı, 
çelişkili bilgiyi genellikle belli bir sözsüz davranışı taklit etmenin ne kadar kolay veya 
zor olduğuna dayanarak yorumlamamızdır. 

 

Tamamlayıcı 
Bu sınıf, bir ölçüde “çelişkili” grubuyla iç içedir. Sözel ifadeleri tamamlayan 

ve destekleyen sözsüz davranışlar, samimi olarak algılandığı takdirde, o ifadelere 
güvenilirlik kazandırır. 

Ö
rn

ek • Bir çocuk, karnı ağrıdığı için çöpü dışarı çıkaramayacağını 
söyleyebilir. Beden dilinde karın ağrısını taklit etmek zordur; kişinin 
teni sararır, belki ateşi yükselir ve uzun süre genel olarak rahatsız 
olduğu bellidir. Çoğu ebeveyn en başından şüpheci davranır ve 
ancak sözsüz davranışların gerçek olduğunu anladığı zaman buna 
inanmaya başlar.

 
Beden dilinin verdiği 

mesajları anlayabilmek 
için beden dilinin 

ögelerinin ve bu ögelerin 
özelliklerinin bilinmesi 

gerekir.  
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Alternatif 

Bu sınıf, kişi sözel iletişim kurmak istemediğinde onun yerine kullandığı 
beden dili hareketlerini kapsar. Belki kelimeleri yüksek sesle söylemek zor olabilir 
veya söylendiğinde bir çatışma yaratabilir. Böyle bir durumda, sözsüz davranışları 
kelimelerin yerine kullanmak, mesajın çok daha rahat bir şekilde aktarılmasını 
sağlar. 

 

Güçlendirici/Hafifletici 
Bu sınıf, genellikle sözel mesajı güçlendirmek üzere kullanılan sözsüz iletişimi 

kapsar. Belli bir noktayı vurgulamak ve güçlendirmek, yumuşatmak ve hafifletmek 
için kullanılabilir. Her iki şekilde de beden dilinin bu türü, mesaja derinlik ve nüans 
katar. 

Ö
rn

ek

• Bir bayan arkadaşım, aşırı hız yaptığı için trafik polisi tarafından 
durdurulmuştu. Daha da kötüsü, 20 yıldır araba kullanmasına rağmen 
daha önce hiç polis tarafından durdurulmamıştı. Polis memuru yanına 
geldiğinde, arkadaşım ağlıyordu ve kendine çok kızmıştı.

•Şimdi, polis memurları stres altındayken insanların sözel ve sözsüz 
iletişimini çok iyi ayırt edebilirler, çünkü hepimizin bildiği gibi, 
karşılaştıkları insanlar ceza almak veya hapse girmek istemedikleri için 
sık sık yalan söyleyerek kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Arkadaşımı 
çeviren polis memuru, sözsüz davranışların (ağlama, titreme vs.) gerçek 
olduğunu hemen anlamıştı. Kusursuz trafik geçmişi ve yanlış yaptığını 
da kabul etmesi, polis memurunun onu bir uyarıyla göndermesine 
yetmişti. Arkadaşımın sözsüz davranışları, sözel ifadelerini tamamlıyor, 
dolayısıyla memurun gözünde onu daha güvenilir kılıyordu.

 
Beden dili 

davranışları, sözlü 
ifadeleri tamamladığı 

zaman inandırıcılık 
artar. 

Ö
rn

ek

• Süpermarkette bir tanıdığınızla karşılaştığınızda konuşmaya başladığı 
ve bir türlü susmadığı oldu mu hiç? Bu olduğunda, muhtemelen 
kendinizi önce beden dilini kullanarak ondan kurtarmaya çalışırsınız. 
Başka taraflara bakabilir, duruş yönünüzü değiştirebilir veya bir iki adım 
uzaklaşabilirsiniz. Kişi mesajı hâlâ almamışsa, "Gitmem gerek!" gibi bir 
şeyler söyleyebilirsiniz, ancak genellikle bunu yapmamayı tercih 
edersiniz. Sohbeti bitirmek için sözsüz iletişimden yararlanmaya 
çalışırsınız.
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Düzenleyici 

Bu sınıf, bir mesajın aktarımını düzenleyen veya ritmini belirleyen sözsüz 
davranışları içerir. Bir konudan diğerine geçmeye hazır olduğunuzu göstermek 
veya başka birinin konuşma sırasına yumuşak bir şekilde geçmek için kullanılabilir. 
Düzenleyici davranışlar, çok sayıda insan arasında iletişimi kontrol etmeye 
yardımcı olur. 

BEDEN DİLİNİN ÖGELERİ 

Gözler 

Konu beden dili, alt başlık da gözler olunca insanın aklına ister istemez 
Ahmet Selçuk İlkan’ın şu meşhur dizeleri geliyor. 

 
Beden dili araştırmacılarının üzerinde en çok durdukları beden uzvu gözler 

olmuştur. Çünkü göz hareketleri bir insanın ne düşündüğünün en açık göstergesidir. 
Bu aslında somut olarak da açıkça görülmektedir (Şenbay, 1993). Zira düşüncenin 
merkezi olan beyne en yakın uzuv gözlerdir ve düşüncenin merkezindeki her şey de 

Ö
rn

ek

• Şiir gibi, roman gibi
•Okuyorum ben aşkını
•Öylece bak gözlerime
•Çevirme hiç bakışını

•Gözler kalbin aynasıdır
•Yalan nedir bilmez onlar
•Siyah mavi yeşil olsun
•Aşkı inkâr etmez onlar

•Yağmur gibi damla damla
•Seven gözler konuşurlar
•Gözden kalbe bir yol gider
• Ayrılanlar kavuşurlar

 
Beden dili davranışları, 

insanlar arasındaki 
iletişimi düzenleyici bir 

etkiye sahiptir. 

Ö
rn

ek

• Bir iş arkadaşınıza kızdıysanız, parmağınızla işaret ederek kaşlarınızı 
çatarak ve başınızı iki yana sallayarak mesajınızı güçlendirebilirsiniz. 
Bu, karşınızdaki kişiye öfkenizin gerçekliğini ve mesajı almasını 
istediğinizi açıkça gösterir. Çalışanlarınızdan birinin yaptığı küçük bir 
hatayı düzeltiyorsanız, avucunuzu kaldırarak güven verici bir şekilde 
gülümseyerek, cesaret vermek için omzuna hafifçe vurup mesajı 
hafifletebilir veya yumuşatabilirsiniz. Böylelikle, karşınızdaki kişiye 
hatanın düzeltilmesi konusunda ciddi olduğunuzu gösterirken, aynı 
zamanda bunun dünyanın sonu olmadığını, sadece ders alınacak bir 
hata olduğunu anlamasını sağlarsınız.
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göze yansımaktadır. Gözlerin verdiği mesajları şu başlıklar altında toplayabiliriz: 
• Göz bebeklerinin durumu 
• Göz kapaklarının durumu 
• Bakılan nokta 

Göz Bebeklerinin Durumu 

Beden dili davranışlarında göz bebeklerinin hem fiziksel yapısı hem de 
yöneldikleri nokta birtakım mesajlar vermektedir. 

Göz bebeklerinin fiziksel ortam değişikliklerinde değişim gösterdikleri 
kanıtlanmıştır. Buna göre karanlık bir ortama giren insanın göz bebekleri, istem 
dışı bir şekilde büyümekte; aydınlık arttıkça göz bebekleri de küçülmektedir. Göz 
bebekleri, sadece fiziksel ortam değişikliğinde değişime uğramaz. Tıpkı fiziksel 
değişiklikler gibi duygusal değişiklikler de göz bebeğinin fiziksel yapısında değişime 
sebep olurlar. 

Göz bebekleri, kişinin duyduklarına ve gördüklerine yönelik ilgisinin açık 
göstergelerinden biridir. 

Göz bebeklerinin büyümesi, gördüklerinin, duyduklarının ve hissettiklerinin 
kişiyi ilgilendirdiğinin, hatta heyecanlandırdığının işaretidir. 

Göz bebeklerinin küçülmesi, kişinin ilgisinin azalmaya başladığını ya da 
kaygılandığını gösterir. 

Öfkelendiğinizde, mutsuz olduğunuzda veya bir şeyi olumsuz ya da şüpheli 
olarak algıladığınızda, göz bebekleriniz belirgin bir şekilde küçülür. 

Heyecanlandığınızda, mutlu olduğunuzda, uyarıldığınızda veya beyniniz bir 
sorun çözümüne odaklandığında, göz bebekleriniz genişler. Bütün bu eylemler, 
kontrolünüzün dışında doğaçlama olarak gerçekleşir, ama aynı zamanda 
başkalarının bu hareketleri yorumlaması da doğaçlama ve otomatiktir. 

Beden dili açısından göz bebeklerinin fiziksel değişiminin yanı sıra, 
yöneldikleri noktalar da yorum gerektirmektedir. Peter Thomson (1996), göz 
bebeklerinin yöneldiği noktaları ve anlamlarını şu şekilde yorumlamıştır:  

Şekil 11.2. Sağlak İnsan Özellikleri 

 
Göz hareketleri bir 

insanın ne 
düşündüğünün en açık 

göstergesidir. 
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Araştırmalar, beynimizin sol ve sağ olmak üzere iki yarıdan oluştuğunu 
ortaya koymuştur. 

Sağ beyin soyut düşüncelerle, renk, müzik, görüntü, ritim, hayal gücü gibi 
kavramlarla ilgilenir. 

Sol beyin ise dil, mantık, matematik gibi akademik düşünceler adını 
verebileceğimiz kavramlarla ilgilenir. 

Buradaki tanımlar sağlak insanların büyük bölümü ve solak insanların bir 
kısmı için geçerlidir. İnsanlar beyinlerini kullandıklarında gözleri de hareketlenir. 

Bakışların sol üste yönelmesi, kişinin görsel hafızasını harekete geçirmeye 
çalıştığı anlamına gelir. Gördüğünüz bir şeyi hatırlamanız gerektiğinde göz 
bebekleri sol üst tarafa doğru yönelir. Arkadaşınızın bir önceki derste, sınıfın hangi 
tarafında oturduğunu hatırlamaya çalıştığınızda sol üste bakarsınız. 

Kişi sağ üste bakıyorsa görsel bilgilerini gözden geçirdiğini gösterir. Sağ üste 
bakan bir kişinin tam olarak görmediği bir şeyi düşündüğünü ya da hayal ettiğini 
anlayabilirsiniz. “Son model bir arabanın içinde nasıl görünürüm?” sorusunu 
kendinize sorduğunuzda gözler sağ üste doğru kendiliğinden hareketlenir. 

Kişinin sol kulağına doğru bakması, işitsel hafızasına ulaşmaya çalıştığını 
gösterir. Daha önce dinlediğimiz bir şarkının sözlerini hatırlamaya çalıştığımızda 
gözler, bu hareketi sergilemektedir. 

Kişinin sağ kulağına doğru bakması, zihninde bir sesi canlandırdığı anlamına 
gelir. Sol alta bakması, kişinin içsel bir söyleşiye daldığını gösterir. Sağ alta bakması 
ise dokunmayla ilgili bir şeyler düşündüğünü bildirir. 

Bu bilgileri anımsamanın en kolay yolu, kişi SOLA bakıyorsa hafızasını 
yokladığını akılda tutmaktır. Hafıza beynin SOL yarısı tarafından yönetilmektedir. 

Aşağıdaki soruyu yanıtlayarak kendi göz hareketlerinizi test edebilirsiniz: 

Düzenli yaptığınız bir yolculuğu düşünün. Yol boyunca kaç tane trafik 
ışığından ya da kavşaktan geçiyorsunuz? Bu sorunun yanıtını düşünürken 
gözlerinizin, görsel hafızanıza ulaşabilmek amacıyla, sol üste (solaksanız sağ üste!) 
yöneldiğini fark ettiniz mi? 

Göz Kapaklarının Durumu 

Alt ve üst göz kapaklarının durumu, dinleyici konumundaki insanın o anki 
düşünceleri ile ilgili bilgi vermesi açısından önemlidir. 

Alt ve üst göz kapaklarının bir birine yaklaşması, eğer ışıktan dolayı ve bir 
nesneyi daha dikkatli görmek için kısılmamışsa, dinleyicinin yorulduğu ve konuya 
olan ilgisinin azaldığını ifade etmektedir. 

Bunun tam tersine göz kapaklarının birbirinden ayrılması, dikkatin ve olumlu 
beklentilerin yoğunlaştığı anlamına gelir. 

 

 
Göz bebeklerinin 

konumu, karşımızdaki 
kişilerin ne 

düşündüklerini 
anlamamıza yardımcı 

olur. 
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Bakılan Nokta 
Doğrudan konuştuğumuz kişiye bakmak, karşımızdakine samimiyetinizi 

iletmenize yardımcı olur ve vermek istediğimiz mesajınızın etkisini arttırır. Yere 
bakarak veya gözlerinizi kaçırarak konuşmanız, karşınızdaki kişide kendimizle ilgili 
soru işaretleri oluşmasına neden olacak ve bir şekilde onun üstünlüğünü 
kabullenme olarak yorumlanacaktır. 

Göz teması iletişimin en önemli unsurlarından biridir. Konuşurken insanların 
gözlerini görerek, onların sözlerimize verdikleri tepkileri anlamak isteriz. Bu yüzden 
herhangi bir yerde arkamızdaki biriyle konuşmamız gerektiğinde, başımızı 
çevirerek göz teması kurmaya çalışırız. Araba kullanan kişiler bu göz temasını 
sağlamak için dikiz aynasını kullanarak muhataplarının gözlerini görmeye çalışırlar. 

Özellikle telefonla konuşurken bu göz temasının kurulamaması yüzünden 
iletişimde sıkıntılar meydana gelebilmektedir (Vural, 2006).  

Bakışlar odaklandıkları noktalara göre şu şekilde adlandırılmaktadır: 

İş Bakışı 

Bakışların karşıdaki insanın gözleri ve ağzı arasındaki kısma yönelmesi iş 
bakışı olarak adlandırılmaktadır. Bu daha çok resmî bir bakıştır. 

Sosyal Bakış 

Karşınızdakine daha samimi bir yaklaşım sergilediğiniz sosyal bakışta odak 
noktası, karşınızdakinin gözleri ile göğüs kafesinin orta noktasının oluşturduğu 
üçgendir. 

Derin Bakış 

Karşıdaki insanı tepeden tırnağa süzmek, tamamen farklı bir şey anlatmaya 
çalıştığınızı gösterir. 

Yan Bakış 

Sadece gözlerin ve kısmen de başın konuşan kişiye doğru çevrildiği bakış 
şeklidir. Daha çok memnuniyetsizlik ve tehdit anlamı içermektedir. 

Sunum yaparken bütün dinleyicilerle göz temasına girmeniz gerekir. 

Sunumunuzu, herkese beşer saniye bakarak gerçekleştirmelisiniz. Büyük 
gruplarda ise kendisine baktığınızı bilecek bir grup insanla göz temasına 
girmeniz yeterlidir. 

Hepimiz konuşurken gözlerini kaçıran insanlardan rahatsızlık duyarız. Bu 
kişi konuştuğu zaman söylediklerinin doğruluğundan kuşkulanırız. Bu tür kişiler 
karşılarındaki insanlarla göz teması kurmadıkları için, anlattıklarımızla 
ilgilenmedikleri hissine kapılırız. 

Bu nedenle, dinleyici konumundayken de beşer saniyelik sürelerle 
düzenli olarak konuşan kişiyle göz teması kurmalısınız. Göz teması kurmak size 
zor geliyorsa, karşıdaki insanın gözlerinin arasına bakın. Eğer çok yakın bir 

 
Konuşurken göz teması 

kurmak, iletişim 
açısından son derece 

önemlidir. 
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mesafede değilseniz, karşınızdaki kişi doğrudan gözlerine bakmadığınızı 
anlamayacaktır. 

Göz temasında aşırılığa kaçmamak gerekir. Sürekli olarak bir insanın 
gözlerinin içine bakmak hem o kimsede rahatsızlık doğurur, hem de gereksizdir. 

Göz teması kurma becerisi zamanla geliştirilebilir. Bunun için, dikkatinizi 
göz temasınıza yöneltmeniz veya birisiyle konuşurken, gözlerinizi kullanış 
biçiminizin farkında olmanız gerekir (Tayfun, 2009). 

MİMİK VE JESTLER 
Fransızca “mimique” kelimesinden dilimize geçmiş olan mimik kelimesi, 

duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler 
şeklinde tanımlanmaktadır. Tıpkı gözler gibi yüzün diğer unsurları da karşımızdaki 
kişilere düşüncelerimizle ilgili birtakım mesajlar verir. 

Ferman Salmış (2011), “Beden Dilinin Kodları” isimli eserinde yüz ifadelerini, 
alnı, kaşları, göz kapaklarını, gözleri, burnu, ağzı, dili, dudakları, çeneyi, deriyi, saçı 
ve sakalı kullanarak yaklaşık 250.000 ifadeyi çıkarmanın mümkün olduğunu 
belirtmiştir.  Bu da neredeyse gelişmiş bir dilin söz varlığına denktir. 

Mimik kelimesi ile birlikte kullanılan jest kelimesi ise herhangi bir şeyi 
açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket 
olarak açıklanmaktadır. 

Resim 11.2. Mimikler 

 
Mimik; duyguları, 

düşünceleri belirtecek 
biçimde yüzde beliren 

kımıldanışlar, 
hareketler şeklinde 
tanımlanmaktadır. 
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Resim 11.3. Mimik Örneği 
Jestler ve mimikler anlatımı destekleyici unsurlar olarak beden dilinin önemli 

ögelerindendir. Bazen hiç konuşmadan mimik ve jestlerle anlaşabiliriz. Ancak 
burada dikkat edilmesi gereken husus jest ve mimikleri abartılı kullanıp 
yapmacıklığa düşmemektir. 

Kültürler arasında ortak jest ve mimikler vardır. Bu jest ve mimikler farklı 
kültürlerde aynı anlamı verebildiği gibi, çok farklı anlamlara da gelebilmektedir. Bu 
yüzden yabancılarla iletişimde bulunurken jest ve mimiklerin farklı anlamlara 
gelebileceğini de unutmamalıyız. 

 Mimikler ve jestler; 

• Konuşmadan bağımsız olanlar, 
• Konuşmayla ilgili olanlar şeklinde iki gruba ayrılırlar. 

Konuşmadan bağımsız olan jest ve mimikler konuşmanın yerine kullanılırlar. 
Bunların çoğunun kullanıldıkları kültür içinde yaygın bir tanımı vardır ve genel 
olarak birden fazla mimiğin toplamı olarak değil, tek bir mimik olarak kullanılırlar. 
Sözsüz iletişimin en önemli araçları, konuşmadan bağımsız olarak kullanılan jest ve 
mimiklerdir. 

Konuşmayla ilgili olan jest ve mimikler ise konuşmanın etkisini artırıcı veya 
anlatımı destekleyici bir özellik taşır. 

Konuşmayı tamamlayan bu jest ve mimikler konuşmamızın öyle içsel bir 
parçasıdır ki, karşımızdaki kişinin konuşurken bizi görmediği zamanlarda bile - 

 
Mimikler ve jestler 

farklı toplumlarda farklı 
anlamlara gelebilir. Bu 

yüzden başka kültürden 
insanlarla kurulacak 

iletişimde dikkatli 
olmak gerekir. 

Ö
rn

ek • Omuz silkmek, bilmiyorum ya da umursamıyorum;
•İşaret parmağını dudaklara götürmek, sessiz ol ya da sus;
•Avuç içinin karşıya çevrilerek kolun uzatılması dur ya da geri çekil 
anlamlarına gelir ve bu davranışların tamamı sözsüz mesajlar içerir.
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örneğin telefonda konuşurken- kullanılırlar. Mimiklerin kullanımında anlatılan konu 
ile ilgili duygusal yaklaşımın arttığı durumlarda kayda değer bir artış olduğu 
gözlenmektedir. Yani konuyla ilgili hassasiyet arttıkça kullanılan mimik ve jestlerde 
de artış olduğu gözlenmektedir. 

Mimik ve jestler bizim dilimize de yansımıştır. Mesela söylediklerine değer 
verilmeyen insanlar için “ağzı gözü oynamak” deyimi kullanılmaktadır. Bir bakıma 
bu deyimi kullandığınız kişinin sözüne itibar edilmeyeceğini de ifade etmiş 
olursunuz. 

Bir de çokça kullandığımız “yarım ağız” ifadesi vardır. “Yarım ağız söylemek”, 
“yarım ağız davet etmek” şeklinde kullanılır bu deyim. Burada yarım ağız sözünden 
anlaşılması gereken, ağzın yarısını kapatarak söylemek değildir. Burada söylenen 
şeyin içten gelerek değil de zorlamayla söylenmesi söz konusudur. İfadenin yarım 
ağız olarak algılanmasının sebebi de asıl düşüncenin beden diline yansımasıdır. 

 
Resim 11.4. Jestler 

BAŞIN KULLANIMI 

Başın kullanımı, beden dilinde içerdiği anlamlar bakımından son derece 
önemlidir. Baş kullanılarak karşıdaki insanlara örtülü ve açık birçok mesaj 
verilebilir. 

Baş ile verilen açık mesajlar evet-hayır, kabul-ret, beğenme-onaylama, 
beğenmeme şeklinde sıralanabilir. Başın vücudun konumuna göre aldığı şekiller 
değerlendirilerek yapılan bu sınıflandırma tıpkı jestler ve mimikler gibi toplum 
tarafından genel kabul görmüş hareketlerdir. 

 
Konuşma sırasında aşırı 

jest ve mimik 
kullanmak, karşımızdaki 
kişileri rahatsız edebilir 
ve yanlış anlaşılmamıza 

sebep olabilir. 
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Başın verdiği gizli mesajlar ise daha çok istem dışı yapılan hareketlerle 

ilgilidir. Karşınızdaki kişiyle konuşurken başınızı o kişiye doğru eğmeniz, onu 
dinlediğinizi ve anlamaya çalıştığınızı gösterir. Tam tersi bir şekilde başınız geri 
doğru eğildiğinde, karşınızdaki kişinin söylediklerinden bir şey anlamadığınız veya 
anlatılanlardan hoşlanmadığınız anlamı çıkarılabilir. 

Ö
rn

ek • Başın omuza yaklaştırılarak dudakların büzülmesi “bilmiyorum ki 
nasıl olur” anlamına gelen bir tereddüt ifadesidir. Başın öne doğru 
sallanırken yüzün sinirli bir hâl alması “seninle sonra görüşeceğiz” 
şeklinde bir tehdit anlamını içerir. Oysaki aynı hareket 
gülümseyerek yapılırsa memnuniyeti ifade eder ve teklif edilen 
şeyin mutlulukla kabul edildiğini anlatır.

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Çevrenizdeki insanların beden dili ile ilgili davranışlarını 

gözlemleyiniz. Ünitede öğrendiğiniz beden dili 
davranışlarının özellikleri ile gözlemlerinizi karşılaştırınız. 

 
Başın vücudun 

konumuna göre aldığı 
şekiller 

değerlendirilerek 
birtakım çıkarımlarda 

bulunulabilir. 
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Ö
ze

t • Beden dili
•Konuşma esnasında sözcüklere eşlik eden unsur beden dilidir. Araştırmalar, 

beden dilinin konuşma ve yazı diline oranla etki oranının daha fazla 
olduğunu ifade etmektedir. Hayal gücünün ve duyguların ifade edilmesinde 
sınırlı kalan sözcükler, beden dili ile yüzümüze ve vücudumuza yansır. İç 
dünyamızı anlatan beden diliyle insanlarla etkili iletişim kurabilir, verimli 
iletişim süreçleri geçirebiliriz. 

•Bilinçaltından gelen mesajların etkisinde, çoğu zaman kişi farkında dahi 
olmadan beden dili üzerinden bir takım mesajlar gönderir. Beden dilini 
okumak için iyi bir gözlemci olmak ve bu alanda eğitim almak gereklidir.

•Beden Dili İletişimi Nasıl Etkiler? 
•Tekrarlayıcı: Sözel olanı tekrarlamak için yapılan davranış kalıplarıdır. İfade 

edilen konu, davranışlarla tekrar edilerek desteklenir. 
• Çelişkili:  Sözlü olarak ifade ettiklerinizle davranışlarınızın çelişki içinde 

olması durumudur. 
• Tamamlayıcı: Sözsüz olan davranışlar sözlü ifadeleri destekler nitelikteyse 

güvenilirlik kazanılır, verimli bir iletişim süreci geçirilir. 
•Alternatif: Sözel iletişim kurulmak istenmediğinde beden dilinin alternatif 

olarak kullanıldığı eylemleri kapsar. 
•Güçlendirici/Hafifletici: Sözel mesajı güçlendirmek için kullanılan sözsüz 

iletişimi kapsar. 
• Düzenleyici: Sözlü davranışları düzenleyici davranışlar iletişimi kontrol 

altında tutmaya ve yönlendirmeye yarar. 
• BEDEN DİLİNİN ÖGELERİ
• Gözler
• Gözlerin verdiği mesajlar şu başlıklar altında toplanmıştır.
•Göz bebeklerinin durumu
•Göz bebeklerinin fiziksel ortam farklılaştığında değişim gösterdikleri gibi, 

duygusal farklılaşmalarda da değişim gösterdikleri saptanmıştır. 
• Göz bebeklerinin büyümesi, gördüklerinin, duyduklarının ve hissettiklerinin 

kişiyi ilgilendirdiğini, hatta heyecanlandırdığını ifade eder. Göz bebeklerinin 
küçülmesi ise tam tersine ilginin azaldığına ya da kaygıya işaret eder.

•Peter Thomson sağlak bir insan için beynin sağ tarafını; görsel hafıza, işitsel 
hafıza, içsel söyleşi ve sol tarafını; görsel yaratım, işitsel yaratım, içsel 
yaratım olarak sınıflandırmıştır. Araştırmalara göre sağ beyin soyut 
düşüncelerle, renk, müzik, görüntü, ritim, hayal gücü gibi kavramlarla, sol 
beyin ise dil, mantık, matematik gibi akademik düşünceler adını 
verebileceğimiz kavramlarla ilgilenmektedir. Kişi sol tarafına bakıyorsa 
hafızasını yokluyor, sağ tarafına bakıyorsa hayal kuruyor ya da bir konu 
hakkında düşünüyordur. 
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• Göz kapaklarının durumu
•Göz kapaklarının birbirinde ayrılması ve gözün açılması, dikkati ve olumlu 

beklentileri anlatırken; göz kapaklarının kısılması, yorgunluk ve ilgisizliği 
belirtir. 

• Bakılan nokta
• Konuşma esnasında iletilmek istenen mesajın etkili olması için göz teması 

kurulmalıdır. Yere bakarak veya gözlerinizi kaçırarak konuşmak, kendimizle 
ilgili soru işaretleri oluşmasına neden olacak ve bir şekilde karşı tarafın 
üstünlüğünü kabullenme olarak yorumlanacaktır.

• İş bakışı: Bakışların karşıdaki insanın gözleri ve ağzı arasındaki kısma 
yönelmesi iş bakışı olarak adlandırılmaktadır.

• Sosyal bakış: Odak noktası, karşınızdakinin gözleri ile göğüs kafesinin orta 
noktasının oluşturduğu üçgendir. Daha samimi bir yaklaşım sergilendiğinde 
kullanılır. 

• Derin bakış: Karşıdaki insanı tepeden tırnağa süzerek yapılan bir bakış 
türüdür. 

• Yan bakış: Memnuniyetsizlik ve tehdit anlamı içeren, sadece gözlerin ve 
kısmen de başın konuşan kişiye doğru çevrildiği bakış şeklidir.

• MİMİK VE JESTLER
• Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, 

hareketler şeklinde tanımlanan mimik, gözler gibi düşüncelerimizle ilgili 
mesajlar iletir. Jest kelimesi ise herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, 
kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli yapılan hareketlerdir.

• Mimikler ve jestler;
•Konuşmadan bağımsız olanlar,
• Konuşmayla ilgili olanlar şeklinde iki gruba ayrılırlar.
• BAŞIN KULLANIMI
• Baş ile verilen açık mesajlar evet-hayır, kabul-ret, beğenme-onaylama, 

beğenmeme şeklinde sıralanabilir. Başın hareketleri, jest ve mimikler gibi 
toplum tarafından genel kabul görmüş hareketlerdir. 

224



Beden Dili 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  17 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Yalan söylediğinizde, kendinizi gergin hissettiğinizde, aynı fikirde 

olmadığınızda, kendinizi kapana kısılmış hissettiğinizde veya bir konuda 
karşı düşüncede olduğunuzda beden dili nasıl bir etki oluşturur? 
a) Alternatif 
b) Çelişkili 
c) Tamamlayıcı 
d) Tekrarlayıcı 
e) Açıklayıcı 

 

2. İletişimde gözlerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Anlatılan konuya duyulan ilgi azaldıkça göz kapakları birbirine 

yaklaşmaya başlar. 
b) İnsan bir konuyla ilgilendiğinde göz bebekleri büyür. 
c) Konuşulan kişinin sürekli gözlerinin içine bakılmalıdır. 
d) Konuşurken karşıdaki insandan gözler kaçırılmamalıdır. 
e) Göz temasının kurulamaması iletişimde sorunlara yol açabilir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bakış çeşitlerinden biri değildir? 
a) İş bakışı 
b) Yan bakış 
c) Sosyal bakış 
d) Eleştirel bakış 
e) Derin bakış 

 

4. Başın omuzlara yaklaştırılarak dudakların büzülmesi beden dili açısından 
nasıl bir anlam verir? 
a) Onaylama 
b) Reddetme 
c) Memnuniyet 
d) Korkma 
e) Tereddüt 

 

5. “Burun kıvırmak” deyimi beden dili açısından nasıl yorumlanabilir? 
a) Beğenmemek 
b) Tasvip etmemek 
c) Kabul etmemek 
d) Tiksinmek 
e) Küçük görmek 
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6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çok dikkatli dinlemek anlamına gelen bir 
beden dili davranışı içermektedir? 
a) Kulak kabartmak 
b) Kulak kesilmek 
c) Göz dikmek 
d) Kafa sallamak 
e) Kulağını çekmek 

 

7. Bakışların karşıdaki insanın gözleri ve ağzı arasındaki kısma yönelmesi 
hangi tür bakıştır? 
a) İş bakışı 
b) Yan bakış 
c) Sosyal bakış 
d) Eleştirel bakış 
e) Derin bakış 

 

8. Başın konuşulan kişiye doğru yönelerek eğilmesi aşağıdaki davranışların 
hangisi ile ilgilidir? 
a) Tehdit 
b) Onaylama 
c) Takdir etme 
d) Dikkatli dinleme 
e) Alay etme 

 

9. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar 
beden dili ögelerinden hangisidir? 
a) Jestler 
b) Baş hareketleri 
c) Makyaj 
d) Mimikler 
e) Bakış 

 

10.  Gözbebeklerinin büyümesi aşağıdaki durumların hangisinde gerçekleşir? 
a) Heyecan 
b) Üzüntü 
c) Alınganlık 
d) Mutsuzluk 
e) Uykusuzluk 

 
 
 

                                                                                                                  
Cevap Anahtarı 

1.b, 2.c, 3.d, 4.e, 5.a, 6.b, 7.a, 8.d, 9.d, 10.a 
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

• Beden duruşunun verdiği 
mesajları öğrenebilecek,

• Eller, kollar ve ayakların beden 
dili ile ilgili verdiği mesajları 
çözebilecek,

• Mesafenin iletişimdeki önemini 
kavrayabilecek,

• Kullanılan aksesuarların beden 
dili açısından içerdiği anlamları 
açıklayabileceksiniz.
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GİRİŞ 
Bir önceki ünitede beden dilinin özelliklerini ayrıntılı olarak işlemiştik ve 

beden dilinin daha çok baş ve yüz ile ilgili olan ögeleri üzerinde durmuştuk. Bu 
ünitede ise beden dilinin geri kalan ögeleri üzerinde duracağız. 

Beden dilinin baş ve yüz dışında kalan diğer ögeleri teknik olarak posture 
olarak ifade edilen ve çevremize duşumuzla verdiğimiz mesajı ihtiva eden “beden 
duruşu”, iletişim orkestrasının şefleri olarak adlandırılabilecek “eller ve kollar”, 
iletişimin yönü konusunda anlam çıkarılabilmesine imkân tanıyan “ayaklar”, kişiler 
arasındaki ilişkinin boyutunu da gözler önüne seren “mesafe”, çevremizdekilerin 
algısını yönetme konusunda çok etkili olan “giyim ve makyaj” ve “yüzük, kolye, 
bilezik, rozet” vb. donatımlar çevremize verdiğimiz veya vermek istediğimiz 
mesajları içeren “aksesuarlar” şeklinde sıralayabiliriz. 

Her bir beden dili ögesinin içerdiği iletişim sürecini doğrudan etkileyen 
anlamlar bulunmaktadır. Bu anlamları bilmek ve kullanmak, iletişim sürecinin 
daha etkili bir hâlde yürütülmesi bakımından son derece önemlidir. Bedenin 
uzuvlarının verdiği mesajları anlama becerimizi geliştirdiğimizde iletişimin daha 
kolay yürütülen bir süreç hâline geldiğini açık bir şekilde görebiliriz. 

Beden dilinin bu ögeleri ile farkında olarak ya da olmayarak birtakım 
mesajlar iletiriz ve bu mesajlar iletişimin yönünü büyük ölçüde belirler. 
Karşımızdaki kişilerin beden dili ile verdikleri mesajları anlamak da iletişim sürecinin 
kontrolü açısından çok önemlidir. (Özdemir, 2005) 

Şimdi beden dilinin baş ve yüz dışında kalan diğer ögelerini ve bu ögelerin 
iletişim açısından taşıdığı önemi açıklayalım. 

Beden Duruşu 

Çevremize verdiğimiz mesajların en önemlilerini beden duruşumuz 
iletmektedir. Aslında beden duruşu bütün vücudun birlikte verdiği mesaj olarak da 
değerlendirilebilir. Beden duruşu teknik anlamda “posture” olarak da 
adlandırılmaktadır. 

Beden duruşu kişinin genel ruh hâline ilişkin bilgiler verir. Gerek yüz yüze 
görüşme esnasında gerekse uzaktan izlenildiğinde vücudun duruş şekline ve 
özelliklerine göre; saldırgan, kaygılı, kendini beğenmiş, düşünceli, heyecanlı, sakin 
bir görüntü tanımlaması yapılabilmektedir. 

İnsanlar genellikle gergin olduklarında omuzları kalkık, psikolojik olarak 
rahatladıklarında ise omuzları düşük bir duruş sergilerler. Başın öne düşük 
görüntüsü, şüphe, yenik düşme, küçük görme, doyumsuzluk, korku ve güvensizliğin 
bir göstergesi olabilir. Kişinin duruma ne derece hâkim olduğunu, memnuniyetini, 
isteksizliğini ve gerilim hissini anlayabilmek için omuzların ve başın pozisyonunu 
birlikte değerlendirmek gerekir. 

Beden duruşunu birkaç örnekle somutlaştıralım: 

 

 
Bilinçli olarak veya 
olmayarak beden 

dilimiz ile mesajlar 
iletiriz.  

230



Beden Dili II 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  4 

Karşımızdaki insanın beden duruşundan düşüncelerini anlayabiliriz. Öncelikli 
olarak yaramazlık yapan veya suç işleyen bir çocuğun beden duruşunu gözümüzün 
önünde canlandıralım. Muhtemelen başı öne eğik, omuzları içeri bükülmüş, el 
parmaklarıyla uğraşan ve ayak parmağı ile bulunduğu yeri delmeye çalışan bir 
çocuk resmi gözümüzün önüne gelecektir. 

Şimdi de bir işi başarmanın vermiş olduğu mutluluğun beden dilimize nasıl 
yansıdığını düşünelim. Başımız dik, kollarımız başardığımız işin türüne göre havaya 
kaldırılmış, omuzlarımız açık ve göğsümüz gergin bir şekilde olacaktır. 

İşte bütün bu beden duruşları, aslında vermek istediğimiz mesajla doğru 
orantılıdır. 

Peki, beden duruşunu etkili kılan nedir? 

İlk durumu tekrar düşünecek olursak çocuk utanmış durumdadır. Başın öne 
eğik olması çocuğun göz teması kurmak istememesinden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü göz teması kurulduğu anda işlerin daha kötü bir duruma gideceği 
bilinçaltı tarafından vücudun hareket merkezine iletilmiştir. Başın öne eğilmesinin 
diğer bir sebebi de göğüs kısmının mümkün olduğunca kapatılmaya çalışılmasından 
kaynaklanmaktadır. Omuzların içeri doğru bükülmüş olması da yine yaptığı işten 
utanan kalbi kapatmaya yönelik bir davranış olarak yorumlanabilir. Uğraşılan el 
parmakları ve yeri delmeye çalışan ayak parmağı da iç huzursuzluğun ve yaşanacak 
muhtemel olumsuzluklardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir (Şenbay, 
1993). 

İkinci durumda ise başarmanın verdiği gururla baş dik durumdadır. Kazanılan 
başarının başka insanlarda uyandırdığı etkiyi görebilmek için gözler tamamen açık 
konumdadır. Başın ve kolların havaya kaldırılması ise göğsünü gere gere başarının 
kutlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Sıkılan yumruklar ise güç gösterisinin en uç 
noktasını oluşturmaktadır. 

Beden duruşu ile ilgili bu birkaç basit örnekten sonra beden duruşunun 
iletişim açısından önemini açıklamaya çalışalım: 

Beden duruşumuz, iletişim içinde bulunduğumuz insanlara verdiğimiz ilk 
mesajlardan biri olması sebebiyle oldukça önemlidir. Bir önceki ünitede de 
belirttiğimiz gibi iletişimde tekrarlanamayacak bir şey varsa o da ilk izlenimdir. Bu 
sebeple vermek istediğimiz mesajımızı, beden duruşumuzla tamamlamamız 
gereklidir. 

Beden duruşunu belirleyen en önemli husus omuzların durumudur. 

Omuzların aşağı düşüp içe doğru bükülmesi, kendinden emin olmayan 
insanın beden duruşudur. 

Omuzların geri doğru çekilerek göğsün ön plana çıkarılması ise kendine aşırı 
güvenen ve tehdit içeren bir beden duruşudur. Omuzlar eğer düz bir konumdaysa 
bu durum o kişinin dengeli ruh hâlinin de bir yansımasıdır.  

 

 
Beden duruşu ile ilgili 

en önemli unsur 
omuzlardır. Omuzların 
durumu beden dilinin 

verdiği mesajı da 
belirler.  
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Şekil 12.1. Beden Duruşu 

Beden duruşunun verdiği mesajların yanı sıra, iletişimde kullanılmasında 
dikkat edilmesi gereken önemli diğer bir husus ise iletişimde bulunulan kişiyle 
beden duruşunu tam karşı karşıya olacak şekilde değil de belli bir açıyı koruyacak 
şekilde ayarlamaktır. Çünkü karşılıklı duruş daha çok çatışma ve tartışmaya açık bir 
beden duruşu davranışıdır. Oysaki beden duruşunda açıyı ayarlamak daha çok 
paylaşıma zemin hazırlayan bir beden duruşudur (Hogan, 2008). 

 

Şekil 12.2. Beden Duruşu 
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Eller ve Kollar 

Genel bir benzetme yapacak olursak eller ve kollar beden dili orkestrasının 
şefi durumundadır. Beden dilini tamamlayan en önemli unsurlar eller ve kollardır. 

Eller ile ilgili en önemli husus, açık avuçların dürüstlük, sadakat ve 
teslimiyetle açıklanmasıdır. Yukarı doğru bakan açık avuçlarla karşı tarafa verilen 
en önemli mesaj “Senden gizlediğim hiçbir şey yok.” anlamındadır. Avuçlar 
kapandıkça veya saklanmaya çalışıldıkça bir şeylerin gizlendiği izlenimi oluşabilir. 
Ayrıca konuşurken elin ağzı kapatmaya çalışması ise yalan söyleme davranışı 
olarak dikkat çekmektedir. 

Birinin açık ve dürüst olup olmadığını anlamanın en anlamlı yollarından biri 
avuç hareketlerine bakmaktır. Örneğin; insanlar tamamen açık veya dürüst olmak 
istediklerinde her iki avuçlarını da karşılarındaki insana açık tutarak "Sana karşı 
tamamen dürüst olacağım." gibi bir şeyler söylerler. 

Kollar ise özellikle iletişimi tamamlayıcı bir özellik taşıyabilir. Kolların açık bir 
şekilde karşıdaki insanı kucaklar tarzda açılması, iletişimi destekleyen bir beden dili 
davranışıdır. Kolların göğüs hizasında kavuşturularak bağlanması ise iletişimi 
engelleyici bir davranış olarak dikkat çekmektedir. 

Eller ve kollar aynı zamanda karşı tarafa verilen güç gösterisi mesajı 
içerebilir. İletişimde bulunulan insana karşı işaret parmağını yöneltmek, genel bir 
tehdit ve sorgulama anlamı içermektedir. Sıkılan yumrukla birlikte havaya 
kaldırılan kol ise açık bir güç gösterisidir (Baltaş ve Baltaş, 2007). 

 

Şekil 12.3. Örnek Gösterim 

Ayaklar 

Ayaklar baş kısmından uzakta kalması nedeniyle, konuşma derinleştiğinde bu 
bölgeye ilişkin ilgi azalmaktadır. Böylece ayaklar vücudun en gerçekçi uzvu olma 
özelliği taşımaktadır. Yüz ifadesi hangi sinyali verirse versin, ayakların bilinçsiz 
hareketi, kişinin gerçek ruh hâlini ortaya koyar.  

Ayaklarla ilgili yorumlanabilecek en önemli mesajlardan biri ayakların 
yöneldikleri noktalarla ilgilidir. Konuşma sırasında iletişimde bulunan insanların 
ayaklarının birbirine yönelmesi, iletişim sürecinde işlerin yolunda gittiğini gösteren 
en önemli göstergelerden biridir. Ayaklarla kurulan temasın kesilmesi, iletişim 
sürecinde de muhtemel kesintilerin işaretçisi durumundadır (Thomson, 1996). 

 
Eller ve kollar beden 

dili orkestrasının şefleri 
olarak ifade edilebilir. 

233



Beden Dili II 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  7 

 

 

Şekil 12.4. Ayakların Konumu 

Ayakların yukarıdaki şekildeki gibi bir konum alması, iletişimin üç kişi 
arasında gerçekleştiğini göstermektedir. Çünkü ayakların bakış açısı bedenimizin 
bakış açısını da belirlemektedir. Bu üç kişi fikir paylaşımı içerisindedir ve 
ayaklarının konumu dördüncü bir kişinin araya girmesine engel teşkil etmektedir.  

 

Şekil 12.5. Ayakların Konumu 

Eğer ayaklar bu şekilde konumlanırsa bir kişi iletişimin dışında kalmış olur. Bu 
genellikle insanların dışlama hareketi olarak da düşünülebilir. Genellikle iki samimi 
arkadaşın karşılaştığı bir ortamda, ortak tanıdık olmayan üçüncü bir kişi olduğunda 
bu tür bir durum ortaya çıkmaktadır. Eğer bu tür sohbetler uzarsa üçüncü şahıs için 
sıkıcı bir durum meydana gelmiş olur ve bu da nezaketsizlik olarak adlandırılabilir. 

Ayaklarla ilgili olarak önemli bir husus da bulunduğu ortamdan memnun 
olmayan kişilerin ayaklarının kapıya doğru yöneldiğidir. Bulunduğu ortamdan 

 
Konuşma sırasında 
iletişimde bulunan 

insanların ayaklarının 
birbirine yönelmesi 
iletişim sürecinde 

işlerin yolunda gittiğini 
gösteren en önemli 

göstergelerden biridir. 
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rahatsız olan kişilerin bilinçaltında mekândan uzaklaşma düşüncesi oluşmakta 
ve bunun doğal bir sonucu olarak da ayaklar çıkış kapısına yönelmektedir. 

Ayakların aldığı pozisyonlara örnek bir diğer hareket şekli de ayak 
bileklerinin kilitlenmesidir. Kol kavuşturma hareketinde olduğu gibi, savunmaya 
geçme olarak yorumlanabilir. Kollarla birlikte yapıldığında öncelikle bu duruşun 
çözülmesi gerekecektir. Ardından konuya devam edilmesi sonuca ulaşmak 
açısından önemlidir. 

Ayaklar sadece kişinin hangi yöne gitmek istediğini göstermekle kalmaz, 
aynı zamanda iletişim kurmak istediği, ilgi duyduğu kişiye yönelmek amacıyla 
ifade etmekte zorlandığı ya da gizlediği niyeti de gösterir. 

Mesafe 

Her varlığın yeryüzünde kapladığı yerin yanı sıra, bir de etrafında 
görünmeyen bir alan söz konusudur. 

Bunu basit bir gözlemle tespit edebiliriz. Bir köpeği ele alacak olursak, 
köpek, kendisi için tehlike oluşturacağınız alana girmedikçe herhangi bir tepki 
vermez. Ancak köpeğin kendisi için belirlediği ya da sahibi tarafından belirlenen 
mesafe aşıldığında durum çok farklı olur. 

İnsanın da tıpkı diğer canlılar gibi etrafında görünmez alanlar 
bulunmaktadır. 

Biz bu alanları dörde ayırabiliriz. Bu alanlar: 

• Mahrem alan  
• Kişisel alan  
• Sosyal alan  
• Genel alandır. 

Mahrem alan ancak çok yakın kişilerin, genellikle aile bireylerinin 
girebildikleri bir alan olarak ifade edilmektedir. Kişinin etrafını kuşatan yaklaşık 
olarak 20 - 30 santimetre çapındaki bu alan mahrem alanı oluşturmaktadır. Bu 
alanda yabancıların bulunması rahatsız edici bir durum olarak dikkat çekmektedir. 
Özellikle kalabalık toplu taşıma araçlarında insanların huzursuz olmaları ve 
saldırgan bir tutum takınmaları bu durumun bir sonucudur. 

Kişisel alan aile bireyleri dışında kalan yakın arkadaşların girebildikleri bir 
alan olarak ifade edilmektedir. Bu alanın başkaları tarafından işgal edilmesi de 
huzursuzluk meydana getirmektedir. 

Sosyal alan genel olarak ailevi ve kişisel olmayan günlük ilişkilerimizin 
yaşandığı alandır. 

Genel alan ise bağımsız bölgelerin oluştuğu alanlar olarak ifade edilebilir. Bu 
alanlara yabancıların girmesi herhangi bir sorun arz etmemektedir. 

 Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu alanların kişiden kişiye 
değişiklik gösterebileceğidir. Bu, karşınızdaki insanın hassasiyeti ile ilgili bir 
durumdur. 

 
Bulunduğu ortamdan 

huzursuz olan 
insanların ayakları 

kapıya doğru yönelir. 

 
Her varlığın yeryüzünde 
kapladığı yerin yanı sıra 

bir de etrafında 
görünmeyen bir alan 

söz konusudur. 
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Dilimizde kullandığımız “arası açılmak” deyimi, alanların iletişimdeki etkisini 
açıklamak bakımından önemlidir. İki dostun bir tartışma neticesinde uzaklaşmaları 
ve birbirlerinin mahrem veya kişisel alanlarına girmemeleri ve sosyal alanlarda da 
karşılaşmak istememeleri “arası açılmak” deyiminin somutlaşmış hâlidir. 

Etkili bir iletişim açısından katkı sağlayan dostluk ilişkisi ve yakın davranış, 
karşı tarafla paylaşılmadığı durumlarda; bir tarafın aşırı samimi yaklaşımı, diğer 
taraf üzerinde tedirginlik yaratabilecektir. 

Giyim ve Makyaj 

Sadece beden uzuvlarımız değil dış görünüşümüz de çevremize birtakım 
mesajlar yaymaktadır. Toplumda genel olarak, daha önce de ifade ettiğimiz üzere 
“insanları kıyafetleri ile karşılama ve fikirleri ile uğurlama” gibi bir anlayış söz 
konusudur. Bu sebeple ilk izlenimin oluşumunda giyim kuşamın önemini kabul 
etmemiz gerekir. Tercih ettiğimiz elbiselerin bulunacağımız ortamda 
sergileyeceğimiz beden dili davranışlarını destekler mahiyette olması gerektiğini 
aklımızdan çıkarmamalıyız. 

 

Ö
rn

ek

• Bir Tanışma
•Abdülhamit devrinde karlı bir gün.
•İstiklâl Marşı Şairi Âkif'le biz, Sarıgüzel'den kalkıyoruz. Recaizâde'nin Şişli'de 
Bulgar Çarşısı'ndaki evine gidiyoruz. Recaizâde, beni Reji Komiseri Nuri 
Bey'in konağından tanır; onun için bana güveni var.

•Üstat Ekrem'in evine girince ben paltomu çıkardım, Âkif de ceketinden 
karları silkti. Oda soğuktu, odun sobası yeni yanmıştı. Geldiğimde ben 
içimden pişmandım, sıcak ve soğuk kavramlarını bilmeyen bünyesiyle Âkif'in 
yüzü benim pişmanlığımı paylaşmadığı için ona garez oluyordu.

•Canım Akif, insan üşümez mi? Bari hatırım için üşü! diyordum.
•Derken Üstat Ekrem, odaya girdi. Başında pelüş takke, üstünde apartman 
gibi kocaman robdöşambr, ayaklarında şişman pantuflalar.

•Bir taraftan odanın serinliği içinde üstadın aldığı bu hararet tedbirlerine, 
ceketimin içinde tutuluyordum. Bir taraftan da Üstat Ekrem odaya girerken 
Âkif de ceketini ilikledi, ona da canım sıkılmıştı.

•Âkif benim o kadar büyük şairimdi ki onu kimseye saygı gösterir durumda 
görmeye katlanamıyordum.

•Bu can sıkıntılarıyla Âkif i, üstada kısaca tanıttım Üstat Ekrem ki büyük 
yaşının mı, yoksa başka bir nedenin mi etkisi altındaydı, her nedense çok 
durgundu.

•Odada biraz eskidik, sonunda:
•İzin verirseniz, Âkif Bey şiirini okuyacak, dedim. Üstat Ekrem susup susup 

birdenbire:
•"Uzun mu?" demesin mi?
•Ben bittim. Halıya bakıyordum. Çünkü biliyordum: Âkif kızacak, bir şey 

söylemeden kalkıp gidecekti; sonra da birkaç yıl başımın etini yiyecekti: "Beni 
bu adama ne diye götürdün? Anlat, niçin götürdün? Fakat baktım, Âkif, 
büsbütün alçakgönüllü idi:
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Aksesuarlar 

Günlük hayatta dış görünüşümüzü tamamlayan giyim kuşam ve makyaj 
dışında birtakım aksesuarlar da bulunmaktadır. Yüzük, kolye, bilezik, rozet vb. bu 
tür aksesuarlar çevremize verdiğimiz veya vermek istediğimiz mesajları 
içermektedir. 

Aksesuarlar bazen dış görünüşü tamamlayıcı dekoratif unsurlar olabileceği 
gibi belirli bir gruba mensubiyeti vurgulayan anlamlar da taşıyabilir. Bu aksesuarlar 
dinî semboller, siyasi simgeler, kurum logoları gibi bilgileri içerebilir.   Özellikle 
belirli bir gruba mensubiyeti belirten bu tür aksesuarlar, bizden önce çevremize 
bizimle ilgili bilgiler iletir. Aksesuarlar tarafından iletilen bu bilgilerin karşımızdaki 
kişilerce benimsenmesi veya reddedilmesi bizim kurmak istediğimiz iletişim için 
fayda veya zarar getirebilir. Bu sebeple özellikle bizim için önem arz eden 
görüşmelere katılırken aksesuar seçimine dikkat etmemiz gerekir. Seçtiğimiz 
aksesuarların vermek istediğimiz doğru mesajları ileteceğinden emin olmalıyız 
(Vural, 2006). 

Ö
rn

ek

• Pek uzun değil, efendim; diyordu. Ve "Fatih Camii" adındaki şiirini 
okumaya başladı. Manzume okundukça Recaizade değişiyor, kaşlarını 
yukarı kaldırıp başını sallıyordu. Şiir bitince Recaizade, odanın 
herhangi bir noktasına gözlerini kaldırarak, odada olmayan birine: "Ah 
efendim, anlatamıyorum ki. Benim istediğim şiir işte bu. Dinlerken 
doydum, efendim" diyor, sonra da Âkif’e dönüyordu:

•Siz, büyük şairsiniz, Âkif Bey! Artık oda daha sıcaktı. Üstat Ekrem’de 
Üstat, hemen Âkif'in başka şiirini dinlemek istiyordu. "Kûfe" 
manzumesini de başının deminki tasdikleriyle dinliyor, gözlerini açıp 
bana da başını sallıyordu. Yani ben Âkif’i ona tanıttığıma iyi etmiş 
oluyordum. Ayrılırken, Üstat, daima görüşmek istiyor, Âkif'i haftada 
bir gece bekliyordu.

• Sokağa çıkınca Âkif'e dedim ki:
•Kuzum Âkif sana Ekrem Bey'in yaptığının yüzde birini başkası yapsa 
kıyametleri koparırdın. Biz bu adama memuriyet istemeye gelmedik. 
"Üstat Ekrem" diye ona, hem de kış kıyamette, geliyoruz. Sen: "Bir 
şiirimi okuyacağım" diyorsun, o, "Uzun mu?" diye soruyor; sen de 
buna katlanıyorsun. Ya başkalarına karşı öfken yalan, ya bugünkü 
katlanışın. Âkif gülümseyerek:

•Üstat haklı, saçıma, sakalıma baktı, beni ilk görüşte mezar taşlarına 
şiir yazan şairler gibi bir şey, hani ölüm tarihi, doğum tarihi yazan 
adamlar var ya, onlardan biri sandı, dedi.
•Aramızda bu, uzun zaman bir alay konusu oldu. Âkif, bir yeni şiirini 
bana okuyacağı zaman, ben çenemde Üstat Ekrem'in muhayyel 
sakalıyla yüzümü yukarıya kaldırıp sorardım: "Uzun mu?"

•Mithat Cemal KUNTAY

 
Seçtiğimiz aksesuarların 

vermek istediğimiz 
doğru mesajları 

ileteceğinden emin 
olmalıyız. 
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Özellikle marka değeri oluşturmak isteyen firmalar, kendilerini tanıtıcı reklam 
faaliyetlerinde logolarını içeren şapka, kalem, anahtarlık hediye etme yolunu tercih 
eder. Yine siyasi partiler de rozetler, kravat iğneleri vb. aksesuarlarda parti 
amblemlerini kullanarak taraftarları için ayırıcı bir işaret hazırlamış olurlar. Bu 
sebeple seçeceğiniz aksesuarlar sizin dış görünüşünüze kattıklarının yanı sıra 
düşüncelerinizi de dışarı yansıtabilmektedir. 

 

  
Şekil 12.6. Örnek Gösterimler 

 

 

  

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerde beden dili ile 

verilen mesajları yorumlayınız. Resimdeki şahısların 
bulundukları ortam veya karşılaştıkları durumla ilgili 
düşüncelerinizi açıklayınız.
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Ö
ze

t
•BEDEN DİLİNİN DİĞER ÖGELERİ
• Bu ünitede beden dilinin baş ve yüz dışında kalan diğer ögeleri; beden 

duruşu, eller ve kollar, ayaklar, mesafe, giyim ve makyaj, aksesuarlar ele 
alınmıştır.

•Beden duruşu
• Beden duruşu tüm vücudun bütün olarak verdiği mesaj olarak 

değerlendirilebilir. 
• Teknik anlamda “posture” olarak ifade edilen beden duruşu, kişinin genel 

ruh hâli ile ilgili fikir verir. İnsanlar duruşlarıyla kaygılı, kendini beğenmiş, 
düşünceli, heyecanlı ya da sakin olarak değerlendirilebilir. 

• Omuzların kalkık olması gerginliğe, omuzların düşük durması ise psikolojik 
olarak rahatlamaya işaret eder. Başın öne düşmesi; şüphe, yenik düşme, 
kendini küçük görme, doyumsuzluk ve güvensizliğin göstergesidir. 

• İdeal olan omuzların düz bir konumda olmasıdır.  İçe dönük omuzlar 
güvensizlik imajı verirken aşırı derecede dışa dönük omuzlar tehditkâr ve 
fazla kendine güvenli algılanabilir.

• Karşılıklı iletişim esnasında ise dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de 
karşı karşıya durmak yerine belli bir açıyı koruyarak konuşmaktır. 

• Eller ve Kollar
•Eller ile ilgili en önemli husus avuçların konumudur. Yukarı doğru bakan 

avuçlar, gizlenen herhangi bir şey olmadığını anlatırken avuçlar kapandıkça 
bir şeylerin gizlendiği çağrışımı oluşabilir.

•Kolların açık bir şekilde karşıdaki insanı kucaklar tarzda açılması, iletişimi 
destekleyen bir davranıştır. Kolların göğüs hizasında bağlanması tam tersine 
iletişimi engelleyici bir davranış olarak ifade edilebilir. 

•Eller ve kollarla karşı tarafa güç gösterisinde bulunulmak istendiğinde işaret 
parmağını yöneltmek ya da yumruklarını sıkmak şeklinde davranışlar 
gösterilmektedir.   

• Ayaklar 
• Ayaklar vücudun en gerçekçi uzuvlarıdır. Çünkü konuşma esnasında 

dikkatler ayaklardan uzaklaşır ve bilinçsizce kişinin ruh hâlini yansıtır.
•Ayakların konumuna göre, beden dili ile ilgili yorum yapmak mümkündür. 

Konuşma esnasında iki kişinin ayaklarının paralel olması, işlerin yolunda 
gittiğinin göstergesidir.  Ayakların dışarıya doğru yönelmesi ise iletişimin 
kesilmek üzere olduğuna işaret eder.

•Ayaklar kişinin hangi yöne gitmek istediğini göstermenin yanı sıra, iletişim 
kurma isteği, ilgi duyulan kişiye yönelmek amacıyla da niyetimizi açıklar.

•Mesafe
•Diğer bütün canlılar gibi insanın da görünmez alanları bulunur. Bu alanlardan 

ilki mahrem alan, ikincisi kişisel alan, üçüncüsü sosyal alan ve dördüncüsü 
genel alandır.

• Genellikle aile bireylerinin girebildiği alan olan mahrem alan, kişinin 
etrafından 20-30 cm çapındaki mesafedir. Kişisel alan, aile bireyleri dışında 
yakın arkadaşların girebildikleri alan olarak ifade edilebilir.

• Sosyal alan, genel olarak ailevi ve kişisel olamayan ilişkilerimizin yaşandığı 
alandır.  Genel alan ise bağımsız bölgelerin oluştuğu, yabancıların girmesinin 
problem olmayacağı alandır.
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Ö
ze

t(
De

va
m

ı) •Giyim ve Makyaj 
•Beden uzuvlarımızın yanında dış görünüşümüz de çevremizde bazı etkiler 

bırakır.
•Tercih edilen kıyafetler ortama uygun olmalı, beden dili ve iletişimi 

destekler nitelikte olmalıdır. Makyajda abartıya kaçmamak, ölçülü olmak ve 
dış görünüşümüzün konuşmamızın önüne geçmemesini sağlamaya özen 
göstermek gerekir. 

•Aksesuarlar
• Yüzük, kolye, bilezik, rozet ve benzeri aksesuarlar çevremize verdiğimiz 

veya vermek istediğimiz mesajlar içerir. Aksesuarlar, kıyafetleri tamamlayıcı 
nitelikte ve bir gruba mensubiyeti vurgulamak için kullanılabilir. 

• Belli bir gruba mensup olduğumuzu belirten aksesuarlar, görüşlerimiz ve 
kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verebilir, insanlar üzerinde olumlu ve 
olumsuz çağrışımlar bırakabilir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Kendinizden emin olduğunuz durumlarda beden diliniz aşağıdaki 

etkilerden hangisini oluşturur? 
a) Alternatif 
b) Çelişkili 
c) Tamamlayıcı 
d) Tekrarlayıcı 
e) Açıklayıcı 

 
2. İletişimde eller ve kolların kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 
a) Ellerimiz karşımızdakileri suçlayıcı anlamlar içerebilir. 
b) Eller ve kollar beden dili orkestrasının şefleri olarak tanımlanabilir. 
c) Kol kavuşturma örtülü bir engel anlamı taşır. 
d) Ellerin ağzı kapatması yalan söylendiği anlamını taşıyabilir. 
e) Avuçların açık tutulması karşımızdakilerden bir şeyler gizlediğimizi 

çağrıştırabilir. 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi mesafe çeşitlerinden biri değildir? 

a) İletişim Alanı 
b) Mahrem Alan 
c) Sosyal Alan 
d) Genel Alan 
e) Kişisel Alan 

 
4. Başın ekseni etrafında sağa sola sallanması beden dili açısından aşağıdaki 

anlamlardan hangisini ifade eder? 
a) Onaylama 
b) Reddetme 
c) Memnuniyet 
d) Korkma 
e) Tereddüt 

 

5. “Ye kürküm ye” hangi beden dili ögesi ile ilgili bir deyimdir? 
a) Eller ve kollar 
b) Beden duruşu 
c) Aksesuarlar 
d) Makyaj 
e) Giyim 
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6. “Ağzı gözü oynamak” ne tür bir beden dili davranışının ifadesidir? 
a) Dikkatli 
b) İnandırıcı 
c) Konuşkan 
d) Çelişkili 
e) Hareketli 

 
7. İnsanların yakın arkadaşlarının girebildikleri alan aşağıdakilerden 

hangisidir? 
a) Mahrem Alan 
b) Sosyal Alan 
c) Genel Alan 
d) Kişisel Alan 
e) İletişim Alanı 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir gruba mensubiyeti belirten beden dili 

ögelerindendir? 
a) Bakım ve makyaj 
b) Aksesuarlar 
c) Baş hareketleri 
d) Mimikler 
e) Bakışlar 

 
9. İşaret parmağının konuşulan kişiye yönelmesi ne tür bir beden dili 

davranışıdır? 
a) Onaylama 
b) Güç gösterme 
c) Reddetme 
d) Tehdit etme 
e) Kabul etme 

 

10. Omuzların geri doğru çekilerek göğsün ön plana çıkarılması ne tür bir 
beden dili anlamı içerir? 
a) Kendine güven 
b) İlgi çekme 
c) Üzüntü 
d) İçine kapanıklık 
e) Çekingenlik 

 

 
                                                                                                     

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

242



Beden Dili II 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  16 

YARARLANILAN KAYNAKLAR  
Baltaş, Z. & Baltaş, A. (2007). Bedenin dili. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Hogan, K. (2008). 3 saniyede karşınızdaki insanı nasıl anlarsınız. İstanbul: Yakamoz 
Gelişim. 

http://senecahealthcare.mychiroblog.com/chiropractic/Seneca- 
chiropractor/advice-on-maintaining-good-posture/ 

http://www.fitness-programs-for-life.com/posture.html 

http://www.pdrm.anadolu.edu.tr/b/bedendili.pdf 

Özdemir, E. (2005). Güzel ve etkili konuşma sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.  

Salmış, F. (2011). Beden dili-beden dilinin kodları. İstanbul: Elit Kültür Yayınları.  

Şenbay, N. (1993). Söz ve diksiyon sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 

Tayfun, R. (2009). Etkili iletişim ve beden dili. İstanbul: Nobel Yayınları.  

Thomson, P. (1996).  İletişimin sırları. İstanbul: Arion Yayınları.  

Vural, B. (2006). Doğru ve güzel konuşma. İstanbul: Hayat Yayınları.  

www.tdk.gov.tr 

 
 

 

243

http://senecahealthcare.mychiroblog.com/chiropractic/Seneca-%20chiropractor/advice-on-maintaining-good-posture/
http://senecahealthcare.mychiroblog.com/chiropractic/Seneca-%20chiropractor/advice-on-maintaining-good-posture/
http://www.fitness-programs-for-life.com/posture.html
http://www.pdrm.anadolu.edu.tr/b/bedendili.pdf
http://www.tdk.gov.tr/


 

 

 

  

 ÜNİTE 

13 
 

SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ  

TÜRK DİLİ II 
Doç. Dr.  

Bahadır GÜCÜYETER  
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• Nutuk/Söylev 
• Konferans
• Açık Oturum 
• Münazara
• Tatışma 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Topluluk karşısında yapılan 

konuşma türlerini öğrenebilecek,
•Türler arasındaki farklılıkları 

açıklayabilecek,
• Sözlü anlatımın inceliklerini 

öğrenebilecek 
•Sözlü anlatım türlerini 

kavrayabileceksiniz. 

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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GİRİŞ 
Günlük hayatta iletişim kurmak için büyük oranda konuşma becerisini 

kullanırız. Bireyin konuşma becerisindeki yetkinliği kendini doğru ifade etmesini ve 
iletişim engellerini aşmasını sağlar. İnsanların sözlü iletişim kurarken seçtikleri 
sözcükler, kullandıkları jest ve mimikler, cümlelerindeki vurgu ve tonlamaları 
konuşma becerisindeki yeterlilikleri yansıtır. Yapılan konuşmanın planlı ya da 
plansız olarak yapılması ve hedeflerinin ne olduğu da önemlidir.  

Sözlü anlatım becerileri, hazırlı ve hazırlıksız konuşmalar şeklinde ikiye 
ayrılabilir. Hazırlıksız konuşmalar, plansız olarak günlük hayatta sürekli 
kullandığımız konuşma türlerini kapsar. Hazırlıklı konuşmalar ise önceden hazırlık 
yapılan, konuyla ilgili araştırma ve belgelerle yürütülen konuşma türlerini ifade 
eder.   

Bir plan ve program dâhilinde hazırlanan sözlü anlatım türlerine; konferans, 
nutuk/söylev, açık oturum, panel, münazara, tartışma, seminer, kongre, 
sempozyum, açılış konuşması, forum, telekonferans örnek verilebilir.  

Sözlü anlatım türleri, tartışma temelli ve bilgi verici nitelikte ortaya 
çıkabilmektedir. Tartışmaların fikirlerle yürütülmesi ve kişiselleştirilmemesi önem 
arz eder. Hazırlıklı konuşma türlerinin amacı; belge, kayıt ve dokümanlar aracılığıyla 
konuşarak bir konuya açıklık getirmek ya da bir problemi çözüme kavuşturmaktır.  

Günlük hayatımızda üniversitelerde ve eğitim kurumlarında, radyo ve 
televizyonlarda veya özel ve resmi kuruluşların tertibiyle gerçekleşen sözlü anlatım 
türlerine rastlamaktayız. Güncel, sosyal ve kültürel konuların işlendiği bu türden 
programlar toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Bu yüzden sözlü anlatım 
türlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,  nitelikli bir dinleyici ve konuşmacı 
olma yolunda faydalı olacaktır.  

SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 

Nutuk/Söylev 
Bir düşünceyi belli bir topluluğa benimsetmek, savunulan düşünceyi hitap 

edilen kişilere aşılayarak o düşünce etrafında yeni insanlar toplamak amacıyla 
gerçekleştirilen, coşkulu ve heyecanlı bir konuşma tarzında hazırlıklı yapılan bir 
konuşma türüdür. Konuşmayı yapan kişiye hatip denmektedir (Özkan, M., Tören, H. 
& Esin, O. 2006). Nutuk, ikna amacı güden bir konuşma türü olduğu için konuşmayı 
yapan kişi etkili iletişim tekniklerinden faydalanmalıdır. İzleyicilerle göz teması 
kurmak, vurgu ve tonlamalara dikkat etmek, jest ve mimikleri yapılan konuşmayla 
uyumlu bir şekilde kullanmak ve sözü uzatmadan kısa vurucu cümlelerle konuşmayı 
düzenlemek gerekir.  

Konuşma yapan hatip, İzleyici hedef kitlesiyle ilgili bilgi sahibi olmalı ve 
konuşma metnini ona göre hazırlamalıdır. Önceden hazırlanan konuşmanın 
içeriğinin izleyicilerin sosyokültürel düzeyine uygunluğu, konuşmanın tesirli olması 
noktasında önem arz eder.  

 
Nutuk, ikna amacı 
güden coşkulu ve 

heyecanlı bir 
konuşma türüdür. 
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Nutuk; askerî, siyasi, dinî, hukuki, akademik, ekonomik veya kültürel konular 
hakkında olabilir. Konuya göre farklı içerikte konuşma metni hazırlanmalıdır. 
Örneğin; siyasi içerikli nutuk devlet meseleleri, politika ve gelecek hakkındaki 
tasavvurlarla ilgilidir.  

Bu konuşma türüne verilebilecek en iyi örnek şüphesiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Nutuk adlı eseridir.  

Şekil 13. 1. Atatürk Meclis Kürsüsünde Nutuk’u Okurken  

Konferans 
Alanında uzman bir kişinin herhangi bir konu ya da olay hakkında görüş ve 

düşüncelerini açıklamak amacıyla hazırlıklı olarak bir grup ya da topluluk önünde 
yaptığı konuşmaya konferans denir. Konferans, topluluk önünde ve belli bir 
hazırlıkla yapılması bakımından nutukla benzerlikler gösterir. 

Konferansta amaç; nutukta olduğu gibi dinleyicileri coşkulandırmak değil, o 
topluluğa bir konu hakkında bilgi vermek, bilgilendirmektir. Bu yüzden konferans 
dinleyicisi belirli bir kültür seviyesine ulaşmış kişilerden oluşur (Çetindağ vd. 2012). 

Konferans genellikle bilim, sanat ve ekonomi konularında ve kapalı bir 
salonda verilir. 

İyi bir konferansçının işleyeceği konuya önceden hazırlanması, konuşma 
metnini oluşturması gerekir. Konuşmacı, metinde anlaşılması güç olan ve anlam 
karmaşası yaratan cümleler kullanmamalıdır. Monoton konuşmaktan kaçınmalı, 
ele alınan konuya hâkim olunduğunu göstermelidir. Konuşma metinlerini 
hazırlarken sade ve akıcı bir üslup kullanmaya dikkat etmelidir. Konferans 
sırasında önceden hazırlanan metni okumak yerine sadece ana başlıklara 

 
Konferansta amaç; 
nutukta olduğu gibi 

dinleyicileri 
coşkulandırmak değil, o 

topluluğa bir konu 
hakkında bilgi 

vermektir. 
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bakılabilir. Sanki söyleşi yapıyormuş gibi konuşulmalıdır. Arada sırada, yeri 
geldiğinde kâğıda bakmalıdır. Konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, 
böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır. Çünkü konferansı veren 
kişi, dinleyicilere o konuya hâkim olduğunu hissettirmelidir.  

Profesyonel bir konferansçı, hazırladığı plana uymak şartıyla konuyu 
örneklerle genişletmeyi bilir. Dinleyicilere konuyu daha iyi anlatmak için somut 
ifadeler kullanır. Günlük hayata dair değerlendirmelerde bulunur. Dinleyici ile 
samimi bir ortam oluşturur. 

Konferansçı, konuşması için ayrılan sürede önceden hazırladığı konuşmayı 
dinleyici topluluğuna sunar. Daha sonra dinleyici sorularını cevaplar. Konferans 
veren kişi, kelimelerin telaffuzuna (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat 
etmelidir. Verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır. 

Ayrıca, konuşmacı; temiz giyinmeli, ciddi olmalı, kibar davranmalı, güzel 
konuşmalıdır. Ses tonunu yerine göre ayarlamalı ve vurguları iyi yapmalıdır. 

Konferans başlamadan önce, sunuculuk görevini üstlenen bir başka kişi 
konferansı verecek konuşmacıyı dinleyicilere tanıtmalıdır. 

Konuşmacı; dinleyicileri sıkıcı ve bıktırıcı söz ve tavırlardan uzak durmaya 
özen göstermelidir. Ayrıca, el, yüz ve vücut hareketlerini (jestlerini) konunun 
anlamına uygun, yerinde ve uyumlu olarak kullanması konuya daha çok dikkat 
çekmesini sağlayacaktır. Hatiplik yeteneği olmayan konuşmacıların vereceği 
konferans etkisiz ve başarısız olacaktır (Özdemir, 2005). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Şekil 13. 2. Konferans  
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Konferansta dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus da zamana 
uymaktır. Bir saati aşan konferansların dinleyici üzerinde etkisinin azaldığı ve 
dinleyenin sıkıldığı bir gerçektir. Konferansçı, bu gerçeğe dikkat etmeli, bir saatten 
az bir sürede konferansını bitirmelidir. Ayrıca, konferansçı; yersiz, taşkın el ve kol 
hareketlerinin konuşmanın değerini düşürdüğünü unutmamalıdır. 

Konferans hazırlanırken öncelikle yapılması gereken iş, konferansın 
sunulacağı konuda geniş bir kaynak taraması yapmak olacaktır. Konuyla ilgili 
kaynaklar gözden geçirilmeli, böylelikle sağlam ve derli toplu bir malzeme 
hazırlanmalıdır. Bu malzemeye konferansçı kendi görüş ve düşüncelerini de 
katarak konferansın planını hazırlamalıdır (Çotuksöken, 2017). 

Konferans planı şöyle düzenlenebilir: 

• Hitap cümlesi 
• Konunun sunuluşu 
• Konferansın amacı 
• Konunun açılması ve anlatılması 
• Sonuç 
• Sorular ve cevaplar 

Konuşmaya konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren, iltifat 
içerikli sözlerle başlanmalıdır. Sonra konunun çerçevesi çizilmeli ve önemi ortaya 
konulmalıdır. Bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu açmalı, o 
konudaki çeşitli görüşleri kırıcı ve tahkir edici olmayan ifadelerle sunmalıdır. 

Konuşmacı, bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınmalıdır. Zaman zaman 
canlı örnekler ve fıkralarla, konuşma tarzının değiştirilmesiyle, ses tonuna 
verilecek iniş ve çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya 
çalışmalıdır. 

Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının aktarılmasının 
mümkün olmadığı unutulmamalıdır. Konuyu fazla dağıtmak, dinleyicinin 
konuşmayı takip edememesine neden olur. Çok fazla ayrıntı, herkesi aynı ölçüde 
ilgilendirmeyeceği için dinleyiciyi sıkar. 

Konferans, anlatılanların kısaca özetlenmesi, maksadın verilmesi ve 
dinleyicilere saygı ve iltifat içeren sözlerle bitirilmelidir. Sorulacak sorular da kısaca 
ve soranı incitmeden cevaplanmalıdır. 

 
Bir saati aşan 

konferansların dinleyici 
üzerinde etkisinin 

azaldığı ve dinleyenin 
sıkıldığı bir gerçektir. 
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Ö
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ek

•Benim de sizlerden biri olduğum zamandan beri yarım asır geçmiş 
olmasına bir türlü inanamıyorum. İnanamıyorum, çünkü saçlarım 
ağarmış bile olsa kalbim çok az değişti.

•Bu bizim eski lisemizde talebesi olmak bahtiyarlığına erdiğim kıymetli 
üstatlarım, bana hayat mücadelesinde rehberlik edecek şair ve 
filozofları tanıtmışlardı.

•Kendimi bilgi ve ümitlerle delicesine zengin hissediyordum. Dostluğa 
ve hakka inanıyordum. Delikanlı Shelley gibi, yüksek sesle, ben de 
şöyle and içiyordum:

•"Elimden geldiği kadar adil, makul ve hür olacağıma ve hayatımı 
güzelliğe vakfedeceğime yemin ederim."

•O uzak mazide de, tıpkı bugün olduğu gibi, fesat ruhlar, delikanlıların 
yolunu keserek, onlara: "Ne kadar safsınız" diyorlardı, "Dünya, hiç de 
sizin sandığınız gibi değildir. Siz bir şiir âlemi, bir er meydanı 
bekliyorsunuz. Hâlbuki bir engel bulacaksınız. Hakkı mı 
özlüyorsunuz? Gözlerinizin önünde zulmün zaferine şahit olacaksınız. 
Güzele mi inanıyorsunuz? Keşfedeceksiniz ki; "eserlerin güzelliği de, 
kadınların güzelliği kadar çabuk geçer..."

•Biliyorum ki, çocukluğu pek hazin geçmiş bir nesle mensupsunuz. İlk 
tahsil çağlarınız felaket yıllarına denk geldi. Büyük bahtsızlıklara 
uğradınız ve büyük cinayetlere şahit oldunuz. Bütün bunlar içinizi 
bulandırdı. Bugün kapkara bir edebiyatımız varsa, bu kapkara yılları 
geçirdiğimiz içindir. Size bu acı kitapları okumayı tavsiye ederim. 
Onların bazıları güzeldir. Yaşayan edebiyatı ihmal ve ondan nefret 
etmek hatadır. Fakat onun yegâne ve kesin olduğunu sanmak da bir 
delilik olur. İnsanların yüzyıllar boyu sevdikleri eserler, gözü kapalı 
olarak beğenmemize hak kazanmışlardır. Eğer Homeros, 3000 yıldan 
beri saygı görüyorsa, buna layık olduğundandır. Taptaze kazanılmış 
zaferler, haklı gibi görünseler de, çabucak sönüp giderler. Andre Gide 
der ki:

•"Bugün alkışlanan eserlerden bazılarının yirmi yıl sonra insanı 
güldürmeyeceklerinden emin değilim."
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Açık Oturum 
Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki 

uzman kişiler tarafından geniş ve seçkin bir izleyici kitlesi önünde tartışılmasıdır. 
Açık oturumda tartışılacak konu, toplumun tümünü ya da bir bölümünü 
ilgilendirmelidir. Açık oturumda temel ilke, değişik görüşlerin eşit oranda temsil 
edilmesidir. Bu şekilde konu geniş bir yelpazede, ayrıntılı bir şekilde konuşmacılar 
tarafından tartışılabilir. Tartışmayı bir başkan (yönetici, moderatör) yönetir. Başkan 
konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, daha sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. 
Konuşmacılar birbirlerini dikkatle dinler, gerekirse not alırlar. Başkan genellikle 
yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler (Durmuş, 2013). 

Açık oturum, bir salonda izleyici önünde yapılabildiği gibi televizyon ve 
radyoda yapılabilmektedir. Açık oturumun sonunda izleyicilerden sorular almak da 
mümkündür. Bu durumda açık oturum, "forum" a dönüşmektedir. Televizyon ve 
radyodan tartışmayı takip eden kişiler, telefon aracılığıyla sorular sorabilirler. 

Açık oturumlarda başkanın görevlerini doğru bir şekilde yürütmesi önem arz 
etmektedir.  Konunun ve konuyla ilgili alt başlıkların açıklanması, giriş konuşmasının 
yapılması, soruların düzenli olarak sorulması ve konuşmacılara eşit süre tanınması 

 
Açık oturumun sonunda 

izleyicilerden sorular 
almak da mümkündür. 

Bu durumda açık 
oturum, "forum" a 

dönüşmektedir. 

Ö
rn

ek
•Kendinizi klasiklere daha büyük bir güvenle bırakabilirsiniz. 
Eğer onların bu kadar zengin ve olağanüstü bir güzelliği 
olmasaydı, klasik olamazlardı.

•Bütün bir geçmişi yok farz edip cemiyetin ve düşünce âleminin, 
sıfırdan hareket ederek, yeniden kurulduğunu iddiaya 
kalkışmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Ruhlarımız, birbiri 
altında çeşitli tarihî çağları saklayan topraklara benzer.

•2000 yılında dünyanın hâli ne olacak? Sizler ve dünyanın bütün 
gençleri onun nasıl olmasını isterseniz öyle olacak.

•"İnsan, tabiatın en cılız kamışıdır. Fakat istediği zaman, kâinata 
boyun eğerek onu yenmesini bilir." İnsanoğlu, bilhassa kendi 
kendisini yenmelidir. Eğer ateşli ve gayretli bir hayat sürerek 
kendinizi iradenin, akim ve imanın zırhları ile donatmış iseniz, 
hayatta hiçbir şeyden korkunuz olmayacaktır. Size ne kolay, ne 
de mesut bir hayat vaat edeceğim.

•Nefsinize o derece hâkim olunuz ki, karşılaşacağınız güçlükler 
ne olursa olsun, önlerine daima layık olarak çıkasınız. Tek 
dileğim budur.

•Andre Maurois
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başkanın idaresindedir. Bu nedenle başkan, açık oturumdan önce plan yapmak 
durumundadır. Başkan konuşmacılara eşit yaklaşmalı ve tarafsız varmalıdır. Ayrıca, 
tartışma sırasında meydana gelebilecek tatsız ve çirkin saldırıları da önlemelidir. 
Oturum sonunda ise, ortaya çıkan karşıt ya da aynı düşünceleri özetleyerek 
oturumun genel değerlendirmesini yapmalıdır. Bu nedenle başkanın açık oturumun 
en önemli ögesi olduğu ifade edilebilir. 

Şekil 13. 3. İstanbul’un Turizm Değerleri Açık Oturum Örneği 
 

Açık oturumlar yarışma havasında yapılmaz. Başkan, konuyu belirtir, 
konuşmacıları tanıtır. Ele alınacak konu ile ilgili bilgiler verir. Daha sonra 
konuşmacılara aralıklarla sorular yöneltir (Vural, 2006). 

  Konuşmacılar görüşlerini ortaya koyarlar. Sorular çerçevesinde gerekli 
olan bilgileri verirler. Bu arada diğer konuşmacılar da konuşmakta olanı dinleyip, 
önemli noktaları not alırlar. Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine 
katılmadıklarını nedenleri ile birlikte açıklarlar. Açık oturumun konuşmacılar 
arasında bir görüş birliğiyle neticelenmesi şart değildir. Önemli olan konunun farklı 
bakış açılarıyla ele alınarak araştırılmasıdır.  

Açık oturumlarda konuşmacı sayısının 5 ya da 6 kişiden fazla olmaması 
gerekmektedir. Bu şekilde konu, farklı uzmanlık alanlarından ve farklı görüşlere 
sahip kişilerce fazlaca dağılmadan tartışılabilecektir.  

Oturuma katılacak kişilerin konularına iyi hazırlanmış olmaları, açık 
oturumun kalitesini artırır. Ayrıca, konuşmacıların diğer konuşmacılar ve izleyiciler 
karşısında saygılı olmaları da oldukça önemlidir. Görüşler uygun bir üslupla 
nezaket çerçevesinde ifade edilirse açık oturumun niteliği de artar.  

 
Açık oturumlarda 

konuşmacı sayısının 
5 ya da 6 kişiden 
fazla olmaması 
gerekmektedir. 
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Açık oturumda oturma düzeni de son derece önemlidir. İzleyicilerin olduğu 
bir salonda konuşmacıların izleyicilere dönük oturması ve başkanın konuşmacıların 
ortasında olması gerekir. 

Münazara 
Bir cümle hâlinde ifade edilen bir tezle antitezin iki ayrı grup olarak, bir 

hakem kurulu karşısında tartışmasına münazara adı verilir. Bir başka ifade ile 
münazara, bir konuda karşıt görüşleri savunan iki takımın, fikirlerini çarpıştırdıkları 
bir tartışma platformudur. 

Bu tür tartışmalar, aslında düşünce ve söz yarışmasıdır. Münazarada 
kullanılan dil ve üslup edepli ve seviyeli olmalıdır. Ölçü kaçırıldığı takdirde  

münazara çatışmaya dönüşür ki çatışmada sertlik, kabalık ve lafazanlık 
bulunur. Bu sebeple tartışılan konularda tartışmacılar ister yanlış şeyler dile 
getirsinler ister fikrimize tamamen aykırı şeyler söylesinler, konuşmacıya 
müdahale etmeden sıramız geldiğinde kendi düşüncemizi söylemek en doğru 
davranış olacaktır (Şenbay, 1993). 

Münazara çoğunlukla eğitim kurumlarında öğrencilerin düşünme, konuşma, 
düşündüklerini mantıklı bir dizin hâlinde sunma yeteneğini geliştirmek ve toplum 
önünde düzenli, soğukkanlı konuşma alışkanlığını kazandırmak, ayrıca karşıt 
fikirlere saygı duyma düşüncesini geliştirmek amacıyla düzenlenir. Öte yandan 
münazarada konuların kura yöntemiyle seçilmesi ve öğrencilerin fikirleri 
sorulmadan olumlu ya da olumsuz bir düşünceyi savunmalarının beklenilmesi bu 
tartışma tekniğinin eleştirilmesine neden olmuştur. 

Bir münazaranın konusu, iki taraflı tartışılabilecek her şey olabilir; ancak 
ağırlıklı olarak güncel, sosyal ve siyasi meseleler tercih edilir. Yarışmacılar 
münazaranın başlamasından on beş dakika önce tartışılacak konuyu ve hangi tarafı 
savunmaları gerektiğini öğrenirler. Münazarada bulunacak kişiler bu süre 
içerisinde, sıra kendilerine geldiğinde sunacakları yedi dakikalık konuşmaların 
taslağını hazırlarlar. Sunum esnasında bu notlardan yararlanmak serbesttir. 
Yaklaşık bir saat süren bu tartışma, jüri heyetinin sunu boyunca aldığı notlara 
dayanarak kazanan tarafı açıklamasıyla neticelenir.  

 

  
 

 
Münazarada kullanılan 
dil ve üslup edepli ve 

seviyeli olmalıdır. 
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Şekil 13.4. Münazara 
 

Jüri, değerlendirmesini yaparken, yarışmacıların argümanlarını ne kadar 
etkileyici sunduklarına değil, ne kadar sağlam ve tutarlı olduklarına bakar. 

Grup üyeleri savundukları düşünceleri örneklerle desteklemeli, 
karşılaştırmalar yapmalıdır. Yani görüşler bir temele dayandırılarak ifade 
edilmelidir.  

Sınıfta yapılan bir münazarada gruplar, üç ya da dört öğrenciden oluşabilir. 
Münazaranın konusu ve tarihi daha önceden belirlenir. Gruplar konularını kura 
yöntemiyle seçerler. Öğretmenlerden meydana gelen jüri üyeleri yani hakemler 
seçilir. Jüri, her iki taraftaki konuşmacıların zamanını, sırasını değerlendirmesini ve 
konuşmacıların denetlenmesini sağlar. Grubu meydana getiren konuşmacılar, 
kendi aralarında bir grup başkanı seçerler. Grup başkanları fiziki görünümlerinden 
konuşma yeteneğine kadar her konuda yeterli olmalıdır. 

 Başkanlar konuşmacı gruplar içinde en dikkatli ve en atak üyelerden 
seçilirler. Çünkü başkanlar, karşı tarafı dikkatli bir şekilde dinleyecek, gerektiği 
zaman not tutacak ve sıra kendi grubuna geldiğinde karşı grubun yanlışlarını 
düzeltecek, düşüncelerini çürütecek, kendi düşüncelerini sakin ve soğukkanlılıkla 
savunmaya başlayacaktır. Bilindiği üzere başlangıçta tartışmacılar, konuyla ilgili 
bütün konuşmaları yaptıktan sonra en son ve en büyük görev başkanlara 
düşmektedir. 

Münazara iki ana bölümden oluşur. İlk bölüm konuyu başlatan kişilerden 
oluşan konuşma bölümüdür. Konuşma bölümünde konuyu olumlu ya da olumsuz 
olarak savunan tartışmacılar belirlenir. Bu bölüm için her iki gruptan iki veya dört 
kişi seçilir. Birinci konuşmacı, ilk grubun olumlu düşüncesini savunan ilk 
tartışmacıdır. Daha sonra ikinci grupta olumsuz düşünceyi savunan birinci 
konuşmacıyla münazaraya devam edilir. En sonda üçüncü ve dördüncü kişilerin 

 
Münazarada gruplar, 

konularını kura 
yöntemiyle seçerler. 
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konuşmalarıyla bu bölüm sona erer.  Bu bölümde konuşma içerikleri konuyla ilgili 
genel çerçevede bilgi verilmesi ve örneklere başvurulmasından oluşur.  

Münazarada son bölümü ise savunma bölümü oluşturur. Savunma 
bölümünde her iki gruptan konuyu en iyi ve en etkili şekilde savunabilecek iki 
konuşmacı seçilir. Seçilen bu kişiler konuyu bir sonuca bağlayacak olan 
konuşmacılardır. 

Tartışma esnasında grupların birbirlerine soru sorma hakları bulunur. Karşıt 
grubun soruyu nasıl cevaplayacağı ve karşı soru olarak ne soracağı önemlidir. 
Sorular örnekler kullanarak bilimsel dayanaklarla cevaplanmalıdır.   

Münazaralarda hakemlerin (jüri) konuyu en iyi şekilde savunanı belirlemede 
şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir: 

•Tartışmacıların konuyu açma, genişletme, örnekleme ve toparlama 
yeteneklerinin ölçülmesi 

•Tartışmacıların vurgu ve tonlamalarının, konuyu kâğıda bakmadan 
sunabilmelerinin ölçülmesi 

•Tartışmacıların sözcükleri doğru bir şekilde kullanması, anlatım biçimlerinin 
ve cümle kuruluşlarının değerlendirilmesi 

•Tartışmacıların beden dilini doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıklarının 
değerlendirilmesi 

•Tartışmacıların soruları nasıl cevapladıklarının değerlendirilmesi 

Tartışma  
TDK tarafından tartışma “Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma” 

olarak tanımlanmıştır. Tartışma, kişilerin seviyeli bir üslupla birbirinden farklı olan 
görüşlerini bilimsel delil, belge ve kayıtlara dayandırarak savundukları bir konuşma 
türüdür.   

Tartışma başlamadan önce kişiler konudan haberdar olur ve bir plan 
hazırlarlar. Konuşma, bir başkan tarafından yürütülür. Herkese eşit süre tanınır.  

Tartışma esnasında kişilerin nasıl bir üslupla düşüncelerini savundukları 
mühimdir. Kırıcı, incitici ve küçümseyici bir konuşma tarzıyla karşıt görüşteki ikna 
etmek zaten imkânsızdır. Kişiler, herkesin kendi gibi düşünmeyebileceği bilinciyle 
farklı görüşlere saygılı olmalıdır.  

Tartışma farklı fikirleri tanımak, dinleme becerisini geliştirmek, 
düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek açısından faydalı bir türdür. 
Kişinin konulara eleştirel ve analitik bakış açılarıyla yaklaşması, sorgulama 
yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Oscar Wilde’nin “Herkes benim düşünceme 
katılırsa yanılmış olmaktan korkarım” ifadesi, bir konuya ait farklı görüş ve 
düşüncelerin var olmasının önemini anlatırken Sokrates’in “Bildiğim tek şey hiç bir 
şey bilmediğimdir” sözleri kendi düşünce ve bilgilerini sorgulamak, öğrenme 
noktasında bir sınırın olamayacağını ifade etmektedir.  

 
Tartışma, kişilerin 

olaylara eleştirel ve 
analitik bir bakış açısıyla 

yaklaşmasını sağlar. 
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Tartışmada amaç, bir fikrin galip gelmesi değildir. Önemli olan süreçtir. Bir 
konuya ait farklı görüşlerin bir araya gelmesi, konuya ilişkin derinlemesine bilgi 
edinmeye yardımcı olur. 
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• Tartışma ve münazara arasındaki farklılıkları belirleyiniz. 
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Ö
ze

t
•SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
•İnsanların iletişim kurarken en çok başvurduğu beceri konuşmadır. Konuşma 

becerisi hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma olarak ikiye ayrılır. Bu ünitede 
hazırlıklı konuşma çerçevesinde sözlü anlatım türlerinden; konferans, 
nutuk/söylev, açık oturum, münazara ve tartışma ele alınmıştır. Bu türlerin 
özellikleri ve farklılıkları hakkında bilgi sahibi olmak, nitelikli bir dinleyici ya 
da konuşmacı olma noktasında önem arz eder.

• NUTUK
• Sözlü anlatım türlerinden nutuk/ söylev dinleyici kitlesini ikna amacı güden, 

coşku ve heyecan bildiren hazırlıklı konuşma türüdür. Konuşma yapan kişiye 
hatip adı verilir. Hatip dinleyici kitlesinin özelliklerini düşünerek konuşmasını 
hazırlar ise daha etkili olur. Etkili iletişim tekniklerden faydalanarak 
yürütülen bir konuşmanın tesiri de dinleyiciler üzerinde farklı olacaktır. 
Nutuk, askerî, siyasi, dinî, hukuki, akademik, ekonomik veya kültürel konular 
hakkında olabilir. Konuşmanın içerikleri de konulara göre değişiklik gösterir.

• KONFERANS
• Konferans ise bilgilendirici nitelikte bir konuşma türüdür. Bir alanda 

uzmanlaşmış ve uzun süre çalışmış kişinin görüş ve düşüncelerini anlatmak, 
insanları bilgilendirmek için yaptığı konuşma türüdür. Konferansı veren kişi 
süreyi iyi ayarlamalı, konunun önemli yerlerine değinerek fazlaca 
ayrıntılandırmamalıdır. 1 saati aşan konferanslar, konu ne kadar ilgi çekici 
olursa olsun dinleyiciler için sıkıcı bir hâl alabilir. Konuşmacı iyi bir diksiyona 
sahip olmalı, konuşmasına iyi hazırlanmalı, konuşma planına bağla kalarak 
örnekler ve kanıtlarla konuşmasını zenginleştirmelidir.

• AÇIK OTURUM
• Farklı görüşlerin eşit şekilde temsil edildiği, uzman bir topluluktan oluşan 

grubun gerçekleştirdiği konuşma türüne açık oturum denir. Konuşmacı sayısı 
5-6 kişiyi geçmemelidir. Konuşma bir başkan tarafından yönetilir. Başkan 
kişilere görüşlerini ifade etmek için eşit fırsat vermelidir. Kişiler arasında 
görüş birliği olması, açık oturumun amaçlarından değildir. Farklı görüşlerin 
ifade edilmesi kâfidir. Açık oturum, bir salonda izleyici önünde 
gerçekleşebildiği gibi televizyon ya da radyoda da yapılabilmektedir. Açık 
oturumun sonunda izleyicilerden sorular almak da mümkündür. Bu durumda 
açık oturum, "forum"a dönüşür.

• MÜNAZARA
• Bir tez ve antitezin iki farklı grup tarafından tartışıldığı, hakemler tarafından 

tartışmanın değerlendirilmesinin yapıldığı hazırlıklı konuşma türüne 
münazara denir. Münazaralar bir söz yarışmasıdır. Bir başka ifadeyle 
münazara bir konuda karşıt görüşleri savunan iki takımın, fikirlerini 
çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur. Grupların savunacağı fikirler, 
önceden kura yöntemiyle belirlenir. Gruplar araştırmalarını yaparlar ve 
fikirleri sağlam argümanlara dayandırarak savunurlar. Münazara konuşma ve 
savunma olmak üzere iki bölümden oluşur. Hakemler belirlenen ölçütler 
çerçevesinde değerlendirmelerini yaparlar ve kazananı ilan ederler. 

• TARTIŞMA
•Tartışma, farklı görüşteki kişilerin fikirlerini bilimsel argümanlara 

dayandırarak savundukları, bir başkan yönetiminde sürdürülen konuşma 
çeşididir. Tartışma, kişilerin ufuklarının genişlemesi ve farklı görüşlerle 
tanışması açısından önemlidir. Eleştirel düşünme kabiliyeti kazanmaya 
yardımcı olan bu konuşma türünde önemli olan, yeni fikirlerle tanışmak ve 
farklı bakış açılarını görmektir. Tartışma esnasında kullanılan üslup önemlidir. 
Kırıcı ve incitici sözler sarf edilmemeli, tartışma bir laf yarışına 
çevrilmemelidir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Bir tezle bir antitezin iki farklı taraf arasında tartışıldığı, konuşma ve 

savunma olmak üzere iki ana bölümden oluşan sözlü anlatım türüne ne ad 
verilir? 
a) Forum 
b) Seminer 
c) Münazara 
d) Panel 
e) Kongre 

 
“Amacı nutukta olduğu gibi dinleyicileri coşkulandırmak değil, o topluluğa 
bir konu hakkında bilgi vermek, bilgilendirmektir. Dolayısıyla dinleyicisi 
belirli bir kültür seviyesine ulaşmış kişilerden oluşur.” 

2. Özellikleri belirtilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Telekonferans 
b) Açık oturum 
c) Forum 
d) Münazara 
e) Konferans 

 

3. Açık oturumun sonunda dinleyicilerden soru alındığı takdirde konuşma 
hangi türe dönüşür? 
a) Forum 
b) Münazara 
c) Konferans 
d) Seminer 
e) Telekonferans 

 

Bir başkan yönetiminde yapılır. Konuşmacıların tanıtılır, daha sonra 
konuşmacılara sırasıyla söz verilir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları 
oturumun sonunda toparlar ve özetler. Temel ilkesi değişik görüşlerin eşit 
oranda temsil edilmesidir. 

4. Paragrafta açıklanan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Seminer 
b) Münazara 
c) Tartışma 
d) Konferans 
e) Açık oturum 
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5. Konuyu tartışmanın değil, konunun ilgili kişiler tarafından olumlu veya 
olumsuz yönlerinin ortaya konulmasının asıl amaç olduğu, bir başkan 
tarafından yönetilen, uzman kişilerce yapılan seri konuşmalara ne denir? 
a) Açık oturum 
b) Kongre 
c) Sempozyum 
d) Forum 
e) Nutuk 

 

6. Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde konuşma sürecini yöneten 
bir kişi bulunmaz? 
a) Kongre 
b) Açık oturum 
c) Münazara 
d) Konferans 
e) Sempozyum 

 
7. Münazaralarda konuşmacıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi ölçülmez? 

a) Konuyu açma 
b) Samimiyet 
c) Konuyu genişletme 
d) Örneklendirme 
e) Konuyu toparlama 

8. Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde hakem bulunur? 
a) Açık oturum 
b) Münazara 
c) Forum 
d) Panel 
e) Konferans 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi konferans planında bulunmaz? 
a) Hitap cümlesi 
b) Konunun sunuluşu 
c) Puanlama 
d) Sorular ve cevaplar 
e) Konunun açılması ve anlatılması 
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I. Topluluk karşısında yapılır. 
II. Süreci yöneten bir başkan vardır. 
III. Dinleyiciler görüşlerini açıklayabilir. 

10. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri açık oturumun özellikleri arasında 
yer alır? 
a) Yalnız I 
b) Yalnız II 
c) Yalnız III 
d) I ve II 
e) I ve III 

 
 
 
 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Cevap Anahtarı 

1.c, 2.e, 3.a, 4.e, 5.a, 6.d, 7.b, 8.b, 9.c, 10.d   
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
•Topluluk karşısında yapılan konuşma 

türlerini öğrenebilecek,
•Türler arasındaki farklılıkları 

açıklayabilecek,
• Topluluk karşısında usulüne uygun 

konuşmalar hazırlayabilecek,
•Sözlü anlatım türlerini 

kavrayabileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Önceki ünitede belirtildiği gibi topluluk karşısında konuşmak geliştirilmesi 

gereken önemli bir beceridir. Bu beceri geliştirilirken topluluk karşısında konuşma 
ile ilgili türlerin özelliklerinin bilinmesi gerekir. Sözlü anlatım kapsamında yer alan 
türlerin özelliklerini bilmek ve bu özelliklere uygun konuşmalar hazırlayabilmek 
önemli bir beceri olarak dikkat çekmektedir. 

Bir önceki ünitede nutuk, konferans, açık oturum, münazara ve tartışma gibi 
türler üzerinde durulmuştu. Bu ünitede ise panel, seminer, kongre, sempozyum, 
açılış konuşması, forum ve telekonferans türleri üzerinde durulacaktır. Bu türlerin 
ve bu türlerin özelliklerinin topluluk karşısında konuşma yapmak durumunda olan 
kişiler tarafından bilinmesi bir zorunluluktur. Çünkü her bir tür kendine has 
birtakım özelliklere sahiptir. Bu özellikler konuşmaların çerçevesinin doğru 
çizilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Türlerin özelliklerinin bilinmesinin yanı sıra topluluk karşısında konuşmak 
durumunda bulunan kişilerin, öncelikli olarak belli bir birikim düzeyine sahip 
olmaları gerekmektedir. Bu birikimin yanında, her bir konuşma doğası gereği 
farklılıkları barındırdığından konuşma yapacak kişilerin mutlaka bir ön hazırlık 
yapmaları gerekir. Yapılacak ön hazırlık hem konuşmacının öz güveninin yerine 
gelmesine hem de konuşmanın bütünlüğünün korunmasına yardım edecektir. Ön 
hazırlık yapılırken yapılacak konuşma türünün özelliklerinin bilinerek hareket 
edilmesi de etkileyici bir konuşma yapmak için fayda sağlayacaktır.  

Her bir konuşma türünün kendine has özelliklerinin ve kapsamının 
açıklandığı bu ünitede anlatılanların uygulamaya dökülmesiyle kazanılacak 
beceriler, özellikle profesyonel yaşamda birçok kolaylığı da beraberinde 
getirecektir. 

Panel 

Panel; bir başkan yönetiminde, bir konuşmacı grubun izleyiciler önünde belli 
bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup konuşması türüdür. Açık 
oturumdan farklı olarak panelde konuşmacılar, konuya yönelik bilgi veririler ve 
özelliklerinden bahsederler, açık oturumda olduğu gibi farklı görüşlerin tartışılması 
söz konusu değildir. Bu yüzden panel açık oturuma göre daha seviyeli ve sakin 
geçer. Konuşmacılar görüşlerini bildirmelerinden sonra, izleyiciler soru sorarak 
tartışmaya katılabilir, kendi görüş ve düşüncelerini açıklayabilirler. Bu durumda 
tıpkı açık oturumda olduğu gibi panel foruma dönüşür (Korkmaz vd. 2015). 

Panelde bir başkan bulunur. Başkan, konuşmacıların ortasında konumlanır. 
Konuşmacılar, bir masanın çevresinde toplanırlar. Panelde en az üç, en çok altı 
konuşmacı bulunur. Genellikle, küçük salonlarda ve az bir dinleyici önünde yapılan 
panellerde mikrofon bulunmaz. Ancak, geniş bir topluluk önünde panel 
yapılacaksa konuşmacılar, mikrofon kullanmak zorundadırlar. 

Panel başkanlığını yürütecek kişi konunun çerçevesinin belirlenmesi, 
konuşmacıların söylediklerinin toparlanarak bir sonuca bağlanması ve ortamın 
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düzenlenmesinden sorumludur. Bu sebeple panel başkanının en az konuşmacılar 
kadar donanımlı ve birikim sahibi olması gerekir. 

 

Şekil 14.1. Panel afişi örneği 
Paneller genel olarak, panel yöneticisinin paneli başlatan konuşmasının 

ardından konuşmacıların görüşlerini ifade etmeleri, panelin sonunda başkanın 
konuşmaları toparlaması ve görüşleri özetlemesi ile son bulmaktadır. 

Panel türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Panelde bir başkan ve 3-6 arasında konuşmacı bulunur. 
• Panelde amaç tartışmak değil konunun farklı yönlerinin ortaya 

konulmasıdır. 
• Panel başkanının görevi, konuşmacılara eşit oranda söz hakkı vermek ve 

anlatılanları toparlamaktır. 
• Panel başkanının süreye dikkat etmesi ve dinleyicilerin sıkılmasına fırsat 

vermemesi gerekir. 
• Panel başkanı olacak kişilerin, en az konuşmacılar kadar birikim sahibi 

olması gerekir. 
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Şekil 14.2. Panel 

Forum  

Forum, toplu tartışma veya bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı 
genel toplantı anlamlarına da gelmektedir. Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve 
diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alana da forum 
denilmekteydi (Özdemir, 2005). 

Foruma katılanlar konu dışına çıkmadan sorularını açık bir şekilde ifade 
etmeli, gereksiz ayrıntılara girmemelidirler. Bu noktada forumu yöneten başkana 
önemli görevler düşmektedir. 

Forumu yöneten başkanın; forumun nasıl düzenleneceği hakkında bilgi 
vermek, tartışmaların konu dışına çıkmasını önlemek, dinleyicilerin tartışmalara 
katılmalarını sağlamak, anlaşılmayan konularla ilgili açıklamalar yapmak ve forum 
sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetlemek gibi görevleri vardır. Daha 
önce de belirtildiği gibi panel sonunda dinleyicilerin katılımı sağlandığı takdirde 
panel “forum”a dönüşür. (Durmuş, 2013) 

Forumun amaçları;  

• Dinleyicilerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini ileri sürmelerine fırsat ve 
imkân vermek, 

• Forumdan önceki tartışmada ortaya atılan fikirler ve görüşler üzerinde son 
olarak bir defa daha durmak, 

• Forumdan önceki tartışmada belirebilecek yanlış fikir ve görüşlerin 
düzeltilmesine imkân sağlamak, 

• Dinleyicileri aktif duruma getirerek konu üzerinde canlı ve hareketli 
şekilde durmalarını sağlamaktır. 
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Şekil 14.3. Forum İstanbul 2019 Programından Bir Görüntü 

Forum türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Forum genel itibarıyla panel ve açık oturuma benzer bir özellik 
taşımaktadır. 

• Tıpkı panel ve açık oturumda olduğu gibi konuşmayı yöneten bir başkan ve 
konuşmacılar bulunmaktadır. 

•  Dinleyicilere tartışmaya katılma ve görüşlerini belirtme imkânı sunması 
yönüyle panel ve açık oturumdan farklılık göstermektedir. 

• Dinleyicilerin tartışmaya katılması sebebiyle konunun dağılması ve 
tartışma üslubunun sertleşmesi ihtimali doğacağından başkanın dikkatli 
olması gerekir. 

Seminer 

Bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak 
amacıyla düzenlenen toplantılardır. Seminerde bir konunun değişik bölümleri, söz 
konusu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanır 
(Vural, 2006). 

Yükseköğretim kurumlarında lisans / lisansüstü öğrenci ve öğreticilerin 
katılımıyla yapılan seminerler, bu tanıtım dışındadır. Bunlar yükseköğretim 
kurumlarında, öğretim üyesinin yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları 
araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen toplantılardır.  

Seminer hazırlamak için öncelikle bir konu belirlenir ve bu konu üzerinde 
sunuma yönelik araştırmalar yapılır. Sunum yapacak düzeye, bilgi birikimine ve 
isteğe sahip kişiler belirlenir. Seminer, bir tür sahne konuşmasıdır ve topluluk 
önünde yapılacağı için sahne, sahne düzeneği ve seyirci yerleri hazırlanır.  

Seminer konusu izleyicilere yeterince açıklanmalı ve konu uygun slayt vb. 
sunu araçlarıyla desteklenmelidir. Seminer konuları gerektiğinde basıma da uygun 
hazırlanmalıdır. Bazı seminerlerde bu basılı yayın, izleyicilere dağıtılabilir. 
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Kongre  

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde kongre, çeşitli ülkelerden yöneticilerin, 
elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı olarak tanımlanmıştır. Siyasi 
partilerin, derneklerin belli bir gündemle toplandıkları, sorunları görüşerek karara 
bağladıkları, yöneticileri seçtikleri toplantılara da kongre denilmektedir. Kongre, 
yerli veya yabancı alan uzmanlarının katıldığı, bir defaya mahsus veya belli zaman 
aralıklarında tekrarlanan toplantılardır. 

Resmî ya da özel kurum veya kuruluşlar tarafından tertip edilen kongrelere, 
üyeler ve delegeler dışında dinleyiciler de katılabilmektedir. Kongreler çeşitli 
ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin, katılımıyla gerçekleştirilebileceği 
gibi, bir konu üzerindeki görüşlerin, araştırma ve inceleme sonuçlarının sunulması 
ve tartışılması için de düzenlenebilir. Ayrıca parti, sendika, şirket gibi herhangi bir 
kuruluşun, belli zamanlarda temel konuları görüşmek üzere yaptığı toplantılara da 
kongre denir (Yalçın, 2005). 

 

Şekil 14.4. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresinin Afişi 
Bilimsel nitelikteki kongreler, ulusal veya uluslararası olabilir. Düzenlenen 

kongrenin ana başlığı ve konusu olur. Bu konu çerçevesinde uzman kişiler 
tarafından bildiriler sunulur.  

Kongre sonunda bir kapanış bildirisi hazırlanır. Bu bildiri, bütün konuşmalar 
dinlendikten sonra alınan kararlar ve önerileri kapsar. 

Bildiri (tebliğ), bir yeniliği ya da yürütülen araştırmaların sonuçlarını sunmak 
için kongrelerde yapılan konuşmalara verilen addır. Bilimsel nitelik taşıyan 
kongrelerde üzerinde tartışılan konularla ilgili olarak düşünce, görüş ve bilgi 
alışverişinde bulunulur.  Konuşmacılar sundukları bildirilerde, öne sürdükleri 
görüşü ya da fikri ispat etme gayreti içinde olurlar. Kongrelere katılan dinleyiciler, 
genellikle alan uzmanlarından oluştuğu için bildirilerin sunulmasının ardından 
soru-cevap şeklinde bir tartışma da yapılabilir. 15 dakika içinde sunulan bildiri için 
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5 dakika tartışma bölümü ayrılmalıdır (Çetindağ vd., 2012). 

Bildirinin amacı yeni ve orijinal bir fikir öne sürmektir. Bu fikir ya da görüş 
desteklenirken, bilimsel verilerden ve kaynaklardan faydalanılır. Çünkü bildiri 
bilimsel bir yazı türüdür.   

Bildirilerde süre kullanımı çok önemlidir. Süre dengeli bir şekilde 
kullanılmalı, metne bağlı kalınarak sunum gerçekleştirilmelidir. Verilen süre içinde 
ağırlıklı olarak iddiayı destekleyecek bulgulardan bahsedilmelidir. Bildiri sunumu 
yapılırken literatürle ilgili bilgi vermek de gerekir. Ancak sürenin çoğunluğunu 
konuyu tanıtarak geçiren katılımcı, bulgularını sunmak için kısa bir zaman 
diliminde konuşmasını yapar. Bu durumda bildirinin amacından uzaklaşılır. Öte 
yandan dinleyici kitlesi zaten uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu durumun önüne 
geçmek için bildiri sunan kişiler önceden prova yapabilir (Özkan vd. 2006). 

Bildiri, sunum araçlarından faydalanılarak ya da poster sunumu şeklinde 
gerçekleşebilir. Daha sonra tam metin olarak bir bildiri kitabının içinde 
yayımlanabilir. 

Sempozyum 

Bilgi şöleni olarak da adlandırılmaktadır. Toplumu yakından ilgilendiren 
herhangi bir konu hakkında, dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin konu ya da 
olayla ilgili yaptığı seri konuşmalara sempozyum denir. Sempozyumlar; 
üniversitelerde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda düzenlenebilir. 

Sempozyumlarda belirlenen bir konu üzerinde çalışma yapan alanın 
uzmanları bir araya getirilir ve sunulacak konular tasnif edilerek oturumlar 
düzenlenir. Her bir oturumda bir oturum başkanı, duruma göre bir başkan 
yardımcısı ve konuşmacı olarak 4-5 katılımcı bulunur. Her bir konuşmacı konuyla 
ilgili hazırladığı bildiriyi kendisine ayrılan süre içerisinde sunar. Bütün sunumlar 
bittikten sonra başkan oturumda anlatılan konuları özetler. Bu sırada 
konuşmacılara sunumları ile ilgili sorular yöneltilebilir.  

Sempozyumlar konunun kapsam genişliğine göre bir ya da birkaç gün 
sürebilir. Sempozyumda amaç; konuyu tartışmak değil, konunun ilgili kişiler 
tarafından olumlu veya olumsuz yönlerinin ortaya konulmasıdır. 

Sempozyumun genel özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür: 
• Konuşmacılar konuyu kendi ilgi alanları açısından, objektif bir şekilde ele 

alır. 
• Sempozyum bir başkan ve üç ile altı arasında değişen üyelerden oluşur. 
• Üyelerin konuşma süreleri 15-20 dakikayı aşmaz. Konunun uzunluğuna 

göre sempozyum iki oturum veya iki gün sürebilir. 
• Ele alınan konuların içeriğine göre oturumlar düzenlenir. 
• Oturumlardaki konuşmalar bir bütünü oluşturan parçalardan oluşmalıdır. 

Bu nedenle sempozyumu planlayan kişilerin konuya hâkim olması ve 
yapılacak sunumları alanlarına göre sınıflandırmaları gerekmektedir. 
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• Sempozyumlarda sunulan bildiriler, daha sonra kitap hâlinde 
yayımlanmakta ve kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır. Sempozyumlar 
bu yönleriyle bilimsel bilginin üretilmesi, paylaşılması ve yayılması 
noktasında önemli işlevler göstermektedir. 

 

Şekil 14.5.Sempozyum 

Açılış konuşması  
Bilimsel ve resmî toplantıları veya sanatsal içeriğe sahip gösterileri 

başlatmak amacıyla yapılan, programı tanıtıcı kısa konuşmalardır. Açılış 
konuşmasında sunucu ve konuşmacılar bulunur. Sunucu açılış konuşmasından 
önce konuşma planını oluşturur. Konuşma planı aşağıdaki gibi düzenlenebilir. 

• Protokolün ve seyircilerin selamlanması  
• Programın akışıyla ilgili bilgi verilmesi  
• Etkinliğin hedefleri, amaçları ve düzenlenme sebepleriyle ilgili bilgi 

verilmesi  
• Konuşmacıların öz geçmişlerinden kısaca bahsedilerek takdim edilmesi 
• Seyircilere katılımları için teşekkür edilerek programın kapatılması 

Açılış konuşmasında konuşmacılar, protokoldeki katılımcılar ve konuyla ilgili 
otorite konumunda olan kişilerden oluşur. Konuşmacılar, konuyla ilgili duygu ve 
düşüncelerini dinleyicilere aktarırlar. Bu konuşmaların içeriği kısa ve öz olur. 
Konuşmacılar kendi bilgi birikimleri ve tecrübeleri ışığında konuyla ilgili görüşlerini 
ifade ederler.  

Sunucu konuşmacıları takdim ederken protokol kurallarını göz önünde 
bulundurmalıdır. Öte yandan kişileri sunarken abartılı ifadeler de yer vermemeli, 
ölçülü olmalıdır.  

Aşağıda Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından 
düzenlenen Kadın ve Çalışma Yaşamı konulu panelin açılış konuşması örneği 
verilmiştir: 
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Ö
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ek

•Değerli konuklar, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım,
•Makine Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu tarafından 
organize edilen “KADIN ve ÇALIŞMA YAŞAMI” konulu 
panelimize, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutlayarak, hoş 
geldiniz diyorum.

•Kadın haklarının savunulması, korunması ve geliştirilmesi, 
öncelikle kadının yaşam hakkının güvence altına alınması, 
kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması ile mümkündür.

•8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1900’lü yılların başında Kadın 
Hakları diye başlamış, emekçi kadınlar günü diye devam etmiş, 
ancak günümüzde birtakım uyanıklar tarafından içi boşaltılarak, 
farklı noktalara çekilmeye çalışılmıştır.

•Kadının öneminin ve değerinin farkında olanlar için, 8 Mart 
tarihi kadın sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm 
metotlarının ortaya konulabileceği çok önemli bir gündür.
•Ne yazık ki ikiyüzlü bir dünyadayız. Bir yandan, kadını 
yücelterek, toprak ana, kadın ana, cennet anaların ayağının 
altındadır deriz, diğer yandan genç körpecik kızları diri diri 
toprağa gömeriz.

•Usta şairimiz Nazım HİKMET dizelerinde bunu nasıl dile 
getirmiştir.

•bizim kadınlarımız:
•korkunç ve mübarek elleri,
•anamız, avradımız, yarimiz
•ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
•ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen
•ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
•kadınlar, bizim kadınlarımız…..
•Değerli misafirler;
•Son yapılan araştırmalara göre; 
•Türkiye'de kadınların yoğun bir şekilde şiddete maruz kaldığı ve 
şiddetin çoğunlukla kadına eşi, erkek arkadaşı ya da diğer aile 
bireyleri tarafından uygulandığı belirtilmektedir.
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•Aynı araştırmada, 
•Türkiye'deki kadınların yüzde 20'si ne yazık ki okuma yazma 
bilmemektedir. (8 milyon civarında)

•Aile içi suçların yüzde 87'si, kadınlara karşı işlenmektedir.
•Gecekondu semtlerindeki kadınların yüzde 97'si aile içi şiddete 
maruz kalmaktadır. 

•Lise ve daha üstü eğitimli kadınların yüzde 40’ı işsizdir. 
•Türkiye'de kadınların yüzde 40'ı görücü usulüyle evlenmekte, 
yüzde 20'si ise nikâhsız yaşamaktadır.

•Eğitim gören 100 kadından sadece 2 tanesi yüksek öğrenim 
görmektedir. 

•Duyguların en özü, en gerçeği ve en temizine ulaşmak isteyen 
kadınlarımızdan, yılda 2 bin 500’ü anne olmak isterken, uygun 
olmayan koşullardan dolayı yaşamını yitirmektedir.

•Bu istatistikler göstermektedir ki ülkemizde kadınlar, ne yazık ki 
erkek egemenliğinin baskısı altında ezilmekte ve yaşam alanları 
kısıtlanmaktadır.

•Değerli misafirler;
•Sağlıklı kuşakların yetişmesi ve sonucunda çağdaş bir 
Türkiye’nin oluşumunda asıl mimarların kadınlarımız olacağı 
bilinci ile düzenlediğimiz bu etkinlikte, 
•Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esra ÇELİK, 
•Anne Çocuk Vakfı İYOP İl Sorumlusu Sayın Fatma Esin ÖZGÜL, 
•Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Üyesi Sayın Sema TATAR, 
•Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Mehpare 
Şayan KİLECİ, 

•Gaziantep Barosu Kadın Komisyonu Üyesi Sayın Selma KÖSE 
HALIGÜR ve 

•Kadın Sorunlarını Araştırma Derneği Üyesi Sayın Berna BALCI 
İZGİ panelist olarak katılarak, değerli görüş ve tespitlerini 
bizlerle paylaşacaklardır.

•Kadın sorunlarının gündeme gelmesi ve çözüm yollarının 
bulunması yönünde panelimizin başarılı olacağı inancı ile katkı 
koyan tüm kurumlara, panelistlerimize ve siz değerli 
katılımcılara teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

•08 Mart 2010
•Ali PERİ
•Başkan
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Şekil 14.5. TÜSİAD Açılış Konuşmasından Bir Görüntü 

Telekonferans  

Ses ve görüntünün yansıtılması veya iletilmesi yoluyla katılanların bir arada 
olmamalarına karşın, birbirleriyle konuşup görüşebildikleri elektronik konferans 
türüdür. Telekonferans yoluyla televizyonlardaki tartışma programlarına, bir başka 
yerdeki kişilerin katıldıkları sıkça görülür. Ülkemizde son zamanlarda toplu açılış 
programları da telekonferans yardımıyla yapılmaktadır. 

Telekonferansların en önemli avantajı, mekân uzaklığını ortadan 
kaldırmasıdır. Telekonferanslar sayesinde konuşmacı ve dinleyicilerin aynı 
ortamda bulunmasına gerek kalmaz. Konuşmacı ve dinleyiciler farklı mekânlarda 
olsalar bile birbirlerini görüp duyabildikleri için etkileşimli bir konuşma ortamı 
oluşur. 

Telekonferansın diğer bir avantajı da konuşmacının aynı anda birden fazla 
farklı mekândaki dinleyicilere ulaşabilmesidir. 

Telekonferanslar, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamaları sebebiyle 
günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.  

Üniversitelerimizde son zamanlarda gelişen canlı sınıf uygulamalarının 
bulunduğu uzaktan eğitim programlarını da telekonferanslar kapsamında 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Televizyonlarda yayınlanan çeşitli açılış konuşmalarını 

dinleyiniz. Dinlediğiniz konuşmaları açılış konuşmalarının 
özelliklerine göre değerlendiriniz.

 
Üniversitelerimizde son 

zamanlarda gelişen 
canlı sınıf 

uygulamalarının 
bulunduğu uzaktan 

eğitim programlarını da 
telekonferanslar 

kapsamında 
değerlendirmek 

mümkündür. 
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değerlendirmek mümkündür. Farklı şehirlerde bulunan öğrencilerin çeşitli 
programlar aracılığıyla canlı sınıf uygulamalarına katılmaları ve derslerin etkileşimli 
bir biçimde işlenmesi bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Telekonferans düzenlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 
teknik alt yapının sağlam bir şekilde kurulmasıdır. Telekonferans başlamadan önce 
teknik bir ekip tarafından sistem kurulmalı ve denemeler yapılmalıdır. 
telekonferans sırasında yaşanacak bir aksaklık dinleyicilerin dikkatinin ve konu 
bütünlüğünün dağılmasına sebep olacağından, mutlaka alt yapı sağlam bir şekilde 
hazırlanmalı ve işler bir vaziyette tutulmalıdır. 

Dinleyicilerin ortamdan kopmamaları için etkileşimli ortamı sağlayacak bir 
şeklide planlama yapılmalıdır. 

Telekonferansın özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Telekonferans konuşmacı ve dinleyicilerin aynı mekânda olması 
zorunluluğunu ortadan kaldıran bir sözlü anlatım türüdür. 

• Telekonferanslar yoluyla konuşmacı birden fazla mekânda bulunan 
dinleyicilere hitap etme imkânı bulur. 

• Telekonferansın yapılacağı teknik ortamın elvermesi hâlinde dinleyiciler 
konuşmacıya soru sorma yoluyla etkileşime girebilirler. 

• Telekonferanslar zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlar.  

 

 Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik

• Telekonferansların yüz yüze konferanslara göre avantaj ve 
dezavantajlarını tespit ediniz.

274



Sözlü Anlatım Türleri II 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  14 

 

Ö
ze

t
•SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II
•Sözlü anlatım türleri çeşitlidir. Bu ünitede hazırlıklı konuşmalardan sözlü anlatım 

türleri I ünitesinin devamı niteliğinde, sözlü anlatım türleri II başlığı altında panel, 
forum, seminer, kongre, sempozyum, açılış konuşması ve telekonferans konuları ele 
alınmıştır.

• PANEL
• Bir başkan yönetiminde, bir konuşmacı grubun izleyiciler önünde belli bir konuya 

ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Açık oturumda olduğu 
gibi farklı görüşteki insanlar bir araya getirilmez. Bir tartışma havası söz konusu 
değildir. 

•Paneli yöneten bir başkan bulunur. Başkanın çevresine konuşmacılar konumlanır. 
Konuşmacılar 3-6 kişi arasında olur. Konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra 
dinleyiciler tartışmaya katılabilir. Dinleyicilerle soru-cevap yapılabilir. Panelin sonunda 
başkan konuşmaları ve görüşleri özetler. 

• FORUM
•Forum, toplu tartışma veya bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel 

toplantı anlamlarına da gelmektedir. Forumda dinleyicilerin etkin katılımının 
sağlanması gerekir. Tartışmaya dinleyiciler de katılmalıdır. Forumu yöneten başkan 
planını iyi açıklamalı ve dinleyici katılımını sağlamalıdır. Başkan konuları yer yer 
özetlemeli ve açıklamalar yapmalıdır. 

• SEMİNER
•Bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak 

amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve 
yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılara seminer denir. Kongre, 
yerli ve yabancı alan uzmanlarının katıldığı, bir defaya mahsus veya belli zaman 
aralıklarında tekrarlanan toplantılardır.

• KONGRE
•Kongreler ulusal ya da uluslararası olabilir. Kongrenin konusu dâhilinde katılımcılar 

bildiri sunumu yaparlar. 
•Bildiri (tebliğ), kongrelerde bir yeniliği ya da yürütülen araştırmaların sonuçlarını 

sunmak için yapılan konuşmalara verilen addır. Bildiri sunumu 15 dakikada yapılır, 5 
dakika tartışma ve sorulara ayrılır. Bildiri sunan kişi, iddialarını ispatlama 
gayretindedir. Bildirilerde süre kullanımı çok önemlidir. Sunum esnasında bulgular 
veya iddialar öne çıkarılmalıdır. Kongre yapıldıktan sonra sunulan bildiriler tam metin 
kitabı olarak yayımlanabilir. 

•Bildiriler sunum araçlarından faydalanılarak ya da poster sunumu olarak 
gerçekleşebilir. 

• SEMPOZYUM
•Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir konu hakkında, dinleyiciler karşısında 

farklı uzman kişilerin konu ya da olayla ilgili yaptığı seri konuşmalara sempozyum 
denir. Diğer ismi bilgi şölenidir. Belirlenen konuyla ilgili alan uzmanları bir araya 
getirilir. 4-5 katılımcıdan, oturum başkan ve başkan yardımcısından oluşan oturumlar 
düzenlenir. Oturumlar konuşmacıların konularının benzerliğine göre ayrılır.  

• AÇILIŞ KONUŞMASI
•Bilimsel ve resmi toplantıları veya sanatsal içeriğe sahip gösterileri başlatmak 

amacıyla yapılan, programı tanıtıcı kısa konuşmalardır. Açılış konuşmalarında sunucu 
programı önceden düzenler. Protokole ve konuyla ilgili otorite niteliğindeki kişilere 
söz verilir. Konuşmacılar kısaca tanıtılır. Programın sonunda teşekkür edilerek kapanış 
yapılır. 

• TELEKONFERANS
•Ses ve görüntünün yansıtılması veya iletilmesi yoluyla katılanların bir arada 

olmamalarına karşın, birbirleriyle konuşup görüşebildikleri elektronik konferans 
türüdür. Telekonferans mekân uzaklığı problemini ortadan kaldırır. Konuşmacı ve 
dinleyiciler aynı yerde olmasalar bile iletişim gerçekleşir. Telekonferans sayesinde 
zamandan ve maliyetten yana kazanç sağlanır. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Alanında otorite kabul edilen kişiler tarafından bir bilim dalındaki 

gelişmelerin, belli birikimi olan ilgili kişilere aktarıldığı toplantılara ne ad 
verilir? 
a) Kongre 
b) Seminer 
c) Panel 
d) Münazara 
e) Forum 

 
“Özellikle televizyonlarda yapılan tartışma programlarına uzakta 
olmalarına rağmen teknoloji yardımıyla uzmanların katıldıkları görülür.” 

2. Yukarıda bir özelliğinden bahsedilen sözlü anlatım türü hangisidir? 

a) Münazara 
b) Söyleşi 
c) Konferans 
d) Telekonferans 
e) Forum 

 
• Dinleyicilerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini ileri sürmelerine fırsat ve 

imkân vermek 
• Dinleyicileri aktif duruma getirerek konu üzerinde canlı ve hareketli 

şekilde durmalarını sağlamak 

3. Yukarıda amaçları açıklanan, aynı zamanda Eski Romalılar zamanında 
halkın sorunlarını konuşmak üzere toplandıkları alana da adını veren sözlü 
anlatım türüne ne denir? 
a) Arena 
b) Toplantı 
c) Kongre 
d) Forum 
e) Konferans 

 

4. Konuyu tartışmanın değil, konunun ilgili kişiler tarafından olumlu veya 
olumsuz yönlerinin ortaya konulmasının asıl amaç olduğu, bir başkan 
tarafından yönetilen, uzman kişilerce yapılan seri konuşmalara ne denir? 
a) Açık oturum 
b) Kongre 
c) Sempozyum 
d) Forum 
e) Nutuk 
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5. Farklı ülkelerden devlet ve kuruluş temsilcileriyle yöneticilerin katılmasıyla 
ya da siyasi parti ve derneklerin belli gündemler için bir araya gelmesiyle 
yapılan toplantılara ne ad verilir? 
a) Kongre 
b) Açık oturum 
c) Münazara 
d) Telekonferans 
e) Sempozyum 

 
6. Aşağıdaki konuşma türlerinin hangisinde konuşmacı ve dinleyicilerin bir 

arada bulunmasına gerek yoktur? 
a) Panel 
b) Telekonferans 
c) Konferans 
d) Açık oturum 
e) Sempozyum 

 
I. Panel 
II.Telekonferans 
III.Forum 
IV.Sempozyum 

7. Yukarıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisinde ya da hangilerinde yönetici 
olarak bir başkan bulunur? 
a) Yalnız I  
b) Yalnız II 
c) I ve II 
d) I, II ve III 
e) I, III ve IV 

 
8. Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi dinleyicilerin tartışmaya 

katılmasıyla foruma dönüşür? 
a) Konferans 
b) Açık oturum 
c) Panel 
d) Nutuk 
e) Kongre 
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9. Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde sunulan bildiriler kitap 
hâlinde yayımlanabilir? 
a) Kongre 
b) Telekonferans 
c) Panel 
d) Açık Oturum 
e) Konferans 

 
I.  Panel 
II. Açık Oturum 
III. Kongre 
IV. Sempozyum 

10.  Yukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde dinleyiciler tartışmaya 
katılabilir? 
a) Yalnız I  
b) Yalnız II 
c) I ve II 
d) II ve III 
e) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                                                                                 

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