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* Anlat›m haz›rl›¤›, 

* Anlat›mda tema, konu , s›n›fland›rma ve anlat›c›n›n tavr›n›, 

* Anlat›c›n›n amac›n›,  anlat›m özelliklerinin ve anlat›m›n oluflumunu,

* Anlat›m türlerinin s›n›fland›rmas› inceleyip s›n›fland›rmaya çal›fl›n›z.

Bu ünitenin sonunda;

* Bu ünite ö¤rendi¤imiz tan›mlar› bir kez de siz sözleyiniz.

* Bu ünitedeki anlat›m ve özellikleri ortaya koyan örneklerle yetinmeyip daha baflka 
örneklerle bilgilerinizi destekleyiniz.

* Konu içinde size yöneltilen sorular› cevaplay›n›z.

* ‹lk kez karfl›laflt›¤›n›z sözcük ve kavramlar›n anlamlar›n› sözlükten 
bulunuz.

* Ünite içinde yer alan sorular› cevaplay›p ö¤rendiklerinizi pekifltiriniz.

* Ünitede anlat›lan konular içinde zorluk çekti¤iniz yerler varsa yazarak çal›fl›n›z.

* Çal›fl›rken Aç›k Lise TV programlar›n› izlemeyi unutmay›n›z.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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ÜN‹TE II

ANLATIM VE ÖZELL‹KLER‹

ANLATIMA HAZIRLIK

HAR‹TADA B‹R NOKTA

Bal›khanede hiç tutmayan fiyat bile verilmeyen on on befl dülger bal›¤› kay›¤›n
küpefltesinde hâlâ canl›. ‹nce zar gibi kanatlar›yla titrefliyorlard›. Biraz sonra ifllerini
bitirmifl olacaklar hepsi orta parmaklar›na birer dülger bal›¤› takarak çekip gideceklerdi.
Umdu¤um gibi dülger bal›¤› çorbas› çok evlerde tütecekti. Kay›¤› temizleyenler sekiz
kifliydi.Yedisi bizim adadand›.Sekizincisi zay›f sar› hastal›kl› adam› hiç görmemifltim.
Ne kadar içten bir sevgiyle çal›fl›yordu. Bal›¤›n bol ç›kmaya bafllad›¤› duyuldu¤u
zaman d›flardan da insanlar gelirdi. D›flardan ›r›ba kat›lanlar pay alamazlard›.

Ir›p tayfas›yla reis, gönüllerinden ne koparsa o kadar bal›k verirdi kendilerine. 
O adam da bir dülger alabilmek bu bal›¤› hakedebilmek için elinden geleni yap›yordu.
Nihayet ifl bitti. ‹ki büyük dülger bal›¤›n› reis k›ç alt›na att›. Tayfalardan birine bunu
bize götürün sonra dedi. Ötekileri pay yap. Üçer tane alanlar oldu. D›flardan gelen bir
tane versinler diye bekledi.Yüzünde tatl› bir gülümseme ve çal›flmaktan do¤abilmifl
hafif bir k›rm›z›l›k vard›. Bu k›rm›z›l›k pay da¤›tan adam›n elinde tek bal›k kal›ncaya
kadar yana¤›nda durdu.Sonra birden bire uçtu.Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir
hâlde dondu. Sand› ki bütün ömrü böyle donuk bir tebessimle kal›verecek. Adam
etraf›na bak›nd›.Kendine bakan birini gördü. Gülümseme birdenbire yüzünde bir
meyve gibi çürüyüverdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son bal›¤› kay›ktaki adam r›ht›ma
f›rlatm›flt›. Adam›n yüz ifadesi neredeyse eski temiz memnun hâlini taze meyve hâlini
al›verecekti. ‹ki ad›m att›. Elini bal›¤a do¤ru uzatmak üzere e¤ildi. Ama ötekilerden
baflparma¤›na dülger bal›¤› takm›fl birisi kocaman çizmeli aya¤›n› dülger bal›¤›n›n
s›rt›na bast›. Ne o dedi, hemflerim, dur bakal›m. Da¤dan gelip ba¤dakini kovmayal›m
adam elini çekti bir fley söylemedi. Söyleyemezdi. Söyleyecek hâlde de¤ildi. R›ht›m
kahvesine do¤ru yürüdü.D›flardan kahvenin önündeki seyircilerden biri seslendi. B›rak
yahu o adam da çal›flt›, veriver bir tane ne olur, kalkm›fl nerelerden gelmifl iflte. Ne
yapal›m gelmesinler, o bal›¤›n bir iki buçuklu¤u var. Bal›k ç›kmad›¤› zaman
yanaflm›yorlar a¤› temizlemeye hiç ya¤ma yok hemflerim.Kay›ktakilerden hiçbiri
kalk›p da ay›pt›r yahu ver adama demedi. Bir ikisi en umduklar›m konuflacak gibi 

HAZIRLIK

Modern Türk edebiyat›n›n öncülerinden Sait Faik Abas›yan›k’›n Haritada Bir
Nokta adl› hikâyesini okuyacaks›n›z.

Hikâyenin kurgusunda anlat›ma haz›rl›k bölümünü dikkatle inceleyiniz.

☛
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oldular. Bekliyorum. fiimdi umduklar›mdan birisi pay›na düflen bal›klardan birini en
küçü¤ünü adama do¤ru f›rlatacak diye bekledim.Reis kahvenin önünde kahvesini
öttürüyor kay›¤›n as›l tayfas›na keyifle bak›yordu. Hadiseye kar›flan adam ay›p yahu
dedi, ay›p.Bu sefer konuflacaklar›n› hatta paylar›na düflen bal›klardan en küçü¤ünü
f›rlatacaklar›n› sand›klar›mdan biri, sen kar›flma bakal›m babal›k, fazla söylenmeye
bafllad›n.Ay›p ne demek. Baban›z›n mal› m› bu deniz sizin? Onun babas›n›n mal› m›?

De¤il ama gelmifl kay›¤›n›zda çal›flm›fl bir kere. Kim gel de çal›fl demifl bir kere,
kim demifl, gelmeseydi. Bal›k verilmemifl adam, kahvenin bir iskemlesine çökmüfltü.
Kahveci bafl›na dikilmiflti. Kahveciye kalkaca¤›z kalkaca¤›z, dedi aya¤a kalkt›. Kendisi
için laf› iflitmifl adam zarar› yok hemflerim vermesinler istemez, dedi ve gözüken 
vapura yürüdü. Küçük ad›mlarla bir flarlo gibi seyirterek uzaklaflt›. Söz vermifltim kendi
kendime yaz› bile yazmayacakt›m. Yaz› yazmak da bir h›rstan baflka neydi? Burada
namuslu insanlar aras›nda sakin ölümü bekleyecektim. H›rs hiddet neme
gerekti.Yapamad›m. Kofltum tütünceye kalem kâ¤›t ald›m. Oturdum. Adan›n tenha 
yollar›ndan geçerken can›m s›k›l›rsa küçük de¤nekler yontmak için cebimde tafl›d›¤›m
çak›m› ç›kard›m.Kalemi yonttum.Yonttuktan sonra tuttum öptüm.Yazmasam deli 
olacakt›m.

Sait Faik Abas›yan›k

Son Kufllar
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AÇIKLAMALAR

Tarih yaz›yla bafllar. Tarih, geçmiflte toplumlar›n yaflay›fllar›n› uygarl›klar›n›
i n c e l e r.Öyleyse uygarl›¤›n dayand›¤› temel, iflaretlerdir. Harflerdir. Sözcüklerdir.
K›saca yaz›d›r, anlat›md›r.

Bir toplumun kültürel birikimini, de¤erler sistemini geride b›rakt›¤› yaz›l› 
belgelerde buluruz. Bu yüzden insano¤lunun en flafl›rt›c› bulufllar›n›n bafl›nda yaz› gelir.
Yaz› bulunmasayd› insanl›¤›n binlerce y›l içinde yaflad›klar›, günümüze kadar gelmeyecekti.
‹nsano¤lu yaz›y› bularak düflünmeyi duygu ve düflüncelerini baflkalar›na ulaflamaya-
cakt›.

Kendinden sonrakilere iletmenin yoluna da bulmufl oldu. Bütün zamanlarda
insanlar›n yaz›l› kültür etraf›nda toplanmalar› her geçen gün kendilerini gelifltirmeleri
de yaz› ile sa¤land›. Düflündüklerini, yaflad›klar›n›, gördüklerini yaz›ya döken insan
öldükten sonra da dünyada bir iz b›rakabiliyordu. Yaz› art›k insao¤lunun ortak akl›,
belle¤iydi.

‹nsan düflüncesini yazarak gelifltirebilir. Yazman›n bütün ça¤larda vazgeçilmezli¤i,
eflflizli¤i nereden kaynaklanmaktad›r.

Horatius’a göre, “Bilgi, iyi yazman›n kayna¤›d›r.”

‹lya Ehrenb u rg, “ Baflkalar›n›n duyduklar›n› kendimde duyabilmek için
y a z › y o r u m . ” d e r. Öyleyse baflka insanlar›n ac›lar›n› sevinçlerini, kederlerini,
kayg›lar›n›, içimizde duymak için yazar›z. 

Fareler ve ‹nsanlar , roman›yla tan›d›¤›m›z John Steinbeck’in deyifliyle yazmak
en büyük gereksinimdir.

Selahattin Batu, “Ancak yazmaya bafllay›nca bir gerçek oluyorum. Kiflili¤im
ancak o zaman ›fl›¤a dönüyor. Bir devirden belirsizden flekillere do¤ru kurtuluyorum.”
diyerek insan› kiflili¤ini bulman›n alt›n› çizmektedir.

K›saca; Haldun Ta n e r’in de dedi¤i gibi, “ Yaflamak yazmakt›r.” Hepimiz biliyoruz
ki iyi metin oluflturarak söyleyeceklerimizi düzgün anlafl›l›r bir biçimde anlatmak
zorunday›z.

Hayat›m›z›n hemen her döneminde karfl›m›za ç›kan yaz›l› anlat›mda bulunmas›
gereken baz› özellikler vard›r. Bu nitelikler sözcüklerin do¤ru seçilmesi, cümlelerin
gere¤i gibi kurulmas› ve birbirlerine mant›ksal bir ilgiyle ba¤lanmas›, 
konuda birli¤in sa¤lanmas›, bilgilerin do¤rulu¤u, duygular›n içtenli¤idir. Bu
sayd›klar›m›n yan›s›ra anlat›ma uygun bir iletiflim biçimi seçilmesi,yaz›m kurallar›na
uyulmas›, noktalama iflaretlerinin yerinde kullan›lmas›, yaz›l› bir metinde bulunmas›

Niçin yaz› yazd›¤›m›z› düflündünüz mü?☛
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gerekenlerin bafl›nda gelir. Sözcükler anlat›m›n bafll›ca ögesidir. Anlat›mda sözcüklerin
do¤ru seçilmesine her zaman özen gösterilmelidir. Ünitenin bafl›nda modern Türk
hikayesinin öncülerinden Sait Faik Abas›yan›k’›n “Haritada Bir Nokta” adl› hikâyesini
okuduk. Yazar, tan›k oldu¤u kendisini çok üzen bir olaydan yola ç›karak, yazd›¤› ünlü
hikâyesinin sonunda flöyle der, “Söz vermifltim kendi kendime yaz› bile yazmayacakt›m.
Yaz› yazmak da bir h›rstan baflka neydi? Burada namuslu insanlar aras›nda sakin ölümü
bekleyecektim. H›rs, hiddet, neme gerekti. Yapamad›m kofltum tütüncüye. Kalem kâ¤›t
ald›m oturdum. Adan›n tenha yollar›nda  geçerken can›m s›k›l›rsa, küçük de¤nekler
yontmak için cebimde tafl›d›¤›m çak›m› ç›kard›m. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra
tuttum öptüm.Yazmasam deli olacakt›m.”

Bu finalden yaz›n›n, anlat›m›n insan için ne kadar anlaml›, önemli, vazgeçilmez
oldu¤unu anl›yoruz.Ancak yazmaya bafllamadan önce ve sonra dikkat edece¤imiz nok-
talar› hiç akl›m›zdan ç›karmadan.

Duygular›m›z›, düflüncelerimizi, zaman zaman çeflitli zorunluklarla, d›fla vurmak
zorunda kal›r›z. Bu bazen bir mektupla ya da bir hikâyeyle dile getirdi¤imiz duygu ve
d ü fl ü n d ü k l e r i m i z d i r. Bütün yaz›l› anlat›mlar›n ç›k›fl noktas› budur. Yazan 
kendini ifade eden herkes baflkalar›yla iletiflim kurmak ister. Ceyhun Atuf Kansu,
yazma iste¤ini afla¤›da okuyaca¤›n›z bir yaz›s›nda kendisini yazmaya itenin ne
oldu¤unu sorgular.

Kendi kendine “ Beni yaz› yazmaya iten nedir?” Yazma bir çeflit eylemdir. Ac›y›
yok edebilir miyim? Karanl›¤› , tutsakl›¤›, yok edebilir miyim? Burada fliir düz yaz›
eylem gücü kazan›r. En sonu bir bireyim ben. Bir tek insan›m. Benim eylemimdir yaz›.
Bireysel eylemimdir. Bir de deyimleme içgüdüsü var.Bir içgüdüdür yaz› yazmak. fiiir,
müzik, resim, deyimleme içgüdüsü. Kendini, do¤ay›, toplumu, insanlar› ve sonsuz
ç›kmaz›, ölümü deyimleme ama insan en çok neyi deyimleyebilir, kendisini.

Yazmak dünyay› tan›maya çal›flmak, kendisiyle ve baflkas›yla iletiflim kurmakt›r.
Böylece yaz› yazan insan›n tafl›d›¤› bir sorumluluk oluflur.Bu bir bak›ma toplumsal
sorumlulu¤u da beraberinde getirir. ‹flimiz ne olursa olsun bir flekilde yaz›flmay› 
gerektirir. Eninde sonunda ancak yazmaya ait, temel bilgi ve beceriler elde edilmeden,
bu konuda baflar› kazanmak oldukça zordur. Mektup, rapor, dilekçe, araflt›rma ve
inceleme gibi yazmaya dayanan türler, özel bir yetenek ve yarat›c›l›k gerektirmez.
Yazmaya ilgili bilgi ve beceriler kazanan herkes bu tür yaz›lar› yazabilir. Herkesten bir
roman, bir oyun yazmas› beklenemez. Buna karfl›l›k herkesten duygular›n›,
düflüncelerini , hayallerini bafl›ndan geçenleri karfl›s›ndakilere anlatabilmesi beklenen
bir davran›flt›r. Hangi türde olursa olsun yaz› yazma süreci masa bafl›na oturmaktan
önce bafllar.

Yaz› yazmak bir al›flkanl›k m›, yoksa bir ihtiyaç m›d›r?☛
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YAZMADAN ÖNCE

Yazmaya bafllamadan önce yapaca¤›m›z haz›rl›klar yaz›m›z›n sa¤lam bir yap›s›
olmas›n› sa¤layacakt›r.Akl›m›zdan geçenleri tasarlad›klar›m›z› bafll›klar hâlinde küçük
notlar hâlinde belirlersek hepimiz için çok k›ymetli olan zaman›m›z› yitirmemifl oluruz. 

Bunlar›n bafl›nda gözlem yapmak gelir. Ünlü Frans›z yazar Jean Paul Sartre, Söz
Oklar› adl› eserinde yazarl›¤a yönelifl döneminde dedesinin kendisine “ Yaln›z gözleri
olmak yetmez, onlardan yararlanmay› da ö¤renmeli insan.” dedi¤ini anlat›r.

“ Gözledim. Yürek karart›c› ve aldat›c› bir oyundu bu. Kaba kadifeden koltu¤un
önünde dikilmek ve uzun uzun bakmak gerekiyordu. Söylenecek ne vard›? Olsa olsa
koltu¤un yeflil ve pütür bir kumafl›yla kapl› oldu¤u, iki kolu , dört aya¤›, üzerinde iki
tane a¤açtan çam kozal›¤› tafl›yan bir arkal›¤› tafl›d›¤› söylenebilirdi.fiimdilik bu
kadard› ama yeniden dönecektim bu konuya. Gelecek sefer daha iyisini yapacak, sonun
da onu avcumun içi gibi tan›yacakt›m. ‹leride bu koltu¤u anlat›¤›m zaman, okuyucular,
aman ne kadar incelenmifl , ne kadar iyi görülmüfl, aman ne kadar do¤ru, iflte size
uydurma olmayan çizgiler diyeceklerdi. Gerçek bir kalemin yazd›¤›, gerçek sözcüklerle,
gerçek nesneleri anlatarak benim de gerçek olmamam için ifle fleytan›n kar›flmas›
gerekirdi. K›sacas› her zaman bana bilet soracak biletçiye verilecek cevab› biliyordum
ben.”

Jean Paul Sartre

Söz Oklar›

Hangi konu olursa olsun söyleyebileceklerimin olabilmesi o konudaki gözlem ve
yaflant›lar›m›n bulunmas›d›r. Bir eflyaya uzun bir süre bakmak, onu ayr›nt›lar›n›
görmemize imkân sa¤lar. Bir zaman sonra o eflya neredeyse  bizim hayat›m›z›n bir
parças› hâline gelir. Bir yaz›da anlatacaklar›m›z› bulmam›zda gözlemin etkisi büyüktür.
Yaz› yazmak gözlemlerimizi aktarmak de¤il midir? Gözlemden yararlanman›n ilk
aflamas› bakmas›n› bilmektir. Bunu Mustafa Nihat Özön flöyle dile getirir:

“Okul hayat›n›n bafllad›¤› andan sonra çocu¤u düzenli bir gözlem e¤itimi alt›nda
bulunduruyoruz. ‹lkokul hayat›nda bafllayan bu e¤itimin verimi çok dar bir alanda
kalm›fl ve basmakal›p denilecek birkaç örne¤in içine s›k›flm›flt›r.

Çevremizde olan fleyleri, gözlerimizde bir sakatl›k yoksa, görürüz, fakat bunlara
bakmayabiliriz. Onun için görmek ile bakmak aras›ndaki ayr›m› unutmamal›. Bu iki
kelimeyi birbirine çok kar›flt›r›r›z. Konuflma dilinin baz› deyimlerinde bunu ay›rt 
edenler vard›r: K›zg›n birinin, “Bana bak!” demesinden kendisine önem verilmesini
baflkalar›na benzemeyen bir huyda bulundu¤unu anlatmak istedi¤ini; “fiuna bak!”
diyen birinin de karfl›s›ndakinin hofla gitmeyen ayk›r› bir ifl ya da durumunu anlatmak

Yazmaya bafllamadan önce ataca¤›m›z ilk ad›mlar nelerdir? Araflt›r›n›z.☛
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istedi¤ini herkes bilir.

Görmek, bilinçd›fl› bir hal ya da harekettir. Göz aç›k bulundu¤u zaman d›fltaki
nesneler ister istemez ona çarpar. Hiçbir fley düflünmeyerek gezdi¤imiz zaman
gökyüzünü, a¤açlar›, akarsuyu görürüz; evleri, insanlar› görürüz; ya¤mur ya da kar
ya¤d›¤›n› görürüz… Bunlar›n izleri birbiri ard› s›ra gelir, birbirini silerek geçer. Bir
süre sonra bu görmüfl olduklar›m›z› zar zor, eksik gedik hat›rlar›z.

Bakmak, iradeli ve düflünceli bir ifltir. Bir an›t, güzel bir yap› önünde dururuz,
e¤er kendimizi ona bakmaya zorlarsak, onun güzel taraflar›n› ç›kart›r›z; üslubuna
orant›lar›na bakar›z. Bir bahçeden geçerken, bir asker geçiflini seyrederken, e¤er onlara
bakacak olursak öteki bahçelerden, baflka askerlerden onlar› ay›ran noktalara bakar›z.

Bir fleye bakan bir kimse, yani gözünün önüne yay›lm›fl fleyleri düflünceli bir
flekilde görmeye çal›flan bir kimse, onlar› tan›maya, ilerisi için karfl›laflt›rma noktalar›
ç›karmaya, az çok aç›k ve sürekli bir an› elde etmeye çal›flan kimse demektir.

Görmek, organlar›m›zdan birinin do¤al bir iflidir. Nefes almay› nas›l ö¤renmiyorsak,
görmeyi de ö¤renmek zorunda de¤iliz. Bakmak ise görüflümüzün e¤itimi ile olur. Gayet
sade ve normal olan bu e¤itim, çok defa önem verilmemek yüzünden, yap›lm›yor ve
insanlar›n ço¤u bakmay› bilmiyorlar.”

Madam Bovary’nin yazar› Gustave Flaubert gözlemle ilgili olarak yazarlara
flunlar› söyler. “ Kimsenin görmedi¤i ya da söylemedi¤i, bir yaz›y› bulmak için, olay-
lara gerekti¤i kadar uzunca dikkatli bak›lmal›.” 

NOT ALMAK

Hat›rlanmas› için, yaz›lan k›sa yaz›ya “ not”,  onun için yap›lan çal›flmaya da not
tutmak denir.

Not alma konusuna girerken özellikle Ali Canip Yöntem’in ald›¤› notlar›
okuyal›m. 

“ Pazartesi 23 fiubat 1920, Dün gece Ömer neredeydi? Mektupta hastaland›.
Anneme , ‘Hazin Teyze Canip gibi ben de s›tmaya tutuldum galiba.Bafl›m a¤r›yor!’diye
flikayet etti. Annem : ‘Ah evlad›m mevsim k›fl sokaklarda geç kal›yorsun. Kendini
üflütüyorsun. Dur sana ›hlamur kaynatay›m iç. Erkence yat.’ dedi. Ömer hakikaten
hasta. Bize geldikçe geç vakte kadar kahkaha atar konuflurduk. Bu gece mütemadiyen
“Bafl›m çok a¤r›yor.” dan baflka bir fley söylemedi. Ihlamur içti. Bir iki aspirin 
komprimesi de ald›. Hemen yatt›.

Bu sabah erkenden evine gitti. Ben de ‹stanbul’a iflime indim. Geç vakit döndüm.
Kendisine u¤rad›m. Yata¤›n› sobal› odas›na sürüklemifl yatm›flt›. ‘Nas›ls›n?’ dedim.
‘Aman bafl›m sanki çatlayacak ne oluyorum?’ diye cevap verdi. Beraber bize gitmemizi
teklif ettim. ‘Yolda üflürüm de hastalan›r›m.’ diye reddetti.”

Ömer Seyfettin’in Ölüm Hastal›¤›’na Dair  Notlar›m

❂
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Bir de Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu’ndan küçük bir bölüm okuyal›m.

“Bugün dördüncü pansuman. Operatör :

- ‹yidir, dedi.

- Muayene s›k›nt›s› alt› saat uykuya ayr›l›rsa hergün sekiz saat bofl. Yar›n hastane-
den ç›kaca¤›m, d›flar›da yaflamaktan korkuyorum. Annem Mithat Bey ve arkadafllar
içeri girdiler. Haydi.”

Peyami Safa

Hat›rlanmas› gereken fley k›saca bir yere yaz›l›r. Bu not unutman›n önüne geçer.
Not alma her fleyi kâ¤›da, bilgisayara geçirmek anlam›na gelmez.Rastgele al›nan not-
lar›n bir de¤eri yoktur. Notla birlikte not ç›karma, küpür birlefltirme, al›nan notlar›
de¤erlendirip zenginlefltirme, bölümleme yollar›ndan da faydalanmak gerekir.

Not tutmak; okurken her zaman akl›m›z›, anlay›fl ve yetene¤imizi uyan›k tutar;
dikkat etmeyi , karar vermeyi ö¤retir.

Notlar amaca göre ç›kart›l›r veya tutulur. Not alma al›flkanl›¤›n› kazanan insan
yapaca¤› ifli önceden tespit eder. Maddeler hâlinde bir yerlere yazar.‹htiyac›na göre not-
lar›n› düzenler.

Örne¤in markete giderken evinin günlük eksiklerini not etmeyenler ço¤u zaman
al›nacak fleylerin baz›lar›n› unuturlar.

Üç türlü not al›n›r.

1. Duyduklar›n›zdan not almak

Duyduklar›n›zdan not alabilmek için “ zaman” çok k›sad›r. Bu  k›sa zamanda
duydu¤unuzu ayn› flekilde yazmak isteseniz siz bir cümleyi yaz›ncaya kadar konuflan
çok seyler söylemifl olacakt›r. Notu aynen yazarak de¤il, konunun özünü, temel ögeleri-
ni hat›rlat›c›, noktalar›n› k›saltarak anlam› sizce bilinen iflaretlerden, simgelerden yarar-
lanarak almal›s›n›z. Ayr›ca elinizi çabuk tutmal›, konunun özünü kaç›rmamaya
çal›flmal›s›n›z.

Unutmay›n›z ki, not almak  tam ve net anlamak ö¤renmenizi kolaylaflt›racak ,
dersleriniz ö¤renmekteki  güçlüklerinizi giderecek, zaman kaybetmenizi önleyecektir.

2. Okuduklar›n›zdan not almak

Derste, çal›fl›rken, ansiklopedi veya ‹nternet gibi kaynaklardan, gazetelerden,
dergilerden yararlan›rken yapt›¤›n›z çal›flmaya okuduklar›n›zdan not almak denir.

Yukar›daki  iki not örne¤ini karfl›laflt›r›n›z. Aralar›nda ne farklar vard›r?☛

❂
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Okurken not almadan konunun özünü, temel noktalar›n› sonradan kolayca
hat›rlayabilecek kadar k›sa bir flekilde yazmal›s›n›z. Al›nt›yla not almay› kar›flt›rma-
mal›. Ayr›ca oldu¤u gibi yazmak yanl›fl›n› da yapmamal›s›n›z.Aynen yazacaklar›n›z
kayna¤›n kendisi varken onu yazman›n hiçbir yarar› olmaz. 

Üzerinde çal›flt›¤›n›z konunun ana noktalar›n› eksik b›rakmadan sonradan kolayca
hat›rlayabilecek flekilde ne kadar k›sa  ve öz yazarsan›z hat›rlaman›z da bu do¤rultu da olacakt›r.

Okuduklar›n›zdan not almak, ders haz›rlamada , bir kaynaktan yararlanmada ,
kendinizi yetifltirmede, gelecek için bilgi ve belgeleri toplamada çok yararl› olur.

3. Gördüklerinizden not almak

Bir gezi yaparken , televizyonda bir film seyrederken ilginizi çeken hofluna giden
genel fleyleri unutmak istemiyorsan›z not alman›z gerekir.Unutmaman›z gereken fley
zaman yeterli olsa da not alman›n kural›n›n de¤iflmeyece¤idir. Not alman›n 
önemini vurgulayan Andre Gide “ Not tutmak, zaman› gelecek içi saklamakt›r.” der.
Tuttu¤unuz notlar gelece¤in birikimidir. Dilerseniz notlar›n›z için bir defter 
kullanabilirsiniz.

Max Jacob ise aç›k okunakl› bir flekilde not tutmam›z› önerir.

Ö¤renmenin baflarman›n, güzel konuflup yazman›n ikisi:

“ Dinlemesini ö¤renmek” ve “Not tutmak” t›r.

Zengin Brezilya topraklar›n›n Atlantik üstünde büyük limanlar›; fiimal’den
Cenub’a do¤ru Para, Mayios, Pernanbouc, Bahia, Rio de Jenario, Santos... bunlar
Amazonyan›n kauçuk ve kerestesinin Tropika hükümetlerinin fleker kam›fl›n›, tütünü ve
kakaosunu St. Paule kahvesini boflaltan alt›n a¤›zlard›r.

K›y›da Bahia kenarlar›n›n yeflil k›fl›n› görüyoruz. Rüzgâr› enginlerden genifl
ç›¤l›klarla esiyor. Bu rüzgâr bofl ufuklarda her vakit böyledir.Arlanza’n›n güvertesinde
Kudüs ve Ankara tepelerinin kas›rga sesi içinde gibiyim.Arlanza büyük bir kavis 
çizerek Bahia flehrine do¤rudur. Moda k›y›lar›nda Kad›köy’e dönünüz; iflte Bahia.

Moda onun sayfiyeleri, korular›n üzerine f›rlayan hususi iklim a¤açlar› olmasa
hakikaten Moda’n›n ve Marmara tabiat›n›n karfl›s›nda bulundu¤umu zannedece¤im.

Yaflayabilmek içi daha Cenub’a inmeli. fiimdi bile buran›n flubat› Bahia 
sokaklar›nda s›cakken bunal›rs›n›z Bir de yaz› tasavvur ediniz.Rio öyle de¤ildir. Monte
Video emsalsiz bir plajd›r.

Falih R›fk› Atay, “Bahia” adl› gezi yaz›s›n› yazmadan önce sizce nas›l bir haz›rl›k
yapm›flt›r?☛
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Rio de Jenariolular›n flöyle bir türküsü vard›r: “Bahia topra¤› güzeldir. Bahial›lar
güzel topra¤›n›zdan ayr›lmay›n›z; ben de Rio da oturay›m.”

Falih R›fk› Atay,

“Bahia”

NOTLARI DE⁄ERLEND‹RMEK

Örne¤in bir seyahat s›ras›nda ald›¤›m›z notlar, bir konuflma s›ras›nda
duydu¤umuz sözler, bir an› gibi özelli¤i olan bilgiler için tuttu¤umuz notlar bir gereç
de¤eri tafl›r.

Bu tür notlar zaman içinde de¤erlenir.Bir düflünce, bir olay yaz›s› gerekti¤inde bu
notlardan bir gereç olarak yararlanabilirsiniz. Böylece çok önceden ald›¤›n›z notlar
gelece¤inizin en de¤erli birikimlerinden olur. Not tutmay› hiçbir zaman ertelememeli,
titizlikle sürdürmelisiniz.

Notlar› de¤erlendirmenin en iyi yolu not defteri, an› defteri, gezi defteri, günce
defteri gibi çal›flmalard›r.

Bu notlardan çok zevkli , ilginç yanlar› olan yaz› konular› ç›karabilirsiniz.
Böylece tuttu¤unuz notlar gerçek anlamda de¤erlendirilmifl olur.

Max Jacob ‘un “Her gün not tutun; aç›k, okunakl›.Duyulmufl derlenmifl bir
kelime, yeniden karfl›lafl›lan bir dünyad›r.” sözünden ne anl›yorsunuz?☛

Not tutman›n dünya edebiyat›ndaki en önemli yans›malar›ndan birisi de ünlü
yazar Dostoyevski’nin “ Yeralt›ndan Notlar” adl› eseridir...☛

ÖZET

“Öz” ad kökünden “-et” ekiyle türetilmifl bir ad olan özet bir söz ya da yaz›n›n
özünü veren k›salt›lm›fl biçimi diye tan›mlan›r. Yap›lan ifle de özetlemek, özet ç›karmak
denir.

Özet için bir baflka tan›mlama ise “ ayr›nt›s›z anlat›m”d›r. Bütün konuflma ve yaz›
türleri birer anlat›m yoludur. Özet ise bunun karfl›t›d›r.

Ö¤renci için özet ç›karmak , özet ç›kararak çal›flmak ve bunun yöntemini 
ö¤renmek baflar› için at›lm›fl en önemli ad›mlardan biridir. Ö¤rencilerin uygulamada
titiz olmalar› gereken konulardan biri özet çal›flmas› yapmakt›r. Yaparak ö¤renmek
ö¤renmenin temel kurallar›ndand›r.

Özet ç›karma; anlat›lanlar›n, konuflulanlar›n, ana s›n›rlar›n› belirtme, bir
hikâyenin bütünü veya bir parças›n› k›saltma bir paragraf›n, bir gazeyete veya fikir
yaz›s›n›n ana fikrini ç›karmad›r.
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Bir eser, bir yaz› özetlenirken; yazar hakk›nda k›sa bir bilgi, eserin bölümleri,
eserdeki kiflilerin önem derecelerine göre s›ralanmalar›, hayatlar›, beden ve karakter
yap›lar›, eserin tümünden ç›kan yard›mc› fikirlerle ana fikir belirtilmelidir.

Özet ç›karma sadece bir metnin uzunlu¤unu k›saltmak anlam›na gelmez. Bunun
için önümüzdeki metnin içeri¤ini kavramak önemli olanla olmayan› kavramak,  fikir-
lerle olay›n ana fikirle olan ilgi derecesini bulmak gerekir. Özdeyiflleriyle tan›nan
Frans›z yazar Alain “Okudu¤unuz metni taklit edin daha iyi. Özetinizi 
renklendirmek üzere yazar›n boyalar›n› kullan›n.” fleklinde ilginç bir yaklafl›m getirir
konuya.

Bir sözün, bir yaz›n›n özetini ç›karabilmek için; o sözün, o yaz›n›n plan›n› 
yapmak o plan›n ana çizgilerini iyi yakalamak gerekir. Böylece o sözü, o yaz›y› daha
iyi daha öz biçimde anlay›p anlatabiliriz.

fiimdi birkaç örnekle özet konusunu biraz daha pekifltirelim.

BOfi ZAMAN

Nedir bu bofl zaman dedi¤imiz fley? ‹flte olmad›¤›m›z zamanlar› bofl mu geçiririz
biz? Hiç de de¤il. Bir tan›d›¤›m Gümrük Müdürlü¤ünden çok bahçesinde yoruluyor.
Baflka biri bütün hafta pazar günü harcayaca¤› gücü toplar durur; daha gün ›fl›madan
s›rtlad›¤› gibi av tüfe¤ini so¤uk ve puslu bay›rlar› gezmeye bafllar. ‹fl dedi¤imiz ne
öyleyse? Tam bilemeyece¤im. Hukukçular bir türlü tan›ml›yorlar ifli, hekimler baflka
türlü. ‹ktisatç›lar›n gözünde fluras› özüyse iflin , politikac›lara göre baflka bir fley öz.
Günlük dilin ifl kavram› bilgece bir tan›m çerçevesi gibi geliyor bana. Geçimini
sa¤lamak için insan›n gerçeklefltirmek zorunda oldu¤u eylemlerle bu eylemlerin
sonucunda baflar›lan fleye ifl deriz genellikle.”‹flten geliyorum.” ,“ Onu iflten ç›kard›lar.”
“ Bu ifl geçindirmiyor evi.”, “ Gitmezlik edemem, iflimden olurum sonra.” çeflidinden
s›k s›k iflitilen konuflmalarada da belirtildi¤i gibi yaflamak için gerekli bir zaman 
kullanman›n ad›d›r ifl. Bu zaman›n karfl›s›nda kendimiz beslenir, giyinir, yak›nlar›m›z›
besler, giydirir, oturma durumlar›m›za çeki düzen veriririz. Buna göre, “ bofl zaman”
deyince ekmek paras› kayg›lar›n›n d›fl›ndaki zaman anlafl›lmal›d›r.

Nermi Uygur,

Güneflte

Bir yaz›n›n özetini yazarken “Kim , hangi yaz›da, hangi konuda, hangi düflünceyi
aç›klam›flt›r?” sorular›n›n karfl›l›¤› verilmelidir. Bu genel kural› flimdi yukar›daki
yaz›ya uygulayal›m.
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“Bofl Zaman” Yaz›s›n›n Özeti 

Yazar Nermi Uygur, “Bofl Zaman” yaz›s›nda bofl zaman örne¤ini konu alarak
“Bofl zaman deyince, ekmek paras› kayg›lar›n›n d›fl›ndaki zaman anlafl›lmal›d›r.” ana
düflüncesini aç›klam›flt›r. “ Geçinmek için tuttu¤umuz belli bir iflin; kimi hofllanarak,
bazen de istemeye istemeye o iflin gereksinmelere ayr›d›¤›m›z ifl zaman›n›n d›fl›nda
kalan zaman bofl zamand›r.” görüflleriyle konu ve ana düflünce gelifltirilmifltir.

Yukar›daki özete bakt›¤›m›zda içinde at›labilecek tek sözcük yoktur. “ Konu, ana
düflünce, görüfller” belirtilmifltir. Ayr›nt›ya girilmemifltir. ‹ki cümle ile özet bitirilmifltir.

Düflünce yaz›s›nda özetin nas›l yap›labilece¤ini genel özellikleriyle aktarmaya
çal›fl›l›r.

Olay yaz›lar›nda olay›n özeti yap›l›r: Olay yaz›lar›nda (roman, hikâye, masal,
destan, an›... ) özet olay›, oluflturan “olay, kahramanlar, zaman, yer, dekor, ana düflünce,
görüfller, duygular” ›n bulunup ç›kar›lmas›d›r.

Sizlere örnek olmas› amac›yla bir roman özeti sunuyoruz:

FAH‹M BEY VE B‹Z

Abdülhak fiinasi Hisar’›n roman›

Fahim Bey, Bursa eflraf›ndan birinin o¤ludur. ‹stanbul’da Galatasaray Lisesi’nde
okumufl, Londra’da elçilik üçüncü katipli¤i yapm›flt›r. Ufak tefek yap›l› küçük ve
yumuk gözlü kendi hâlinde ve saat merakl›s› Saffet  Han›m’la evlidir. Fahim Bey 1908
Meflrutiyeti’nden sonra Hariciye’den ayr›l›r. Bursa’da pamukçuluk yapmak ister.
Tan›nm›fl bir aileden geldi¤i için, baz› kimseler bu ifle para yat›rmaya niyetlenirler,
fakat Fahim Bey’in bir “hayal düflkünü” oldu¤unu anlay›nca vazgeçerler. Fahim Bey
bir fley yapamaz. Ama bu tasar›s›n›n bir gün mutlaka gerçekleflece¤i umudu içinde
‹stanbul’da Galata’da büyük bir iflhan›nda bir yaz›hane tutar, dosyalara, defterlere
gömülür, hayali yaz›flmalar düzenler. Ömrü bir kenar mahalledki evde y›l y›l sona
ererken , tan›yanlar›n kaç›k gözüyle bakageldikleri Fahim Bey, kendi masals›
dünyas›nda mutludur, bir gün sessizce ölür.”

Behçet Necatigil, 

Edebiyat›m›zda Eserler Sözlü¤ü

Siz de bir hikâye ya da roman özeti haz›rlayabilir misiniz?☛
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Yaz› yazma ve konuflmada toplanan bilgilerin ve kiflisel deneyimlerin,
haz›rlanacak metnin yaz›l›fl amac› ve hedef kitlesine göre düzenlenmesi gerekir.
Baflar›l› bir düzenleme için deneyim ve araflt›rmalardan elde edileceklerin k›saca not
edilmesi ve konular›n alt alta yaz›lmas› gerekir. Daha sonra bunlar›n grupland›r›lmas›
birbirleriyle iliflkili olmalar› bir araya getirilmesi gerekir.

Ana düflünce etraf›nda birleflen düflünce, bilgi, deneyim ve örneklerin sebep-
sonuç iliflkisi ›fl›¤›nda düzenlenebilir.

Metnin öyküleme ise öykünün anlat›lmas›nda nereden , niçin ve nas›l bafllanmas›
gerekti¤i üzerinde durulmal›d›r.

Yaz› yazmak için tan›nm›fl yazarlara ait metinlerin örnek al›nmas› her zaman için
iyi sonuçlar verdi¤ini de unutmamal›y›z.

“ ‹ ffet Han›m’› k›pk›rm›z› gözlerle buluyorduk. Uçuk pembe tafta niflan elbisesi eski
gardroba as›lm›flt›. “Üzülmeyin ‹ffet abla,” diyordu annem, “ Nerde ‹ncila gibiler bu
zamanda. K›smeti kapanmad› ya. “ Kendi de inanm›yordu söylediklerine. Kanarya eski
yerine konuldu. ‹ncila ablas›n›n yüzünde yaflanmadan tüketilmifl umut art›¤› gülümsemeler.
Sonra sonra zay›flamaya bafllad›. ‹nce vücudu atefllerle kavruluyordu. “ “Bu yap›l›r
m›yd›?” dedi annem “Bu yapayaln›z, s›¤›naks›z insanlara yap›l›r m›yd› bu?

Ben hiç dü¤ünlere gitmiyorum. ‹çinde akide flekerleriyle bir tek lokumun oldu¤u
pembe kâ¤›d› , açm›flt›m. Pembe kâ¤›t külahta ‹ncila ablam›n soluk baskl› foto¤raf›n›
görmüfltüm. Limonlu¤a kar ya¤›yordu. Kar, çatlak camlardan içeriye ya¤›p eriyordu.

Selim ‹leri , 

Gelinlik K›z

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Yazma ve konuflmada haz›rl›¤›n önemi nedir?

2. Bir yaz› yazmadan önce nas›l bür düzenleme yap›lmal›d›r?

3. Gözlem nedir? Nas›l yap›l›r?

4. Yaz› yazmada deneyimin rolü nedir?

5. Kültür birikiminin anlat›ma nas›l bir katk›s› vard›r?
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ANLATIMDA TEMA VE KONU

HAZIRLIK

Tema soyut bir kavramd›r.

Belli bir ba¤lamda kifli, yer, zaman ve durum bildiren dil birlikleriyle
s›n›rland›r›lmas›, somutlaflt›r›lmas›, anlat›lmas› sonucu konu hâline getirilir.

Buldu¤unuz bir metnin konusunu belirlemeye çal›fl›n›z.

KOLYEL‹ YEfi‹L PAPA⁄AN

Aysar› çiçekleri

Bir gecede açt›lar

Kar a¤açlar›

Eridiler bütün gün

Bense yatt›¤›m yerden

Kokular›n› duydum

Tavana vuran

Ifl›klar›n› gördüm.

Necati Cumal›

Do¤a renk demektir.

Karmen k›rm›z›s›, afl› boyas›, gelin al›, firuze mavisi, camgöbe¤i, laci, çimen
yeflili, safran sar›s›, Çin beyaz›, kartal kuflu gibi beyinlerde pervaz eder.

Kimi paraflütçüdür. Kibar hoppas›, canberaber, ba¤›rtlak. Kimisi de kiraz bülbülü,
sar› sevda gör beni, güllüdiba, flahbenek ya da kolyeli yeflil papa¤an. Topu da ç›ng›r
ç›ng›r kahkaha atarlar. Gülbank sesleriyle ayyuka, gökkubbenin doru¤una yetiflirler.

Gerçi güzbeyinde yeflil gözlü a¤açlar›n ço¤u uykuya yatar. Bafllar›n› yast›¤a
yap›flt›rmadan önce de urbalar›n› p›rnam p›rnam parçalay›p sokaklara serperler ama
serviler, kurtba¤›rlar›, maz›lar, sedirler dimdik ayaktad›r. Yeflillerini soyunmaya da hiç
mi hiç yanaflmazlar.

Aral›kta, bir oyun da oynan›r. Atkestaneleri yeflil fularlar›n› silkelemeden önce bir
süre tarç›ni bir gece giysisine bürünür.

Beri yandan açelyalar k›rm›z›lar›n›, kadife çiçekleri sar›lar›n› ve tahinilerini,
güller k›rm›z›, beyaz ve sar›lar›n›, Afrika menekfleleri morlar›n›, s›klamenler de
s›klamenlerini daha uzun süre bahçelerde ya da odalarda dolaflt›r›rlar.

☛
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Atefldikenlerine de bin teflekkür ki, hemen hemen bütün k›fl havaya k›rm›z›lar›n›
f›rlat›rlar.

Kas›mpatlar› da sar›l›, portakall›, pembeli ve de beyazl› cümbüfllerle sonbahar ve
k›fl›n dima¤›n› kokuland›r›r.

Haa kaktüsler de b›kmazlar, usanmazlar, flank flank, maviliklerini ba¤›r›rlar.

Do¤a bir kutu. ‹çi serüven dolu. Ama ku¤urdamas› yeflil üzerinedir. Yaz›m›z›n
flekerini art›rmak için belirtelim ki, Baudlaire de yeflilin, do¤an›n temelini
oluflturdu¤unu yineler. Ona göre yeflil her tonla kolayca ba¤dafl›r. Yaln›z sar› ve maviye
yüz vermez. Maviye sadece “yapyaln›z ve anlafl›lmaz” ad›n› verdi¤i siyahlar koflarsa
koflar.

Kandinsky tadlar›n bir rengi oldu¤una inanan insanlardan da açar. Dresdenli bir
doktorun kelli felli bir hastas› varm›fl ki, kimi soslardan mavi bir tad al›rm›fl. 

Ahmet Rasim de renklere özel bir ilgi gösterir. Ördekbafl›, kumrugö¤sü, sincabi,
yan›k al, menekfle moru çarflaflar onu hop oturtur, hop kald›r›r. Hele fes rengi samani,
f›nd›ki, laci, kanarya, fleker rengi, zeytuni, ekfli karadut ifllemeli olanlar›na bay›l›r.
K›sacas›, renk panoramas›n›n bir ucundan girer, bir ucundan ç›kar.

Salâh Birsel

AÇIKLAMALAR

Hayat›m›z boyunca okur, gerekti¤inde de yazar›z. Dinler ve konufluruz.
Okuduklar›m›z›n, yazd›klar›m›z›n, dinlediklerimizin konufltuklar›m›z›n mutlaka bir
konusu vard›r.

Üzerine söz söylenen, yaz› yaz›lan her fley konudur.

Bu tan›mlamaya göre atasözü, özdeyifl gibi bir düflünce; bayrak, insanl›k,
çal›flmak, sorumluluk… gibi bir kavram; sevgi, sab›r, hoflgörü, ba¤l›l›k, korku… gibi
bir duygu; yaflanan, görünen, okunan, tasarlanan bir olay; “bir fleyin içinde bulundu¤u
koflullar›n hepsi” diye tan›mlanan bir durum… konu olabilir.

‹ste¤imizi anlatmak için üzerinde durdu¤umuz problem veya içinde hareket
etti¤imiz çerçeve de konudur.

Konuyu genifl ve dar kapsaml› olmak üzere iki ayr› görüflle ele almakta yarar
vard›r… Genifl kapsaml› konulara  genel konular, dar kapsaml› konulara da s›n›rl›
konular diyebiliriz.

Okudu¤unuz “Kolyeli Yeflil Papa¤an” adl› denemenin konusunu söyler misiniz?☛
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I

ANKARA

fiehrin tarihi bu çehreyi yanlamaz. O bütün Orta Anadolu’ya bir iç kale vazifesi
görmüfl, eteklerinde daima tarihin büyük dü¤ümleri çözülüp ba¤lanm›flt›r. Etilerin ,
Firikyal›lar›n, Lidyal›lar›n, Roma ve Bizans’›n, Selçuklu ve Osmanl› Türklerinin
zaman›nda bu, hep böyle olmufltur. Roma kartal› fiarka do¤ru uçuflu için bu kaleyi
seçmifl, Bizans-Arap mücadelesinin en kanl› safhalar› burada geçmifltir. Selçuk
zaman›nda Bizans’›n Anadolu içine son savleti 1197 y›l›nda burada k›r›lm›flt›r.
K›l›çarslan’›n ve Melik Daniflmend’in müflterek zaferi olan bu muharebeden sonra
Bizans kartal› bir daha Anadolu’da uçamaz. Y›ld›r›m, Timurlenk’le yani talihinin zehir-
den ac› yüzü ile yine Ankara’da karfl›lafl›r. K›sacas› Anadolu k›tas›n›n kaderinde az çok
de¤ifliklik yapan vakalar›n›n ço¤u onun etraf›nda geliflir. Bu hadiselerin en mühimi
flüphesiz en sonuncusu olan ‹stiklâl Savafl›’d›r. Bu muharebe sadece Türk milletinin
kendi hayat haklar›n› yeni bafltan kazanm›fl oldu¤u harp de¤ildir. Hakikatte 26 A¤ustos
sabah› Dumlup›nar’da gürleyen toplar, iktisadi ve siyasi esaret alt›nda yaflayan bütün
fiark milletleri için yeni bir devrin bafllad›¤›n› ilan ediyordu. Onun içindir ki bundan
böyle her zincir k›r›l›fl›n›n bafl›nda Ankara’n›n ad› geçecek ve her hürriyet mücadelesi,
Sakarya’da, ‹nönü’de, Afyon’da, Kütahya ve Bursa yollar›nda ölenlerin ruhuna
kendili¤inden ithaf edilmifl bir dua olacakt›r.

Ahmet Hamdi Tanp›nar

II

B‹Z‹M AKDEN‹Z

Akdeniz k›y›lar›, Anadolu da¤lar›n› siper alm›fl olan milletin öz mal› idi ve öyle
k a l a c a k t › r. Bu da¤lar›n önünde yerleflmeye özenen her istilac›, birgün sökülüp
at›lm›flt›r.

Anadolu millî olmaya mahkum bir memlekettir; onun ne toprak ne de halk birli¤i
bozulabilir.

Bu k›y›lar›n saadeti, iç topra¤›n, sarp ve yalç›n da¤lar›n zahmetini çeken 
insanlara ait olmal›d›r. ‹ç toprak, bu k›y›larda teneffüs eder ve buradan bask› gördü¤ü
zaman, bo¤az›na bas›lan bir dev gibi tarihinin görmedi¤i kahramanl›k destanlar›n›
yarat›r.

fiu da¤lar›n üstünde Türk hürriyetinin sesi asla dinmemifltir.

Türk Akdeniz’de, bizim olan ve olmayan bütün medeniyet hat›ralar›n›n hepsini
geçecek olan cumhuriyet medeniyetini kuraca¤›z.

Falih R›fk› Atay
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III

EV SEVG‹S‹

Küçük büyük ailelerin bir baba yurdu vard›. Dar, kald›r›m› bozuk bir soka¤a
bakan ya¤murlar ve f›rt›nalarla d›fl manzaras› kararm›fl bir evde gözlerimizi dünyaya
açard›k. Bu evin küçük-büyük herhâlde bir bahçesi olabilir. Bu bahçenin her taraf›
kendi ellerimizle ifllenirdi. Annemiz, babam›z bize baz› ihtiyar kay›s› a¤açlar›n› 
göstererek bunlar› büyükbabam›z›n, afl›s›n› bilmem nereden alarak yetifltirdi¤ini;
çocuklar›n da onun alt›nda oynad›klar›n› anlat›rlard›.

Evin içinde evde beraber yaflard›k. Ufak tefek tamirlerini babam›z›n kendi eliyle
yapt›¤›n› görür, o merdivenin üzerine ç›karak bir taraftan çivi çakarken, düflmesin diye
merdiveni biz tutard›k. 

Bu a¤açlar, tahtalar, çiviler, kiremitler cans›z birer madde de¤illerdi. Bizimle
beraber yafl›yorlar, bize geçmiflten, büyükannelerimizden, büyükbabalar›m›zdan 
haberler getiriyorlard›. Biz onlar›n içinde mazi ile birlefliyor, onlarla maziye kök
sal›yorduk. 

Evimizin içindeki odalar›n her birinin, sevinçli yahut ac›kl› tarihleri vard›r: ‹flte
bu sofada büyükbabam›z ölmüfltü, flu odada annemizin gelinli¤inde bafl›ndan para 
serpilmiflti… evimiz, ailemiz ve biz, hep bir vücut idik.

Bu ev sevgisi maddi bir avuç toprak, bir y›¤›n tahta ve s›va sevgisi de¤ildi. Biz,
evimiz içinde , ailemizi, muhitimizi, ecdad›m›z› severdik. Bu sevgi, ruhumuz için bir
sükunet ve ferahl›k, bir inanç ve irade kayna¤› teflkil ederdi. 

Hüseyin Cahit Yalç›n

Yukar›daki üç yaz›y› dikkatle okudu¤unuzda göreceksiniz ki üçünde de s›n›rl›
birer konu ifllenmifltir. Birinci yaz› Ankara’y› bütünüyle ele almam›fl, onun yaln›zca 
tarihsel önemini ifllemifltir. ‹kinci yaz› Akdeniz konusunu s›n›rland›rm›fl, bizim Akdeniz
olarak daraltm›flt›r. Böylece Akdeniz’in Anadolu topra¤› ve halk›yla olan s›k› ba¤lant›s›
üzerinde durmufltur. Üçüncü yaz›da ise ev genel konusu, ev sevgisi fleklinde
s›n›rland›r›lm›flt›r. Genel anlamda bir yap›s› üstünde de¤il, kendi evleriyle eskiden beri
süregelen hayat ba¤lant›s› sonucu do¤an sevgi üzerinde durulmufltur. Bu nedenle de üç
yaz› da güçlü bir anlat›m özelli¤i kazanm›flt›r.

Yukar›daki “Ankara”, “Bizim Akdeniz” ve “Ev Sevgisi” bafll›kl› yaz›lar›n ortak
özelli¤i nedir?☛
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Her konunun bafll›ca dört ögesi vard›r.

1. Konunun Dayana¤› / Düflüncenin Özü

2. Görüfl / Yard›mc› Düflünceler

3. Görüfl Aç›s› / Yard›mc› Düflünceler

4. Yaz› Türü

1. Konunun Dayana¤› / Düflüncenin Özü:

Bir konunun dayana¤›; onu özü ana fikridir. Örne¤in “Ankara” adl› yaz›n›n konu
dayana¤› her zincir k›vr›l›fl›n›n bafl›nda Ankara’n›n ad›n›n geçece¤idir. Yan›ndaki öteki
düflüncelerin tümü bu ana düflünce etraf›nda toplanmaktad›r. ‹kinci yaz›da Falih R›fk›
Atay, konu dayana¤› olarak Akdeniz’in bize ait olan kesiminde, tarihsel uygarl›klar›
aflacak cumhuriyet uygarl›¤›n›n kurulaca¤› düflüncesini ele al›yor. Üçüncü yaz›da
Hüseyin Cahit Yalç›n ev sevgisinden yola ç›karak bu sevginin bir avuç toprak, tahta ve
s›va sevgisi olmay›p ev kavram› içinde aile, çevre ve atalar›m›z›n sevgisi oldu¤unu
konusuna dayanak yapm›flt›r.

2.Görüfl / Yard›mc› Düflünceler:

Dayana¤› yani ana maddesi belirlenen konunun anlat›m yönünden tespiti görüfl 
noktas›n› ortaya koyar. Örne¤in yukar›daki Ankara yaz›s›n›n görüfl noktas›, tarihin
büyük dü¤ümlerinin Ankara’da çözülüp ba¤lanm›fl olmas›d›r. Bizim Akdeniz yaz›s›nda
ise görüfl noktas›, k›y›lar›n sa¤lad›¤› mutlulu¤un, iç topra¤›n, sarp ve yalç›n da¤lar›n 
zahmetini çeken Türk halk›na ait olaca¤›d›r.

3. Görüfl Aç›s› / Yard›mc› Düflünceler:

Anlat›m›n kapsad›¤› alana görüfl aç›s› denir. Anlat›m›n aç› derecesi
s›n›rland›r›lmazsa konu bütünlü¤ünü yitirir. Görüfl aç›s›n›n gere¤inden çok genifl tutul-
mas› anlat›m› da¤›t›r ve gereksiz ayr›nt›lar›n yaz›ya girmesine neden olur. Bu yönüyle
görüfl aç›s›n›n iyi tespit edilmesi gerekir.

4.Yaz› Türü:

Konunun ifllenmesine uygun düflecek yaz› türünün seçimi de çok önem tafl›r.
Konu, tafl›d›¤› fikir, duygu ve düflünce yönünden makale, söylefli, an› vb. yaz› türlerine
göre de yaz›lmay› gerektirebilir. Bir yaz›n›n hangi türde yaz›laca¤›, o konunun
dayana¤› ile görüfl noktas›n›n niteli¤inden anlafl›l›r.

Ev Sevgisi adl› yaz›n›n görüfl noktas›n› da siz bulur musunuz?☛
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TEMA / ANA F‹K‹R

Her eserin üç ögesi vard›r: Konu, ana fikir, tema.

Hangi tür yaz› olursa olsun ana fikir yaz›n›n özü demektir. Bu yaz›daki
yard›mc› fikirlerin tümü, bu ana fikir yani öz çevresinde toplan›r.

Tema, konudan ayr› bir fleydir. Çoklar› konu ile temay› birbirine kar›flt›r›rlar.
Baz› kez temaya konu, baz› kez de konuya tema derler.

Tema, bir yaz›da ifllenen ve gelifltirilen görüfl, düflünüfl ya da duyufltur.

Bir olay› konu alan yaz›m›zda olayla ilgili kendimize özgü görüfl ve
düflüncemizi gelifltirirsek yaz›m›z›n temas›n› ortaya koymufl oluruz. fiimdi Yahya
Kemal Beyatl›’n›n çok sevilen fliiri Aç›k Deniz’den bir bölüm okuyal›m:

AÇIK DEN‹Z

Balkan flehirlerinde geçerken çocuklu¤um

Her lahza bir alev gibi hasretti duydu¤um

Kalbimde vard› Boyron’u bedbaht eden melâl;

Gezdim o yaflta da¤lar› hülyam içinde lâl

Ald›m Rakofça k›rlar›n› hür havas›n›

Duydum ak›nc› cetlerimin ihtiras›n›.

Yahya Kemal Beyatl›

Okudu¤unuz Aç›k Deniz adl› fliirin temas› yüzy›llarca egemenli¤imizde kalan
topraklar ile Atlas Okyanusu’na kadar uzanan denizcili¤imizi kaybetmenin 
üzüntüsü ve bu denizlerle topraklar›n bize, bizim de onlara duydu¤umuz bitmeyen
özlemdir.

Ana fikir, bir yaz›n›n özü ve omurgas›d›r. Yaz›n›n kaburgalar› varsayd›¤›m›z
yard›mc› fikirler bu omurgaya ba¤lan›r.

Baz› eserler birden fazla ana fikir tafl›rlar. E¤er bir yaz›da, birden fazla ana
fikir varm›fl gibi bir görünümle karfl›lafl›l›yorsa, bilinmelidir ki bunlardan biri ana
fikir, öteki de temad›r.

Ana fikir hiçbir zaman konu demek de¤ildir. Konu anlat›lan fley; ana fikir bu
anlat›landan ç›kan sonuçtur.

Bir yaz›n›n bafll›¤›yla ana fikri aras›nda s›k› bir ba¤lant› vard›r. Yaz› bafll›¤›,
ana fikri simgeleyecek bir nitelik tafl›r.
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YAZIN B‹TT‹⁄‹

Her yerde yaz›n bitti¤i söylenir

Çürür çiçeklere yap›flan kanlar;

Belki uzaktan iki atl› yaklafl›r,

Belki yak›ndan iki yaprak kalkar;

Akflam›n örtüsü derelerde y›kan›r,

Gökyüzünü görünce gecenin devi,

Ç›kar›p flapkas›ndan y›ld›zlar saçar,

Cüceler bunu bilir, gürgenler bunu bilir,

Aflk›n uyumad›¤› her yerde söylenir.

Ülkü Tamer

Yukar›daki fliirin temas› nedir?☛
ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Tema ve konu nedir?

2. Tema ve konu aras›ndaki fark› belirtiniz?

3. Anlat›m türü ile tema aras›ndaki iliflkiyi bir örnekle aç›klay›n›z?
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ANLATIMDA SINIRLANDIRMA

K‹TAPLARIMLA BAfiBAfiA

Küçükken en tatl› e¤lencem, resimli kitaplar›n yapraklar›n› çevirmekti. Her 
resimli sayfa , beni dakikalarca oyalard›. Diyebilirim ki, resimle anlat›lan hayat›, o
zaman ben, gerçek hayattan daha çekici bulurdum. Bir a¤aç resmi bence bir ç›nardan
veya bir selviden daha çok görülmeye de¤erdi. 

Önümde aç›k bir kitap oldu¤u zaman, kendimi bütün masal flehzadelerinden daha
mutlu sayard›m. Karfl›mdaki boyalar, gölgeler, çizgiler beni var olan alemin ötesinde
nazl› ve büyülü ufuklara yükseltirdi.

Okumaya bafllad›ktan sonra kitaba karfl› olan ilgim daha da artt›. fiimdi sayfalar›
üzerinde akflamlara kadar dal›p kalmam için, bir eserin resimli olmas› flart de¤ildi.
‹çinde okuyabilece¤im birkaç sat›r buldum mu o kitaba büyük bir istekle at›l›yordum.
Zavall› Çocuk, Sergüzeflt-i Ali Bey, Binbir Gece Hikâyeleri, Kerem ile Asl›’dan
bafllayarak Mithat Efendi’nin tercüme ve telif romanlar›na kadar yüzlerce cildi daha on
yafl›ma basmadan okumufl ve toplam›flt›m. Kitaplar›n okunmas› kadar, görünüflleri de
hofluma giderdi. 

Ara s›ra okumaktan bafl›m› kald›r›nca gözlerimin önünde, bütün bir hayal 
toplulu¤u yaflard›. Biraz önce okudu¤umu, flimdi hayalimde sanki canlanm›fl bulurdum.

Bazen bir kelime beni düflündürürdü; bazen de bir cümleyi pek parlak bulup 
ezberlemek isterdim. En çok, manas›n› bilmedi¤im lügatlar bana pek yüksek bir dima¤
mahsulü gibi gelirdi. Bu lügatlere yükselmek için zengin bir kitapl›¤a muhtaç
oldu¤umu düflünürdüm. Bu zengin kütüphaneye sahip olmazsam böyle güzel lügatlar›n
manas›n› hiçbir zaman ö¤renemeyece¤im diye korkard›m.

Cenap fiahabettin

HAZIRLIK
- “Çanlar Kimin ‹çin Çal›yor?”, “Klimanjero’nun Karlar›”, “Paris Bir fienliktir”, 

“‹htiyar Adam ve Deniz” gibi kitaplar›yla dünya edebiyat›na damgas›n› vurmufl 
bir yazard›r Ernest Hemingway.

- Hemingway için hayatta ciddiye al›nacak tek ifl yazarl›kt›r. Anlat›mda gerekli
s›n›rland›rmalar yap›lmas› da ayn› ciddiyeti gerektirir.

Seçece¤iniz bir konuyu s›n›rland›r›n›z.

☛
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AÇIKLAMALAR

Seçilen konunun çeflitli gereksinimlere cevap verecek flekilde olmas›na dikkat
edilmelidir. Neyi ele alaca¤›m›z›, neyi anlataca¤›m›z› belirlemeliyiz. Konuyu seçme ve
s›n›rland›rma yapmadan önce ataca¤›m›z ilk ad›m olacakt›r. Konular flu bafll›k alt›nda
toplanabilir.

- Kiflisel konular

- Toplumsal konular

- Bilimsel konular

- Sanat ve kültürle ilgili konular

Seçilecek konunun ilgi çekici bir yaz›ya dönüflebilmesi için konu hakk›nda belli
bir birikime sahip olmak gerekir. Genel konular yerine özel konulara a¤›rl›k vermemiz
yaz›m›z› daha etkili hâle getirecektir.

Yaz›l› anlat›mda yap›lan en büyük yanl›fllardan biri, belki de birincisi konuyu
s›n›rland›rmadan yaz›ya bafllanmas›d›r. K›sacas› konunun s›n›rland›r›lmas›nda say›s›z
yarar vard›r.

Örne¤in kültür tarihi konusunda 300 sözcükten oluflacak bir yaz› yazaca¤›m›zdan
yola ç›kal›m. Oldukça genifl kapsaml› bir konu olan kültür tarihini bu kadar az sözcükle
ifade etmemiz imkâns›zd›r. O zaman genelden özele do¤ru bir yol izleyerek konuyu
s›n›rland›rmam›z gerekmektedir.

Konuyu s›n›rland›rmak için baz› ölçüleri göz önüne almak zorunday›z: 
- Seslenece¤imiz okuyucu kitlesinin sosyal ve kültürel yap›s›, özellikleri nel-

erdir?

- Konunun hangi yönüne daha çok a¤›rl›k vermeliyiz?

- Konu ile ilgili yeterli birikime sahip miyiz?

- Yazabilmek için gerekli kaynaklara ulaflabilecek miyiz?

- Yaz›m›z›n uzunlu¤u, k›sal›¤› ne kadar olacakt›r?

- Yaz›m›z› belli bir zaman süresinde yazabilecek miyiz?

- Yaz›m›z›n türü ne olacakt›r?

Konuyu s›n›rlama, yazmada baflar›y› sa¤layan temel ögedir. Konu
s›n›rland›r›lmazsa ortaya koymay› amaçlad›¤›m›z düflünceler netlik, aç›kl›k kazanmaz,
söyleyeceklerimiz aç›kl›kla belirlenmez. Söyleyeceklerimiz genellemeler olmaktan
öteye gitmez. Konudan sapmalar olur. K›saca yaz›m›z yo¤unlaflmaz. 

E.Özdemir, A.Binyazar.
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1975

Konumuzun giriflindeki “Kitaplar›mla Baflbafla” adl› yaz›ya konunun
s›n›rland›r›lmas› aç›s›ndan bakarsak yazar Cenap fiahabettin çocuklu¤undan bafllayarak
kitaba olan bitmeyen sevgisini, ilgisini anlat›yor. Yaz›s› boyunca kitap sevgisinin 
boyutlar› konusunda ilgi çekici örnekleri aktar›yor bizlere güzel bir anlat›mla.
Yazd›klar›nda konuyu s›n›rland›rd›¤›n› görüyoruz. Buradan ç›karabilece¤imiz sonuç
konuyu s›n›rland›rma yaz›da baflar›y› sa¤laman›n ilkelerindendir.

fiimdi birkaç tane genel nitelikli konu yazal›m:

- Sinema

- Tiyatro

- Roman

- Spor

- ‹letiflim

- Dede Korkut Hikâyeleri

Bunlardan herhangi birini seçip üzerinde yaz› yazabiliriz. Diyelim ki, roman
konusu ifllenecek. Roman›n günümüzdeki durumu mu? Türk roman› m›, dünya roman›
m›? Roman konular› m›? Milli Mücadele dönemi roman› m›? Bat›l›laflmay› konu edi-
nen romanlar m›? Bu konularda bir yaz› yazmak mümkündür. Ama unutmamam›z
gereken fley konuyu kesinlikle s›n›rland›rmakt›r.

Peki konuyu nas›l s›n›rland›rabiliriz?

Genel bir konunun s›n›rland›rma aflamalar›n› bir örnekle flöyle gösterebiliriz:

Konuyu anlama gerçekte onu s›n›rland›rmad›r. Konu öncelikle kendimiz ve
okuyucu için ilginç olmal›. Güçlü bir yazar olmada konu için say›lanlar›n etkisi çok
büyüktür.

Birinci Aflama ‹kinci Aflama Üçüncü Aflama

Türk roman› Mithat Cemal Kuntay’›n
Türk edebiyat›ndaki yeri

Üç ‹stanbul roman›nda kad›n
karakterleri

Tarihî romanlar Kemal Tahir’in tarihi 
romanlar›

Devlet Ana roman›ndaki
yönetici portreleri

Servet-i Fünun roman› Yeni roman›m›zda Servet-i
Fünun dönemi romanlar›n›n

etkisi

Halit Ziya Uflakl›gil’in Mai
ve Siyah roman›nda dil ve

anlat›m
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HAVAYA SUYA DA‹R

‹klim iklim diyoruz. ‹klim sözünün öz geçmiflini ararsak Latince Klimatis;
Yunanca Klima kökenleri ç›k›yor. Klima, küre üzerinde belli bir yerin günefle k›yasla
meylini belirten bir kelime imifl ilkin. Bu gün ise daha baflka verileri kaps›yor. O belli
yerin rutubeti, bas›nc›, rüzgârlar›, ›s›s›, kurulu¤u, çevrenin topografyas›na göre aç›k ya
da kapal› oluflu, denize yak›n olup olmad›¤› yüksekli¤i ve bunlar›n oluflturdu¤u hava
koflullar›n›n tümü… Bu koflullara göre iklimler s›cak iklim, Akdeniz iklimi, yayla ikli-
mi vb. gibi etiketler al›r olmufllar.

‹klim kelimesi giderek co¤rafi bir terimi de afl›p daha genel bir anlam kazanm›fl.
Biri, “Ben bizim dairedeki ruhi iklimde verimde olamam.” dedi¤i zaman Andre
Maurois “Aflk geliflmek için yumuflak ve ›l›k bir iklim ister.” dedi¤i zaman ruhi
çevresinin de kifliye fizik iklimi kadar etkili oldu¤unu kasteder.

Yurdumuzun say›s›z nimetlerinden biri de ayn› anda dört mevsim iklimini içer-
mesidir. Bat› sahillerimiz baflka, güney bölgemiz baflka, do¤u illeri baflka baflka iklim
flark›lar› söylerler. Birinde ilkbahar, öbüründe yaz, bir baflkas›nda kara k›fl yaflars›n›z. 

Haldun TANER

Afla¤›daki metni dikkatlice okuyup konusunu ve konu s›n›rlamas›n›n nas›l
yap›ld›¤›n› bulmaya çal›fl›n›z.☛

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. ‹letiflimi s›n›rlayan ögeleri yaz›n›z?

2. Soyut ve somut tema nedir?

3. Teman›n s›n›rland›r›lmas›nda anlat›c›n›n tavr›n› aç›klay›n›z?
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ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI

YAfiAMIN UCUNA YOLCULUK

I

Sa¤anak da benim. Esintiler de. Ve ard›ndan günefl ç›k›nca gökyüzü bulutsuz
olunca, o zaman kentlerle, tren yaylar›yla, toprak yollarla, bozk›rla, denizlerle, 
gecelerle, sonbaharla, yaln›zl›¤›mla ba¤lant›l› an›lar›n ne ac› verici ne de mutlu k›l›c›
duygular›n› tafl›yaca¤›m. Bombofl varolaca¤›m. Ve bir bafl›ma. Ve ba¤›ms›z. Ovadaki
yaln›z a¤aç gibi. Yafll› ve büyük. Ve yaln›z. O vadide. Bir yamaçta.

I I

Trieste’de otel odas›n›n balkonunda oturuyorum. Önümde üç büyük çat›.
Televizyon antenleri. Bacalar. Gökyüzünde yaz bulutlar›. Günefl bulutlar› delip bize
veriyor.

III

Gitti¤im hiçbir yerde yaln›zl›¤› bu denli simgeleyen bahçeler yaflamad›m.
Stockholm’un banliyösünde bile. 

Tezer Özlü

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz “Yaflam›n Ucuna Yolculuk” adl› kitaptan ald›¤›m›z k›sa metinlerde
dikkat ettiyseniz yazar bize ne kadar yaln›z bir dünyan›n içinde yaflad›¤›n› yans›t›yor
sat›rlar›nda. 

Niçin yazd›¤›m›z›, amac›m›z› kesinlikle belirlemeliyiz.

Amac›m›z yaz›m›zda bir haberi, bir bilgiyi okuyanlara iletme, onlar›n sorular›n›
cevaplama olabilir. Kimi zaman da bizi yazmaya götüren amaç onlar›n davran›fllar›n›
d e ¤ i fl t i r m e k t i r. K›sacas› yazma amac›m›z›n yazma öncesinde belle¤imizde
n e t l e fl m e s i d i r. Bunlar; bilgilendirme, ö¤retme, kan›lar› de¤ifltirme ve izlenim
kazand›rma olabilir.

Yaz›y› haz›rlay›fl amac›yla anlat›m biçimleri aras›nda s›k› bir iliflki ve etkileflim
vard›r.

HAZIRLIK
- Yaz›da anlat›m ve anlat›c›n›n amac›n›n ne oldu¤unun aç›klanmas› vazgeçilmezler 

aras›ndad›r.

- Siz de içinde amac›n›n ifade edildi¤i örnek bir metin bulunuz.

☛
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Bilgilendirme amac›yla yazd›¤›m›z yaz›larda amac›m›z› içeren cümleye amaç
cümlesi diyoruz. Amac›m›z› ve cümlemizi belirleme yazmaya bafllamadan önce
ataca¤›m›z ikinci ad›md›r.

Söyleyeceklerimizi Tespit Etme: 

Bir konu üzerinde yaz› yazabilmek için seçti¤imiz konuda mutlaka söyleyecek
sözümüzün, bilgimizin bulunmas› gerekir. Bunun için de konumuzla ilgili kaynaklar›
araflt›r›p nelerden yararlanabilece¤imizi tespit etmemiz gerekir. Bütün baflvuru eserleri
(ansiklopediler, sözlükler, kataloglar, dizinler, kitaplar, gazeteler, incelemeler) birer
kaynakt›r. Ayr›ca seçti¤imiz konuya göre bitkilerin, hayvanlar›n, eflyalar›n, kal›nt›lar›n
çal›flmam›za katk›lar› olacakt›r. Bilgi ve veri toplarken belle¤imize çok güvenmemeli,
not alma yöntemini benimsemeliyiz. Bu amaçla not alma kartlar› ya da fifllerini
rahatl›kla kullanabiliriz.

Yaz›n›n ‹skeletini Oluflturma:

Yaz›lar genellikle üç bölümden oluflurlar. Bunlar girifl, geliflme ve sonuç bölüm-
leridir. Girifl, konunun sergilendi¤i bölüm olup bir ya da daha çok paragraf olabilir.
Geliflme bölümü giriflte öne sürülen, ortaya konan sorunun, düflüncenin aç›mlanarak
gelifltirildi¤i bölümdür. Bu yönüyle yazd›¤›m›z yaz›n›n gövdesini oluflturur. Sonuç
bölümü ise  yaz›n›n bir sonuca ba¤land›¤› paragraf ya da paragraflara verilen add›r.

Yaz›ya bafllamadan önce plan yapmam›z gerekir. Planlama; girifl, geliflme ve
sonuç bölümlerinde neleri nas›l bir s›rayla verece¤imizi kararlaflt›rmakt›r. Bu aflamada
afla¤›daki sorulardan yararlanabilirsiniz:

- Yaz›ya nas›l bir giriflle bafllamal›y›m?

- Yapaca¤›m girifl ilgi çekici ve konuyu yeterince sergileyici bir özellik tafl›yor mu?

- Giriflte söylediklerimi açmak ve gelifltirmek için düflüncelerimi nas›l bir s›ralama
içinde anlataca¤›m?

- Yaz›m›n sonuç bölümü nas›l olacak?

- Yaz›m› sonuçland›r›rken bir özet yapacak m›y›m?

Bu sorular› göz önünde tutarak yapaca¤›n›z plan› kâ¤›t üzerinde yaz›l› olarak da
flekillendirebilirsiniz.

Yazmaya Bafllama:

Konumuzu seçtik, s›n›rland›rd›k, amac›m›z› belirledik, neler söyleyece¤imizi
bulduk ve bunlar›n hepsini nas›l bir düzenleme içinde verece¤imizi kararlaflt›rd›k. S›ra
bütün bunlar› yaz›ya dönüfltürmeye geldi. Güç bir ifl olan yazma iflinin kesinlikle 

Seçece¤iniz bir metnin amaç cümlesini yazabilir misiniz?☛
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bilincinde olarak hareket etmeliyiz. Acele etmemeli, sab›rl› ve dikkatli olmal›y›z.
Yaz›ya giriflimiz nas›l olmal› ya da düflündü¤ümüzden çok farkl› bir giriflle mi yaz›ya
bafllamal›y›z? 

Soruyla Girifl Yapma:

Okuyucuyu yaz›n›n içine çekmek, düflündürmek, yönlendirmek amac›yla s›radan,
bilinen bir girifl yerine sorulara dayal› bir girifl yapabiliriz. Afla¤›daki sorulara dayal›
girifl metnine bir göz atal›m:

“-Neymifl hümanizma?

-Hümanizma, insan›n kendine örnek seçti¤i bir insanda bütün insanl›¤› görerek,
bularak, severek, insanl›¤› insanl›k yolunda daha ileri götürecek ifller yapmas›d›r.

-A dostum, gene çok kesin, keskin bir tan›mlama yapt›n… Haydi insanl›¤› insanl›k 
yolunda daha ileri götürmeye peki diyelim, ama bir insanda bütün insanl›¤› görmek,
bulmak, sevmek ne demek? ‹lle de bir insan› m› seveceksin insanc›l olmak için? Belli
bir insan› de¤il de bütün insanl›¤› sevsen daha do¤ru olmaz m›?

-Olmaz; bulan›k, da¤›n›k, esnek bir sevgi olur, bulutlarda kal›r. ‹nsan› bir ahlak 
disiplinine götürmez, insana kendi kendini afl›p yap›c› olmak f›rsat›n› vermez.” 

Azra Erhat, 

Dost

Örnek, sorulara dayal› bir girifl türüdür. Yazar sorular›yla bizi yazd›¤› konunun
içine çekip düflündürüyor, yönlendiriyor. Sorulara dayal› bu tür bir girifl yaz›m›za ilgiyi
daha çok çekecektir.

Betimlemelerden (Tasvirlerden) Yararlanma:

Etkili yollardan bir tanesi de yaz›lar›n girifline betimlemelerden yararlanarak
bafllamakt›r. Bir bak›ma sözcüklerle resim yapma say›lan betimleme okurun gözünde
bir görüntü, bir foto¤raf oluflturur. Afla¤›daki betimleme örne¤ini bu aç›dan 
de¤erlendirebiliriz:

“Ayaklar›m a¤›rlaflt› birden. Toprak yola girmifltim. Sar›kum’un killi topra¤› gene
taban›m›n alt›nda birikiyor, boynumu uzat›yor, beni sallana sendeleye, sanc›l› sanc›l›
yürütüyordu. Fenere giden yoldayd›m flimdi; az kalm›flt› köyden ç›kmama. Akl›mdan,
köy diye geçirmeme güldüm sonra. Köy de¤il, insan bucak bile derken düflünürdü art›k
herhâlde. Fener uzaktan göründü. O zaman, otelden ç›kal›beri ilk olarak bafl›m› kald›r›p
bakm›fl oldu¤umun fark›na vard›m. Deniz turuncu bir ›fl›lt› içinde ak›yordu. Yumuflam›fl
gibi duran fener, gö¤ün yar›s› turuncu, yar›s› belirsiz bir maviyle kurfluninin aras›nda
gidip gelen yumuflakl›¤›na, bir baflparma¤›n hafif bir bast›rmas›yla gömülmüfltü.
Dolaylar›nda her zamanki gibi sar› u¤ultulu bu¤daylar e¤ilip bükülüyordu. Darac›k
yoldan bu¤day tarlalar›n›n arkas›ndaki çay›rlara do¤ru yürüdüm. Feneri de¤il evimizi



D‹L VE ANLATIM 3

53

görmek istiyordum. Gene de dolafla dolafla gidecektim ama. 

Çay›rlar sapsar›, kuru, sap sap s›r›tan arpalarla, pisipisilerle kapl›yd› her
z a m a n k i gibi.

Tren yoluna kadar uzanacak, oradan gidecektim evimize; eskiden de gitti¤im
yoldan. Güneflte piflen çay›rlar›n önündeki beyaz ya¤l› boyal›, serin evi görecektim…”

Bilge Karasu, 

Sar›kum’a Girifl

Bir Al›nt›yla Girme:

Girifl paragraf›nda okuyucunun dikkatini çekmenin bir yolu da yaz›ya bir al›nt›yla
bafllamakt›r. Yapaca¤›m›z al›nt› üzerinde duraca¤›m›z konuyla ilgili bir özdeyifl,
atasözü, yazaca¤›m›z konuda tan›nm›fl bir kiflinin sözü ile paragrafa bafllamakt›r.
Örne¤in yaz›m›zda bir yolculu¤u, gurbeti anlatacaksak Faruk Nafiz Çaml›bel’in ünlü
Han Duvarlar› fliirinin girifl bölümüyle bafllayabiliriz:

“Ya¤›z atlar kiflnedi, meflin k›rbaç flaklad›,

Bir dakika araba yerinde duraklad›

Neden sonra sars›ld› alt›mda demir yaylar,

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…

Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,

Uluk›flla yolundan Orta Anadolu’ya,

‹lk sevgiye benziyen ilk ac›, ilk ayr›l›k!

Yüre¤imin yakt›¤› ateflle hava ›l›k,

Gök sar›, toprak sar›, ç›plak a¤açlar sar›.

Arkada zincirlenen yüksek Toros da¤lar›

Önde uzun bir k›fl›n soldurdu¤u etekler…

Ellerim tak›l›rken rüzgârlar›n saç›na

As›ld› arabam›z bir da¤›n yamac›na

Her tarafta yükseklik, her taraf ›ss›zl›k,

Yaln›z arabac›n›n duda¤›nda bir ›sl›k!

Bu ›sl›kla uzayan, dönen, k›vr›lan yollar

Uykuya varm›fl gibi görünen y›lan yollar.”
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Bir Hikâyeden Yararlanma:

Girifl paragraflar›nda ilgi çekmenin yollar›ndan biri de bir hikâyeden yararlanma
yöntemidir:

“S›navlar›n yap›ld›¤› okul karfl› yöne düflüyordu. Yeniden geçtiler caddeyi, ürke
ürke. Arka sokaktan yürüdüler. Yüksek bir duvar›n yan›ndaki kap›da durdular. Okulun
ö¤renci girifl kap›s›yd› bu. ‹çeriden u¤ultular geliyordu. Ya¤mur tafl duvarlar›n
aras›ndan ç›kan ayk›r› yeflillikleri parlatm›flt›.

-Bizden de erken gelenler olmufl. Geç meç kalm›fl olmayal›m?

Hademe giyimli bir kad›n onlara do¤ru yürüdü, tafll› yoldan. Bezgin, al›fl›k
bak›fllar›yla anne, k›z›n üstünden d›flar›da bir fleye bak›yordu.

Anne sayg›l› sordu:

-Geciktik mi acaba? Çocuklar›n ço¤u gelmifl. 

Hademe kad›n ilgisiz. 

-Paras›z yat›l› imtihan›n›n çocuklar› hep erken gelir. Hiç gecikmezler.

Çocuk annesinden ayr›ld›. K›y›s› duvarl› tafl yolda yürümeye bafllad›. Hademe
kad›n, görmedikleri bir iskemleyi, görmedikleri bir çat›n›n oraya çekip oturmufl, yün
örmeye bafllam›flt›.

Çocuk dönemeçte arkas›na bakt›. D›fl kap›dan annesi ya¤murun alt›nda 
gülümseyerek duruyordu. Füruzan, 

Paras›z Yat›l›

Paragraf Yapma: 

Paragraf yapma ve her türlü düflünceyi bir paragrafta iflleyip gelifltirme oldukça
önemlidir. Birçok düflünceyi tek bir paragrafa yerlefltirme, tek düflünceyi birden çok
paragrafta anlatma yanl›fl›ndan uzak durmal›y›z. Çünkü paragraf bir düflünce biriminin
simgesidir.

“Vatanseverlik özverisiyle titizlik bir arda toplanm›flt›. 8 May›s 1912’de Ayn
Mansur’dan Selanik’teki arkadafl› Salih’e (Bozok) gönderdi¤i mektupta Mustafa
Kemal flöyle yazm›flt›. ‘Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanlar›, zabitleri
ile bir müsamere yap›lm›flt›r… Bu güzel kalpli, kahraman bak›fll› arkadafllar›m›n, bu
küçük rütbeli fakat düflman› titreten büyük kumandanlar›n samimi nazarlar›nda vatan
için ölmek ifltiyak›n› (arzusunu) okuyordum. Bu tetebbu dima¤›mda sizin, bütün
Makedonya muhitinde tan›d›¤›m arkadafllar›n, bütün ordumuzun kahraman evlatlar›n›n
hat›ras›n› canland›rd›. Ve arkadafllar›ma dedim: Vatan mutlaka selamet bulacak. Millet
mutlaka mesut olacakt›r. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve
milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evlatlar› çoktur.”

Andrew Mango, 

Atatürk
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Tan›k Gösterme:

Öne sürülen bir düflünce ya da sav, o alanda tan›nm›fl bir kimsenin tan›kl›¤›na
baflvurularak gelifltirilebilir. Al›nt›lad›¤›m›z cümleleri t›rnak içinde gösterebiliriz. Bunu
yaz›m›z›n bütün paragraflar›nda yapabiliriz:

“Ortaoyunlar›ndaki ‘tekerleme’lerin, Karagöz oyunlar›ndaki ‘muhavereler’ gibi
oyunlar›n konular› ile ilgisi yoktur; bunlar Kavuklu’nun söz ustal›¤›n› göstermeye
yarayan ba¤›ms›z parçalard›r. Tekerlemelerin kesin say›s› belli de¤ildir. Ahmet Rasim,
bir yaz›s›nda, Kavuklu Hamdi’de 19 tekerleme bulundu¤unu; baflka bir yaz›s›nda da
bunlar›n say›s›n›n 20’yi, 30’u geçmedi¤ini yazm›flt›r. Musahipzade Celal ise, bunlar›n
‘50’yi mütecaviz’ oldu¤unu bildirir. Selim Nüzhet Gerçek, ‘ortaoyununda s›k s›k din-
lenilen tekerlemelerin’ 28 tanesinin adlar›n› vermifltir.”

Cevdet Kudret

Ortaoyunu Üzerine, 

AHLAT A⁄ACI

Eflin dostun yafl›yor bak bahçelerde

Sen ç›plak bir doru¤un üzerindesin

Tam rüzgâr›n engini sard›¤› yerde

Yekpare bir mavilik üstünden akar

Alt›nda köklerini s›kan toprak var

Dertleflir durursun gölgenle

Bazen öyle yak›n geçer ki kayan y›ld›zlar

Hâlini soruverecekler san›rs›n

Da¤›l›r üstündeki yeflil sükut

Ümitle k›m›ldan›rs›n

Bakma sana bir ad verdiklerine

Yerle gök aras›nda bir karalt›s›n

Ve bütün dünya seni unutmufl

Sanki kim bilecek yaflad›¤›n›

Gelmese dallar›na birkaç fakir kufl
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Ne de dolmaz çilen varm›fl

‹lk defa k›ra¤› yakt› can›n›

Aflk› sonra bulutlar›n

Rüzgâr›n cilvesi de¤il miydi

Döken yapraklar›n›

Durmuflsun k›rlar›n bir ucuna

Ah senin hâlin köylü hâli

Yaflars›n k›raç toprakta

Servi-simin misali

Mehmet Baflaran

Yukar›da okudu¤umuz fliirde tek bafl›na bir ahlat a¤ac› anlat›lmaktad›r.

Mehmet Baflaran’›n bu dokunakl› fliirinde zor durumda, gölgesiyle dertleflen,
unutulmufl, kufllardan baflka arayan› soran› olmayan, k›raç topraktaki yaln›z bir ahlat
a¤ac›yla karfl›lafl›r›z.

Okudu¤umuz fliirin dizelerinde ça¤r›fl›mlar ve benzetmelerle kurulan bir
tutarl›l›kla karfl›lafl›yoruz. Ayr›ca fliiri oluflturan sözcükler aras›ndaki bütünlük ve güzel
uyum dikkatimizi çekiyor. Dil bilgisi ögelerinde ba¤lant›lar arac›l›¤›yla ba¤dafl›kl›k
kurulmufltur. Böylece fliirin bölümleri bir bütünlü¤e ulaflmakta ve metin olma özelli¤i
kazanmaktad›r.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Anlat›m›n nas›l olufltu¤unu k›saca anlat›n›z?

2. Amac›n bir anlat›mdaki rolü nedir?

3. Anlat›mda amaçla ifade aras›ndaki iliflkiyi belirtiniz?
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ANLATIMDA ANLATICININ TAVRI

SABURLUK (KAKTÜS)

Saburluk (Kaktüs): Çöllerde yetiflen, yapraklar› etli ve dikenli bitki. Ana yurdu
Orta Amerika’d›r. Apuntia (Apuntiya), Cereus (Serus), Echinocactus (Eflinastus) gibi
birçok cinsi vard›r. Frenk inciri denen Opuntia (Opuntiya) türleri, yenilebilir
meyvelerinden ötürü Kuzey Afrika’da da yetifltirilmektedir. Kaktüsün uçlar›ndan birine
eklenmifl, etli ve yass› raket biçimindeki dallar›n›n üzerinde ince dikenler bulunur.
Kaktüsün;Ceraus, Echinicastus (Bektafli kavu¤u) cinsleri az ya¤›fl alan yerlerde çok iyi
yetiflir, s›cak ülkelerde süs bitkisi olarak yetifltirilir. Bunlar ya¤mur ya¤d›¤› zaman suyu
h›zl› emer ve içlerindeki organik asitler yard›m›yla depo ederler. Gözenekleri (solunum
delikleri) yaln›z gece aç›l›r, böylece bitki daha az su kaybeder. Kaktüslerin bütün tür-
leri yavafl büyüyen bitkilerdir. Baz› türleri çok güzel renkli çiçekler açt›¤›ndan
saks›larda süs bitkisi olarak yetifltirilir.

Larousse Ansiklopedisi

MAV‹ SÜRGÜN

“Saburlu¤un çiçe¤i, bir otomobil egzozunun ‘püf’ demesiyle beli k›r›lan
ç›tk›r›ld›m bir menekfle çiçe¤i de¤ildir. Sap› on on befl metre boyunda dimdik bir direk-
tir. Bu saplar devi ucuna do¤ru her yöne, sapla tam çeyrek aç›da dümdüz dallar sallar,
müzik notalar›n›n do, re, mi’sini and›ran bu dallar›n en afla¤›s›ndaki en uzunu, biraz
yukar›s›ndaki en k›sas›, onun üstündeki ise daha da k›sa olarak yükselir. Her dal›n üst
taraf›nda bir dizi sar› alev yanar. ‹flte saburlu¤un mavilere yükseltti¤i koca flamdan.
Saburluk   çiçeklerle on y›llarca hayattan toplad›¤›n› yine hayata verir ve bütün can›n›
bir çiçe¤e verdi¤i için ölür. Ama öldü¤ü hâlde ad› üç bin y›ldan beri ‘ölümsüz’dür:
Athanato. Çiçe¤in sap›n› keserler, çarda¤a direk yaparlar.”

Halikarnas Bal›kç›s›

HAZIRLIK

- ‹letiflimde anlat›c› ile anlat›m aras›ndaki iliflki anlat›m› her zaman etkiler.

- Araflt›r›p örnek bir metin üzerinde anlat›c›n›n tavr›n›, rolünü gösteriniz.

☛
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AÇIKLAMALAR

Yukar›da ayn› konuda yaz›lm›fl iki ayr› metin okudunuz. Birinci metinde saburluk
(kaktüs) çiçe¤inin yurdunu, hangi ülkelerde yetiflti¤ini, cinslerini, sevdi¤i iklimleri,
ya¤mur suyunu depo etti¤ini, yavafl büyüdü¤ünü ve çok güzel renkli çiçekler açt›¤› için
süs bitkisi olarak saks›larda yetiflti¤ini ö¤rendi¤imiz bir metin okuduk. Bu metin bize
saburluk çiçe¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgi veren bir yaz›yd›. ‹kinci metin ise deniz üzerine
yazd›¤› hikâye ve romanlarla ünlenmifl Halikarnas Bal›kç›s›’n›n saburluk çiçe¤inden
söz etti¤i Mavi Sürgün adl› kitab›ndan ald›¤›m›z bir bölümdü.

‹ki metinde de ayn› konu ifllendi¤i hâlde anlat›mda anlat›c›lar›n fark›  bak›fl aç›lar›
ve amaçlar› birbirinden de¤ifliktir. ‹flte bu farkl›l›k ve yaklafl›m anlat›m› do¤rudan etk-
iler. Birinci metin olan Larousse Ansiklopedisi’nde bilimsel bir metinle, ikincisinde ise
Halikarnas Bal›kç›s›’n›n bütünüyle gözleme dayanan, çiçe¤i çok yak›ndan tan›yan,
özelliklerini bilen ve onu çok seven duygusal yaz›s›n› okuduk.

Amac›m›za ulaflmak için en uygun anlat›m biçimini seçmeliyiz.

Anlat›m›n baflar›s›, iletiyi aktaracak kiflinin yaklafl›m›yla, anlat›m biçimiyle
do¤rudan iliflkilidir.

Anlat›c›ya göre iki anlat›m çeflidinden söz edebiliriz. Bunlar do¤rudan anlat›m ve
dolayl› anlat›m biçimleridir.

Do¤rudan anlat›m: Kendi duygular›m›z›, düflüncelerimizi, izlenimlerimizi
anlatt›¤›m›z cümlelerle, baflkalar›n›n de¤ifltirmeden aktard›¤›m›z sözlerinden oluflan
anlat›m fleklidir.

‹flledi¤imiz do¤rudan anlat›ma örnek olarak Ölü Canlar, Müfettifl gibi eserleriyle
bütün dünyada tan›nm›fl yazar Nikolay Gogol’ün “Bir Delinin Güncesi” adl› kitab›ndan
k›sa bir bölüm okuyoruz:

“Art›k ac›lara dayanacak durumda de¤ilim. Tanr›m, neler yap›yorlar bu adamlar
bana? Kimse sözümü dinlemiyor! Ne yapt›m ben bu adamlara? Ne diye eziyet ediyorlar
bana? Benim gibi bir zavall›dan ne isterler? Elimde avucumda bir fley yok ki; 
istediklerini vereyim. Bittim art›k, dayanamayaca¤›m. Beni kurtaracak adam yok mu?
Al›n beni bu adamlar›n elinden! Üç katl› bir araba verin bana troykama y›ld›r›m gibi
atlar koflulsun! Hey yi¤it arabac›m, sür troykay›! Arabam›n ç›ng›raklar› fl›ng›r m›ng›r
ötsün! Yi¤it atlar›m, flahlan›n götürün beni bu cehennem dünyas›ndan! Uçurun, çok
uzaklara uçurun! Hiçbir fley görüp iflitmeyece¤im yerlere götürün beni. ‹flte gökte
bulutlar y›¤›l›p birikmeye bafllad›, uzakta bir y›ld›z parlad›. Orman›n koyu a¤açlar›,
soluk renkli ay ayaklar›m›n alt›ndan geçip gidiyor…”

Yukar›da yer alan iki metni karfl›laflt›r›p anlat›c›n›n iki farkl› tavr›ndan örnekler
veriniz.☛

❂
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Dolayl› anlat›m: Baflkalar›n›n görüfllerini kendi cümlelerimizle aktarmaya
dolayl› anlat›m diyoruz. Jack London’dan bir örnek okuyaca¤›z flimdi:

“Yay›nc›lar ona kendi koflullar›n› bildirmesini söylemek için yaz›yorlard›. Martin
yeni bir fley için söz vermekten azimle kaç›n›yordu. Tekrar kâ¤›d› kalemi eline almak
düflüncesi onu ç›ld›rt›yordu. Yay›nc›lardan afla¤›daki mektuplar al›yordu: “Yaklafl›k bir
y›l kadar önce sizin aflk fliirleri koleksiyonunuzu geri çevirecek kadar flanss›z olduk. O
zaman onlardan büyük ölçüde etkilenmifltik ama önceden giriflilmifl belirli anlaflmalar
bizim onlar› kabul etmemizi engelledi…” 

Jack London, Martin Eden

Kifliye Göre Anlat›m Çeflitleri

Kifliye göre iki çeflit anlat›m vard›r:

1. Birinci kifli anlat›m›

2. Üçüncü kifli anlat›m›

1. Birinci kifli anlat›m›:Yazar›n kendisinden söz etti¤i “ben, biz” sözlerini kul-
land›¤› cümleler birinci kifli anlat›m›na örnektir:

“Dün akflam gün bat›m›, hiç görmedi¤im bir güzellikteydi. Pembe turuncu bir
bu¤u vard› gökte. Hele maunalar›n geçti¤i Seine üzerinde gök öyle bir göründü ki,
Grenelle Köprüsü’nde ürperdim. Tramvayda bakt›m; kimse ama hiç kimse görmüyor
bu güzelli¤i. Fark›nda olan kendinden geçen, tedirgin olan bir yüz yok… Ama diye
düflündüm, güzelli¤i bulmak için, yolculu¤a kalkar, uzaklara giderler.” 

Andre Gide,

Günlük

2. Üçüncü kifli anlat›m›: Yazar›n baflkalar›ndan söz etti¤i, “sen, siz, onlar” dedi¤i
cümleler üçüncü kifli anlat›m›na örnektir.

“Gams›z hastayd›.Çocuklar derhâl bunu fark ettiler. Yemek götürdüler. O verilen
yiyecekleri yemiyor, ara s›ra titizlefliyor, yaln›z b›rakmalar› için yalvar›yor gibi difllerini
ç›kararak hafif hafif ba¤›r›yordu. Gams›z’›n ›st›rab›n› ve bak›fllar›ndaki periflanl›¤›
ö¤retmenler de gördüler.”

Reflat Nuri Güntekin, 

Gams›z’›n Ölümü

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Anlat›c› ile anlat›m aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z?

2. Do¤rudan ve dolayl› anlat›m ne demektir?

3. Kifliye göre anlat›m çeflitleri nelerdir?

❂
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ANLATIMIN ÖZELL‹KLER‹

S‹NEKL‹ BAKKAL

Evler ahflap ve iki katl›. Köhne çat›lar; karfl›dan karfl›ya birbirinin üstüne aban›r
gibi uzanm›fl eski zaman saçaklar›. Ortada bafltan bafla uzanan bir aral›k kalm›fl olmasa,
sokak üstü kemerli, karanl›k bir geçit olacak. Do¤uda, bat›da bu aral›k renkten renge
giren bir ›fl›k yolu olur. Fakat soka¤›n yanlar› her zaman serin ve lofltur.

Köflenin bafl›nda durup bakarsan›z: Her pencereden k›rm›z› toprak saks›lar ve
kararm›fl gaz sand›klar›, saks›larda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçe¤i, karanfil. Gaz
sand›klar›nda öbek öbek yeflil fesle¤en… Ta köflede bir mor salk›m çarda¤›, alt›nda
civar›n en ifllek çeflmesi. Bütün bunlar›n arkas›ndan tiyatro dekorunu and›ran beyaz,
ince minare. 

Halide Edip Ad›var

AÇIKLAMALAR

Bir Metinde Bulunmas› Gereken Dil ve Biçim Özellikleri:

Sözcükler anlamca yerinde kullan›lmal›: Bir sözcü¤ün anlam›n› bilmeden 
kullanmak say›s›z yanl›fllara neden olur: “Bu gömlek size çok yak›flt›.” cümlesindeki
“çok” sözcü¤ünün yerine “do¤ru” sözcü¤ünü getiremeyiz. 

Kültür dili sözcükleri kullan›lmal›: Konuflmada ve yazmada yerel a¤›zlar›n,
söyleyifllerin yerine kültür dilini kullanmaya özen göstermeliyiz. Çünkü yerel a¤z›n
sözcüklerini herkes bilmez. Ayr›ca kültür dili her zaman yöresel kullan›mlar›n üstünde
yer al›r:

“Bir daha istemem büle mamele Ferhat› dedi” 

Orhan Kemal, Murtaza

HAZIRLIK
- Anlat›m›n özellikleri içinde en önemlilerinden biri de düflüncelerin, duygular›n aç›k 

bir biçimde ifade edilmesidir. Sözlü olsun, yaz›l› olsun ifadenin hiçbir engele 
tak›lmadan bir su gibi ak›p gitmesi, ses ak›fl›n›n bozulmamas› gerekir.

- T›pk› Halide Edip’in “Sinekli Bakkal”›ndan ald›¤›m›z afla¤›daki iki paragraf gibi.

- Siz de  sayd›¤›m›z bu özellikleri içeren bir metin bulunuz.

☛
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Türkçe sözcük ve deyimlere yer verilmesi: Dilimizi güzellefltirmek, zengin-
lefltirmek hepimizin görevidir. Yazarken ve konuflurken Türkçe sözcükleri kullanmaya
özen göstermeliyiz: Kompitur yerine bilgisayar, nazariye yerine ise kuram sözcüklerini
tercih etmemiz gibi.

Argo sözcükler ve argo deyimler kullan›lmamas›: Argo sözcükler belli gruplar
içinde özel anlamlar tafl›d›¤› için anlat›mda kullanmamal›y›z: 

“Ethem denilen bu herifi de fasafisonun (önemsiz) biri.” 

Osman Cemal Kayg›l›, Çingeneler

Kaba sözcük ve sövgü kullan›lmamal›: Onur k›r›c› söz ve sövgülerin konuflma
ve yazmada kullan›lmamas› gerekir:

“Ulan Bilal, gelsene.” yerine “Bilal gelir misin?” cümlesi kullan›lmal›d›r.

Gereksiz sözcük kullan›lmamal›: Cümlelerde ayn› anlama gelen sözcüklerin
yan yana kullan›lmas› anlat›m› bozar: 

“Bilimkurgu kitaplar›n› nadiren, ara s›ra okurum.” 

S ö z c ü k l e r yanl›fl yap›yla kullan›lmamal›: Türemifl sözcükleri kullan›rken
dikkatli olmal›, yanl›fl yapmaktan kaç›nmal›y›z: 

“Sumru Han›m, annesine giderkene yolda P›nar’a rastlam›fl.”

Etkili ve sürekli okuma iyi bir okuyucuyu yaz› yazmaya da yöneltebilir.

fiu çal›flmalar kifliyi iyi bir yaz›c› yapabilir:

fiiir defteri tutmak: ‹yi bir okuyucu okudu¤u fliir kitaplar›nda be¤endi¤i,
kendine yak›n buldu¤u fliirleri bir defterde, bilgisayarda toplayabilir. Böylece iyi bir
birikim elde etmifl olur.

Zaman› geldi¤inde elinin alt›ndaki böyle duygu dolu bir kaynaktan yararlanabilir.

Özlü sözle ri der lemek: Okumay› ve yazmay› seven birisi özlü sözleri, 
atasözlerini derleyip bir defterde toplad›¤›ndan önemli bir anlat›m gücüne ulaflabilir.
Böylece kaleme al›nan yaz›lar doyurucu ve zengin anlat›ml› bir hâle dönüflebilir.

Kitaplarla ilgili bilgi defteri tutmak: Dikkatli bir okuyucu tespit etti¤i kitap
adlar›n› bir defterde toplayabilir. Böylece de¤erli bir baflvuru kitaplar› listesi her zaman
elinin alt›ndad›r. Bu eserler kaynakl›k edece¤inden kiflilerin yaz›lar› da be¤eni düzeyi
yüksek ve etkileyici olacakt›r.

An› defteri tutmak: Hayatta karfl›laflt›¤›m›z pek çok fley merak etmeye, 
sorgulanmaya de¤erdir. Herkesin hayat›nda mutlaka unutamad›¤› pek çok an›s› vard›r.
E¤er bu an›lar yaz›l›rsa olaylar unutulmaz, hep canl› al›r. Ayr›ca an›lar geçmiflle ilgili
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verdikleri ayr›nt›l› bilgileri sayesinde gelecek kuflaklara yol gösterme ifllevini de yerine
getirirler.

Not defteri tutmak: Not defteri tutmak insan belle¤ine yard›mc› olur. Notlar›n
k›sal›¤› yan›nda aç›k olmas›, sonradan kullan›lmas› s›ras›nda belirsizli¤e düflülmesini
önler.

Seçip kesilen yaz›lar dosyas› tutmak: ‹yi ve dikkatli bir okuyucu gazete ve
dergilerden kesip seçti¤i yaz›lar ve resimleri dosyalar. Yazma gereksinimi duyunca bu
kesiklerden yararlan›r. Yaz› yazarken bu tür birikimler çok yararl› ve önemlidir.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Aç›k bir anlat›m›n özelliklerini k›saca aç›klay›n›z?

2. Sözlü veya yaz›l› bir metni ak›c›, duru ve yal›n k›lan konular nelerdir?

3. Anlat›mda niçin argo sözcüklere yer verilmemelidir?
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7.ANLATIMIN OLUfiUMU

K‹BARLIK BUDALASI

Ö⁄RETMEN – Bu han›ma naz›m m› yazmak istiyorsunuz?

M.JOURDAIN – Hay›r hay›r, naz›m istemem.

Ö⁄RETMEN – Nesir mi olsun istiyorsunuz?

M.JOURDAIN – Hay›r, ne naz›m ister ne de nesir.

Ö⁄RETMEN – ‹yi ama, ya nesir olacak  yahut da naz›m.

M.JOURDAIN – Neden?

Ö⁄RETMEN – Çünkü efendim, meram›m› söylemek için nesirle naz›mdan baflka flekil
yoktur.

M.JOURDAIN – Naz›mla nesirden baflka bir flekil yok mudur?

Ö⁄RETMEN – Nesir olmayan söz naz›md›r; naz›m olmayan söz de nesirdir.

M.JOURDAIN – Ya konuflulan fley nedir?

Ö⁄RETMEN – Nesir…

M.JOURDAIN – Ne… fiimdi ben “Nikol, terliklerimi getir; gecelik takkemi de ver.”
diyecek olursam bu nesir mi olur?

Ö⁄RETMEN – Evet efendim.

M.JOURDAIN – Demek ben k›rk y›ldan fazlad›r bilmeden, fark›nda olmadan nesir
söylüyorum: Bunu bana ö¤retti¤iniz için çok minnettar›m.

Moliere

HAZIRLIK
- Moliere’›n Kibarl›k Budalas› adl› ölümsüz eserinde çok aç›k biçimde bir anlat›m›n 

oluflumu gözlerimizin önüne serilir. Kibar görünmek için de¤iflik dersler alan 
M.Jourdain ile ö¤retmeni aras›ndaki konuflmalar anlat›m›n oluflumu konusunda
ipuçlar› içerir.

- ‹stedi¤iniz herhangi bir konuyu seçip anlat›mla ilgili haz›rl›klar yap›n›z.

☛
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AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz oyun metnindeki gibi yaz› dilinde, konuflma dilinde olsun anlat›m›n
iki yolu oldu¤unu görüyoruz. Bunlar naz›m ya da nesir (düz yaz›)’dir.

Gerçekten naz›m / nesir d›fl›nda anlat›m yolu yok mudur? Akl›m›za sanatsal, 
bilimsel, düflünsel a¤›rl›¤› olan konuflmalar yaz›lar gelir ki bunlar da bu iki anlat›m
yoluyla gerçekleflmektedir. Ne var ki, bugün naz›m eski kimi niteliklerini yitirmifl
yaln›z dizelerin s›ralanmas›yla fliir ad› alt›nda tan›n›r olmufltur.

Yazar ya da konuflmac› iletmek istedi¤ini okuyan ya da dinleyenin de paylaflt›¤›
bir iletiye (metne) dönüfltürerek gönderir. ‹leti, edebi metinlerde metnin dokusu içinde
eritilmifltir. Yazar söylemek istediklerini okuyucuya aktarmada araç olarak konuyu 
kullan›r.

‹leti, yazar› yazmaya yönlendiren temel nedendir. Bu yüzden iletiyi içeren 
cümleye amaç cümlesi denir.

‹yi düzenlenmifl bir metinde her paragraf bir düflünce birimidir. Metinde ne kadar
paragraf varsa o kadar da düflünce vard›r.

Anlat›lan olaylar ve düflünceler s›raya sokulmal›: Anlat›mda plan konuya göre
de¤iflebilir. Olaylar›n anlat›m›nda hareketli plan, düflüncelerin anlat›m›nda düflünsel
plan, fliirler için ise duygusal plan geçerlidir.

Anlat›mda birlik olmal›: Sözlü ve yaz›l› anlat›mda konu d›fl›ndaki hiçbir olaya,
düflünceye yer verilmemelidir. Anlat›mda yer alan her ayr›nt› konuyla ilgili, aç›klay›c›
ve tamamlay›c› özellikler tafl›mal›d›r. Buna anlat›mda birlik denir.

Anlat›mda duruluk ve ak›c›l›k olmal›: Konuflma ve yazmada olay› düflünce ve
duygular› olabildi¤ince az sözcükle anlatmaya çal›flmal›y›z. Buna anlat›mda duruluk
denir. Ak›c›l›k ise okuyucunun anlamas›n› zorlaflt›racak sözcükleri kullanmaktan
kaç›n›lmas›d›r.

Bilgilerde do¤ruluk, duygularda içtenlik olmal›: Anlat›mda övünmekten, 
abartmaktan ve kavram kar›fl›kl›¤›na neden olabilecek ifadelerden uzak durmal›y›z.

Yaz›m (imla) kurallar›na ve noktalama iflaretle rine uyulmal›: Dildeki 
sözcüklerin nas›l yaz›laca¤›n› belirleyen kurallar›n ve kullan›mlar›n tümüne yaz›m
(imla) ad› verilir. Bir dilin yaz›lma biçimini belirleyen kurallara da yaz›m kurallar›
denir. Türkçede her ses bir harfle gösterilir. Bu tür yaz›ma fonetik (sesçil) yaz›m denir.
Noktalama iflaretleri yaz›da anlafl›lmay› ve kolay okumay› sa¤lad›¤› için çok önemli bir
yer tutar.

Anlat›m özgün olmal›d›r: Anlat›mda özgünlük; hiç kimseye benzemeden,
öykünmeden biçim ve içerikte benzersiz olmakt›r. Özgün bir anlat›m (üslup) sahibi ola-
bilmek için çok okumak, yazmay› sevmek ve çal›flmak gerekir.

❂
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Anlam etkileyici olmal›d›r: Anlat›lan ya da kaleme al›nan metnin okuyucu ve
dinleyicide olumlu bir iz b›rakmas›, be¤enilmesi benimsenmesidir.

Bir metnin oluflabilmesi için iki ögenin bulunmas› flartt›r. Bunlar tutarl›l›k ve
ba¤dafl›kl›kt›r.

A. Tutarl›l›k: Bir metni oluflturan söz ve söz öbekleri aras›ndaki anlam ve mant›k
ba¤›nt›s›na tutarl›l›k ad› verilir:

“Ya¤›z atlar kiflnedi, meflin k›rbaç flaklad›.”     

1 2

Faruk Nafiz Çaml›bel

Anlam bak›m›ndan söz öbeklerini özellefltirme diye adland›rd›¤›m›z tutarl›l›k
ögesi bir araya getirmifltir. Özellefltirme; yeni bir bilgi vererek aç›klama, bilinir, tan›n›r,
alg›lan›r hâle getirme anlam›na tafl›r. Yukar›daki örnekte flair Faruk Nafiz Çaml›bel bize
atlar›n kiflnemesi ve k›rbac›n flaklamas› ile araban›n yola ç›kt›¤›n› duyurmaktad›r.

Söz öbekleri aras›ndaki neden sonuç iliflkisi tutarl›l›k ögesini oluflturur. Böylece
anlam bütünlü¤ü sa¤lanarak söz öbekleri metin hâline gelir:

“Ziflan havuza gitti, yüzme yar›fllar›na kat›lacak.”

1 2

Yukar›da iki sözcük öbe¤i aras›ndaki tutarl›l›k ögesi hem özellefltirme hem de
neden sonuç iliflkisidir. Ziflan’›n yüzme havuzuna gitmesi hakk›nda bilgi verilirken
(özellefltirme); di¤er yandan havuza gitme nedeni de vurgulanmaktad›r.

B.Ba¤dafl›kl›k: Metinde bulunmas› gereken ikinci öge ise ba¤dafl›kl›kt›r. Metni
oluflturan söz öbekleri aras›ndaki dil bilgisel ögeler göze ve kula¤a seslenir. Buna göre;
ad›llar, belirteçler, ön adlar, ba¤laçlar gösterme durumu eki, cümle vurgusu vb. gibi
ba¤dafl›kl›k ögeleridir:

“Bu iflin bitmesinde senin de pay›n var. Benim böyle bir düflüncem var.”

1 2

‹ki söz öbe¤i aras›nda “böyle” belirteci ba¤dafl›kl›k görevini üstlenmektedir.

Okumaya ve konuflmaya konu olan bas›l›, yaz›l› anlam ve anlat›m bütünlü¤ü
tafl›yan her fley genifl anlamda bir metindir. Bir hikâyeden denemeye, bir cümleden
paragrafa kadar yaz›l› ve bas›l› dil ürünlerinin hepsi metin terimiyle adland›r›l›r.

Bir metinde amac›n yo¤unlaflt›r›larak yarg›ya dönüfltürülüp, bir önerme 
biçiminde belirmesine ileti (ana düflünce) denir.

❂

❂
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ANLATIM BOZUKLUKLARI

Bileflik cümlelerde eylemsiler farkl› tümleçler almas› gerekirken bunlardan 
birini almamas› anlat›m bozuklu¤una neden olur:

“Derslerine çal›flm›yor, ihmal ediyor.”

Yukar›daki cümlede nesne eksikli¤i vard›r. Cümleye “derslerini” nesnesi getiri-
lerek anlat›m bozuklu¤u ortadan kald›r›labilir.

Cümlede ad›llar›n eksikli¤i de anlam belirsizli¤ine yol açar:

“Yar›flmada birinci oldu¤una sevindim.” (Kimin?, Onun mu? Senin mi? Bir
baflkas›n›n m›?)

Sözcükleri cümle içinde bulunmalar› gereken yerden baflka bir yerde bulunmas›,
anlam›n bulan›k olmas›na ya da iki türlü alg›lanmas›na yol açar. Sözcükler cümlede
kullan›l›rken her sözcü¤ün uygun yerde kullan›lmas›na özen gösterilmelidir:

“Bu karar 380’e karfl› 140 oyla al›nm›flt›r.” Do¤rusu “Bu karar 140’a karfl› 380
oyla al›nm›flt›r.” olacakt›.

Gereksiz kullan›lm›fl sözcükler: Cümlede gereksiz sözcüklere yer vermek
anlat›m› bozar. Örne¤in afla¤›daki cümlelerde geçen alt› çizili sözcükler gereksizdir:

“Alt› saat süre ile konuflmufllar.”

Cümlede birden fazla eylem varsa ve bu eylemler çat›lar› bak›m›ndan birbiri ile
uyuflmuyorlarsa anlat›m bozuklu¤u oluflur:

“Tarladaki zararl› otlar yolarak bir yere y›¤›lmal›d›r.”

“Yolarak” geçiflli “y›¤›lmal›d›r” geçiflsiz edilgen çat›d›r. Do¤rusu “Bahçedeki
zararl› otlar yolunarak bir yere y›¤›lmal›d›r” olmal›yd›.

Deyimleri oluflturan sözcüklerin yerleri de¤ifltirilemez ve yerlerine baflka 
sözcükler kullan›lamaz:

“Do¤ru oturup e¤ri konuflal›m” (Yanl›fl)

“E¤ri oturup do¤ru konuflal›m” (Do¤ru)

Tamlama, deyim ve atasözü kullan›l›fllar›na iliflkin anlat›m bozukluklar›na siz de
örnekler bulunuz.☛
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Metinlerde görülen dil ve anlat›m yanl›fll›klar›:

Duygu ve düflüncelerin söz ve yaz› yoluyla baflkalar›na aktar›lmas›na anlat›m ad›
verilir. Ancak yaz›l› ve sözlü anlat›mda mutlaka bulunmas› gerekli baz› nitelikler
vard›r. Bu nitelikler, sözcüklerin do¤ru seçilmesi, cümlelerin gere¤i gibi kurulmas› ve
birbirine mant›ksal bir ilgi ile ba¤lanmas›, konuda birli¤in sa¤lan›p sürdürülmesi, bil-
gilerin do¤rulu¤u duygular›n içtenli¤idir.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Ba¤dafl›kl›k nedir?

2. Anlat›m bozukluklar› bir metni nas›l etkiler?

3. Amaç cümlesini bir örnekle aç›klay›n›z?



D‹L VE ANLATIM 3

68

ANLATIM TÜRLER‹N‹N SINIFLANDIRILMASI

Her anlat›m bir bütündür. Dil bilgisi kurallar› ve anlam iliflkisi ile birbirine
ba¤lanan cümle ve paragraf adl› birimlerden oluflur.

Cümle: Paragraf› bir düflünceyle ilgili cümleler toplulu¤u olarak da tan›mlaya-
biliriz. Bu yönüyle paragraftaki cümlelerin birbirleriyle anlamca bir iliflki kurmas›, bir
bütünlük yaratmas› gerekir. Bunu da cümle sa¤lar. Her cümle kendinden önceki 
cümleye dil ve düflünce yönlerinden iyice ba¤lanmal›d›r. Cümleler aras›nda do¤al
geçifller kurulmal›, boflluklar b›rak›lmamal›d›r. Anlat›m›m›z›n etkisini art›rmada da
ba¤lant› büyük önem tafl›r. Bu ba¤lant›lardan yoksun paragraflarla kurulmufl bir yap›
malzemesi eksik konulmufl bir inflaattan farks›zd›r.

Paragraf: Kimi paragraflar yaz›daki yerlerine ve görevlerine göre de¤iflik özel-
likler tafl›rlar.

Girifl Paragraf›: Yaz›m›z›n ne ile ilgili oldu¤unu, yaz›m›zda hangi sorunun
ortaya at›ld›¤›n›, bunu hangi görüfl aç›s›ndan ele alaca¤›m›z› girifl paragraf› gösterir:
Hikâyeci Kenan Hulusi’nin Miras Kefle adl› hikayesinin girifl paragraf› flöyledir:

“Biz insanlar, flu etraf›m›zdaki cans›z fleyler için ne biliyoruz? Yatak odalar›m›z›n
bir taraf›nda yahut baflucumuzda duran flu komodin, içinde yatt›¤›m›z flu karyola,
üzerinde yemek yedi¤imiz masalar, duvardaki bir çerçeve, hülasa evimizi teflkil eden
bütün bu fleyler hakk›nda bilgilerimizin derecesi nedir? Galiba koca bir s›f›r.”

Kenan Hulusi, bu hikâyesinde de¤eri bilinmeyen fleylerin asl›nda ne kadar de¤erli
olabileceklerini anlatmaktad›r. Hikâyenin ana fikri daha birinci paragrafta ortaya 
konulmufltur.

Hangi konuyu aç›klayaca¤›m, neyi aç›klayaca¤›m sorusunun karfl›l›¤› konu / girifl
cümlesinde belirtilir.

Geliflme Paragraf›: Giriflten sonra gelen ve onu aç›klayan, örneklendiren 
cümlelerin yer ald›¤› paragraft›r. Aç›klama, benzerliklerden, örneklerden, karfl›tl›klardan,
çeliflkilerden, atasözleri ve özdeyifllerden, f›kra, an›, fabl gibi… k›sa yaz› türlerinden
yararlan›larak yap›l›r. Konu somutlaflt›r›l›r. Uzun paragraflardan olabildi¤ince
kaç›n›lmal›d›r. Cümlelerin ve paragraf›n k›sa olmas›na özen gösterilmelidir: 

Anlat›m biçimlerini k›saca tan›mlay›p birer örnek verir misiniz?☛

❂

❂
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“O sabah ana mektebinin bahçesinde fevkalade bir telafl ve canl›l›k var. Talebe
bayram› günü idi. ‹lk ve orta mektepler kafile kafile marfllar söyleyerek sokaklardan
öteye geçiyor; flehrin uzak e¤lence yerlerine da¤›l›yorlard›. Onlar bayramlar›n› kendi
mini mini ve paytak ad›mlar›yla yirmi dakika çeken bir dere kenar›nda yapacaklard›.”

Reflat Nuri Güntekin

Sonuç Paragraf›: Bir paragraf›n sonuç cümlesi k›sa, etkili ve kuvvetli olmal›d›r.
Paragraf›n sonunda birdenbire durmamal›, paragraf› güzel bir cümle ile ba¤lamal›d›r.
T›pk› modern Türk hikâyesinin kurucular›ndan Sait Faik Abas›yan›k’›n “Zemberek”
adl› hikâyesinin finalindeki gibi:

“Muhterem babac›¤›m,

Göndermifl oldu¤unuz 8 tarihli mektubu ald›m. Ne kadar memnun oldum tahmin
edemezsiniz. Burada havalar çok iyi gidiyordu. Fakat dün birdenbire gökyüzü 
bulutlarla kapland›. Bardaktan boflan›rcas›na ya¤mur ya¤›yor. Bu ya¤murdan sonra
“Nilüfer” ovas› çok güzelleflmifl. Penceremden bütün ova gözüküyor. Sabahleyin bir
deniz gibi üstünü sis kaplayan bu manzara bana her zaman Gemlik’i hat›rlat›yor.
–arkadafl›m Gemlik’liydi- sizleri çok görece¤im geldi. Derslerime dedi¤iniz gibi
muntazaman çal›flmaktay›m. Sonra babac›¤›m dar›lmazsan›z size bir fley daha
söyleyece¤im: Bana mektebe gelirken vermifl oldu¤unuz saat k›r›ld›. Hani içindeki
demirden fley… nas›l derler hani, o içindeki demirden fley… iflte o k›r›ld›. Bu hafta
oraya giden olursa gönderece¤im. Mektepte saat dolu babac›¤›m. Saatin bana ne lüzu-
mu var? Siz yapt›r›r, kullan›rs›n›z. Annemin ve sizin ellerinizden öper, hay›r dualar›n›z›
beklerim, babac›¤›m.

O¤lunuz: Celil”

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Metin türlerinin oluflmas›nda anlat›m›n üstlendi¤i rol nedir?

2. Anlat›m türünü neler belirler?

3. Anlat›m türlerini grupland›r›n›z?
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 ÖZET

Eski terimler olarak naz›m ve nesir; flimdi bunlar›n yerini tutan ve yaklafl›k ayn›
anlamlarda kullan›lan fliir ve düz yaz› anlat›m›n iki yoludur.

Düz yaz›da yazar›n cümleler, paragraflar, düzen, aç›kl›k, ak›c›l›k, duruluk,
yal›nl›k gibi nitelikler önem vermesi gereken konulard›r.

Anlat›m biçimi bir yaz›n›n içindeki bir ya da birçok de¤iflik anlat›fltan her birine
verilen add›r. Bu bildiklerimizi bildirme / aç›klama / yorumlama (yans›tma);iki kiflinin
karfl›l›kl› konuflmas›; bir olay›n öykülenmesi; bir yerin, tabiat›n, kiflinin betimlenmesi;
herhangi bir konunun tart›fl›lmas› ya da iyi / kötü, do¤ru / yanl›fl yanlar›n›n
de¤erlendirilmesi demek olan elefltirme yap›lmas› biçiminde olabilir.

Eserler, yaz›ld›klar› türler belirlenirken bu yönlerden biriyle de nitelenebilirler:
Lirik, epik fliir, töresel hikâye, romantik oyun gibi.

Yaz›l› anlat›mda yap›lan en büyük yanl›fll›klardan birisi konuyu s›n›rlamamakt›r.
Konu yaz›lmadan önce mutlaka s›n›rland›r›lmal›d›r.

Yazmaya bafllamadan önce konuyu netlefltirmemiz, söyleyeceklerimizi tespit
etmemiz, güçlü bir omurga oluflturmam›z, bir soruyla girifl yapmam›z, betimlemelerden
yararlanmam›z, küçük bir hikâyeye de¤inmemiz, paragraf konusunda dikkatli
olmam›z, tan›k göstermemiz konular›nda özenli olmal›y›z.

‹letiflimde anlat›c›yla anlat›m aras›ndaki iliflki her zaman etkileyicidir.

Anlat›m›n özellikleri içinde en baflta gelenlerden biri de düflüncelerin, duygular›n
aç›k bir biçimde ifade edilmesidir.

‹yi düzenlenmifl bir metinde her paragraf bir düflünce birimidir. Metinde ne kadar
paragraf varsa o kadar da düflünce var demektir. Her paragraf girifl, geliflme ve sonuç
bölümlerinden oluflur.

Kulland›¤›m›z anlat›m biçimleri yaz› içinde kar›fl›k bir hâlde bulunur. Yazar bu
süreçte yeri geldikçe bunlardan birini ya da birkaç›na baflvurur.
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✎ TEST II

1. Afla¤›dakilerden hangisinde somut anlaml› bir sözcük soyut bir anlam kazanarak 
de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r?

A. Bahar gelince k›rlar gelin gibi süslendi.

B. Benim en yak›n dostlar›m kitaplar›md›r.

C. Bir iflle u¤rafl›rken müzik de dinlerdi.

D. Çay›n› büyük bir zevkle yudumluyordu.

2. Yaz› yazmak tutku olunca, yaz›lan› yay›mlamak da ister istemez bir tutkuya 
dönüflüyor.

Alt› çizili ikilemenin bu cümleye katt›¤› anlam afla¤›dakilerden hangisinde vard›r?

A. Arad›¤› adresi bir türlü bulam›yordu.

B. Neden sonra akl› bafl›na gelmiflti.

C. ‹fl bulamay›nca zorunlu olarak geri döndü.

D. Gelir gelmez tutkuyla çal›flmaya bafllad›.

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir paragraf›n girifl cümlesi olabilir?

A. ”Bir romanc›, ömrü boyunca hep ayn› roman› yazar.” diyor Selim ‹leri de.

B. Etkiden kaç›nmak, öykünmekten kaç›nmak, bunlar k e n d i l e r i n e güvenmeyenlerin iflidir.

C. Benim fliirden ç›kard›¤›m anlam bu, ama siz baflka anlamlar ortaya ç›karabilirsiniz

D. Böylesine var›lm›fl yarg›larda do¤ruluk pay› da vard›r, yan›lg› pay› da.
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4. Bir okuma biçimi edinmek için de çaba göstermek gerekir. Okuduklar›m›z›n bizde 
kal›c› izler b›rakmas›n› istiyorsak bir kitab› bir kitaptan baflka bir fley olarak da 
görebilmeliyiz. ‹nsan›n okuduklar›ndan kendine yeni bir dünya kurabilmesi… 
Böylece geçmiflin bugüne düflürdü¤ü ›fl›¤› yakalamak… Bu arada elbette iyi vakit 
geçirmek, belki bu arada bir fleyler ö¤renebilmek için okumak.

Bu metnin bütününde anlat›lan afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Yararl› bir okuman›n nas›l olmas› gerekti¤i

B. Her okuman›n okuru önemli ölçüde etkiledi¤i

C. Okuyan insan›n geçmifli do¤ru de¤erlendirdi¤i

D. Kitab›n iyi vakit geçirten bir arkadafl oldu¤u

5. Ama ortada bir destan var. O ne olacak? Troya Savafl› belki yalan. Akhileus hiç 
yaflamad›, Hektor’la hiç dövüflmedi. Peki Homeros ne olacak? O da m› yalan? Kaç 
bin y›l sonra dizelerini okurken ürperdi¤imiz fliirleri de mi yalan?

Bu metinde as›l anlat›lmak istenen afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Destan yazmak zor bir ifltir.

B. Troya Savafl›, Homeros’un uydurmas›d›r.

C. Her destan tarihi bir gerçe¤e dayan›r

D. Her ulusun edebiyat›nda destan vard›r.
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6. Senelerce senelerce evveldi. 

Bir deniz ülkesinde 

Yaflayan bir k›z vard›, bileceksiniz

‹smi Annabel Lee;

Hiçbir fley düflünmezdi sevilmekten

Sevmekten baflka beni 

Edgar Allen Poe

Bu fliirde afla¤›daki naz›m türlerinden hangisinin özellikleri bulunmaktad›r?

A. Lirik

B. Epik

C. Dramatik

D. Pastoral

7. Günlük hayat›m›zda da s›kça uygulad›¤›m›z not alma konusunda afla¤›dakilerden 
hangisinden yararlanmay›z?

A. Duyduklar›m›zdan

B. Okuduklar›m›zdan

C. Gördüklerimizden

D. Düfllerimizden

8. Yeflil pencerenden bir gül at bana, 

Ifl›klarla dolsun kalbimin içi.

Geldim iflte mevsim gibi kap›na

Gözlerimde bulut, saçlar›mda çi¤. 

Ahmet Muhip D›ranas

Yukar›daki fliirin temas› afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Aflk

B. Dostluk

C. An›lar

D. Hayaller
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9. Afla¤›dakilerden hangisi genel bir konu de¤ildir?

A. Sinema

B. ‹letiflim

C. Epik tiyatro

D. Spor

10. “Uçak ta afla¤›larda, akflam güneflinin alt›n ›fl›nlar›na, tepelerden yay›lan gölgeleri 
sürükleyerek yol al›yordu. Ayd›nl›k içinde yüzüyordu ovalar. Dinmeyen bir 
ayd›nl›k. Bu ülkede k›fl geçtikten sonra da göz alabildi¤ine karla örtülü kalan bu 
o v a l a r, batan güneflin ard›ndan alev alev alt›n par›lt›larla yan›yordu hâlâ.” 

A. de Saint-Exupery

Yukar›daki paragraftaki anlat›m tarz› afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Aç›klama

B. Betimleme (tasvir)

C. Destans› (epik)

D. Tart›flma


