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NOKTALAMA İŞARETLERİNOKTALAMA İŞARETLERİ
Nokta(Bitirir)
Çatı, fiil cümlelerinde aranır(.)
Bulutlar uçuşuyor karşı dağlara doğru (,) uçlarında kızıl ışıklarla (.)
-Benimle yarın sinemaya gelir misin?
-Evet.

23.15  / 23:15

29.05.1453

Bizim ev okula uzak. (tır)



Virgül(Ayırır)
	➜ O gün caddelerde, sokaklarda, evlerde neşe vardı.

	➜ Elif çalışkan, güler yüzlü, öz güveni yüksek bir öğrenciydi.

	➜ Tansel ile Cansel, Bağcılar’da güzel bir hafta sonu geçirdi.

	➜ Seni yarın ararım, dedi.

	➜ Peki, senin istediğin olsun.

	➜ Okuldan eve gelir, ders çalışırdı.
 Sessizce içeri girdi; eldivenini, şapkasını çıkardı.

	➜ Antalya’ya, doğduğum yere, her yıl giderim.

	➜ Engelli, doktora ters ters baktı.



Virgülün Kullanılmadığı Yerler

	➜ Ben aç yattım mı, kötü rüyalar görürüm.

	➜ Hava iyi olursa, pikniğe gideriz.

	➜ Mahallede kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa ona yardım ederdi.

	➜ Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli.

	➜ Bu insanlara gel de, güven bu devirde.

	➜ Roman kahramanlarının, neredeyse tümü mahallemizdeki insanlardı.

	➜ Kimi şehirler mırıl, mırıldır sabahtan akşama kadar.

	➜ Tiyatro oyununu izleyip, yemek yiyecekler.

	➜ Zindana atılmış mahkûmlar gibi haykırarak, titreyerek kaçıştı.



Noktalı Virgül (Gruplandırır)
	➜ Sizinle gelirim; ama erken dönerim.

	➜ Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.

	➜ Pencerenin kenarına oturur; kalabalık, hareketli sokağa bakardım.

	➜ Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

	➜ Türkçe; fizik, matematik ve kimyaya göre daha kolaydır.



İki Nokta(Açıklar, Örnekler)
	➜ Unutulmaması gereken kural şudur: Erkekler çalışkan olmalıdır.
	➜ Türkçede birçok fiil geçişsizdir: yürümek, oturmak, gelmek...
	➜ Dünyada iki ünlü futbol kulübü vardır: Barcelona, Real Madrid.
	➜ Ne diyor Mevlana: “İnsanların doğumlarına ağlayın.”

Üç Nokta(Sürdürür)
	➜ Akşam alacasının erittiği çirkin görüntüler arasında küçük evler...
	➜ Ya sen, sen de gidersen...
	➜ Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...
	➜ Kılavuzu karga olanın burnu 6... ton çıkmaz.



Ünlem İşareti(Duygulandırır)
	➜ Eyvah (!) Çorabım kaçtı (.)

	➜ Of of (,) kömür gibi yanıyorum (!)

	➜ Bu çocuktan zekâ fışkırıyor. (!)

Diğer Noktalama İşaretleri
	➜ Necip Fazıl, şair için “fikir işçisi” ifadesini kullanır.

	➜ Yakup Kadri’nin “Yaban”ı, ilk tezli romanımızdır.

	➜ Yazarın “Aşkın Sonu” başlıklı yazısını mutlaka oku.



	➜ Moliere (Molyer), komedileri ile tanınır.

	➜ Goncagül _ (Neşeli bir kahkaha atarak) Siz miydiniz? 

	➜ A. H. Tanpınar (1901-1963) şiirlerinde imajı kullanılır.
09.30 _ 10.30 arasında BJK _ FB karşılaşmasını izleyeceğiz.
Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu)
Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi.




