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GERÇEK –  MECAZ –  YAN – 
TERİM ANLAM

Gerçek Anlam

Yan Anlam

Terim Anlam

Mecaz Anlam



➜➜ Bir ya da birden çok heceden oluşan, belli bir anlamı olan, tümce kurmaya ya-
rayan ve tümce kuruluşunda özel görevi olan dil ögesidir. Taş, toprak, rüya, 
hayal, dost gibi sözcükler tek başlarına bir anlam ifade ederken ile, gibi, için 
gibi sözcüklerin ise tek başına anlamı olmayıp diğer sözcüklerle bir araya gel-
diğinde belli bir anlam ifade eder.

SÖZCÜK (KELİME)



➜➜ Bir sözcüğün temel anlamıdır, sözcüğün akla ilk gelen anlamı ya da sözlükteki 
ilk anlamı da denir. 

➜➜ İş yerinin tüm camları kırıldı. (Bölünmek, parçalanmak) 

➜➜ Şehrin yüksek yerlerine kar yağmıştı. (Seviye)

➜➜ Soğuk su içmek sağlığa zararlıdır. (Isı)

Örnek:

Gerçek Anlam:



➜➜ Bir sözcüğün temel anlamı ile ilgili kazandığı yeni anlama “yan anlam” denir.

➜➜ Gerçek anlama yakındır. 

➜➜ Çoğu zaman, canlılara ait organ ya da kısımların, cansız varlıklara yakıştırılması 
ile oluşur.

➜➜ Yamaç paraşütü yapmak için dağın sırtına tırmandık.

➜➜ Boğazına kadar su dolu şişeyi odasına götürdü.

➜➜ Anahtarlarını her zaman masanın üçüncü gözüne koyardı.

Örnek:

Yan Anlam:



➜➜ Sözcüğün, gerçek anlamının dışında kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

➜➜ Temiz bir çocuk olduğu her halinden belliydi.

➜➜ Sözlerinde bir ince alay vardı gibi geldi bana.

➜➜ Yaşadıkları herkesin kolay kolay kaldıramayacağı kadar ağırdı.

Örnek:

Mecaz  Anlam:



➜➜ Herhangi bir bilim, sanat ya da meslek dalı ile ilgili özel anlamlı sözcüklerdir.

➜➜ Açılar konusundan her yıl iki soru soruluyor. (Geometri)

➜➜ Nefi kasideleriyle ünlü bir şairdir. (Edebiyat)

➜➜ Kullandığı uzun taç atışları ile tanınan bir futbolcuydu. (Futbol)

Örnek:

Mecaz  Anlam:



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:



Örnek:Örnek:
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SÖZCÜKTE ANLAM OLAYLARI

İNSANDAN DOĞAYA AKTARMA
AD AKTARMASI 

DOĞADAN İNSANA AKTARMA

KiNAYE (DEĞİNMECE)

DOLAYLAMA

SOMUTLAŞTIRMA

DUYU AKTARMASI
BENZETME

GÜZEL ADLANDIRMA



➜➜ Benzetme amacı olmadan bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasına “ad ak-
tarması” denir.

➜➜ Ad aktarması yapılan sözcük gerçek anlamını yitirir.

➜➜ Ad aktarmasında sözcük kendisiyle ilgili başka bir kavramın yerine geçer.

➜➜ Ad aktarmasında sözcük, başka sözcük yerine kullanılırken benzetme amacı 
güdülmez.

➜➜ Ad aktarmasında birbirinin yerine kullanılan sözcükler arasında “sanatçı-eser , 
parça-bütün , iç-dış , yer—insan , sebep-sonuç , genel—özel” gibi çeşitli anlam 
ilişkileri vardır.

Ad Aktarması (Mecazı Mürsel/
Düz Değişmece



➜➜ Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden çok sözcükle anlatılmasına “do-
laylama” denir.

➜➜ Dolaylamada anlatılan varlıkların söz konusu özellikleri herkesçe bilinir.

➜➜ Dolaylamada çoğunlukla mecazlı anlatım benimsenir.

DOLAYLAMA:



➜➜ Kimi varlıklardan, nesnelerden bahsedilirken doğacak korku, iğrenme, ürkme 
gibi duygu ve çağrışımların engellenmesi için yapılan bir değiştirmedir.

➜➜ Güzel adlandırmada sözcükler mecaz anlam kazanır.

➜➜ “Ölüm” sözcüğü yerine kullanılan “rahmete kavuşmak”, “sizlere ömür”, “Hakk’a 
yürümek”, “dünyasını değiştirmek” ifadeleri birer güzel adlandırma örneğidir.

GÜZEL ADLANDIRMA:



➜➜ Bir duyuya ilişkin bir kavramın veya özelliğin başka bir duyuya aktarılmasına 
verilen addır.

➜➜ Duyu aktarması yapılan sözcük mecaz anlam kazanır.

➜➜ “Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm!” dizesinde “tatlı dillim” ifadesinde 
tatmayla ilgili bir sözcük olan “tatlı” sözcüğü işitmeyle ilgili olan “dil” sözcü-
ğüyle birlikte kullanılarak duyular arası aktarma yapılmıştır.

DUYU AKTARMASI:



➜➜ İnsana ait özelliklerin ya da organ adlarının doğaya aktarılmasıdır.

➜➜ Edebiyatta “teşhis” olarak adlandırılan kişileştirmenin olduğu her yerde “insan-
dan doğaya aktarma” vardır.

➜➜ Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
 Sular kararınca paslanan dağlar 
dizelerinde insana ait bir özellik olan “omuz omuza yaslanmak” ifadesi insan dışı 
bir varlık olan “dağlar” ile ilgili olarak kullanıldığı için insandan doğaya aktarma 
yapılmıştır.

İNSANDAN DOĞAYA AKTARMA:



➜➜ Doğadaki varlıkların ya da varlıklara ait özelliklerin insan için kullanılmasıdır.

➜➜ “Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.” dizesinde insan dışı bir kavram 
olan “güneş” sözcüğü insan yerine kullanılarak doğadan insana aktarma yapıl-
mıştır.

➜➜ Dalgalandım da duruldum
 Koştum ardından yoruldum
dizelerinde “deniz”e ait özellikler olan “dalgalanmak” ve “durulmak” sözcükleri in-
san için kullanılarak doğadan insana aktarma yapılmıştır.

DOĞADAN İNSANA AKTARMA:



➜➜ Bir sözün hem ..gerçek. hem de mecaz anlamını kastedecek şekilde kullanılma-
sıdır.

➜➜ Kinayede asıl maksat, sözün mecaz anlamıdır.

➜➜ Alçaklarda otur, gözet kendini
 Kati yükseklerden uçucu olma 
dizelerinde “alçaklarda oturmak” sözü hem gerçek hem de “alçakgönüllü” mecaz 
anlamıyla kullanılarak kinaye yapılmıştır.

KiNAYE (DEĞİNMECE):



➜➜ Birçok ”atasözü” ve deyimde kinayeli kullanım vardır.

➜➜ Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
 Gül, dikensiz olmaz.
 Yalnız taş duvar olmaz.

Tariz, kinayeyle çok benzeşen bir sanattır, tarizi kinaye sanatı ile karıştırmamak 
lazımdır. Halk arasında tarize yanlış olarak “kinaye” denilir. Kinayede söz gerçek 
ve mecaz anlamlarıyla değerlendirilebilir ama kastedilen, sözün mecaz anlamıdır. 
Tarizde sözün gerçek ve mecaz anlamı değil, zıt anlamı kastedilir. Tariz, “kinayeli 
söyleyiş” ifadesi ile de karşılanmaktadır.



➜➜ Şiirde ya da düz yazıda aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, 
benzerlik bakımından güçsüz durumda olanla nitelikçe daha üstün olanı karşı-
laştırıp anlatma sanatıdır.

➜➜ Benzetme, edebiyatta “teşbih” olarak adlandırılır.

➜➜ Tam bir benzetmede “benzeyen”, “kendisine benzetilen”, “benzetme yönü” ve 
“benzetme edatı” olmak üzere dört unsur vardır.

➜➜ Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı.

➜➜ Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum.

Örnek:

BENZETME:



➜➜ Soyu kavramlar, anlatılması zor olduğundan bazen benzetme yoluyla bazen de 
deyimler aracılığıyla somut sözcüklerle ifade edilir. Buna “somutlaştırma” adı 
verilir.

➜➜ “Düşüncelerimi çürütmek için bu kadar zorlama kendini.” cümlesinde soyut bir 
sözcük olan “düşünce” sözcüğü somut bir sözcük olan “çürütmek” sözcüğüyle 
anlatılarak somutlaştırma yapılmıştır.

SOMUTLAŞTIRMA:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

Yansıma Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Genel Özel Anlam

Yakın Anlamlı Kelimeler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Nitel/Nicel Anlam



➜➜ Doğadaki herhangi bir sesin insanlar tarafından taklit edilmesi ile oluşan söz-
cüklerdir. Bir sözcüğün yansıma olabilmesi için doğada karşılığının olması gere-
kir. Horlamak, şırıldamak, gıcırdamak sözcüklerinin kökleri sırasıyla hor, şır ve 
gıcırdır. Bu köklerin doğada karşılığı vardır. Dolayısıyla bunlar yansıma sözcük-
tür.

Yansıma Sözcükler

➜➜ Anır-, öt-, kişne- ifadeleri eylem kökleridir. Ancak doğada böyle bir sesi işit-
memiz mümkün olmadığı için yansıma sözcük kabul edemeyiz.

! DİKKAT:



➜➜ Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına genel anlam, o türün sadece 
bir ya da birkaç örneğine işaret edecek şekilde kullanılmasına ise özel anlam 
denir.

➜➜ Varlık – Canlı – Orman – Ağaç – Meşe sıralamasında en genel ifade varlık iken 
en özel ifade meşedir.

➜➜ Dünya – Kıta – Ülke – Bölge – Bölüm – Şehir sıralamasında en genel ifade 
dünya iken en özel ifade şehirdir.

Örnek:

Genel Özel Anlam:



➜➜ Varlıkların veya eylemlerin “niteliklerini/özelliklerini” bildiren sözcükler, “nitel” 
anlamlıdır.

➜➜ Kırmızı boyalarını bembeyaz kâğıda dokundurduğunda ortaya bir şaheser çıka-
cağını hiç düşünmemiştim. (Nitel anlam)

➜➜ Soğuğun etkisiyle kızaran yanaklarıyla çok tatlı görünüyordu. (Nitel anlam)

Örnek:

Nitel Anlam-Nicel Anlam:



➜➜ Varlıkların veya eylemlerin “miktarını/sayısal değerini” bildiren sözcükler, “ni-
cel” anlamlıdır.

➜➜ İki katlı apartman için yıkım kararı alındı. (Nicel)

➜➜ Örnek: Sınavdan yüksek bir puan alacağını düşünüyordu .(Nicel)

Örnek:



➜➜ Anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere “zıt anlamlı söz-
cükler” denir.

➜➜ Güzel-çirkin, dar-geniş, hızlı-yavaş

Örnek:

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler:



➜➜ Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere “eş sesli sözcükler” denir.

➜➜ ak: (I) Beyaz renk
   (II) Akmak eylemi

➜➜ çay: (I) Nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık
   (II) İçecek türü
   (III) Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu

Örnek:

Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler:



➜➜ dolu: (I) Bir yağış türü
   (II) İçi boş olmayan, doldurulmuş

➜➜ ırak: (I) Uzak
   (II) Türk müziğinde bir makam

➜➜ ocak: (I) Ateş yakmaya, pişirmeye, ısıtmaya yarayan yer
   (II) Yılın ilk ayı

➜➜ patron:(I) İşveren
   (II) Elbise için kesilmiş kâğıt kalıp

Örnek:



➜➜ somun:(I) Yuvarlak ve şişkin ekmek
   (II) Cıvatanın ucuna geçirilen demir başlık

➜➜ yar: (I) Uçurum
   (II) Yarmak eylemi

➜➜ yaş: (I) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman
   (II) Nemli, ıslak

Örnek:



➜➜ Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. 
Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık çoğunlukla 
Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır.

➜➜ siyah – kara

➜➜ cevap – yanıt

➜➜ kalp – yürek – gönül

➜➜ kelime – sözcük

Örnek:

Eş anlamlı kelimeler:



Örnek:

➜➜ fiil – eylem

➜➜ model – örnek

➜➜ ölçüt – kıstas – kriter

➜➜ belgegeçer – faks

➜➜ ilginç – enteresan

➜➜ varsıl – zengin

➜➜ yoksul – fakir

➜➜ ileti – mesaj

➜➜ özgün – orijinal

➜➜ dil – lisan

➜➜ bellek – hafıza

➜➜ uygarlık – medeniyet

➜➜ al – kırmızı

➜➜ misafir – konuk



➜➜ Bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini tutmayabilir:

! DİKKAT:

➜➜ Kara bahtlı bir adamdı.

➜➜ cümlesindeki “kara bahtlı” söz grubu “kötü şanslı” anlamında kullanılmıştır. Do-
layısıyla kara bahtlı yerine siyah bahtlı demek de anlamsız olur. Bu yüzden bu 
cümledeki “kara” kelimesinin eş anlamlısı “kötü” kelimesidir.

Örnek:



➜➜ Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini 
tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bun-
lar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.

➜➜ basmak – çiğnemek – ezmek

➜➜ tutmak – yakalamak

➜➜ korkak – çekingen

Örnek:

Yakın Anlamlı Kelimeler:



➜➜ saçmak – dağıtmak

➜➜ dargın – küskün – kırgın

➜➜ tanıdık – bildik

➜➜ Çiçeklere basmak.

➜➜ Çiçekleri çiğnemek.

➜➜ Çiçekleri ezmek.

Örnek:



➜➜ Yakın anlamlılıkta çoğu zaman sözcüğün cümledeki kullanımı belirleyici olmak-
tadır.

➜➜ “Yasaları çiğnemek” sözcük grubunda mecaz anlamda kullanılan çiğnemek söz-
cüğüyle basmak veya ezmek sözcüğü arasında yakın anlamlılıktan söz edile-
mez.

Örnek:

! DİKKAT:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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İKİLEMELER –  DEYİMLER

İkileme 

Deyim



➜➜ Anlatımı etkili hale getirmek ya da anlamı pekiştirmek için yapılan kelime tek-
rarına “ikileme” denir.

İkileme (Tekrar/Yineleme Grubu)

➜➜ İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına noktalama işareti konmaz.

! DİKKAT:

➜➜ İkilemeyi oluşturan sözcüklerin yeri değiştirilemez. İkilemeler değişik şekiller-
de oluşabilir:

! DİKKAT:



➜➜ koşa koşa

➜➜ güle güle

➜➜ seve seve

➜➜ yavaş yavaş…

Aynı kelimeyle yapılan ikilemeler:

➜➜ koşa koşa

➜➜ güle güle

➜➜ seve seve

➜➜ yavaş yavaş…

Eş ya da yakın anlamlı kelimelerle yapılan ikilemeler:



➜➜ iyi kötü

➜➜ aşağı yukarı

➜➜ er geç …

Zıt anlamlı kelimelerle yapılan ikilemeler:

➜➜ ıvır zıvır

➜➜ eski püskü

➜➜ eğri büğrü…

Biri anlamlı, biri anlamsız kelimelerle yapılan ikilemeler:



➜➜ açar açmaz

➜➜ yerli yersiz,

Biri olumlu, biri olumsuz kelimelerle yapılan ikilemeler:

➜➜ eciş bücüş

➜➜ mırın kırın

➜➜ abuk subuk…

İkisi de anlamsız kelimelerle yapılan ikilemeler: 



➜➜ çatır çatır

➜➜ horul horul

➜➜ kütür kütür

Yansıma kelimelerle yapılan ikilemeler:

➜➜ sırt sırta

➜➜ elden ele

Hal eki alan sözcüklerle yapılan ikilemeler:

➜➜ günden güne

➜➜ derinden derine

➜➜ kurda kuşa

➜➜ iğneden ipliğe

➜➜ tası tarağı…

Belli bir kurala bağlanmadan yapılan ikilemeler:



➜➜ En az iki sözcükten oluşan, genelde mecaz anlamlı kullanılan, kalıplaşmış söz 
gruplarıdır. Genellikle söyleyeni unutulmuştur.

Deyim:

➜➜ Deyimler kalıplaşmış ifadelerdir. Dolayısıyla sözcüklerin yeri değiştirilemez ve 
başka sözcükler kullanılamaz.

! DİKKAT:



➜➜ cumartesi kibarı gibi süslenmek

➜➜ aklı başka yerde olmak

➜➜ anasından doğduğuna pişman olmak

➜➜ Çoğu gitti, azı kaldı.

➜➜ Hem suçlu hem güçlü.

Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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KALIPLAŞMAMIŞ SÖZLER

Atasözü

Özdeyiş



➜➜ Söyleyeni unutulmuş, tecrübe ürünü, öğüt verici, kalıplaşmış yargı bildiren 
cümlelere “atasözü” denir. Genelde mecaz anlam içerirler.

➜➜ aç kalmak, borçlu olmaktan iyidir

➜➜ ağaç ne kadar uzasa göğe ermez

➜➜ ağır taş batman döver

➜➜ acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır

Örnek:

Atasözü:



➜➜ Söyleyeni belli özlü sözlere “özdeyiş” denir.

Özdeyiş (Vecize): 

➜➜ “Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir” Mustafa Kemal Atatürk

Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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CÜMLE YORUMLAMA

Cümlenin Konusu

Cümlenin Ana Fikri 

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı



➜➜ Cümlede üzeride durulan kavramlar cümlenin konusunu verir. Sorularda bir 
cümle verilir ve bu cümlede neyin anlatıldığı, yani cümlenin konusu sorulur.

➜➜ Yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak anlatılanı bir iki söz ile ifade 
etmektir. Bunun için cümleye “Bu cümle neyi anlatıyor?” sorusu sorulur ve so-
runun cevabı aranır. Alınan cevap cümlenin konusu olacaktır.

Cümlenin Konusu



➜➜ Öğretmen bir toplumun yapı taşıdır.

➜➜ Bu cümlede öğretmen, “yapı taşı”na benzetilmiş. Taştan yapılan binalarda temel 
malzeme taş olduğuna göre, bu malzeme olmadan bina yapılamaz. Öğretmen 
için toplumun yapı taşı dendiğine göre, toplumun ortaya çıkması için öğretme-
ne ihtiyaç var demektir. Öyleyse toplumun oluşmasında öğretmen çok önemlidir. 
Yani bu cümlenin konusu, anlatmak istediği, “öğretmenin önemi”dir.

➜➜ Gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak için çevreyi korumalıyız.

➜➜ Bu cümlede çevrenin korunması gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakma 
gerekçesine bağlanıyor. Öyleyse bu cümlede “çevrenin korunmasının gerekliliği-
ni” anlatıyor diyebiliriz.

Örnek:



➜➜ Bir cümlede asıl anlatılmak istenen fikir veya cümlede verilmek istenen mesaja 
ana fikir denmektedir.

Cümlenin Ana Fikri (Ana Düşüncesi)

➜➜ Gerçek şair; halkının dağlarını, çobanlarını, kuzularını, acı ve sevinçlerini anla-
tandır.

Bu cümlede anlatılmak isteneni ise “Şair, milletini anlatan kimsedir.” şeklinde belir-
tebiliriz.

Örnek:



➜➜ Eğer bir romancı yazdığı eserlerin geniş kitleler tarafından okunmasını, beğe-
nilmesini arzu ediyorsa yapacağı ilk iş seslendiği halkın anlayabileceği bir dil 
kullanmak olmalıdır.

Bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyi “Yalın bir dil kullanan sanatçı, daha fazla 
okunur.” şeklinde öz olarak ifade edebiliriz. Bu da cümlenin ana düşüncesi olur.

Örnek:



➜➜ Bir cümle verilir ve bu cümlede anlatılmak istenenin veya cümleden çıkarılabi-
lecek yargının ne olduğu sorulur.

➜➜ Bu tip soruların çözümünde yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak 
cümlenin söyleniş sebebinin bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylen-
mez, her cümlenin bir söyleniş amacı vardır. İşte bu tip sorularda bize düşen 
onu bulmaktır. Biz buna cümlenin ana düşüncesi de diyebiliriz.

➜➜ “Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” sorusuyla anlatılmak isteneni bulabi-
liriz.

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı



➜➜ Yazar, eserlerinde günlük hayatta olan şeyleri olduğu gibi, hiçbir abartmaya 
gitmeden anlatmıştır.

Bu cümlede yazar, eserlerinde günlük hayatı olduğu gibi anlatmışsa toplumun ya-
şamını işlemiş demektir. Öyleyse bu cümlede anlatılmak isteneni “Yazar, eserlerin-
de içinde yaşadığı toplumu anlatmıştır.” şeklinde ifade edebiliriz.

Örnek:



➜➜ İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil; onları belli bir biçimde söyleme-
yi seçtiği için ‘yazar’dır.

Bu cümlede, “bazı şeyleri söyleme” sözüyle, konu; “belli bir biçimde söyleme” sö-
züyle, üslup kastedilmiştir. Bu sözlerden hareketle cümlede, bir insanı yazar ya-
pan şeyin işlediği konunun değil, üslubunun olduğu anlatılmak istenmiştir. Dola-
yısıyla bu cümlede anlatılmak isteneni “Bir yazarın neyi söylediğinden çok, nasıl 
söylediği önemlidir.” şeklinde ifade edebiliriz.

Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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ÖZNELLİK v E  NESNELLİK – 
DOĞRUDAN v E  DOLAYLI ANLATIM

Öznel Yargılı Cümleler

Nesnel Yargılı Cümleler

Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Doğrudan Anlatımlı Cümleler



➜➜ Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere öz-
nel cümleler denir. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değiştiği için 
öznel yargılar kanıtlanamaz.

Öznel Yargılı Cümleler:

➜➜ Mavi en güzel renktir.

➜➜ Yukarıdaki cümle, söyleyenin kişisel düşüncesini yansıtmaktadır. Kanıtlanması 
olanaksızdır. Çünkü her insanın sevdiği renk farklıdır. Bu yüzden bu cümle, öz-
nel yargı bildiren bir cümledir.

Örnek:



➜➜ İstanbul Boğazı’nın seyrine kimse doyamaz.

➜➜ Evde mutlu olan başarılı olur.

➜➜ Mavi elbise insanlara yakışıyor.

➜➜ Duygusal şarkılar herkesi etkiler.

Örnek:



➜➜ Söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen; doğruluğu ya da yanlışlığı kişi-
den kişiye göre değişiklik göstermeyen cümlelere nesnel cümleler denir. Nesnel 
yargılar, araştırma sonucu ulaşılabilecek, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir 
yargılardır.

➜➜ Mavi ana renklerden biridir.

➜➜ Yukarıdaki cümlede söyleyenin kişisel düşüncesine yer verilmemiştir. Bu cümle-
deki yargı, kişi tarafından bilinmese bile bir araştırma sonucunda ulaşılabilir bir 
yargı olduğu için bu cümle nesnel bir cümledir.

Örnek:

Nesnel Yargılı Cümleler



➜➜ Şairin en son kitabı 200 sayfadan oluşuyor.

➜➜ » Eser, dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış.

➜➜ » İstanbul 1453’te fethedildi.

➜➜ » Yazar, bu romanında aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor.

Örnek:



➜➜ Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım de-
nir. Olduğu gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde yazılır. Tırnak 
işaretinin dışında virgül kullanılarak da aktarılabilir.

➜➜ Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. 
 (Atatürk’e ait söz değiştirilmeden aktarılmış)

➜➜ Atalarımız, kalem kılıçtan keskindir, der.

Örnek:

Doğrudan Anlatımlı Cümleler:



➜➜ Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcükleri-
mizle aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, be-
lirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla 
çekimlenir.

➜➜ Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. 
 (Yazar kendi anlatımıyla Atatürk’e ait sözü değiştirerek aktarmış)

➜➜ Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.

Örnek:

Dolaylı Anlatımlı Cümleler:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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CÜMLEDE KAVRAMLAR

Nesnellik

Özgünlük

Öznellik

Yoğunluk

Biçem

İçerik Ulusallık

Eleştiri

Evrensellik

Yalınlık

Değerlendirme

Özeleştiri

Neden-Sonuç

Önyargı

Koşula Bağlılık

Öneri

Tanım

karşılaştırma



➜➜ Bir duyguyu, düşünceyi, eylemi anlatan; yargı bildiren söze veya söz grubuna 
cümle denir.

CÜMLE ANLAMI (KAVRAMLAR)

➜➜ Kişiden kişiye değişmeyen, herkes için geçerliliği aynı olan, doğruluğu ya da 
yanlışlığı kanıtlanabilen yargılardır.

NESNELLİK



➜➜ Yahya Kemal’in, İstanbul’u anlattığı şiirleri vardır.

➜➜ Roman, yazınımıza Batı’dan gelen yazınsal türlerden biridir:

➜➜ Şair; son yapıtında, çocuklara yönelik şiirlere yer veriyor Ayvalık, Balıkesir’in 
denize kıyısı olan bir ilçesidir.

Yukarıdaki cümleler, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilecek yargılardan oluştu-
ğu için nesnel nitelik taşımaktadır.

Örnek:



➜➜ Kişiden kişiye değişkenlik gösteren, kanıtlanabilir nitelikte olmayan yargılardır. 
Bu yargılarda, kişisellik ve yorum söz konusudur.

➜➜ Yahya Kemal’in, İstanbul’u anlattığı çok güzel şiirleri vardır.

➜➜ Roman, yazınımızda en çok beğenilen yazınsal türdür.

➜➜ Şairin son yapıtındaki çocuk şiirleri, okuyanları derinden etkiliyor:

➜➜ Ayvalık, Balıkesir’in denize kıyısı olan şirin bir ilçesidir.

Yukarıdaki cümlelerde geçen “çok güzel”, “en çok beğenilen”, “derinden etkiliyor”, 
“şirin” sözleri, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilir özellikte olmadığından bu 
cümleler, öznel nitelik taşımaktadır.

Örnek:

ÖZNELLİK



➜➜ Bir sanat yapıtının ne anlattığı ile ilgili bilgi veren yargılardır. “Yapıtta ne anla-
tılıyor?” sorusunun cevabıdır.

➜➜ Ünlü yazar, son romanında çocukluğunda yaşadığı çevreyi ele alıyor.
Bu cümlede “çocukluğunda yaşadığı çevre” sözüyle yapıtın içeriğiyle ilgili bilgi ve-
rilmektedir.

Aşağıdaki cümlelerde, sözü edilen yapıtların içeriğiyle ilgili bilgi verilmiştir.

➜➜ Sanatçı, bu yapıtında ünlü şairlerle yaptığı söyleşilere yer veriyor.

➜➜ Anılarını dile getirdiği bu yapıtıyla yazar, okuru derinden etkilemeyi başarıyor.

Örnek:

İÇERİK (KONU):



➜➜ Bir sanat yapıtının nasıl oluşturulduğu ile ilgili bilgi içeren yargılardır. Sanat-
çının anlatım biçimi, sözcük seçimi, cümle yapısı, söyleyiş özellikleri, dili kulla-
nış şekli üslubu belirleyen önemli özelliklerdir. “Sanatçı, konuyu nasıl anlatıyor?” 
sorusunun cevabıdır.

➜➜ Yazar, bu romanında yalın ve sürükleyici bir anlatımla okurlarının karşısına çıkı-
yor.

Bu cümlede “yalın ve sürükleyici bir anlatım” sözüyle, yapıtın biçemiyle ilgili bilgi 
verilmektedir.

Örnek:

BİÇEM (ÜSLUP):



Aşağıdaki cümlelerde sözü edilen yapıtların biçemiyle ilgili bilgi verilmiştir.

➜➜ Sanatçı, her yapıtında içten bir söyleyişle okurlarını büyülüyor adeta.

➜➜ Kısa cümleler ve canlı betimlemelerle öykülerini oluşturan yazar, romanlarında 
daha uzun cümleler kullanıyor.

➜➜ Günlük hayatta pek kullanmadığımız sözcüklere yapıtlarında sıkça yer veren 
yazarın bu tutumu, okurlar tarafından yadırganmıyor.

Örnek:



➜➜ Sanatçının, yapıtlarında kendine özgü nitelikler taşımasıdır. Başka bir deyişle 
sanatçının, yapıtını oluştururken başkasına benzememesi, başkasını taklit etme-
mesi, orijinal olması, yapıtlarına kendi damgasını vurması, yeni ve farklı şeyler 
ortaya koymasıdır.

ÖZGÜNLÜK:

➜➜ Bir yazınsal yapıtta, az sözle çok şey anlatabilmektir.

YOĞUNLUK:



➜➜ Bir sanat yapıtında dili, süssüz, sanatsız ve herkesçe anlaşılacak bir biçimde 
kullanmaktır.

YALINLIK:

➜➜ Bir sanat yapıtında dili, süssüz, sanatsız ve herkesçe anlaşılacak bir biçimde 
kullanmaktır.

YALINLIK:



➜➜ Bir sanat yapıtında, bütün insanlığı ilgilendirecek konuları işlemek ve tüm in-
sanlara seslenebilmektir.

EVRENSELLİK:

➜➜ Bir sanat yapıtında, sanatçının içinde bulunduğu ulusun insanını ilgilendiren ko-
nulara yer vermesi, ulusal özellikleri ön plana çıkarmasıdır.

ULUSALLIK:



➜➜ Herhangi bir sanatçının veya yapıtın olumlu veya olumsuz yanlarını ortaya koy-
maktır. Eleştiri, sadece yapıt ve sanatçıyla ilgili değil, her konuda olabilir.

➜➜ Yazar; romanında kahramanları başarıyla konuştururken, olay örgüsünde ya-
paylığa düşmekten kurtulamıyor.

Bu cümlede “kahramanları başarıyla konuştururken” sözüyle romanın olumlu bir 
yanı, “olay örgüsünde yapaylığa düşmek” sözüyle romanın olumsuz bir yanı dile 
getirilmiştir.

Örnek:

ELEŞTİRİ:



Aşağıdaki cümlelerde olumlu ve olumsuz eleştirilere yer verilmiştir.

➜➜ Yetkin sanatçı, yapıtlarındaki doğal anlatımla geniş okur kitlelerine seslenmeyi 
başarıyor.

➜➜ Genç şairin, şiirlerinde kullandığı imgeler, ünlü şairlerin imgelerinin taklidi ol-
maktan öteye gidemiyor.

Örnek:



➜➜ Kişinin, kendi davranışlarına yönelik ortaya koyduğu olumsuz eleştirilerdir.

➜➜ Derslerime zamanında çalışmadığımdan, sınav geceleri sabahlara kadar ders 
çalışmak zorunda kalırdım.

➜➜ Yaşadığım olayları sıcağı sıcağına yazmadığım için, şimdi geçmişi hatırlarken 
olayları birbirine karıştırıyorum.

Bu cümlelerde “derslerime zamanında çalışmadığımdan”, “yaşadığım olayları sıcağı 
sıcağına yazmadığım için” sözleriyle, söz konusu kişiler, kendilerinin olumsuz yanla-
rını ortaya koyarak özeleştiride bulunmuşlardır.

Örnek:

ÖZELEŞTİRİ:



➜➜ Bir yapıt veya sanatçı hakkında öznel ya da nesnel görüş bildirmektir. Öznel 
değerlendirmeler aynı zamanda bir eleştiridir.

DEĞERLENDİRME

➜➜ Usta şairin, elli beş şiirinin yer aldığı son yapıtında, yepyeni bir söyleyiş göze 
çarpıyor.

Bu cümlede “elli beş şiirinin yer aldığı” sözüyle nesnel, “yepyeni bir söyleyiş” sö-
züyle öznel bir değerlendirme yapılmıştır.

Örnek:



Aşağıdaki cümlelerde öznel ve nesnel değerlendirmelere yer verilmiştir.

➜➜ Bu yazarımız, öykülerindeki kahramanları, genellikle köylerde yaşayan insanlar 
arasından seçiyor. (nesnel)

➜➜ Genç romancının, romanında anlattığı bazı olayların gerçek yaşamın çok uzağı-
na düşmesi, romanın inandırıcılığına gölge düşürüyor. (öznel)

Örnek:



➜➜ Belli bir yapıt veya sanatçıdan söz etmeyen genel yargılar, değerlendirme de-
ğildir.

! DİKKAT:

➜➜ Sanatçı, yaşadığı topluma yapıtlarıyla yön vermelidir.

➜➜ Şiir, insanları günlük yaşamın sıkıntısından uzaklaştırın.

Örnek:



➜➜ Bir eylemin hangi nedenden (gerekçe) dolayı gerçekleştiğini veya gerçekleşme-
diğini bildiren cümlelerde yargı-gerekçe ilişkisi vardır. Bazen cümle içinde ba-
zen de iki cümle arasında neden-sonuç ilgisi kurulabilir.

➜➜ Evden geç çıktığı için ilk derse yetişememiş.

Bu cümlede “ilk derse yetişememe”nin nedeni olarak “evden geç çıkma” gösteril-
miştir.

Örnek:

YARGI/GEREKÇE (NEDEN – SONUÇ)



Aşağıdaki cümlelerde neden-sonuç ilgisi söz konusudur.

➜➜ İleride lazım olur diye bir kenara biraz para ayırmıştım.

➜➜ Yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir hafta ara verildi.

➜➜ Bugün çok yorulmuştu; çünkü sabahtan beri çalışıyordu.

➜➜ Bizim köyün suları soğuktur; içilmez.

➜➜ Çocuklar dün yeteri kadar uyumadığından, oldukça durgun görünüyordu.

➜➜ Yağmurun aniden bastırması pikniğimizin iptal edilmesine yol açtı.

Örnek:



➜➜ Bir eylemin ya da durumun gerçekleşmesinin, başka bir yargının gerçekleşmesi-
ne veya bir durumun var olmasına bağlandığı cümlelerde koşula bağlılık söz ko-
nusudur.

➜➜ Sınıfını başarıyla geçersen sana bisiklet alırım.

Bu cümlede “bisiklet alma”, “sınıfı başarıyla geçme” koşuluna bağlanmıştır.

Örnek:

KOŞULA BAĞLILIK:



Aşağıdaki cümlelerde koşula bağlılık söz konusudur.

➜➜ Bu şehre geldikçe çocukluk günlerimi hatırlıyorum.

➜➜ Seninle maça gelirim; ancak işlerim bitene kadar beni bekleyeceksin.

➜➜ Arabamı, akşama getirmek üzere alabilirsin.

➜➜ Eleştirmenler, değerlendirmelerinde tarafsız davranınca yapıtların gerçek de-
ğeri ortaya çıkar.

Örnek:



➜➜ Herhangi iki şey arasında çeşitli yönlerden kıyas yapmaktır. Bu cümlelerde 
“daha, en, kadar, ise” gibi karşılaştırma bildiren sözlere yer verilir.

➜➜ Divan şairleri, şiirlerinde sanatlı bir dil kullanırken Halk şairleri ise sade bir dil 
kullanmıştır.

Bu cümlede “Divan şairleri” ile “Halk şairleri”, “dili kullanma” yönünden karşılaştı-
rılmıştır.

Örnek:

KARŞILAŞTIRMA:



Aşağıdaki cümlelerde karşılaştırma yapılmıştır.

➜➜ Bir yazarın, yapıtını yazmaya başlamadan önceki düşünceleri, yazarkenki dü-
şüncelerinden daha farklıdır.

➜➜ Roman, olayları öyküye göre daha geniş açıdan ele alır.

➜➜ Sanatçının bütün şiirleri, sanatsal yönden hemen hemen aynı düzeydedir.

Örnek:



➜➜ Kıyas yapılmaksızın varlıkların özelliklerinin verilmesi, karşılaştırma değildir.

! DİKKAT:

➜➜ Bir tarafta başı karlı dağlar; bir tarafta yemyeşil ağaçlar vardı.

Örnek:



➜➜ Bir kavramın veya varlığın ne olduğunu bildiren cümlelerdir. “Bu nedir?” sorusu-
nun cevabıdır.

TANIM:

➜➜ Günlük, kişinin, başından geçenleri günü gününe kaleme aldığı yazınsal türdür.

Bu cümlede, günlüğün “ne olduğu” anlatılarak tanım yapılmıştır.

Örnek:



Aşağıdaki cümlede tanım yapılmıştır.

➜➜ Dize sonlarında yazılış ve okunuşları aynı, görevleri farklı seslere uyak denir.

Örnek:

➜➜ Varlıkların ya da kavramların özelliklerinin verilmesi tanım değildir.

! DİKKAT:

➜➜ Şiir; okuyanları sıkıntılarından uzaklaştırarak rahatlatır.

➜➜ Deneme, salt söz söyleme gücü olan yazarlarca kaleme alınır.

Örnek:



➜➜ Bir kimse, olay veya durumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle önceden edinilen, 
genellikle olumsuz düşüncelerdir.

ÖNYARGI:



➜➜ O, bu haftaki toplantıya da vaktinde gelmeyecek, adım gibi biliyorum.

➜➜ Ünlü yazarın son yapıtının, okurlarını hayal kırıklığına uğratacağını yakında hep 
birlikte göreceğiz.

Birinci cümleden, sözü edilen kişinin daha önceki toplantılara geç kaldığı anlaşılı-
yor. Ama bu kişinin, söz konusu toplantıya geç kalıp kalmayacağı kesinlik kazan-
madığı halde vaktinde gelmeyeceği söylenerek; ikinci cümlede, henüz hiçbir şey 
belli değilken, sözü edilen yazarın yapıtının okurlarını hayal kırıklığına uğratacağı 
söylenerek önyargıda bulunulmuştur.

Örnek:



➜➜ Bir sorunu çözmek amacıyla ya da herhangi bir durumla ilgili olarak görüş bil-
dirmek, tavsiyede bulunmaktır.

ÖNERİ:



➜➜ Yapıtlarınızda daha yalın bir dil kullanmanız, yapıtlarınızın gelecekte de okun-
masını sağlayacaktır.

➜➜ Çevrenizdeki insanlarla daha iyi geçinmek istiyorsanız, tatlı dilli ve güler yüzlü 
olmalısınız.

➜➜ Ne kadar yorgun olursanız olun, yatmadan önce mutlaka biraz kitap okuyun.

İlk cümlede, yapıtlarının kalıcılığı yakalaması için, yazara, yapıtlarında daha ya-
lın bir dil kullanması; ikinci cümlede, insanlarla iyi geçinmek için, tatlı dilli ve gü-
ler yüzlü olunması; üçüncü cümlede, hiçbir günün kitap okumadan geçirilmemesi 
öneriliyor.

Örnek:



➜➜ Bir kimsenin herhangi bir konuyla ilgili, ileriye dönük olarak yapmayı düşündü-
ğü plan ve projelerdir.

TASARI:



➜➜ Son şiir kitabımı yayımladıktan sonra, bütün şiirlerimin yer aldığı bir kitap ya-
yımlamayı düşünüyorum.

➜➜ Sanatçı yelpazesinin geniş tutulacağı bir edebiyat dergisi çıkarmak, bu sayede 
geniş bir edebiyatsever kitlesine ulaşmak istiyoruz.

➜➜ Bir öğretim görevlisi olarak, kütüphanemi, bir üniversiteye bağışlamayı planlı-
yorum.

Birinci cümlede; söz konusu şair, son kitabını yayımladıktan sonra, bütün şiirleri-
ni toplayacağı bir kitap çıkarmayı düşündüğünü (tasarladığını) dile getiriyor. İkinci 
cümlede, bir edebiyat dergisi çıkarılıp geniş kitlelere ulaşmanın istendiği (tasarlan-
dığı) anlatılıyor. Üçüncü cümlede, söz konusu kişinin kütüphanesini bir üniversite-
ye bağışlamayı tasarladığını görüyoruz.

Örnek:



➜➜ Herhangi bir işle ilgili olarak erişilmek istenen sonucu, maksadı dile getirmektir.

➜➜ Öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirecek yapıtlar kaleme almayı hedefliyo-
rum.

➜➜ Gelecek hafta yapılacak bilgi yarışmasında, okulumuzun adını duyurmak istiyo-
ruz.

Birinci cümlede yazar, öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirecek yapıtlar kaleme 
almayı amaçladığını, ikinci cümlede, öğrenciler, bilgi yarışmasında okullarının adını 
duyurmayı amaçladıklarını söylüyor.

Örnek:

AMAÇ:



➜➜ Herhangi bir olumsuz durumdan dolayı üzüntü duymak, üstü kapalı şikâyetçi 
olmaktır.

YAKINMA:



➜➜ Gücüm, servetim neyim varsa kaybettim

➜➜ Kaybettim ah, dostlarım neşemi!

➜➜ Öğrencilerde düzenli çalışma alışkanlığı olmadığından, onlara ödev vermede 
zorlanıyoruz.

➜➜ Son zamanlarda genç şairlerimiz, sadece kendilerinin anlayabileceği, kapalı şi-
irler yazıyor. 

Baştaki dizelerde şair; gücünü, servetini, neşesini kısaca her şeyini kaybettiğinden 
şikâyet ediyor. Sonraki cümlede öğretmenler, öğrencilere ödev vermekte zorlan-
dıklarından; son cümlede ise eleştirmen, genç şairlerin kapalı şiirler yaz-masından 
yakınıyor, yani şikâyet ediyor.

Örnek:



➜➜ Herhangi bir olayın olumsuz bir şekilde sonuçlanabileceğine dair endişe taşıma-
ya kaygı, tasa denir.

KAYGI:

➜➜ Sözlerimden sonra onun benimle bir daha konuşmamasından çekmiyorum.

➜➜ Sanat anlayışımdaki bu değişikliklerden sonra, okurlarımın benden uzaklaşma-
sından korkuyorum.

Birinci cümlede kişi, söylediklerinden dolayı, arkadaşının kendisiyle konuşmamasın-
dan; ikinci cümlede sanatçı, sanat anlayışındaki değişiklikten dolayı, okuyucularının 
kendisinden uzaklaşmasından kaygı duyduğunu dile getiriyor.

Örnek:



➜➜ Herhangi bir şeyin iyi ya da güzel olduğunu ve beğenildiğini dile getirmektir.

➜➜ Maviyle yeşilin kaynaştığı, gözlerden uzak, şirin bir balıkçı köyüydü burası.

➜➜ Sanatçının son dönem şiirleri, yetkin bir dil işçiliğinin örnekleri olarak çıkıyor 
karşımıza.

Birinci cümlede, “maviyle yeşilin kaynaştığı, şirin balıkçı köyü” denerek köye yöne-
lik bir beğeni; ikinci cümlede “yetkin bir dil işçiliğinin örnekleri” denerek sanatçı-
nın son dönem şiirlerine yönelik bir beğenme dile getirilmektedir.

Örnek:

BEĞENME/TAKDİR ETME



➜➜ Kişinin kendi değerini olduğundan aşağı göstermesi, sahip olduğu üstünlükleri 
ön plana çıkarmamasıdır.

➜➜ Her ne kadar yapıtlarım ilgiyle karşılansa da şairlik yolunda, daha öğreneceğim 
çok şey var.

➜➜

Bu cümlede şair, yapıtlarının ilgiyle karşılanmasına rağmen, “şairlik yolunda, daha 
öğreneceğim çok şey var” diyerek alçakgönüllü bir davranış sergiliyor.

Örnek:

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK:



➜➜ Birbirine zıt (karşıt) kavramların aynı cümlede bulunmasıdır.

KARŞITLIK (KARŞIT İKİ DURUM):

➜➜ Dışarıda buz gibi bir hava varken biz içeride terliyorduk.

Bu cümlede “buz gibi bir hava” ve “terlemek” sözleriyle karşıt iki durum anlatıl-
mıştır.

Örnek:



➜➜ Gerçekleşmeyen bir durumu veya olayı gerçekleşmiş gibi kabul etmektir. Bu 
cümlelerde, “farz edelim, diyelim ki, tut ki, kabul edelim, düşünelim” gibi ifade-
ler bulunur.

VARSAYIM:

➜➜ Tut ki bu işi yarına yetiştiremedik.

Bu cümlede, “tut ki” sözüyle, gerçekte olmayan “işi yarına yetiştirememe” olayı 
gerçekleşmiş gibi kabul edilmiştir.

Örnek:



➜➜ Bazı sezgi ve bilgilere dayanarak herhangi bir durum, olay ya da eylemin nasıl 
gerçekleşeceği hakkında kesin olmayacak şekilde fikir yürütmektir. Kişisel sez-
giler, “bence, bana göre, sanırım, belki, zannediyorum” gibi ifadelerle belirtilir.

TAHMİN – OLASILIK:

➜➜ Hava iyice bozdu, birazdan fırtına çıkabilir.

Bu cümlede “havanın bozması” bilgisine dayanılarak “fırtına çıkabilir” sözüyle bir 
tahminde bulunulmuştur.

Örnek:



Aşağıdaki cümlelerde tahmin, olasılık söz konusudur.

➜➜ Sınav çoktan başlamıştır; boşuna gitmeyelim.

➜➜ Bu akşam belki size çaya geliriz.

➜➜ Sanatçının yapıtlarında çocukluğunu sürekli anlatması, o günlere duyduğu öz-
lemden olsa gerek.

➜➜ Sanırım sanatçının bu yapıtı okurlardan büyük bir ilgi görecek.

➜➜ Bana göre, yarın gireceğimiz sınavın soruları çok kolay olacak.

Örnek:



➜➜ Kişinin, bir olayı veya durumu duygularını katarak anlatmasıdır. Yani, yorum 
cümlelerinde öznellik, kişisellik vardır.

➜➜ Sonbahar yaklaştıkça her tarafı bir hüzün kaplıyordu.

Bu cümlede “her tarafı bir hüzün kaplıyordu” sözüyle, konuşan kişinin, sonbaharın 
yaklaşmasıyla ilgili bir yorumuna yer verilmiştir.

Örnek:

YORUM:



Aşağıdaki cümlelerde yorum söz konusudur.

➜➜ Uçsuz bucaksız okyanuslardan gelen gemiler; oldukça yorgun görünüyordu.

➜➜ Ilık bir bahar rüzgârı, neşeli neşeli dolaşıyordu sahilde.

➜➜ Denizdeki yakamozlar bize göz kırpıyordu.

➜➜ Gökyüzü ağlıyordu eylül gidiyor diye.

➜➜ Ne zaman şiir okusam yepyeni dünyalara yolculuklar yapıyorum.

Örnek:



➜➜ Soyut bir kavram, durum ya da olayın; anlaşılabilmesi için somut varlıkların 
özelliklerinden yararlanılarak açıklanmasıdır.

SOMUTLAMA:

➜➜ Saf şiir, hiçbir katkı maddesinin bulunmadığı zeytinyağı gibidir.

Bu cümlede soyut bir kavram olan “saf şiir”, somut olan “zeytinyağı”na hiçbir katkı 
maddesi içermemesi yönüyle benzetilerek somutlama yapılmıştır.

Örnek:



➜➜ Başkasının söylediği bir sözü olduğu gibi aktarmaktır. Alınan söz tırnak içinde 
verilebileceği gibi sözün sonuna virgül konularak da aktarılabilir.

DOĞRUDAN (DÜZ) ANLATIM:

➜➜ Kardeşim, hafta sonu sınava gireceğim, dedi.

➜➜ Öğretmen, öğrencilere: “Yağmur başladı, içeri girin.” dedi.

Bu cümlelerde “hafta sonu sınava gireceğim” ve “Yağmur başladı, içeri girin.” sözle-
ri hiçbir değişiklik yapılmadan aktarıldığından, doğrudan anlatıma birer örnektir.

Örnek:



➜➜ Başkasının söylediği bir sözü kendi söyleyişimize göre değiştirerek aktarmaktır.

➜➜ Kardeşim, hafta sonu sınava gireceğini söyledi.

➜➜ Öğretmen, öğrencilere, yağmur başladığını, içeri girmeleri gerektiğini söyledi.

Bu cümlelerde yukarıda verilen doğrudan anlatım cümlelerindeki “gireceğim” sözü 
“gireceğini”, “başladı” sözü “başladığını”, “girin” sözü “girmeleri gerektiğini” şeklin-
de değiştirilerek söylendiğinden, bu cümleler dolaylı anlatıma birer örnektir.

Örnek:

DOLAYLI ANLATIM:



➜➜ Bir sözün, karşıdakini alaya almak amacıyla, tersini kastedecek şekilde kullanıl-
masıdır.

➜➜ Bu yazarın romanları o derece nitelikli ki, birinci baskısından başka baskısına 
rastlanmıyor.

Bu cümlede “romanları o derece nitelikli ki” sözüyle, söz konusu romanların tam 
tersi bir durumda, yani niteliksiz olduğu anlatılmak istendiğinden, bu cümle kina-
yeli söyleyişe bir örnektir.

Örnek:

KİNAYELİ ANLATIM (Kinayeli Söyleyiş):



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ

Eş Anlamlı Cümleler

Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler

Yakın Anlamlı Cümleler

Amaç-Sonuç İlişkili Cümleler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler



➜➜ Aynı konu ve düşüncenin, farklı sözcükler ve söz dizimiyle dile getirildiği cüm-
lelerdir.

Eş Anlamlı Cümleler

➜➜ Belirli bir hedefi olmayan insana kimse yardımcı olamaz.

➜➜ Bir insan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa hiçbir rüzgar işine yaramaz.

➜➜ Bu bardağın yarısı su ile dolu.

➜➜ Bu bardağın yarısında su yok.

➜➜ Yaşam, içinde siyah da bulunan bir gökkuşağıdır.

➜➜ Yaşam, tüm güzelliklerinin yanında olumsuzlukları da barındırır.

Örnek:



➜➜ Eş anlamlı cümlelerde, biri diğerinin yerini tutabilecek iki cümle söz konusu idi. 
Yakın anlamlı cümlelerde ise aynı özü, aynı ruhu taşıyan iki cümle vardır.

➜➜ Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı.

➜➜ İnsanları mutlu etmek için ömür boyu çalışmaktan zevk aldı.
Bu cümlelerin ikisinde de söz konusu kişinin ömür boyu insanların mutluluğu için 
çalıştığı ifade edilmektedir.  Buraya kadar eş anlamlılık söz konusudur. Ancak ikin-
ci cümlede “bu çalışmadan zevk almak” gibi bir ayrıntı vardır. Bu ayrıntı sebebiyle 
bu cümlelere yakın anlamlı cümle diyoruz.

➜➜ Bazı sanatçılar yaşları ilerledikçe eserlerinde tekrara düşerler.

➜➜ Olgunluk döneminde sanatçıların bir kısmı özgünlüklerini kaybedebilir.

Örnek:

Yakın Anlamlı Cümleler



➜➜ Anlamca birbirine zıt olan, birbiriyle çelişen cümlelerdir. Bu tür cümlelerde 
konu genellikle aynıdır; fakat konuya bakış açısı farklıdır.

➜➜ Sanayileşme, çevreye zarar vermektedir.

➜➜ Gelişmek isteyen toplumlar, sanayiye önem vermelidir.
Bu cümlelerde konu sanayileşmedir. İlk cümlede sanayileşmenin kötü yönü, diğe-
rinde ise iyi yönü anlatılmaktadır.

➜➜ Sanatçı, hayatı kendi yorumuyla vermelidir.

➜➜ Sanatçı, hayatı anlatırken ayna görevi üstlenmelidir.

Örnek:

Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler



➜➜ Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümleler-
dir. Bu cümlelerin yüklemine “niçin?” , “neden?” soruları sorulduğunda bu soru-
lar cevapsız kalmaz. Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur: Birinci bölüm 
neden (sebep), ikinci bölüm ise sonuç bildirir. Genellikle “için, -den, -diğinden, 
ile” gibi ekler ve edatlar kullanılır.

Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler



➜➜ Hasta olduğum için okula gelemedim.

Yukarıdaki cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin yapılış nedenini belirt-
mektedir.

➜➜ Okulların açılmasıyla masraflar arttı.

➜➜ Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık.

➜➜ Yağmur yağınca maç iptal oldu.

➜➜ Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.

Örnek:



➜➜ Neden-sonuç ilişkisi bağımsız iki cümle ile de ifade edilebilir.

! DİKKAT:

➜➜ Çiçekleri gece sula; daha çabuk büyür.

➜➜ Bir daha böyle konuşma; beni üzüyorsun.

Bu örneklerde birinci cümlede ifade edilen eylem, ikinci cümlede ifade edilen ey-
lemin nedeni durumundadır. Buna “gerekçe” de denmektedir. Bu tür ifadelerde se-
bep cümlesi ile sonuç cümlesinin yerleri değiştirilebilir.

Örnek:



➜➜ Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelerdir. Bu 
tür cümlelerde de “için, diye, üzere” gibi edatlardan yararlanılır. Amaç – sonuç 
cümleleri, eyleme sorulan “hangi amaçla?” sorusuna cevap verir.

➜➜ Sınavı kazanmak için çok çalışmış.
Yukarıdaki cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin yapılış amacını belirtmek-
tedir.
➜➜ Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.
➜➜ Kilo vereyim diye spor yapıyor.
➜➜ Yazar, eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor.
➜➜ Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye.

Örnek:

Amaç-Sonuç İlişkili Cümleler



➜➜ Amaç-sonuç cümleleri, neden-sonuç cümleleri birbirine çok benzemekte bu 
yüzden sık sık karıştırılmaktadır. Amaç-sonuç cümleleri ile neden-sonuç cümle-
lerini ayırt etmek için şu yolu izlemeliyiz:

➜➜ Amaç-sonuç ile neden-sonuç cümlelerinin karıştırılmasının en büyük sebe-
bi amaç-sonuç cümlelerinin, neden-sonuç cümlelerini bulmak için kullandığımız 
“neden?” sorusuna da cevap verebilmeleridir. Bu yüzden amaç-sonuç cümleleri-
nin sorulduğu sorularda önce mutlaka “hangi amaçla?” sorusu sorulmalıdır. Eğer 
önce “neden?” sorusunu sorarsak neden-sonuç cümlesini amaç-sonuç sanarak 
yanılırız.

Amaç-Sonuç Cümleleri ile 
Neden-Sonuç Cümleleri Arasındaki Fark



Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Dün akşam eve geldim
B) Çok çalıştığım için iyi not aldım.
C) Yaşlandığı için kulakları iyi duymuyor.
D) İlaç almak için eczaneye gitti.

Örnek:



➜➜ Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olayın veya duruma bağlı 
olduğunu belirten cümlelerdir. Bu tür cümlelerde birinci bölüm (yan yargı) ko-
şul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı). 
Türkçede koşul anlamı asıl olarak “-se” şart ekiyle sağlanır. “ise”, “-ince”, “-dik-
çe”, “mi”, “ama”, “üzere”, “yeter ki” ile de koşul anlamı sağlanabilir.

Koşul (Şart) – Sonuç İlişkili Cümleler



➜➜ Ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin.

Bu cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin yapılabilmesinin bağlı olduğu ko-
şulu belirtmektedir.

➜➜ Temiz bir dünya istiyorsan  yerlere çöp atma.

➜➜ Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.

➜➜ Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı.

➜➜ Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.

➜➜ Akşam baban gelsin, alışverişe çıkarız.

➜➜ İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç.

Örnek:



➜➜ Cümleye istek, dilek anlamı katan –se, -sa ile koşul anlamı veren –se, -sa ekini 
karıştırmamak gerekir. İstek cümleleri de –se, -sa eki almasına rağmen, koşul 
anlamı taşımaz.

! DİKKAT:

➜➜ Otobüsle gelmese de trenle gelse.

Örnek:



➜➜ Neden- sonuç ilişkisinin tersidir; önce sonucun, sonra nedenin belirtildiği cüm-
lelerdir. Bu tür cümleler genellikle “çünkü, demek ki, öyleyse, anlaşılıyor ki” 
bağlaçlarıyla oluşturulur.

➜➜ İzmir’i seviyorum çünkü en güzel yıllarım orada geçti.
Bu cümlede koyu renkle yazılmış bölümde, kendinden önce belirtilen yargının ne-
deni açıklanmıştır.

➜➜ Bir kez bile arayıp sormadı, demek ki bizi pek sevmemiş.

➜➜ Yüzünden düşen bin parça, anlaşılan üzgünsün.

Örnek:

Açıklama İlişkili Cümleler



➜➜ Birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelerdir. Karşılaş-
tırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Karşı-
laştırma ilgisi “gibi, kadar, en, daha, çok, göre, fazla” gibi sözcüklerle kurulur.

➜➜ Kışın Sivas, İstanbul’dan daha soğuktur.

➜➜ Televizyon da sinema kadar etkilidir.

➜➜ Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir.

➜➜ Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille yazılıyor.

➜➜ Selim, gezmeyi çok sever, Elif ise kitap okumayı.

Örnek:

Karşılaştırma Cümleleri



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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CÜMLE OLUŞTURMA-
BOŞLUK TAMAMLAMA-

KESİN YARGI-CÜMLE BİRLEŞTİRME

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı

Cümleden Çıkarılamayacak Yargı

Cümle Oluşturma (Kelimeleri Doğru Sıralama)

Cümle Tamamlama



➜➜ Bir cümle verilir ve bu cümlede anlatılmak istenenin veya cümleden çıkarılabi-
lecek yargının ne olduğu sorulur.

➜➜ Bu tip soruların çözümünde yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak 
cümlenin söyleniş sebebinin bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylen-
mez, her cümlenin bir söyleniş amacı vardır. İşte bu tip sorularda bize düşen 
onu bulmaktır. Biz buna cümlenin ana düşüncesi de diyebiliriz.

➜➜ “Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” sorusuyla anlatılmak isteneni bulabi-
liriz.

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı



➜➜ Bir cümle verilir ve bu cümleden çıkarılamayan ya da cümlenin anlamıyla çeli-
şen yargıları bulmamız istenir.

➜➜ Yapılacak iş verilen cümleyi yorumlayarak cümleden çıkarılabilecek yargıla-
rı bulmaktır. Sorular dört seçenekten oluştuğuna göre, seçeneklerin üçündeki 
yargılar, verilen cümleden çıkarılabilecek niteliktedir. Dolayısıyla cümleden çı-
karılabilecek yargılar belirlenince, cümleden çıkarılamayacak yargı kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. Bu süreçte cümle çok iyi okunmalı, hangi ifadeden nasıl bir 
sonuç çıkarılabileceği iyi tespit edilmelidir.

Cümleden Çıkarılamayacak Yargı



➜➜ Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşma metinlerinde boş bırakılan yerlerin 
anlam bütünlüğünü ve uyumunu sağlayacak şekilde doldurulmasıdır.

➜➜ Yapılacak iş, cümlenin gelişinden çıkarılan anlam doğrultusunda boşlukları dol-
durmaktır. Bu yapılırken dil bilgisi kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Yani 
eklenecek sözcüklerin hem anlamca hem de yapıca cümleye uygunluk taşıması 
gerekir.

➜➜ Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler arasında;
 – Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır.
 – Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır.
 – Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar kullanılmalıdır.

Cümle Tamamlama



➜➜ Sözcük ya da sözcük gruplarına ayrılmış olarak verilen cümlelerin genellikle 
anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirilmesi istenir.

➜➜ Yapılacak iş, öncelikle yüklemi belirlemek ve eğer kurallı bir cümle isteniyor-
sa yüklemi sona yerleştirmek, daha sonra varsa edat gruplarını, bağlaçları ve 
tamlamaları bulmaktır.

Cümle Oluşturma (Kelimeleri Doğru Sıralama)



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Özgünlük

Yoğunluk

Açıklık / Duruluk

Özlülük

Akıcılık

Doğallık Yoğunluk

Kalıcılık

Sürükleyicilik

Tutarlılık

Akıcılık

Doğallık

Yoğunluk

Özlülük



➜➜ Anlatımda başkasına benzememe, kendine has olmaktır. Yazıda taklitçilikten ka-
çın¬ma; farklı, yeni, alışılmışın dışında olmaktır.

Özgünlük

➜➜ Anlatımdan okuyucunun çıkardığı an¬lam ile yazarın vermek istediği mesajın 
aynı ol-masıdır. Anlatılmak istenenin kolayca anlaşılma¬sı demektir. Anlatımda 
anlaşılması zor ifadelerden kaçınıl¬masıdır. Söylenecek sözü sembollere sığın-
ma¬dan anlatma demektir.

Açıklık/Duruluk



➜➜ Anlatımın yapmacıksız, günlük yaşantıda olduğu gibi, sanat yapmadan, süs ve 
özentiden uzak yapılmasıdır.

Doğallık

➜➜ Yazının kolay okunabilmesi ve rahatsız eden kelimelerin kullanılmamasını ifade 
eder. Düşünceler kolay anlaşılabilir bir biçimde sıralanabilmelidir. Ses sanatları 
akıcılığın vazgeçilmeyen unsurlarından biridir.

Akıcılık



➜➜ Birçok anlamı bir arada vermektir. Anlam içinde anlam bulunacak şekilde bir 
anla-tımı tercih etmektir.

Yoğunluk

➜➜ Anlatımda az sözle çok anlam ifade edebilmektir. Sözü uzatmadan, kısa tuta-
rak me¬sajı en öz şekilde vermektir.

Özlülük



➜➜ Anlatımda birbiriyle çelişen düşünce¬ler ileri sürmeme, sık sık düşünce değiş-
tirme¬mektir.

Tutarlılık

➜➜ Anlatımda birbiriyle çelişen düşünce¬ler ileri sürmeme, sık sık düşünce değiş-
tirme¬mektir.

Sürükleyicilik



➜➜ Geçmiş dönemde ortaya konan bir yapıtın gelecekte de ilgi görmesi, geçerliliği-
ni korumasıdır.

Kalıcılık

➜➜ Sadece bir ulusun kültürel özelliklerini taşımaktır.

Ulusallık / Yerellik



➜➜ Bir sanat yapıtının dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir özellik taşımasıdır.

Evrensellik

➜➜ Çağının gerisinde kalmamak, çağı¬na uygun özellikler taşımaktır.

Çağdaşlık

➜➜ Anlatımın yürekten, candan, samimi olmasıdır.

İçtenlik



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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ANLATIM BİÇİMLERİ

Açıklama

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Tartışma

Öyküleme

Betimleme



➜➜ Paragrafta yazarın herhangi bir düşünceyi ya da durumu ortaya koyma biçimi-
ne anlatım denir. Yazar aktaracağı  duruma uygun bir anlatım biçimi seçemezse, 
yazısının etki gücü azalır. Bir bilgiyi aktarmakla bir olayı hikaye etmek ya da 
bir manzarayı betimlemek farklı bir anlatım gerektirecektir.

➜➜ Bu biçimleri şu şekilde açıklayabiliriz.



➜➜ Öğretici özellik gösteren bir anlatım biçimidir. Yazarın amacı bilgiyi en kısa yol-
dan okuyucuya anlatmak olduğundan,  yazar sanatlı söyleyişlere, imalı sözlere 
pek yer vermez. Açık, anlaşılır bir dil kullanır. Soyutluktan, kişisellikten  kaçı-
nır. Tanımlarla, örneklerle konunun en iyi biçimde anlaşılmasını sağlar. Ansiklo-
pedilerde daha çok bu tür bir  anlatım görülür.

Açıklama



➜➜ Yazarın, bir düşüncenin, bir önerinin doğru olmadığını ortaya koymak amacıyla 
hazırladığı yazılarda başvurduğu bir  yöntemdir. Yazar okuyucuyla sohbet edi-
yormuş gibi bir üslupla yazısını oluşturur. Devrik cümlelerle, soru ve  cevap-
larla yazısına akıcılık kazandırır. Sonuçta burada da bilgi ortaya konmuş olabi-
lir; ancak bir görüşün başka bir  görüşe karşı savunuculuğunun yapılması onu 
açıklamadan ayırır. Yazar, görüşlerini inandırıcı kılmak için kanıtlama  yoluna 
başvurur. Kanı niteliği taşıyan yargılardan kaçınır, nesnel olmaya çalışır.

Tartışma



➜➜ Yazarın, gördüklerini okuyucunun gözünde canlanacak biçimde anlatmasıy-
la oluşan bir anlatım biçimidir.  Betimlemede asıl olan görselliktir. Bu nedenle 
gözle algılanan renk ve biçim ayrıntılarına büyük yer verilir.

➜➜ Betimlemeler iki grupta incelenir.

Betimleme



➜➜ İnsanların iç dünyasıyla tanıtıldığı, tavır ve davranışlarının ele alındığı betimle-
me türüdür.  Görsellikten çok, izlenim ve sezginin ağır bastığı bu betimlemeler 
sadece insanlara özgüdür.

➜➜ “İçli, çok duygulu bir adamdı; konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı…” sözleri bu 
tür betimlemedir.

A. Ruhsal betimleme 



➜➜ Gözle görülenin anlatıldığı betimlemelerdir. Kişinin dış görünüşüyle betimlenme-
si ya da dış dünyanın anlatılması bu türdendir.

➜➜ Betimlemelerde yazar nesnel olabileceği gibi gözlemlerine duygularını da kata-
bilir.

A. Fiziksel  betimleme 



➜➜ Belli bir zaman diliminde gelişen olayların anlatıldığı durumlarda başvurulan an-
latım biçimidir. Olayın olmadığı yerde öyküleme olmaz. Anlatım yönüyle betim-
lemeye benzer; ancak betimlemelerde yazarın izlenimleri söz konusu olduğu  
halde, öykülemede olayın aktarımı, durumların değişmesi, zaman süreci söz ko-
nusudur.

Öyküleme



➜➜ Her paragrafın belli bir düşünceyi aktarmak için yazıldığını söylemiştik. Yazar 
bu düşünceyi okuyucuya değişik 

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Tanımlama

Sayısal Verilerden Yararlanma

Karşılaştırma

Benzetme

Tanık Gösterme

Örneklendirme



➜➜ Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanma¬sına tanımlama denir. Genelde 
açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerin¬de tanımlamadan yararlanılır. Varlık 
ya da kavramın okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi amaçlanır. Tanım, “Bu 
nedir?” sorusuna cevap verir.

Tanımlama



➜➜ “Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sıra¬sında bir milletin geçirdiği 
maceraları, yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hakkında 
düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahraman-
lık hikâyeleridir.”

Parçada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılarak destanlar hakkında bilgi verilmiştir. 
Ancak bu yapılırken ilk cümlede “Destan nedir?” sorusuna cevap olacak şekilde ta-
nımlamadan yararlanılmıştır.

Örnek:



➜➜ Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzer¬lik veya farklılıkları ortaya 
koymak için kullanılan an¬latım yoluna karşılaştırma denir. Daha çok tartışma¬cı 
ve açıklayıcı anlatım içinde kullanılan bu yöntem¬de, varlıkların farklı ya da or-
tak yönleri ele alınır.

Karşılaştırma



➜➜ “Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, 
yazma sonsuz. Yazı¬ya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise sa-
man alevi gibi söylendiği anda yitip gider.”

Bu parçada “konuşma” ile “yazma” karşılaştırılmış, yazmanın konuşmadan üstün ol-
duğu belirtilmiştir.

➜➜  

Örnek:



➜➜ Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşı¬lır kılınması için anlatılan ko-
nuyla ilgili örnekler ver¬ilmesine örneklendirme denir. Düşüncenin anlaşılır ve 
akılda kalıcı olması amaçlanır. Bazen önce bir örnek verilerek veya fıkra anlatı-
larak konuya giriş yapılır. Bunlardan hareketle de bir yargıya varılır.

Örneklendirme



➜➜ “Bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır, ne 
çevredekilere. Oysa dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su, 
buhar olur, yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe durur; civciv, pek cı-
lız doğar, kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu do¬ğanın bir 
parçası olan insan neden dursun?”

Bu parçada insanın yerinde durmaması gerektiği gö¬rüşünü yazar, doğadan hare-
ketle örneklendirmiştir. Önce görüşünü söylemiş, daha sonra bu görüşünü örnek-
lendirmiştir: Doğada her şey hareket hâlinde ve değişim içindedir, insan da buna 
ayak uydurma¬lıdır.

Örnek:



➜➜ Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna oku¬yucuyu inandırabilmek için ta-
nınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık 
gösterme denir.

➜➜ Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak, tanık gös¬terme için yeterli değildir. Bu, 
örneklendirme olur. Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici 
olarak kullanmaktır. Bu da kişinin dü¬şüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile 
olur.

➜➜ Önce yazar kendi görüşünü verir. Daha sonra bu görüşü kanıtlamak, inandırı-
cılığı artırmak için, o alanda tanınmış bir kişiden söz edip, o kişinin söz¬lerine 
yer verilir.

Tanık Gösterme



➜➜ “Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duygu¬ya, sezgiye, birikime ve akla 
dayanır. Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce ak¬tarır. 
Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için: “De¬neme benin ülkesidir.” der. Bu gö-
rüşe katılmamak elde değildir.”

Bu parçada yazar, deneme yazı türü ile ilgili görüş¬lerini aktarmıştır. Görüşlerinin 
inandırıcı kılmak için bu alanda söz sa¬hibi olan ünlü denemeci Nurullah Ataç’tan 
alıntı yapmış, onun sözlerini aktarmıştır.

Örnek:



➜➜ Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgi¬lerden, anketlerden ya da 
grafiklerden yararlanıl¬masıdır.

Sayısal Verilerden Yararlanma

➜➜ “Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğ-
rudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıra-la-
yayım isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Ta-
biatın harika, sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya 
tozdan geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton 
ve çam or¬manı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve hava¬daki zehirli gaz-
ları da filtre eder.”

Örnek:



➜➜ Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatma-
ya benzetme denir.

Benzetme

➜➜ “Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman ale¬vi çabucak tutuşup yine ça-
bucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz ya¬zarlar 
da parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.”

Parçada, birikimden yoksun yazarlar saman alevi¬ne benzetilmiştir. Bunların kalıcı 
olamayacağı, bu benzetmeden yararlanılarak vurgulanmıştır.

Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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