
9. Sınıf Orta ve İleri Düzey
Edebiyat Soru Bankası

Yaz üre 

(Hazırık / Plam / Anaım Özeki)

ORTA ve İLERİ
DÜZEY

1

FATMA GÜL ÖRS



HAZIRLIK

PLANLAMA

YAZMA SÜRECİ

ANLATIM ÖZELLİKLERİ



➜➜ Yazma; önceden belirlenmiş bir konuda duygu, düşünce ya da hayallerin belli 
bir düzen ve bütünlük içinde özgün olarak yazıya geçirilmesidir. 

➜➜ Yazma; hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme, ya-
zılan metni paylaşma gibi aşamaları olan bir süreçtir. 

➜➜ Öğretici (bilgilendirici) metinlerdeki yazma aşamaları aşağıda açıklanmıştır. 

YAZMA SÜRECİ



1. HAZIRLIK:

➜➜ Yazılacak metnin temasını, konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirle-
me 

➜➜ Metinde kullanılacak düşünce, bilgi ve olayları belirleme 

2. PLANLAMA:

➜➜ Metnin ana düşüncesini / iletisini belirleme

➜➜ Ana düşünceyle / iletiyle bağlantılı yardımcı düşünceleri belirleme ve sıralama 

➜➜ Yardımcı düşünceleri destekleyen düşünceyi geliştirme yollarını belirleme 



Örnek:



Örnek:



Örnek:

➜➜ Arabamı karımdan çok severim. 

➜➜ Yaşlı kadının yanına oturdu.

➜➜ Alışveriş merkezinde öğretmenini gördüm.

➜➜ Hülya’yla Esma’yı ziyaret ettik.

➜➜ Anlatımın belirsizlik taşımaması, net olmasıdır. Metinde yoruma göre değişme-
yen ifadelere yer verilir. Noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılır. Tartışma-
ya yol açmayacak bir anlatım söz konusudur. Metinden herkes aynı anlamı çı-
karır. 

ANLATIM ÖZELLİKLERİ

AÇIKLIK



Örnek:

➜➜ Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.

➜➜ Anlatımın ses akışına uygun olmasıdır. 

➜➜ Metinde okunması kolay ifadelere yer verilir. 

➜➜ Akıcılığı engelleyen ses ve ahenk kusurlarından kaçınılır. 

➜➜ Tekerlemeler akıcılıktan uzaktır.

AKICILIK



Örnek:

 ÇOK ŞÜKÜR
Bir insan daha var, çok şükür, evde; 
Nefes var, 
Ayak sesi var; 
Çok şükür, çok şükür.
    ( Orhan Veli Kanık )

➜➜ Anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmaktır. 

➜➜ Uzun cümleler, imgeler, sanatlı ve süslü anlatım yalınlığı bozar. 

➜➜ Anlatımda kolay anlaşılır bir dil tercih edilir.

YALINLIK

 RÜZGÂR GÜLÜ 
Gözlerini söndürme muhtacım 
Ben senin aydınlığına muhtacım 
Yepyeni bir ilkbahar harcayıp 
Bir yaz boğup bir sonbahar harcayıp 
Rüzgâr gülünü arayacağım 
…   
     ( Attila İlhan )



➜➜ Anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmaktır. 

➜➜ Uzun cümleler, imgeler, sanatlı ve süslü anlatım yalınlığı bozar. 

➜➜ Anlatımda kolay anlaşılır bir dil tercih edilir.

DURULUK

Örnek:

➜➜ Türkçede, Arapça ve Farsça dillerinden gelen birçok sözcük bulunmaktadır.

➜➜ Türkçede, Arapça ve Farsçadan gelen birçok sözcük bulunmaktadır. 



Örnek:

 BAĞLAÇ
Dünyanın en büyük ordusu iki kişidir,
En kalabalık kenti de bir kişi…
Başladığından beri onların bitmez savaşı
Evden eve taşınır durur o bir kişi.
   ( Özdemir Asaf )

➜➜ Metnin iletisinin mecazlı sözlere, yoruma açık bir biçimde aktarılmasıdır. Az 
sözcükle çok şey anlatmaktır. 

➜➜ Özlü anlatımlar da az sözcükle çok şey anlatması bakımından yoğun bir içeriğe 
sahiptir. 

➜➜ Özellikle şiirler yoruma açık olduğu, az sayıda sözcüğe pek çok anlam sığdırıl-
dığı için yoğun, özlü bir anlatıma sahiptir.

YOĞUNLUK



➜➜ Anlatımda çelişkili ifadelere yer verilmemesi, yazarın sözlerinin kendi içinde 
tutarlı olmasıdır. 

TUTARLILIK




