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1. PARAGRAF OLUŞTURMA VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. PARAGRAF OLUŞTURMA VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
1.1. Paragraf Oluşturma
1.2. Paragrafta Yapı
1.2.1. Giriş Paragrafı
1.2.2. Gelişme Paragrafı
1.2.3. Sonuç Paragrafı
1.3. Düşünceyi Geliştirme Yolları
1.3.1. Tanımlama ve Tarif etme
1.3.2. Örnek verme
1.3.3. Karşılaştırma
1.3.3.1. Benzerliklerden Faydalanma
1.3.3.2. Farklılıklardan Faydalanma
1.3.4. Atıf
1.3.4.1. Tanık gösterme
1.3.4.2. Alıntılama
1.3.5. Benzetme
1.3.6. Sayısal Verilerden Yararlanma
1.3.7. Soru sorma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Paragraf nedir?
2. Giriş paragrafı nasıl yazılır?
3. Gelişme paragrafı yazarken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
4. Sonuç paragrafı nasıl yazılır?
5. Bir paragrafta kullanılabilecek düşünceyi geliştirme yolları hangileridir?
6. Tanımlama nedir?
7. Bir paragrafta örnek verme nasıl kullanılır?
8. Karşılaştırma nedir ve bir paragrafta nasıl kullanılır?
9. Atıf nedir ve bir paragrafta atıfa nasıl yer verilir?
10. Benzetme nedir?
11. Bir paragrafta sayısal verilerden nasıl yararlanılır?
12. Düşünceyi geliştirme yolu olarak soru sorma nasıl kullanılır?
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Anahtar Kavramlar


Paragraf



Giriş paragrafı



Gelişme paragrafı



Sonuç paragrafı



Düşünceyi geliştirme yolları



Tanımlama



Örnek verme



Karşılaştırma



Tanık gösterme



Alıntılama



Benzetme



Sayısal verilerden yararlanma



Soru sorma
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Paragraf

Paragraf kavramını fark eder.

Anlatım

Bir paragrafın nasıl teşekkül ettiğini

Bilgisayar
destekli öğrenme

bilir.
Paragrafta yapıyı oluşturan unsurları

öğrenme

kavrar.

Düşünceyi geliştirme yollarının bir
metinden neden kullanıldığını kavrar.
Düşünceyi

geliştirme

Anlatım
Bilgisayar

yolları destekli öğrenme

arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
Tanımlamanın ne olduğunu kavrar.

Düşünceyi

İnternet tabanlı

İnternet tabanlı
öğrenme

Örnek vermenin metne kattığı anlamı

geliştirme yolları

fark eder.
Bir metindeki karşılaştırma ifadelerini
seçer.
Tanık göstermenin bir metinde hangi
amaçla kullanıldığını kavrar.
Benzetmenin ne olduğunu bilir.
Sayısal verilerin bir metne kattığı
anlamı ayırt eder.
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1.1. Paragraf Oluşturma
Bir dilde kelimeler en temel anlamlı birimlerdir. Daha alt bölümlemede sesler heceleri;
heceler kelimeleri, kelimeler de cümle kuruluşuna imkân verir. Kelimeler, cümleler vasıtasıyla
metinleri oluşturmada başvurulan en kıymetli malzemedir. Mensur veya manzum metinler
kurulurken ihtiyaç duyulan ortak malzeme kelimelerdir. Manzum metinlerde mısra duygu ifade
eden en küçük birim mısradır. Mısralar manzum metinlerde beyit, kıta, bent vs. daha büyük
bölümleri oluşturduğu gibi mensur metinlerde de bilgi ve fikir taşıyan birimler paragraflardır.
Bu anlamda paragraf “temel bir fikir etrafında kümelenen tutarlı cümlelerden oluşan düzyazı
bölümleri” olarak nitelenmektedir (Özkan vd., 2001).
Paragraf, Latince para (bölüm) ve graf (yazı) sözlerinin birleşiminden meydana
gelmekte ve yazının kendine özgü niteliklerini içeren en küçük parçasını oluşturmaktadır
(Özdemir, 1983). Yazının düşünce birimi şeklinde de nitelenen paragraf, yazının bütünlük arz
eden en küçük birimidir. Bu birimin kendi içerisinde belli bir konusu; giriş, gelişme ve sonuç
cümlesi vardır (Adalı, 1982). Can (2012) da paragrafın; metnin bir parçası olduğunu, temel
cümle ve yardımcı cümlelerden oluştuğunu, kendi içinde tutarlı bir bütün meydana getirdiğini
dile getirmektedir. Paragraf kendi içinde tutarlı olmalı, önceki ve sonraki paragraflarla mantıklı
ve anlamlı bir bütünlük sağlamalıdır. Belirlenen ana konu etrafında düşünceler geliştirilmeli,
yardımcı konularla beslenmeli, hedef kitleye uygun ifade biçimleri tercih edilmelidir.
Paragrafta konular işlenirken örnekler, mukayeseler, atıflar, sorular ve cevapları, akıl
yürütmeler ve kullanılan veriler yine hedef kitlenin özelliklerine uygun olmalıdır.
Paragraflar, asıl metnin parçalara bölünerek konunun daha iyi işlenmesini ve
anlaşılmasını sağlayan alt bölümlerdir. Mensur metinlerde bilgi, düşünce veya duygu
barındıran en küçük parçadır. Gerek sanat metinlerinde gerekse bilgi veya fikir içerikli
metinlerde, roman veya hikâye yazarı, düşünür, bilim adamı, muhabir veya köşe yazarı hedef
kitlesine muradını kolay anlaşılır ve zevkle okunur bir ifade şekliyle sunmak ister. Bu amaçla
metinlerde söz sanatlarından faydalanır ve bilgi veya düşüncesini ifade etmek için birtakım
yollar kullanır. Roman ve hikâye türünde paragraflar daha çok tahkiye üslubuna dayanır.
Yazarın anlattığı olaya ve kişilere bağlı olarak oluşturduğu paragraflar anlatı metninin
kuruluşuna ve uzunluğuna uygundur. Bilgi ve düşünce içerikli metinlerde ise anlatılmak istenen
konu hakkında sunulan bölümlere uygun paragraflar oluşturulur. Bu durum, paragrafta yapı
kavramının ortaya çıkmasına yol açar.

1.2. Paragrafta Yapı
Paragraf yapısı, paragrafta yer alan bilgi ve fikirlerin, okura mesajı iletmede nasıl
düzenlendiğini ve paragrafta yer alan bölümlerin tutarlı şekilde bir araya gelme biçimlerini
ortaya koyan bir kavramdır (Can, 2012). Paragraf için herhangi bir sınır, ölçü veya tasnif
geliştirmek zor olduğu gibi gerekli de değildir. Anlatılan konunun uzunluğuna ve çeşitliliğine
göre bir cümleden ibaret paragraflar olabileceği gibi sayfalarca devam eden paragraflar da
kurulabilir. Metinde işlenen konunun yerine göre oluşturulan paragraflar için bazı
sınıflandırmalar da düşünülebilir. Böyle bir durumda söz konusu fikir ve bilgi içerikli
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metinlerin giriş-gelişme-sonuç bölümlerine uygun olarak düzenlenecek giriş, gelişme ve sonuç
paragraflarını zikretmek mümkündür.

1.2.1. Giriş Paragrafı
Etkili iletişim bağlamında düşünüldüğünde ilk izlenim her zaman önemlidir. Etkili
iletişimde olduğu gibi herhangi bir yazma görevinde de ilk cümle önemli bir yere sahiptir. Giriş
bölümü ile okurun ilgi ve dikkati yazıya yönelecektir. Bu nedenle giriş paragrafı yazmak,
diğerlerine nazaran her zaman daha zor olarak nitelenmektedir.
Giriş paragrafının konunun sınırları dâhilinde okura metinle ilgili ipuçları verecek
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Buna göre bir giriş paragrafının taşıması gereken
özellikler şöyle ifade edilebilir (Sova, 2004):


Metnin yazılma amacını yansıtmalı



Cümleler anlaşılır ve ana düşünce hakkında ipucu verecek şekilde düzenlenmeli



İşlenen konunun tanıtımını kapsayacağı unutulmamalı


Gelişme paragrafında teferruatlandırılacak ana ve yardımcı düşünceye ilişkin
anahtar kelimelere yer verilmeli

Giriş paragraflarına yazar, “bence, çok emin olmamakla birlikte, bununla
beraber, dolayısıyla” gibi ifadelerden uzak durmalıdır.
Bir metin yazılmaya başlandığında oluşturulacak ilk paragrafa girişin yanı sıra
“tanıtma” veya “başlangıç paragrafı” da denebilir. Başlangıç paragrafı, giriş bölümünün de ilk
paragrafı olacağından hem bölümün hem de metnin anahtarı durumundadır. Başlangıç
paragrafları anlatılacak veya işlenecek konuyla alakalı genel bir hüküm cümlesi ile başlar.
Mesela ses bilgisi ile ilgili bir konunun başlangıç paragrafı “Dil insanlar arasında anlaşma ve
bilgi alışverişini sağlayan şahsi ve toplumsal kullanım alanları olan bir araçtır.” şeklinde genel
bir cümle olmalıdır. Ardından ses bilgisine geçişi sağlayan bir zincir oluşturulur. Başlangıç
paragrafının son cümlesi, giriş bölümünün diğer paragrafına geçişi sağlayacak asıl konuya
geçen ifadeler barındırır. Giriş bölümünün sonraki paragraflarında genelden özele geçiş
ifadeleri ile konu derece derece açılıp konunun asıl işlendiği bölüme geçilmelidir. Giriş
bölümünden gelişme bölümüne geçişte konunun türü, işleniş biçimi, ilerleyen bölümlerde
işleniş merhalelerinde takip edilecek tarza dönük küçük işaretler verilir. İşlenecek konuyu tarif
eder veya tanımlar. Böylece metnin, okura verimli ve zevkli bir okuma süreci yaşatması
sağlanmış olacaktır.

1.2.2. Gelişme Paragrafı
Konunun asıl işlendiği, tartışıldığı, izah edildiği bölümde oluşturulan paragraflar
düşünceyi geliştirme yollarının en yoğun kullanıldığı bölümdür. Aşağıda ayrıntılı olarak
anlatılacak olan söz konusu yolların türüne uygun paragraflara bu bölümde yer verilir. Anlatıma
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uygun edat, zarf ve sıfatların en yoğun kullanıldığı bölümdür. Giriş paragraflarında mahiyeti,
yardımcı konuları, destekleyici bilgi ve verilerle işlenir. Konuyla ilgili çalışmalardaki bilgiler,
fikirler ele alınır, bir kısmı kabul edilip yeni fikirlere ulaşılmasında faydalanılırken bir kısmına
itiraz edilip kendi düşünce sürecinde elde edilecek bilginin somutlaşması sağlanır. Sova (2004),
başarılı bir gelişme paragrafının taşıması gereken özellikleri şu şekilde maddelemektedir:


Metnin konusu çizilen sınırlar dâhilinde her yönüyle tanımlanmalı



Ana düşünceyi ifade eden cümle/cümleler, metnin bu bölümünde yer almalı


sıralanmalı


Ana

düşünceyi,

derinleştirecek/ayrıntılandıracak

yardımcı

düşünceler

Konudan uzaklaştıracak ayrıntılardan kaçınmalı


Bu bölümde yer alan her bir paragrafta birbirine gönderimde bulunan cümlelere
yer verilmeli.

1.2.3. Sonuç Paragrafı
Metin boyunca işlenen konu etrafında varılan sonucun anlatıldığı bölümdür. Sonuç
paragraflarında konu kısa tekrarlarla hatırlatılır. Varılan netice maddeler hâlinde veya birkaç
paragrafta bağlanır. Sonuç paragraflarında “sonuç olarak”, “sonuçta”, “netice itibariyle”,
“netice olarak”, “neticede” gibi söz veya söz öbeklerinin kullanıldığı vakidir.
Yazar sonuç bölümünde okura metnin önemli noktalarını ve anahtar kelimelerini
hatırlatacağından giriş ve gelişme paragraflarının yeniden gözden geçirilmesinde fayda vardır.
Koç (2004:12-13), bir yazıyı etkili bir şekilde bitirmek birtakım hatalardan kaçınmak
gerektiğini ifade etmektedir:

Yazının niteliği veya destekleyici düşüncelerin eksikliği nedeniyle okuyucudan
özür dilenmemeli. Bunun yerine yazı gözden geçirilmeli ve düşünceler geliştirilerek yeniden
yazılmalı.

Bu bölümünde yeni konular ve yeni düşünceler vermekten kaçınılmalıdır.
Sonuca yerleştirilen bazı eklemeler yazının anlam olarak zayıflamasına ve tutarsız görünmesine
neden olur.

Yazı, olumlu bir tavırla bitirilmelidir. Zayıf ve belirsiz sonuç, yazarın yeteneği
ve güvenilirliği hakkında soru işaretlerini beraberinde getirir ve hayal kırıklığı yaratır.
Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin tutarlı bir bütün arz etmesi, yazıya metin hüviyeti
kazandırmaktadır. Bir metin veya paragrafta ifade edilen düşünce ve görüşe inandırıcılık
kazandırmak, bir konu hakkında açıklama yapmak, bilgi vermek; bir tartışmayı sürdürmek için
birtakım yollar kullanılır. Bunlar, düşünceyi geliştirme yolları olarak nitelenmektedir.
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1.3. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
Edebî metinlerde bilgi, düşünce ve duyguların ifadesinde başvurulan en yaygın ifade
şekli söz sanatlarından yararlanma şeklinde gerçekleşir. Bütün anlatım biçimlerinde söz
sanatları kullanılsa da yaygın ve yoğun olarak kullanıldıkları türler daha çok manzum
metinlerde yoğunlaşır. Şairler gibi yazarlar da yazdıkları metinlerde işledikleri konuların hedef
kitleye etkili, anlaşılır, zevk ve beğeni taşıyan ifadelerle ulaştırmak isterler. 20. yüzyılın
başlarına kadar bilgilendirici metinlerde de manzume şeklinde metin kurmanın yaygın olduğu
görülmektedir. Günümüzde bilgilendirici metinler için tercih edilen mensur şekillerde daha çok
paragraflar hâlinde inşa edildikleri için söz sanatlarına ihtiyaç durumunda müracaat olunur.
Anlatım sırasında kurulan paragraflarda söz sanatlarından daha çok, etkili, mantıklı ve makul
ifadelerle fikirlerini destekleyici, güçlendirici, geliştirici anlatım yolları kullanılır. Bir yazıda
ileriye sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcılığını sağlamak amacıyla yazar tanımlama, örnek
verme, karşılaştırma, atıf (tanık gösterme/alıntı yapma), sayısal verilerden yararlanma,
benzetme, soru sorma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurabilir (Bilgin, 2006; Özdemir
ve Binyazar, 1975; Kıbrıs, 2010).

1.3.1. Tanımlama ve Tarif etme
Tanımlama veya tanım yapma, bir varlığın, nesnenin, kelimenin, kavramın ne olduğunu
anlatma, açıklama, izah etme işidir. Özdemir’e (2005) göre bir düşünceyi muhatabına
aktarmanın doğrudan bir yolu, varlık veya nesneyi niteliklerine göre belirtmektir. Daha çok
“Ne(dir)?” sorusuna cevap verir. Metinde işlenen konuya, bilgiye veya düşünceye bağlı olarak
ihtiyaç duyulan kavram, nesne vs. unsurlara getirilen tanımlar paragrafın anlatımını açık ve
kolay anlaşılır hâle getirir. Tanımlama cümlelerinde fiiller genellikle geniş zamanla çekimlenir.
İsim cümlelerinde ise +DIr eki ile çekimlenen bildirme/kuvvetlendirme ifadeleri tercih edilir.
“En küçük gramer birliklerinden en büyük birlik olan cümleye kadar dili meydana
getiren bütün şekillerin bünyesinde ses adını verdiğimiz en küçük ve en basit dil unsurları
bulunur. Bu unsurlar bazan tek başlarına, çok defa yan yana gelerek canlı cansız varlıkları,
mefhumları ve durumları karşılayan kelime dediğimiz dil birliklerini, dil unsurlarını, dil
şekillerini meydana getirirler. Kelime manalı veya vazifeli ses veya sesler topluluğudur.”
(Ergin 2009:29)
Örnekte de görüldüğü gibi ele alınan konunun anahtar kavramı/kavramları, genellikle
tanımlamalarla açığa kavuşturulur. Böylece okurun metinin konusunu daha iyi kavraması
sağlanmaya çalışılır. Nesnel ve öznel olmak üzere iki tür tanımlamadan bahsedilebilir. Nesnel
tanımlama, bir kavramın herkes için aynı olan ve gerçek özelliklerinin ortaya konması anlamına
gelirken öznel tanımlama; bireyden bireye farklılık gösteren göreceli tanımlamalar için
kullanılmaktadır (Bilgin, 2006).
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Nesnel tanımlama

Kelime

Göğüs
boşluğunda,
vücudun her yanından gelen kanı
akciğerlere ve oradan gelen temiz
kanı da vücuda dağıtan organ,
yürek (Türkçe Sözlük, 2005: 1049).

kalp

Öznel tanımlama

İnsanın
kendini
ve
çevresini anlama çabasında aklın
yeterli olmadığı durumlarda
sezgi ve duygularla dünyayı
keşfetmesine katkı sağlayan bir
organdır.

(13)
(14)

Tarif etme de tanımlama gibi özelliklere sahiptir. Bir işin nasıl yapılacağını, bir fiilin,
bir hareketin nasıl icra edileceğini, bir eşyanın nasıl kullanılacağını veya takip edilecek yolun
aşamalarını anlatma ameliyesine tarif denir. Bununla birlikte tanımlama ve tarif etmenin
yazıdaki yeri diğer düşünceyi geliştirme yollarına nazaran sınırlıdır.

1.3.2. Örnek Verme
Örnek verme işlenen konunun, geliştirilen bir bilginin veya ortaya atılan bir fikrin, ileri
sürülen bir iddianın benzer veya zıt örneklerle daha kolay anlaşılması, somut olarak ortaya
çıkması, kolay anlaşılabilmesi veya desteklenmesi amacıyla paragraf oluşturmada başvurulan
düşünceyi geliştirme yollarındandır. Erkul (2004), örnek vermenin düşünceye anlaşılırlık
niteliği kazandırdığını ifade etmektedir.
Örnek verilirken konunun bağlamına uygunluğuna, konuyla uyumlu olmasına ve
amaçlanan destekleme ve kolaylığa dönük olmasına dikkat edilmelidir. Örnekleme
cümlelerinde mesela, örnek olarak, söz gelimi, söz gelişi, faraza gibi kelime ve söz öbeklerine
yer verilmelidir. Metne somut görünürlük katarak söylemek istenilenin okurun zihnine yer
etmesini sağlayan örnek verme, okurda kimi durumda sayfalarca ifade edilenlerden daha etkili
bir iz bırakmaktadır (Özdemir ve Binyazar, 2006).
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“Uygur yazı dilinde, Köktürkçede ve Mani metinlerinde görülen bazı eklerin
ünlülerinin e yerine i yazıldığını; eski ny ünsüzünün birkaç nesil içinde n ve y'ye dönüşüp
y'li imlanın benimsendiğini görüyoruz. Hele Uygurcada kısa ömürlü olan Brahmi alfabesiyle
yazılmış Uygurca metinlerde görülen, standart Uygur yazı dilinden çok farklı olan şu yazılı
şekilleri pölök (= bölük), plunç (=bulunç "kazanç"); peg (=beg) belirtmeye çalıştığım
hususun en çarpıcı örnekleridir.” (Tekin 2001:244)
Metinde basit ve yüzeysel benzerlikler yerine düşünceyi derinlemesine etkileyecek
sağlam örnekler sunulmasına dikkat edilmelidir.

1.3.3. Karşılaştırma
Metinde işlenen konu hakkında uygun eşleşmeler üzerinden karşılaştırmalar yapma da
düşünceyi geliştirme yollarından biridir. Karşılaştırmalar neticesinde paragrafta işlenen ana
fikir veya yardımcı unsurlara dair çıkarsamalarda bulunulur. Karşılaştırma, metinde
somutlaştırmayı sağlayan bir yoldur. Altuntaş’a (2017) göre ele alınan kavramı, diğer
kavramlarla karşılaştırarak okur tarafından onun belirgin özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını
sağlamak için karşılaştırmadan yararlanılmaktadır. Karşılaştırma cümleleri kurulurken
genellikle “daha, kadar, en” gibi kıyas bildiren kelimeler kullanılır (İstanbul, İzmir’den daha
soğuk. Şehirlerin en güzeli İstanbul. Çay kadar kahveyi de severim.).
Karşılaştırmada birden fazla amaç güdülebilir. Bu karşılaştırmalar benzerlik, farklılık
veya derecelendirme durumlarına göre yapılabilir. Karşılaştırma yapılırken konunun veya
fikirlerin ortaya konan bilgilerin zihinlerde kalıcı olmasına ve uzun süreli etkiler sağlamasına
katkıları olur.

1.3.3.1. Benzerliklerden Faydalanma
İşlenen konular, varlıklar veya kavramlar arasındaki benzerlikler farklı açılardan ortaya
konarak genişletilir, düşünceler belirginleştirilir, iddialar ispata çalışılır. Benzerlikler olumlu
yönlerden işlenen konuya katkılar sağlar.
Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde
anlatıldığı kısa edebî yazılara "hikâye (öykü) denir. Roman ise insanların serüvenlerini, iç
dünyalarını, bir olayı, insan ilişkilerini yansıtmayı amaçlayan düzyazı türünün adıdır. Genel
iki tür birbirine çok karıştırılır. Bunun nedeni şöyle açıklanabilir: İki yazı türünde de yer ve
zamanın belli olduğu bir olay anlatılır. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar iki türün
konusunu oluşturur. Edebiyatın sunduğu imkânlardan hareketle olaylar, okura sunulur.

1.3.3.2. Farklılıklardan Faydalanma
Benzerlikler de olduğu gibi farklılıkların ortaya konmasında da konunun bariz bir
şekilde ortaya çıkarılmasına çalışılır. Nesne ve kavramlar arasındaki farklılıklar üzerinden ileri
sürülen fikirler karşılaştırma yoluyla daha anlaşılır hâle getirilir.
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Bugünkü yazımı uzun zamandır yazmak istiyordum, araya hep başka yazılar girdi
ama artık bu yazının sırası geldi. Bu yazıda Londra ile Paris’i birçok yönden ele alacağım.
İki şehir de Avrupa’da olmasına rağmen inanılmaz farklılıklarla dolu iki başkentten
bahsettiğimizi söylemek yanlış olmaz.
İki başkenti sanat açısından karşılaştıracak olursak sanırım Paris önce geliyor.
Londra’da da National Gallery, British Museum gibi birçok müze olmasına rağmen Paris’te
Louvre hepsine bedel diyebilirim. Ayrıca bir şehrin sanatını incelerken sadece müzeleri değil,
etkinlikleri ve şehrin çehresini de değerlendirmek lazım. Paris’te hemen hemen bütün
binaların dış yüzeyinden sanat fışkırıyor diyebiliriz, çok iyi korunmuşlar. Londra’daki
binaların birçoğu 1666’daki büyük yangında yandığı için yenilenmiş ve şehrin eski
sanatsallığı kalmamış durumda.
(https://gezigurmeguzellik.wordpress.com/category/londra-paris-karsilastirmasi/)
Benzerlik ve farklılıklara odaklanan karşılaştırmaların yanı sıra üstünlük ve
noksanlıkların kullanıldığı karşılaştırmalar da bulunmaktadır. Karşılaştırmanın bu türünde de
etkili bir konu işleyişi gözetilmektedir. Derecelendirme sıfatları ve zarfları kullanılarak yapılan
bu tür karşılaştırmalar da farklı bir konu işleme yöntemi olarak düşünce ve bilgilerin paragrafta
işlenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

1.3.4. Atıf
Atıflar gerek bilimsel metinlerde üretilen yeni bilgileri gerekse geliştirilen yeni fikirlerin
işlenmesinde ve serdedilmesinde gerekli bir yöntemdir. Alanda daha önce ortaya konmuş
çalışmalardan yeni araştırmalarda yol gösterici veya ulaşılan bilgi ve neticeleri destekleyici
unsurlar olarak faydalanılabilir. Atıflar işlenen konuyu daha sağlam zeminde geliştirmeye
yarar. İleri sürülen fikirler ve iddiaların kuvvetle savunulmasına yardımcı olur. Atıflar, müstakil
fikirler ve araştırmaların dayanağı olarak kullanılabildikleri gibi var olan düşünce ve bilgilere
itiraz mahiyetinde geliştirilen yeni bilgi ve düşüncelere ulaşmak için de kullanılabilir.
“Her millete kendi kadını en güzel gelmelidir. Ben Türk kadınını giyindiği kumaşın
da adı Türkçe olsun isterdim. Mesela krep demez, bürümcük, bürünecek yahut bürün derdim.
Arkasından da XIX. asır şairi Vâsıf’ın:
O gül-endâm bir al şâle bürünsün, yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün, yürüsün
mısralarını söylerdim.” (Banarlı 2007:64)

1.3.4.1. Tanık Gösterme
Paragrafta işlenen konunun durumuna göre yaşananlara veya araştırma sonuçlarının
belirginleşmesinde, geliştirilen fikirlerin dayandığı somut olaylara tanıklık edecek kişi veya
bilgilerin zikredilmesidir. Sanatçı, bilim adamı, düşünür vs. kişilerin sözleri paragrafta işlenen
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konuya koşut olarak zikredilir. Tanık göstermede meşhur kişilerin sözleri kullanılabildiği gibi
atasözleri de duruma göre ortaya konan görüşleri doğrulama veya ispat etme durumunda tanık
olarak kullanılabilir.
Tanık gösterme, dört aşamada gerçekleşir: ileri sürülen düşünce veya görüşün
kanıtlanması, düşünce veya görüşün çözümlenmesi, düşünceyi veya görüşü destekleyen
kanıtların düzenlenmesi ile bunlardan elde edilen sonucun özetlenmesidir (Yakıcı, vd.,
2012:242). Sıralanan aşamaların gerçekleşmesinde farklı kaynaklardan yararlanılır.
Faydalanılan kaynaklar, ya yazının içerisinde dipnot olarak ya da yazınının sonunda kaynakça
bölümünde okura sunulur.

1.3.4.2. Alıntılama
Alıntılama da farklı bir atıf türü olarak paragrafta işlenen konunun pekiştiricisi olarak
kullanılır. Paragrafta işlenen konuyla benzer sonuçlara ulaşmış veya sonuçlardan hareketle yeni
fikirlere ve görüşlere ulaşmaya yardımcı olacak çalışmalardan doğrudan alıntılar yapılır. Bu tür
atıflar, ulaşılacak bilginin veya düşüncenin zengin dayanaklara sahip olmasını sağlayacaktır.

1.3.5. Benzetme
Benzetmeler şiirde çok sık kullanılan söz sanatlarındandır. Paragrafta düşünceyi
geliştirme yöntemi olarak da yaygın olarak kullanılan benzetme, duygu, bilgi ve fikirlerin
olumlu ve olumsuz yönlerden işlenmesine, geliştirilmesine yardımcı olur.

GİBİ
Cümle

Neden benzetiliyor?

1.Aslan gibi adam 2. Adam, aslana güçlü
bakımından benzetilmiştir.

Hangi
benzetiliyor?

özelliği

olma 3. Aslanın özelliği: Güç

Benzetmelerde yaygın olarak “gibi, sanki, benzer, benzeri, benziyor, andırıyor”
şeklindeki yapıları kullanmak mümkündür. Benzetme anlamı güçlendirir, anlatımı
zenginleştirir. Kuramsal düzeydeki tartışmaların somut örneklendirmelerle anlaşılır olmasını
sağlar. Paragrafın içinde genelde cümle düzeyinde kendine yer yer bulan benzetme, anlatıma
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güç katar (Temizkan, 2011). Benzetme konunun durumuna, güdülen hedefe göre olumlu veya
olumsuz yönlerden olabilir.
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
Ah bu türküler,
Köy türküleri
Dilimizin tuzu biberi
Memleket ahvalini onlardan sor
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen´i
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni…
Ben türkülerden aldım haberi.
Bedri Rahmi Eyüboğlu

1.3.6. Sayısal Verilerden Yararlanma
Metinde işlenen konunun uygun olması durumunda sayılarla desteklenmiş ifadeler
paragrafta serdedilen görüşlerin, anlatılmak istenen düşüncelerin veya üretilen bilginin daha
güçlü olmasına imkân verir. Sayısal veriler birtakım istatistiklere dayandığı gibi kesin
rakamlarla tespit edilmiş sayısal değerler veya araştırma, anket gibi çalışmalardan elde edilmiş
bilgiler de olabilir. Sayısal verilerin kullanımı, düşüncelerin savunulmasında, iddiaların
ispatında ikna edici unsur olarak paragrafta ileri sürülen görüşlere sağlam dayanaklar teşkil
eder; daha inandırıcı ifadelerin zeminini oluşturur. Yazarın düşüncelerini sayısal verilerle
desteklemesi okur karşısında güvenirliliğini artırır. Kaynağı güvenilir bir kişi veya kurum olan
sayısal veriler, anlatımda düşünceyi inandırıcı kılmanın önemli bir yoludur (Bilgin, 2006). Bu
düşünceyi geliştirme yolu genellikle istatistiki verilere dayandığından bilgilendirici metinlerde
kullanılır.
“Ağaç başına ortalama verim 13,4 kilogram. Toplam zeytin üretimi 2 milyon 31 bin
244 ton. Bu zeytinin 455 bin 772 tonu sofralık zeytin olarak değerlendirilecek. Zeytinyağı
üretiminde ise 1 milyon 593 bin 698 ton zeytin kullanılacak. Toplam zeytinyağı üretiminin
287 bin 41 ton olması bekleniyor.
Bu verilere bakıldığında Türkiye için zeytinin önemi çok net görülüyor. Fakat,
ülkenin gerçek potansiyeli bunun çok çok üzerinde. Zeytinciliğe gereken önem ve destek
verilse Türkiye, zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra en büyük ikinci üretici ülke olur.”
https://www.dunya.com/kose-yazisi/zeytincilik-neden-onemli/397977
(erişim: 13.01.2020)

1.3.7. Soru Sorma
Paragraf oluşturulurken yazar bazen birtakım sorular sorma ihtiyacı hisseder. Metinde
işlenen konuya göre farklı soru tarzları ile karşılaşmak mümkündür. Soru sorma yazarın
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düşüncesine yön verdiği gibi okurun işlenen konuya daha fazla alaka göstermesini sağlar. Soru
sorma, paragraf oluşturmada farklı şekillerde kullanılabilir:
Yazar metinde işleyeceğini konunun merhale merhale nasıl gelişeceğini giriş
paragraflarında sorulacak birtakım sorularla gösterebilir. Böyle bir paragraf, yazı boyunca
işlenecek düşüncelerin yoğunlaştırıldığı bölüm olacaktır. Metin boyunca paragraftaki sorulara
değişik şekillerde görüşler açıklanarak farklı cevaplar verilir ve yazarın muradı gerçekleşir.
Başka bir soru sorma tarzı, var olan birtakım düşünce, görüş veya kabullerin
yanlışlığına, geçersizliğine veya noksanlığına dönük olabilir. Cevapları sorunun içinde olacak
şekilde olduğundan herhangi bir cevap beklenmediği anlaşılır. Soruyu soran hedef kitle
üzerinde mevcut görüş, düşünce veya kabuller hakkında birtakım sarsıntılar oluşturur ve
oluşacak zeminde kendi düşüncelerini açıklar.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bir metin ya da paragrafta ifade edilen düşünce ve görüşe inandırıcılık kazandırmak
veya inandırıcılığını artırmak için birtakım yollar kullanılır. Bunlar, düşünceyi geliştirme
yolları şeklinde adlandırılır. Düşünceyi geliştirme yolları; tanımlama, örneklendirme, tanık
gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma, soru sorma ve benzetmedir.
Tanımlama, bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamaktır. Bunu
yaparken tanımlananı, diğerlerinden ayırt etmek en önemli noktadır. Tanımlamada “… nedir?
… kimdir?” sorularının cevabı verilmeye çalışılır. Paragraflarda genellikle tanımlama
cümlelerinden yazının gelişme bölümünde ifade edileceklere yön vermek için giriş kısmında
faydalanılmaktadır. Nesnel ve öznel olmak üzere iki çeşit tanımlama vardır.
Örneklendirme, Bir düşüncenin somutlaştırılarak daha anlaşılır kılınması için anlatılan
konuyla ilgili örnekler verilmesidir. Böylece ifade edilen düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı
olması sağlanır. Örneklendirmenin kullanıldığı cümleler, genellikle örneğin, mesela gibi
kelimelerle başlar.
Tanık gösterme, görüş ve düşüncelerin ifadesinde okuru söylenenlere ikna etmek için
başka kişilerin düşüncelerine başvurmaya verilen addır. Bu yolun kullanımında öncelikli amaç,
ileri sürülen düşüncenin doğruluğunu kanıtlayarak onu somut hâle getirmektir. Dolayısıyla
tanıklığına başvurulup fikirlerinden alıntı yapılan kişi, yetkin ve alanında söz sahibi olmalıdır.
Okurun bu durumu fark etmesi için genellikle tanıklığına başvurulan kişinin sözleri tırnak içine
alınır. Sayısal verilerden yararlanma, sayısal değerlere yazıda yer verilmesidir. Yazarın veya
konuşmacının belgeler, yazışmalar, istatistikî sonuçlar gibi herkes tarafından kabul edilen
rakamsal değerleri kullanmasını kapsar.
Karşılaştırma, birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları
ortaya koymaktır. Düşüncelerin somut hâle gelmesini sağlayan bir yol olarak kullanılır.
Karşılaştırma cümleleri kurulurken genellikle “daha, kadar, en” gibi kıyas bildiren sözler
kullanılır. Benzetme, bir şeyin bir niteliğini herhangi bir bakımdan somutlamak ya da daha
etkili ifade etmek için onunla başka bir şey arasında ortak bir nitelikte benzerlik kurma işidir.
Düşünceyi geliştirme yollarından biri olarak benzetmeden genellikle anlamı kuvvetli hâle
getirmek için yararlanılır. Paragrafta cümle düzeyinde bulunduğu söylenebilir.
Soru sorma yazarın düşüncesine yön verdiği gibi okurun işlenen konuya daha fazla
alaka göstermesini sağlar, bu nedenle düşünceyi geliştirme yollarından biri olarak
görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

I. Bir insan kuşların sesiyle uyandığı için de mutlu olabilir.

II. Çünkü mutluluk uzaklarda değil, ruhunuzda gizlidir.
III. Birçok insan mutluluğun formülünü bilir.
IV. Hatta kuşlarla birlikte şarkılar da söyleyebilir.
V. Fakat çoğu insan dünya üzerinde kendini mutlu edecek bir şeyin olmadığını söyler.
Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I- III- IV- V- II

B) III- V- I- IV- II

D) V- I- II- V- III- IV

E) III- II- I- V- IV

C) III- II- I- V- IV

2. I. Tarihî camilerle karşılaştırıldığında onlardan hiçbir eksiği yoktur.
II. Ayrıca caminin alt kısmında kütüphane, ticarethane ve bir de otopark vardır.
III. Kocatepe Cami, Ankara’nın en büyük camilerinden biridir.
IV. Mimarisi etkileyicidir.
V. 1967 yılında inşasına başlanan cami, 1987 yılında tamamlanmıştır.
Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında
hangisi baştan ikinci olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

3. Bir konuyu açıklamak ve savunmak için yazılan resmî yazılara makale denir. Makale
hayatımıza Tanzimat döneminde Şinasi ile girmiştir. Şinasi, makalelerini Tercümân-ı Ahvâl ve
Tasvîr-i Efkâr gazetelerinde yayımlamıştır. Bu dönemde gelişme gösteren makale, Servet-i
Fünûn topluluğu ile daha başarılı örnekler kazanmıştır. Cenap Şahabettin, Ziya Gökalp, Fuad
Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızda isim yapmış makale yazarlarındandır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
A) Örnekleme

B) Benzetme

D) Soru sorma

E) Kişileştirme

C) Sayısal verilerden yararlanma
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4. İzmir’de bulunan Dede Dağı’nın zirvesi cennet gibi bir yer. Alanın bir yüzü baraj
gölüne bakıyor. Dağın zirvesindeki bu su kütlesi ormanla birlikte insanın içini rahatlatan bir
ruh güzelliği sunuyor. Havanın açık olduğu vakitlerde Dede Dağı’ndan bütün İzmir’i seyretmek
insana tadına doyulmaz bir keyif veriyor.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Benzetmeye yer verilmiştir.

B) Tanımlara yer verilmiştir.

C) Örneklerden yararlanılmıştır.

D) Alıntı yapılmıştır.

E) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
5. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise
olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u
fethetmesiyle bu tarihî mekân camiye çevrilmiştir. 1 Şubat 1935 tarihinden itibaren ise cami,
müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
A) Alıntılama

B) Kişiselleştirme

D) Karşılaştırma

E) Sayısal verilerden yararlanma

C) Örnekleme

6. İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik
verdiğini hissediyordum. Bir şey noksandı fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey
unuttuğunu fark ederek duraklayan fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak
hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet, ümidini kesince aklı geride, ileri gitmek istemeyen
adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İşitme duyusundan yararlanılmıştır.
B) Karşılaştırma yapılmıştır.
C) Benzetme yapılmıştır.
D) Ayrıntılar gözlem yoluyla aktarılmıştır.
E) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
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7. Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık
göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal
medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal
medya metin, ses, video, resim paylaşımına olanak sağlamakta, bu özelliği ile de kullanıcılara
geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır. Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil,
doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar,
düşüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaşma imkânı bulmaktadırlar.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tanık göstermeye yer verilmiştir.
B) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
C) Bir olay anlatılmaktadır.
D) Nesnel anlatım yapılmıştır.
E) Anlatıcının yorumlarına yer verilmemiştir.
8. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı
yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük hayatta bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul
çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu
bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık
durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. Günlük alınan enerjinin harcanan
enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve
obezite oluşumuna neden olmaktadır. DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın altı ayrı
yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite oranlarında %10-30
arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık
Araştırması” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda
ise % 41,0 olarak bulunmuştur.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mecaz anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
B) Kişisel yorumlara yer verilmiştir.
C) Tanımlama yapılmıştır.
D) Deyimlerden yararlanılmıştır.
E) Öngörüde bulunulmuştur.
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9. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A) Müzik, geçmişten günümüze kadar çeşitli nedenlerden dolayı sağlık bakım
ortamlarında kullanılmıştır.
B) Bütün evren bir titreşim halindedir ve her varlık kendi eşsiz frekansını oluşturur.
C) Müzik, Batı dünyasında 20. yüzyılın ilk yarısında hastane ortamında kullanılmaya
başlanmıştır..
D) Stresin, öfkenin ve depresyonun kalp hastalığının ilerlemesine etkisi olduğu kesindir.
E) Bu ilişki, en çok, öfkeli ya da kaygılı koroner hastalarında daha açıklıkla
görülebilmektedir
10. (I) Köpekbalıkları et yemeleriyle bilinir. (II) Ancak bilim insanları yakın bir
zamanda bitkilerle beslenebilen bir köpekbalığı türü keşfetti. (III) Bilim insanları 2007’de bu
türün yavrusunun bağırsağında deniz yosununa rastlayınca bu konuya merak arttı. (IV) Bu
köpekbalığı türü üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunda üç haftalık %90’ı deniz yosunu
ağırlıklı beslenme diyeti ile balıkların kilo kaybetmek yerine kilo aldıkları görüldü. (V)
Bitkilerle de beslenebilen bir köpekbalığı türünün bağırsakları bitkilerle beslenen
hayvanlarınkinden farklı olarak uzun değil kısadır. (VI) Araştırmacılar bu köpekbalıklarının
bağırsaklarında
bulunan
mikroorganizmalar
sayesinde
bitkilerin
sindirimini
gerçekleştirdiklerini düşünüyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına
göre “Çekiç başlı köpekbalığı ailesinden olan bu köpekbalığı türü sığ sularda avlanıyor ve
genellikle küçük yengeçler, karides ve küçük balıklarla besleniyor.” cümlesi getirilmelidir?
A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI

Cevap Anahtarı
1B

2E

3A

4A

5D

6C

7B

8C

9E

10 A
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2. ANLATIM BOZUKLUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Doğru ve sağlıklı bir iletişim için anlatımın ne kadar önemli olduğunu
1.2. Anlatım bozukluğunun tanımını
1.3. Anlatım bozukluğunun sebeplerini
1.4. Anlatım bozukluğunun türlerini
1.5. Anlatım bozukluklarının nasıl tespit edileceğini
1.6. Anlatım bozukluklarının nasıl düzeltileceğini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kendinizi ifade etmekte zorlanıyor musunuz?
Türkçenin gramerine yeterince hâkim olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Anlatım bozukluklarını tespit etmekte zorlanıyor musunuz?
Çevrenizde deyimleri yanlış kullanan biri var mı?
Arkadaşlarınızın cümlelerini düzeltir misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Anlatım bozuklukları

Kazanım

Anlatım
bozukluklarını
edebilme,

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Konu anlatımı,
tespit

Örnek
çözümlemeleri,

cümle

Anlatım
bozukluğunun türünü tespit
edebilme,

Uygulamalar,

Anlatım
bozukluklarını düzeltebilme

Değerlendirme testi

Uygulama soruları,

25

Anahtar Kavramlar

Anlatım bozuklukları, Anlamsal ve yapısal bozukluklar, Özne-yüklem uyumsuzluğu,
Mantık hataları, Öğe eksikliği, Çatı uyumsuzluğu, Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
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Giriş
Yazılı ve sözlü anlatım, iletişimin en temel araçlarındandır. Aile hayatında, sosyal
ilişkilerde, ticari faaliyetlerde iletişim, anahtar rol oynamaktadır. Kendini iyi ve doğru ifade
edebilen bireyler, çevreleriyle daha uyumlu ilişkiler geliştireceklerdir. Dili, kurallarına uygun
kullanmak hem iletişimin kalitesini artıracak hem de oluşabilecek pek çok iletişim probleminin
önüne geçecektir.
Dilin özensiz kullanımı, gündelik hayatta ve resmî yazışmalarda birçok iletişim
sorununa yol açmaktadır. Yanlış anlaşılma, anlaşılamama, komik duruma düşme, muhataba
kendini ifade edememe gibi problemler, sözcük seçmede ve cümle kurmada yapılan anlatım
bozukluklarının neden olduğu sorunların yalnızca birkaç tanesidir.
Yazılı veya sözlü anlatımda, anlatım bozukluklarını tespit edip düzeltebilmek,
sözcüklerin anlamlarını ve türlerini iyi bilmeye, cümlenin yapısını ve kelime gruplarını iyi
tanımaya, cümlenin öğelerinin işlevlerini iyi anlamaya, noktalama işaretlerini yerinde
kullanmaya ve tüm gramer kurallarına hâkim olmaya bağlıdır.
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2.1. Anlatım Bozukluğunun Sebepleri
Anlatım bozukluğunun en önemli sebeplerinden biri bilgi eksikliğidir. Dilbilgisi
kurallarını iyi bilmemek, deyimlere hâkim olmamak ve noktalama işaretlerini nerde ve nasıl
kullanılacağını bilmemek bu bilgi eksikliğinin yoğunlaştığı başlıca konulardandır. Bunların
dışında dikkatsizlik, özensizlik, dil bilincine sahip olmama, duyarsızlık ve dile gerekli özeni
göstermeden eserler veren yazarlardan etkilenme gibi diğer bazı nedenler de sayılabilir.
Her kelimenin farklı bir anlama sahip olduğunu göz önünde bulundurmak, gereksiz
kelime kullanımından sakınmak, cümlenin öğelerinin eksiksiz ve yerinde kullanılmasına ve
birbirleri ile uyumlu olmalarına dikkat etmek ve noktalama işaretlerini doğru kullanmak pek
çok anlatım bozukluğu probleminin önüne geçecektir.

2.2. Anlatım Bozukluğunun Türleri
2.2.1. Anlamsal Anlatım Bozuklukları
Anlamsal anlatım bozuklukları; kelimelerin yanlış anlamda kullanılmasını, gereksiz
kelime kullanılmasını, birbiriyle çelişen kelimelerin bir arada kullanılmasını, atasözleri ve
deyimlerin yanlış kullanılmasını, zarf veya sıfatların yanlış yerde kullanılmasını ve mantık
hatalarını kapsar.
Anlama dayalı anlatım bozukluğuna sebep olan bazı durumlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:

2.2.1.1. Kelimenin Yanlış Anlamda Kullanılması
Bu tarz anlatım bozuklukları, daha çok telaffuz ve imla bakımından birbirine yakın
kelimelerin, aynı kökten türemiş kelimelerin veya yakın anlamdaki kelimelerin yanlışlıkla
birbirinin yerine kullanılması sonucu meydana gelen anlatım bozukluklarıdır:
“O çok çekimserdir, kolay kolay insan içine çıkamaz.” cümledeki “çekimser” kelimesi
yerine “çekingen” sözcüğü kullanılmalıdır. Cümlenin doğrusu “O çok çekingendir, kolay kolay
insan içine çıkamaz.” şeklinde olmalıdır.
“Beni ablamla karşılaştıran babam, beni hep azımsamıştır.” cümledeki “azımsamak”
sözcüğü yerine “küçümsemek” sözcüğü kullanılmalıydı. Cümlenin doğrusu “Beni ablamla
karşılaştıran babam, beni hep küçümsemiştir.” şeklinde olmalıdır.
“Maalesef müşteriler, iki ürün arasındaki ayrıntıyı fark edemiyor.” cümledeki “ayrıntı”
sözcüğü yerine “ayrım” sözcüğü kullanılmalıydı. Cümlenin doğrusu “Maalesef müşteriler, iki
ürün arasındaki ayrımı fark edemiyor.” şeklinde olmalıdır.
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2.2.1.2. Kelimenin Gereksiz Kullanılması
Cümlede bir sözcüğün gereksiz kullanılması cümlenin anlamının bozulmasına sebep
olur. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir eksilme veya daralma olmuyorsa sözcük
veya sözcük grubu gereksiz kullanılmış demektir:
“O çok uzun zamandır ailesiyle birlikte yaşıyor.” cümledeki “birlikte” sözcüğü
çıkarıldığında cümlede bir anlam daralması olmamaktadır. “Ailesiyle” sözcüğünün sonundaki
“ile” eki zaten birliktelik anlamını karşılamaktadır. Cümlenin doğrusu “O çok uzun zamandır
ailesiyle yaşıyor.” şeklinde olmalıdır.
“Müdür, çok sert görünmesine rağmen hem iyi kalpli hem de merhametlidir.” cümledeki
“iyi kalpli” ve “merhametli” sözcükleri anlam bakımından aynıdır. İkisinden birinin
kullanılması yeterlidir. Cümle “Müdür, çok sert görünmesine rağmen merhametlidir.” şeklinde
düzeltilebilir.
“Uzun zamandır görüşemiyoruz belki de yarın çıkar gelirim muhtemelen.” cümledeki
“muhtemelen” ve “belki” kelimeleri ihtimal bildirmektedir. İkisinden birini kullanmak
yeterlidir. Cümle “Uzun zamandır görüşemiyoruz belki de yarın çıkar gelirim.” şeklinde
düzeltilebilir.

2.2.1.3. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Birlikte Kullanılması
Bu tür anlatım bozukluğu, daha çok anlamca birbirine zıt sözcüklerin bir arada
kullanılmasıyla meydana gelir. Bu durumda cümlenin anlamında bir çelişki oluşur. Bu tür
anlatım bozuklukları, iki sözcükten birisinin cümleden çıkarılması ile giderilebilir:
“Bu işi büyük bir ihtimalle, mutlaka o yapmıştır.” cümledeki “mutlaka” ifadesi emin
olma durumlarında kullanılır; “ihtimal” sözcüğü ile aynı ifadede kullanımı hatalıdır.
“Zannetmiyorum ama kesinlikle gelmiştir.” cümledeki “zannetmeme” sözcüğü
belirsizlik ifade etmektedir; “kesinlikle” sözcüğü ile birlikte aynı ifadede kullanımı hatalıdır.
“Yarına bu iş tamamen bitti sayılır.” cümledeki “tamamen” sözcüğü kesinlik ifade
ederken “sayılır” sözcüğü ihtimal anlamı içermektedir. Birbirleri ile çelişen bu iki sözcükten
birisi cümleden çıkarılırsa cümledeki anlatım bozukluğu giderilmiş olur.

2.2.1.4. Atasözleri ve Deyimlerin Yanlış Kullanılması
Atasözleri ve deyimler, belirli durumlar için kullanılan kalıplaşmış ifadelerdir. Yanlış
bir bağlamda kullanılmaları anlatım bozukluğuna neden olur. Atasözü ve deyimlerin
sözcüklerinin yerlerini değiştirmek veya asli sözcüklerinin yerine farklı bir sözcük kullanmak
da anlamlarında bir bozulma meydana getirir:
“Zor durumdaki kardeşine yardım edebilmek için elinden geleni ardına koymadı.”
cümledeki “elinden geleni ardına koymamak” deyimi olumsuz bir durumu ifade etmek için
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kullanılır. Olumlu durumlarda ise “elinden geleni yapmak” deyimi kullanılmaktadır. Cümle
“Zor durumdaki kardeşine yardım edebilmek için elinden geleni yaptı.” şeklinde
düzeltilmelidir.
“Benim talihim ancak balık ağaca çıkınca döner.” cümlede, deyimin bir sözcüğünün
değiştirilmesine dayalı anlatım bozukluğu vardır. Olması imkânsız bir durumu ifade etmek için
kullanılan deyimin doğrusu “balık kavağa çıkınca” şeklindedir. Cümle “Benim talihim ancak
balık kavağa çıkınca döner.” şeklinde düzeltilmelidir.
“Annesi, kızının evliliği konusunda o kadar hassastı ki kılı seksen yarıyordu.” cümlede
bir annenin aşırı titiz davranması abartılı bir şekilde vurgulanmak istenmektedir. Fakat “kılı kırk
yarmak” şeklindeki deyimin asli yapısı bozulmakta bu da bir anlatım bozukluğuna sebep
olmaktadır. Cümle “Annesi, kızının evliliği konusunda o kadar hassastı ki kılı kırk yarıyordu.”
şeklinde düzeltilmelidir.

2.2.1.5. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
Sözcüğün yanlış yerde kullanılması cümlenin anlamında bir belirsizliğe neden olur.
Daha çok, zarf veya sıfat görevindeki kelimelerin niteledikleri isim ya da fiillerin önünde değil
de farklı bir yerde kullanılmasından kaynaklanır:
“Yeni açılan müessesenin tanıtılması amacıyla bir yıldır ücretsiz araba yıkıyorlar.”
cümlesindeki “ücretsiz” sözcüğü “araba” kelimesinin bir sıfatı değil, “yıkamak” fiilinin
zarfıdır. Cümle “Yeni açılan müessesenin tanıtılması amacıyla bir yıldır arabaları ücretsiz
yıkıyorlar.” şeklinde düzeltilebilir.
“Keloğlan, bir güzel devi dövdü ve tüm köyü kurtardı.” cümlede anlatılmak istenen
Keloğlan’ın güzel olan bir devi değil, devi bir güzel dövdüğüdür. Cümledeki anlatım bozukluğu
“Keloğlan, devi bir güzel dövdü ve tüm köyü kurtardı.” şeklinde düzeltilebilir.
“Çok kafası karıştığı için sınavlarına hazırlanamıyordu.” cümlesindeki “çok” kelimesi
“kafa” kelimesinin sıfatı değil “karışmak” fiilinin zarfıdır. “Çok” kelimesi “karıştığı”
kelimesinin önüne alınırsa cümledeki anlam belirsizliği giderilmiş olur: “Kafası çok karıştığı
için sınavlarına hazırlanamıyordu.”

2.2.1.6. Mantığa Aykırı İfadeler Kullanılması
Cümlenin anlamındaki mantıksızlığın sebep olduğu anlatım bozuklukları bu
kategoridedir. Bu tip anlatım bozukluklarında cümle, gramer bakımından genellikle doğrudur.
Hata, ifade edilen yargının mantığa aykırı olmasından kaynaklanır.
“Bu ilaç, yanlış kullanıldığında öldürebilir hatta kansere yol açabilir”. cümlede bir
sıralama hatası vardır. İlacın daha az tehlikeli olan yan etkisinden daha çok tehlikeli olan yan
etkisine doğru bir sıralama yapılmalıydı. Cümle “Bu ilaç yanlış kullanıldığında kansere yol
açabilir hatta öldürebilir.” şeklinde düzeltilebilir.
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“Kırmızı Başlıklı Kızı bekleyen kurt yatağa yattı, yorganı boğazına kadar çekti, yüzü
görünmesin diye perdeleri sıkıca kapattı.” cümlede, olaylar gerçekleşme sırasına göre
dizilmediği için bir anlatım bozukluğu meydana gelmektedir. Kurt’un, perdeleri kapattıktan
sonra yatağa yatması gerekirdi. Cümledeki bu mantık hatası “Kırmızı Başlıklı Kızı bekleyen
kurt, yüzü görünmesin diye perdeleri sıkıca kapattı, yatağa yattı, yorganı boğazına kadar çekti.”
şeklinde düzeltilebilir.
“Bu kaza başınıza geldiğinde olay yerinde miydiniz?” Bu sorunun bir kazazedeye
yöneltilmiş olması mantığa aykırıdır. Kazanın kurbanı olan şahıs orada olmasaydı zaten başına
bu kaza gelmemiş olurdu.
“O kadar zor durumdaydı ki bırak yiyecek bir lokma ekmeği içecek bir tas çorbası bile
yoktu.” Bir lokma ekmeği bulamayan birinin bir tas çorbasının olması zaten beklenemez.
Cümlede mantıksal bir sıralama hatası bulunmaktadır. Cümle “O kadar zor durumdaydı ki bırak
içecek bir tas çorbayı yiyecek bir lokma ekmeği bile yoktu.” şeklinde düzeltilebilir.

2.2.2. Yapısal Anlatım Bozuklukları
Yapıya dayalı anlatım bozuklukları cümlenin özne, yüklem, nesne ve tümleç gibi
öğelerinden birinin eksikliğine dayalı bozuklukları, özne-yüklem uyumsuzluğunu, ek-fiil
eksikliğini, çatı uyumsuzluğunu, tamlama hatalarını, noktalama işaretlerinin eksik veya yanlış
kullanımını, iyelik ekinin eksik veya gereksiz kullanımını kapsar.
Yapısal anlatım bozukluklarına neden olan bazı durumlar aşağıdaki gibi tasnif edilebilir:

2.2.2.1. Özne Eksikliği
Daha çok, birden fazla yüklem bulunduran sıralı ve bağlı cümlelerde öznelerden birinin
söylenmemesinden yahut fiilimsi bulunduran bileşik cümlelerde öznenin unutulmasından
kaynaklanır:
“Biz onlara hiç gitmedik ama bize geldiler.” Burada “ama” bağlacı ile bağlanmış bir
cümle vardır. İlk cümlenin öznesi “biz” sözcüğüdür. İkinci cümlenin öznesi olan “onlar”
sözcüğü söylenmediği için cümlede bir anlam belirsizliği meydana gelmektedir. Cümle “Biz
onlara hiç gitmedik ama onlar bize geldiler.” şeklinde düzeltilebilir.
“Bu yazıda birçok hata var, düzeltilecek gibi değil!” Sıralı bir cümle olan örnekteki
ikinci yüklemin öznesi olan “hiçbiri” sözcüğü eksiktir. Cümle “Bu yazıda birçok hata var,
hiçbiri düzeltilecek gibi değil!” şeklinde düzeltilebilir.
“Herkes başkasını suçluyor, kendisinde kabahat aramıyordu.” Yine sıralı bir cümle olan
örnekteki ikinci yüklemin öznesi “hiç kimse” eksiktir. Cümle “Herkes başkasını suçluyor, hiç
kimse kendisinde kabahat aramıyordu.” şeklinde düzeltilebilir.
“Onun son eserindeki anlaşılamayan sözcükler düzeltilerek yeniden basıldı.” Bileşik bir
cümle olan örnekteki temel cümlenin öznesi “eser” sözcüğüdür. Söylenmemiş olması cümlede
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bir anlam belirsizliğine sebep olmaktadır. Cümle “Onun son eserindeki anlaşılamayan
sözcükler düzeltilerek eser yeniden basıldı.” şeklinde düzeltilebilir.

2.2.2.2. Nesne Eksikliği
“Neyi” ve “kimi” sorularının cevabı olan nesnenin eksikliği, cümlede bir anlam
belirsizliğine yol açar. Bu tür anlatım bozukluğu daha çok, sıralı, bağlı ve bileşik cümlelerde
tümleçlerden birinin unutulmasıyla yahut farklı iki tümleç alması gereken cümlelerde
tümleçlerden birinin söylenmemesi ile meydana gelir:
“Uzun zamandır ailesiyle ilgilenmiyor, ihmal ediyordu.” cümlede “Kimi ihmal
ediyordu?” sorusunun cevabı olan “ailesini” kelimesi eksiktir. Cümledeki anlatım bozukluğu
cümleye nesnenin eklenmesiyle “Uzun zamandır ailesiyle ilgilenmiyor, ailesini ihmal
ediyordu.” şeklinde düzeltilebilir.
“Konuşmalarında dakiklikten dem vurmasına rağmen hayatına uyguladığı
söylenemezdi.” cümlede “Neyi hayatına uyguladığı söylenemezdi?” sorusunun cevabı olan
“dakikliği” sözcüğü eksiktir. Cümle “Konuşmalarında dakiklikten dem vurmasına rağmen
dakikliği hayatına uyguladığı söylenemezdi.” şeklinde düzeltilebilir.
“Ondan nefret ediyorum ama görmeden de duramıyorum.” Örnekte “ama” bağlacıyla
bağlanmış cümle bulunmaktadır. İkinci cümlenin yüklemine sorulacak “Kimi görmeden
duramıyorum?” sorusunun cevabı olan “onu” sözcüğü eksiktir. Örnekteki anlatım bozukluğu
cümleye nesnenin eklenmesiyle “Ondan nefret ediyorum ama onu görmeden de duramıyorum.”
şeklinde düzeltilebilir.

2.2.2.3. Tümleç Eksikliği
Bazı yüklemler, ifade ettiği anlamlara uygun olarak bulunma halinde, çıkma halinde
veya yönelme halinde olan dolaylı tümleçlerle bir arada kullanılabilir, bileşik cümlelerde bu
duruma dikkat etmemek ciddi anlatım hatalarına sebep olabilir:
“Göreve yeni gelmesine rağmen dernek başkanını seviyoruz ve güveniyoruz.”
cümlesinde “Kime güveniyoruz?” sorusunun cevabı olan “dernek başkanına” eksiktir.
Cümledeki tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu “Göreve yeni gelmesine
rağmen dernek başkanını seviyoruz ve dernek başkanına güveniyoruz.” şeklinde dolaylı tümleç
yerine konularak düzeltilebilir.
“O, birlikte yaşadığı kaynanasını çok sever ara sıra hediye bile alırdı.” cümlesinde
“Kime hediye alırdı?” sorusunun cevabı olan “kaynanasına” sözcüğü eksiktir. Cümledeki
anlatım bozukluğu dolaylı tümlecin eklenmesiyle giderilebilir: “O, birlikte yaşadığı
kaynanasını çok sever kaynanasına ara sıra hediye bile alırdı.”
“Ödevini büyük bir titizlikle hazırlıyor çok önem veriyordu.” cümlede “Neye önem
veriyordu?” sorunsun cevabı olan “ödevine” sözcüğü eksiktir. Cümledeki anlatım bozukluğu
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dolaylı tümlecin eklenmesiyle giderilebilir: “Ödevini büyük bir titizlikle hazırlıyor, ödevine
çok önem veriyordu.”
“Devlet dairelerine girerken ve çıkarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.”
Cümlede, “çıkarken” zarf- fiilin tümleci olan “devlet dairelerinden” sözcükleri eksiktir.
Cümledeki anlatım bozukluğu dolaylı tümlecin eklenmesiyle giderilebilir: “Devlet dairelerine
girerken ve devlet dairelerinden çıkarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.”

2.2.2.4. Yüklem Eksikliği
Birden fazla özne bulunduran cümlelerde yüklemlerden birinin söylenmemesi yahut her
iki öznenin de tek yükleme bağlanması durumlarında meydana gelir.
“Anneme sen, babama ben haber vereyim.” sıralı bir cümle olan örnekteki iki özne, tek
yükleme bağlanmıştır. İlk cümlenin öznesi olan “sen” sözcüğü birinci şahsa göre çekimlenmiş
“haber vereyim” yüklemine değil ikinci şahsa göre çekimlenmiş “haber ver” yüklemine
bağlanmalıydı. Cümledeki yüklem eksikliğine bağlı olan anlatım bozukluğu “Anneme sen
haber ver, babama ben haber vereyim.” şeklinde düzeltilebilir.
“Ortaokuldan beri tarih dersini hiç, matematiği ise çok severim.” cümlesinde her iki
öznenin de olumlu “severim” yüklemine bağlanması, cümlenin anlamında bir belirsizlik
oluşmasına sebep olmaktadır. Cümledeki anlatım bozukluğu, cümleye olumsuz bir “sevmem”
yükleminin eklenmesiyle düzeltilebilir: “Ortaokuldan beri tarih dersini hiç sevmem, matematiği
ise çok severim.”
“Ev işlerini annem, alışverişi ise ben yaparım.” cümlesinde ilk öznenin yüklemi olan
“yapar” sözcüğü eksiktir. Cümledeki anlatım bozukluğu “Ev işlerini annem yapar, alışverişi
ise ben yaparım.” şeklinde düzeltilebilir.
“Onun bana yaptıklarını bir Allah bir de ben bilirim!” İki özne bulunduran örnek
cümlede birinci öznenin yüklemi eksiktir. Cümledeki anlatım bozukluğu, cümleye üçüncü
şahsa göre çekimlenmiş bir yüklem eklenmesi ile giderilebilir: “Onun bana yaptıklarını bir
Allah bilir bir de ben bilirim!”

2.2.2.5. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Özne ve yüklem birbiriyle tekillik ve çoğulluk bakımından uyumlu olmalıdır:
1. şahıs ile birlikte bir özne daha varsa yüklem 1. çoğul şahıs (biz) ekiyle çekimlenir:
“Ben ve Ali birlikte geliyoruz.”
2. şahıs ile birlikte bir özne daha varsa yüklem 2. çoğul şahıs (siz) ekiyle çekimlenir:
“Sen ve kardeşin birlikte gelebilirsiniz.”
3. şahıs ile birlikte bir özne daha varsa yüklem 3. çoğul şahıs (onlar) ekiyle çekimlenir:
“O ve arkadaşları yemeğe katılmayacaklar.”
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Cümlenin öznesi topluluk bildiren bir kelimeyse yüklem tekil olur: “Parti, yeni başkan
konusunda karar veremiyor”.
Öznesi, çokluk eki almış topluluk ifade eden bir kelime olan cümlenin yüklemi çokluk
eki ile çekimlenebilir: “Takımlar bu havada oynamayı göze alamıyorlar.”
Çoğul durumundaki özne insan dışı bir varlıksa yüklem tekil olur: “Yanlış park eden
arabalar polis tarafından çekildi.”
Özne, belgisiz zamir veya sıfatsa yüklem tekil olmalıdır: “ Birçokları benim gibi
düşünüyor.”
Saygı ifade etmek maksadıyla tekil bir öznenin yüklemi çoğul olabilir: “Ahmet Bey, bu
mevzuda ne düşünüyorlar?”

2.2.2.6. Ek-Fiil Eksikliği
Genellikle biri olumlu diğeri olumsuz iki yargı ifade eden cümlelerde ek fiil eksikliği
anlatım bozukluğuna neden olur. Bu tür cümlelerde yüklem genellikle isim soyludur:
“Beklediğin ben değil de başkası mıydı?” cümledeki ek-fiil eksikliğinden kaynaklanan
anlatım bozukluğu “Beklediğin ben değildim de başkası mıydı?” şeklinde düzeltilebilir.
“Onlar çok zengin ama mutlu değillerdi.” cümledeki ek fiil eksikliği “zengin idi” veya
“zengindi” şeklinde düzeltilerek cümledeki anlatım bozukluğu getirilebilir: “Onlar çok zengindi
ama mutlu değillerdi.”
“Huyları birbirini tutmazdı, ikizlerden biri çalışkan diğeri değildi.” cümledeki ek-fiil
eksikliği “çalışkan idi” veya “çalışkandı” şeklinde düzeltilerek cümle anlam bakımından daha
düzgün hale getirilebilir: “Huyları birbirini tutmazdı, ikizlerden biri çalışkandı diğeri değildi.”

2.2.2.7. Çatı Uyumsuzluğu
Cümledeki yüklem etkense eylemsi de etken olmalıdır. Bileşik cümlelerde temel
cümlenin yüklemi ile yan cümledeki eylemsinin uyumsuzluğu anlatım bozukluğuna neden olur:
“Buluştuktan sonra İstanbul’a doğru hareket edildi.” cümlesindeki yüklem edilgen,
eylemsi ise etken yapıdadır. Cümledeki eylemsi “buluşulduktan” şeklinde edilgen hale
getirilerek anlatım bozukluğu düzeltilebilir: “Buluşulduktan sonra İstanbul’a doğru hareket
edildi.”
“Yanına kadar gidilmişse de göremedi.” cümlede eylemsi edilgen, yüklem ise etken
durumdadır. Cümledeki eylemsi “gitmişse” şeklinde etken hale getirilerek bu uyumsuzluk
giderilebilir: “Yanına kadar gitmişse de göremedi.”
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“Oraya ulaşınca evdekilere haber verilecek.” cümledeki uyumsuzluk, eylemsinin
“ulaşılınca” şeklinde edilgen hale getirilmesi ile giderilebilir: “Oraya ulaşılınca evdekilere
haber verilecek.”

2.2.2.8. Eklerin Yanlış Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım
Bozuklukları
Eklerin eksik, fazla veya yanlış kullanılması cümlelerde anlatım bozukluklarına sebep
olabilir. Bu tür hatalarla fazla karşılaşılmaktadır:
“Gelişine sevindik gittiğine üzüldük.” cümlesinde fiilimsiler birbirinden farklı ekler
alarak anlatımın akışını bozmaktadır. Cümlenin anlatımındaki bu bozukluk fiilimsilerin
“geldiğine-gittiğine” yahut “gelişine-gidişine” şeklinde düzeltilebilir.
“Öğretmenimin bize bakışı ve gülmesi çok samimi idi.” cümledeki anlatım bozukluğu
fiilimsilerin “bakışı-gülüşü” yahut “bakması-gülmesi” şeklinde birbirine uyumlu hale
getirilerek giderilebilir.
“Dünkü toplantıda bu konuyla ilgili çok fazla görüşler bizlere de iletildi.” cümlesinde
çoğul eki gereksiz kullanılarak bir anlatım bozukluğuna sebep olmaktadır, “-ler” eki cümleden
çıkarılarak yanlışlık düzeltilebilir.
“2015’lerde biz buralarda top koşturuyorduk.” cümlesine “-ler” ekinin getirilmesi
uygun olmamıştır, sanki cümleden çok fazla 2015 varmış gibi bir anlam çıkmaktadır. Cümleden
çoğul ekinin atılması ile cümle sorunsuz hale gelir. “2015’te biz buralarda top koşturuyorduk.”

2.2.2.9. Yanlış Kurulmuş Tamlamalar
Yanlış bağlanmış tamlamalar ve tamlayanı yahut tamlananı unutulmuş tamlamalar
cümlede anlatım bozukluğuna neden olur:
“Özel ve devlet okullarındaki eğitim anlayışı birbirinden tamamen ayrılmaktadır.”
cümledeki “ve” bağlacı ile atfedilmiş tamlamadaki hata “özel okullar ve devlet okulları”
şeklinde düzeltilebilir.
“Kahramanımız, karlı dağlar ve çöller aşarak nihayet sevdiğine kavuştu.” cümlede “ve”
bağlacı ile bağlanmış bir sıfat tamlaması vardır. “Cümlede “karlı” sıfatının hem “dağ” hem de
“çöl” sözcükleri için “tamlayan” olarak kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmaktadır.
“Onlara kötü davranıp sana saygı duymalarını bekleyemezsin.” cümlede, tamlayanı
unutulmuş bir isim tamlamasının yol açtığı bir anlatım bozukluğu vardır. Cümle “Onlara kötü
davranıp onların sana saygı duymalarını bekleyemezsin.” şeklinde düzeltilirse anlatım
bozukluğu giderilmiş olur.
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2.2.2.10. Noktalama İşaretlerinin Yanlış Kullanılması
Noktalama işaretleri yazılı anlatım için son derece önemlidir. Yanlış kullanılmaları
anlam bakımından problemlere yol açar:
“Kız babasına hüzünle baktı.”
“Kız, babasına hüzünle baktı.” Cümlede, bir kızın, babasına hüzünlü bir şekilde bakması
ifade edilmek istenmektedir ve virgül kullanılmaması durumunda cümlede bir anlam
belirsizliği oluşmaktadır.
“Uzun açıklamalarıyla gündemi rahatlattı.”
“Uzun, açıklamalarıyla gündemi rahatlattı.” Cümlede soyadı Uzun olan bir yetkilinin
yaptığı açıklamalar kastedilmektedir. İlk haliyle cümle oldukça farklı bir manaya gelmektedir.

2.2.2.11. İyelik Ekinin Gereksiz Kullanımı
Cümlede iyelik ekinin gereksiz kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur:
“Karda yürümesini çok severim.” Cümlede iyelik eki gereksiz kullanılmaktadır.
Cümledeki anlatım bozukluğu “Karda yürümeyi çok severim.” seklinde düzeltilebilir.
“Usta, ‘Bana oradan birisini çağırın!’ diye seslendi.” Cümledeki “birisini”
sözcüğündeki iyelik eki gereksiz kullanılmaktadır. İyelik eki kaldırılarak “birini” şeklinde
kullanmak cümledeki anlatım bozukluğunu giderecektir: “Usta, ‘Bana oradan birini çağırın!’
diye seslendi.”
Mastar eki -ma/-me’nin iyelik eki almış hali -ması/-mesi bazen deyimleşerek kalıplaşır.
Bu durumda anlatım bozukluğu olarak kabul edilmemesi gerekir:
“Bekçi, oturmasını kalkmasını bilmeyen biri olduğundan mahallede çok da sevilmezdi.”
Cümledeki “oturmasını” ve “kalkmasını” kelimelerindeki iyelik ekinin gereksiz kullanıldığı
söylenemez. Çünkü bu kelimeler “oturmasını kalkmasını bilmek” şeklinde kalıplaşmış bir
deyimdir.
“Biz bu oyunu bozmasını da biliriz!” Örnekteki kullanım da “oyunu bozmasını bilmek”
şeklinde kalıplaşmış olduğundan anlatım bozukluğu olarak adlandırılmamalıdır.
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Uygulamalar
Anlatım bozuklukları ile ilgili internetten hızlı bir araştırma yapınız.
Gazete yazılarından birkaç tane
düzeltilebileceği hakkında yorum yapınız.

anlatım

bozukluğu

tespit

ederek

nasıl

Bu konuyu çalıştıktan sonra sık yaptığınız bir anlatım bozukluğunun farkına vardınız
mı?
Bu konuyu çalıştıktan sonra tanıdığınız birinin sık yaptığı bir anlatım bozukluğunun
farkına vardınız mı?
Sizce günlük hayatta çok sık karşılaşılan bu anlatım bozukluklarını gidermek için ne
yapılmalıdır?
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Uygulama Soruları
Aşağıdaki cümlelerde hangi tür anlatım bozukluğu olduğunu tespit ediniz ve
cümleleri düzeltiniz:
1. Adamı sabah sabah erkenden uyandırdık.
2. Seni belki ama yaptıklarını asla unutmayacağım.
4. Çok çalışan işçiler olmasına rağmen inşaat istenildiği gibi ilerlemiyordu.
5. Görünen köy kılavuz istemez, her şey ortada!
6. Yeni eve gelmiştik ki telefon çaldı.
7. Kitap okuma ve yürüyüş yapmak onun iki en büyük keyfidir.
8. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz.
9. Geçen gün uzun zamandır görmediğim bir arkadaşıma tesadüfen rastladım.
10. Kapıda bir tıkırtı var muhakkak babam gelmiş olmalı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde;
Anlatım bozukluğunun ne olduğunu,
Anlatım bozukluğuna neden olan durumları,
Anlatım bozukluğunun türlerini,
Anlatım bozukluğunun nasıl tespit edileceğini ve
Anlatım bozukluğunun nasıl düzeltileceğini öğrendik.

39

Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Sınavlar, muhtemelen haftaya ertelenecek.
B. Şahsi sorular sorarak onu bunaltmıştı.
C. Annemin, mutfakta kendi kendine konuştuğu duyuluyordu.
D. Annesini sevmesine rağmen, sık sık tartışıyordu.
E. Yaz tatiline çıkmak istediğimi söyledim.

2) “Deyimlerin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde deyim, anlatım bozukluğuna neden olmayacak şekilde doğru
kullanılmıştır?
A. O kadar telaşlıydı ki etekleri zil çalıyordu.
B. Göze batmak için çok çabalıyordu.
C. Söylediklerime biraz kulak kabartın!
D. Ağzına geleni söylüyordu, çok kızmıştı.
E. Bizi mutlu etmek için elinden geleni ardına koymaz.

3) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

özne-yüklem

uyumsuzluğundan

A. Düğüne, sen ve baban birlikte gelebilirsiniz.
B. Ben, kardeşim ve dayım hiç anlaşamayız.
C. Hep birlikte güzel günler göreceğiz.
D. Kış gelince kayıklar kızağa çekilir.
E. Odunlar şöminenin üstüne dizildiler.
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4) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
A. Defteri dikkatle inceliyor, birşeyler yazıyordu.
B. Sınavdan düşük almak onu rahatsız etmişti.
C. Okula giderken servisi kullanmaya özen gösteriyordu.
D. Köylüler, onun duygusuz biri olduğunu düşünüyordu.
E. Yeni çıkan kitabını imzalamak için buraya geliyor.

5) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çatı uyumsuzluğu’ndan kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
A. Her şey konuşulup tatlıya bağlanıldı.
B. Konuklar tek tek aranıp haberdar edildi.
C. Aniden kapıyı açıp içeri girdi.
D. Önce etraflıca düşünüldü sonra yapıldı.
E. Çok çalışıp bu güne kadar gelindi.

6) “Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki
işlemlerden hangisi gerçekleştirilirse düzelir?
A. Sondaki ünlem işareti kaldırılırsa
B. “Tek başınasın” yerine “kendi başınasın” getirilirse
C. “Artık” sözcüğü cümleden çıkarılırsa
D. “Artık” sözcüğü en başa alınırsa
E. “Böyle” sözcüğünden sonra bir virgül konulursa
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7) “Cümlede, gereksiz kelime kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu tanıma uyan bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Başkanlık, gerekli işlemleri başlattı.
B. Biraz istirahat ederse iyileşecek.
C. Tükenmez kalemle yazmak sınav kurallarına aykırıdır.
D. Annnem bu konuda çok hassastı, kılı kırk yarardı.
E. Elinde, mavi kaplı bir defter tutuyordu.

8) “Cümlede, birbiri ile çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım
bozukluığuna sebep olur.” açıklamasındaki anlatım bozukluğunun bir örneği aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde vardır?
A. Onunla kesinlikle bir hafta sonu tanışmış olabiliriz.
B. Bu, onunla ilk tartışmamız değil.
C. Beni unutmayacağını zannediyorum.
D. Onunla yaklaşık iki yıl kadar önce karşılaştık.
E. Ona bu konuda hak vermem gerektiğini biliyorum.

9) “Anlatım sırasında yapılan mantık hataları anlatım bozukluğuna neden olur.”
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun bir örneği bulunmaktadır?
A. Bize uzun zamandır selam vermeyen amcam şimdi bizi sık sık ziyaret ediyordu.
B. Göreceli konularda tartışmak genellikle sonuçsuz bir uğraştır.
C. Aklımdan geçenleri görebilsen şaşırırdın!
D. Çok uzaklardan geldiğini vurgulu bir şekilde ifade ediyordu.
E. Liseyi bitirmek şöyle dursun üniversiteyi bile kazanamadı.
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10) “Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yerleri
değiştirilemez, yerlerine başka sözcükler kullanılamaz.” Aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A. İç geçirerek “El elin eşeğini şarkı çağırarak ararmış.” diye mırıldandı.
B. Beni sürekli “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” diyerek ikaz ediyordu.
C. Kardeşine, “Eline koluna hakim ol!” diye bağırdı.
D. Memleketini “Ormanların göz alabildiğince uzandığı yer.” diyerek tanıttı.
E. Kendine çok güveniyor “Elimi sallasam ellisi!” diyordu.

Cevaplar
1) Doğru cevap “D” seçeneğidir. “Annesini sevmesine rağmen, sık sık tartışıyordu.”
cümlesinde “Kimi?” sorusunun vevabı vardır fakat “Kiminle tartışıyordu?” sorusunun cevabı
olan “annesiyle” sözcüğü eksiktir. Cümlede dolaylı tümleç eksikliğniden kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır.
2) Doğru cevap “D” seçeneğidir. “Ağzına geleni söylüyordu, çok kızmıştı.”
Cümlesindeki “ağzına geleni söylemek” deyimi doğru bir şekilde kullanılmıştır.
“A” seçeneğindeki, “O kadar telaşlıylı ki etekleri zil çalıyordu.” cümlesinde mutlu
olmayı ifade eden “etekleri zil çalmak” yerine telaşlı olmayı ifade eden “etekleri tutuşmak”
deyimi kullanılmalıydı.
“B” seçeneğinde “Göze batmak için çok çabalıyordu.” cümlesinde olumsuz manadaki
“göze batmak” yerine olumlu manadaki “göze girmek” deyimi kullanılmalıydı.
“C” seçeneğindeki “Söylediklerime biraz kulak kabartın!” cümlesinde gizlice
dinlemeye çalışmak manasına gelen “kulak kabartmak” deyimi yerine söylenenleri dikkatlice
dinlemek manasına gelen “kulak vermek” deyimi kullanılmalıydı.
“E” seçeneğinde “Bizi mutlu etmek için elinden geleni ardına koymaz.” cümlesinde,
olumsuz manadaki “elinden geleni ardına koymamak” deyimi yerine olumlu manadaki “elinden
geleni yapmak” deyimi kullanılmalıydı.
3) Doğru cevap “E” seçeneğidir. “Odunlar şöminenin üstüne dizildiler.” cümlesinde
özne olan “odunlar” sözcüğü insan dışı bir varlıktır ve çoğul durumdadır. Cümlede, insan dışı
varlıkların çoğul durumda özne olması durumunda yüklemin tekil olaması gerekir.
4) Doğru cevap “A” seçeneğidir. “Defteri dikkatle inceliyor, birşeyler yazıyordu.”
cümlesinde “Nereye birşeyler yazıyordu?” sorusunun cevabı olan “deftere” sözcüğü eksiktir.
43

5) Doğru cevap “E” seçeneğidir. “Çok çalışıp bu güne kadar gelindi.” Cümlesinde
“çalışıp” fiilimsisi ile yüklem olan “gelindi” fiili arasında etkenlik ve edilgenlik bakımından bir
çelişki sözkonusudur. Cümlenin doğrusu “Çok çalışılıp bu güne kadar gelindi.” şeklinde
olmalıdır.
6) Doğru cevap “C” seçeneğidir. “Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki
“bundan böyle” ve “artık” sözcükleri aynı şeyi ifade etmektedir. İkisinden birinin cümleden
çıkarılması cümlenin anlamında bir eksilmeye sebep olmamaktadır. Ohalde ikisinin bir arada
kullanılması gereksizdir.
7) Doğru cevap “D” seçeneğidir. “Annem bu konuda çok hassastı, kılı kırk yarardı.”
Cümlesindeki “hassas” kelimesi ve “kılı kırk yarmak” deyimi aynı şeyi ifade etmektedir.
İkisinden biri fazladır.
8) Doğru cevap “A” seçeneğidir. “Onunla kesinlikle bir hafta sonu tanışmış olabiliriz.”
Cümlesindeki “kesinlikle” sözcüğü ile ihtimal anlamı veren “yeterlik fiili” çelişmektedir.
9) Doğru cevap “E” seçeneğidir. Cümlede mantığa aykırı bir sıralama hatası yapılmıştır.
Üniversiteyi kazanmak, liseyi bitirmekten daha zordur.
10) Doğru cevap “A” seçeneğidir. Deyimdeki “şarkı” kelimesi yerine “türkü” kelimesi
kullanılmalıydı. Deyimin aslı “El elin eşeğini türkü çağırarak arar.” şeklindedir.
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3. AKADEMİK YAZMA VE AKADEMİK YAZI ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.Akademik Yazma ve Akademik Yazı Özellikleri
3.1 Akademik Yazıda Etik ve Akademik Yazarlık Özellikleri
3.2. Akademik Yazma Süreci
3.2.1. Yazmaya Hazırlık
3.2.2. Yazıyı Oluşturma
3.2.3. Düzeltme
3.2.4. Kaynakça Hazırlama
3.2.5. Kontrol Etme ve Sunum
3.3. Akademik Metin Türleri
3.3.1. Makale
3.3.2. Bildiri
3.3.3. Tez
3.3.4. Rapor
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Akademik yazma nedir? Özellikleri nelerdir?

2)

Akademik yazma etiği nedir? Akademik yazarlık özellikleri nelerdir?

3)

Akademik yazma hangi aşamalardan oluşmaktadır?

4)

Akademik metin türleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Akademik Yazma



Akademik Yazma Etiği



Akademik Yazma Aşamaları/Süreci



Akademik Metin Türleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Akademik Yazma

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Akademik yazmanın tanımını kavrar.

Anlatım

Akademik yazmanın özelliklerini kavrar.

Beyin fırtınası

Akademik yazarlık özelliklerini kavrar.
Akademik yazma aşamalarını tanır.
Akademik metin türlerini kavrar.
Akademik yazı ile
arasındaki farkı bilir.

gündelik

yazılar
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Giriş
Akademik kelimesi Fransızca kökenli olup akademi kelimesinden gelmektedir ve sıfat
anlamı ile akademi ile ilgili olan, bilimsel niteliği olan (https://sozluk.gov.tr/) anlamında
kullanılmaktadır. O hâlde akademik yazma bilimsel nitelikli her türlü yazı çeşidi olarak ifade
edilebilir.
Bilimsel bilginin paylaşımını amaçlayan akademik yazma için literatürde birbirine
yakın ve birbirini tamamlayan çeşitli tanımlar söz konusudur. Chin vd. (2015) akademik yazıyı,
araştırma amacıyla oluşturulan tüm yazıları ifade eden genel bir terim olarak değerlendirir.
“İleri düzeyde yazma becerisi gerektiren, bilimsel dilin kullanıldığı, kendine özgü kuralları olan
dizgesel bir metin oluşturma süreci.” (Kan, 2017; 1038).“Yazıya ait genel kurallara uymanın
yanı sıra bilimsel bir araştırmanın raporlaştırılmasında dikkate alınan bütün ilkelere ve o sürecin
kendisine, araştırmanın metinleştirilmesine akademik yazma adı verilir” (Bahar, 2014; 213).
“Temelde bir konuya ait özgün bir düşüncenin belirli bir sistematik ve kurallar çerçevesinde
yazıya aktarılmasıdır.” (Aydın, 2015; 30).
Akademik yazma denilince akla özellikle lisans üstü tezler, makaleler, projeler, bilimsel
raporlar vb. ürünler gelmektedir. Karagöl (2019, 13), “Akademik Yazma Açısından Lisansüstü
Tezler” adlı doktora tezinde akademik yazmayı kapsamlı olarak ele almış ve literatürden
hareketle tezinde akademik yazmanın özelliklerini özetle şu şekilde ifade etmektedir.


Akademik yazma, akademinin çeşitli düzeylerinde kullanılan bir yazma türüdür.



Akademik yazma eleştirel bir beceridir.



Akademik yazma, nesneldir.



Akademik yazma, tutarlılık gerektirir.



Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir.



Akademik yazma, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır.



Akademik yazma, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir.



Akademik yazma, günlük dil kullanımından farklıdır.



Akademik yazma, dil ve anlatım kurallarına titizlikle uymayı gerektirir.



Akademik yazmanın bilim adamları gibi özel okuyucu kitlesi vardır.


hedefler.

Akademik yazma; açıklamayı, bilgiyi aktarmayı ve okuyucuyu ikna etmeyi


Akademik yazmanın alana özgü sözcük kullanımı, belirli cümle yapılarının
oluşturulması ve organizasyon (düşüncelerin inşası) gibi gereklilikleri vardır.
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Akademik yazı türlerinin kendine has bölümleri vardır.



Akademik yazının içeriği alana özel ve sınırlıdır.



Akademik metinler düz ve tek anlamlıdır.



Akademik metinler araştırmaya ve öğretmeye yöneliktir.
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3.1. Akademik Yazıda Etik ve Akademik Yazarlık Özellikleri
Akademik yazmanın temelinde bilimsel araştırma vardır. Bulduk (2003) ve Karasar
2009)’a göre bilimsel araştırma, karşılaşılan bir güçlüğün giderilmesi ve problemlere güvenilir
çözümler bulabilmek amacıyla bilimsel yöntemin uygulanarak planlı ve sistemli biçimde
verilerin toplanması, analizi, analizler sonucunda elde edilen bulguların yorumlanması ve
raporlaştırılması olarak tanımlanmaktadır (Akt. Siyez, 2017:4) Dolayısıyla bilimsel araştırma
sonucunda elde edilen ve paylaşılan bilgilerin bilimsel veriler doğrultusunda bilim etiğine
uygun ve özgün olması gerekmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun
(TÜBİTAK) 2015 yılında yayımladığı Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliğinin 9.
maddesinde bilimsel çalışmalarda etik kurallara aykırı davranışlar ifade edilmiştir.
(https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/247.) Bu davranışlar şunlardır:
a) Uydurma: Hayali veriler sunmak, rapor etmek veya yayımlamak,
b) Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma araç gereçleri, işlemleri veya
kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek,
c) Aşırma: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve şekillerini
sahiplerine usulüne uygun atıf yapmadan kullanmak veya gerektiğinde sahiplerinden izin
almadan kendisine aitmiş gibi kullanmak,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın sonuçlarını, daha önce yayımlanma durumunu
belirtmeden birden fazla kez yayımlamak veya yayımlamak için girişimde bulunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde
ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak birden fazla sayıda yayın yapmak veya yayın
yapmak için girişimde bulunmak,
e) Destekleyen kuruluşu belirtmeme: Desteklenerek yürütülen araştırmaların
sonuçlarını içeren sunum veya yayınlarda destek veren kurum ya da kuruluşun desteğinin
belirtilmesi gerekirken belirtmemek,
f) Haksız yazarlık: Birden fazla araştırmacıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının
sunum veya yayımında, yazarlık sıfatını hak edecek düzeyde katkısı bulunanın ismini çıkarmak,
yazarlık sıfatını hak edecek düzeyde katkısı olmayanı yazar olarak eklemek veya yazar
sıralamasını uygun olmayan bir biçimde düzenlemek,
g) Yayımlanmış veya yayına sunulmuş kendi çalışmasından usulüne uygun olarak
kaynak göstermeden alıntı yapmak,
ğ) Kurumca sağlanan kaynakları amacına veya usulüne aykırı biçimde kullanmak,
h) Kabul ve taahhüt beyanlarına uymama: Kuruma sunulan araştırma, yayın ve diğer
faaliyetlerde öngörülen kabul ve taahhüt beyanlarına uymamak, doğru olmayan, yanıltıcı veya
eksik beyanda bulunmak,
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ı) Görevi ihmal veya kötüye kullanma: Kurumun iş ve değerlendirme süreçlerinde yer
alan hakem, danışman, uzman, editör, panelist, moderatör, izleyici, raportör, komite veya kurul
üyeliği ve benzeri görevleri yerine getirirken usulüne uygun davranmamak, görevi ihmal etmek
veya kötüye kullanmak,
i) Asılsız veya dayanaksız olarak etik kural ihlali iddiasında bulunmak.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan araştırma ve yayın etiği kuralları şüphesiz bütün
bilimsel araştırma çalışmaları için geçerlidir.
Akademik Yazarlık Özellikleri
Görüldüğü üzere akademik yazarlık basit ve kolay değildir. Her şeyden önce araştırma
yapacak kişinin bilim ahlakına sahip olması gerekir. Bilim ahlakı olmayan kişinin ortaya
koyduğu ürün ne kendisine ne de bilimsel ilerlemeye faydalı olacaktır. Araştırmacı adayının
veya bilimsel eser yazacak kişinin tecessüs derecesinde entelektüel meraka sahip olması
beklenir. Bilimsel çalışmalar titiz araştırmaları ve uzun bir süreyi gerektirdiğinden araştırmacı
işinde oldukça titiz ve sabırlı olmalıdır. Diğer bir husus da bu tür metinlerin anlatım yönünden
kusursuz olması beklendiğinden yazarın dili çok iyi bilmesi ve kullanması gerekmektedir. Bu
özellikler dışında araştırmacının sahip olması beklenen bilgi ve beceriler aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
Şekil 1. Araştırmacının Sahip Olması Beklenen Bilgi ve Beceriler (Siyez, 2017; 6)

Literatür Tarama
ve İnceleme
Araştırma
Deseni

Yazma ve Sunma

•Kütüphane Taraması
•Veri Tabanı İnceleme
•Elektronik Ortamda Tarama
•Kayıt Tutma
•Makale İnceleme
•E-psota

• Araştırma Sorusu Oluşturma
• Uygun Araştırma Deseni Belirleme
• Zamanı Organize Etme
• Veri Toplama ve Düzenleme
• Etik Kuralları Dikkate Alma
• Yazmayı Planlama
• Yayın Hazırlayabilme
• Kaynakça Kullanımı
• Etkili ve Basit Bir Yazı Yazım Dili Kullanma
• Sonuç ve Önerileri Yazabilme
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3.2. Akademik Yazma Süreci
Akademik yazma, belirlenmiş bir düzen içinde sistemli hareket etmeyi gerektirdiğinden
bu yazı çeşidinin belirli aşamaları söz konusudur. Bu aşamalara akademik yazma
süreci/aşamaları denilmektedir.
Akademik yazma süreci plan yapmayı, kaynak taramayı ve nitelikli bir çalışmayı ortaya
çıkarır. Bu nedenle yazmaya başlamadan önce belirlenen süreçlerin aşama aşama izlenmesi
gerekmektedir.
Tompkins (1998) ve Jones (2002) yazma sürecinin “yazım öncesi hazırlık, taslak
oluşturma, gözden geçirip düzenleyerek yazma, redaksiyon ve yayımlama ve paylaşma” olmak
üzere beş aşamadan oluştuğunu ifade etmişlerdir (Akt. Akyol, 2016:109). Güneş (2017) ise
yazma sürecini “yazma öncesi aşama, yazma aşaması ve yazma sonrası aşama” olarak
değerlendirmektedir. Bu aşamalara göre yazma öncesi aşamasında zihinsel hazırlık ve zihinsel
tasarım basamakları tamamlanır. Yazma aşamasında metin oluşturulur. Metin oluşturulduktan
sonra gözden geçirilir ve paylaşılır. Son aşama olan yazma sonrası aşamasında ise metin ve
yazma sürecine yönelik değerlendirmeler yapılır.
Görüldüğü gibi yazma süreçleri farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Murray
(1985’ten akt. Tok ve Gönülal, 2016), yazma süreçlerinin yazarın kişilik tarzına, tecrübelerine
ve yazının yapısına göre değiştiğini söylemiştir. Bu bölümde de süreçler “yazmaya hazırlık,
yazıyı oluşturma, düzeltme, kaynakça hazırlama, kontrol etme ve sunum” olmak üzere beş
başlıkta açıklanacaktır.

3.2.1. Yazmaya Hazırlık
Hazırlık aşaması yazının iskeletidir. Tekşan (2001’den akt. Kurt, 2019), hazırlık
aşamasını kıvılcıma benzetmekte ve “yazılı anlatımdaki ön hazırlık yangını tutuşturan küçük
bir kıvılcım gibidir. Bu kıvılcım olmadan büyük yangınlar olamayacağı gibi ön hazırlık
olmadan da yazılı anlatım gerçekleştirilemez.” diyerek bu aşamanın önemini belirtmektedir.
Hazırlık aşaması, yazma sürecinde en fazla zaman ayrılan aşamadır (Yıldız, 2018:7).
Çünkü etkili bir yazı yazmak için öncelikle bir plan hazırlamak gerekir. Plansız yazılan yazı,
temeli sağlam atılmayan bina gibidir. Bu sebeple bu aşamada konu seçimi, amaç belirleme,
hedef kitleyi belirleme, yazı türünü belirleme, konuyla ilgili düşünceleri ortaya koyma ve
organize etme çalışmaları yapılmalıdır (Akyol, 2016:109). Ayrıca Bahar (2014), çalışmanın
yayımlanacağı yayın aracının yazım esaslarının ve ilgili kılavuzların incelenmesinin, kütüphane
etütleri, gözlem ve görüşmeler, örnek yayın okumalarının da bu aşamada gerçekleştirildiğini
belirtir.
Konu seçimi: Yazmada başarılı olmak ve sürecin verimli bir şekilde ilerlemesini
sağlamak için konuyu iyi seçmek gerekir. Konuyu belirlemeden yazıyı oluşturmak mümkün
değildir. Günlük hayatta veya uygulama sırasında karşılaşılan olaylar, izlenen bir film, daha
önce yapılmış çalışmalar vb. yazara konu bulması için yardımcı olmaktadır.
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Konuların ilgi çekici olması, yazarın motivasyonunu artırmaktadır. Bu sebeple yazar,
yazma konusunu kendisi belirlemelidir. Aksi takdirde ilgi çekici olmayan bir konu hakkında
yazı yazmak yazar için çok zor olabilir (Şimşek, 2015:2560).
Amaç belirleme: Amacı belirlemek için Karatay (2014:31) beyin fırtınası, kümeleme
(cluster), tartışma gibi tekniklerin kullanılabileceğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra yazar,
“Niçin yazıyorum? Neden bu konuyu seçtim? Bu konunun bana ve topluma faydası nedir?”
gibi sorulara da cevap verebilmelidir. Çünkü yazma sebebinin bilinmesi yazarın konuya karşı
olumlu bir tutum sergilemesini sağlamaktadır.
Hedef kitleyi belirleme: Hazırlık aşamasında yapılması gereken önemli çalışmalardan
biri de hedef kitleyi belirlemektir. Hedef kitle ile ilgili bilgi sahibi olmak içeriğin
oluşturulmasında yazara yardımcı olmaktadır. Çünkü yazıda hedef kitleyi eksik veya rahatsız
eden ifadelerin olması yazarın tepkiyle karşılaşmasına neden olabilir (Akyol, 2016:110).
Yazı türünü belirleme: Konu, amaç ve hedef kitle belirlendikten sonra yazı türü de
belirlenmelidir. Yazı türünün belirlenmesi konu ile ilgili elde edilen bilgilerin düzenlenmesi ve
bu bilgilerin yazıya aktarılması için son derece önemli bir işlemdir. Çünkü her yazı türünün
kendine has özelliği vardır. Örneğin, amacı bilgi vermek olan bir metin, bilgilendirici metinlerin
özelliklerine göre yazılmalıdır.
Konuyla ilgili düşünceleri ortaya koyma ve organize etme: Hazırlık aşamasında
yapılması gereken son çalışma konuyla ilgili düşünceleri ortaya koyma ve organize etmedir.
Burada yazar, daha önce yazılmış çalışmaları okuyarak, varsa filmleri izleyerek, uzmanlara
danışarak, çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak konusunu detaylandırır. Konuya uygun olan
ve olmayan düşünceleri ayırır. Yazısında odaklanacağı yerleri belirler ve tüm bu işlemlerden
sonra yazıyı oluşturmaya başlar.

3.2.2. Yazıyı Oluşturma
Hazırlık aşamasındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ulaşılan bilgiler bir araya
getirilerek yazı oluşturulur. Bu aşamada bilgileri, düşünceleri yazıya aktarmak zor olabilir.
Çünkü yazı, fiziksel ve zihinsel olarak karmaşık işlemler sonucunda meydan gelir (Güneş,
2017:158). Bu sebeple bu aşamada tek seferde mükemmel bir yazı oluşturmak mümkün
değildir.
Yazıyı oluşturma aşamasında taslaklar incelenirken ilk olarak kelime, cümle ve anlatıma
odaklanılmalıdır. İmla ve noktalama sonraki aşamalarda kontrol edilmelidir. Yani yazının
mekanik boyutundan ziyade içeriğine önem verilmelidir (Yıldız, 2018:8), metnin anlaşılması
ve anlamın iyi oluşturulması için mantıksal düzene dikkat edilmelidir. “Mantıksal düzenleme
yazıyı, açıklanan kavramları ve vurgulanan düşünceleri anlamaya yardım eder. Yazının mantık
düzeni, yazıyı oluşturan ögeler, ögelerin birbiriyle bağlanması ve anlamayı kolaylaştıran
yapıdan oluşmaktadır. Yani kelimeler, cümleler, metin ve bunların birbiriyle bağlanmasından
oluşmaktadır.” (Güneş, 2017:178). Bir metinde bu düzenin iyi verilmesi, metnin tutarlı
olmasını sağlamaktadır.
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Taslak oluşturulduktan sonra yazar, hatalarını görmek için bir süre ara vermelidir
(Şimşek, 2015:2562). Bu aradan sonra yazının daha nitelikli olması için düzeltme aşamasına
geçilmelidir.

3.2.3. Düzeltme
Düzeltme aşaması, metnin gözden geçirildiği ve eksiklerin tespit edilip düzeltildiği
aşamadır. Erdoğan (2012’den akt. Kurt, 2019) ise bu aşamayı “yazılan metni yeniden görme,
tekrar okuma, başka deyişle yazının kalitesinin arttırıldığı aşama” olarak tanımlamaktadır.
Düzeltme işini yazar kendisi yapabileceği gibi bir uzmandan da yardım alabilir.
Düzeltme aşamasında metin yazar veya uzman olan kişi/kişiler tarafından defalarca
okunur. Okuma sırasında yazıya katkısı olmayan bilgi ve düşünceler yazıdan çıkarılır ve yerine
yazıda yer alması gereken bilgiler eklenir (Bahar, 2014). Metinde anlamsal bütünlüğün olup
olmadığı kontrol edilir, varsa yazım yanlışları düzeltilir (Karatay, 2014:37).
Yazının gerek içerik gerekse imla ve noktalama yönünden incelenip düzeltildiği bu
aşamadan sonra yazar, metnini bilimsel bir metin hâline getirmek için süreç boyunca
yararlandığı kaynakları okuyucuya sunmalı ve bunun içinde yazının sonunda bir kaynakça
bölümü hazırlanmalıdır.

3.2.4. Kaynakça Hazırlama
Akademik yazılarda konuyla ilgili ulaşılan bilgilerin ve fikirlerin inandırıcılığını
artırmak, yazıyı akademik bir yazı hâline getirmek, güvenirliği sağlamak için daha önce
yapılmış çalışmalardan yararlanılır. Dolayısıyla akademik yazılarda kaynak göstermek,
kaynakça hazırlamak bilimsel etik açısından oldukça mühim bir konudur.
Akademik yazılarda kaynak gösterilirken kısaca APA denilen American Psychological
Association kurallarından yararlanılmaktadır. APA, Amerikan Psikoloji Derneği tarafından
oluşturulmuştur (Binici, 2013:412).
Kaynakça, akademik yazı ve yayınlarda önemli bir unsurdur (Yüksekkaya, 2012) ve
metnin sonunda yararlanılan kaynakların belli bir sisteme göre sıralandığı bölümdür. Bu
bölümde kaynaklar; eserin tek yazarlı, iki yazarlı, çok yazarlı, tez, makale vb. özellikleri dikkate
alınarak hazırlanır.
Aşağıda APA’ya göre hazırlanmış örnekler verilmiştir. Bu örnekleri hazırlanış biçimine
dikkat ederek inceleyiniz.
Tek, iki veya çok yazarlı kitapların künyesi
Sever, S. (2013). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. İzmir: Tudem Yayınevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
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Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2011). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı
Yayıncılık.
Tek yazarlı ve çok yazarlı makalelerin künyesi
Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel
Bir Araştırma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, s. 2(2), 266-284.
Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2013). Türkçe Öğrenen Yabancıların Sözlük Kullanma
Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, s.1, 13-23.
Kurum yayınlarının künyesi
TDK (2000). Güzel Yazılar Oğuz’dan Bugüne. Ankara: TDK yayınları.
Aynı yazara ait aynı yıl içerisinde basılmış birden fazla eserin künyesi
Aslan, C. (2013a). Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Temel İşlevleri. Eğitimci Öğretmen Dergisi,
s. (17), 6-9.
Aslan, C. (2013b). Duyarlık ve Düşünceyi Geliştirmede Çocuk/Gençlik Edebiyatı.
Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, s. (12), 29-32.
Tezlerin künyesi
Akıncılar, A. (2018). Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Dede Korkut Hikâyelerinin B1
Düzeyinde Sadeleştirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
Kaya, N. (2007). Okul Sözlüklerinin Değerlendirilmesi (1945-2005). Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

3.2.5. Kontrol Etme ve Sunum
Kontrol etme ve sunum yazma sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada yazı son kez
okunur ve sunuma hazır hâle getirilir. Sunum sözel veya yazılı şekilde olabilir. Burada önemli
olan yazının ister basılı, ister elektronik ortamda olsun doğru bir kanal yoluyla muhataplarına
ulaştırılmasıdır (Bahar, 2014).

3.3. Akademik Metin Türleri
Araştırılan bir konunun sonuçlarının belli aşamalardan geçirilerek yazıldığı ve amacı
bilgi vermek olan bilimsel metinlere akademik metin denir. Akademik metinler, özel bir alan
için yazılan ve estetik kaygısı olmayan metinlerdir. Bu metinlerde araştırılan konu ciddi bir
üslupla açıklanmaktadır. Dolayısıyla akademik metinler, gündelik metinlerden farklıdır.
Aşağıdaki tabloda akademik metinler ile gündelik metinlerin farkı açıklanmaktadır. Bowker
(2007’den akt. Karagöl, 2018:17), akademik metinler ile diğer metin türleri arasındaki farkları
aşağıdaki gibi açıklamaktadır:
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1. Akademik yazma, kişisel yazılarda olmayan birçok şey içerir.
2. Akademik yazılar yazarların yayımlanmış eserlerinden alıntılar yapmaya dayalıdır.
3. Akademik yazılarda gramer ve noktalamaya dikkat edilmesi gerekir. Özellikle yazıyı
en son kullanan kişiler, her zaman sizin ne söylemek istediğinizi anlamayabilirler.
4. Geleneksel olarak akademik konular, somut bir kalıba koyamayacağımız fikirler ve
konseptler gibi soyut konular üzerine odaklıdır.
5. Akademik yazma, kendi kural ve uygulamaları olan özel bir yazı türüdür.
Bu bölümde de akademik metin türlerinden bahsedilmektedir.
Akademik metin türleri, araştırmaya yönelik metin türleri ve öğretime yönelik metin
türleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. (Karagöl, 2018; 16). Bu metin türleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir: (Akt. Akyol, 2016:109). Güneş (2017

(Ayata Şenöz, C.; 2014’ten Akt. Karagöl, 2018:16) 1
Aşağıda bilimsel/akademik metin türlerinden birkaçı hakkında bilgi verilmektedir.

3.3.1. Makale
Yazın hayatımıza Tanzimat dönemi ile birlikte giren hem gazete hem de dergilerde
yayımlanan makale kısaca bir konuyu veya olayı savunan, kanıtlar kullanılarak yazılan
akademik yazılardır. Başka bir ifade ile “Bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp çeşitli
özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan; ya da bir görüşü,

1

Ayata Şenöz, C. (2014). Bilimsel metin üretimi. İstanbul: Papatya.
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savı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara makale denir.” (Aktaş ve Gündüz,
2010:262).
Makale yazarı ele aldığı konuyu ispatlamak zorundadır. Bu nedenle belirlenen konuyla
ilgili iyi bir literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taraması sonucunda ulaşılan bilgiler ve
kanıtlar olduğu gibi yazıya aktarılmalıdır.
Makale, giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konu,
ayrıntıya girilmeden yüzeysel bir şekilde açıklanır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler gelişme
bölümünde verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde okuyucuya ulaşılan kanıtlar da
sunulmaktadır. Sonuç bölümünde ise kararlar ve öneriler yazılarak makaleye son şekli verilir
(Birinci, 2015; Kavcar vd., 2009).
Bilimsel bir yazı olan makalede yazarın konuyu anlatış biçimi çok önemlidir.
Makalelerde ciddi bir üslup kullanılmalıdır. Yazar süslü, mecazlı ifadelere yer vermemelidir.
Konu açık, anlaşılır, okuyucuyu şüpheye düşürmeyecek ve nesnel bir şekilde anlatılmalıdır.
“Makale yazarları, belli bir konudaki düşüncelerini ya da görüşlerini, geniş halk kitlelerine
duyurmak ve giderek benimsetmek isterler. Böylece de toplumu etkileyip yönlendirirler. Bu
nedenle, makalelerin duygusal ve öznel değil; ussal ve nesnel bir özellik taşıması gerekir.”
(Yörük, 1977:96). Bunun yanı sıra makale yazarken dikkat edilmesi gereken hususları Pilav ve
Ünalan (2012) şöyle sıralamışlardır:

alınmalıdır.


Seçilen konu hakkında yeterince bilgi edinmek için araştırma yapılıp notlar

Elde edilen bilgiler üzerinde yorumlar yapılıp sonuca varılmalıdır.


Ana fikrimizi desteklemek için yeteri kadar yardımcı düşünceye ve sağlam belge
ve delillere müracaat edilmelidir.


Bizden önce bu konuda yapılmış çalışmaların görülmüş olması şarttır.



Oldukça sade, yapmacık ve süsten uzak bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.



Konuyla ilgili bilimsel terimlerden yararlanılmalıdır.

3.3.2. Bildiri
Belirlenen konular hakkında ulaşılan sonuçların ve önerilerin sözlü olarak sunulduğu
metinlere bildiri denir. Bildiriler, tebliğ olarak da bilinir.
Bildiriler, uzman kişiler tarafından kanıtlarla desteklenerek hazırlanır ve bilimsel
kongrelerde sunulur. Kongredeki dinleyiciler, öğrenci veya konuyla ilgilenen uzman olabilir
(Yakıcı vd., 2011:291). Sunum tamamlandıktan sonra dinleyicilerin bildiriyle ilgili görüşleri
alınır ve varsa soruları cevaplanır.
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Bilimsel yazı olarak kabul edilen bildirilerde kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır ve
konuyla ilgili olan terimlere yer verilir. Bunun yanı sıra bir bildirinin dili, düzenlenen bilimsel
toplantıya göre değişiklik gösterebilir. Yani bildirilerin yabancı bir dilde hazırlanıp sunulması
mümkündür (Karasoy vd., 2007; Parlatır, 2015).
Konferans ve bildiri zaman zaman birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Ancak bu iki
tür arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları Yakıcı vd. (2011) aşağıdaki gibi
sıralamışlardır:

Her ikisi de bir topluluk karşısında sunulur. Ancak konferans daha genel bir
dinleyici kitlesine, bildiri ise konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşan topluluğa yani daha
özel bir dinleyici kitlesine hitap eder.

Konferansçı genel bir konunun savunucusudur. Bildiriyi sunan kişi, konunun
uzmanıdır ve ileri sürdüğü görüşü kanıtlamak ister.

Konferansçı, konuşma düzeyini halkın beğeni ve kültürüne göre ayarlar. Hitabet
sanatının tüm inceliklerini göz önüne alarak konuşma yapar. Bildiriyi sunan kişi ise, bildirisini
bilimsel üslup ve terminoloji çerçevesinde sunar.

Konferansta süre daha uzundur (60 dk gibi). Bildiri de ise süre daha kısadır (1520 dk gibi). Ancak bildiride soru cevap nedeniyle süre biraz daha uzayabilir.

Bildiri bilimsel bir yazı türüdür. Konferansta ise bilimsellik yanında halka yönelik
bir havada söz konusu olabilir.

Konferans gibi bildiride de sunumda güzel konuşma ve hitap etme becerisi esastır.
Ancak konferansta yer yer hazırlanan metinden uzaklaşma söz konusu olabilirken bildiride
metne bağlı kalmak gerekir.

Konferansta konuşma bitiminde yer alan soru- cevap bölümü, bildiride konu
dâhilinde bir tartışma biçiminde ayrı bir özellik gösterir.

3.3.3. Tez
Akademik metin türlerinden olan tezin literatürde farklı tanımları vardır:

Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav
kurulu önünde savundukları bilimsel esere tez denir (https://sozluk.gov.tr/)

Bilimsel bir araştırmanın sonucu olan, belli biçimsel ölçülere uygun olarak ve
genellikle derece ya da diploma almak için hazırlanan çalışmalara tez denir
(http://www.tubaterim.gov.tr/).

(1) Doğruluğu ve gerçekliği kanıtlanmaya çalışılan kuramsal öneri; kanı; sav;
düşünce. (2) Yüksek okul ve üniversitelerde öğrencilerin ya da akademik çalışma yapan
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öğretim üyelerinin bir kurul
(https://Otukensozluk.Com/)

önünde

savundukları

bilimsel

araştırma

ürünü

Yapılan tanımlar incelendiğinde savunmak, jüri, bilimsel gibi ifadelerin tekrar edildiği
görülmektedir. Bunlardan hareketle tezi kısaca akademik olarak yönelmek istenilen alana
uygun bir konunun danışman rehberliğinde hazırlanması ve savunulması sonucu oluşan
bilimsel metin şeklinde tanımlamak mümkündür.
Üniversiteden mezun olmak isteyen ve akademik konuda uzmanlaşmak isteyen kişiler
tarafından belirlenen bir konu ile ilgili tez yazılır. Teze başlamadan önce gerekli dersler alınır
ve sınavlara girilir. Ders dönemi olarak adlandırılan bu dönem, kişinin akademik anlamda
birikim yaptığı kritik bir dönemdir. Bu sebeple bu dönemde ilgi duyulan konu ile ilgili yapılan
çalışmalar yakından takip edilmelidir.
Tezler, danışman eşliğinde bir plana göre yazılır. Bir tezin içeriği kadar biçimi de
önemlidir. Tez yazılırken dikkat edilmesi gereken biçimsel özellikler vardır. Bu özellikler
üniversiteler tarafından hazırlanan tez yazım kılavuzlarında açıklanmaktadır. Burada bir tezin
biçimsel özelliklerinin nasıl olması gerektiği ve tezde yer alması gereken başlıklar detaylı bir
şekilde ifade edilmektedir.

Başlık

TEZİN BÖLÜMLERİ

Özet
Anahtar
kelimeler
Giriş

Problem
Durumu
Amaç
Önem
Varsayım
Sınırlılık
Tanım

Yöntem
Bulgular
Tartışma,
Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın
Modeli
EvrenÖrneklem/ Çalışma
Grubu
Verilerin
Toplanması

Kaynaklar
Ekler

Verilerin
Analizi

Tablo 1. Tezlerde Yer Alması Gereken Başlıklar (Karagöl, 2018).
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Yukarıdaki tabloda verilen ve tezlerde mutlaka bulunması gereken bu başlıkların yerleri
üniversitelere göre farklılık gösterebilir.
Çalışılan alandaki sorunlara çözüm bulmak ve topluma yarar sağlamak için yazılan
tezler, yazarlara da yarar sağlamaktadır. İyi hazırlanmış bir tez, yazarını her alanda bir adım
öne çıkarmaktadır. “Kaliteli yazılmış, kısa, öz ifadeli bir tez, tez sahibine iş dünyasında parlak
bir izlenim getirecektir. Tersine, şişirilmiş, sıradan bilgi içeren, basit metodlarla çalışılmış bir
tez, tez sahibini sadece geriye çekecektir.” (Üstdal ve Schulze, 2007:69). O nedenle tezin içerik
bakımından nitelikli olmasına özen gösterilmelidir. Unutmayalım ki, nitelikli bir tez iş hayatına
ilk adımı attırabilir.

3.3.4. Rapor
Uzun ve detaylı bir çalışmayı gerektiren rapor, bir problem veya konu hakkında yapılan
incelemenin sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
Günlük hayatta polis raporu, istatistik raporu, faaliyet raporu, doktor raporu gibi farklı
rapor türleri ile karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla raporu konu bakımından sınırlamak
doğru değildir.
Yazılan bir raporun geçerli ve güvenilir olması için ilk olarak konuyla ilgili olan
kaynaklar belirlenmelidir. Daha sonra belirlenen kitap, dergi, gazete gibi kaynakları dikkatle
okumak, gözlem yapmak, gözlem sonuçlarını not almak ve yetkili kişilerle konuşmak gerekir
(Yağcı, 2004:340). Bununla birlikte iyi bir rapor için izlenmesi gereken yolu Parlatır (2015:488)
şöyle sıralamaktadır:

Öncelikle rapor hazırlayan kişi veya kişilerin o konunun uzmanı olması veya
konu ile yakından ilgili bulunması gerekir.


Yazılması gereken raporun konusunun iyi kavranılmış olması gerekir.


Hazırlanacak raporun sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için o konu ile ilgili
kaynakları iyi tanımak gerekir.

Raporda kullanılacak kaynakların elde edilen malzemenin etkili, çarpıcı,
inandırıcı ve doyurucu bir nitelikte olması gerekir.


Rapor hazırlanırken objektif davranmak esastır.


Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporların bilimsel ölçüler içinde
hazırlanması gerekir.

Raporlarda ileriye sürülen olumlu veya olumsuz görüşlerin kesin deliller ile
somut bir biçimde açıklanması gerekir.
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Raporlar, belli bir plan çerçevesinde hazırlanmalıdır. Önce raporun niteliği
tanıtılmalı, olumlu veya olumsuz yönleri, nedenler ve niçinleri ile tartışılmalı, sonunda varılan
yargı açıkça belirtilmelidir.


Raporlar, gereksiz ayrıntıya girmeden özlü bir biçimde sınırlandırılmalıdır.


Raporlar, açık ve net ifade tarzı ile kaleme alınmalıdır. Cümleler düzgün olmalı,
yanlış anlaşılmalara yol açabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır.
Raporlar bir plana göre yazılmalıdır ve bir raporda mutlaka “başlık, sunulan makam,
hazırlayan kişi, tarih ve süre, gerekçe, giriş, gelişme, sonuç, hazırlayan kişi, ekler, kaynakça”
başlıkları bulunmalıdır (Pilav ve Ünalan, 2012; Yakıcı vd., 2011).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde akademik yazmanın tanımı ve akademik yazının özelliklerinin yanı sıra
akademik yazıda etik ve akademik yazarlık özellikleri açıklandı. Bununla birlikte akademik
yazma aşamaları ayrıntılı biçimde ele alındı. Son olarak akademik metin türleri hakkında bilgi
verildi.
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Bölüm Soruları
1. Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve
sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil
kullanımından farklıdır.
Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen
özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?
A) Akademik yazma eleştirel bir beceridir.
B) Akademik yazmanın okuru ikna etmek gibi bir amacı yoktur.
C) Akademik yazma, nesneldir.
D) Akademik yazma, tutarlılık gerektirir.
E) Akademik yazma, dil ve anlatım kurallarına titizlikle uymayı gerektirir.

2.
Yazmaya
Hazırlık

Kaynakça
Hazırlama

Yazıyı
Oluşturma
I

I

I
Kontrol Etme
ve Sunum

II

Düzeltme

I

V

I
V

Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin
basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi
gerekmektedir?
A) I – II

B) III – V

C) III – IV

D) II – IV

E) II – III

3. Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı
taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Amacı bilgi vermek olması.
B) Ciddi bir üslup kullanmayı gerektirmesi.
C) Uzmanlık gerektiren konuların ele alınması.
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D) Herhangi bir yerde yayımlanmayacak olması.
E) Eleştirel bir beceri olması.
4.






Makale
 Biyografi
Gezi Yazısı Bildiri
Röportaj  Tez
Ansiklopedi maddesi





Proje
Rapor
Deneme





Fıkra
Resmî e-posta
Mektup

Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı
yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki
gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?
A) Makale, bildiri, tez, röportaj, deneme, e-posta
B) Tez, röportaj, mektup, deneme, biyografi, makale
C) E-posta, gezi yazısı, fıkra, mektup, tez, rapor
D) Makale, bildiri, tez, proje, rapor, ansiklopedi maddesi
E) Deneme, tez, bildiri, röportaj, rapor, proje

5. Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim
görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik
kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak
yapmaları gerektiğini belirtmiştir.
Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda
değildirler?
A) Uydurma

B) Alıntılama

C) Aşırma

D) Çarpıtma

E) Dilimleme

6. Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart
değildir?
A) Araştırmacı bir ruha sahip olmak.
B) Yazma sürecinde titiz ve sabırlı olmak.
C) Literatür taramayı bilmek.
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D) Etik kuralları benimsemek.
E) Doktora aşamasına gelmiş olmak.
Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

A

C

D

D

B

E
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4. OKUMA VE ANLAMANIN DOĞASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. OKUMA VE ANLAMANIN DOĞASI
4.1.Okuma Amaçları
4.2.Metin
4.3.Okuma Biçemleri
4.3.1.

Sesli Okuma -Sessiz Okuma

4.3.2.

Yoğun Okuma - Yaygın Okuma

4.3.3.

Gözden Geçirerek, Tarayarak, Kavrayarak ve Yansıtarak Okuma

4.3.4. Aşağıdan Yukarı / Metin Kaynaklı Okuma, Yukarıdan Aşağı /Zihin
Kaynaklı Okuma ve Etkileşimli Okuma Biçemleri
4.4.

Okuma Becerileri ve Okumada Kullanılan Stratejiler

4.5.

Okuma Hedefler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Okuma uğraşı nedir ve hangi bileşenlerden oluşur?

2.

Okuma amaçları nelerdir?

3.

Metin nedir?

4.

Metin olma ölçütleri nelerdir?

5.

Okuma amaçları okuma sürecini nasıl şekillendirir?

6.

Okuma biçemleri nelerdir?

7.

Okuma biçemleri sınıflandırmalarında etkili olan etmenler nelerdir?

8.

Okuma uğraşı sırasında kullanılan stratejiler nelerdir?

9.

Okuma hedefleri nelerdir?

10.

Akıcı okurların temel özellikleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
1.

Okuma

2.

Anlama

3.

Metin

4.

Okuma biçemleri

5.

Okuma stratejileri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Okuma uğraşı

Kazanım

Okuma ediminin
olduğunu fark eder.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
bileşenlerinin

elde
veya

fırtınası,
anlatım,
neler Beyin
kavram haritası, soru- cevap

Okuma amaçları ile okuma süreci arasındaki
ilişkiyi kavrar.
Okuma biçemlerinin neler olduğunu kavrar.
Okuma stratejilerini kavrar.
Akıcı bir okurun özelliklerini kavrar.
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Giriş
Okuma/yazma becerilerini konuşma/dinleme becerileriyle kıyasladığımızda bu
becerilerin yapay beceriler olduğu söylenebilir. Buradaki yapaylıktan kasıt şudur: Çevresinde
herhangi bir dilin konuşulduğu bir ortamda doğan, yetişen bir çocuk hiçbir çaba göstermeksizin
bir süre sonra o topluluğun dilini konuşmaya başlar ve onları anlar. Ancak okuma ve yazma
böyle değildir. Her toplumda bireyler içerisinde bulundukları sistemin yazma sistemini
öğrenmek için genellikle 7 yaşları civarında bir eğitime tabi tutulurlar ve büyük oranda okuma
ve yazma bu eğitim sürecinden sonra şekillenir.
Okuma ve yazma uğraşı için hayatımızın bir döneminde, özellikle de çocuklukta, özel
bir çaba sarf ederiz. Çünkü bu iki beceri alanı insanlığın geldiği noktada gerek pratik gerekse
entelektüel olarak pek çok şeyin aktarımında kilit öneme sahip olmuşlardır.
Okuma/yazma becerileri, konuşma/dinleme beceriyle doğal olarak edinme-öğretim
sonucunda öğrenme açısından farklılaşsa da yaygın görüşün aksine bu beceriler pasif beceriler
değildir. Diğer bir deyişle, bizler okuyorken ya da dinliyorken herhangi bir çıktı üretmesek de
üretileni çözümlemek için bilişsel sistemimiz aktif olarak çalışmaktadır. Okumanın içerisinde
yer alan pek çok bileşen bu bilişsel sistemin içerisinde değerlendirilerek anlama ulaşılmaktadır.
Kitabımızın bu bölümünde okumanın ve dolayısıyla anlama sürecinin doğasına etki eden
unsurların neler olduğu ve bunların nasıl bir öneme sahip olduğu üzerinde durulacaktır. Okuma
uğraşında etkili olan bu etmenlerin neler olduğunu belirlemek için şu temel sorulardan yola
çıkılabilir:


Bir birey neden okur?



Bir birey neler okur?



Bir birey nasıl okur?



Bir birey okunanları bilişsel olarak nasıl işlemler?



Bir birey okunanları anlamlandırmak için hangi yolları izler?



Bir birey okuma etkinliğinde ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

Bu sorular çerçevesinde de okuma ve anlamlandırma sürecinde etkili olan 6 temel
bileşenin bulunduğunu söyleyebiliriz:
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1. Okuma
amaçları

6. Okuma
hedefleri

2. Metin

Okuma
Sürecindeki
Temel
Bileşenler
5. Okuma
stratejileri

3. Okuma
biçemleri

4. Okumanın
işlemlenmesi

Şekil 1. Okuma ve anlama sürecindeki temel bileşenler
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4.1. Okuma Amaçları
Neden okuruz? Esasen okumanın doğasına baktığımızda okuma amacının çok
çeşitlendiğini görürüz. Bu amaçlar okuma etkinliğini başlatma nedenlerini ifade etmektedir. Bu
açıdan, Akyol’un (2006) da ifade ettiği gibi okuma amaçları; okuyucunun kullanacağı stratejiyi
seçmesi ve metinden neyi, ne kadar öğrenmek istediğini belirlemesi açısından oldukça
önemlidir. Diğer bir deyişle, bir metni okuma amacımız esasen tüm süreci şekillendirir. Bir
metinden detaylı bilgi almak istiyorsak ya da o metne hızlıca göz atmak istiyorsak okuma süreci
tamamen farklılaşacaktır.
Okuma amaçları; okuma stratejilerinin ve öğrenilmek istenilen bilginin yanı sıra okuma
metninin türünün ve okuma biçeminin belirlenmesinde de etkilidir. Örneğin; bir konuda detaylı
olarak bilgilenmek amacıyla gerçekleştirilen okuma etkinliğinde tercih edilen metin türü,
okuma biçemi ve kullanılan anlama stratejileri; eğlenmek amacıyla gerçekleştirilen okuma
etkinliğinden oldukça farklı olacaktır. Bu açıdan, okuma uğraşında metnin hangi amaçla
okunacağının belirlenmesi diğer bir deyişle okuma amaçları oldukça önemlidir.
Rivers ve Temperly’in (1978) okuma amaçlarını belirlerken gündelik yaşama ilişkin
pragmatik gereksinimleri göz önünde bulundurduğu diğer bir değişle, okuma amaçlarını daha
çok okuyucunun okuma sürecindeki beklentilerinden ve bu süreçteki pratik hedeflerinden yola
çıkarak belirlediği görülmektedir. Bu çerçevede Rivers ve Temperly okuma amaçlarını yedi
başlıkta sınıflandırmaktadır (aktaran Nunan, 1998). Bu amaçlar şu şekildedir:


Belirli bir bilgiyi bulmak ya da bazı konulara ilgi duymak


İş yaşamı ya da günlük yaşamdaki kimi görevlerin nasıl gerçekleştirileceğini
bulmak ( Bir aletin nasıl çalıştığını öğrenmek gibi)


Bir oyunda rol almak


(Mektuplaşma yoluyla) yakın çevreyle ilişkileri devam ettirmek ya da iş
mektuplarını anlamak

Bazı olayların nerede, ne zaman, nasıl meydana geldiğini ya da bir durumda
neyin uygun olduğunu bilmek


Gazete, dergi v.s. yardımıyla nelerin olduğunu öğrenmek



Eğlenmek

Grabe ve Stoller’in (2002), okuma amaçlarını belirlerken daha çok bu amaçların okuma
stratejileri ve okuma biçemleri üzerindeki etkisini göz önünde bulundurduğu görülmektedir.
Grabe ve Stoller’e göre ise, okuma uğraşındaki amaçlar genel olarak şu şekildedir:


Basit bilgileri araştırmak
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Hızlıca gözden geçirmek



Metinler yoluyla öğrenmek



Var olan bilgiyi tamamlamak



Yazmak için gerekli olan bilgiyi araştırmak



Eleştiri metinlerini okumak



Genel olarak anlamak

Okuma amaçlarının okuma sürecindeki rolü şu şekilde ifade edilebilir:
Tablo 1 Okuma Amaçlarının Okuma Sürecine Etkisi
Okuyucunun
Amacı

1.Durum

Amaca Göre Amaca Uygun Kullanılan
Seçilen Metin Okuma
Stratejiler
Türü
Biçemi

Eğlenceli vakit Kurmaca
Yaygın
geçirmek
metin (roman okuma
gibi)

Kişiselleştirme,
metindeki bilgiye
tepki gösterme vs.

Bir
konuda Bilgilendirici Yoğun okuma Bilgi bütünleme,
ayrıntılı
bilgi metin (makale
söylem
2.Durum
edinmek
gibi)
belirleyicilerden
yararlanma vs.
Bu tabloya göre eğlenceli vakit geçirme amacıyla okuma uğraşına başlayan bir okur, bu
çerçevede bilgilendirici metin yerine şiir, roman gibi kurmaca metin tercih edecektir. Seçilen
bu metin doğrultusunda da yaygın okuma biçemini kullanacak ve metni anlamlandırma
sürecinde de önemli yerlerin altını çizmek, ortaya konulan savları yakalamak yerine metindeki
anlatıyı bir kişiye özgü bakış açısıyla değerlendirmeyi sağlayan kişiselleştirme stratejisini
kullanacaktır. Eğer bir okur ayrıntılı bilgi edinme amacıyla okuma sürecine başlıyorsa bu
durumda da seçtiği metin bilgi verici metin olacak, yoğun okuma biçemini kullanacak ve okuma
süreci sırasında anlamlandırma amacıyla kullandığı stratejiler de buna göre şekillenecektir.
Sonuç olarak okuma amaçları yukarıda vurgulandığı gibi okuma sürecine yön vermesi
bakımından oldukça önemlidir. Okuma amaçlarına yönelik yapılan sınıflandırmalar
incelendiğinde ise, bu sınıflandırmaların ya okurun okuma etkinliğine karşı kişisel tutumu
(öğrenmek, eğlenmek gibi) ya da okuma süreci içerisindeki pratik ihtiyaçları (ana düşünceye
ulaşmak, ayrıntıları fark etmek gibi) göz önünde bulundurularak yapıldığı görülmektedir.
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4.2. Metin
Metin kavramı esasen sadece okuma uğraşı ile sınırlı bir kavram değildir. Diğer bir
deyişle, konuşurken ya da yazarken de bir metin üretiriz ya da dinleme sırasında da bir metin
anlamlandırmaya çalışırız. Günay (2003) metin kavramını belirli bir bildirişim bağlamında bir
ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen bir dil dizgesi olarak
tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, geniş anlamıyla değerlendirildiğinde metin iletişim için
oluşturulan dilsel yapıdır.
Metin için tutarlılık ve bağdaşıklık kavramları oldukça önemli iki kavramdır. Diğer bir
deyişle, bir yazıyı ya da sözü metin olarak değerlendirebilmek için bakmamız gereken iki temel
ölçüt tutarlılık ve bağdaşıklıktır. Tutarlılık temel olarak bir metin içerisinde yer alan bilgi
birimlerinin ilintili olmasını ifade eder. Bağdaşıklık ise, temel olarak metin içerisinde cümleler
arasında kurulan ilişkidir. Bir metin cümlelerin üst üste yığılmasıyla değil, bu cümleler arasında
çeşitli ilişkiler kurulmasıyla sağlanır. Şu metni inceleyelim:
“Ali geçen gün okula gitti. Ali okulda çok mutluydu. Ali arkadaşlarıyla oyun oynayıp
derslere girdi. Ali dersler bitince eve gitti. Ali akşam ödevini yaptı. Ali yattı.”
Yukarıdaki metinde peş peşe cümlelerin sıralandığını ancak bu cümleler arasında bağ
kurulmadığı için metinselleşmede sorun olduğunu hemen anlayabiliriz. Halbuki “Ali”
yinelemelerini kaldırdığımızda her cümle ilk cümleyle bağlantılı hale geleceği için metinsellik
açısından daha iyi bir görünüm ortaya konulacaktır. Bir de şu metne bakalım:
“Ali geçen gün okula gitti. Okulda çok mutluydu. Arkadaşlarıyla oyun oynayıp derslere
girdi. Dersler bitince eve gitti. Akşam ödevini yaptı ve yattı.”
İki metin arasındaki temel fark ilkinde bağdaşık yokken ikinci biçimde tümceler
arasında bağıntı kurulmasıdır. Tutarlılık ve bağdaşıklık kavramı için şu analojiyi kurabiliriz.
Bir duvar örmek için benzer tipte tuğlalar kullanmamız gerekir. Farklı tipte tuğlalar
kullandığımızda bu sağlıklı bir bütün oluşturmanın önüne geçecektir. Bir metinde de üst üste
konulan bilgi yapılarının birbiriyle tutarlı olması gerekir. Aksi taktirde farklı nitelikli bilgilerin
yüne bir bütün oluşturması mümkün olmayacaktır. Bir duvar örmek için tuğlaları üst üste
koymamız yeterli olmayacaktır. Tuğlalar arasındaki ilişkiyi kuracak bağlantılara, çimentoya
ihtiyaç duyarız. Dilde de cümleleri üst üste yığmak metin oluşumunu sağlamayacaktır. İlk
cümle ile son cümle arasında metin içerisinde geçişlerde bir ilişkiselliğin, bağdaşıklığın
kurulması şarttır.
Metinlerin sınıflandırılmasıyla ilişkili olarak farklı görüşlerin ortaya konuşduğu
görülmektedir. Sözgelimi Demircan (2005), metinleri 1) gerçek yaşamda pratik amaçlarla
kullanılan reçete, dilekçe, mektup gibi metinler ve 2) kurmaca nitelikli metinler olmak üzere
ikiye ayırmaktadır. İşeri ise (1998) okumaya konu olan, anlatımsal bir bütünlüğü bulunan
sözcelerin oluşturduğu somut bir varlık, dilsel bir ürün olarak tanımladığı metnin 1) yazınsal ve
2) bilgilendirici olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmektedir. Buna göre yazınsal metinler;
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okura insanı, insan yaşamını farklı bir biçimde anlatmayı; bilgilendirici metinler ise, okura
herhangi bir konuda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Kıran (2000) oluşturulma amacı ve oluşturuluş biçimi açısından yaptığı
değerlendirmede metinleri; 1) betimsel metinler, 2) anlatısal metinler, 3) açıklayıcı metinler ve
4) kanıtlayıcı metinler olmak üzere dört grupta incelemektedir. Buna göre betimsel metinlerde;
bir yer, nesne ya da varlığın özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilirken; anlatısal metinlerde,
bir olay belli bir zamana ve uzama yerleştirerek aktarılmakta; açıklayıcı metinlerde, belirli bir
konuda bilgi verilmekte; kanıtlayıcı metinlerde ise; okur belirli bir konuda ikna edilmeye
çalışılmaktadır.
Görüldüğü gibi metin ile ilgili farklı bakış açılarıyla yapılan pek çok sınıflandırma
bulunmaktadır. Bu sınıflandırmalardaki çeşitlilik ve her bir sınıflandırmada belirtilen metin
türlerinin fazlalığı metin konusunun kapsamının ne derece geniş olduğunu göstermektedir.
Buradaki önemli olan nokta ise, nasıl bu farklı metin çeşitlerinin üretim amacı ve üretiliş biçimi
farklıysa bu metinlerin okunması ve anlamlandırılması sürecinin de bir takım farklılıklar
içermesi gerekliliğidir. Bu konuya bir sonraki bölüm olan okuma biçemlerinde değineceğiz.

4.3. Okuma Biçemleri
Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi okuma amaçlarının ve bu amaçlar doğrultusunda
seçilen metinlerin farklılaşması okuma etkinliğinde tek bir okuma biçeminin yerine, amaca ve
metne göre, bir takım farklı okuma biçemlerinin şekillenmesine sebep olmaktadır.
Okuma biçemleri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde konunun ele alınış
biçiminde, dolayısıyla okuma biçemlerinin sınıflandırılmasında, pek çok farklılık
görülmektedir. Okuma biçemleri konusundaki çalışmalarda öncelikli ayrımın okumanın
fiziksel yönü dikkate alınarak sesli okuma ve sessiz okuma biçeminde yapıldığı görülmektedir.
Bir başka ayrım ise, okuma sürecindeki amaçlar dikkate alınarak yoğun okuma ve yaygın
okuma biçeminde yapılmaktadır. Okuma sürecinde etkili olan etmenlerden ve okumanın
işlemlenmesinden hareket eden sınıflandırmalarda ise, okuma biçemleri; aşağıdan yukarı/metin
kaynaklı okuma, yukarıdan aşağı/zihin kaynaklı okuma ve etkileşimli okuma olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Kimi çalışmalar da çoğu zaman okuma becerileri ya da stratejileri çerçevesinde
değerlendiren gözden geçirme, tarama, özetleme, not alma, işaretleme, tahmin etme, eleştirme
gibi durumların birer okuma biçemi olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Bu bölümde alanyazındaki temel sınıflandırmalar çerçevesinde okuma biçemlerinin
amaçlarına, kullanım yerlerine/durumlarına ve avantajlarına/dezavantajlarına değinilmeye
çalışılacaktır.

4.3.1. Sesli Okuma -Sessiz Okuma
Sessiz okuma temel olarak konuşma uzuvlarının harekete geçirilmeden gerçekleştirilen
okuma etkinliğiyken sesli okuma okuma sürecine konuşma uzuvlarının da dahil edilmesi diğer
bir deyişle, görünen ve işlene yazı karakterlenin aynı zamanda da sesletilmesini içermektedir.
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Okumanın doğasına baktığımızda okumanın aslında sessiz gerçekleştirilen bir uğraş
olduğunu söyleyebiliriz. Sesli okuma ise genellikle özel amaçlarla ve özel durumlarda
gerçekleştirilir. Ayrıca sessiz okuma sırasında da sesli okumaya benzer biçimde görülen yazı
karakterleri beyinde özellikle supramarginal grus adı verdiğimiz bölümde sesbilimsel olarak
yorumlanmaktadır. Daha genel olarak ifade etmek gerekirse sessiz okuma sırasında da yazılar
beynimzde bu yazıların sessel özelliklerini de yorumlayarak anlamlandırmayı
gerçekleştirmektedir.
Brown (2001) sesli okumanın sadece belirli durumlarda kullanıldığını ancak pek çok
dezavantajı da barındırdığını belirtmektedir. Buna göre, sesli okuma, özgün bir dil etkinliği
değildir. Yani dil edinicileri normal durumlarda okuma etkinliğini sesli bir biçimde
gerçekleştirme ihtiyacı hissetmezler. Okumayı sesli olarak gerçekleştirmek yapay bir etkinlik
olduğu için okuma-anlama sürecinde ciddi bir önem taşımamaktadır.
Sonuç olarak sesli okuma ve sessiz okuma biçemlerinde sadece okumanın fiziksel
yönünün dikkate alındığı ancak okuma-anlama süreçlerinin ve okumanın işlemlenmesinin göz
ardı edildiği bir sınıflandırma biçimidir. Sesli okuma biçemi okuma sürecinde az kullanılan ve
anlama sürecine fazla hizmet sunmayan bir biçimken sessiz okuma biçemi okuma etkinliğinde
büyük ölçüde yer almaktadır. Ayrıca sessiz okuma biçemi okuma biçemlerinin büyük bölümün
kapsayan bir genel başlık niteliğindedir.

4.3.2. Yoğun Okuma - Yaygın Okuma
Munby okuma biçemlerini yoğun okuma ve yaygın okuma olmak üzere ikiye
ayırmaktadır (Aktaran Hadley,2003). Buna göre yoğun okuma; metnin detaylı
anlamlandırılması amaçlandığında; yaygın okuma ise, genel bir anlamanın amaçlandığı ve
okumanın daha çok eğlenceli bir etkinlik olarak gerçekleştirildiği durumlarda kullanılmaktadır.
Görüldüğü gibi yoğun okuma-yaygın okuma ayrımı okuma amaçlarından yola çıkarak yapılan
bir sınıflandırmadır.
Yoğun okuma, temelde bir metni ayrıntılı bir biçimde anlamlandırmak için
kullanılmaktadır. Bu nedenle Munby (1979), yoğun okumada anlamanın gerçekleşmesinin dört
biçiminin bulunduğunu belirtmektedir. Buna göre yoğun okuma; a) metindeki yüzey anlamı ya
da açık olan anlamı eksiksiz biçimde anlayarak b) metindeki mecazlı dili, duygusal tonu ve
dolaylı anlatımı anlayarak c) metindeki düşüncelerin birbiri ile ilişkisini ve bunların diğer
paragraftakilerle bağlantısını anlayarak d) okuyucunun metin ile kendi dünya bilgisi ve
deneyimlerini ilişkilendirerek gerçekleşmektedir. Ayrıca Nuttall (1996) yoğun okumada
amacın; anlama ulaşmak olduğunu belirtmekte ancak sadece metindeki anlamın ne olduğunun
değil, aynı zamanda nasıl oluşturulduğunun anlaşılmasının da önemli olduğunu
vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle, yoğun okumada “Okunan metnin anlamı ne?” sorusu kadar
“Okunan metinde anlam nasıl oluşturulmuş?” sorusunun da önemli olduğu belirtilmektedir.
Yaygın okuma biçemi ise, dil edinicilerinin metni detaylı anlamasının gerekli olmadığı
durumlarda kullanılmaktadır. Phillips yaygın okumadaki temel amacın; yazarın amacını,
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metnin konusunu ve anadüşüncesini anlamak ve okurun okuma amaçları doğrultusunda metne
tepki göstermesini sağlamak olduğunu belirtmektedir (Aktaran Hadley,2003).
Sonuç olarak yoğun okuma okunan metnin dilsel ve içeriksel örüntüsünün eksiksiz
anlaşılmasının gerektiğinde kullanılmakta iken, yaygın okuma metindeki bütün ayrıntıların
önemsenmediği sadece belirli bilgilerin ya da metnin genel olarak ne anlatmak istediğinin
önemsendiği durumlarda kullanılmaktadır.

4.3.3. Gözden Geçirerek, Tarayarak, Kavrayarak ve Yansıtarak
Okuma
Okuma biçemleri ile ilgili yapılan bir diğer sınıflandırma da okuma esnasında
kullanılan stratejilerden yola çıkılarak yapılmaktadır.
Grellet okuma etkinliğinde kullanılan dört farklı biçimin bulunduğunu belirtmektedir:
gözden geçirerek okuma, tarayarak okuma, yaygın okuma, yoğun okuma (Aktaran Hadley,
2003).
Gözden geçirerek okuma, metnin geneline hızlı bir biçimde göz gezdirilerek
gerçekleştirilen bir okuma biçemidir. Yıldız (2006) gözden geçirerek okumada amacın;
konunun ayrıntılara girilmeden ana hatlarıyla kavranması olduğunu belirtmektedir.
Tarayarak okuma ise, metindeki bazı belirli bilgi parçalarını bulmak için gerçekleştirilen
bir okuma biçemidir. Ünalan (2006) tarayarak okumanın bir okuma metnindeki anahtar sözcük,
deyim ve sözcük gruplarını esas alarak yapılan bir okuma olarak tanımlamakta ve bu okuma
biçeminin telefon rehberlerine, sözlüklere bakarken sıkça kullanıldığına işaret etmektedir.
Yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı gibi tarayarak okumanın belirli, özel bir bilgiye
ulaşmak için gerçekleştirilirken gözden geçirerek okumanın metnin genelini anlamak için
gerçekleştirilmektedir.
Sonuç olarak; kimi çalışmalarda okuma stratejisi olarak değerlendirilen durumların bazı
çalışmalarda da birer okuma biçemi olarak değerlendirildiği görülmektedir.

4.3.4. Aşağıdan Yukarı / Metin Kaynaklı Okuma, Yukarıdan Aşağı /
Zihin Kaynaklı Okuma ve Etkileşimli Okuma Biçemleri
Okuma sürecinin zihinsel işlemlenme sürecinden yola çıkılarak yapılan okuma biçemi
sınıflandırmalarına göre okuma biçemleri; a) aşağıdan yukarı/ metin kaynaklı okuma ve b)
yukarıdan aşağı /zihin kaynaklı okuma ve c) etkileşimli okuma olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Aşağıdan yukarı diğer bir deyişle metin kaynaklı okuma modeline göre; okuma etkinliği
metindeki en küçük yapılardan başlayarak büyük yapıların işlemlenmesine doğru giden bir
süreçtir.
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Davies metin kaynaklı okumadaki bu çizgisel süreç izlenirken şu aşamaların
gerçekleştiğini belirtmektedir (Aktaran Ay, 2003).
Gözler metne odaklanır.
Harfler tanımlanır/ sesletilir.
Sözcükler tanımlanır.
Sözcükler dilbilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır.
Tümceler anlamlandırılır.
Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Görüldüğü gibi metin kaynaklı okuma biçeminde öncelikle harfler taranır. Harf dizileri
sözlük bilgisi yardımıyla sözcük olarak algılanır ve anlamlandırılır. Tümcede yer alan her
sözcük aynı işlemden geçirildikten sonra tümcenin bir bütün olarak anlamlandırılması için
sözdizimsel ve anlambilimsel kurallar işletilir. Paragraf, metin gibi daha üst düzeydeki yapıların
anlamlandırılması için de tümceler arası ilişkiler çözümlenir. Diğer bir deyişle, aşağıdan
yukarı/metin kaynaklı okumada okuma süresi çizgisellik göstermektedir.
Grabe ve Stoller (2002) metin kaynaklı okuma modelinde okuyucunun dünya
bilgisinden kaynaklanan girişimlerin oldukça sınırlı olduğunu yani anlamın daha çok metinde
verilenlerle oluşturulduğunu belirtmektedir. Nuttall (1996) da benzer bir şekilde bu okuma
biçemine göre, metnin anlamlandırılamadığı durumlarda metindeki sözcük ve tümce
yapılarının irdelendiğini yani bu okuma biçeminde metinde verilenlerin okurda var olan
bilgilere göre daha çok önemsendiğini vurgulamaktadır.
Metin kaynaklı okuma biçemine bir takım eleştiriler yöneltilmektedir. Bu eleştirilere
göre; tek tek harflerden yola çıkarak sözcüğün ya da sözcüklerden yola çıkarak tümcenin
tanımlanmasının bir bütün olarak sözcüğün ve tümcenin tanımlanmasından daha uzun
sürmektedir. Ayrıca harflere ya da hecelere yoğunlaşarak sözcüğün anlamını ya da tek tek
sözcüklerin anlamından yola çıkarak tümcenin anlamını doğru olarak anlamak da oldukça güç
görülmektedir. Aşağıdan yukarı/metin kaynaklı okuma modeline yöneltilen bir diğer eleştiri de
bu okuma modelinin okuyucuya gereken önemi vermemesidir. Çünkü anlamlandırma süreci
metinde var olan bilgiler ve yapıların okuyucu tarafından okuyucunun kendi dünya bilgisiyle
bütünleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Buna karşın metin kaynaklı okuma modeli;
okuyucunun okuduğu metine ilişkin daha önceden sahip olduğu dünya bilgisini okuma
sürecinin dışında tutmaktadır.
Sonuç olarak aşağıdan yukarı/metin kaynaklı okuma modelinin okuma ve
anlamlandırma sürecini açıklarken parçalardan yola çıktığı görülmekte ve bu yaklaşım gerek
okuma sürecine bakış açısı gerekse okuma sürecinde okurun dünya bilgisini göz ardı etmesi
nedeniyle eleştirilmektedir.
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Yukarıdan aşağı diğer bir deyişle, zihin kaynaklı okuma modeline göre; okur, okuyacağı
konuya ilişkin bir takım beklentiler geliştirmekte ya da hipotezler ortaya koymakta ve okuma
süreci buna göre şekillenmektedir. Davies zihin kaynaklı okumanın aşamalarının şu şekilde
olduğunu belirtmektedir {Aktaran Ay, 2003).
Gözler odaklanır.
Metnin geneline bakılır.
Anlama ilişkin düşünülür ve yordama yapılır.
Anlamı sınamak için tümcelere bakılır.
Daha fazla denetim için sözcüklere bakılır.
Henüz emin olunmadıysa harfler incelenir.
Yeniden anlam yorumlarına dönülür
Bu sürece göre, önce metnin içeriğine yönelik tahminlerde bulunulur, diğer bir deyişle
metindeki bilgiyle ilgili beklentiler oluşturulur ve bu beklentiler ya da tahminler doğrultusunda
metin okunur. Burada genelden özele doğru gidilir ve anlama bu şekilde ulaşılır. Bu okuma
biçeminin en dikkate değer özelliklerinden birisi; yukarıda da değinildiği gibi, okurun dünya
bilgisinin önemsemesi ve bu bilgiyi okuma sürecinde tam ve hızlı anlamaya hizmet eden bir
unsur olarak değerlendirmesidir. Bu doğrultuda okur, zihninde var olan bilgiler ile metindeki
boşluları doldurarak anlamlandırmayı sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, bu okuma biçemine
göre, okuma etkinliğinde okur aktif biçimde yer almaktadır. Çünkü okur, okuma sürecinde hem
tahminler yapmakta hem de metindeki bilgi parçalarını bir araya getirerek anlamı
oluşturmaktadır. Ayrıca zihin kaynaklı okumada belirli bir amaçlılık da söz konusudur. Okur
metne beklentileri doğrultusunda yaklaşır ve amaçları dışındaki bölümleri görmezden gelir.
Burada okuyucuların beklentileri, okuma amaçları ve var olan bilgisi okumayı yönlendirmekte
yani okumadaki temel kaynak; okuyucunun zihinsel algısı olmaktadır.
Kuzu (2003) bu okuma biçeminin de kimi açılardan eleştirildiğini belirtmektedir.
Eleştirilere göre, bu okuma biçemini kullanan bir okur, metni anlamlandırırken kendisinde var
olan dünya bilgisine, tahminlerine ya da beklentilerine çok fazla sarılırsa metinde olmayan
anlamlara da ulaşabilir. Dolayısıyla bir metni okuma sürecinde okur, metinde verilen bilgileri
bir yana bırakıp sadece metnin tetiklediği bilgileri hatırlamakla yetinirse metnin
anlamlandırılması gerçekleşmemiş olacaktır.
Etkileşimli okuma modeli; metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okuma modellerinin çeşitli
açılardan eleştirilmesi sonucu, Rumelhart tarafından ortaya konmuştur. Buna göre, metin
kaynaklı okuma modeli ve zihin kaynaklı okuma modelinin kimi olumlu özellikleri bulunmakla
beraber, her ikisinin de okuma sürecinde tek başına kullanıldığında metnin tam bir biçimde
anlaşılmasında yeterli olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, okuma anlamlandırma süreci tek
yönlü bir süreç olarak değil pek çok değişkenin etkili olduğu, çoklu işlemlemenin gerçekleştiği
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bir süreçtir. Bir metni okuma ve anlama sürecinde sözcükleri ve tümceleri tanımak; hızlı
okumanın sağlanması için önemlidir. Ancak metni tam anlayabilmek için metindeki kimi bilgi
boşluklarının okur tarafından doldurulabilmesi ya da okurun kendi dünya bilgisi ile metindeki
bilgiyi ilişkilendirebilmesi de oldukça önemlidir.
Rumelhart (1980) okuma sürecinde, anlamanın gerçekleşmesini engelleyen bir takım
etmenlerin bulunduğunu belirtmektedir. Bu etmenler aynı zamanda okunan metnin
anlaşılmamasının olası sebeplerini de ortaya koyması bakımından önemlidir. Buna göre
anlamanın gerçekleşmemesinin olası sebepleri şunlardır:
1.

Okurun zihninde okuduğu metne ilişkin bir şema bulunmayabilir.

2. Okurun zihninde okuduğu metne ilişkin bir şema vardır. Ancak metin bu şemayı
tetiklemeyi, dolayısıyla, okurun zihnindeki şemayı aktifleştirmeyi sağlayamayabilir. Bu yüzden
de var olan şema kullanılamamaktadır.
3. Yazarın metinle ulaşmak istediği nokta ile okurun ulaştığı nokta farklı olabilir. Yani
yazarın metne yerleştirdiği ile okurun metinden çıkarsadığı bilgi birimleri kesişmeyebilir.
Rumelhart’ın okunan bir metnin anlaşılamamasının nedenleri olarak öne sürdüğü bu üç
etmeni anlayabilmek için bu etmenlerde geçen ana kavram olan şema kavramını biraz daha
açmamız gerekmektedir.
Şema teorisine göre; bireyler yaşamları boyunca pek çok deneyim edinirler. Bu
deneyimler pek çok olay ya da durumun ne olduğuna, nasıl gerçekleştiğine, gerçekleşmesinde
nelerin etkili olduğuna v.s. ilişkindir. Bu deneyimler, bireyin zihninde konuya ilişkin bir takım
şemalar oluşturur ve bu şemalar okuma sürecinde metinde anlatılanların anlaşılmasını
kolaylaştırır. Örneğin; bir doktor bir öğretmene göre kalp nakli ile ilgili bir makaleyi daha kolay
anlamlandıracaktır. Çünkü bir doktorun kalp nakli olayı ile ilgili zihninde pek çok şemanın
bulunması muhtemeldir. Bu noktada doktor olan okuyucu makaleyi okurken makaledeki
bilgiler ile sahip olduğu bilgileri ilişkilendirebilecek, metinde anlamadığı bir durum olduğunda
var olan bilgisini kullanarak anlamayı sağlayabilecektir. Ancak öğretmen olan okuyucunun
zihninde metnin konusuna ilişkin herhangi bir şema olmadığından metni anlamlandırması da
daha zor olacaktır.
Sonuç olarak etkileşimli okuma modeli; metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okuma
modellerinin bir sentezi gibidir ve bu modele göre, anlama ulaşmak için hem metindeki birimler
göz önünde bulundurulmalı hem de okurun zihnindeki konuya ilişkin şemalar, okuma sürecine
dahil edilmelidir. Yani okuma sürecinde anlamanın oluşabilmesi için yazar-metin-okur
işbirliğinin ve etkileşiminin olması gerekmektedir.

4.4. Okuma Becerileri ve Okumada Kullanılan Stratejiler
Öğrenme stratejilerini; Çelik (1998) genel olarak öğrenme sürecini kolaylaştıran ve
daha etkili kılan özel teknikler olarak açıklamaktadır. Bu çerçevede okuma stratejileri;
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okuyucunun okuma etkinliği esnasında anlamlandırmayı istenen düzeyde gerçekleştirmesi için
izlediği yollar olarak tanımlayabiliriz.
Okuma ve anlamlandırma sürecinde kullanılan stratejiler/beceriler üzerine pek çok
araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların temel amacı; başarılı okurların okuma etkinliği
esnasında karşılaştıkları güçlüklerle baş etme yöntemlerini belirlemektir.
Okuma stratejilerine ilişkin yapılan araştırmalarda en çok yer verilen on beş stratejinin
şunlar olduğu gözlemlenmektedir:(Hadley, 2003; Brown 2001; Grabe ve Stoller 2002; PIRLS,
2001). Diğer bir deyişle, aşağıdaki stratejiler bir okurun bir metni tam olarak anlamak için
kullandığı kimi girişimleri ifade etmektedir.
1.
Okuma amaçlarını belirleme ve çeşitli amaçlar doğrultusunda okuma sürecini
yönlendirme.
2.

Metnin konusunu belirleme.

3.

Metindeki ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri belirleme.

4.
Metni okumaya başlamadan önce ön inceleme yapma, böylece metne ilişkin genel
bir fikir edinme.
5.

Okuma sürecinde dünya bilgisini kullanma.

6.

Metnin genelini ya da özel bir bölümünü çeşitli amaçlar için gözden geçirme.

7.

Çeşitli amaçlar doğrultusunda metni tarama.

8.

Metnin içeriğine, sözcük ve tümcelerin anlamına ilişkin tahminde bulunma.

9.
Metnin yapısal özelliğini belirleme ve okuma sürecinde bu belirlemeden
yararlanma.
10.
11.
varabilme.

Metindeki bilgi birimlerinden yola çıkarak çıkarımlar yapma.
Metindeki sözcüklerin ve tümcelerin biçimsel ve anlamsal özelliklerinin farkına

12.

Metni özetleme.

13.

Metindeki bilgilere ilişkin çeşitli yorumlar getirme.

14. Okuma sürecini denetleyerek okuma amaçlarının ne düzeyde gerçekleştiğini,
okuma güçlüklerinin neler olduğunu, bu güçlüklerin nasıl çözümlenebileceğine karar verme.
15. Metin dışında ama metinle ilişkili olan tablo, grafik, kaynakça gibi metinlere
dikkat etme.
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4.5. Okuma Hedefler
Okuma hedefleri; temel olarak bir okurun okuma süreci sonunda ulaşmak istediği
ulaşmak istediği noktayı ifade etmektedir. Okuma becerisi ile ilgili çalışmalarda okuma
becerisindeki temel hedefin; etkili bir okuma süreci gerçekleştirebilmek ve akıcı bir okur
olabilmek biçiminde ortaya konduğu görülmektedir.
Ur (1996) okuma hedeflerini gerçekleştirmede etkili olan diğer bir deyişle, etkili
okumayı belirleyen on temel unsur bulunduğunu belirtmektedir. Etkili okumada belirleyici olan
etmenler şunlardır: 1) okuyucunun dikkati 2) okuyucunun artalan bilgisi 3) okuyucunun okuma
amacı 4) okuyucunun güdülenme düzeyi 5) okuyucunun kullandığı stratejiler 6) okuyucunun
tahmin kabiliyeti 7) okuyucunun okuma hızı 8) metnin dilsel yapısı 9) metnin içeriği 10)
metindeki anlaşılmayan sözcüklerin oranı /metnin zorluk düzeyi. Buna göre; etkili bir
okumanın gerçekleşmesi için hem okurun okuma görevlerini tam olarak yerine getirmesi hem
de metnin iyi kurgulanması gerekmektedir.
Ediger (2001) de akıcı okurlarda gözlemlenen kimi özellikler üzerinde durmaktadır.
Buna göre; akıcı (yetkin) okurlar okuma sürecinde karmaşık işlemleme gerçekleştiğinde metnin
bütün içeriğini kullanmakta, metne bakarak sözcüklerin anlamını çıkartabilmekte, konunun
kavranması için dilin yapısal bilgisini kullanabilmektedirler. Ayrıca akıcı okuyucular
metindeki anlamsal ve dizimsel bilgiler ile kendi kişisel deneyimlerini birlikte kullanarak
okuduğu konu hakkında hipotezler ve tahminler oluşturabilmekte, böylece okuma sürecine
devam edip tahminlerini doğrulamaya ya da yanlışlamaya çalışmaktadırlar. Akıcı okurlar,
tahminlerini doğrulayamadıkları durumlarda metne tekrar bakmakta ve tahminlerini yeniden
şekillendirmektedirler. Böylece örneklendirme, hipotez oluşturma ve doğrulama süreçlerini
gerçekleştirmektedirler. Akıcı okuyucular, işlemleme süreci yarım kaldığında genellikle
işlemleme sürecini tekrar işletmeye çalışmakta ve işlemlemeyi sağlamak ve anlamlandırmayı
kolaylaştırmak için stratejiler kullanılmaktadır.
Sonuç olarak okuma etkinliğindeki temel hedef; akıcı okumayı sağlamak ve okunan
metinde iletilmek istenen mesajları tam olarak anlayabilmektir. Burada akıcı okuma kavramı
da; metnin tanınması, işlemlenmesi ve anlamlandırılması sürecinde hızlı ve etkili olmayı ifade
etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak, okuma sürecinde; temel olarak okuma amaçlarının, metinlerin, okuma
biçemlerinin, okumanın bilişsel olarak işlemlenmesinin, okumadaki becerilerin ya da kullanılan
stratejilerin ve okumada ulaşılmak istenen hedeflerin etkili olduğu görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
dahildir?

Roman, hikaye gibi türler aşağıdaki metin türleri sınıfından hangisine

a)

Açıklayıcı metin

b)

Kanıtlayıcı metin

c)

Anlatısal metin

d)

İkna edici metin

e)

Gerçekçi metin

2.
Bir metin için tutarlılık ve bağdaşıklık kavramı aşağıdakilerden hangisini
ifade etmektedir?
a)
Metin içerisindeki bilgilerin birbiri ile ilintili olmasını ve cümleler arasında
ilişkinin kurulmasıdır.
b)

Metin içerisinde ifade edilen konu ve anadüşüncedir.

c)

Metin içerisindeki karakterler, olay, yer ve zaman gibi unsurların bütünüdür.

d)

Metnin okur açısından algılanış biçimleridir.

e)

Metin çeşitleri ve bunların ifade ediliş biçimleridir.

3.
Aşağıdaki okuma biçemlerinden hangisi okumanın fiziksel yönüne vurgu
yapmaktadır?
a)

Metin Kaynaklı Zihin Kaynaklı Okuma

b)

Yoğun Okuma - Yaygın Okuma

c)

Gözden Geçirerek

d)

Sesli-sessiz okuma

e)

Etkileşimli Okuma Biçemleri
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4.

Aşağıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?

Gözler odaklanır.
Metnin geneline bakılır.
Anlama ilişkin düşünülür ve yordama yapılır.
Anlamı sınamak için tümcelere bakılır.
Daha fazla denetim için sözcüklere bakılır.
Henüz emin olunmadıysa harfler incelenir.
Yeniden anlam yorumlarına dönülür
a)

Yoğun okuma

b)

Sessiz okyma

c)

Zihin kaynaklı okuma

d)

Tarayarak okuma

e)

Metin kaynaklı okuma

5)

Gözler metne odaklanır.

Harfler tanımlanır/ sesletilir.
Sözcükler tanımlanır.
Sözcükler dilbilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır.
Tümceler anlamlandırılır.
Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Yukarıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?
a)

Yoğun okuma

b)

Sessiz okuma

c)

Zihin kaynaklı okuma

d)

Tarayarak okuma

e)

Metin kaynaklı okuma
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6) Bu okuma biçemi metnin geneline hızlı bir biçimde göz gezdirilerek
gerçekleştirilir. Amaç; konunun ayrıntılara girilmeden ana hatlarıyla kavramaktır.
Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yoğun okuma

b)

Yaygın okuma

c)

Gözden geçirerek okuma

d)

Zihin kaynaklı okuma

e)

Metin kaynaklı okuma

7) Bu okuma biçeminde belirli bilgi parçalarının bulunması amaçlanmaktadır.
Sözgelimi bir tiyatro ilanında tiyatronun gününü ve saatin öğrenmek için hızlıca bu bilgiye
ulaşmaya çalışırız ve diğer bilgi birimlerini atlarız.
Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tarayarak okuma

b)

Gözden geçirerek okuma

c)

Yoğun okuma

d)

Zihin kaynaklı okuma

e)

Metin kaynaklı okuma

8) Aşağıdakilerden hangisi zihin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden
birisidir?
a) Okur, dünya bilgisine bağlı kalarak metinde olmayan anlamlara ulaşabilir.
b) Okur, metni detaylı okuduğu için çok zaman alır.
c) Okur, bu yöntemi sürekli olarak kullanamayacağı için etkisiz bir yöntemdir.
d) Okur, bu yöntem ile anlama ulaşmada zorlanır.
e) Okur, bu yöntem ile daha fazla sesletim hatası yapar.
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9) Aşağıdakilerden hangisi metin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden
birisi değildir?
a) Harflerden yola çıkarak sözcüğün, sözcüklerden yola çıkarak tümcenin tanımlanması
bir bütün olarak sözcüğün ve tümcenin tanımlanmasından daha uzun sürmektedir.
b) Harflere ya da hecelere yoğunlaşarak sözcüğün anlamını ya da tek tek sözcüklerin
anlamından yola çıkarak tümcenin anlamını doğru olarak anlamak oldukça güçtür.
c) Bu okuma biçeminde okuyucunun mevcut bilgilerine gereken önem verilmemektedir.
d) Bu okuma biçeminde okurun dünya bilgisine gereken önemi verilmemektedir.
e) Bu okuma biçiminde okur daha fazla sesletim hatası yapmaktadır.

10) Aşağıdakilerden hangisi okuma becerisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Okuma becerisi sonradan edinilen bir beceridir.
b) Okuma becerisi bilişsel sistem açısından pasif bir beceridir.
c) Okuma becerisinde, okuma amaçları okuma biçeminin belirlenmesinde etkilidir.
d) Okuma becerisi tümvarımsal ve tümden gelimsel süreçleri içerir.
Okuma becerisi konuşma becerisine göre daha geç gelişir.

Cevap Anahtarı
1-C

2-A

3-D

4-C

5-E

6-C

7-A

8-A

9-E

10-B
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5. YAZILI ANLATIM
5.1. Yazılı Anlatım Nedir?
İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli şey dil ve düşünebilmesidir. İnsan ayırıcı
nitelikleri sayesinde düşünebilir, hayal kurabilir ve konuşabilir. Bu bağlamda doğal olarak hem
kendisini hem çevresini anlatma ihtiyacı hisseder. İnsanoğlu var olduğundan beri bu ihtiyacını
resim, müzik, heykel vb. aracılarla gidermeye çalışmıştır. Bununla birlikte insanlar yaşadıkları
ortam ve çevrelerde başlarından geçen olayları, olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini,
hayal ve özlemlerini söz ve yazı ile de anlatmışlardır. Bunun sonucunda insanların duygu ve
düşüncelerini yazı kullanarak anlatması yazılı ifadeyi/anlatımı doğurmuştur. Yazılı ifadede
anlatılmak istenen olay veya durum ise sözcükler ve cümleler vasıtasıyla karşı tarafa iletilir
(Özkan-Tören-Esin 2006: 647).
Yazılı anlatım, yazma eylemine dayanmaktadır. “Doğal dile dayalı iletişimde kullanılan
araçlardan biri olan yazma, sözlü iletişim aracı olan dili, yazı denilen görsel ve tek boyutlu bir
dizgeye aktarma eylemidir.”(Akbayır 2011: 2). Bu eylem okuma, düşünme, planlama ve
düzgün ifade etme becerisi gerektirir, doğal olarak anlatılmak veya ifade edilmek istenen şeyler,
gelişigüzel olarak verilemez. Dolayısıyla kullanılan dil de özenli, düzenli ve dilbilgisi
kurallarına uygun olmak zorundadır. Bu bağlamda, yazılı anlatımda duruluk, açıklık, akıcılık,
yalınlık, birlik ve bütünlük, akıl ve mantığa uygunluk, yazım kurallarına uygunluk, noktalama
işaretlerinin kullanımında doğruluk vb. unsurlara bağlı kalınmalıdır.

5.2. Neden Yazarız?
Yaşam serüveninde her şey ihtiyaçtan doğar, yazma da bir ihtiyaçtır, yazma
gereksinimini şu şekilde de özetleyebiliriz:
“Yazma ihtiyaçtan doğmuştur. Nasıl ki konuşma bir iletişim aracı ise yazma da konuşma
gibi hatta ondan daha kalıcı ve etkili bir iletişim aracıdır. “Söz uçar yazı kalır” veya
“Kaydetmeyen kaybeder” şeklinde ifade edilen sözlerde de olduğu gibi kalıcı olmak isteyen
kişiler, öldükten sonra da anılmak düşüncesiyle yazmaya ve dolayısıyla yazılı eser bırakmaya
özen gösterirler.
Yazma kişisel, toplumsal ve uğraşsal bir gereksinimdir. İnsanlarla iletişim kurmak için
kişisel, insanları bilgilendirmek, onlara yön vermek, onları aydınlatmak için toplumsal, hangi
meslekten olursak olalım yazmak zorunda olduğumuz için uğraşsal bir ihtiyaç olarak görülür.
Yazmanın psikolojik, sosyolojik, pedagojik ve dil gelişimi için faydaları inkâr edilemez. Kişi
yazmak suretiyle psikolojik problemlerinden sıyrılabilir ve kendini ifade etmenin rahatlığıyla
huzur bulur. Yazmanın psikolojik faydasına en güzel örnek Alman yazar Goethe’dir. Eseri,
Genç Werther’in Acıları için “Yazmasaydım, intihar edecektim” ifadesini kullanarak yazmanın
bu yönüne işaret etmiştir.
Bireyler yazmak suretiyle bir taraftan kendine güven duyarken diğer taraftan sosyal
açıdan da kendini farklı hissedecektir. Bunlara ek olarak yazma, bilgi edinmenin farklı
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yollarından biridir. Ünlü denemeci Bacon, yazmanın kişiye somut bilgi kazandırdığından
bahseder. C. Day Lewis da Bacon’ı destekleyerek “Anlaşılmak için değil; anlamak için yazarız”
der. Ayrıca yazma dil edinmede de yararlı yollarındandır. Birey sahip olduğu dili geliştirmek
ve o dilde özgün eser vermek için yazmaya ihtiyaç duyar. Yazma etkinlikleri sayesinde dil
gelişimi de daha kolay ve çabuk olmaktadır.” (Arıcı-Ungan 2015: 4).
Yazı yazmanın psikolojik ve sosyolojik birçok neden ve amacı olabilir. Kişinin
düşüncelerini pekiştirmek istemesi, soyutu somut hale getirmek istemesi veya duygu ve
düşüncelerini yansıtma isteği yazı yazmak için bir sebeptir. Kişi, aklından geçenleri kâğıda
dökerek harekete geçer. Ayrıca, kişi kendini konuşarak ifade edemediği durumlarda yazıya
sığınabilir. Dile gelmeyen şeyler, kâğıda çok daha kolay dökülebilir. Bu anlamda yazı
rahatlatıcı da olabilir, kişi kimseye anlatamadığı duygu ve düşüncelerini bir kâğıda aktararak
kendisini rahatlatır. Bunlar yazı yazmanın psikolojik gerekçeleridir.
Yazıyı sözden ayıran en önemli özelliklerden biri kalıcılığıdır. İnsanlar arkalarında
kendilerine ait somut şeyler bırakmak isteyebilir ve kalıcı olmayı hedefleyerek geleceğe
kendisini aktarabilmeyi arzular. Dolayısıyla kalıcı olmayı amaçlamak yazı yazmak için bir
sebeptir. Yazı kayıt altına almaktır, sözlü kültürde bilgi geride kalırken ona ulaşmak neredeyse
imkânsızdır, ancak yazılı kültürde yazıyla kayıt altına alınan bilgiye her zaman ulaşılır, geriye
dönüp kontrol etme imkânı vardır. Yazının icadından beri insanlar yaşadıklarını veya önemli
gördükleri olay ve durumları kayıt altına almaya başlamışlar, tarihi not almışlardır. Yazı, bilgi
ve birikimlerin geleceğe aktarılması amacıyla da yazılabilir; birçok ders kitabı, akademik
makale ve yazılar, öğretici metinler buna örnektir.

5.3. Nasıl Yazarız?
Yazma eyleminin, yazılı anlatımın süreç gerektiren bir alışkanlık ve beceri olduğu
söylenebilir. Tasarlanan metin evvela zihinde oluşturulup düzenlenerek aşamalı olarak planlı
bir şekilde yazıya geçirilmelidir. Yazmanın aşamalarına bakıldığında planlama (hazırlık),
düzenleme, değerlendirme ve gözden geçirme ilkelerine riayet edilmelidir (Arıcı-Ungan 2015:
33).
Hazırlık aşaması yazmanın en önemli basamağıdır. Hazırlığın iyi olması durumu, iyi bir
yazının oluşumunu son derece kuvvetlendirecektir. Hazırlık aşamasında hedef kitlenin, metin
konusunun, türünün ve yazım amacının belirlenmesi gerekmektedir. Bunların belirlenmesi
doğal olarak yazarın üslubunu ve yazısının dilini şekillendirecektir. Yazılacak metinle ilgili
gerekli ön araştırmaların yapılması da zorunludur, eğer varsa kullanılacak kaynaklar amaca
uygun olarak seçilmelidir.
Hedef kitlenin belirlenmesi oldukça mühimdir, çünkü her yazı belli bir kitleye hitap
etmektedir. Yazıların tür ve konularına göre anlaşılma durumları ve okunma eğilimleri farklı
olacaktır. Her insanın bilgi seviyesinin değişkenlik göstermesi ve ilgi duyduğu alanların farklı
olması yazılacak yazının belli bir hedef kitleye göre ayarlanmasını gerekli kılmaktadır. Hedef
kitlenin başarılı bir şekilde belirlenmesi yazının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü hedef
kitlesine hitap eden bir yazı daha etkili olacaktır. (Arıcı Ungan 2015: 36).
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Her yazının bir konusu vardır. Konu, üzerinde söz söylenen, yazı yazılan nesne ve
olaydır. Gözlenmiş olan, düşünülen her düşünce veya hayal edilen her şey bir konudur. Sözün
ve yazının ana sebebi ve yazının hareket noktası konudur. Konular, kişinin kendi hayatı ve
edinmiş olduğu gözlemleri ile içinde yaşadığı toplumla veya bilim ve sanatın herhangi bir
dalıyla ilgili olabilir. Seçilecek konu, düşünce ve görüşleri bir yön ve bir fikir etrafında
toplayacaktır (Özkan-Tören-Esin 2006: 673). Dolayısıyla bir yazıda konunun iyi anlaşılması
demek o yazının başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Konu seçimi yapılırken dikkat edilmesi
gereken ilk husus konunun ilgi çekici yani üstünde durmaya değer olmasıdır. Yazar konuyu
belirlerken amacı, ihtiyacı ve kendi özel isteğine göre seçebilir. Seçilen konunun doğru bir
şekilde sınırlandırılmış olmasının hem yazara hem okuyucuya kolaylık sağlayacağı
unutulmamalıdır. Konuda sınırlandırma yapmak için ele alınan konunun hangi yönü üzerinde
durulacağı kesin çizgilerle belirlenmelidir. Konu seçimi ve sınırlandırması kadar konunun
anlatılış şekli de oldukça mühimdir. Konunun şekli bahsedilen konunun açıklanmasında
başvurulan anlatış yoludur. Bu anlatış şekilleri seçilen konunun özelliğine göre tasvir, hikâye,
mektup, rapor, makale vb. olabilir (Özkan-Tören-Esin 2006: 674). Yazının konusu ve anlatış
şekli belirlendikten sonra yazar, konu hakkında araştırma yapıp bilgiler toplamalı ve bunları
beyin süzgecinden geçirerek fikirlerini seçilen konunun etrafında şekillendirmelidir.
Yazılan metnin türü, eldeki malzeme yani seçilen konudan bağımsız bir şekilde
düşünülemez. Ele alınan konu ve konuyu ortaya koyarken kullanılacak yöntemler söz konusu
yazının hangi türe veya türlere uygun olabileceği yazar tarafından anlaşılır ve konuyu
anlatmada verilenin karşı tarafa doğru şekilde iletilmesine en iyi şekilde yardım edecek tür
yazar tarafından belirlenir. Bu bağlamda duygu ağırlıklı yazılar yazarken daha çok şiir türü,
olay ağırlıklı yazılar yazılırken masal, hikâye, roman vb. türler, düşünce odaklı yazılar için ise
makale, deneme, fıkra vb. türler tercih edilebilir.
Üzerinde durulması gereken diğer bir unsur yazının amacını belirlemektir. Her yazının
bir konusu olduğu gibi belli bir de amacı vardır. Esas olarak bu durum yalnızca yazı için değil
tüm sanat eserleri için geçerlidir. Örneğin bir sinema filmiyle, bir resimle, heykelle veya bir
müzikle farklı mesajlar verilebilir. Bu bağlamda edebi bir yazının da yazarı tarafından
belirlenmiş bir amacının ve verdiği bir mesajın olması ve yazısında bunu vurgulaması doğaldır.
Sanat eserlerinin amaçları, sanatçının eserini oluşturmadaki en önemli sebeplerden biridir.
Yazar da oluşturduğu eseri amacı doğrultusunda tasarlayıp vereceği mesajı odak noktası
yaparak eserini oluşturur (Arıcı-Ungan 2015: 35).
Yazarın hazırlayacağı yazı yukarıda zikredilen süreçlerin tümünden geçer. Artık metnin
konusunun, türünün, anlatış şeklinin ve yazılış amacının belirlenmesinden sonra taslak
oluşturma (düzenleme) kısmına geçilebilir. Bu kısımda sürecin başından bu zamana kadar
yapılan hazırlıklar birbirleriyle ilişkilendirilerek düzenlenir ve sonuç olarak ortaya taslak bir
metin çıkarılır. Ortaya çıkarılan taslak metin yazının nihai şekli değildir. Dolayısıyla yazar bu
sırada çeşitli düzenlemeler, eklemeler veya çıkarmalar yapabilir. Taslak oluşturulurken
konunun temel ve alt boyutları belirlenir, yani ana düşünce ve beraberinde verilecek yardımcı
düşüncelerin neler olması gerektiği, hangi sırayla verileceği tasarlanır (Arıcı-Ungan 2015: 36).
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Yazar daha sonra konuya nasıl başlayacağının ve yazıyı nasıl bitireceğinin hesabını yaparak
konuyu yazmaya geçer.

5.4. Yazılı Anlatımda Metni Oluşturan İskelet
Yazılı anlatımda metni oluşturan iskelet 4 bölümden oluşur: başlık, giriş, gelişme ve
sonuç. Herhangi bir yazının üstüne yazılan yazıya başlık denmektedir. Yazıda başlık önemlidir;
çünkü bir yazıyı okuyucusuna tanıtan öge o yazının başlığıdır ve her yazı başlığı ile adlandırılır,
bilinir. Yazılardaki başlıklar ele alınan konuyu yansıtırken iletilmek istenen fikrin, düşünce ve
olayların da analizlerini taşır. Başlığın diğer bir önemi ise okuyucuda söz konusu yazıyı
okumaya uyandıracağı istektir, yani bir başlık ne kadar dikkat çekici ise yazı hakkında oluşacak
ilk izlenim de o kadar iyi olacaktır. Bir yazıya başlık seçilirken konu ve ana fikir ile uyumlu
olduğuna emin olunmalıdır. Başlık, konu ve ana fikir arasındaki uyum yazının daha etkili
olacağına işarettir.
Ele alınan konunun tanıtıldığı, konuya nereden ve ne şekilde girileceğini belli eden
bölüme giriş denir. Bu bölümde konunun tanıtılmasından sonra anlatılacak olanların kısa bir
özeti yapılabilir ve konunun amaç ve öneminden bahsedilebilir. Giriş bölümü genel anlamda
çok uzun olmamalı, kurulan cümleler nispeten kısa, açık ve basit olmalıdır. Ancak ilgi çekici
olması elzemdir, hitap edilen kitle ilk olarak bu kısmı okuyacak ve yazının kalan kısmına devam
edip etmeyeceğine burada karar verecektir dolayısıyla okuyucuda yazıyı okumaya devam etme
isteği uyandıracak nitelikte olmalıdır.
Giriş kısmından sonraki bölüm gelişmedir. Bu bölümde giriş kısmındaki konunun
detaylarına değinilir, yani yazma sırasında konu ile ilgili ayrıntıların tümü bu bölümde ele
alınır. Konunun asıl ağırlığı bu bölümdedir. Bu bağlamda yazının omurgasını oluşturan bölüm
olduğu söylenebilir. Bu bölümde konuyla ilgili ayrıntılar anlatılırken, ana düşünce ve onun
ortaya çıkmasını sağlayacak yardımcı düşüncelere yer verilir, ana düşünce geliştirilerek bu
bölümde işlenmektedir. Ele alınan konu ve metnin türüne göre tanımlama, açıklama,
örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma, hikâye etme, tasvir etme vb. yöntemlerden
yararlanılmalıdır.
Konunun son bulduğu giriş ve gelişme bölümlerindeki olay, durum veya verilerin
sonuca bağlandığı bitiş bölümüne sonuç denmektedir. Yazının bu kısmı da başlangıcı kadar
önem arz eder. Giriş bölümü gibi ilgi çekici olmalı, giriş ve gelişme bölümlerinde anlatılanlar
bu kısımda derlenip toparlanarak bir yargıya bağlanmalı gelişme bölümünde detaylanan
düşüncelerin özeti niteliğinde olmalıdır. Giriş bölümünde olduğu gibi fazla ayrıntıya
girilmeden, kısa ve öz şekilde yazıdaki kapanışı yapacak olan sonuç bölümünde ana düşünceye
son bir vurgu yapılmalıdır.
Yazının tamamlanmasından sonraki aşama yayımlama olarak adlandırılabilir. Ortaya
konan yazı/eser bu sayede hedef kitlesiyle buluşacaktır. Bu aşama da yazar için önemlidir.
Okuyuculardan aldığı geri dönüşlerle mevcut yazısını güncelleştirip geliştirme imkânına sahip
olacaktır. Ayrıca yazısının/eserinin beğenildiğini gören yazar daha iyi yazılar yazmak için uğraş
gösterecektir. Bundan dolayı yayımlama aşaması da en az yazım aşaması kadar önemlidir.
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Yazılı anlatım ilk ve orta öğretim kitaplarında ve üniversite Türk Dili ders kitaplarında
“kompozisyon” kavramı ile karşımıza çıkmaktadır. Yazılı anlatımı tek başına kompozisyon
kavramı ile sınırlamak yeterli olmasa da daha çok bu kavram ile bilindiğinden dolayı
kompozisyon kavramına da değinmek faydalı olacaktır.

5.5. Kompozisyon Bilgisi
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma işi olarak tanımlanan
kompozisyon hayatın her alanında vardır. Dil ile meydana getirilen kompozisyon ise
düşüncelerin, duyguların, olayların, tasarıların belli bir ahenk ve bütünlük içinde sözle veya
yazıyla anlatılmasıdır.
Etkili bir kompozisyonun vücuda getirilmesi her şeyden önce hayatı iyi ve doğru
anlamaya, anladıklarını doğru bir şekilde değerlendirebilmeye ve elde edilen değerlendirme
sonuçlarını iyi bir şekilde aktarabilmeye bağlıdır. Kişinin yazabilmesi için söyleyecek bir
sözünün olması gerekir. Söz söylemek için de büyük bir tecrübe, kıvrak bir zekâ, eğitilmiş bir
düşünce sistemi. Bu ise hemen kazanılacak bir yetkinlik değildir. Bazı özelliklere sahip olmayı
gerektirir.
Anlatım, ifadeler bütünüdür. Söylenmek istenen düşünce, hayal, olay ve durumlar dilin
ifade ediliş biçimlerine uygun olarak sözlü veya yazılı olarak aktarılır. Amaç, hedef kitle, konu
belirlendikten sonra bir plan yapılarak anlatım gerçekleştirilir. Yazılı anlatım dilin kurallarının
net ve doğru bir şekilde kullanıldığı, anlatılanın kalıcı olmasını sağlayan, sözlü anlatıma göre
daha ayrıntılı bir ifade tarzıdır (Kavruk 2001: 137).
Düzenlenmiş bir yazının karşılığı olan kompozisyon aslında yazılı anlatımı karşılar.
Kompozisyonda anlatılmak istenen her ne varsa sistemli bir bütünlük içinde cümle ve
paragraflar hâlinde yazı ile aktarılır. Doğru bir yazılı anlatım gerçekleştirmeden önce araştırma
ve gözlem yapılarak bilgi toplanır, bu bilgi malzemesi bölümlere ayrılarak fişlenip düzenlenir,
son olarak dil doğru kullanılarak bir plan dâhilinde yazılı anlatım gerçekleştirilir (Bayraktar
2005: 289-290). Yazılı anlatımın başarısı anadilini kullanma becerisine, üslûba, yapılan
gözleme, okumalara, dinlemeye, tecrübeye, düşünmeye ve duygu-düşüncelerin bir düzene
koyulup plan yapılmasına bağlıdır.
Birleştirme ve düzen kavramlarıyla ilgili olan plan, yazılı anlatımda kullanılan
paragrafların belli bir mantık çerçevesinde sıraya konulmasıdır. Herhangi bir konuda belirtilen
düşünce, duygu ve olayların mantıksal bir çerçevede düzenlenmesi olarak da aktarılabilir
(Kavcar 2004: 20). Düşünceler arasında zincirleme bir bağlantının oluşmasını sağlayan bu
kümelendirme yazının okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasını, düşüncelerin uyumlu bir
sıraya konulmasını, ana düşüncenin doğru aktarılmasını, konu dışına çıkılmamasını, gereksiz
ifadelerin olmamasını, zaman kaybının yaşanmamasını sağlar. Yani anlatıyı sağlam ve düzgün
bir hâle sokar, yazıyı dağınıklıktan kurtarır, yazara yol gösterir. Yazılacak metnin türü ve
içeriğine göre farklı planlardan bahsedilebilir (Gökşen 1969: 23). Roman ve öyküde
kullanılacak plan, öğretici metinlerde kullanılması gerekenden farklıdır.
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5.5.1. İyi Bir Kompozisyon Yazmak İçin
İyi ve başarılı bir yazı yazabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.
Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz (Gülensoy 2001: 270-272):
Gözlem Yapmak: Her yazı yazarın, dış dünyaya ait duyumlarının aktarımından
oluşmaktadır. Çünkü kimseden görmediği, bilmediği bir şeyi anlatması beklenemez. İnsana,
topluma, yaşanılan çevreye ve hayata dair yapılan gözlemler yaşanılanları anlamanın en temel
yoludur. Hayatı bir bütün olarak tanımak için iyi gözlem yapan yazarlar okuyucuya zengin bir
malzeme sunarlar. Yazarları sıradan insanlardan ayıran en temel özelliklerden biri de sahip
oldukları bu gözlem yeteneğidir. Görmediğimizi bize gösteren ya da görüp de
algılayamadığımız noktaları aydınlatan bütün yazılar büyük bir gözlemin süzgecinden geçerek
bize ulaşmaktadır.
Düşünmek: Yaşantılarla birlikte gelişen bir özelliğe sahip olan düşünme eylemi insanı
insan yapan en temel özelliktir. Doğuştan sahip olduğumuz bu yetenek, zamanla kazanılır ve
geliştirilir. Bu sayede düşünen insan dış dünyayı kavramak suretiyle medeniyetler kurmuş,
büyük eserler vücuda getirmiştir. Aynı şekilde iyi bir yazının ortaya konabilmesi için iyi
düşünülmüş fikirlerin olması gerekir ki düşünülmeden yazılmış bir yazının insanlığa katacağı
hiçbir şeyi yoktur.
Okumak: Dilde yetkinleşmek, her şeyden önce çok iyi bir okur olmayı gerektirir. Dili
doğru kullanmak, dildeki değişim ve dönüşümleri takip edebilmek ancak böyle sağlanır. Çok
okudukça metin üzerinde kafa yormak, dili irdelemek ve sorgulamak yazılacak olan yazının da
zenginleşmesini sağlayacaktır. Okudukça zengin bir kelime haznesinin kazanılması daha iyi
düşünmeyi ve algılamayı beraberinde geliştirir. Böylece yetkinliğe ulaşmış yazılar geniş bir
dünya görüşü ve eğitilmiş düşünce yapısıyla ortaya konur.
Anadilini İyi Kullanmak: Ana dilin sahip olduğu bütün zenginliklerin kazanılması çok
önemlidir. Çünkü insanoğlu dünyayı ana diliyle tanır ve öğrenir. Ana dili yetkinleşmiş bireyler
onu etkili bir düşünme, öğrenme ve iletişim aracı olarak kullanırlar. Ana dilin inceliklerinden
yoksun olan bir yazının etkileyiciliğinin ve kalıcılığının olması ise söz konusu bile değildir. Bu
yetkinliğe sahip olmak da her şeyden önce iyi bir okur ve geniş bir birikimine sahip olmaya
bağlıdır.

5.6. Yazılı Anlatımda Paragraf Oluşturma
Bir düşünceyi duyguyu veya bir olayı değişik yönlerden işleyip geliştiren cümle veya
cümle grubuna paragraf denir. Genellikle hüküm bildiren bir cümle ile başlayan paragraflar,
kesin çizgilerle ayrılmamakla birlikte yazının özeliğine ya da yazarın üslubuna göre değişiklik
gösterir.
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✓ Düşünce Paragrafı
Genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinin kullanıldığı, bir düşüncenin
savunulduğu ya da tartışıldığı paragraflardır. Makale, fıkra, eleştiri, deneme gibi düşünce
yazılarında kullanılır.
“Okulda olduğu kadar, hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri okumaktır.
Yüzyılların deneme ve araştırma ürünlerinden faydalanmak; uygar ve kültürlü bir insan olmak
için çok okumalı, okul kitapları ile yetinmemeliyiz. Uygarlık, bizden önceki kuşakların
biriktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla
katılabiliriz. Kültürlü bir insan olmanın tek yolu okumaktır.” (Seyit Kemal KARAALİOĞLUKompozisyon Sanatı)
✓ Duygu Paragrafı
Genellikle öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerinin kullanıldığı, çeşitli duyguların
aktarıldığı paragraflardır. Roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türlerde kullanılır.
“Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim; içimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz.
Ben kederle sevinci duymadan duyup dalacağım istediğim aleme. Dünyayı yeniden kederle
kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan selleri arasında, her şeyi sizinle kurulmuş bir
şehirde dolaşacağım. ” (Sait Faik Abasıyanık-Havuz Başı)
✓ Betimleme Paragrafı
Kurgusal metinlerde kullanılan betimleme paragrafları ile okuyucunun zihninde,
kişilerin ya da olayların canlandırılması amacıyla oluşturulan paragraflardır.
“Akşamüstleri, Tünel’den Taksim’e doğru sol kaldırımdan yürürseniz, gözünüze, dalgın,
siyah gözlüklü, yüzü kederli ama müthiş kederli, - yüzündeki keder besbellidir, elle tutulacak
gibi, yüzde donup kalmıştır- pantolonu ütüsüz, ağarmış saçları kabarmış bir adam çarpar. Bu
adamın, bu Beyoğlu kalabalığı içinde bir hali vardır ki – daha doğrusu her hali – size bu
kocaman şehirde yalnız, yapayalnız olduğunu söyler. Bu neden böyledir? Orasını kimse de
bilemez... Bazı adamlar vardır; insan yüzlerinde sırf hınç, kin okur. Bazısında gurur, bazısında
neşe, bazısında bayağılık, aşağılık. Bu adamın üstünden de başından da yalnızlık akar. Bir de
bu adama, Kadıköy iskelesinin kanepelerinden birine oturmuş, heybeli köylüleri, çıplak ayaklı
serseri çocukları, hanımefendileri seyrederken rastlarsınız. Bu adam, hikâyeci Sait Faik’tir.”
(Yaşar Kemal-Cumhuriyet Gazetesi)
✓ Olay Paragrafı
Kurmaca metinlerde metin akışını sağlayan ve ilgiyi canlı tutan olay paragrafları,
öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleriyle birlikte kullanılır ve duyguları da yansıtır.
“Kalktı bir yudum şarap içti. Sonra değneğini eline alıp hala uyumakta olan koyunları
uyandırmaya başladı. Hayvanların çoğunun tıpkı kendisi gibi uykudan hemen sıyrılıp
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uyandıklarını fark etti. Sanki gizemli bir güç, iki yıldır, yiyecek ve su peşinde kendisiyle birlikte
bütün ülkeyi dolaşıp duran koyunların yaşamına bağlamıştı yaşamını.” (Paulo CoelhoSimyacı)

5.7. Yazının Bölümleri
Genel olarak yazılı anlatımın planı üç başlık altında toplanabilir: giriş, gelişme ve sonuç.

5.7.1. Giriş
Bir yazının giriş bölümü o yazının ilk paragrafıdır. Okuyucuya konuyu tanıtmak, onu
konuya yöneltmek gayesini taşır. Bu sebepten giriş paragrafının kuvvetli ve tesirli bir ifadesinin
olması gerekir. Okurun dikkatini çekmeyen ve etkileyici olmayan bir giriş okumaya devam
etme isteği vermezse yazı terk edilebilir. Dolayısıyla yazının en can alıcı noktasıdır. Paragrafta
işlenecek konu ayrıntıya girilmeden tanıtılır ve ilk cümle sonraki cümleler için ortam hazırlar.
“Halk şarkılarını, türkülerini, masallarını, ben ilkin kitaplardan, plaklardan değil;
anamdan, ablamdan, komşu kızlarından dinledim. Bayramları sokağın ortasına kalın bir direk
dikilir, üstüne içi oyuk, dik direğe geçmiş başka bir direk konulur. Bir yana kızlar, bir yana
oğlanlar asılır, bağıra çağıra döner dururlardı. Yine sokağın ortasında kocaman taştan bir
dibek vardı. Herkes onun içinde bir şeyler döverdi.” (Mehmet Kaplan-Nesillerin Ruhu)
✓ Giriş paragrafında olması gereken ilk özellik kısa ve ilgi çekici olmasıdır. İlk cümle
ayrıntıya yer vermeyen, genel yargı bildiren, açıklanmaya uygun bir niteliktedir. Bu sayede ilk
cümle kendinden sonra başka cümle ya da cümlelerin olmasını gerektirir; onun açıklanmaya
gereksinimi vardır. Dolayısıyla bilinmeyenlere yer verilen, ayrıntılarla ve örneklerle başlayan
cümleler giriş cümlesi olmaya uygun değildir.
“Etrafınıza şöyle bir bakınız: Kinler, hiddetler, kavgalar, kıskançlıklar içinde
ömürlerini tüketen zavallılar göreceksiniz.” (Şevket Rado-Hayat Mecmuası)
✓ İlk cümle kendinden önce bir cümlenin olmasını gerekli kılan bağlayıcı bir öğe ile
başlamaz; ancak sonraki cümlelerde anlam bütünlüğünü sağlamak için kullanılır. Bunun için
sonraki cümlelerde, önceki cümlelerde yer alan bazı sözcükler yinelenir; “bu, bunlar, böyle…”
gibi zamirler ve zarflar, “ama, fakat, çünkü…” gibi bağlaçlar kullanılır.
“Yaşanmış olaylardan yararlanmadan yazdığını savunan yazar var mıdır? Ne var ki
hiçbir gerçekçi yazar, günlük yaşamına girmiş kişileri ya da olayları oluğu gibi aktarmaz.
Çünkü yazar seçtiği kişileri değil, yaşamı da değiştirir; kendine göre kurar, oluşturur. Bunu
gerçekleştirirken kullandığı malzeme yine gerçek kişiler, gerçek yaşamdır elbet.”
✓ Giriş paragrafında yazıda ele alınacak konu tanıtılır; yazarın konuya nasıl bir
yaklaşım getireceği sezdirilir.
“Dil çok farklı biçimlerde tanımlanabilir. En basit tanımlarında bir iletişim aracı
olduğuna vurgu yapmakla yetinilir. Elbette dil yalnızca bir iletişim aracı değildir. Çok daha
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fazlasıdır. İnsanlığın milyonlarca yıllık gelişimine bakıldığında, ‘Dilden daha büyük bir buluş
var mıdır?’ sorusuna evet cevabı vermek kolay değildir. İnsanlığın bugünkü ilerlemelerinin
temelinde dil vardır. İlerleme bilgiyle mümkündür. Bilgiyi üretmek ve paylaşmak dil olmadan
olanaksızdır.” (Caner Kerimoğlu-Genel Dilbilime Giriş)
✓ Genelden özele (tümden gelim) yazılmış paragraflarda, paragrafın giriş cümlesi aynı
zamanda paragrafın ana düşüncesidir. Sonrasında ise örnekler ve açıklamalar ile ortaya konan
düşüncenin savunulması söz konusudur.
“Büyük sanat eserleri yol göstermek, düzeltmek isteğinden değil, yaratmak ihtiyacından
doğmuşlardır. Sanat adamı her insan gibi bir çevre içindedir. Orada olup bitenlerin onda derin
yankılar uyandırmasına imkân yoktur. Ama bütün bunlar bilinçaltında bir süre bulunmadan,
hemen ve olduğu gibi sanat eserine dönüşmezler. Varlığın bu karanlık bölgesinde unutulmuş
sanılan, gerçekte ise bir ritim ve iklim halinde esrarlı bir surette yaşayan yankılar,
bunalıyormuş gibi kurtulmak çarelerini ararlar. Düş ve yaratış bu kurtuluşun iki yoludur. İnsan
düş görerek, sanat adamı yaratarak bu iç baskıdan kurtulur. Mutlu bir rastlantı, bazen tatlı
bahar ışığı, bazen ağızda eriyen bir kurabiye, şairden şaire, romancıdan romancıya değişen
tohumun bilince düşmesini hazırlar. Onun filizlenmesi, boy atması, gelişip serpilmesi artık
hayal gücü ile çalışma yeteneğine kalmıştır.” (Suut Kemal Yetkin-Denemeler)
✓ Özelden genele (tüme varım) yazılmış paragraflarda ise ana düşünce paragrafın
sonunda verilir. Önce konuyla ilgili açıklama yapılır ve yazının sonunda bir yargıya varılır.
“Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile
yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi
kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler, benim
hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla, onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın
manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur.” (Ahmet Hamdi Tanpınar-Beş
Şehir).
✓ Özellikle düşünce yazılarında giriş paragrafında ilk cümle tanımlama ve açıklama
yöntemleri kullanılır.
“Metafor, çoğu insan için poetik muhayyile ve retorik gösteriş hilesidir.
Olağan/gündelik dille ilgili bir sorun değil olağandışı dille ilgili bir sorundur. Ayrıca, metafor
genellikle yalnızca dilin karakteristiği, düşünce veya eylem sorunundan çok kelimler sorunu
olarak görülür. Bu nedenle çoğu insan pekâlâ metaforsuz da mükemmel bir hayat
sürebileceğini düşünür. Tam aksine biz, metaforun gündelik hayatta sadece dilde değil,
düşünce ve eylemde de yaygın olduğunu keşfettik.”(George Lakoff ve Mark Johson-Metaforlar.
Çev. Gökhan Yavuz Demir)
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✓ Giriş paragrafı soru cümlesi biçiminde de kurulabilir.
“Romancının düş ve düş ve özlemleriyle beslediği, bunca emekle yetiştirdiği, ellerinden
tutup insanlar arasına salıverdiği kişiler mi, yoksa doğum kütüğünde adları bulunan ve bu
dünyadan sessiz sedasız çıkıp gidenler mi daha gerçek?” (Suut Kemal Yetkin-Gene O Konu).
✓ Giriş paragrafında kullanılan en yaygın yöntemlerden biri de betimleme yapmaktır.
“General Çernyayev, boz bir tepenin üzerinden tek gözlü dürbünle bakıyordu. Sadece
önündeki dümdüz tarla değil, ta uzakta karartı halinde Taşkent’in tuhaf duvarları, akşam
karanlığına bürünen ağaçlı köyler, ırmak boyundaki kamışlar, daha ileride de kanatlı
çekirgeler gibi kaynaşan, yavaş hareket eden askerler rahatlıkla görünüyordu. Saf saf atlılar,
akıbetlerini bilmeden yavaş adımlarla yürüyen yayalar… Kalkan toz, sararmış otların üzerine
sağanak halinde dökülüyor, uzaklardan at kişnemeleri ve insan sesleri duyuluyordu. General,
Hokandlıların bu kadar hazır geleceklerini beklemiyordu. İlerlemiş yaşına rağmen yüreğindeki
ateş hala alev alevdi. Sarışın yüzünde korkudan eser yoktu. Kaderinde zafer olduğundan endişe
etmiyor, aksine, gaflet içinde, siyaha çalan sarımtırak bıyığıyla, kibirle, büzülmüş bir halde dik
dik bakıyordu. Bu eğri kılıçları ilk defa mı görüyordu ne?” (Tölögön Kasımbek-Kırılan Kılıç
I)
✓ Giriş bölümüne bir alıntı ile başlanabilir.
“Kimileri Gül dediler, ömür boyu güldüler; Kimileri de Gül dediler, Gül uğruna
öldüler.” Kimileri de başka çiçekler ve çiçek isimleri için neler neler yaptılar. Ne güzel bir söz,
ne kadar güzel bir anlatım. Yazarın anlatım gücüne hem güzellik hem de güzel bir koku katmış.
Belki de yüzyıllardır şair ve yazarlar bunu hep kullanıyorlar. Çiçekleri ve çiçeklerin gücünü….
Yalnız kaldıklarında, çaresiz kaldıklarında, yazdıklarında, konuşmak istediklerinde hep
çiçeklere sığınıyorlar. Çiçekler de hep yardım ediyor onlara. Ya çiçekler olmasa idi? Yazarlar,
şairler, edipler bu kadar güzel süsleyebilirler miydi sözlerini? Ya bizler çiçekler olmasa idi bu
kadar güzel hissedebilir miydik? Hayal kurabilir miydik? Hayatımızın her anı ve her alanı
onlarla çevrili. Kiminin gül bahçesi, kiminin gül kokulusu var. Çiçeklerin binlerce belki de
milyonlarca faydası var. Anlatsam kitap olur. Yazımız kitap olmasa da kitap için belki bir fikir
olacak….

5.7.2. Gelişme Bölümü
Gelişme bölümü yazılı anlatımda ayrıntının yer aldığı, düşüncelerin genişletildiği
kısımdır. Burada konunun ana hatları paragraf paragraf el alınıp işlenir; ana düşünce ile ilgili
düşünceler, belgeler, örnekler gösterilir (Par 1968: 121). Yazının gövdesini oluşturan bu
bölümde anlatı birimlere ayrılır, düşünceyi geliştirme yollarından ilgili başlıklar kullanılarak
konunun açılımı sağlanır. Yalnız konunun açılımında okuyucunun düzeyini dikkate almak, yazı
dilinin anlaşılır olmasını sağlamak, cümle mantığını iyi kavramak, paragraflar arasında bir
bütünlük oluşturmak ve bunu yaparken anlamı doğru vermek, yazı amacını açıkça ortaya
koymak gerekir (Aktaş 2001: 72-73).
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Bu bölüm yazılı anlatım metnin türüne göre iddia ve ispat paragraflarından oluşabileceği
gibi ayrıntı ve açıklama içerek paragraflarla da düzenlenebilir (Gökşen 1969: 80).
Gelişme bölümünü paragraflandırırken yazının ana düşüncesine bağlı kalındığı bir plan
izlenmelidir. Farklı fikirlerle desteklenen yazıda kullanılan düşünceyi açma ve gelişme
yöntemlerinden her biri ana düşünceyi desteklemeli, kuvvetlendirmeli, onu tam anlaşılır hâle
getirmelidir. Paragraflarla ele alınan konu özelden genele, genelden özele, ardışık zaman
düzlemine göre, neden-sonuç ilişkisine göre, kolaydan zora, yer sırasına göre sıralanmalıdır.
Bu sıralama yazılı anlatımın aslında düşünsel örüntüsünü oluşturur. Söylenenler arasındaki
geçişin anlamlı olmasını sağlar. Paragraf içinde de, yazılı anlatımın bütünündeki plan gibi bir
örüntü kurulmalıdır. Düşünce birimlerini oluşturan paragraflar kendi içinde giriş, gelişme,
sonuç şeklinde yapılandırılarak gelişme bölümünde uygun düşünceyi geliştirme yolu
kullanılmalıdır (Kavruk 2001: 145).
Gelişme bölümünün uzunluğu ya da kısalığı da bu yöntemlerin hangi sıklıkta
kullanıldığı ile ilgilidir. Yazılı anlatımı uzun tutmak için başvurulan yöntemlerin, konuyu tekrar
etmediğine veya ondan uzaklaştırmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca yazının çeşidine göre
bilgi amaçlı, düşünce, duygu, yorum, yargı/hüküm, olay, tasvir paragrafları tercih edilmelidir
(Aktaş 2001: 85).
Konunun genişletilerek tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, betimleme, tariflerin,
alıntıların yapıldığı; başkalarının fikirlerinin çürütüldüğü, sayısal verilerin kullanılıp tanık
göstermelerin olduğu, konuyla ilgili atasözü-fıkra gibi anonim ürünlerden faydalanıldığı, soru
sorulduğu paragraf birimleri yazılı anlatımda gelişme bölümünün içindedir. Bunların ne sıklıkta
ve hangilerinin kullanılacağı yazının içeriği ve yazarın tercihiyle ilgilidir.
Düşünceyi açma ve geliştirme yolları sayesinde soyut olan düşünce, olay, duygu ve
hayaller somutlaştırılır, okuyucunun anlayabileceği bir şekle sokulur. Yani soyut olan ne varsa
somutlaştırılarak okuyucu zihninde algılama gerçekleşir. Anlatım akılda kaldığı için öğrenme
gerçekleşmiş olur.
Tanımlama
Bir varlığı, kavramı, olayı veya durumu diğerlerinden ayırt edici özellikleriyle, yazarın
tercih ettiği öznel veya nesnel bir tutumla ne olduğunu anlattığı tek cümle hâlindeki ifadedir.
“X nedir, kimdir” sorusuna verilen cevabı karşılar. Gelişme bölümündeki herhangi bir
paragrafın genellikle giriş kısmında yer alır.
“Anlam değişmesi, bir sözün gösterdiği anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir
anlam kazanmasıdır.” (Karaağaç 2017: 50)
Örneklendirme
Konuyla ya da düşünceyle ilgili örneklerin verildiği düşünceyi geliştirme yoludur.
Gördüklerimizden, duyduklarımızdan, hayal gücümüzden, alışkanlıklarımızdan yararlanarak
örneklendirme yaparız.
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“Peguot adlı bir balina gemisinin son yolculuğunun, balinaların nasıl avlandıklarını,
geminin, sonunda nasıl battığını anlatan Moby Dick, ilk bakışta denizlerde geçen bir macera
sanılabilir. Ama insan Moby Dick’i okudukça, okuduklarını düşündükçe, kitabın derinliğini, bu
gerçek anlamını sezmeye başlar.” (Özdemir 2014: 96)
Karşılaştırma
En az iki varlık, kavram, olay, durumun benzerliklerini, farklılıklarını veya aralarındaki
ilişkiyi göstermedir. Belli bir başlık altında yapılan karşılaştırmada, bir diğeri üzerinden bir
tarafın anlaşılırlığı güçlendirilir.
“Yabancı sözcük oranının %1 olarak saptandığı Orhun Yazıtlarında (...) yazınsal bir dil
vardır. Soyut kavramların da yer aldığı bu yazıtlar, Türkçe yazı dilinin çok uzun bir geçmişi
olduğuna tanıklık eder. Uygurcada ise yabancı sözcük oranının arttığı görülür. Bu olguda,
Uygurcaya çevrilen dinsel metinlerin etkisi vardır.” (Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı 9 Ders
Kitabı 2019: 30)
Tanık Gösterme
Düşünceyi sağlamlaştırmak için aynı görüşü paylaşan önemli kişilerin sözünden
yararlanmaktır. Tanıklığına başvurulan kişinin anlatımın içeriğiyle ilgili yetkin, tanınmış
olmasına dikkat edilmelidir.
“Yalnız şu da unutulmamalıdır ki bilimde dil yalnız bir araçtır. Bu araç bilimsel yapıtın
yapısında varlığını duyurmayacak, göstermeyecek biçimde saydamlaşır. Öte yandan dil,
edebiyatın varlığı, edebiyatın hamurudur ve biçim kurmak kaygısındadır (...) Bununla birlikte
Fransız yazarı Raymond Queneau, son yıllarda bilimin tüm insancıl bilimleri birleştirme
yönünde geliştiğini, bundan dolayı edebiyatçıların bütün bu yeni buluşlardan yakalarını
kurtaramayacaklarını, gelecekte sayıların belagatine asılmak zorunda kalacaklarını söylüyor.”
(Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı 9 Ders Kitabı 2019: 19)
Alıntı Yapma
Genellikle bilimsel metinlerde başvurulan yöntemlerden biridir. Araştırmacının, kendi
görüşünü destekler bir cümle veya paragraftan kaynak göstererek yararlanmasıdır.
“Ö. Oğuz, ülkemizdeki bilimsel yapılanmayı sorgulamakta ve gerekçesini de şu
ifadelerle açıklamaktadır: ‘Özellikle geçmişe dönük kültür araştırmalarında 19. yüzyıl
paradigmalarının anlamsızlığı ve geçersizliği ortadadır…’ (Oğuz 2006: 70; 6)” (Gümüşçü
2018: 103)
Betimleme
Bir şeyi göz önünde canlandıracak şekilde detaylı olarak anlatma, tarif etmedir.
Kelimelerin birleşimi, okuyucuda tablodaki resim hissi vermelidir. Kelimelerle, zihinde bir
resim canlanmalıdır.
112

“Ancak Merdiveni tırmanıp çatı katına geldiğimizde ona daha bir alıcı gözüyle baktım.
Boylu poslu biri denemezdi. Modaya uygun, rahat bir kışlık paltosu vardı sırtında…” (Hesse
2019: 6)
Sayısal Verilerden Yararlanma
İstatistiksel bilgi, tarih, yüzdelik, oran, miktar bildirilmesi düşünceyi açarken ikna edici
yollardan biridir.
“Türk Dili, Birleşmiş Milletlerin verileriyle dünyada en çok konuşulan diller arasında
beşinci sırada bulunmaktadır.” (Şen 2016: 11)
Benzetme
Çoğunlukla tek bir cümle içinde kullanılıp istenirse açıklaması daha sonraki cümlelerde
verilen, aralarında benzerlik bulunan iki kavramı benzetme yönü kullanılarak yapılan düşünceyi
geliştirme yoludur.
“Sabiilik’te de diğer batıni ekollerde olduğu gibi sır saklamak esastı.” (Sepici 137)

5.7.3. Sonuç Bölümü
Yazının son bulduğu bölümdür. Genel olarak bu bölümde diğer bölümlerinde anlatılan
düşünceler toplanarak yazı özetlenir. Yazıda işlediğimiz, ele aldığımız konuyla ilgili nasıl bir
karar verilmek isteniyorsa bu bölümde verilir. Belli bir bakış açısı doğrultusunda geliştirilen
konunun açıklandığı, amaçlanan sonuca ulaştırıldığı, konunun bir yargıya bağlandığı bölümdür.
Verilmek istenen ana mesaj verilerek yazı tamamlanır.
Sonuç bölümünü, girişin yansıması şeklinde yazmak iyi bir yöntem olabilir. Yazıya
başladığınız gibi bitirirseniz, tüm yazınızın yeni bir anlayış yaratmada faydalı olduğunu
kanıtlamış olursunuz. Okuyucuda merak uyandırmak da önemlidir. Bu yaklaşım ile okuyucuyu
yeniden yazınızdaki diğer bölümlere yönlendirmiş olursunuz. Böylece, yazınızda
anlattıklarınızı ve ortaya koyduğunuz sonuçları kendi hayatlarında uygulama imkânını
yakalayabilirler.
Sonuç bölümünde yazıda ele aldığımız düşünceler ve bulgular yer alır ve bunlar
doğrultusunda kısa bir değerlendirme yapılır. Yazının genelinde anlatmaya çalıştığımız ana
düşüncenin geçerliliği konusunda yargıda bulunulur. Hatta sonuca bağlı öneriler de bir arada
işlenebilir.
Okuyucuya katkıda bulunacak yeni bilginin yer aldığı kısım sonuç kısmı olduğu için,
bu bölüm aslında tüm yazının üzerine kurulduğu bir temel olmalıdır.
Yazının bu kısmı en az diğer bölümler kadar önemlidir ama yazının sonunda yer aldığı
için, yazarın “artık yazacak bir şey kalmadı” diye düşündüğü noktada olabilir. Bununla birlikte
bir yazının en akılda kalan kısmı da sonuç bölümüdür.
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Bu bölümün ana özellikleri şunlardır:


Yazının ana düşüncesinin öneminin vurgulanması



Toparlayıcı olması, bütünlük hissi vermesi



Okuyucuda son bir intiba oluşturması



Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki bölüme bağlı olması.



Öykü, roman, anı gibi türlerde anlatılan olayın bitiş durumunu içerir.

5.8. Yazdıktan Sonra
İyi yazar yazısı okuyucu karşısına çıkmadan endişe duyan yazardır. Bu endişe onu iyi
ve güzel bir yazı ortaya koymaya zorlayacaktır. Kötü yazar ise yazısı okuyucu karşısına
çıktıktan sonra endişe duyan yazardır. Çünkü yazı okuyucunun karşısına çıktıktan sonra artık
yazısına müdahale etmesi söz konusu değildir. Her yazar iyi yazdığına inanır. Bununla birlikte
iyi bir yazıda yer alan duygu ve düşüncelerin hedefine ulaşabilmesi için bazı yönlerden
sorunsuz olması beklenir. Biçim, içerik, yazım kuralları, dil ve anlatım açısından sorunsuz bir
yazı okuyucuyu daha mutlu edecektir. Bundan dolayı yazımızı bitirdikten sonra ilk cümleden
son cümleye kadar yazılanları; biçim, içerik; yazım kuralları, dil ve anlatım açısından mutlaka
tekrar gözden geçirmemiz gerekecektir (Özdemir 2009: 178).
Kâğıt düzenimiz, paragraf başı yapmak, okunaklı bir yazı yazmak ve satır ve paragraf
boşluklarını düzenlemek yazının biçimsel özellikleridir.
Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, ayrı ve bitişik yazılması gereken birleşik
kelimelerin doğru yazımı, ikilemelerin ve tamlamaların arasına virgül veya başka noktalama
işaretlerinin konulmaması, soru ekinin (mı/mi/mu/mü) ayrı yazılması, yerine göre ayrı yerine
göre bitişik yazılması gereken da ve ki’lerin doğru yazılması yazım ve noktalama kuralları ile
ilgilidir. Yazım ve noktalama kuralları ile en doğru ve güncel bilgiler Türk Dil Kurumu
tarafından yayınlanan ya da kurumun internet adresinden de ulaşılabilen Yazım Kılavuzu’nda
yer almaktadır.
Yazıya uygun bir başlığın bulunması; ana düşüncenin, seçilen konunun, seçilen konu
ile ilgili anahtar kavramların net bir şekilde anlatılması, her düşüncenin farklı bir paragrafta ele
alınması, paragraflar arasında geçiş cümlelerinin olması, konu bütünlüğünün sağlanması ve
uygun düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılması yazının içerik yönü ile ilgilidir.
Cümle seçimi, anlaşılır ve açık cümlelerin kurulması, cümlelerin gereksiz uzatılmaması,
kelimelerin yerinde ve anlamına uygun bir biçimde kullanılması, cümlelerde anlatın
bozukluklarının olmaması, cümlelerin ifade edilmek istenen düşünceleri birbirine bağlaması ve
birbirinin uzantısı olması yazının dil ve anlatım yönü ile ilgilidir.
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İyi bir yazının bu özellikler açısından tekrar kontrol edilmesi yazının ve yazarının
okuyucuya ulaşmasını sağlayacaktır. Okuyucusuna pek çok anlamda ulaşan her yazı başarılı bir
yazıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yazılı anlatım, yazma eylemine dayanmaktadır. Bu eylem okuma, düşünme,
planlama ve düzgün ifade etme becerisi gerektirir, doğal olarak anlatılmak veya ifade edilmek
istenen şeyler, gelişigüzel olarak verilemez. Dolayısıyla kullanılan dil de özenli, düzenli ve
dilbilgisi kurallarına uygun olmak zorundadır. Bu bağlamda, yazılı anlatımda duruluk, açıklık,
akıcılık, yalınlık, birlik ve bütünlük, akıl ve mantığa uygunluk, yazım kurallarına uygunluk,
noktalama işaretlerinin kullanımında doğruluk vb. unsurlara bağlı kalınmalıdır.

Yazma kişisel, toplumsal ve uğraşsal bir gereksinimdir. İnsanlarla iletişim
kurmak için kişisel, insanları bilgilendirmek, onlara yön vermek, onları aydınlatmak için
toplumsal, hangi meslekten olursak olalım yazmak zorunda olduğumuz için uğraşsal bir ihtiyaç
olarak görülür.

Yazma eyleminin, yazılı anlatımın süreç gerektiren bir alışkanlık ve beceri
olduğu söylenebilir. Tasarlanan metin evvela zihinde oluşturulup düzenlenerek aşamalı olarak
planlı bir şekilde yazıya geçirilmelidir. Yazmanın aşamalarına bakıldığında planlama
(hazırlık), düzenleme, değerlendirme ve gözden geçirme ilkelerine riayet edilmelidir. Yazılı
anlatımda metni oluşturan iskelet 4 bölümden oluşur: başlık, giriş, gelişme ve sonuç.

İyi ve başarılı bir yazı yazabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.
Bunlar; gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak’tır.

Bir düşünceyi duyguyu veya bir olayı değişik yönlerden işleyip geliştiren cümle
veya cümle grubuna paragraf denir. Genellikle hüküm bildiren bir cümle ile başlayan
paragraflar, kesin çizgilerle ayrılmamakla birlikte yazının özeliğine ya da yazarın üslubuna göre
değişiklik gösterir. Paragraflar genel olarak düşünce paragrafı, duygu paragrafı, betimleme
paragrafı, olay paragrafı şeklinde sınıflandırılırlar.

Düşünceyi açma ve geliştirme yolları sayesinde soyut olan düşünce, olay, duygu
ve hayaller somutlaştırılır, okuyucunun anlayabileceği bir şekle sokulur. Yani soyut olan ne
varsa somutlaştırılarak okuyucu zihninde algılama gerçekleşir. Tanımlama, örneklendirme,
karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, betimleme, sayısal verilerden yararlanma,
benzetme düşünceyi açma ve geliştirme yollarıdır.

İyi bir yazıda yer alan duygu ve düşüncelerin hedefine ulaşabilmesi için bazı
yönlerden sorunsuz olması beklenir. Biçim, içerik, yazım kuralları, dil ve anlatım açısından
sorunsuz bir yazı okuyucuyu daha mutlu edecektir. Bundan dolayı yazımızı bitirdikten sonra
ilk cümleden son cümleye kadar yazılanları; biçim, içerik; yazım kuralları, dil ve anlatım
açısından mutlaka tekrar gözden geçirmemiz gerekecektir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden biri
değildir?
A.

Yazının amacının belirlenmesi

B.

Hedef kitlenin belirlenmesi

C.

Yazının konusu ve anlatış şekli

D.

Yazının türü

E.

Yazının uzunluğu

2. Yazılı anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanmaz?
A.

Okuma eylemine

B.

Cümle kurmaya

C.

Konuşma eylemine

D.

Yazma eylemine

E.

Noktalama işaretlerine

3. Yazılı metni oluşturan iskelet kaç bölümden oluşur?
A.

4

B.

3

C.

5

D.

2

E.

6
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4. Yazının omurgası aşağıdakilerden hangisidir?
A.

Gelişme

B.

Giriş

C.

Sonuç

D.

Başlık

E.

Özet

5. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kompozisyon yazımında rol oynayan unsurlardan
biri değildir?
A.

Hayatı iyi ve doğru anlamak

B.

Anladıklarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek

C.

Elde edilen bilgileri doğru bir şekilde aktarmak

D.

Dilin kurallarına hakim olmak

E.

Güçlü bir hitâbet yeteneği

6. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda bulunan paragraf çeşitleri arasında
sayılamaz?
A.

Betimleme paragrafı

B.

Duygu paragrafı

C.

Olay paragrafı

D.

Düzenleme paragrafı

E.

Düşünce paragrafı
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7. Kaç çeşit paragraftan söz edilebilir?
A.

5

B.

7

C.

3

D.

6

E.

4

8. Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümünde olması gereken özelliklerden değildir?
A.

Kısa ve ilgi çekici olmalıdır.

B.

Yazıda ele alınacak konu tanıtılır.

C.

Kendinden önce bir cümle olmasını gerekli kılan bağlayıcı bir öğe ile başlamaz.

D.

Konu ile ilgili örnekler gösterilir.

E.
kullanılır.

Düşünce yazılarında ilk cümlelerde tanımlama ve açıklama yöntemleri

9. Yazılı anlatımı hangi kavram ile karşılayabiliriz?
A.

Roman

B.

Öykü

C.

Makale

D.

Kompozisyon

E.

Hepsi
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10. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın yapısını oluşturan unsurlardan biri
değildir?
A.

Sesletim

B.

Giriş

C.

Sonuç

D.

Gelişme

E.

Başlık
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6. YAZILI ANLATIM TÜRLERİ I: KLASİK EDEBİYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
a. Klasik Edebiyat
Kapsam ve Alanı
Edebi Sanatlar
Milli Ruha Uygunluk
Dil ve Üslup
Türler
Klasik Türk Şiirin Tarihi Seyri

b. Tekke Şiiri
Kapsam ve Alanı
Tekke Edebiyatında Kullanılan Başlıca Türler
1.

İlahi

2.

Nefes

3.

Şathiye

4.

Devriye

5.

Nutuk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Klasik Türk edebiyatı (Divan edebiyatı) size ne ifade ediyor?

2.

Klasik Türk edebiyatı hangi yüzyılları kapsıyor?

3.

Klasik Türk edebiyatı milli bir edebiyat mıdır?

4.

Divan Şairlerinin Dili Anlaşılamaz mı?

5.

Tekke edebiyatı ile tasavvufun ilişki nedir?

6.

Tekke şiirinin dili değişkenlik gösterir mi?

7.

Tekke şiirinde işlenen konular nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Klasik
Türk
edebiyatın ve
tekke
edebiyatının
kapsamı,
devreleri.

Divan
dili.

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

 Klasik
edebiyatın
ve
tekke Türk edebiyatının kollarını
araştırarak divan ve tekke
edebiyatının ne anlama geldiğini öğrenir.
edebiyatını kavrar.
 Klasik şairlerden ve tekke şairlerinden
örnek şiirlerle bu şairlerin dili hakkında Divan ve tekke şiiri örnekleri
üzerinde
incelemelerini
bilgi sahibi olur.
geliştirerek bu şairlerin dili
 Klasik şiirin ve tekke şiirinin Türkiye hakkında fikir sahibi olur.
Türkçesine nasıl aktarılacağını örnek nesre
Divan ve tekke şairlerinin şiir
çevirilerle görür.
dünyaları
hakkında
 Klasik şairleri ve tekke şairlerinin bilgilenir.
hangi konularda şiir ve eser yazdığını
kavrar.

şiirin  Türkçe ilk şiir örneklerini tanır.

Osmanlı
Türkçesinin
yüzyıllara göre söz varlığının
 Klasik Osmanlı Türkçesi şairlerinin durumunu gözlemler.
dilini öğrenir.
Modern Türkçe ile Osmanlı
 Klasik Türk şiirinde en çok kullanılan Türkçesi arasındaki farkı
nazım şekli olan gazelin anlam dünyasını görür.
tanır.
Klasik Türk şiirinde Arapça
ve
Farsça
kelimelerin
kullanım sıklığını fark eder.

Klasik
Türk  Klasik Türk şiiri ve tekke şiiri Örnek şiirlerdeki Arapça ve
Şiiri Örnekleri örneklerini inceleyerek gazel ve ilahilerde Farsça kelimeleri öğrenir.
anlatılan konuları kavrar.
Klasik
Türk
edebiyatı
 Gazellerde ve ilahilerde kullanılan şairleriyle tekke edebiyatı
şairlerinin dil kullanımlarının
Türkçenin anlışılırlığını öğrenir.
farklılığını anlar.
 Klasik şairlerin ve sufi şairlerin söz
Klasik şiirin ve tekke şiirinin
varlığı hakkında fikir sahibi olur.
ahenk dünyası hakkında fikir
sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar


Klasik Türk Şiiri



Tekke Şiiri



Tasavvuf



Klasik Şiirin Dili



Tekke şiirinin Dili



Osmanlı Türkçesi



Gazel



İlahi
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Giriş
a.

Klasik Türk Edebiyatı (Divan Edebiyatı)

Türk Edebiyatı, divan, tekke ve halk edebiyatı olmak üzere üç koldan gelişme gösterir.
Divan edebiyatına bugün Klasik Türk Edebiyatı ya da Eski Tük Edebiyatı da denmektedir.
Divan edebiyatı, 13. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan dönemi
kapsar. Bu İslamiyet’in kabulünden sonra ortaya çıkan bir koldur. Bu kola, “Osmanlı edebiyatı,
klasik Türk edebiyatı, saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, Enderun edebiyatı” gibi başka
adlandırmalar da verilmiştir. Bu edebiyatın dili bugün neredeyse ölü bir dil olarak nitelendirilse
ve milli bir edebiyat olmadığı söylense de bunlar tartışmalı konulardır. Bu edebiyat için, insan
zekâsı, kendi yolunda varabileceği son aşamaya bu dönemde yazılan çok ünlü eserlerle
varmıştır, diyenler bulunmaktadır. Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu ilmiye sınıfındandır.
Bunların büyük çoğunluğu medreselerde iyi bir eğitim görmüş, Arapça ve Farsçayı güzelce
öğrenmeşlerdir.
Türkçenin, Klasik Türk edebiyatı döneminde Arapça ve Farsçadan birçok kelime aldığı
bir gerçektir. Fakat bunları belli ölçüde de olsa kendi milli dehasının tefekkür ve ifade sistemine
uygun hâle getirip Türkçeleştirdiği de bir gerçektir.
Divan edebiyatının altı yüzyıl gibi uzun bir süre Türk toplumu tarafından kabul edilmiş
olması, bu edebiyatın Türk milletinin ruhuna hitap ettiğini göstermektedir.
Divan şiiri, kökü bir milletin kendi hayatına ve tarihine uzanan, ama kendi dünyalarına
duydukları güven dolayısıyla farklı dünyaların ve kültürlerin birikimlerine kapılarını
kapatmayan bir anlayışın ürünüdür.
Osmanlı Türkçesi zengin bir kültür ve medeniyet dilidir. 15. yüzyılın sonlarına kadar
Osmanlı Türkçesinde gerek nazım gerekse nesirde Arapça ve Farsçanın etkisi pek fazla
görülmez. Fakat 16. yüzyıldan itibaren Farsça ve Arapçaya yöneliş artar.
b.

Tekke edebiyatı

İslamiyet’in kabulünden sonra gelişen Türk edebiyatının kollarından birisi de tekke
edebiyatıdır. Türk edebiyatında gelişen bu kol için “dinî-tasavvufî halk edebiyat, tasavvuf
edebiyatı, Türk tasavvuf edebiyatı ” gibi çok değişik adlandırmalar kullanılmıştır.
Tasavvufi zümrelerin faaliyet yaptıkları yere tekke adı verildiği için mutasavvıf şairlerin
yazdıkları eserler daha çok tekke edebiyatı içerisinde incelenmiştir. Bu eserlerin temelini
tasavvuf anlayışı oluşturur.
Sufi şairler İslam dini ve tasavvufu, Türkler arasında yayarken edebiyatın ve sanatın
gücünden faydalanmış, tekkeler etrafında pek çok eser meydana getirmişlerdir.
Bu edebiyatın ilk örnekleri Ahmet Yesevî (ö. 1166)’nin hikmetleri ile ortaya çıkmıştır.
Tekke edebiyatı 13-14. yüzyıllarda Anadolu’da ilâhi, nefes, nutuk, devriye vb. türlerle halkın
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maneviyatının güçlenmesinde büyük bir rol oynadı. Bu yüzyıllarda Kırşehir ve dolaylarında
Hacı Bektaş-ı Velî, Orta Anadolu’da Yunus Emre gibi ünlü sufîler yetişti. Mutasavvıf şairler
şiiri İlahi bir tecellî olarak görmüşler ve kendilerine özgü sembolik bir dil geliştirmişlerdir.
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6.1. Klasik Türk Edebiyatı
6.1.1. Kapsam ve Alanı
Klasik Türk edebiyatı sözü ile Osmanlı döneminde, Arapça ve Farsça kökenli
kelimelerin geniş bir oranda yer aldığı söz varlığına dayalı bir Türkçe ile ortaya konulan ve
zaman içinde kendi klasiklerini oluşturmuş bulunan bir edebiyat kastedilir. Fakat dilinin Arapça
ve Farsçadan giren yabancı kelimeler sebebiyle ağır ve süslü olması, dini kültürün izlerini
taşıması, İslamiyet’in dünya görüşünü yansıtması onun millî bir edebiyat olma özelliğini
ortadan kaldırmaz. Bu edebiyatın ürünleri dönemin şartları çerçevesinde milli bir edebiyattır.
Bu eserler Osmanlı Devleti’nin hükümran olduğu çok geniş bir coğrafyada Türkçe olarak
kaleme alınmıştır.
Türkçenin, Arapça ve Farsçadan birçok kelime aldığı bir gerçektir. Fakat bunları belli
ölçüde de olsa kendi milli dehasının tefekkür ve ifade sistemine uygun hâle getirip
yerleştirmişlerdir.

6.1.2. Edebi Sanatlar
Diğer edebiyat kolları gibi divan edebiyatı da, anlam ve söz sanatları üzerine
kurulmuştur. Bu edebiyatın metinlerinin anlaşılması biraz da divan şairlerinin kullandığı edebi
sanatların çözümlenmesine bağlıdır. Bundan dolayı edebi sanatları gereksiz görmek ya da
fantezi saymak doğru değildir.
Türk sanatının birçok kolları vardır. Divan edebiyatı diye de adlandırılan Klasik Türk
edebiyatı da bunlardan birisidir. Her sanat eseri beşerî bir ihtiyacın ürünüdür. Her devrin,
kendine göre bir sanat anlayışı olması gayet doğaldır.

6.1.3. Milli Ruha Uygunluk
Klasik Türk edebiyatının altı yüzyıl gibi uzun bir süre Türk toplumu tarafından kabul
edilmiş olması, bu edebiyatın Türk milletinin ruhuna hitap ettiğini göstermektedir. Bu uzun
süreçte kütüphaneler dolusu eser veren bir edebiyat, incelenmeye, araştırmaya değer ürünler
ortaya koymuş olmalıdır.
Tabiki, bu edebiyatı anlamak o kadar kolay değildir. Önce bu eserlerin yazıldığı
Türkçeyi yani Osmanlı Türkçesini ve kültürünü öğrenmek gerekmektedir. O kültürü elde edip
bu eserleri anlar hâle gelmek aslında üst düzey bir zevk ve düşünce dünyasına erişmek
demektir. Bilgi bize güçlükleri kolaylaştırır. Hiçbir medeni millet, mazisini, sanatını ihmal
etmez. Birçok insan Osmanlı Türkçesiyle yazılmış klasik edebiyatın ürünlerini okuyup
anlayacak düzeyde olmadığı için eleştirmektedir.

6.1.4. Dil ve Üslup
15. Yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Türkçesinde Türkçe dil unsurları ağırlıktadır.
Gerek nazım gerekse nesirde Arapça ve Farsçanın etkisi pek fazla görülmez. 16. yüzyıldan
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itibaren Farça ve Arapçaya yöneliş artar. Bu dönemde özellikle Farsçanın hem manzum hem
mensur eserlerde etkisi çoğalmıştır. Osmanlı Türkçesi kelime hazinesini geliştirme için bu iki
dilden ve başka dillerden çeşitli kelimeler alır. Bundan sonraki yıllarda şairler Arapça ve Farsça
bilgileriyle övünmek için ya da vezin ya da başka bir sebeple, edebi dildeki Türkçe “deniz, ay,
güneş, ada” vb. kelimelerin yerine, Arapça veya Farsça “bahr, mâh, mihr, cezire” gibi
kelimeleri kullanmışlardır. Ancak bu Türkçe kelimeler hiçbir zaman dilden atılma yoluna
gidilmemiş, edebi dildeki kullanım sıklıkları düşmüştür.
Bu edebiyatın ürünlerinin dil ve üslubu elbette günümüzde kullandığımız dilden;
özellikle kelime varlığı bakımından farklılık göstermektedir. Her edebiyat meydana geldiği
toplumun kültürünü, toplumsal yaşantısını ve hayatını dolayısıyla da dünya görüşünü yansıtır.
Klasik Türk şiirinin dilinin, bugün geniş bir kesim tarafından anlaşılmadığını, dolayısıyla
eskimiş bir dil olduğunu söylemek doğru olmaz.

6.1.5. Türler
Konu bakımından toplumca benimsenmiş değerler göz önünde tutularak önce tevhit,
münacat, naat adı verilen Allah ve Hz. Peygamberle ilgili şiirler bu divanların en başında yer
almıştır.
Tevhitlerde Allah’ın isim ve sıfatlarından bahsedilir, varlıkları yoktan var etmesi,
kudretinin sonsuzluğu, kâinattaki tecellileri vb. konular anlatılır. Daha çok kaside nazım
şekliyle manzum olarak yazılsa da mensur olarak yazılmış tevhitler de vardır. Münacat Allah’a
yalvarış ve yakarıştır. Şair eserinin başında en içten ve samimane duygularla Allah’a sığınır,
isteklerini ona arz eder. Naat, divanların başında, şairlerin Hz. Peygamber’i övmek, ona olan
sevgi ve saygılarını ifade etmek amacıyla kaside nazım şekliyle yazdıkları şiirlerdir.
Mesnevilerin başında yer alan naatlar ise mesnevi nazım şekliyle yazılmışlardır. Naatlarda Hz.
Peygamber’in güzel davranışları, üstün nitelikleri dile getirilir, ondan şefaat talep edilir.
Dinî konu ve şahsiyetlerle ilgili, hükümdar ve devlet adamlarını öven, onların adına
yazılanlara kaside; bu divanların asıl konusunu oluşturan ve şairin kendi dünyasına ait
duygularını dile getirdiği çoğu aşkı konu alanlara gazel adı verilir. Uzun aşk hikâyelerini, dinî
ve ahlakî konuları, destanları konu alan başka türden eserlere de mesnevi adı verilir.
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6.1.6. Klasik Türk Şiirin Tarihi Seyri
14. yüzyılda önemli mesneviler yazılmıştır, bunlardan başlıcaları şunlardır:
Gülşehrî, Mantıku’t-tayr; Âşık Paşa, Garibnâme; Şeyyad Hamza, Yusuf u Zelihâ
Bu yüzyılda Klasik Türk edebiyatı şairlerinden önde gelen isimler şunlardır:
Hoca Dehhani, Ahmedi, Kadı Burhaneddin
15. yüzyılda Mevlid adıyla da bildiğimiz Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât adlı
mesnevisi önemlidir. Etkisi günümüze kadar devam etmiş olup hâlâ önemli gün ve gecelerde
okunmaya devam etmektedir.
Bu yüzyılın önemli şairleri ise şunlardır:
Avnî mahlasıyla Fatih Sultan Mehmed; Adlî mahlasıyla II. Bayezid; Şeyhi, Divan,
Hüsrev ü Şîrîn ve Harnâme. Ahmed Paşa ve Necati’nin divanları vardır.
16. yüzyılda Osmanlı devleti, Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman
dönemlerinde en parlak devirlerini yaşamıştır. Bu yüzyılda çok önemli şairler yetişmiştir.
Bunlardan bazıları şunlardır:
Zati, Baki, Nevî, Bağdatlı Rûhî, Fuzulî.
Fuzuli’nin Şiirinden Örnekler:
Meni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem‘i yanmaz mı (Divan’dan)
****
Sağınma ki oldur menem men
Bir cân ile zindedür iki ten
Hurrem oluram ol olsa hurrem
Gam yetse ana mana yeter gam (Leyla vü Mecnun’dan)

Sanma ki o odur, ben de benim.
İki beden bir can ile yaşamaktadır.
O sevinse ben de sevinirim,
O dertlense ben de dertlenirim.
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****
İlim kesbiyle pâye-i rif’at
Ârzû-yı muhal imiş ancak
Aşk imiş her ne var âlemde
İlim bir kîl ü kâl imiş ancak
İlim öğrenerek yüksek derece elde etmek, yalnızca gerçekleşmesi imkânsız bir
arzuymuş. Bu âlemde her ne varsa aşktanmış, ilim yalnızca dedikodudan ibaretmiş.
17. yüzyılda Klasik Türk edebiyatının en fazla şair yetiştirdiği dönemdir. Bu yüzyılın
en meşhur şairleri şunlardır:
Nef’î, Nâilî, Neşâtî, Nâbî, Şeyhülislam Yahya.
18. yüzyılda gündelik hayattan başka, güzel sanatta, bilim ve teknolojide yenileşme
dönemi olan Lale Devri (1718-1730)’nin divan edebiyatı üzerinde etkisi büyüktür. Bu yüzyılın
önemli iki şairi Nedim ve Şeyh Galib’dir.
19. yüzyılda yaşanan siyasi gelişmelerin de etkisiyle Klasik Türk şiiri kendi geleneği
içinde farklı mecralara yönelmiş, şairlerin birçoğu bir önceki dönemde Nedim ile başlayan
mahallileşme akımını sürdürmüşlerdir, önelli isimler şunlardır: Leskofçalı Galib, Hersekli
Ârif Hikmet, Yenişehirli Avni Bey.

6.1.11. Klasik Türk Şiirine Örnekler
6.1.11.1. Gazel (1)
NECATÎ BEY (15. Yüzyıl)
1.

Eser itmez nidelüm âh-ı sehergâh sana
Meger insâf vire dostum Allah sana

insâf: merhamet ve adalet dairesinde hareket; seher: tan, sabahtan önceki zaman dilimi;
âh-ı sehergâh: sabah vakti çekilen ah; sehergâh: sabah zamanı.
Günümüz Türkçesi: Ey sevgili seher vakti edilen âh bile sana tesir etmiyorsa ne
yapalım, elimizden ne gelir? Meğer Allah sana insaf versin.
Divan şiirinde sevgili aşığa cefa çektiren, umursamaz ve zulmedicidir. Âşık aldığı her
nefeste sevgilinin adını tıpkı bir vird gibi dilinden düşürmezken sevgili ona akla gelebilecek
her türlü eza ve cefayı yapar. Âh çekmek âşıklığın en başta gelen şartlarından biridir.
2.

Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak
Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana
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sohbet-i mey: içki içilirken yapılan sohbet; mey: şarap, içki; mehtâb: ay ışığı, mehtap;
mâh (meh): ay.
Günümüz Türkçesiyle: Gece mehtaplı olunca şarap sohbeti hoş olur, sana ay demişiz
gel de meclise nur saç.
Divan şiirinde âşık için sevgilinin bulunduğu her yer cennet gibidir, aynı zamanda
sevgilinin olmadığı her yer de âşık için cehennemden farksızdır. Bunun için âşık meclislerinde
sevgilinin bulunmasını ister.
3.

Nidelüm devr sunarsa sana şerbet bana zehr
Bu cihân böyle olur gâh bana gâh sana

gâh: bazan; devr (devir): müddet, zaman, çağ.
Günümüz Türkçesi: Zamane (felek) sana şerbet, bize zehir sunarsa ne yapalım,
elimizden ne gelir? Bu cihan böyledir; bazen bana bazen sana…
Bu beyitte gök, gökyüzü, sema; talih, baht, kader; her gezegene mahsus gök tabakası
anlamlarına gelen felekten bahsedilmiştir. İnsanın başına gelen iyi veya kötü durumların
insanın kendi iradesiyle olmadığını, bütün her şeyin felek (kader) tarafından yazılıp çizildiğini
ifade edilmektedir. İnsan bu dünyada yaşarken hep eziyet çekmez ya da sürekli mutlu ve mesut
yaşamaz. Bazen senvinir bazen de üzülür.
4.

Levh-i çihremde okımaga hikâyât-ı gamı
Giceler subha degin şem’ tutar âh sana

levh-i çihre (çehre): yüz levhası; hikâyât-ı gam: üzüntülü, hüzünlü hikâyeler; levh: 1.
Görünen ibretli manzara. 2. Üzerinde yazı yazılabilir veya şekil çizilebilir düzlük. 3. Ayet, hadis
ve büyüklerin ders verici sözleri.
şem‘: Mum, ışık.
Günümüz Türkçesi: Çektiğim sıkıntıların hikâyesini yüz levhamdan okuman için
âh(ım) geceleri sabaha kadar sana kandil tutar.
Aşkı yüzünden ıstırap çekmekte olan âşığın bu ıstırabının tek göstergesi âhından
savrulan dumanlar ve kıvılcımlardır. Âşık bunu herkesin uykuda olduğu gün doğumunun
hemen öncesindeki zamanda (seherde) yapabilmektedir.
Bu beyitte şair çektiği ıstırabın alnından okunmasını istemektedir. Çünkü o çektiklerini
söze döküp sırrını ifşa etmeyi şanına pek yakıştırmamaktadır.
4. Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger
Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana
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encüm: yıldızlar; rehber: kılavuz, yol gösterici; şeb-i gam: gam gecesi;
âşık-ı gümrâh: yolunu şaşırmış âşık.
Günümüz Türkçesi: Eğer gözyaşı yıldızlarını rehber edinmezse, gam gecesinde
yolunu yitirmiş olan âşık sana erişemez.
Âşık dünyasından vazgeçerek kendini sevgilisine ve aşkına adamış kişidir. Kişi eğer
gerçek âşıklar makamına ulaşmak istiyorsa bu dünya ile ilgili istek ve arzularının peşini
bırakmalıdır. Ayrıca âşığın menziline ulaşabilmesi için bol bol gözyaşı dökmesi gerekmektedir.
Bu beyitte şair, âşıklığın işte bu yönünü ele almış, gam yüzünden ağlayıp kahrolmayan
bir insanın sevgilisine kavuşamayacağını anlatmak istemiştir.
5.

Gice gelmeyecegin sohbete ey dil bilürüz
Hele var gör ki ne yüzden togar ol mâh sana

sohbet: Konuşma, sevilen kimselerle yapılan toplantı.
Günümüz Türkçesi: Ey gönül, o ay yüzlü sevgilinin bizimle sohbete gelmeyeceğini
biliriz; eğer sen inanmıyorsan var da gör.
Gönül, insanın içindeki gerçek hislerini muhafaza ettiği yerdir. İnsanın yapmak istediği
pek çok şey isteği dışında önce gönülde ortaya çıkar. Yani insan, aklının kabul edemeyeceği,
gerçekleşmesi imkânsız olan bir çok şeyi gönlünden geçirebilir, onu arzu edebilir. Aşk da ilk
önce gönülde ortaya çıktığı için insanın isteğine bağlı bir olgu değildir.
Bu beyitte istem dışı his ve duygulara işaret edilmiş ve sevgilinin meclise gelmeyeceği
bilindiği halde gönlün buna rıza göstermediği ifade edilmiştir.
6.

Husrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini
Ki ebed oldı müyesser kamu dil-hâh sana

dil-hâh: gönül talebi, gönül arzusu; hâcet: ihtiyaç; müyesser: kolaylıkla olan, kolay
gelen; revâ: layık, uygun.
Günümüz Türkçesiyle: Ey sultanım! Kullarının ihtiyaçlarını karşıla, onları yerine
getir. Çünkü bütün gönül isteklerini karşılamak ebedi olarak sana verildi.
Âşık sevgilisi uğrunda bu dünya ile ilgili olan her şeyden vazgeçmiştir. Dolayısıyla
kendi isteğiyle bu dünyaya dair hiçbir şey talep etmez. Âşık sevgiliyi gönül mülkünün sultanı
kendisini ise bu sultanın kölesi olarak kabul etmektedir. Hal böyle olunca sultanın da ona itaat
eden kölesinin tüm ihtiyaçlarını karşılaması sultanlığının bir gereği olarak görülmüştür.
Mademki sultandır, o halde kölesinin ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır.
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7.

Ey Necâtî taş iken la‘l ide hurşîd bigi
Bir nazar eyler ise himmet ile Şâh sana

himmet: 1. Kalbin bütün kuvvetiyle Allah’a yönelmesi. 2. Kalp isteği ile gösterilen
ciddi gayret. 3. Allah indinde makbul ve mübarek bir kimsenin manevi yardımı ile birisini
koruması, yardım etmesi; hurşîd: güneş; la‘l: kırmızı ve kıymetli bir süs taşı, dudak.
Günümüz Türkçesiyle: Ey Necati! O padişah sana lutfedip bakarsa, güneşin madenlere
tesir ederek onlar kıymetli taşa çevirmesi gibi, sencileyin değersiz taşı yakuta çevirir.
Sevgili, gönül mülkünün sultanıdır. Âşık için sevgiliye ulaşmak veya sevgiliden bir
bakışlık iltifat görmek dünyalara bedel olduğu kadar imkânsızdır. Çünkü sevgilinin etrafında o
kadar çok rakip vardır ki sevgilinin bu kalabalıkta âşığı fark etmesi çok zordur. Ancak bütün
bu engellere rağmen sevgilinin âşığa bir nazar kılması, âşığı dünyanın en mutlu insanı
yapacaktır. Bunu için şair bu beyitte, sevgilinin bir bakışıyla değersiz bir taşın yakuta
dönüşmesi gibi kendisinin de rakipleri karşısında büyük üstünlük elde edeceğini
vurgulamaktadır.

6.1.11.2. Gazel (2)
FUZULÎ (16. Yüzyıl)
1.

Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni
Bir dem belâ-yı aşkdan itme cüdâ meni

meni: beni; belâ-yı aşk: aşk belası; âşinâ: dost, arkadaş; cüdâ itmemek: ayrı bırakmak,
uzak tutmak
Rab beni aşk belası ile aşina kıl! Bir an bile aşk belasından beni ayırma!
2.

Az eyleme inâyetüni ehl-i derdden
Ya‘nî ki çoh belâlara kıl mübtelâ meni

inâyet: iyilik, ihsan; ehl-i derd: dertliler, üzüntülü olanlar; mübtelâ: belaya
yakalanmış, âşık, tutkun.
Dert ehline ihsanını az eyleme, yani beni çok belalara müptela kıl!

3.

Oldukça men götürme belâdan irâdetüm
Men isterem belânı çü ister belâ meni

men: ben; irâdet: istek, arzu; çü: çünkü
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Ben var oldukça bela dilemekten beni vazgeçirme! Ben belayı istiyorum çünkü bela
beni istiyor.

4.

Temkînümi belâ-yı mahabbetde kılma süst
Tâ dost ta‘n idüp dimeye bî-vefâ meni

temkin: kararlılık; belâ-yı mahabbet: sevgi belası; süst kılmamak: güçsüz kılmamak,
zayıflatmamak.
Sevgi belası konusunda kararlılığımı zayıflatma ki sevgili kınayıp bana vefasız
demesin!

5.

Gitdükçe hüsnin eyle ziyâde nigârumun
Geldükçe derdine beter it mübtelâ meni

hüsn, hüsün: güzellik; ziyâde eylemek: artırmak; nigâr: sevgili; mübtelâ: belaya
yakalanmış, âşık, tutkun.
Sevgilimin güzelliğini gittikçe artır, geldikçe beni derdine daha çok müptela kıl!

6.

Men handân ü mülâzemet-i i‘tibâr ü câh
Kıl kâbil-i saâdet-i fakr ü fenâ meni

handân: gülen, neşeli olan; mülâzemet-i i’tibâr ü câh: makam ve itibara bağlanma;
kâbil-i saâdet-i fakr ü fenâ kılmak: Fena ve fakr mutluluğuna kabiliyetli kılmak;
fakr: İnsanın kendinde bir varlık görmeyip Allah’a muhtaç olduğunu bilmesi, manevi yokluk;
fenâ: İnsanın benliğini Allah’ın varlığında yok etmesi, Allah’ın buyruğu altına girmesi.

Ben kim makam ve itibar sahibi olmak kim? Beni fena ve fakr saadetine kabiliyetli kıl!
7.

Eyle zaîf eyle tenüm fürkatinde kim
Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ meni

zaîf: zayıf, güçsüz; fürkat: ayrılık, firkat; vasl: sevgiliye kavuşma, ulaşma; sabâ:
sabaha doğru esen rüzgâr, tan yeli.
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Sevgilinin ayrılığında bedenimi öyle zayıflat ki tan yelinin beni sevgiliye kavuşturması
mümkün olsun.

8.

Nahvet kılup nasîb Fuzûlî gibi mana
Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak mana meni

nahvet: kibir, gurur; nasîb: kımet; mukayyed eylememek: bağımlı kılmamak
Fuzuli gibi bana kibir nasip edip de kesinlikle beni bana bırakma Ya Rabbi!

6.2. Tekke Edebiyatı
6.2.1. Kapsam ve Alanı
Tekke ve çevresinde toplanan tasavvufi toplulukların meydana getirdikleri edebiyatın
temelini İslam tasavvufu oluşturur. Bu eserler sözlü olarak dilden dile aktarılmakla beraber
yazılı kültür ortamında da aktarılmıştır. Dini tasavvufi edebiyatta ortaya koyulan mensur
ürünlerden en önemlileri velilerin kerametlerinin aktarıldığı menakıpnamelerdir. Tasavvufla
ruhî açıdan olgunlaşma sürecine giren insan kendi varlığındaki ilahi sırrı keşfedip nefsini
eğiterek Allah’a manen ulaşmayı hedeflemelidir.
Bu edebiyatın aslî unsuru olan tasavvufun hem divan hem halk edebiyatı üzerinde derin
etkisi olduğu da bilinmektedir. Tekke şairleri sanat endişesinden çok, bulunulan hâlin ve zevkin
dile getirilmesini amaçlamışlardır.
Yüce Yaratıcıya İlahiler söylemek, yakarışta bulunmak, tasavvufun dünya görüşünü,
nefis terbiyesini anlatmak sufi şairlerin asli işlerinden birisi kabul edilmiştir.
Tekke edebiyatının ilk örnekleri Ahmet Yesevî (ö. 1166)’nin hikmetleri ile ortaya
çıkmıştır. Anadolu’daki diğer önemli isimler şunlardır: Hacı Bektaş-ı Velî (ö. 1271?), Orta
Anadolu’da Yunus Emre (ö. 1320), Hacı Bayram Veli (ö. 1430), Eşrefoğlu Rumî, Aziz Mahmut
Hüdayî (ö. 1625), Bursalı İsmail Hakkı (ö. 1725), Erzurumlu İbrahim Hakkı (ö. 1780).

6.2.2. Tekke Edebiyatında Kullanılan Başlıca Türler
6.2.2.1. İlahi
Tanrıyı övmek, O’na yalvarmak için söylenen ya da dinî ve tasavvufî konuları işleyen,
özel bir ezgiyle okunan şiirlerdir. Tanrı aşkıyla ilgili duygu ve düşüncelerden oluşan ilahîler
tekke edebiyatında en yaygın kullanılan nazım türlerinden birisidir.
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Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne âkilem ne dîvâne
Gel gör beni aşk n'eyledi
Ben yürürem ilden ile
Dost soraram dilden dile
Gurbetde hâlüm kim bile
Gel gör beni aşk n'eyledi
…….

6.2.2.2. Nefes
14. yüzyıldan itibaren şiir için kullanılan nefes kelimesini Yunus Emre de kendi şiirleri
için kullanmıştır. Nefes genellikle Bektaşî ve Alevîler’in görüş ve düşüncelerini dile getiren
manzumeler olup ''dua'' anlamına da gelmektedir.
Uyan ne yatarsın şafak sökdi
Hep niyâzlar kabûl olur sabâhdan
Hakkın divânına cümleyi çekdi
Mü’minler isteğin olur sabâhdan
Gönül pervânesi yandı tutuşdı
Aşkın kürresinde kaynadı pişdi
Seherde uyanan Hakk’a erişdi
Gâfiller uykuda kalur sabâhdan2

6.2.2.3. Şathiye
Kelimenin kökü olan şathın anlamı “sözde ölçüyü kaçırma” demektir. Tekke şairleri
tasavvuf yolunda ilerlerken belli makam ve sırları alay ya da şaka yollu olarak olarak sembolik
bir dille anlatmayı tercih ederler. Şathiye daha çok Bektaşi şairlerin baş vurduğu bir anlatım
tarzıdır. Şathiyeler Tanrı ile senli benli konuşur gibi yazıldıkları için dine aykırı hissi uyandıran
söz ya da şiirlerdir.

6.2.2.4. Devriye
Varlığın maddi âleme inişini sonra yeniden o makama dönüşünü anlatan şiirlere devriye
adı verilmiştir. Bu teorinin anlaşılabilmesi için vahdet-i vücudun bilinmesi gerekir.

Harid Fedai, “Sersem Ali Baba ve Koyun Baba Konulu şiirler”, 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü
Kongresi: Türk Halk Edebiyatı, 8. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara 2017, s. 103113.
2
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Varlığın maddi âleme inişine kavs-i nüzul, sonra yeniden o makama dönüşüne kavs-i
uruc adı verilir. İşte mebde’ ve meaddan söz eden bu harekete devir, bu konuda yazılan şiirlere
de devriye adı verilmiştir.
Devriyelere de şathiyeler gibi daha çok Bektaşî şairlerin eserlerinde rastlanmaktadır.
Şirî (ö. 1762)’nin 16 kıtalık devriyesinden bir kıta:
Cihân var olmadan ketm-i ‘ademde
Hak ile birlikte yekdaş idim ben
Var itdi bu mülki çünki o demde
Yazdım tasvîrini nakkâş idim ben

ketm-i adem: yaratılıştan önceki göreceli yokluk; yekdaş: tek, bir; mülk: varlık, âlem;
dem: an, zaman; tasvîr: resim; nakkâş: süsleme ustası, sanatkâr

6.2.2.5. Nutuk
Tarikat ulularının eğitici nitelikteki şiirleridir. Tasavvuf ve tarikatla ilgili bilgiler
tekkelerde şeyhler tarafında müritlere genellikle şiirlerle anlatılır. Bunlar arasında hem coşkulu
lirik şiirler hem didaktik şiirler bulunur. Nutuklarda daha çok Bektaşîliğin gelenek görenek âdet
ve adabını anlatmak amacıyla yazılan şiirlerdir.
Evvel tevhid sürer mürşid dilinden
Erişir cânına fazlı Hudâ’nın
Kurtulursun emârenin elinden
Erişir cânına fazlı Hudâ’nın

tevhid: Allah’ın birliğine inanma; fazl: iyilik, lütuf, ihsan; Huda: Allah;
emâre (emmâre): İnsanı kötülüklere yönelten nefsin ilk derecesi (kelimenin aslı
“emmâre”dir, vezinden dolayı emâre okunmuştur).

6.2.2.6. Mersiye
Din ve tarikat ulularının vefatından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi
hasletlerini anlatmak, dünyanın geçiciliğini vurgulamak için yazılan şiirlerdir.

6.2.3. Tekke Şiirine Örnekler
6.2.3.1. İlahi (1)
YUNUS EMRE (14. Yüzyıl)
1.

Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun
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assı: kâr, kazanç
Ben canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Kâr ve ziyandan geçtim, dükkânım
yağma olsun.
Can, en önemli, hayatî varlıktır. Burada birkaç manada kullanılmıştır. Canlar canı,
sevgililer sevgilisi yani Allah’tır. Bir de kendi canı anlamında kullanılmış. İnsan, ten ve candan
meydana gelmiştir. Canlar canını buldum, vuslata erdim, Allah’a kavuştum demektir. Onu
bulduktan sonra kendi canından geçtiğini söyler. Yani benim canımın önemi yok diyor. İkinci
dizedeki assı, kâr demektir. İnsanoğlu dünyada ne için çabalar? Kazanmak için. Bir anlamda
insanın dünyaya gelmesinde görünüş olarak bize yansıyan amaç, vahdete ermemiş insanlar için
budur. Ama Yunus, vuslata erdikten sonra, kârdan zarardan geçtiğini söylüyor. Dünyayı
dükkâna benzetiyor. Dünyayı bir kenara bıraktığını, dükkânını dağıttığını söylüyor.
2.

Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun

hicâb: perde, örtü, utanç; vasl : kavuşma; gümân: şüphe
Ben benlik zincirini kırdım, gözüme kapanan perdeyi kaldırdım ve asıl görülmesi
gerekenleri gördüm. Sevgiliye kavuştum, içimdeki bütün şüpheler yağma olsun, bitsin,
tükensin.
Bu beyitte de aynı konu işlenmeye devam ediyor. Aşk yolunda vuslata ermenin
şartlarını, yollarını gösteriyor. Kendi benliğinden geçtiğini ve gözünün perdesini açtığını
söylüyor. Belli yolları aştıktan sonra gözdeki perde açılır. Kişi, varlığın, eşyanın hakikatini daha
iyi anlar. Nefsi arınmayanların gözünde perde vardır. İkinci dizedeki dost da Tanrı
anlamındadır. Bu dizede Allah’a kavuştum demek istiyor. Yunus, Tapduk’la karşılaştıktan
sonra iç geliş gidişleri yaşamıştır. O şüpheleri nasıl bertaraf ettiğini anlatıyor. Belli bir
mertebeye gelince o şüpheleri yok olmuştur.
3.

İkilikten usandum birlik hânına kandum
Derd şarâbın içdüm dermânım yağma olsun

hân: sofra
İkilikten usandım, birlik sofrasında isteklerime kavuştum, dert ve cefa şarabını içtim,
artık dermanım yağma olsun.
Şüphenin yerini ikilik almış. İkisi de birbirine yakın şeylerdir. İkilik kelimesi, vahdet-i
vücud kavramını çağrıştırıyor. İkilikten usandığını ve birlik sofrasında, yani Tanrı’ya kavuşma,
vuslat sofrasında kandığını, ikilikten uzaklaştığını söylüyor. İlahi aşkı sofraya benzetmiş. İlahi
aşkı elde ettikten sonra, o aşkla gönlü dolmuş, kanmış oluyor. Burada kanmak, zerrelerine kadar
inanmak ve onu varlığında bütünleştirmektir. İkinci dizede, daha sonra Fuzulî’de de
göreceğimiz aşk şarabını içtiğini, aslında dert gibi görünen aşk şarabının derman olduğunu
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söylemiş. Gerçek âşık olmak zordur. Bu aşk şarabını içtikten sonra, benim dermana ihtiyacım
yok diyor. Aslında dert gibi görünen İlahi aşk, bu hale gelince kendisi için derman olmuştur.
4.
Varlık çün sefer kıldı dost anda bize geldi
Virân gönül nûr toldı cihânum yağma olsun
vîrân: yıkık, harap, mecazi olarak “gamlı, kederli” anlamındadır.
Mademki varlık sefer kıldı, sevgili ondan bize geldi, gönlüm bir virane gibi harap bir
haldeydi ama nur ile doldu; bu dünyam, cihanım yağma olsun.
Tüm varlığın Hak’tan sudur ettiği, onun tecellisi olduğu ve gönlüne Allah aşkının
dolduğunu söylüyor. Doğrudan İlahi aşkın gönlünde tecelli ettiğini ve böyle olunca viran
gönlünün aydınlandığını, nurlandığını belirtiyor. Dolayısıyla gönlü dirildikten sonra, hayat
bulduktan sonra dünyanın onun için önemi yok.
5.

Geçdüm bitmez sagınçtan usandum yaz u kışdan
Bostânlar başın buldum bostânum yağma olsun

sağınç: emel, istek
Emel ve isteklerin ağzına gem vurdum, nefsimi bastırdım. Hepsinden, her şeyden
geçtim; yazın saadetinden, kışın cefasından usandım bıktım. Bahçeler, gülistanlar buldum; bu
dünyadaki bostanım yağmalansın. Bu bulduklarımın yanında dünya nimetlerinin sözü bile
edilmez.
Bitmez tükenmez kuruntulardan, isteklerden, düşüncelerden kurtulduğunu söylüyor.
Önceden bu şüphelerle karşılaşmış. Yaz ve kış ikiliği anlatıyor. Halka daha iyi anlatabilmek
için bir yaz bir kış diye değişikliklerle karşılaştığını söylüyor. Yaz ve kıştan bahsedince, ikinci
mısrada da bağdan bahçeden bahsetmiş. O zaman Orta Anadolu’da yaşamış olan hitap ettiği
kesim, bağla bahçeyle, yazla kışla iç içe olan kesimdir. Burada doğrudan halka hitap eden
varlıklardan yola çıkmış. Bütün varlıkları veren, ortaya çıkaran Tanrı’yı buldum, bostanla işim
yok diyor. Birinci planda ne kadar ürün alacağım, kar yağacak mı vs. gibi düşünceler taşıyan
köylüye, bunlardan arınıp Tanrı aşkına kavuşmak gerektiğini söylüyor.
6.

Yûnus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum kovanum yağma olsun

Ey Yunus! Ne güzel, ne hoş demişsin, bal ve şeker yemişsin. Ballar balını en tatlı
sevgiliyi buldum, kovanım yağma olsun.
Bu son beyitte Yunus, kendinin dili iyi kullandığını, güzel söylediğini belirtmiş. Bal ve
şeker yiyen insanın ağzının tatlanacağı gibi senin söylediklerin de öyle güzel. İkinci dizede
ballar balını buldum derken; kendi söylediklerinin, ballar balını (Tanrı’yı) bulduktan sonra
kıymetinin kalmadığını söylüyor. Aslında kendi sözünün değerli olduğunu, fakat bunların
Tanrı’yı bulduktan sonra değersiz kaldığını belirtiyor.
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6.2.6.2. İlahi (2)
Aziz Mahmut Hüdayî (17. Yüzyıl)
1.

Aşka düşürdün kendüzün
Neyleyeyin gönül seni
Bir oldu gecen gündüzün
Neyleyeyin gönül seni

Tasavvufta işlenen aşk, İlahi aşk olması dolayısıyla bu yola giren her derviş o aşkın
ateşiyle yanmakta ve gece-gündüz demeden Mutlak Sevgili’ye (Allah’a) kavuşmayı arzu
etmektedir. Şiirin tamamına bakıldığında şair, gönle seslenip onunla hasbihal etmekte ve aşkın
halleri neticesinde düştüğü durumu “Neyleyeyin gönül seni” mısralarını tekrar ederek
kendisinin güçsüzlüğünü ve çaresizliğini ifade etmeye çalışmaktadır.
Aşka düşen kişinin gecesi gündüzü yoktur. Çünkü âşık yaşadığı her an sevdiğini
düşünmekte ve uyku yüzü görmemektedir. Nitekim dervişler de gece gündüz ibadet ve zikir ile
Allah’ı anmakta, ve O’na kavuşma arzusu ile yanıp tutuşmaktadır.

2.

Düşeli aşkına yârın
Yerde gökde yok karârın
Gitdi elden ihtiyârın
Neyleyeyin gönül seni

Allah yolunun yolcusu olan âşık, Sevgili’nin (Allah’ın) aşkıyla yanıp tutuştuğundan beri
çaresiz bir halde dolanıp durmakta ve hiçbir yere sığamamaktadır. Bu aşk ile âşığın elinden
düşünme yetisi gitmiş ve o Mecnun gibi nerede olduğunu bilememektedir. Bu durumda âşık
gönlüne seslenmekte ve “Bu aşka düştüğümden beri halim budur. Ben seni neyleyeyim?”
diyerek aşkın evi olan gönül karşısında güçsüzlüğünü dile getirmektedir.

3.

Hak ile her kim bilişdi
Vâdî-i hayrete düşdü
Aşk deryâsı başdan aşdı
Neyleyeyin gönül seni

Yukarıdaki dörtlükte vadiye benzetilen hayret, tasavvufta bir makamdır. Tasavvufta
haller ve makamlar vardır. Haller geçici, makamlar süreklidir. Derviş bir makamdan diğerine
geçerken bir şaşkınlık geçirir. Bu, hayret merhalesidir. Bu merhalede her şeye hayran olan
derviş, sonra bunun sebebini düşünür, yavaş yavaş bir şeyler anlamaya, idrak etmeye başlar.
Bunun neticesinde aslında yerinin orası olmadığını anlayan yol eri, Allah'ı idrak ile en son
142

makama yani fenafillâha ulaşır. İşte fenafillâha erişebilmede hayret makamı son merhaledir.
Nitekim her kim ki Hak yoluna girer ve o yolda mertebeler kat ederse, o kimse hayret vadisine
düşer ve aşk deryasına batar.

4.

Âşık olaldan dîdâra
Derd ile kaldın âvâre
Döymez oldun intizâre
Neyleyeyin gönül seni

Sevgili’nin yüzüne âşık olan kişi, âşık olduğu günden beri derde düşmüştür ve avare bir
şekilde ayrılık acısıyla yanmaktadır. Kişinin İlahi aşka mazhar olması, Bezm-i Elest’te
gerçekleşmiştir. Nitekim Allah’ın ruhları yarattığında “Elestü birabbiküm?” sorusuna karşılık,
bütün ruhlar “Belâ” diyerek O’na olan kulluğunu ilan etmiş ve orada Allah ile birlikte olmanın
güzelliğinin hazzını, bu dünyada aramakta yeniden o güzelliğe kavuşabilmeyi arzu etmektedir.

5.

Aşk ile hoş oldu başın
Ma’şûk ile oldu işin
Kalmadı gayrı teşvîşin
Neyleyeyin gönül seni

Âşık, aşka düştüğünden beri maşukunun (sevgilisinin) izindedir ve ondan başka her
türlü üzüntü ve meşguliyeti bir tarafa bırakmıştır. Hakikat yolunun yolcusu da âşık olduğu
Allah’tan gayrı her ne varsa bir trafa bırakmış ve O’nun ayrılığından başka üzüntüye, kedere
yüreğinde yer vermez olmuştur. Çünkü onun başı bu aşkın şarabıyla hoş olmuştur ve o,
maşukundan başka bir şey istememektedir.

6.

Bir gün Hak’dan ihsân ola
Her müşkil iş âsân ola
Her derdine dermân ola
Neyleyeyin gönül seni

Bir gün Allah, âşık olan kuluna lütufta bulunur ve her zor iş kolaylaşır. Çünkü her derdin
dermanı Allah’tır ve aşk derdinin dermanı da yine O’dur. Bütün bunları idrak eden şair, bu
düşüncelerle Hakiki Sevgili olan Allah’a ulaşmayı gaye edinmiştir.
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7.

Ma‘şûkdan ericek kemend
Uşşâkı eyler kayd u bend
N’itsin Hüdâyî derd-mend
Neyleyeyin gönül seni

Sevgili’den kement erince ve o, bu kement ile âşıkları bağlayınca dertli Hüdâyî daha ne
yapabilir ki? Hüdâyî, öyle bir aşka giriftar olmuştur ki ona Sevgili’den başka hiçbir şey derman
olmayacaktır. O, bunun farkındadır ve bu aşk ateşine yanmaktan başka elinden bir şey
gelmemektedir. Nitekim âşık olan kişi daima dertlidir ve derdinin dermanının sevgiliden
başkası olmadığını da çok iyi bilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a.
Eski Türk edebiyatı b. Klasik Türk edebiyatı c. Osmanlı edebiyatı d. Genel Türk
edebiyatı e. Yüksek Zümre Edebiyatı
2.
hangisidir?

Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden

a.

Milli bir edebiyat olduğu için

b.

Geniş bir coğrafyada yayıldığı için

c.

Türkçe yazıldığı için

d.

Kendine özgü kuralları olduğu için

e.

Fars edebiyatından çok etkilendiği için

3.

Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

a.

Askeriye

b. Esnaf

c. İlmiye

d. Hukuk

e. Seyfiye

4. Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
a.
Tabiat tasviri
b. Ruhun çeşitli halleri
c.
Nefsin yüksek mertebeleri
d. Varlığın maddi âleme inişi ve o makama yeniden dönüşü. e. Ahiret âlemine varış
5. Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a.
Tanrı’nın yüceliği
b.
Hz. Peygamber’e övgü
c.
Tanrı’ya yalvarma
d.
Padişahın övgüsü
e.
Tanrı’nın birliği
6.

Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger
Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana

Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?
a.

kılavuz

b. yıldız

7.

Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

a.

13. yüzyıl

c. ay

b. 15. yüzyıl c. 14. yüzyıl

d. yol

d. 16. yüzyıl

e. yön

e. 18. yüzyıl
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8.

Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak
Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana

Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a.

bahçe

b. ay

d. yıldız

c. yaprak

e. ağaç

9. Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun

Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
b. güzellik

c. fayda, kazanç

a.

Zarar, ziyan

10.

Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum

d. arzu

e. dert

Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun
Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?
a.

Yaş

b. kirpik

c. alın

d. perde

e. kumaş

Cevap Anahtarı
1. d

2. d

3. c

4. d

5. b

6. a

7. c

8. b

9. a

10. d
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7. YAZILI ANLATIM TÜRLERİ II: ŞİİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Şiir ve Şiir Dili
7.2. Şiirin Unsurları
7.2.1. Ölçü/vezin
7.2.1.1. Hece Ölçüsü
7.2.2. Kafiye
7.2.3. İç Kafiye (Uyak)
7.2.3.1. Aliterasyon
7.2.3.2. Asosans
7.3.Konularına Göre Şiir Türleri
7.3.1. Lirik Şiir
7.3.2. Epik Şiir
7.3.3. Pastoral Şiir
7.3.4. Didaktik Şiir
7.3.5. Dramatik Şiir
7.3.6. Satirik şiir
7.4. Modern Şiir Anlayışıyla Ortaya Çıkan Yeni Şiir Şekilleri
7.4.1. Serbest Şiir
7.4.2. Mensur Şiir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Şiir sanatı neden anlatım türlerinin kökenini oluşturur?
2. Şiir nedir? Şiirin özellikleri nelerdir?
3. Şiirde iç ahengi sağlayan unsurlar nelerdir?
4. Konularına göre şiir çeşitleri kaça ayrılır, genel özellikleri nelerdir?
5. Düz yazı ile şiir arasında ne gibi farklar vardır?
6. Nesir (düz yazı) şeklinde şiir yazılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Şiir ve şiir dili

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Şiirin
ve
özellikle Konuya
dair
modern şiir anlayışının tanımlamalar yapıldı.
ne
olduğu,
hangi
zeminler üzerinde inşa
edildiğini kavrar.

çeşitli

Şiiri oluşturan temel
unsurlar
nelerdir,
bunların
özellikleri,
şiirde
nasıl
uygulandığını öğrenir.

Konu hakkındaki kuramsal
kaynaklardan istifade edilir ve
konuyla ilgili literatürden
genel bir perspektif edinilmesi
sağlanır.

Konularına göre lirik
şiir, epik şiir, dramatik
şiir, didaktik şiir ve
pastoral
şiirin
Konularına göre şiir
özelliklerini kavrar.
türleri

Konu hakkındaki gerekli
kaynaklardan istifade edilerek
örneklere
uygulanması
sağlanır.

Şiirin unsurları

Serbest şiir

Serbest şiirin tarihsel Kuramsal
kaynaklardan
gelişimi,
genel istifade edilir ve örneklere
özellikleri,
önemli uygulanması sağlanır.
isimlerini bilir.

Mensur şiir

Mensur şiirin tanımını,
Batı’da ortaya çıkışı ve
Türk edebiyatına geçişi
ve genel özelliklerini
kavrar.

Konu
hakkındaki
kaynaklardan istifade edilir ve
edebiyat tarihi literatüründen
genel bir perspektif edinilmesi
sağlanır.
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Anahtar Kavramlar


Şiir



Şiir dili



Şiirin unsurları



Ölçü/vezin



Kafiye



Lirik şiir



Epik şiir



Didaktik Şiir



Pastoral Şiir



Dramatik şiir
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Giriş
Pek çok edebiyat tarihçisine göre bütün anlatım türlerinin kaynağı şiirdir. Bir başka
deyişle şiir tüm edebî türlerin anasıdır. “Önce söz vardı.” diye başlar kitap. Eski Yunan dilinde
“söz” kavramını karşılamak için üç sözcük vardı: Mythos, epos, logos. Mythos, söylenen ya da
duyulan sözdür ve masal, öykü, efsane anlamlarına gelir. Epos, daha değişik anlam taşır. Belli
bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür o. Ozanın sözünü tanımlayan epos böylece
şiir, destan, ezgi anlamlarına gelir. Logos ise gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir.
Tüm edebî ürünlerin ya da türlerin anası şiir olarak tanımlandığına göre “önce şiir vardı”
biçiminde bir saptama yapmak yanlış olmaz. İlkel insanın geliştirdiği belirli anlamlar yüklediği
sesler toplamına şiir denilse de bu gerçekte herhangi bir sanatsal kaygı duyulmadan oluşturulan
bugünkü bağlamda algılanan şiirden çok uzaktır.

153

7.1. Şiir ve Şiir Dili
Çağlar boyunca dünyanın her yerinde edebiyat tarihçileri, yazı ustaları, şairler ve
düşünürler şiirin ne olduğunu, içeriğini, ses yapısını açıklamaya ve şiiri tanımlamaya
çalışmışlardır; ancak şiirin kesin bir tanımı da yapılamamıştır. Yapılan tanımların ortak yönünü
ise dilin kişiselliği ve gizemliliği oluşturmaktadır. Kleber Haedens: “Şiir tarif edilebilseydi yüz
türlü değil, bir türlü şiir tanımı olurdu.” diyor. Melih Cevdet Anday ise “çıkar yolun şiiri
tanımlamaktan vazgeçmek” olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre: “Tanım akıl işidir. Şiir ise
akıl dışıdır.” Yahya Kemal, şiiri kalpten gelen bir durumun dile yansıması olarak nitelerken
Recaizade Mahmut Ekrem şiiri düşünce, duygu ve hayal olarak kabul eder (Birinci, 2009: 355).
Şiirin farklı ve orijinal tanımlarından birisini de Abdülhak Hamit Tarhan yapmıştır: “En güzel
en büyük, en doğru şiir, bir hakikat-i müdhişenin tazyiki altında hiçbir şey söylememektir. İnsan
bazı kere hatırına gelen bir hayali tanıyamaz, o kadar güzeldir. Zihninden uçan bir fikre
yetişemez, o kadar yüksektir. Kalbinde doğan bir hissi bulamaz, o kadar derindir. Bu acz ile bir
feryat koparır, yahut pek karanlık bir şey söyler, yahut hiçbir şey söylemez de kalemini ayağının
altına alıp ezer, bunlar şiirdir.” (Tarhan, 1982:38).
Doğan Aksan’a göre şiir gerek içerik ve öz, gerekse söze dönüştürme ve sunuluş
açısından özgün, etkilemeye, duygulandırmaya yönelik, yaratı niteliği taşıyan bir söz sanatı
ürünüdür. Ahmet Haşim ise şiiri “resullerin sözü” ne benzetmektedir. Mallarme şiir için:
“Tesadüfün kelime kelime yenilmesidir.” demektedir. Necip Fazıl ise “esrarlı bir âhenk ve
mânâ sentezi” olarak görmektedir şiiri.
Her çağ kendi şiirini yaratır. Bir başka deyişle şiir de gelişir ve değişir. O halde şiir her
çağın şiir anlayışına göre yeniden, yeniden tanımlanmaya devam edecektir; ancak şiirin “dil
içinde özel bir dil” olduğu gerçeği değişmeyecektir. Burada şu da hatırda tutulmalıdır: Her
nazımla yazılan şiir değildir. Buna ilk dikkat çeken ve bir ayrım yapan Recaizade Mahmut
Ekrem’dir: “Her mevzun ve mukaffa lakırdı şiir olmak lazım gelmez. Her şiir, mevzun ve
mukaffa bulunmak iktiza etmediği gibi...” (Takdir-i Elhan, 1886).
Şiir, bilgi aktarmak için yazılmaz. Şiirin aktardığı şey bilgi değil yaşantıdır. Şiir,
duygulardan, imgelerden, düşlerden ve özlemlerden oluşmuş bir yaşantı birikiminin ürünüdür.
Şiir özel bir düşünme biçimidir, yani imge yoluyla düşüncedir. Şiirin ana yapı taşıdır imge,
çünkü duyularla algılanan varlıkların, durumların zihindeki görüntüleri, bunların şiire yansıyış
biçimleridir imgeler. Şiirin akıldan çok yüreğe seslenmesi de bununla açıklanabilir. Bunu
Cemal Süreya şöyle dile getirir: “Dünyaya iki türlü bakmaktan söz edilebilir. Kafa ile bakmak,
yürekle yani duygularla bakmak. Bilim bunların birincisini sağlar bize. Kafa yoluyla elde edilen
bilgilerin belli başlı yoludur bilim; ancak dünyayı incelemenin tek olanağı değildir bu. Hatta
bir yerde, en iyi yolu da değildir belki. Basit bir örnek vermek için bir atı ele alalım. İki türlü
anlatabiliriz atı:
a) At: Binme, yük çekme ve taşıma gibi hizmetlerde kullanılan ve toynaklıların tek
parmaklı alt takımından olan hayvan.
b) Düştü, Harran Ovasından getirdiği tay
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Perçemi mavi boncuklu.
Alnında akıtma
Üç topuğu ak
Eşkindi hovarda, kıvrak,
Doru, seglâvi kısrağı
Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde!
Bunlardan birisi Türkçe sözlükten alınma, öbürü Ahmet Arif’in bir şiirinden. Hangisi
bir atı daha iyi canlandırıyor sizde? Birisi, bilimsel tanımlama, bütün atların ortak çizgilerinden
meydana geliyor; diğeri, şiirsel tasvir, şairin tanıdığı bir attan bizlerin ayrı ayrı tanıdığımız
atlara geçiliyor. Hiç kuşkusuz buradaki iki at görünümünü karşılaştırmamak gerek; çünkü
bilimsel tanım atı bir olgu olarak alıyor. Şiirsel tasvir ise bize onun rengini, çizgilerini, seslerini
getiriyor. Aynı olguyu duygu yönünden ele alıyor.”
İmge bir bakıma zihinde görüntüler kurma, oluşturma, düşünsel bir resim vücuda
getirme işidir ve şiirsel anlatım da büyük ölçüde imgelere dayanır. Şiirin güzelliği imgelerin
diriliğine ve ustaca oluşturulmuş olmasına bağlıdır.
Eleştirmenler şiirde sözcüklerin temel anlamlarından çok, temel anlamları dışında
kullanıldıklarını belirtmektedirler; çünkü şairler sözcüklerin anlamlarını genişleterek yeni ve
diri anlamlar oluşturmaya çalışırlar. Böylece şiire özgü bir söyleyiş yaratırlar.
Ölçü ve uyak nasıl şiiri belirleyen temel ögeler değilse, anlam da şiiri belirleyen temel
öge değildir. Bu nedenle şiirde anlam ilk bakışta kendini ele vermeyebilir. Şiirin şiirselliği
anlamdan öte başka ögelerden kaynaklanır. Ritim, ezgi, imge, çağrışım zenginliği,
bağdaştırmalar vb. şiiri şiir yapan unsurlardır. Şiirde çağrışım, imge, duyular, duygular ve sezgi
önemli yer tutar. Anlatım ise düzyazı türlerine göre daha kapalı, söyleyiş daha ritmik ve algılar
daha ön plandadır (Gökalp Alpaslan, 2009: 174).
Şiir, insanın ve dilin özüdür. Şiir dili de insanın özünden, içinde yaşadığı toplumdan,
kültürden ve dilden doğduğu için ona çok benzer. Şiir dili, şairin kendi öz dilini en uç noktalara
kadar kullanmasıyla zenginleşir. Beslenme kaynağını, gelişme yeteneğini kendi ana dilinden
alan şair, kurduğu imgelerle, çağrışımlarla ve ritimlerle oluşturduğu şiirini yarınlara bırakır.
Valery’ye göre, şiir dil içinde bir dildir. Şiir dilinin işleyişi, kullanılışı daha özeldir. Nasıl ki
musikide ses, resimde renklerin kullanılması önemli ve o sanat için esas malzeme ise şiir için
de dil öyledir. Şiirin yaşama gücü, yarınlara kalması dilden gelir. Tanpınar’ın ifadesiyle:
“Sanatta dil vasıta değildir; bizzat sanatın cevheridir. Bir şeyi söylemek, her şeyden evvel
söylemek ve en mükemmel söylemektir.” (Karaalioğlu, 1966: 23). Şair, dilin gelişmesinde,
dilin sınırlarının genişlemesi ve esnemesinde önemli bir etkendir. Kelimeler şiir dilinde farklı
anlamlar kazanır. Kısaca şiir; bir yandan dilin ortak kelimeleriyle iletilen bir anlatım sanatı iken
bir yandan da kelimelerdeki ses olanaklarını etkiyle yoğunlaştıran bir ahenk dikkatidir.
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7.2. Şiirin Unsurları
İnsan ruhuna hitap eden şiir, bir üslup işidir. Şiir yazan ya da söyleyen şair, duygularını,
düşüncelerini, hayallerini kelimelerle, mısralarla, beyitlerle, dörtlüklerle dile getirir.
Kelimelerle yeni bir dünya kuran şair, asırlarca kullanıla gelen bir dilin en güzel kullanımını
şiirine yansıtır. Dolayısıyla şiir yazılan ve söylenilen dilin en güzel ifade edilme şekli ve dili en
mükemmel kullanma şeklidir. Kelimeler orada zenginlik kazanır, insana farklı çağrışımlar
yaptırır ve yeni ufuklar açar.
Edebiyatta nesir (düzyazı)nın karşıtı olarak kullanılan nazım, vezinli, kâfiyeli söz
dizisi”, “bir anlatımda yer alması gereken sözleri, aralarında ölçü ve ahenk uygunluğu
sağlayacak şekilde alt alta dizmek” şeklinde tanımlanabilir. (Kubbealtı lugati). Nazımla yani
şiir şeklinde yazılmış eserlere “manzum eser”, bunların kısa olanlarına da “manzume” adı
verilir. Manzum eserde, alt alta dizilen ya da şiirdeki her bir satıra mısra/dize denir.
Duygu ve düşünceyi mısralar halinde anlatmaktaki temel amaç, anlatımda ritim elde
etmek, duygu ve aktarılmak isteneni en etkili ve öz olarak anlatmaktır. Bu bakımdan manzum
eser, aralarında duygu ve düşünce birlikteliği bulunan mısraların bir araya gelerek oluşturduğu
bir bütündür. Bu bakımdan şiiri oluşturan unsurlara kısaca göz atmak gerekir. Ölçü, kafiye ve
şekil nazmı meydana getiren üç temel unsurdur.

7.2.1. Ölçü/Vezin
Manzum yazılarda hecelerin belli şekil ve sayıda sıralanışından meydana gelişini
tanımlayan ölçü/vezin bütün dillerde vardır. Hecelerin sayısı ya da ses değeri bakımından eşit
olmasına dayanan ölçü, kaynağını da ait olduğu dilden alır. Ölçü mısralar arasında ritmi
sağlayan unsurdur. Türkçenin ses yapısına ve özelliğine uygun olması açasından milli ölçü
birimi olarak kabul edilen “hece ölçüsü”nün yanında XI. yüzyıldan başlayarak yirminci
yüzyılın ilk çeyreğine kadar yaygın olarak kullanılan “aruz ölçüsü” de kullanılmıştır.

7.2.1.1. Hece Ölçüsü
Mısralardaki hece sayısının eşitliğine dayanan hece ölçüsü, Türkçenin ses özelliklerine
bağlı olarak ritim oluşturma yoludur. Hece ölçüsünün temelini “kalıp” olarak adlandırılabilecek
unsurlar oluşturur. Bu kalıplar belli sayıda hece kümeleri veya durak noktalarından oluşur.
Durak noktaları, bir mısradaki hece kümelerinin aralarındaki kopma noktasından ibarettir.
Burada önemli olan nokta bölünme noktasının kelime ya da kelime grubundan sonra gelmesine
dikkat edilmesidir. Ancak her zaman mısralardaki durak noktaları benzerlik göstermez, yani
bentlerdeki mısralar arasında durak noktaları farklı olabilir (Dilçin, 1983: 40). Türk halk
şiirinde genel olarak hece ölçüleri dört ile on altı arasında değişir. Modern Türk şiirinde yaygın
olarak on birli hece kalıbı kullanıldığı söylenebilir.
Yüreğim bağlandı + her bir sözüne,
Kara kaşlarına, + kara gözüne
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Siyah kakülünü + dökmüş gözüne,
Uzanıp birkaç tel + çalasım geldi
(Yusuf Ziya Ortaç)

Sabahtan beridir + ince bir yağmur
Yağıyor soğuk bir + sisle karışık
Kafesler kapanmış + sokaklar çamur,
Dışarda ne bir ses + ne de bir ışık.
(Orhan Seyfi Orhon)

7.2.2. Kafiye (Uyak)
Kafiye (uyak) şiirde ahengi ve ritmi sağlayan unsurlardan birisidir. Mısra sonlarındaki
ses benzeşmesine kafiye denir. Bir tek ünsüzün benzeşmesinden meydana gelen yarım kafiye;
bir ünlü bir ünsüz harf benzeşmesinden meydana gelen tam kafiye; ikiden fazla ses
benzeşmesinden meydana gelen zengin kafiye gibi çeşitleri vardır.
Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum,
Kimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordum,
Hülyamı tutan bir büyü var onda diyordum,
Gördüm: Dişi bir parsın ela gözleri vardı.
(Yahya Kemal Beyatlı)
Öldük ölümden bir şeyler umarak.
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.
Nasıl hatırlamazsın o türküyü,
Gök parçası, dal demeti kuş tüyü,
Alıştığımız bir şeydi yaşamak.
(Cahit Sıtkı Tarancı)
Kafiyeden sonra tekrarlanan, aynı harflerden oluşan kelime veya eklere de redif denir.
Ancak redif modern şiir anlayışında Tanzimat, Serveti Fünun, Fecr-i Ati ve Cumhuriyet dönemi
şairlerinin bir kısmında divan ve halk şiirinin tesiri ile devam etse de serbest şiir anlayışında
pek kullanılmamıştır (Dilçin, 1983:40). Ancak kimi şairlerde söze bir ses değişikliği vermek,
anlama bir güç katmak ya da yeni bir duygu ve düşünceye ortam hazırlamak için şiirin herhangi
bir beytinde redif kullanılmıştır.
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Aradan yıllar geçti, işte o günden beri
Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim.
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim,
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..
(Faruk Nafiz Çamlıbel)

7.2.3. İç Kafiye (Uyak)
Şiirde ahenk oluşturma kaygısıyla bir mısrada yer alan kelimeler arasında, çeşitli
boyutlarıyla cereyan eden ses benzerlikleri ortaya çıkar. Bunlara da aliterasyon ve asonans
denir.

7.2.3.1. Aliterasyon
Şiiri oluşturan dizelerde belirli ünsüzlerin tekrarlanmasıyla meydana gelen uyuma
aliterasyon denir. Aşağıdaki beyitte “d, n, y” ve “l, n, z” ünsüzlerinin tekrarı ile aliterasyon
sağlanmış olur.
Dalgın duruyor rüzgârın ahengini dal dal
Baktım süzülüp geçti ufuktan iki sandal
(Yahya Kemal Beyatlı)

7.2.3.2. Asosans
Şiiri oluşturan dizelerdeki belli ünlü seslerin tekrarından oluşur. Bazen de dizedeki
belirli ünlüler yanlarına birtakım ünsüzleri de alarak oluşturdukları hecelerin belli aralıklarla
tekrarlanmasından meydana gelir. Aliterasyon ve asonansın bir arada kullanıldığı örnekler de
vardır:
Bin altı akınlarda çocuklar gibi şendik.
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
(Yahya Kemal Beyatlı)
Savrulmada gül şimdi havâda
Gün doğmada bir başka ziyâda
(Ahmet Haşim)
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Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gâib eyleyen kuş gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar
Ey kulübün sürûd -ı şeydâsı
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdası
Kapladı bir derin sükûta yeri karlar
(Cenab Sahabettin)

7.3. Konularına Göre Şiir Türleri
Şiir türleri ilk kez Aristoteles’in Poetika adlı eserinde belirtilmiştir. Bugün de bu
eserdeki tanımlara göre ayrım yapılır.

7.3.1. Lirik Şiir
Yunanca “lyrikos” kökünden gelmektedir. Kelime olarak coşkun ve esinle dolu anlamı
taşır. İçten gelen her çeşit özlem, aşk, ölüm, ayrılık acısı, özlem, dilek ve hayal gibi duyguların
coşkulu bir dille anlatıldığı şiirdir. Eski Yunanda şairlerin şiirlerini telli bir saz olan “lir” ile
söylemelerinden kaynaklı olarak böyle adlandırılmışlardır (Kavcar, Oğuzkan, Aksoy, 2007:
75). Lirik şiir, duyguların dilidir; ancak lirik şiir için kesin ve değişmez kuralları olduğunu
söylemek de mümkün değildir. Günümüzde eleştirmenler, lirik şiir tespitinde yapıdan çok
içeriğe yönelirler. Türk edebiyatında çok yaygın olarak kullanılan bu türde pek çok şair güzel
örnekler vermişlerdir.
Rindlerin Akşamı
Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç;
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece.
Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince,
Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül!
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül.
(Yahya Kemal Beyatlı)
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Serenad
Yeşil pencereden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına.
Gözlerinde bulut, saçlarında çiğ.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben akşam bahar getirdim sana.
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.
(…)
(Ahmet Muhip Dıranas)

7.3.2. Epik Şiir
Yunanca “epos” kökünden gelen epik, daha çok destan türünde kullanılan şiire işaret
eder. Konularını olağanüstü kahramanlıklardan, ulusların yaşamını derinden etkileyen savaş,
göç, kahramanlık, yiğitlik, yurt sevgisi gibi tarihsel ve toplumsal olaylardan alır. Bu olaylar,
daha çok milletlerin tarihi ve psikolojik özelliklerinin oluşumlarında belirleyici rol oynayan
önemli ögelerdir.
Epik şiirler, hem yaşanmış olaylara hem de birtakım söylencelere dayanır. Bu tür şiirler,
sadece tarihi ve psikolojik ögeler taşımakla kalmaz, ait oldukları toplumun gelenekleri, hayatı
anlamlandırma yaklaşımlarını ve yaşam biçimlerini de yansıtır. Epik şiir konusunu tarihten alır
ve destanlar ilk epik şiirler olarak bilir.
Epik şiirler tıpkı destanlar gibi doğal ve yapay olmak üzere iki başlık altında incelenir.
Doğal epik şiirlerin ortaya çıkışının tarihi çok eskiye dayanır. Bunlar kimler tarafından
söylendiği unutulmuş, zaman içerisinde eklemeler, değişiklikler yapılmıştır metinlerdir. Kırgız
Türklerine ait Manas Destanı bunların en çok bilinenidir. Yapay olanların tarihi daha yakın
dönemlere aittir. Çağdaş epik diye adlandırılabilecek bu tür, uzun ve konulu şiirdir.
Olağanüstülüğün yerini, toplumsal gerçeklik ve insan yaşantısı almıştır. Bu türde de doğaya ait
ögeler görülmektedir (Çetin, 2012:125-151).
Zengin bir destan geleneğine sahip olan Türk şiirinde Alper Tunga Destanı, Manas
Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Saka Destanı ve Battal Gazi Destanı gibi
destanlar vardır. Yakın dönemlerde destan kurallarına uygun olarak şairler tarafından yazılmış
destan örnekleri de çoktur. Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı, Fazıl Hüsnü
Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı, Ceyhun Atuf Kansu’nun Sakarya Meydan Savaşı, Cahit
Külebi’nin Atatürk Kurtuluş Savaşında adlı destanları gibi.
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Şeyh Bedreddin Destanı’ndan bir parça:
Sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi,
duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler,
gümüş ibriklerde şarap,
bakır lengerlerde kızarmış kuzular nar idi.
Öz kardeşi Musa’yı ok kirişiyle boğup
yani bir altın leğende kardeş kanıyla aptest alarak
Çelebi Sultan Memet tahta çıkmış hünkâr idi.
Çelebi hünkâr idi amma
Âl Osman ülkesinde esen
bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgâr idi.
Köylünün göz nuru zeamet
alın teri timar idi.
Kırık testiler susuz
su başarında bıyık buran sipahiler var idi.
Yolcu, yollarda topraksız insanın
ve insansız toprağın feryadını duyar idi.
Ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar
köpüklü atlar kişner iken
çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi
tarumar idi.
Velhasıl hünkâr idi, timar idi, rüzgâr idi,
ahüzar idi.
(Nazım Hikmet)

Mohaç Türküsü
Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle
Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!
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Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;
Allâh'a giden yolda meleklerle karıştık.
Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından!
Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber;
Bizler gibi olmuş o yiğitlerle berâber.
Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;
Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden.
(Yahya Kemal Beyatlı)

7.3.3. Pastoral Şiir
Doğayı, doğa güzelliklerini, çoban yaşamını, aşk, macera konularını da barındırarak
anlatan şiir çeşididir. Kaynağını Eski Yunan’dan alır. Bugün, tam anlamıyla pastoral şiir
yazılabilmesi, sanayi ve teknolojinin hâkim olduğu bir çağda yaşanılması nedeniyle; mümkün
olamamaktadır. Bu durum, pastoral şiirin tanımını genişletilerek çözülmüştür. Bugün, doğa
sevgisinin yoğunlukla işlendiği, doğaya yönelimin ön plana çıktığı şiirlere de pastoral şiir
denilmektedir.
Kır Şarkısı
Tam otların sarardığı zamanlar
Yere yüzükoyun uzanıyorum.
Toprakta bir telaş, bir telaş
Karıncalar öteden beri dostum.
Ellerime hanımböcekleri konuyor,
Ne şeker şey onlar!
Uç böcek, uç böcek diyorum,
Uçuyorlar.
Pan’ın teneffüsü bile
Ilık, okşamakta yüzü,
Devedikenleri, çalılıklar, vesaire,
Bir âlem bu toprakların üstü.
Tabiatla haşır neşir
Kırlarda geçen ikindi vakti,
Sakin, dinlenmiş, rahat,
Bir gün daha bitti.
(Behçet Necatigil)
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Munzur Dağları
Ovada kızıl bir granit seli
Bir heykel uzaktan Munzur Dağları!
Sanki bir canavar, hançer pençeli
Göklere sıçrayan Munzur Dağları!..
Kopuyor boynunda her kızıl şimşek
Gürleyen sesinden gökler çökecek;
Gerilmiş sırtında kar benek benek
Kükremiş bir kaplan Munzur Dağları...
(Ömer Bedrettin Uşaklıgil)

7.3.4. Didaktik Şiir
Yunanca “didaktikos”tan türemiştir. Bilgilendirme, bir düşünceyi açıklama, öğüt verme
amacı güden, kişisel duygulardan çok düşünceye yönelen ve öğretme duygusunun ağır bastığı
bir şiir türüdür. Din, ahlak, felsefe, sanat, bilim gibi konularda okura öğüt ve bilgi verme, onu
yönlendirme amacı güder. İlkçağlardan itibaren kullanılmıştır. Manzum hikâyeler ve fabllarda
kullanılır.
Didaktik şiir (fabl) örneği:
Yüksek, kocaman bir asmaydı geyiğin yurdu
Bu asmanın yaprakları arasına dalar,
Bütün düşmanlarından rahatça korunurdu.
Köpekleri yanıldı sanıp bir gün avcılar
Döndüler, bir felaketten kurtulmuştu yine.
Ama o nankörlük etti velinimetine!
Yemeye başladı yapraklarını asmanın.
Köpekler bu gürültüyü duyunca
Yetişip boğazladılar; budala hayvanın
Son sözü şu oldu: “Hakkımdır benim bu ceza.”
Avcılar ölümüne yetişmişlerdi ancak;
Ne ağlamak fayda etmişti, ne de sızlanmak
Bu güzel bir ders olmalı, barındığı yere
Hıyanetlik nankörlük edenlere.
Seyfi Baba
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
- Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
- Nesi varmış acaba?
- Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
- Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol!
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Gecikirsem kalırım beklemeyin... Zîrâ yol
Hem uzun, hem de bataktır...
- Daha a'lâ, kalınız
Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;
Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde.
Hani, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak;
“Gel!” diyen taşları kurtarmasa, insan batacak.
Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine,
Boğuyordum! müteveffâyı bütün âferine.
Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek,
Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!
Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,
Çifte sandal, yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim!
Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse;
Fenerim başladı etrâfını tektük hisse.
Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun...
Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun:
Kâh olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara;
Kâh olur, mürde şuâ'âtı düşer bir mezara;
Kâh bir sakfı çökük hânenin altında koşar;
Kâh bir ma'bed-i fersûdenin üstünden aşar;
Vakt olur pek sapa yerlerde, bakarsın, dolaşır;
Sonra en korkulu eşhâsa çekinmez, sataşır;
Gecenin sütre-i yeldâsını çekmiş, uryan,
Sokulup bir saçağın altına gûyâ uyuyan
Hânüman yoksulu binlerce sefilân-ı beşer;
Sesi dinmiş yuvalar, hâke serilmiş evler;
Kocasından boşanan bir sürü bîçâre karı;
O kopan râbıtanın, darmadağın yavruları;
Zulmetin, yer yer, içinden kabaran mezbeleler:
Evi sırtında, sokaklarda gezen âileler!
Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:
Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!
(…)
O zaman koptu içimden şu tehassür ebedî:
Ya hamiyyetsiz olaydım, ya param olsa idi!
(Mehmet Akif Ersoy)

7.3.5. Dramatik Şiir
Dramatik şiir, tiyatro türünün kaynağını oluşturur. Bu tür şiirde, yaşam değişik
boyutlarıyla verilirken olay ve eylem de dile getirilir. Dramatik şiir, kaynağını epik şiirden
almaktadır. Dramatik şiir eylemi kişileştirerek canlandıran şiirdir (Mutluay, 1974: 206).
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Dramatik şiirin iki temel eğilimi vardır: Ağlatı ve güldürü. Bu iki temel eğilim de kaynağını
ilkel çağlara dayanan dinsel törenlerden alır. Günümüzde kullanılmayan bir tür olan dramatik
şiir türü, yazıldığı dönemde de sahnede sergilenme amacıyla kurgulanmıştır. Özellikle Batı’da
görülen manzum tiyatro eserleri bu şekildedir.
Kral Oidipus’tan bir parça:
(Oidipus’un başından geçenleri, koro dinleyiciye aktarır:)
Ey insanoğulları!
Ömrümüz bence bir hiç
Kim ermiş bu dünyada,
Özlenen mutluluğa?
Hayal, mutluluk denen;
O da sönüverince
Anlar gerçeği insan
Talihsiz Oidipus!
Gördükten sonra senin
Yaman alınyazını,
İnanma insanların
Mutluluğuna, artık...
Yükseklere nişan almış
İkbâle ermiş,
Mutluluk nedir tatmamıştı.

7.3.6. Satirik şiir
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi ve bir durumu yermek için yazılmış
yazı veya söylenmiş söze denir. Kısaca yergi ve eleştiri içeren şiirlere satirik şiir denir. Divan
şiirinde hiciv, halk şiirinde taşlamanın karşılığı olarak modern şiirde satirik şiir denilmektedir.
Bu çeşit şiirlerde bir kişi ya da olay iğneleyici sözlerle dile getirilir. Satirik şiirlerde çeşitli
uyarılara da yer verildiği için öğreticilik de söz konusudur. Divan edebiyatında Nef’i, Halk
edebiyatında Kaygusuz Abdal; Tanzimat sonrası edebiyatta da Ziya Paşa, Şair Eşref ve Neyzen
Tevfik satirik şiirin başarılı örneklerini ortaya koymuş isimlerden bazılarıdır.
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Zindandan Mehmet’e Mektup
(…)

Müdür bey dert dinler, bugün maruzat!
Çatık kaş.. Hükûmet dedikleri zat...
Beni Allah tutmuş, kim eder azat?
Anlamaz; yazısız, pulsuz, dilekçem...
Anlamaz; ruhuma geçti bilekçem!
Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil;
Sayım var, maltada hizaya dizil!
Tek yekûn içinde yazıl ve çizil!
İnsanlar zindanda birer kemmiyet;
Urbalarla kemik, mintanlarla et.
(Necip Fazıl Kısakürek)
Vatandaş Türküsü: Hâkim Beğ
Gene tehir etme üç ay öteye,
Bu dava dedemden kaldı hâkim beğ
Otuz yıl da babam düştü ardına;
Siz sağ olun, o da öldü hâkim beğ.
Kırk yıl önce; yani babam ölünce,
Kadılıklar hâkimliğe dönünce,
Mirasçılar tarla, takım bölünce,
İrezillik beni buldu hâkim beğ.
(Abdürrahim Karakoç)

7.4. Modern Şiir Anlayışıyla Ortaya Çıkan Yeni Şiir Şekilleri
7.4.1. Serbest Şiir
Köklü bir geleneği olan Türk şiirinde esas olan vezinli, ölçülü şiir yazmaktır. Ancak
şiirde hece ölçüsü ya da aruz ölçüsü kullanılmadan serbest ölçüyle (serbest vezin)
yazılan şiirlere bu ad verilir. Uyağın kullanılıp kullanılmaması, dizelerin uzunluğu ve kısalığı,
şiirin belli bölümlere ayrılıp ayrılmaması şairin isteğine bağlıdır. Serbest nazımda, şiirin dış
ahenk öğeleri olan ölçü ve uyak bir kenara itildiğinden sözcüklerin uyumuna dayalı olan iç
ahenk önem kazanmıştır. Serbest şiir demek, tamamen hiçbir kuralı olmayan, hiçbir esasa
dayanmayan şiir anlamına gelmemektedir. Serbest şiir kendi içerisinde vezinli kafiyeli,
vezinsiz kafiyeli ve veznsiz kafiyesiz serbest şiir şeklinde sınıflandırılabilir.
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Karadut
Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın a gülüm
Günahımsın, vebalimsin.
(Bedri Rahmi Eyüboğlu)
Kitabe-i Seng-i Mezar
I
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını,
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.
(Orhan Veli)

7.4.2. Mensur Şiir
Nesir (düz yazı) ve nazım (şiir) birbirinden farklı yazı stilidir. Düz yazı fikrin, şiir
duygunun dilidir. Şiir, düzyazının bittiği yerde başlar. Bir şiir düz yazıya çevrildiği zaman şiir
olmaktan çıkar ve başka bir anlam kazanır.
Tanzimat sonrası Türk edebiyatında pek çok türde olduğu gibi Batı şiiri örnek alınarak
şiirle düzyazı arasında farklı bir tür olarak mensur şiir ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatında Halit
Ziya Uşaklıgil tarafından ortaya atılan “mensur şiir”in daha önceki örneklerde “nesr-i
muhayyel”, nesr-i şairane”, mensure-i şairane” gibi isimlerle anılmıştır. Mensur şiirin
yaygınlaşmasından sonra, “mensure”, fantezi” gibi isimler de kullanılmıştır.
Mensur şiirin öz tanımı şu şekilde yapılabilir:
“Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç
paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir
surette, derli toplu olarak, şairane bir eda ve üslupla anlatan müstakil bir edebi türdür” (Andı,
1997: 30).
Kısaca mensur şiir, sanatkârın şahsi his, hayal, düşünce ve intibalarının ahenkli ve
sanatlı bir dil ve üslupla ifade edildiği, vezinsiz, kafiyesiz, mısrasız büyük bir duygu
yoğunluğunun ortaya çıkardığı kısa nesirdir (Çetişli, 2007: 348). Başka bir tanımla şeklen nesri
andıran yani vezinsiz, kafiyesiz olarak düz yazı formatında yazılan ancak şiirsel unsurlarla
beslenen kısa metinlere mensur şiir denir (Karataş, 2004: 315-317).
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İlk defa Servet-i Fünun edebiyatçıları tarafından denenen düzyazı şeklinde kaleme
aldıkları bu türe mensur şiir ya da mensure adı verilir (Karaalioğlu, 1966: 27). Fransız
edebiyatında Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, Andre Gide, Marcel Proust; Türk edebiyatında
ilk örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf gibi isimler vermişlerdir. (Andı, 1997: 27).
Daha sonra Tahsin Nahit, Celal Sahir, Ali Canip, Ruşen Eşref Ünaydın ve Arif Nihat Asya
olmak üzere pek çok şair mensur şiir örnekleri vermişlerdir.

Benim Olsaydın
Benim olsan, ah bu mümkün olsaydı… Seni uzak, uzak, bu insanlardan pek uzak bir
yere götürürdüm; öyle bir yere götürürdüm ki orada yalnız tabiatla kalırdık. Denizle, sema ile
sahra ile kalırdık… sade ikimiz kalırdık…
Orada, yalnız, ormanda yapraklarla inleyen mütehevvir (öfkeli) rüzgârın, uzakta
dalgalarla döğünen medhuş (ürkütücü) denizin, gökte şimşekleriyle gürleyen haşin yıldırımın
sesiyle kalırdık… Sade ikimiz kalırdık…
Sade ikimiz, unutmuş, unutulmuş, her türlü kayıttan azade iki mevcud gibi yaşardık, ilk
insanlar gibi yaşardık. Benim olsaydın felaketlerine, merâretlerine (acılarına), afetlerine
tahammül için kuvvet bulur, hayatın sebebini anlardım, benim olsaydın hayatı severdim.
(Mehmet Rauf, Siyah İnciler)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Anlatı türlerinin kökeni şiirdir. Bir başka deyişle şiir tüm edebî türlerin anasıdır.
“Önce söz vardı.” diye başlar kitap. Şiir, insanın ve dilin özüdür. Şiir dili de, insanın özünden,
içinde yaşadığı toplumdan, kültürden ve dilden doğduğu için ona çok benzer. Şiir dili, şairin
kendi öz dilini en uç noktalara kadar kullanmasıyla zenginleşir. Beslenme kaynağını, gelişme
yeteneğini kendi ana dilinden alan şair, kurduğu imgelerle, çağrışımlarla, ritimlerle oluşturduğu
şiirini yarınlara bırakır. Kısaca şiir, bir yandan dilin ortak kelimeleriyle iletilen bir anlatım
sanatı iken bir yandan da kelimelerdeki ses olanaklarını etkiyle yoğunlaştıran bir ahenk
dikkatidir.
 Şiiri meydana getiren unsurlar vardır. Edebiyatta nesir (düzyazı) karşıtı olarak
kullanılan nazım, vezinli, kâfiyeli söz dizisi”, “bir anlatımda yer alması gereken sözleri,
aralarında ölçü ve ahenk uygunluğu sağlayacak şekilde alt alta dizmek” şeklinde tanımlanabilir.
Nazımla yani şiir şeklinde yazılmış eserlere “manzum eser”, bunların kısa olanlarına da
manzume adı verilir. Manzum eserde, alt alta dizilen ya da şiirdeki her bir satıra mısra/dize
denir. Ölçü, kafiye ve şekil nazmı meydana getiren üç temel unsurdur. Ölçü, hecelerin sayısı ya
da ses değeri bakımından eşit olmasına dayanır. Kafiye, (uyak) şiirde ahengi ve ritmi sağlayan
unsurlardan birisidir. Mısra sonlarındaki ses benzeşmesine kafiye denir. Kafiyeden sonra
tekrarlanan, aynı harflerden oluşan kelime veya eklere de redif denir. Aliterasyon, şiiri
oluşturan dizelerde belirli ünsüzlerin tekrarlanmasıyla meydana gelen uyuma aliterasyon denir.
Asosans, şiiri oluşturan dizelerdeki belli ünlü seslerin tekrarından oluşur.
 Konularına göre şiir türleri lirik, gibi adlarla anılır. Lirik şiir, içten gelen her çeşit
özlem, aşk, ölüm, ayrılık acısı, özlem, dilek ve hayal gibi duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı
şiirdir. Epik şiir, konularını olağanüstü kahramanlıklardan, ulusların yaşamını derinden
etkileyen savaş, göç, kahramanlık, yiğitlik, yurt sevgisi gibi tarihsel ve toplumsal olaylardan
alır. Pastoral şiir, doğayı, doğa güzelliklerini, çoban yaşamını, aşk, macera konularını da
barındırarak anlatan şiir çeşididir. Didaktik şiir, bilgilendirme, bir düşünceyi açıklama, öğüt
verme amacı güden, kişisel duygulardan çok düşünceye yönelen, öğretme duygusunun ağır
bastığı bir şiir türüdür. Dramatik şiir, tiyatro türünün kaynağını oluşturur. Bu tür şiirde, yaşam
değişik boyutlarıyla verilirken, olay ve eylem de dile getirilir. Satirik şiir, bir kimseyi, bir
toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi ve bir durumu yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş
şiirlerdir. Serbest şiir, şiirde hece ölçüsü ya da aruz ölçüsü kullanılmadan serbest ölçüyle
(serbest vezin) yazılan şiirlere bu ad verilir. Mensur şiir, şairane bir konuyu, bir duyguyu veya
bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde,
kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan müstakil bir edebi türdür.
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Bölüm Soruları
1. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın
Veysel’in dilinde tespihtir adın
Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın)
Ahu gözle sümbül saçlı maralım
Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Lirik bir şiirdir.
B) Şiirin son dörtlüğüdür.
C) Ölçülü bir şiirdir.
D) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
E) Anonim bir türküdür.

2. Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin
benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?
A) Cinaslı kafiye B) Zengin kafiye C) Yarım kafiye D) Redif E) Tam kafiye

3. Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses
benzerliğine dayanır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?
A) Çın çın on iki hece
On ikide her gece
B) Takınsam kanat manat
Bomboş vatana inat
C) İsyan şiirleri bilirim sonra
Harfler harp düzeni almıştır mısralarda
D) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız
Alalarla alalanırız pest ile pestiz
E) Dedim dilber sana yazılı kanım
Dedim niçün dersin benüm sultanım
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4. Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla
elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?
A) Asonans B) Redif C) Aliterasyon

D) Vezin E) Nakarat

5. Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan
şiir türüne ne ad verilir?
A) Pastoral

B) Lirik

C) Dramatik

D) Epik E) Didaktik

6. Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla her yaşta ihtiyar çınar
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır
basmaktadır?
A) Lirik şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Dramatik şiir

7. Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-,
şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) kafiye – redif
B) redif – aliterasyon
C) kafiye-cinas
D) redif-ölçü
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E) aliterasyon – kapalı hece
8. Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?
A) Didaktik şiir
B) Lirik şiir
C) Epik şiir
D) Pastoral şiir
E) Satirik şiir

9. Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç
paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir
surette anlatan edebi bir türdür.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?
A) Asonans

B) Aliterasyon

C) Mensur şiir

D) Manzum

E) Lirik şiir

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Redif, yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan ek veya sözcüklerdir.
B) Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
C) Redif olmadan da uyak bulunabilir.
D) Redif, uyaktan önce bulunur.
E) Tek ses benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak denir.
Cevaplar
1-E, 2-B, 3-E, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-A, 9) C, 10) D
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8. YAZILI ANLATIM TÜRLERİ III: MODERN EDEBİ TÜRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Ana hatlarıyla modern düşünce ve modern edebiyatın doğuşu
2. Modern edebî türlerin gelişimi
3. Roman ve roman türlerinin genel özellikleri
4. Modern öykünün genel özellikleri
5. Ana hatlarıyla tiyatro ve Türk tiyatro edebiyatı
6. Deneme türünün genel özellikleri
7. Modern edebî türlerin birbirlerinden farkları

175

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sanat ve edebiyat otobiyografik midir?
2. Roman ve öykü arasındaki farklar nelerdir?
3. Belirli dönemlerde tiyatroya neden çok fazla ilgi duyulmuştur?
4. Deneme türünü diğer türlerden ayıran özelliği nedir?
5. Modern edebî türler nasıl ortaya çıkmıştır?
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Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Modern düşünce ve Konuya dair giriş mahiyetinde genel
modern
edebiyatın bir tarihsel çerçeve çizilir.
hangi zeminler üzerinde
inşa
edildiği
ve
Modernite ve
aralarındaki
ilişki
Modern Edebiyat
kavranır.

Roman

Öykü

Tiyatro

Deneme

Roman
türünün
Avrupa’da hangi felsefi
ve sosyolojik şartlarda
ortaya çıktığı, Türk
edebiyatında
nasıl
geliştiği hakkında bilgi
sahibi olunur.

Konu
hakkındaki
kuramsal
kaynaklardan istifade edilir ve
edebiyat tarihi literatüründen analitik
değerlendirmeler sunularak genel bir
perspektif edinilmesi sağlanır.

Öykü türünün genel
özellikleri, roman türü
ile arasındaki farklar ve
Türk edebiyatında öykü
türünün ortaya çıkışıgelişimi hakkında bilgi
edinilir.

Konu
hakkındaki
kuramsal
kaynaklardan istifade edilir ve
edebiyat tarihi literatüründen analitik
değerlendirmeler sunularak genel bir
perspektif edinilmesi sağlanır.

Tiyatro türünün tarihsel
kökenleri,
genel
özellikleri, geleneksel
Türk tiyatrosu ile Batı
tiyatrosu
arasındaki
temel farklar ve Türk
tiyatro
edebiyatının
gelişimi hakkında genel
perspektif sahibi olunur.

Konu
hakkındaki
kuramsal
kaynaklardan istifade edilir ve
edebiyat tarihi literatüründen analitik
değerlendirmeler sunularak genel bir
perspektif edinilmesi sağlanır.

Deneme türünün genel
özellikleri, diğer edebî
türlerden farkı ve Türk
edebiyatında
deneme
türünün gelişim seyri
ana hatlarıyla kavranır.

Konu
hakkındaki
kuramsal
kaynaklardan istifade edilir ve
edebiyat tarihi literatüründen analitik
değerlendirmeler sunularak genel bir
perspektif edinilmesi sağlanır.
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Anahtar Kavramlar
Modernite
Edebî türler
Roman
Öykü
Tiyatro
Deneme
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8. YAZILI ANLATIM TÜRLERİ III: MODERN EDEBİ TÜRLER
8.1. Modernite ve Modern Edebiyat
Modernite, Avrupa tarihinde yaşanan ve daha sonra dünya tarihini etkisi altına alan
birtakım iktisadi, teknolojik, teolojik, siyasi, toplumsal ve -belki de en önemlisi- epistemolojik
kırılmaların yaşanmasıyla tezahür eden ve son kertede insan bilincinde yaşanan derinlikli
dönüşümün temsili olan bir sürece işaret eder. Böylesine çok yönlü bir tarihsel olguyu tek bir
tanıma indirgemek elbette doğası gereği imkânsızdır. Bu sebeple belirli bir kalıp yargı üreten
indirgemeci moderlik tanımlarına başvurmaktansa genel itibariyle söz konusu hadiseyi bir
süreç olarak değerlendirmek ve modernliği farklı cepheleriyle birlikte ele almak, onu
anlamlandırma açısından daha yararlı olacaktır. Nitekim burada esas itibariyle odaklanacağımız
husus olan modern edebiyat da modernlikle ilişkili olan sahalarda yaşanan gelişmelerin
neredeyse her birinden nasibini almıştır. Tabii bu tarihsel çerçeve içerisinde edebiyat, bir
taraftan modern durumun etkisi altında dönüşürken bir taraftan da modernliğe müdahil olan,
onun gelişim seyrini belirleyen faktörlerden biri hâline gelmiştir.
Avrupa’da modernliğin doğuşunda belirleyici olan çok sayıda ve farklı alanlardaki
gelişmelerin bazılarına temas edecek olursak; 15. asırda matbaanın icadı insanın bilgi ile olan
ilişkisinde köklü bir değişime yol açmanın yanı sıra yeni bir toplumsal/kamusal alanın inşasına
öncülük etmiş, 16. asırla birlikte Kopernik’in astronomi çalışmaları o güne kadarki evren
tasavvurunu tersyüz etmiş, yine bu asırda ortaya çıkan teolojik tartışmalar ve mezheplerle
birlikte Katolik Kilisesi’nin hâkimiyet alanında dağılmalar yaşanmış, yeni din yorumlarıyla
dünyevileşmenin zemini güçlendirilmiş, 17. asırda R. Descartes, J. Locke ve B. Spinoza gibi
filozofların düşünce tarihinde yarattıkları sarsıntı ile yeni bir epistemoloji kurulmuştu. Bununla
beraber bir taraftan da feodalizm yerini kapitalizme bırakıyor, deniz yoluyla coğrafi keşifler ve
sömürgecilik faaliyetleri var olan dünya düzeni üzerinde yeni bir emperyalist hegemonyanın
inşasını hızlandırıyor, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu endüstri devrimi baş
göstererek tarihin akışını başka bir istikamete sevk ediyor, kentleşme ile yeni toplumsal sınıflar
türüyordu.
Merkezîleşen yönetim biçimleri ve uluslaşma/ulus-devletleşme süreçleri ise
modernitenin hem sonucu hem de taşıyıcısı olarak siyasal düzenleri tanzim ediyordu. Netice
itibariyle ampirizm ve rasyonalizmin yükselişi dünyevileşme ile beraber, insanın yeryüzündeki
kendi durumuna dair bilincini yeniden tasarlamasını beraberinde getirmiş ve modern durum 18.
asır itibariyle kitlesel olarak tecrübe edilir düzeye erişmişti.
Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte insan bilincindeki zaman ve mekân tasavvuru da
radikal bir dönüşüme uğradı. Parçalı ve matematiksel bir zaman anlayışı kuşanan modern insan
geçmiş, şimdi ve gelecek arasında keskin sınır hatları çizerken, yukarıda bahsedilen çeşitli
gelişmeler sonucu bir mekân devrimi de yaşandı. Netice itibariyle görme biçimi değişen insan,
artık dünyayı başka bir gözle kavrıyordu. Başka bir gözle kavranan dünyanın da başka bir
biçimle, başka bir dille anlatılması kaçınılmazdı. Modernite öncesi klasik edebiyatların görme
biçimleri olan edebî türlerin, yeni insan ve yeni hayatı anlama ve anlatmada yetersiz kaldığı
sanat ve edebiyat dünyasında gittikçe yaygınlaşan bir kanaat hâlini alıyordu. Çağının tanığı ve
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zamanının evladı olarak yazarın, kendini bu atmosferden ve tarihsel akıştan soyutlaması pek
kolay değildi. Ayrıca modern kent hayatı da kendi sanatını yavaş yavaş inşa etmeye girişecekti.
Tam da bu noktada edebiyat tarihi hem yeni türlerin (roman, öykü, deneme vb.) doğuşuna, hem
de var olan türlerin (şiir, tiyatro vb.) dönüşümüne, yani modern görme biçimlerine ayak
uydurma serüvenlerine şahitlik edecekti.
19. asır, Osmanlı Devleti’nin o günü itibariyle içinde bulunduğu durumun hayra alamet
olmadığı, 17. asrın sonlarından beri süregelen hadiselerin bazı köklü reformları kaçınılmaz
kıldığı vb. görüşlerin artık daha yüksek sesle ve gerek idari gerek entelektüel alanda dile
getirildiği bir kesit olacaktır. Avrupalı devletler karşısında alınan yenilgileri ve onların
kaydettiği ilerlemeleri göz önüne alan Osmanlılar, buralarda yaşanan gelişmeleri dikkatle takip
etmeye ve gelinen durumu incelemeye koyuldu. Bu bağlamda 18. asırdan itibaren Devlet-i
Aliyye’nin içine düştüğü çıkmazdan kurtulma adına birtakım reform girişimlerinde bulunuldu.
Sonraları sosyal bilimler literatüründe “Türk modernleşmesi”, “Batılılaşma”, “medeniyet
değişimi” vb. adlarla anılacak olan süreç en genel hatlarıyla böyle bir bağlam içerisinde ortaya
çıkmaya başladı. İlk başlarda idare, askeriye ve eğitim alanlarında devlet eliyle başlatılan,
yaygın kanaate göre Tanzimat Fermanı olarak anılan girişimle önemli bir dönemeci atlatan
reform süreci sonraları sanat ve edebiyat camiasında da yankılarını bulmuş; 19. asrın ikinci
yarısı itibariyle yoğunluk kazanacak, gittikçe sistemleşecek bir modernizasyon süreci böylece
başlamıştır.
Türk edebiyatındaki ilk modernler yeni (modern) bir edebiyat inşa etmek için yola
koyulurken Osmanlı edebiyat geleneğini yoğun eleştirilere tâbi tutmuş, hâlihazırdaki edebiyatın
gelinen noktada yetersiz kaldığını ve toplumsal açıdan bakıldığında faydadan çok zarara sebep
olduğunu dile getirmişlerdir. En bilinen ve yaygın etkiye sahip olanlardan birini zikredecek
olursak Namık Kemal, “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şamildir”
başlıklı manifestosunda hem edebiyatın en başta bir dil meselesi olduğunu hem de bir dilin
gelişmesinin o dildeki edebiyata bağlı olduğunu dile getirmiş, bunun ötesinde düşünsel ve
toplumsal ilerlemenin dile bağlı olduğunu beyan etmiş ve sonrasında Osmanlı ediplerini sert
bir şekilde eleştirmiştir. Ona göre Osmanlı edipleri genel okur kitlesinin ve halkın anlamadığı
yapay bir dille yazmaktaydı. Bu dile Türkçe bile demek zordu. Namık Kemal ayrıca Osmanlı
edebiyat birikimini çağın gerektirdiği gerçekçi bakış açısından yoksun ve ahlaki açıdan zaafiyet
sahibi olmakla suçladı. Nitekim edebiyat ona göre toplumsal ilerlemeyi ve milli birliği sağlama
noktasında en önemli aygıttı. Netice itibariyle bir toplumun bilimde, sanatta, düşüncede
ilerlemesinin ancak kusursuz ve iyi işlenmiş bir dile sahip olmakla mümkün olduğunu
vurgulayan şair, Devlet-i Aliyye’nin dönemin büyük devletlerinden geri kalma sebebini de
çağın gereklerini karşılayacak bir dilden yoksun olmasına bağlıyordu. Bunun sorumlusu da
Osmanlı edebiyatıydı. Kısacası var olan durumun faturası edebiyatçılara kesiliyordu. (Namık
Kemal, 2011; Akün, 2006) Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi öncü kalemlerin eleştirileri
klasik Osmanlı (Divan) edebiyatını sorgulayan zemini oluşturmuştu. Bunlarla beraber Osmanlı
kimliğine sahip pek çok ismin çeşitli girişimleriyle modern edebî türler Türkçede denenmeye
başlayacak, uzun ve çetrefilli bir dönüşüm süreci sonunda yeni bir edebiyat geleneği inşa
edilecekti.
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Bu bölümde modernleşme süreciyle birlikte Türk edebiyatında ortaya çıkan edebî türler
merkeze alınarak ana hatlarıyla bir çerçeve çizilecektir.

8.2. Modern Edebî Türler
8.2.1. Roman
Roman türünün Avrupa’da doğuşunu tam olarak tarihlendirmek pek mümkün
gözükmemektedir. Roman kuramcıları ve edebiyat tarihçileri arasında hangi eserin roman
türünün ilk örneği sayılabileceği hususunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. François
Rabelais’nin Gargantua (1534), Cervantes’in Don Quijote (1605), Daniel Defoe’nun Robinson
Crusoe (1719), Samuel Richardson’ın Pamela (1740) eserleri sıkça roman türünün ilk örnekleri
arasında zikredilen bazı önemli anlatılardır.
Ian Watt, Avrupa’da modern düşüncenin doğuşu sürecinde etkili olmuş R. Descartes, J.
Locke ve D. Hume gibi isimlerle birlikte yükselişe geçen rasyonalist ve ampirist düşünce
geleneğinin roman türünün doğuşunda ve biçimsel olarak şekillenmesinde başat etken
olduğunu ileri sürer. Ona göre roman türü, modern dönemde ortaya çıkması hasebiyle modern
düşüncenin yukarıda zikredilen kurucu isimlerinin etkisinde oluşan yeni bir tür gerçeklik
anlayışını kendine ilke edinir. Bilgi felsefesinde tümellerin reddi ve tikellere odaklanmayı esas
alan paradigmayla birlikte yazarlar da bu yeni görme biçimi uyarınca klasik edebiyatlardaki
hakikat anlayışını terk ederek bireysel duyuş ve kavrayışla tikel olguları merkeze alan bir
anlatım biçimi geliştirmiştir. Nitekim “Rönesanstan itibaren gerçekliğin nihai belirleyeni olarak
kolektif geleneğin yerine bireysel yaşantıyı koyma eğilimi gittikçe güç kazanıyordu.” (Watt,
2007, s. 15) Akla ve deneyime dayalı bu yeni gerçeklik anlayışı bağlamında geleneksel
anlatılardaki olay örgüleri dağarcığı terk edilmiştir. Artık konular tarihten, mitolojiden,
efsanelerden türetilmiyor, yazarın bireysel muhayyilesi devreye giriyordu. Karakter çizimi ile
arka plan sunumu konusunda roman türü devrimci bir tutum sergiliyordu; “romanı diğer
edebiyat türlerinden ayırt eden husus hem karakterlerinin bireyselleşmelerine hem de
yaşadıkları çevrenin ayrıntılı sunumuna büyük önem vermesidir.” (Watt, 2007, s. 19) Olay
örgülerinin biricikleşmesi ve bilindik anlatı tiplerinin yerlerini özgün karakterlere bırakmasının
yanında zaman ve mekân unsurları da romanla birlikte somutlaşmakta, özelleşmekte,
matematikselleşmektedir. Oysa “Geleneksel olarak tragedyalarda, komedyalarda ve
romanslarda mekân anlayışı neredeyse zaman boyutu kadar genel ve muğlaktı.” (Watt, 2007, s.
29) Bunlara ek olarak yine bu yeni gerçekçi görme biçimi doğrultusunda edebî dil de dönüşüme
uğruyor, roman diğer edebî türlerde ön planda olan dilsel zarafet kaygısından ziyade ayrıntılı
ve somut bir anlatım tarzını benimsiyor, dil göndergesel işleviyle karşımıza çıkıyordu. (Watt,
2007, s. 34) Özetle söyleyecek olursak epistemolojik kırılmalar hakikat anlayışında bireysel ve
bireyci bir yaklaşımı esas aldıkça dünyayı görme biçimi değişmiş, artık farklı görülmeye
başlanan dünya da farklı bir şekilde anlatılaştırılmaya başlanmıştır. Roman, böyle bir süreç
sonucu biçimsel kimliğini kazanmıştır. Bu analiz, roman türünün ortaya çıkışını açıklamak için
tek başına yeterli değildir elbette. Ancak modern düşünce ile modern edebiyat arasındaki
ilişkiyi ortaya koyması bakımından önemlidir. Matbaa sonrasında ortaya çıkan yeni okuma
alışkanlıkları ve yayın kapitalizmi, Latincenin yazı dili olarak hâkimiyetini kaybetmesi
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sonrasında ulusal dillerin yükselişe geçmesi, modern kentlerde teşekkül eden yeni sınıfların boş
zaman uğraşıları adına talepleri vb. pek çok etken roman türünün doğuşu ve yaygınlık
kazanması noktasında etkili olan faktörlerden birkaçıdır. Nitekim roman, bir orta sınıf
edebiyatının ürünüdür. Yukarıda zikredilen öncü nitelikteki isim ve eserlerden sonra 18. ve 19.
asırlar boyunca roman türünün olgun örnekleri Balzac, Dickens, Flaubert, Victor Hugo, Tolstoy
ve Dostoyevski gibi ustaların elinde sergilenecektir.
Türk Edebiyatında Roman
Türk edebiyatının roman türüyle tanışması 19. asıra tesadüf edecektir. Berna Moran’ın,
“Biliyoruz ki bizde roman, Batı’da olduğu gibi feodaliteden kapitalizme geçiş döneminde
burjuva sınıfının doğuşu ve bireyciliğin gelişimi sırasında tarihsel, toplumsal ve ekonomik
koşulların etkisi altında yavaş yavaş gelişen bir anlatı türü olarak çıkmadı ortaya. Batı
romanından çeviriler ve taklitlerle başladı; yani Batılılaşmanın bir parçası olarak…” (2005, s.
9) şeklindeki tespitlerini alıntılayarak söyleyecek olursak roman türünün Osmanlı kültür
dünyasında ortaya çıkışı modernleşme hareketlerinin bir sonucudur. Bu sebeple 19. asırda
ortaya çıkması da bir rastlantı değildir. Bu dönemde pek çok roman telif edilecek olmakla
beraber birtakım çeviri eserler de Osmanlı okurlarının huzuruna çıkacaktı. Victor Hugo’nun
bugün Sefiller adıyla bilinen Les Misérables’i 1862’de Hikâye-i Mağdurîn, Defoe’nun
Robinson Crusoe’su 1864’te Hikâye-i Robenson, Lamartine’in Geneviève’i 1868’de Tercümei Hikâye-i Jöneviev, Chateaubriand’ın Atala’sı 1869’da Atala yahut Amerikan Vahşileri adıyla
Türkçeye kazandırılan anlatılardan bazılarıydı. Batı dillerinden yapılan çeviriler, Orhan
Okay’ın da işaret ettiği gibi (2011, s. 87-96) roman ve öykü için elverişli olan bir nesir (düzyazı)
dilinin oluşması noktasında ön açıcı ve yararlı olmuşlardır.
Vartan Paşa tarafından yazılan ve Ermeni harfleriyle Türkçe olarak basılan Akabi
Hikâyesi (1851) Osmanlı edebiyatı içerisinde roman türünün ilk telif örneği olarak kabul edilme
eğilimindedir. Evangelis Misailidis’in kaleme aldığı Temâşâ-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş
(1871-1872) ise Grek harfleriyle Türkçe olarak yayımlanmıştır. Bunları müteakip Şemseddin
Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı, Emin Nihad’ın Müsameretnâme’si, Ahmet Mithat’ın
Letâif-i Rivâyât’ı ve nihayet Namık Kemal’in İntibah’ı ile 1870’li yıllar ilk uzun hikâye/roman
denemelerine tanıklık edecektir. Servet-i Fünun dönemine gelindiğinde ise Halit Ziya Uşaklıgil
başta olmak üzere Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve Ahmet Hikmet gibi isimlerle önemli bir yol
alınmış olacaktır. (Okay, 2011, s. 67-70) Bilhassa Halit Ziya Türk romancılığı adına kurucu bir
figür olarak, türün yerleşmesi ve gelişmesi adına etkili bir kalemdi. Fatma Aliye, Nabizâde
Nazım, Samipaşazâde Sezai, Recaizâde Mahmut Ekrem, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi isimler
de bu dönemde göze çarpan figürlerdir. 20. asır romancılığı içerisinde kalem oynatmaya
başlayanlar arasında da Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit, Müfide Ferid,
Halide Nusret’i sayabiliriz. Cumhuriyet sonrasında ise Ahmet Hamdi Tanpınar ile Peyami Safa,
Türk romancılığı açısından bir başka dönüm noktasını teşkil edebilecek düzeyde önemli
çalışmalar ortaya koymuştu. Burada ismini tek tek sayamayacağımız pek çok kalem,
1940’lardan itibaren roman türünde eserler vermeye başlamış ve gittikçe bu tür Türk
edebiyatında merkeze yerleşmiştir. Bir dönem etkili olan köy romanı furyasının ardından,
1970’li yıllar ve takip eden dönemde ilk güçlü temsilini Oğuz Atay’da bulan ve günümüzde
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Orhan Pamuk ile Hasan Ali Toptaş gibi isimlerce devam ettirilen postmodern roman ortaya
çıkmıştı.
Romanın Alt Türleri
Hızla gelişim kaydeden romanın sonraları bazı alt türleri ortaya çıkmıştır. Otobiyografik
roman, biyografik roman, tarihsel roman, polisiye roman, bilim-kurgu romanı, fantastik roman
gibi alt türler bunların en bilinenleridir. Biyografik roman ile otobiyografik roman dünya
edebiyatlarında sıkça karşımıza çıkan alt türler arasında yer almaktadır. Biyografi ve
otobiyografi bağımsız birer türdür. Biyografik roman ile otobiyografik roman da bu türler ile
roman türünün kesişim kümesinde yer alır. Biyografik roman, romancının bir başka kimsenin
hayat hikâyesini kurmacalaştırdığı türdür. Biyografideki salt belgesel gerçeklikle yetinilmez.
Onu biyografiden ayıran en önemli yönü kurmaca esasında tasarlanmış ve yazılmış olmasıdır.
Türk edebiyatındaki en yetkin örneklerinden biri, Oğuz Atay’ın, hocası Mustafa İnan’ın hayat
hikâyesini romanlaştırdığı Bir Bilim Adamının Romanı başlıklı eseridir. Otobiyografik roman
ise yazarın kendi hayat hikâyesinde yer alan birtakım kesitleri, olayları, kişileri, yerleri vb.
unsurları yine kurmaca esasında işleyerek kaleme aldığı edebî türdür. Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler ve Huzur romanları otobiyografik yönü güçlü olarak
değerlendirilen anlatılardır. Otobiyografik kurgu, genel olarak modern sanatlar içerisinde de
önemli bir yere sahiptir. Bireyci bir karaktere sahip modern düşüncenin ürünü olan modern
sanatın otobiyografik karakterinin güçlü olması da kaçınılmaz bir sonuçtu. Ünlü yönetmen
Federico Fellini, “Sanat, otobiyografiktir. İnci, istiridyenin otobiyografisidir.” diyordu.
Mrs. Dalloway ve Deniz Feneri eserlerinde güçlü bir otobiyografik arka plan kuran Virginia
Woolf da “Sanat bütünüyle otobiyografiktir.” demişti. Modernist romanın en güçlü kalemleri
James Joyce ve Marcel Proust da otobiyografik edebiyatta ilk akla gelen isimlerden bazılarıdır.
Tüm bunların yanında, Türk ve dünya edebiyatında klasikleşmiş pek çok romanın, -doğrudan
otobiyografik roman kategorisinde değerlendirilemeyecek olsalar bile- bünyelerinde
otobiyografik izler barındırmış olmaları Woolf’u haklı çıkaracak derecede önemli bir olgudur.
Tarihsel romanlar, tarihteki belirli bir olay, dönem veya şahsiyet merkeze alınarak
yazılan anlatılardır. Tarihsel romanlar, tarihte yaşanmış olaylar ile gerçekte var olmuş kişiler
ele alınarak yazılabileceği gibi, tamamen hayalî olaylar ve kişiler tarihsel dekor içerisine
oturtularak da bu tür romanlar yazılabilir. Kimi romanlarda ise hem tarihsel şahsiyetlerin hem
de hayalî/kurmaca karakterlerin bir arada olduğu görülür. Kemal Tahir’in Devlet Ana adlı eseri
bu alt türün Türkçedeki en meşhur örneklerinden biridir. Tarihsel romanlarda genellikle
belgesel gerçeklik yerine yazarın muhayyilesi ön plandadır. Eserin kimliğini dokuyan hâkim
etken, tarihsel kurgu değil, edebî kurmacadır. Polisiye romanlar, daha çok kriminal olayların
işlendiği, ana karakterlerin suçlular ve polisler, dedektifler vb. kimselerin olduğu, gizem
unsurunun baskın bir şekilde anlatıyı yönlendirdiği ve sürükleyicilik esasında kurgulanan,
hareket ve olayların ön planda olduğu bir türdür. Her kriminal vakanın işlendiği romanı polisiye
olarak değerlendirmek de mümkün değildir. Sözgelimi Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı
yukarıda çizilen çerçevede bir romandır. Ancak burada gizem unsuru söz konusu değildir.
Katilin kim olduğu saklanmamaktadır. Genel olarak polisiye roman için belirleyici olan da
gizem faktörüdür. Çağdaş Türk edebiyatında Ahmet Ümit bu türün önemli temsilcilerinden
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biridir. Bilim kurgu romanları ise henüz gerçekleşmemiş ancak gelecekte gerçekleştiği hayal
edilen bilimsel-teknolojik gelişmelerin esas alınarak kurmaca dünyanın tasarlandığı roman türü
olarak karşımıza çıkar. Fantastik romanlar da olağanüstü bir dünya tasavvurunun, olağanüstü
olaylar ve kişiler ile örülü bir kurmaca dünyanın yaratıldığı/işlendiği eserlerdir. Bilim-kurgu ve
fantastik roman türleri, diğer türlere göre Türk edebiyatında çok fazla yaygınlık kazanmamıştır.

8.2.2. Öykü
Dostoyevski’ye atfedilen “Hepimiz Gogol’ün ‘palto’sundan çıktık.” sözü, sadece Rus
edebiyatıyla sınırlı bir olguyu değil, genel olarak dünya çapında modern öykünün doğuşuna
dair bir hakikati ifade ediyordu. Nitekim modern biçimiyle öykü türünün kurucuları Edgar
Allan Poe ile birlikte Nikolay Vasilyeviç Gogol’dür. Her ikisi de 1809 doğumlu olan yazarlar,
yaklaşık olarak aynı yıllarda, belki de birbirlerinden tamamen habersiz olarak öykü türünün
temellerini atıyorlardı. “Son edebî buluş” olarak nitelenen öykü, bu iki ismin ardından Guy de
Maupassant ve Anton Çehov’un çalışmalarıyla yaygın ve yerleşik bir tür hâline gelecektir.
Bu türe dair, romanla karşılaştırmalı olarak yapılan tarif ve tanımlarda sıkça bir hataya
düşülmektedir: Roman ve öykü farkı; metin hacmi, daha basit ifadesiyle; sayfa sayısı vb.
kriterler çerçevesinde tarif edilegelmiştir. Ancak bu yaklaşım hem tür kuramları ve tür bilinci
açısından yanlıştır hem de edebiyat tarihine bakıldığında hacim itibariyle kimi romanlara
yaklaşan veya kimi romanları geçen öykülere rastlamak mümkündür. Özetle kısalık-uzunluk,
roman-öykü ayrıştırması için geçerli bir kriter değildir. O hâlde nelere dikkat etmek gerekir?
Türler arasında kıyas yapılırken anlatım teknikleri ve zaman, mekân, olay örgüsü, kişiler gibi
yapısal elementlerin nasıl kullanıldığına dikkat kesilmek daha doğru olacaktır. Virginia
Woolf’un “Karakterler başlangıçta gençtir; sonra yaşlanırlar, bir sahneden ötekine giderler;
durmadan yer değiştirirler” tespitini alıntılayan öykü kuramcısı H. E. Bates, romandaki söz
konusu zamansal ilerlemenin ve bu ilerleme doğrultusunda gerçekleşen dönüşümün roman
türünün başlıca özelliği olduğunu, ancak öykü için böyle bir gerekliliğin olmadığını belirtir.
Öyküde küçük bir parça haricinde zamanın hareket etmesi elzem değildir. Öykü karakterlerinin
roman karakterleri gibi bir değişim-dönüşüm geçirmeleri de gerekmez. Hatta tikel bir karakter
olmadan öykü yazmak dahi mümkündür. Öykü kişileri özel bir isim almadan, “kadın”,
“gezgin”, “asker” gibi genel-geçer kimlikler ve sıfatlarla da temsil edilebilir. (Bates, 2013, s.
12) Özetle toparlayacak olursak; romanda zamansal hareketlilik esastır. Roman karakterleri de
Ian Watt’ın belirttiği gibi bu zamansallık ilkesi bağlamında bir gelişim çizgisi izlerler. (Watt,
2007, s. 23-28) Daha yalın ifadesiyle; romanın başında bizi selamlayan A karakteri ile romanın
sonuna gelindiğinde karşımıza çıkacak olan A karakteri, aynı kişiler değildir. Oysa öyküde
çoklukla bir karakterin belirli bir ândaki hâli karşımıza çıkar.
Feridun Andaç öykü için şöyle bir tarif yapar: “Öykü bir gözlemden, izlenim ya da
tasarımdan yola çıkarak bir olayın, bir durumun, bir kesitin, bir ân’ın anlatımıdır denilebilir.”
(Andaç, 2008, s. 20) Andaç’a atıfla söyleyecek olursak roman ânlar, izlenimler, durumlar…
toplamıyken ve bu ânların, durumların, izlenimlerin birbirleri arasındaki karmaşık örüntü
romanda detaylandırılırken, öykü belirli ânlara, izlenimlere ve kişilerin belirli bir kesitteki
ruhsal/karakteristik durumlarına odaklanır. M. Kayahan Özgül, Nahit Sırrı Örik’in öykü
tanımını aktararak bunu mükemmele yakın bulduğunu söyler. Örik, genel hatlarıyla öyküyü
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tanımlarken dikkat çektiğimiz doğrultuda bir çerçeve çizmektedir: “Bir maceranın tek safhası,
bir mizacın [karakterin] yalnız bir vaziyette tahlili, bir hadisenin münferit ve teferruatsız
manzarası ve nihayet uzun bir mevzuun tafsilattan tamamıyle mahrum edilmiş bir icmali [özeti]
küçük hikayedir.” (Özgül, 2000, s. 38)
Recaizâde M. Ekrem roman ve öykü farkını benzetme yoluyla şöyle tarif etmektedir:
Roman bir “tablo” gibidir. Onu meydana getirecek olan yazar (tıpkı resimdeki gibi) önce
şekilleri belirler. Sonra renkleri hazırlar, fırçasını kendi üslubunca, dilediğince kullanır ve
tablonun taslağı ortaya çıkar. Taslak ortaya çıktıktan sonra sanatçı tüm ayrıntılar üzerinde
detaylı olarak çalışıp eseri istediği olgunluğa ulaştırır. Öykü ise bir “minyatür” gibidir. Roman
gibi taslağı olmaz. Üzerinde fazla oynamaya, detaylarla uğraşmaya gelmez. Arzulanan nefaset
ve letafet bir çırpıda, tek nefeste esere yansıtılmalıdır. Aksi takdirde o eserden hayır
gelmeyecektir. (1997, s. 41) Buna mukabil Bates de şu tespitte bulunur: “İçine görüşler,
gözlemler, etik değerler, sahne süsleri doldurduğunuzda kısa öykü çöker. Öte yandan Viktorya
dönemi romanı bu öğelerle ayakta duruyordu.” (2013, s. 9-12)
Roman ve öykü türleri daha pek çok açıdan karşılaştırılabilir ve aralarındaki farklar da
yukarıda zikredilenlerden ibaret değildir elbette. Genel itibariyle söyleyecek olursak 19. asırda
ortaya çıkan modern öykü, kısa sürede teknik olgunluğa ulaşarak türsel sınırlarını inşa etmişti.
Türk edebiyatındaki ilk nitelikli örneklerine de 19. asırda rastlanacaktır. Samipaşazâde Sezai,
öykülerinden oluşan Küçük Şeyler kitabı ile bu alanda ilk kalem oynatanlardan biri olarak öncü
bir kimliğe sahiptir. Samipaşazâde Sezai hem başarılı öykü örneklerini hem de Küçük Şeyler’e
yazdığı önsöz ile (Mukaddime) tür bilincine dair önemli dikkatlerini okurlara sunmuştur. (2011,
s. 294) Bu “Mukaddime”de yazar, “Dünyada bir zerre yoktur ki güzel yazılmak şartıyla bir
mevzu-ı mühim addedilmesin?” diye sözlerine başlar ve edebiyatta asıl gayenin ele alınan
konunun büyüklüğü/önemi değil, onun estetize edilerek anlatılması olduğunu dile getirir. Bu
bağlamda güneş sistemini anlatmakla küçük bir böceğin kalbini incelemek arasında fark yoktur.
Nitekim eserin ismi de buradan kinayedir: küçük şeyler. Artık tahkiyeye dayalı klasik edebiyat
türlerindeki gibi sadece büyük şahsiyetler ve büyük temalarla sınırlı kalınmamaktadır. Gündelik
olan, sıradan olan, tikel olan, bireysel olan edebiyatın merceği altındadır. Genel olarak modern
edebiyatın en önemli özelliklerinden bir tanesi de buydu. Nitekim Gogol’ün Palto’sundaki
öykü kahramanı Akaki Akakiyeviç sıradan bir insandı. Eski hikâyelerdeki gibi tarihte büyük
işlere imza atmış destansı bir karakter değildi, mitolojik ve efsanevi bir karakter hiç değildi.
Samipaşazâde burada ayrıca modernite sonrasında bilim ve fende (ulûm ve fünûn) yaşanan
gelişmelerin sonucu olarak artık edebî anlatıların görme biçimlerini değiştirdiğini vurgular. Son
satırlarda da eserlerinin “tek nefeste” yazılmış olarak değerlendirilmesinden iftihar duyduğunu
açıklar. Bates de öykünün konu dağarcığının çok geniş olduğunu, ele avuca gelmediğini ifade
eder: “Yazarın istediği her şey bir kısa öykü olabilir. Bir atın ölümünden, genç bir kızın ilk
aşkına; hiçbir kurgunun bulunmadığı durağan bir betimlemeden, hareketli ve hızlı olayların yer
aldığı şaşırtıcı bir sonu olan hareketli bir düzeneğe; uyaksız yazılmış bir şiirden, biçemin hiçbir
önemi olmadığı doğrudan bir röportaja kadar her şey kısa öykü olabilir.” (2013, s. 9)
Ahmet Mithat Efendi, Nabizâde Nazım ile birlikte Türk edebiyatında öykü türüne
örneklik teşkil edebilecek çalışmalar ortaya koyan bir diğer isimdi. Onun anlatılarında
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geleneksel meddah hikâyelerinin üslubunu anımsatan öğeler çokça yer alır. 19. asırda başarılı
bir öykü yazarı olarak öne çıkan Halit Ziya, Küçük Şeyler’in kendi üzerindeki etkisini dile
getirecektir. Servet-i Fünun döneminde Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve Ahmet Hikmet gibi
isimler de öykü yazarları arasına katılacaktır. Daha sonraki yıllarda ise Refik Halit ve Ömer
Seyfettin ile öykü türü güçlü atılımlar yapacak, Cumhuriyet döneminde Memduh Şevket
Esendal ve Sait Faik Abasıyanık gibi ustalar edebiyat tarihinde sahne alacaktır. Türk öyküsü
için önemli bir dönüm noktası 1950’li yıllardır. “1950 Kuşağı” olarak adlandırılan ve Ferit
Edgü, Leyla Erbil, Bilge Karasu gibi isimlerin içinde yer aldığı bir grup öykücü, teknik ve
tematik açıdan birtakım deneylere girişerek türün gelişmesi ve yaygınlaşması adına önemli
adımlar atmıştı. Tarık Buğra, Adalet Ağaoğlu, Füruzan, Nazlı Eray, Rasim Özdenören, Mustafa
Kutlu 1950 sonrasında öykü türünde eser vermiş müstakil ve önemli kalemlerden bazılarıdır.
Son dönem Türk edebiyatında da öykü türünün oldukça yaygınlık kazandığı görülmektedir.
Öte yandan 20. asrın ikinci yarısında öykü formunun bir alt türü dikkat çekmeye
başlayacaktır. Bazen bir cümleye kadar inebilen; bir imge, izlenim, durum yahut olay etrafında
kaleme alınan, hacmen küçük olmasına karşın çoğunlukla güçlü çağrışımlara sahip ve okuru
metne katılmaya davet eder cinsten olan bu çok kısa öyküler İngilizce’de genellikle short-short
story ismiyle anılmıştır. Türkçede küçürek öykü, minimal öykü, kısa öykü vb. farklı
adlandırmalarla anılan bu türün Türk edebiyatındaki yazarları arasında Ferit Edgü, Tezer Özlü,
Cemal Şakar ve Murat Yalçın gibi isimleri sayabiliriz.

8.2.3. Tiyatro
Tarih boyunca farklı medeniyet havzalarında teatral düzeni esas alan çeşitli oyunlar,
gösteriler, performans sanatları vb. varolagelmiştir. Toplumların yaşayış biçimlerine göre
değişkenlik arz eden bu etkinliklerin kimileri belirli tarihsel çerçevelerle sınırlı kalmış, kimileri
de günümüze dek ulaşmıştır. Osmanlı kültüründe de daha önceleri meddah, orta oyunu, karagöz
ve kukla gibi birtakım seyirlik oyunlar mevcuttu. Ancak bu oyunları birer tiyatro eseri olarak
kabul edemeyiz. Okay’ın belirttiği gibi “bir edebî tür olarak tiyatro, ancak yazılı metin haline
geldiği, hatta bir ‘yazar’ tarafından kaleme alındığı takdirde var demektir.” (2011, s. 71)
Meddah, orta oyunu, karagöz ve kukla gibi geleneksel Türk seyirlik oyunları ise bu kritere
uymamaktadır. Daha önemlisi tarihsel ve poetik olarak modern tiyatro ile hayli farklı kökenlere
dayanmaktadırlar. Tiyatroyu diğer edebî türlerden ayıran en önemli yönü ise onun sadece metin
olgusundan ibaret olmamasıdır. Oyunun sahneleme boyutunu da göz önüne alarak tiyatronun
kompleks bir sanat olduğunu hatırda tutmak gerekir. Edebiyatı ilgilendiren kısmı ise oyunun
metnidir.
Modern Türk edebiyatında tiyatro türünün ortaya çıkışı ve gelişimi ise diğer türlerdeki
gibi Batı kaynaklı olmuştur. Batı tiyatrosunun kökleri ise Antik Yunan medeniyetine
dayanmaktadır. Kökenleri M.Ö. 8. asıra dek uzanan Antik Yunan tiyatrosunun, bereket ve şarap
tanrısı Dionysos onuruna düzenlenen şenliklerde söylenen dithyrambos’lardan doğduğu yaygın
bir kanaattir. Sonraları tragedya, dram ve komedya gibi formlara ayrılan tiyatro Batı
edebiyatlarında önemli bir tür olarak modern dönemde hayli gelişmeler kat etmiştir.
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Antik Yunan’dan beri süregelen tiyatro tarihsel akış içerisinde tragedya, komedya,
dram, fars vb. alt türlere ayrılmıştır. Zamanla bu türsel sınırlamalara yeni itirazların
geliştirildiği, yeni denemelerin yapıldığı da görülür. Bertold Brecht ile birlikte ortaya çıkan epik
tiyatro bu bağlamda önemli bir örnektir. Tragedyaların şahıslar kadrosu, soylu kimliklere sahip
kişilerden/varlıklardan oluşur, sıradan insanlara yer verilmez. Tanrılar, tanrıçalar, mitolojik
varlıklar, krallar, aristokratlar vb. kimseler temsil edilir. Üç birlik kuralına (yer birliği, olay
birliği, zaman birliği) uyulur. Olay örgüsündeki şiddet içerikli bölümler sahneye taşınmaz. Dili
de şiirsel ve yüksek edebiyat dilidir. Konular tarihten, efsaneden, mitolojiden vb. büyük
temalardan alınır. Oyunun nihai amacı ise sahnelenen trajik olay vasıtasıyla izleyicide kimi
duygular uyandırarak bir arınma, yani katarsis yaşatmaktır. Tragedyanın yanında gelişen diğer
bir tür ise komedya olmuştu. Komedya; halk, cümbüş, curcuna anlamlarına gelen comos ve ezgi
anlamına sahip oidia kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Tragedyaya nazaran daha serbest
bir atmosfere sahiptir. Komedyalar, tragedyaların seyirci üzerinde yarattığı tesiri bir miktar
azaltmak üzere yazılmaya ve oynanmaya başladı. Aristo, Poetika’sında komedyanın
ortalamadan daha kötü olanları, tragedyanın da ortalamadan daha iyi olan kişileri temsil etmeyi
amaçladığını söyler. Ancak her kötü olan da komedyaya taşınmaz. “Bununla birlikte komedya,
her kötü olan şeyi de yansılamaz; tersine gülünç olanı yansılar ve bu da, soylu olmayanın bir
kısmıdır. Çünkü gülünç olanın özü, soylu olmayışa ve kusura dayanır. Ama bu kusur, acı ve
zarar veren hiçbir etkide bulunmaz. Nasıl ki komik bir maskenin, çirkin ve kusurlu olmasına
karşın, asla acı veren bir ifadesi olmadığı gibi.” (Nutku, 2001, s. 57) Sonraları fars ve
dram/melodram türlerinin ortaya çıkmasıyla tiyatroda türsel olarak bir zenginleşme
yaşanacaktır. Bilhassa modern dönemde dramatik tiyatro edebiyatı zenginleştikçe klasik
tragedyanın ve komedyanın sınırları aşılmış, türler arasında yer yer senteze gidilmiş,
klasisizmin katı kuralları yıkılmıştır. Tragedya ve komedyalar manzum olarak kaleme
alınmaktaydı. Ancak modernleşme ile beraber tiyatro edebiyatı nesir tarzına doğru bir seyir
izledi.
Türk Tiyatro Edebiyatı
Metin And, modern Türk tiyatro edebiyatını üç ana dönem hâlinde tasnif eder: 1839’dan
1908’e kadarki dönemi “Tanzimat ve İstibdat Tiyatrosu”, 1908’den 1923’e kadar olan dönemi
“Meşrutiyet Tiyatrosu”, 1923’ten günümüze kadarki dönemi ise “Cumhuriyet Tiyatrosu”
başlığı altında değerlendirir. 1839, Tanzimat Fermanı olarak anılan Gülhâne Hatt-ı
Hümâyunu’nun ilan edildiği tarihti ve o sene İstanbul’da dört ayrı tiyatro açılmıştı. Bu
tiyatroların açılması, sonraki yıllarda Türkçede bir tiyatro edebiyatının gelişmesi adına ön açıcı
nitelikte olmuştur. Osmanlı seyircisi, bu dönem itibariyle Batılı tiyatroyu yakından tanıma
fırsatı bulmuştu. II. Abdulhamit döneminde getirilen sıkı denetimler ise tiyatro faaliyetlerinde
bir azalmaya sebep olmuştu. II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte yaşanan serbestleşme sonucu
tiyatro faaliyetlerinde tekrar bir canlanma yaşanır. 1908’in ikinci bir dönüm noktası sayılması
bu sebepledir. 1923’te yaşanan rejim değişikliği ile de tiyatro tarihinde bir başka sayfa
açılacaktır. (And, 2014, s. 67-68)
Şinasi’nin, görücü usulü evlenmeye dair bir taşlama niteliğindeki Şair Evlenmesi (18591860) adlı komedisi, Türk tiyatro edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilir. Şinasi’den önce
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Türkçede bazı tiyatro denemeleri ortaya konulduysa da bunların yaygın etkiye sahip
olmadıkları kabul edilmekte ve dönüm noktasının Şinasi olduğu değerlendirilmektedir.
Şinasi’den sonra Ali Haydar Bey’in 1866 tarihli Sergüzeşt-i Perviz ve İkinci Ersas adlı oyunları
trajik türün Türkçede ilk örnekleri olmakla beraber manzum olmaları itibariyle de bir başka
açıdan ilk niteliği taşırlar. Ancak Ali Haydar Bey’in çalışmaları teknik açıdan zayıf ve başarısız
kabul edilir. Türkçe tiyatroda asıl atılım Namık Kemal ile yaşanacaktır. Vatan Yahut Silistre
döneminde büyük ilgiyle karşılanacak ve yer yer çalkantılara yol açacaktır. Namık Kemal’in
tiyatrolarında vatanperverlik, fedakârlık ve ahlaki meziyetler ön plana çıkan temalardır.
Dönemin en verimli kalemi ise toplamda 25 oyunla Abdülhak Hâmid olmuştur. Kimi zaman
manzum, kimi zaman mensur ve kimi zaman da manzum-mensur karışık olarak oyunlarını
kaleme almıştır. Ahmet Mithat, Recaizâde M. Ekrem, Direktör Ali Bey, Ebüzziya Tevfik,
Şemseddin Sami, Samipaşazâde Sezai gibi isimler de o yıllarda tiyatro alanında kalem
oynatmakla beraber pek etkin olamamışlardır. (Okay, 2011, s. 71-75) İkinci Meşrutiyet
sonrasında ise her alanda olduğu gibi tiyatro literatüründe de bir patlama yaşanır. Metin And,
bu dönemi şu şekilde tasvir eder:
“İstibdat çağının sona ermesiyle tiyatrolar da açılmış, halk hürriyetin ilanı karşısında
coşkunluğunu, sevincini belirtme alanlarından birini tiyatroda bulmuştur. Tiyatro eski yönetime
duyulan hınç, yeni bir toplumsal döneme girişin verdiği sevinç taşkınlığının gösterildiği bir alan
olmuştu. Tiyatroya bu düşkünlük salgın gibi yayılmıştı; önüne gelen, birkaç gönüllü oyuncu
bulup, eski çağın ve Abdülhamit’in kötü yönetimini, hafiyelerin kötülüklerini Meşrutiyet’in,
Jön Türklerin, İttihat ve Terakki’nin iyiliğini anlatan çarçabuk kaleme alınmış bir oyunu
sahneye koyuyordu. Ahmet Fehim Efendinin anlattığına göre boş bir arsaya dört gaz sandığı
koyup bir de çarşaf geren “Yaşasın Vatan! Yaşasın Hürriyet!” bağırtıları arasında tiyatro
bakımından hiçbir değeri olmayan oyunları, halkın bu coşkunluğunu sömürerek oynatıyordu.”
(2014, s. 115)
Ortaya çıkan bu tablo içerisinde tiyatro edebiyatının nitelikli bir gelişim kaydetmesi ise
elbette zor olacaktır. Bu dönemde tiyatro kaleme alan yazarlardan birçoğu aslen romancı yahut
şair gibi kimliklere sahiptir. Tiyatro telifi bu gibi isimler için genellikle ikinci planda
kalmaktaydı. Cenap Şahabettin, Hüseyin Suat Yalçın, Halit Ziya Uşaklıgil, Ali Ekrem, Reşat
Nuri, Halit Fahri, Şahabeddin Süleyman, Müfid Ratib bu bağlamda dönemin tiyatro
yazarlarından bazılarıdır. Ancak İkinci Meşrutiyet döneminde tiyatro yazarlığını esas uğraşı
alanları olarak seçen ve kalemlerini bu alana adayan iki isim karşımıza çıkar: İbnürrefik Ahmet
Nuri ve Musahipzâde Celal. Bu isimlerin oyun yazarlığı alanına odaklanmaları tiyatro edebiyatı
tarihi açısından dönemin önemli bir kazancıdır. Nitekim o güne dek şiir, roman, öykü gibi
alanlara odaklanan ve bu türlerden biri etrafında edebî kimliklerini inşa eden pek çok yazar
mevcutken tiyatro türüne böyle bir yönelim henüz ortaya çıkmamıştı.
Genel olarak baktığımızda Türk tiyatro edebiyatının siyasi temalar ve siyasi hadiselerle
oldukça içli dışı olduğunu görürüz. Bu durum sadece Türkiye için de geçerli değildir. Bilhassa
Fransız İhtilali sonrasında yeni düşüncelerin kitlelere telkin edilmesi için tiyatroya bir
propaganda aracı olarak başvurulmuştu. Sonrasında buna benzer pek çok örnekle karşılaşırız.
Yeni kurulan rejimler, meşruiyet propagandalarını yapmak ve belirledikleri değerler
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manzumelerini halka empoze etmek için sıkça tiyatroyu kullanmışlardır zira tiyatro onlarda
oluşturduğu anlık etki ve coşku ile seyircinin duygu dünyasını harekete geçirebilecek bir
kuvvete sahiptir.
1923’te Türkiye’de yeni bir rejimin kurulmasını takip eden süreçte de karşımıza böyle
bir tablo çıkacaktır. 1932’de kurulan Halkevleri’nin temel amacı yeni rejimin öngördüğü tarzda
vatandaşlar yetiştirmekti. Bu noktada tiyatro, kendisinden en çok istifade edilen ve yararlılık
göstermesi hususunda en çok umut beslenen aygıttı. Halkevleri’nin sadece tiyatro faaliyetlerine
ayrılmış alt şubeleri vardı. Halkevleri’nin amaçlarına uygun içerikte olacak birçok tiyatro eseri
dönemin yazarları tarafından kaleme alındı. Resmî otoritelerin bu konudaki istekleri, siparişleri
ve teşvikleri sonucu 1930’lu yıllarda tiyatro edebiyatında ciddi bir hareketlenme yaşandı. Söz
konusu oyunlarda Cumhuriyet rejiminin faziletleri, Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâplar,
Milli Mücadele yılları, Atatürk ilkeleri, Türk Tarih Tezi vb. temalar yoğun olarak işlendi. Faruk
Nafiz Çamlıbel, Yaşar Nabi Nayır, Halit Fahri Ozansoy, Behçet Kemal Çağlar, Reşat Nuri
Güntekin, Vasfi Mahir Kocatürk, Aka Gündüz ve daha pek çok yazarın oyunları Halkevleri’nde
temsil edildi. (Başbuğ, 2013)
1950’ler itibariyle tiyatro edebiyatı tematik olarak gittikçe zenginleşmeye başlayacaktır.
1960’lara gelindiğinde ise Bertold Brecht’in oyunları ve kuramsal yazılarının Türkçeye
aktarılmasının ve bazı oyunlarının sahnelenmesinin ardından epik tiyatro türüne artan bir ilgi
ortaya çıkacaktır ve bu tarzda eserler telif edilecektir. Türk tiyatrosu, uzun süre Antik Yunan
kökenli Batı tiyatrosunun etkisi altında ilerlemiştir. 1950 sonrasında ise başka bir beslenme
kaynağı keşfedilecektir: Geleneksel Türk tiyatrosunun (Karagöz, meddah, orta oyunu)
imkânlarından yararlanarak modern tiyatro ile bir sentez oluşturma çabalarıyla birlikte yeni bir
hareket ortaya çıkmıştır. Haldun Taner, bu hareketin en önemli yazarıdır. Keşanlı Ali Destanı,
Eşeğin Gölgesi, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi
oyunları yenilikçi arayışın başarılı örnekleridir. (And, 2014, s. 200-202) Yukarıda
saydıklarımızın dışında Cumhuriyet dönemi Türk tiyatro edebiyatı içerisinde karşımıza çıkan
çok sayıda önemli isimden bazıları ise şunlardır: Nahit Sırrı Örik, Aziz Nesin, Nazım Hikmet,
Necip Fazıl, Turgut Özakman, Orhan Asena, Melih Cevdet Anday, Turan Oflazoğlu, Rıfat
Ilgaz, Nezihe Meriç, Tarık Buğra, Güngör Dilmen, Orhan Kemal, Yaşar Kemal.

8.2.4. Deneme
Modern bireyciliğin ürünü olarak roman türünün filizlenmeye başladığı dönemlerde, 16.
asrın ikinci yarısında bir Fransız kalem de yeni bir türün temellerini atıyordu. 40 yaşının
eşiğinde memuriyetinden istifa ederek bir çiftliğe çekilen Michel de Montaigne, yaklaşık iki
yıllık bu inziva hayatı sırasında daha sonra Türkçede deneme (Fransızca: essai) olarak
adlandırılacak türdeki yazılarını yayımlamaya başlar. Denemelerini bir araya getirdiği kitabın
başlagıcında ise okurlarına şöyle sesleniyordu:
“Okuyucu bu kitapta yalan dolan yok. Sana baştan söyleyeyim ki, ben burada
yakınlarım ve kendim dışında hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet etmek yahut kendime ün
sağlamak hiç aklımdam geçmedi: Böyle bir amaç peşinde koşmaya gücüm yetmez. Bu kitabı,
yakınlarım için bir kolaylık olsun diye yazdım. İstedim ki beni kaybedecekleri zaman (ki pek
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yakındır) hakkımda bildikleri, daha etraflı ve daha canlı olsun. Kendimi herkese beğendirmek
niyetinde olsaydım, özenir, bezenir, en gösterişli halimle ortaya çıkardım. Kitabımda sade, tabii
ve her günkü halimle, özentisiz bezentisiz görünmek isterim, çünkü ben kendimi olduğum gibi
anlatıyorum. (…) Kısacası, okuyucu, kitabımın özü benim: Boş vakitlerini bu kadar sudan
ve anlamsız bir konuya harcaman akıl kârı olmaz. Haydi uğurlar olsun.” (Montaigne, 2011, s.
1)
Montaigne’in bu manifestatif sunuşundaki vurgularından da anlaşılacağı üzere deneme
türü güçlü bir ben bilincinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Yazar, herhangi bir ders verme
kaygısının olmadığını, beğenilmek veya okuru cezbetmek gibi bir amacının da olmadığını daha
baştan belirterek sadece kendisini amaçladığını deklare ediyor. Nitekim “Denemelerin Konusu”
başlıklı yazısında da “Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun, ben onu anlatıyorum ve kendimde,
pek fena yetişmiş bir örneğini gösteriyorum.” (2011, s. 3) şeklindeki ifadeleriyle de bu niyetini
daha geniş bir perspektiften ifade eder. “Kendimizi Anlatmak” başlıklı denemesindeki “Benim
yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir; başkasına değil kendime ders
veriyorum.” (2011, s. 5) sözleriyle de bu çerçeveyi tamamlar.
Serbest tarzda bir düşünce ve yazım geleneğinin ürünü olan denemenin türsel sınırlarını
tam olarak çizmek mümkün değildir. Ancak bugüne dek oluşan deneme literatüründen
hareketle bu türün bazı belli başlı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Her şeyden önce
deneme, öznel kimliğiyle ön plana çıkan bir türdür. Buna paralel olarak “ben” dili hâkimdir.
Konu sınırlaması bulunmamaktadır. Yazarın dikkatleri doğrultusunda gündelik hayattaki en
küçük detaylardan büyük fikirler ve olgulara dek her konu deneme sınırları içerisinde ele
alınabilir. Okurla yazar arasındaki mesafe diğer pek çok türe göre daha kısadır. Yazarın okuru
karşısına yahut yanına alıp bir düşünce yolculuğuna çıkarması söz konusudur. Denemenin
roman, öykü ve tiyatroya göre en belirgin farkı ise kurmaca bir tür olmamasıdır.
Balcı’nın ifade ettiği gibi “Batı kültüründe deneme bir konuyu tartışan, tanıtan, o konu
hakkında belli bir bakış açısından insanları ikna etmeye çalışan bir nesir türü, yazarın herhangi
bir konuyu tartışmaya açtığı veya okuyucuyu belli bir bakış açısından ikna etmeye çalıştığı kısa
edebiyat türü olarak tanımlanır. Deneme, belli bir alandaki okuyucu tipine değil, daha genele
hitap etmeyi amaçlar. Deneme, belirlenmiş bir tekniği olmayan, anekdotlarla, örneklemelerle,
ironi ve hicivle çekici hale getirilmiş serbest bir yazıdır.” (Balcı, 2006, s. 311-312)
Ünlü düşünür Pascal, “Denemeler’de gördüğüm her şeyi Montaigne’de değil kendimde
buluyorum.” derken Beranger bu düşüncenin bir benzerini “Montaigne amma da fikir çalmış
benden!” şeklinde mizahi ifadesiyle dile getiriyordu. Bu tablo, deneme türünün aynı zamanda
okurlar tarafından neden benimsendiği ve sonraları yaygınlık kazandığını da aslında net bir
şekilde açıklamaktadır. Zira deneme, yazara kendi öznelliğini inşa ve ifade etme imkânı
sunarken, aynı zamanda okurların da kendi öznelliklerini keşfetmelerini sağlayan bir tür olarak
işlev kazanmıştır. Montaigne tarzı denemenin serbest düşünme atmosferi, okurları da metnin
içerisine çekecek bir karaktere sahiptir.
Montaigne tarzı denemenin yanı sıra bir diğer tarz deneme şekli de Francis Bacon
öncülüğünde gelişmeye başlayacaktır. Bacon denemeleri Montaigne denemelerine göre daha
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ciddi bir havaya sahiptir. Yazar, okurla sohbet eden bir kimseden çok otorite havasındadır.
Bacon tarzı denemeler bilimsel literatürden istifade eden, tezlerini açıklamak için sistematik bir
yol izleyen, Montaigne tarzı denemelere göre daha üstten bir dille konuşan yazılardır. Bu
çatallanma itibariyle Montaigne tarzı denemelere informel, Bacon tarzı denemelere ise formel
deneme adı verilmiştir. Türk edebiyatında Ahmet Haşim, Montaigne tarzı denemeler kaleme
alırken Yahya Kemal’in denemeleri Bacon tarzını anımsatmıştır. Deneme; roman, öykü, tiyatro
gibi diğer edebî türlere nazaran Türk edebiyatında özgül bir konuma daha geç tarihlerde sahip
olmuştur. Modernleşme süreciyle birlikte 19. asırdan itibaren deneme türünü andıran yazılar
kaleme alınmış olsa da bunlar çoğunlukla eleştiri türüyle iç içe geçmişti. Deneme sahasında
özerk bir tür bilincinin yerleşmesi neredeyse 1940’lı yılları bulacaktır. (Balcı, 2006) Adnan
Binyazar da deneme ile eleştiri arasında kesin bir ayrım ortaya koymanın pek mümkün
olmayacağını belirtir. Rauf Mutluay ise her deneme yazısında biraz eleştirinin var olduğuna,
bilhassa Türk edebiyatı söz konusu olduğunda bunun belirgin hâle geldiğine dikkat çeker.
(Binyazar, 1973, s. 133) Bilhassa Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında türsel özerkliğini
kazanarak gelişim gösteren deneme türünün öne çıkan kalemlerine şu isimler örnek verilebilir:
Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Melih Cevdet Anday, Akşit Göktürk, Cemil Meriç, Oktay
Akbal, Salah Birsel, Nermi Uygur, Sabahattin Eyüboğlu, Hilmi Yavuz, İsmet Özel, Enis Batur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Modernleşme sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte insan bilincindeki zaman ve
mekân tasavvuru radikal bir dönüşüme uğradı. Parçalı ve matematiksel bir zaman anlayışı
kuşanan modern insan geçmiş, şimdi ve gelecek arasında keskin sınır hatları çizerken, bir
taraftan da mekân devrimi yaşandı. Netice itibariyle görme biçimi değişen insan, artık dünyayı
başka bir gözle kavrıyordu. Başka bir gözle kavranan dünyanın da başka bir biçimle, başka bir
dille anlatılması kaçınılmazdı. Modernite öncesi klasik edebiyatların görme biçimleri olan
edebî türlerin, yeni insan ve yeni hayatı anlama ve anlatmada yetersiz kaldığı sanat ve edebiyat
dünyasında gittikçe yaygınlaşan bir kanaat hâlini alıyordu. Çağının tanığı ve zamanının evladı
olarak yazarın, kendini bu atmosferden ve tarihsel akıştan soyutlaması pek kolay değildi. Ayrıca
modern kent hayatı da kendi sanatını yavaş yavaş inşa etmeye girişecekti. Tam da bu noktada
edebiyat tarihi hem yeni türlerin (roman, öykü, deneme vb.) doğuşuna, hem de var olan türlerin
(şiir, tiyatro vb.) dönüşümüne, yani modern görme biçimlerine ayak uydurma serüvenlerine
şahitlik edecekti.
 Virginia Woolf’un “Karakterler başlangıçta gençtir; sonra yaşlanırlar, bir sahneden
ötekine giderler; durmadan yer değiştirirler” tespitini alıntılayan öykü kuramcısı H. E. Bates,
romandaki söz konusu zamansal ilerlemenin ve bu ilerleme doğrultusunda gerçekleşen
dönüşümün roman türünün başlıca özelliği olduğunu, ancak öykü için böyle bir gerekliliğin
olmadığını belirtir. Öyküde küçük bir parça haricinde zamanın hareket etmesi elzem değildir.
Öykü karakterlerinin roman karakterleri gibi bir değişim-dönüşüm geçirmeleri de gerekmez.
Hatta tikel bir karakter olmadan öykü yazmak dahi mümkündür. Öykü kişileri özel bir isim
almadan, “kadın”, “gezgin”, “asker” gibi genel-geçer kimlikler ve sıfatlarla da temsil edilebilir.
Netice olarak; romanda zamansal hareketlilik esastır. Roman karakterleri de Ian Watt’ın
belirttiği gibi bu zamansallık ilkesi bağlamında bir gelişim çizgisi izlerler. Daha basit ifadesiyle;
romanın başında bizi selamlayan A karakteri ile romanın sonuna gelindiğinde karşımıza
çıkacak olan A karakteri, aynı kişiler değildir. Oysa öyküde çoklukla bir karakterin belirli bir
ândaki hâli karşımıza çıkar. Roman ânlar, izlenimler, durumlar… toplamıyken ve bu ânların,
durumların, izlenimlerin birbirleri arasındaki karmaşık örüntü romanda detaylandırılırken,
öykü belirli ânlara, izlenimlere ve kişilerin belirli bir kesitteki ruhsal/karakteristik durumlarına
odaklanır.
 Osmanlı kültüründe daha önceleri meddah, orta oyunu, karagöz ve kukla gibi birtakım
seyirlik oyunlar mevcuttu. Ancak bu oyunları birer tiyatro eseri olarak kabul edemeyiz. Okay’ın
da belirttiği gibi “bir edebî tür olarak tiyatro, ancak yazılı metin haline geldiği, hatta bir ‘yazar’
tarafından kaleme alındığı takdirde var demektir.” Modern Türk edebiyatında tiyatro türünün
ortaya çıkışı ve gelişimi ise diğer türlerdeki gibi Batı kaynaklı olmuştur. Batı tiyatrosunun
kökleri ise Antik Yunan medeniyetine dayanmaktadır. Sonraları tragedya, dram ve komedya
gibi türlere ayrılarak gelişen tiyatro Batı edebiyatlarında önemli bir tür olarak modern dönemde
hayli gelişmeler kat etmiştir. Genel olarak baktığımızda Türk tiyatro edebiyatının siyasi temalar
ve siyasi hadiselerle oldukça içli dışı olduğunu görürüz. Bu durum sadece Türkiye için de
geçerli değildir. Bilhassa Fransız İhtilali sonrasında yeni düşüncelerin kitlelere telkin edilmesi
için tiyatroya bir propaganda aracı olarak başvurulmuştu.
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 Serbest tarzda bir düşünce ve yazım geleneğinin ürünü olan denemenin türsel
sınırlarını tam olarak çizmek mümkün değildir. Ancak belli başlı özelliklerini şu şekilde
sıralayabiliriz: Her şeyden önce deneme, öznel kimliğiyle ön plana çıkan bir türdür. Buna
paralel olarak ben bilinci metne hâkimdir. Konu sınırlaması bulunmamaktadır. Yazarın
dikkatleri doğrultusunda gündelik hayattaki en küçük detaylardan büyük fikirler ve olgulara
dek her konu deneme sınırları içerisinde ele alınabilir. Okurla yazar arasındaki mesafe diğer
pek çok türe göre daha kısadır. Yazarın okuru karşısına yahut yanına alıp bir düşünce
yolculuğuna çıkarması söz konusudur. Denemenin roman, öykü ve tiyatroya göre en belirgin
farkı ise kurmaca bir tür olmamasıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?
a. Avrupa’da modern düşünceyle birlikte ortaya çıkması
b. Zaman ve mekânın somut olması
c. Dilinin göndergesel olması
d. Nesir (düzyazı) ile yazılması
e. Manzum olması

2. Aşağıdakilerden hangisi romanın alt türlerinden biri değildir?
a. Polisiye
b. Bilim-kurgu
c. Fantastik
d. Epik
e. Tarihsel

3. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri değildir?
a. Karagöz
b. Orta oyunu
c. Komedya
d. Meddah
e. Kukla

4. Aşağıdakilerden hangisi çeviri bir eserdir?
a. Hikâye-i Mağdurîn
b. İntibah
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c. Akabi Hikâyesi
d. Temâşâ-i Dünyâ ve Cefâkâr u Cefakeş
e. Letâif-i Rivâyât

5. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?
a. Öznel bir tartışma üslubuna sahip olması
b. Kurmaca bir tür olması
c. Genel okur kitlesine hitap etmesi
d. Nesir (düzyazı) tarzında yazılması
e. İroni, mizah, hiciv vb. farklı anlatım tekniklerini kullanması

6. Yazarın kendi hayat hikâyesinden hareketle kaleme aldığı roman türü hangisidir?
a. Macera romanı
b. Biyografik roman
c. Tarihsel roman
d. Fantastik roman
e. Otobiyografik roman

7. Aşağıdaki yazarlardan hangisi geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanarak/ilham
alarak modern Türk tiyatro edebiyatında yeni bir tarz oluşturma çabası içerisinde olmuştur?
a. Abdülhak Hâmid Tarhan
b. Haldun Taner
c. Ali Haydar Bey
d. Reşat Nuri Güntekin
e. Ahmet Hamdi Tanpınar
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8. Bertold Brecht ismi hangi tür tiyatro ile öne çıkmıştır? Hangi türün öncüsü olarak
sayılmıştır?
a. Tragedya
b. Epik
c. Melodram
d. Fars
e. Komedya

9. Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangi ikisi roman türünün doğuş evresinde ve
biçimsel yapılanmasında etkili olmuştur?
a. Nihilizm – Egzistansiyalizm
b. İrrasyonalizm – Amprizm
c. Postmodernizm – Posthümanizm
d. Nihilizm – İrrasyonalizm
e. Rasyonalizm – Ampirizm

10. Roman ve öykü mukayesesi yapılırken aşağıdakilerden hangisini esas almak
yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olabilir?
a. Zamansal hareketlilik
b. Karakterin dönüşüm geçirip geçirmediği
c. Uzunluk-kısalık
d. Olay örgüsünün karmaşıklığı
e. Bir çırpıda yazılması/okunması
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9. YAZILI ANLATIM TÜRLERİ IV: BİLGİ AKTARIMI VE
İLETİŞİME YÖNELİK TÜRLER
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?
9.1.1. Makale
9.1.2. Fıkra (Köşe Yazısı)
9.1.3. Eleştiri (Tenkit)
9.1.3.1. Okura Dönük Eleştiri
9.1.3.2. Yapıta Dönük Eleştiri
9.1.3.3. Topluma Dönük Eleştiri
9.1.3.4. Biyografik Eleştiri
9.1.4. Röportaj
9.2. Gerçek Yaşamdan Söz Eden ve İletişime Yönelik Türler
9.2.1. Günlük (Günce)
9.2.2. Anı (Hatıra)
9.2.3. Gezi (Seyahat) Yazısı
9.2.4. Mektup
9.2.4.1. Özel Mektup
9.2.4.2. Edebî Mektup
9.2.4.3. İş Mektubu:
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bilgi aktarmaya yönelik modern anlatım türleri nasıl belirlenir, sınırları nelerdir?

2.

Bilimsel makalenin genel özellikleri ve hazırlanma süreci nasıldır?

3.

Bilgi aktarımına yönelik modern anlatım türleri nelerdir?

4.
Fıkranın (köşe yazısı) tanımını yaparak anlatım türü olarak fıkraların genel
özelliği nedir?
5.

Röportaj nedir, röportaj yapmaya nasıl hazırlanmak gerekir?

6.

Bir anlatım türü olarak kaç çeşit mektup vardır, özellikleri nelerdir?

7.

Eleştirinin belirli özellikleri nelerdir, iyi bir eleştiride nelere dikkat etmek gerekir?

8.

Gezi (seyahat) türünün özellikleri nelerdir?

9.

Deneme türünün ortaya çıkışı ve özellikleri hakkında bilgi veriniz?

10.

Anı (hatıra) türü hakkında bilgi veriniz?
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Anahtar Kavramlar
Makale
Fıkra (Köşe yazısı)
Eleştiri (Tenkit)
Röportaj
Günlük
Anı (Hatıra)
Gezi (Seyahat)
Mektup
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Modern anlatım türlerinden düşünce Literatür bilgisi ve
örneklerle kavratılır
(Düşünce Ağırlıklı, ağırlıklı yazılar hakkında bilgi edinir.
Anlatım
Bilgi

Türleri

Aktarımına

Düşünce yazıları çeşitlerini kavrar.

Literatür bilgisi ve
örneklerle kavratılır

Düşünce yazıları arasındaki farkı anlar.

Literatür bilgisi ve
örneklerle kavratılır

Makale yazabilir.

Örneklendirme yoluyla
kavratılır

Röportaj yapmayı öğrenir.

Örneklerle kavratılır

Eleştiri yapmanın ölçülerini öğrenir.

Örneklendirme yoluyla
kavratılır

Yönelik Türler)
Makale
Fıkra (Köşe yazısı)
Röportaj
Eleştiri (Tenkit)
Anı (Hatıra)
Gezi (Seyahat)
Günlük
Mektup

Mektup, anı, günlük ve gezi türü yazısı Örnekleri
üzerinde
yazabilir.
incelemelerini
geliştirerek
konu
hakkında fikir sahibi
olur.
Örneklerle
kavratılır
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9.1. Bilgi Aktarımına Yönelik Türler
9.1.1. Makale
Herhangi bir düşünceyi destekleyen, savunan, bir konuda bilgi veren, bu konuyu nesnel
ve bilimsel bir tavırla inceleyen gazete ya da dergi yazılarına makale denir (Birinci 2009:368).
Makaleler iddia ve ispat yazılarıdır.
Bilgi vermek ve bir düşünceyi savunmak makalenin özünü teşkil eder. Makale yazarı,
ileri sürdüklerini ayrıntılı bir biçimde kanıtlara ve belgelere bağlayarak nesnel ve bilimsel bir
tavırla anlatır. Makalede önemli olan, düşüncelerin birbirini bütünleyen ve tamamlayan şekilde
bir düzen içerisinde verilmesidir. (Özdemir, 1994:135-137).
Makaleler gazete ve dergilerde yayımlanır. Gazetelerde yayımlanan makaleler daha çok
güncel konuları ele alır. Dergilerde yayımlanan makalelerde ise daha çok bir alanla ilgili
uzmanlık ön plandadır. Bu makaleler titiz bir inceleme ve araştırmanın ürünüdür. Bu çeşit
bilimsel makaleler uzmanlık alanlarıyla ilgilidir ve ayrıntılı bir araştırmayı gerektirir. Bilimsel
makaleler hem uzunluk açısından hem de konuyu ele alış ve yazma bakımından farklıdır.
Gerek gazete makalelerinde gerekse dergilerde yayımlanan makalelerde temel olan
düşüncedir. Yazar, makalesinde seçtiği konuda ileri sürdüklerini okuyucuya benimsetmeyi
temel amaç edinmiştir. Bu nedenle de birtakım belgelerden inceleme ve araştırmalardan,
kanıtlardan yararlanma yoluna gider.
Makaleler, yazarlarının uzmanlık alanlarına ve konularına göre “toplumsal makale”,
“iktisadî makale, “siyasal makale”, “edebî makale”, “askerî makale” gibi adlarla anılır. Her gün
gazete ve dergilerde bu tür makalelere sıkça rastlanılmaktadır.
Gazetelerin ilk sayfasında ve genellikle ilk sütunda yayımlanan makalelere “başmakale”
denir. Bu makaleler genellikle gazetenin başyazarı tarafından kaleme alınır ve başmakalelerde
günün en önemli sorunu ele alınıp çözümlenir ve çözüm önerileri ileri sürülür. Gazetecilikle
Türk edebiyatına giren makale türü, onunla beraber gelişmiştir. Şinasi’nin ilk özel gazete olan
Tercüman-ı Ahval’de yazmaya başladığı makale türü daha sonra gazetelerde ve dergilerde
devam etmiştir. Şinasi’den sonra, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Midhat Efendi, Ziya
Gökalp, Falih Rıfkı Atay, Refik Halit Karay, Peyami Safa, Doğan Hızlan, Berna Moran, Beşir
Ayvazoğlu ve Murat Bardakçı gibi yazar ve araştırmacılar gazete makaleleriyle dikkat çeken
isimler olmuştur.
Bilimsel makalelerde başlık olarak da giriş, makalede işlenen konuya göre alt başlıklar
ve sonuç başlığı bulunabilir. Makalenin sonuna makalede kullanılan kaynakların yer aldığı
kaynakça da eklenmelidir.
Makale yazarken şu noktalara dikkat edilmeli:
1. Anlatımda düşünsel bir plân yapılmalıdır.
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2. Öznel yargılara ve değerlendirme cümlelerine yer verilmemelidir.
3. Anlatımda, çözümleme, kanıtlama, örnekleme, karşılaştırma ve sayısal verilerden
yararlanma gibi nesnel düşünce geliştirme yollarından yararlanılmalıdır.
4. Yazar, anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli ve anlattıklarını bir mantık çerçevesine
oturtabilmelidir.
5. Anlattıklarında mantıksal bir bütünlük olmalı ve yargılar birbiriyle çelişmemelidir.
6. Her makale belirli bir alandaki uzmanlığın ürünüdür. Bu nedenle açık ve anlaşılır
olmak makalenin temel koşullarındandır.
7. Anlatımda bilimsel kaynaklara müracaat edilmeli ve onlar vasıtasıyla görüşler
desteklenmelidir.
8. Makalede kaynakçaya yer verilmelidir.

9.1.2. Fıkra (Köşe Yazısı)
Fıkra, kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli ve güldürücü hikâyecik şeklinde tanımlanabilir.
“Fıkra” dilimizde iki anlama gelmektedir: 1. Güldürücü küçük hikâye. 2. Siyasal ve güncel
konular üzerine yazılmış gazete ve dergilerde yayımlanan yazı. Bunlardan ilki ince anlamlı,
güldürme amacı güden kısa anlatılardır. Bunlar daha çok halk öykücülüğü geleneğinin
uzantısıdır. Bu tür fıkralar, gerek kahramanların davranışları ve düşüncelerinde gerekse içinde
barındırdıkları mizah unsurları ve dil özellikleriyle milli kültürü yansıtırlar. (Kavcar, Oğuzkan
ve Aksoy 2007: 253). Bu tür fıkraların edebiyatımızda en yaygın bilinenleri Nasrettin Hoca,
Bektaşi, Bekri Mustafa, Temel ile Dursun ve İncili Çavuş fıkralarıdır. Burada ikinci tür fıkralar
üzerinde durulacaktır.
Fıkra, gazete ve dergilerin belli köşelerinde çıkan, daha çok günlük olaylardan söz eden,
onları çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa bir yazı türü olarak tanımlanabilir (Aktaş
ve Gündüz, 2009: 300). Fıkra; siyasi, sosyal ve kültürel olaylar başta olmak üzere herhangi bir
konuyu belli bir düşünce ve görüşe bağlı olarak işleyen; kısa, öz ve konuşma diliyle kaleme
alınan dergi ve gazete yazılarıdır. Bu yazılara “gazete fıkrası” ya da “köşe yazısı” da
denilmektedir. Fıkralarda, gündemi belirleyen konular ele alınır. Ayrıntıya, iddiaya ve ispata
girilmeksizin konu bir sohbet havasında işlenir. Fıkra, kamuoyu yaratmakta etkinliği olan bir
yazı türüdür.
Gazete ve dergilerde fıkra yazarlığı yapanlar, olayların akışı karşısında pek çok konuya
değinmek zorunda kalırlar. Bu nedenle, fıkra yazarı siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmeleri
günü gününe izlemelidir. Fıkra yazarı ele aldığı konuda görüşlerini ayrıntıya girmeden kısa
ancak yoğun ve etkili bir biçimde ortaya koymalıdır. Kısa, özlü ve etkili yazabilmenin ön koşulu
ise geniş bir kültürel, siyasal ve toplumsal birikime sahip olmaktır. Ayrıca bu kültürel birikimini
kısa, özlü, zekice ve etkili bir biçimde sunacak keskin bir kavrayış gücü, dili ustaca
kullanabilecek bir dil birikimi fıkra yazarının olmazsa olmazlarıdır.
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Türk edebiyatında ilk fıkra örnekleri, Tanzimat’tan sonra Şinasi ve Namık Kemâl’in
kısa makaleleriyle ortaya çıkmıştır. Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Falih
Rıfkı, Burhan Felek, Ahmet Kabaklı, Oktay Akbal, İlhan Selçuk, Çetin Altan ve Ülkü Tamer
gibi kalemler bilinen en usta fıkra yazarlarındandır.
Fıkraların ayırt edici özellikleri şöyle sıralanabilir:
1. Makale gibi düşünsel plânla yazılır.
2. Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir.
3. Nesnel bir anlatımdan çok öznel görüşlere yer verilir.
4. Okuyucuyu inandırmak gibi bir kaygı güdülmez.
5. Günübirlik yazılardır, gündemin değişmesiyle unutulup giderler.
6. Yapmacıktan uzak, yalın, anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
Kelimelerin Hayatı
Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca müşabih değildir. Lisanlar –tıpkı ağaçlar gibi- mevsim
mevsim rengini kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. Lisanın yaprakları
kelimelerdir.
Edebî bir metni okuyorken, daha düne kadar zinde bir manası olan “melek” kelimesinin,
bugün tamamen hayatiyeti tükenmiş renksiz ve şekilsiz bir lafız haline geldiğini hissettim. Bu
kelime şimdi Türkçede soğuk bir naaştan başka bir şey değildir.
Melek nedir?
Edebiyattaki manasına göre, melek bir kadındır k, gözleri mavi, saçları sarı ve beyaz
entarisinin etekleri uzundur. Hıristiyan sanatında melek, lepiska saçları topuklarına kadar
uzanan, büyük güvercin kanatlı, mahcup bir genç kız suretinde temsil edilir ve daima elinde sûr
nevinden bir musiki aleti olduğu halde, gökte beyaz bulut yığınlarının kenarında tebessüm
ettirilir.
(…)
(Ahmet Haşim-Bize Göre)

9.1.3. Eleştiri (Tenkit)
Bir sanat yapıtını tanıtmak, açıklamak, sınıflamak ve değerlendirmek amacıyla kaleme
alınan yazılara eleştiri denir. Eleştiri sözcüğü, Batı’da yargılama ve ayırt etme anlamına gelen
kritik etmek sözcüğü ile karşılanmaktadır. Eleştiri yerine muaheze, muhakeme, ilm-i nakd ve
intikad gibi kavramlar da kullanılmıştır (Huyugüzel, 2018: 148-156). Konu sınırlaması yoktur.
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Sanat, edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini, değerli değersiz
yönlerini ortaya koyan ve değerlendiren yazı türüdür. Yazılı bir anlatım türü olarak eleştiri, bir
sanat eserini çeşitli yönleri ile açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılardır
(Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy 2007, 2007). Bu tür yazı yazmayı kendine sürekli uğraş edinen
kişilere “eleştirmen” adı verilir.
Eleştirmen düşünce ve görüşleriyle sanatçılara yol gösterir. Onların kendi alanlarında
gelişmelerine ve daha olgun ürünler vermelerine katkıda bulunur. Ayrıca okuyucu ile yazar
arasında bir köprü görevi görür. Eleştirinin görevi, edebiyat ve sanat eserlerinin incelenerek,
onları açıklama ve sonunda bir hüküm verme işidir (Lekesiz, 2003: 364-365). Yine, eleştirmek
(criticize) etimolojik olarak çözümleme (analiz) ve yargılama demektir. Genel olarak eleştirinin
görevi, incelemek, açıklamak, çözümlemek, hüküm vermek, değerlendirmek, iyi ile kötüyü
ayırt etmek, sınıflandırmak ve tanıtmak olarak söylenebilir (Sağlık, 2003: 395).
Eleştirmenlerin yaklaşımına, yapıtı değerlendirme yöntemlerine göre günümüze değin
değişik eleştiri biçimleri ortaya çıkmıştır (Carloni, Filloux, 1984). Bu yaklaşımların ağır bastığı
eleştiri türleri şunlardır: Okura dönük eleştiri, yapıta dönük eleştiri, topluma dönük eleştiri,
tarihsel eleştiri, toplumbilimsel eleştiri, marksist eleştiri, sanatçıya dönük eleştiri, biyografik
eleştiri, ruhbilimsel eleştiri ve çağdaş eleştiri... vb. (Özdemir, 1994, 1983).

9.1.3.1. Okura Dönük Eleştiri
Bu tür eleştiride eleştirmen yapıttan ziyade bir okur olarak yapıtın okurlar üzerindeki
etkisi üzerinde durur. Okura dönük eleştirinin belli kriterleri olmadığı için eleştirmen kendi
düşüncelerine göre bir eleştiri yapar ve bu yüzden özneldir. İzlenimci eleştiri bu tür içindedir.

9.1.3.2. Yapıta Dönük Eleştiri
Bu çeşit eleştiride eleştirmenin bakışı sanatçıdan ziyade ortaya konan sanat eserine
yöneliktir. Burada temel öge ortaya sunulan yapıttır. Eleştirmen, konunun ele alınış biçimi,
yapıtta anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi unsurlar üzerinde durur. Nesnel ve dilbilimsel
eleştiri bu türün çeşitleridir.

9.1.3.3. Topluma Dönük Eleştiri
Bu çeşit eleştiride eleştirmen yapacağı değerlendirmede yapıtın ortaya konulduğu
dönemin sosyal ve siyasal yapısının, tarihsel özelliklerinin esere ne ölçüde yansıdığı üzerinde
durur. Yapıt toplumsal bir belge olarak ele alınır ve estetik bir açıdan ziyade, yapıtı etkileyen
toplumsal ve tarihsel koşullar açısından ele alınır. Toplum bilimsel eleştiri ve tarihsel eleştiri
bu türün içindedir.

9.1.3.4. Biyografik Eleştiri
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Biyografik eleştiri temelinde yazar ve eser arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı hedefler.
Eleştirmen yazarın hayatını ayrıntılı bir şekilde araştırır ve bunun ne ölçüde yazarın eserine
yansıttığını metin üzerindne ortaya koymaya çalışır.
Eleştiri anlayışındaki farklılıklara rağmen bir eleştirmenin nasıl davranması gerektiğinin
ölçütleri şöyle sıralanabilir:
1. Eleştirmen, sanat ve edebiyat alanında birikimli olmalı, çağdaş akımları da bilmelidir.
2. Eleştirmen, kendi ülkesine ve diline ilişkin eserleri inceleyip değerlendirebilmek için
yabancı ülkelerdeki sanat ve edebiyat hareketlerini incelemelidir.
3. Eleştirmen, eleştirdiği yapıtı birçok yönden ele alabilmek ve daha geniş bir bakış
açısıyla değerlendirebilmek için tarih, toplum bilimi, ruh bilimi, felsefe, estetik vb. alanlarda
da geniş bir bilgi birikimine sahip olmalıdır.
4. Eleştirmen, kendini önyargılardan uzak tutabilmeli; yorum ve kararlarında nesnel
olabilmelidir.
5. Eleştirmen, okuduğu bir eseri değerlendirirken kendini birtakım kalıplara sokmamalı;
okuduğu eserin özgün yanlarını ortaya koyabilmelidir.
Batı’da eleştiri türünde eser veren yazarlar olarak; Hippolyte Taine, Boileau, Saint
Bouve ve Anotole France gibi isimler sayılabilir.
Türk edebiyatında Batılı anlamda eleştiri/tenkit Tanzimat ile başlamıştır. Şinasi, Namık
Kemâl, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Mizancı Murat gibi isimler
yazdıkları yazılarla bu türün ilk örneklerini vermişlerdir (Ercilasun, 2009: 283-322; Dayanç,
2019: 45-65). Hüseyin Cahit Yalçın, Fuat Köprülü, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Mehmet
Kaplan, Adnan Berk, Memed Fuat, Asım Bezirci, Fethi Naci ve Doğan Hızlan gibi isimler
eleştiri alanında adı ön plana çıkan yazarlardır.
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Bir Eleştiri Örneği:
Cihan Şoförü
"Cihan Şoförü” (1954) Samim Kocagöz'ün küçük hikâye yolunda en olgun, en güzel
eserlerini içine alır. 1952-54 yılları arasında yazdığı bu hikâyeleri de ilk eserlerinden başlayarak
yürüdüğü ana çizgiden ayrılmamıştır; ama artık dilinde, anlatışında, kişilerini diyalogların
gelişmesiyle belirtişinde, kendini olayların içine sokarak gerçeği hikâye biçimine doğru
zorlamaktan vazgeçişinde; artık bu alanda ustalığa eriştiği belli oluyor. İlkinden sonuncusuna
kadar, hikâyelerinin demirbaş unsuru toplum meselelerinin yanında; artık insanı ortaya aldığı,
eski hikâyelerindeki toplum meselelerine dayanan kuruluşlar yerine, tek kişiyi toplum içinde
anlatan bir çeşit yeni hikâye biçimine geçtiği görülüyor. Onun toplum meselelerinden,
kavgalarından kalkıp, kişiyi yaşama kavgasının ancak yan unsuru olarak ele aldığı o eski yapılı,
teori ve kitap kokan gerçekçi anlayışı yerine, daha yumuşak, sanata daha yatkın bir yola girdiği,
öncü kuşaktaki arkadaşlarının gidişlerine daha çok yaklaştığı belli oluyor. Kalabalık içinden
rasgele aldığı kişiler, çevresinden, zümresinden ayırmadığı kişiler yerine, belirmiş, yücelmiş ve
daha artistik kişiler seçmeye gidişi, onun gerçekçi anlayışında temel bir değişikliği ortaya
koyuyor. "Cihan Şoförü", "Oğul", "Kör Talih", "Motor", "Gençlik Bu", "Bir Gaip Kişi"
hikâyelerinde olduğu gibi gerçeğin, özünde, bütününde mevcut acı sertliği yumuşatılmış,
sevimli kişilere dayanan bu yeni hikâyeleri yanında, "Alışveriş", "Çakı", "Koca Öküzün
Ölümü", "Oğul", "Teneke" gibi eski anlayışına uygun hikâyeler de var. Ta ilk hikâyelerinden
beri sürüp gelen bu ikili gidişin, tereddüdün dönemeç noktasına geldiğini bu kitap açıkça
gösteriyor. Öncü kuşağın, Sait Faik'in halk kişilerini ele alan hikâyelerinin ortaya koyduğu
anlayışa çok yaklaşmış bu güzel kitabın "1954 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı" kazanmayışı,
onun bu gayretine işâret edilmeyişi şaşılacak bir şey olmuştu.
(Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman 2, 1965)

9.1.4. Röportaj
Röportaj, bir gerçeği, durumu, olguyu; araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da
soruşturarak yansıtan bir yazı türüdür.
Yaşatarak öğretme ve okuru yaşamın özüyle karşı karşıya getirme röportajın en
belirleyici özelliklerindendir. Bu nedenle yazar, okurunu yaşamın içine sokmak amacıyla
fotoğrafın desteğinden yararlanır.
Röportaj bütün yazı türlerinin, anlatım biçimlerinin bir karışımı olarak da tanımlanabilir
(Karataş, 2004: 395). Röportaj gerçeği belgelemeyi amaçlar. Kamuoyu oluşturmada çok önemli
bir yeri vardır.
Basın ve yayın araçlarının gelişmesiyle ün kazanmış bir tür olan röportaj, ilk başlarda
yazarlar ve şairlerle yapılan konuşmalarla ortaya çıkmıştır. Daha sonra değişik sanat
dallarından, bilim insanlarından, tanınmış kişilerden ve siyasilerden olmak üzere pek çok
şekilde röportaj yapılabilmektedir.
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 Röportaj, düşünsel planla yazılır.
 İşlenen konu; toplumsal bir olay, sanatsal bir olgu olmalıdır.
 Yazar anlattıklarının doğruluğunu; fotoğraf, istatistik ve belgelerle kanıtlama yoluna
gider.
 Röportajlar zamanla tarihsel belge niteliği kazanırlar.
Sorunları yansıtma, toplumun temel meselelerine ayna tutma günümüz röportajcılığının
belirleyici özelliklerindendir. Röportaj tek bir konuda tek bir yazı oalbildiği gibi, aynı konuda
dizi yazıları şeklinde de olabilir (Özdemir, 1994: 150-152; Özdemir, 1983: 120-121).
Kimi röportajlar soru-yanıt biçiminde bir konuşmaya dayalı gerçekleştirilirken kimileri
belgesel bir tarzda yazılır. Konuşmaya dayalı röportaj, karşılıklı görüşme yöntemiyle
yapılırken, birtakım sözlü, yazılı kaynaklara başvurarak uzun inceleme, araştırma ve
soruşturmalara dayandırılarak oluşturulan röportajlara ise “belgesel röportaj” denilir.
Edebiyatımızda, Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Yaşar Nabi Nayır, Hikmet
Feridun Es, Yaşar Kemal ve Mustafa Baydar gibi kalemler röportaj türünün gelişmesine katkı
veren yazarlardır.

Bir Röportaj Örneği:
Ben Bir Santayana'yım

Çocuklar için de yazan bir yazarımızsınız. Bugüne değin kaç çocuk kitabı yazdınız?
- Çocuklar için yazdığım kitapların sayısı şimdilik elli beş. Çok yakında bu sayı altmışa
çıkacak. Yayınevim (Bilgi Yayınevi) şu anda hazırlık içinde. On kitap birden basılıyor..
Bunlardan beş tanesini daha önce başka yayınevi basmıştı; ama ben altmış sayısında da kalmak
istemiyorum. Çocuk kitaplarının sayısını daha çok arttırmak istiyorum.

Niçin çocuk yazını?
- Yazın bence bir bütündür. Bir yanda büyükler için birçok yapıt üretilecek,
yayımlanacak; ama çocuklar için yapıt üretilmeyecek. Olmaz böyle bir şey. Zaten çocuk
okuyucusu olmayan bir toplumun büyük okuyucusu hiç olmaz. Bence çocuklara okutmak için
daha anaokullarından başlamalı. Elbette çocuk o yaşta okuyamaz, ama kitapla tanışır.
Öğretmeni okur, annesi, babası okur. Sonra çocuk, o yapıtın resimlerine bakarak kendisi
okumaya başlar. Ve bundan da çok zevk alır. İmza günlerinde rastlıyorum; masaya dizilmiş
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kitaplar var, çocuk masaya yaklaştığında anne baba hemen çocuğu uyarıyorlar, "Sakın elleme
kitapları..." Niçin çocuk ellemesin kitapları, niçin tanışmasın kitaplarla? Çocuk yazını bence
ülke yazınının içinde. 1980'Iere değin o yılın yazın değerlendirmesi içinde dergilerde olsun
gazetelerde olsun çocuk yazını da vardı. O yılın çocuk yazını yıl sonunda bir güzel irdelenir, o
yıl çıkan çocuk yapıtları tanıtılırdı; ama ne yazık ki şimdi bu da yok.
Ülkenin nüfusu artarken çocuk nüfusu da o oranda artmaktadır. Böylece çocuk okuyucu
sayısı da artmaktadır. İşte bunlara seçenek sunmak gerekir. Çok kitap olmalı ki çocuk bunların
içinden seçebilsin. Çocuklar bence seçmesini çok iyi bilir; çünkü çocuklar arası telefon çok
çabuk çalışmaya başlar. Kendi beğendiklerini arkadaşlarının da okumalarını isterler.
Öğretmenlik yıllarından anımsıyorum, çocukların en çok okudukları "Polyanna"dır;
çünkü çocukların birer Polyanna olmalarını istiyorduk. Hâlâ büyük için de uyutma masalları
olan zengin-yoksul, çirkin-güzel, iyi-kötü, güçlü-güçsüz gibi birtakım yapay zıtlıklar işlenerek
asıl gerçeği saklamaya yönelik konularla çocukların neden, niçin sorularını sormaları
istenmiyordu. Birtakım karamsar konularla çocukların acıma duygularına sesleniliyor, çocuk
bu yapıtları okuduktan sonra yaşamın aydınlığını göremiyordu. İşte birçok yazar bunu sezdi ve
çocuklara yazmaya yöneldi. Ben de onlardan biriyim.

Çağrılan her okula gidiyor, çocuklarla söyleşiyorsunuz, kitaplarınızı imzalıyorsunuz.
Bu kitap okuma, kitabı sevdirme, yazan sevme için bir yöntem galiba?
- Evet, çağrılan okullara gidiyorum, birçoğuna da Hüseyin Yurttaş'la birlikte gidiyoruz;
çünkü birlikte çağırıyorlar. Ben öyle sanıyorum ki, birçok okuldan çağrılmamızın nedeni
çocuklar; çünkü buna tanık oluyorum imza günlerinde; çocuk benden kartımı istiyor, telefon
numaramı istiyor. "Acaba çağırsak okulumuza gelir misiniz?" diyor. Okula gittiğimde çok
seviniyor çocuklar; çünkü o güne dek hiç yazar görmemişler. Nasıl sağlık konusu işlenirken
okula çağrılan bir doktor kaynak kişi oluyorsa, nasıl trafik konusu işlenirken okula çağrılan
trafik polisi kaynak kişi oluyorsa, ben de o anda bir kaynak kişi oluyorum. Çocuğun Türkçe
dersinde okuduğu bütün parçaları ozanlar, yazarlar yazmışlar. Ben o anda Türkçe dersinin
kaynak kişisiyim. Öyle ilgiyle dinliyor, öyle güzel sorular soruyorlar ki, zamanınız dolup
gitmek istediğinizde, salmak istemiyor, biraz daha birlikte olmak istiyorlar. Çocuk size kitap
imzalatmaktan büyük bir zevk duyuyor, onurlanıyor, başka yazarlardan da aldığı kitaplarla
birlikte evindeki imzalı kitap sayısını övünerek size söylüyor. Bıraksanız akşama dek size
yapıtlarınız üzerine sorular soracaklar; çünkü büyük bir bölümü sizi okuyup da geliyor. Bazen
çok yerindeki eleştirileriyle yazdığınızı baştan gözden geçirmek zorunda kalıyorsunuz.
Çocuk okuyucuyla yazarın çok yakından iletişim içinde bulundukları bir ortam yarattığı
için zamanın elverdiğince okullara gidiyorum.
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Okunmuyor sözü herkesin ağzında. Belki de bu tavrın genelleşmesi gerek, okurun
artması için. Ayrıca siz çok okunan bir yazarsınız.
- Ben ancak bulunduğum kentteki okullara gidebiliyorum, bazen de yakın bir ile. Bunun
dışında kitaplarımı satın alıp okuyan ülkenin her yerinde binlerce çocuk var. Salt ben değilim,
gerçek çocuk yazarlarının hepsi okunuyor bugün çocuklar tarafından. Yalnız şunu söylemek
istiyorum, Emin Özdemir'in bir saptaması var! diyor ki, "Çocukların dünyasına giden yollardan
biri de gülmeceden geçer. Başka türlü söyleyecek olursa çocukların dünyaya bakışlarında, en
yoksullarında, en çilelilerinde bile gülmecesel bir açı vardır." Katılıyorum bu saptamaya. Çöp
gibi zayıf, sapsarı benizli, belki de mideleri bomboş boyacı çocuklar geçen gün caddenin bir
kıyısında oturmuş, birbirlerinin yüzlerini kahverengi ve siyah ayakkabı boyasıyla boyuyorlardı;
ama nasıl kahkahalar atarak...
İşte ben çocuklardaki o gülmecesel acıyı her zaman yapıtlarımda yakalamak isterim.
Onları sağlıklı -güldürmeye çalıştım. Çocukların çok sevdikleri kendi yaşam öyküm olan
Zıkkımın Kökü ve Ekmek Parasında da onca yoksulluğun içinde gülünecek bir yan buldum,
yazdım. Benim yaşama bakış açım çocuklarınkine benziyor. "içinde çocuk olmayan bir yazar,
çocuklara yazmasın." demişti bir yazar, unuturum adını, bağışlayın. Ben bir Santayana'yım.
Belki bilirsiniz, anlatılır ki yaşını başını almış Santayana bir gün üniversitede ders verirken, bir
nisan günü, pencere açıkmış, bir ardıç kuşu gelmiş pencerenin kıyısına konmuş, birden
Santayana çocukluğuna dönmüş, ardıçkuşu onun çocukluğunu çağırıyormuş, duramamış,
dönmüş öğrencilerine demiş ki, "Ben gidiyorum, dışarıda ilkbahar beni bekliyor, onunla
buluşacağım"

Okuyan toplum haline ne zaman geleceğiz sizce?
- Yani neden az okuyoruz. Elbette bunun birçok nedeni var.
Bir kez 12 Eylül'den sonra yepyeni bir gençlik istendi, aynı fabrikadan çıkacak ürün
gibi, vidası şurada olsun, yayı burada, kapağı şu yanda olsun... Marka seçen, bireyci, bencil, hiç
okumayan, sorgulamayan, hep test çözen, okuldan dersaneye, dersaneden kursa giden... Elbette
bunları yetiştirecek öğretmenler için kollar daha 1970'Ierde sıvanmıştı. Öğretmeni okumaz,
annesi babası okumaz... Çocuk evde anne babanın elinde kitap görmezse, öğretmeni okumazsa,
hiç okur mu? Anımsıyorum ben, o öğretmenlik yıllarımda TÖS zamanında olsun, TÖB-DER
zamanında olsun yayınevlerinden koli koli kitaplar getirir, onları okur, öğrencilerimize de
okuturduk.
Silahların yanına kitaplar konmadı mı? "Bulundu, yakalandı" diye. Yasaklanmadı mı
kitaplar? Ekmek Parası adlı çocuk yapıtımı, Kültür Bakanlığı ısmarladı, on beş bin tane bastı,
beş binini kütüphanelere dağıttı, bakanlıktaki bir uyanık (!) sonradan kitabın içinde kendi aklına
göre bir şeyler buldu, haydi kitap toplatıldı, haydi yasaklandı. Dünyanın hiçbir yerinde buna
örnek gösteremezsiniz; ama bu örnekler o Marmaris’teki paşa zamanında çok oldu. Ardından
Donumdaki Para'yı yasakladılar, on iki yıl.
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Bütün bunlar kitabı tehlikeli bir araç olarak göstermek için.
Eskiden yasaklayanlar şimdi de başka türlü yasaklıyorlar kitabı, kağıt ederlerine zam
üzerine zam yapıyorlar, vatandaş alamıyor, kendi kendine kitap yasaklanmış oluyor; ama ben
hiç umutsuz değilim, bunu imza günlerinde yaşıyorum. Hele çocuklar, hele bayanlar, çok
okuyorlar.

Çocukluğunuzda okuduğunuz ilk kitap?..
Stevenson'un Define Adası, büyülenmiştim; ama daha önceleri babam bize taş basması
kitaplardan, arkası yarın gibi, her gece Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Kan Kalesi, Köroğlu
gibi yapıtları okumuştu. Ben aslında Adana Halkevi kitaplığına kitap okumak için değil ısınmak
için gitmiştim. Çok iyi oldu, orası beni kitap kurdu yaptı.
Çocuk yazım günümüz Türkiye’sinde nerede?
- Büyük bir gelişme içinde olduğuna inanıyorum. Eskiden çocuğa yazmak
küçümsenirdi. Günümüzde artık hiç öyle değil. Birçok yazar çocuklar için yazmaya çalışıyor.
Çok yakınımdan biliyorum, aynı yayınevinde kitaplarımız çıktığı için Hüseyin Yurttaş'a
bakıyorum, Hidayet Karakuş'a bakıyorum. Yaz boyu hep çocuk yapıtları ürettiler. Bilgi
Yayınevi'nin çocuk yapıtları sayısı eski yıllar gibi mi? Her yıl üzerine onlarca çocuk yapıtı
ekleniyor.
Çocuğa göre yazılmış, dili iyi kullanan, şiirde ritmi yakalayan, düş gücünü geliştiren,
paylaşmayı, yardımlaşmayı öğreten, çocuğa açıktan açığa ders vermeyen, onu bireyciliğe
götürmeyen, yurdunu seven, ırkçılığa, sömürüye karşı çıkan, dinsel duyguları kamçılamayan,
demokrat düşünmeyi öğreten, onun duygusal yanını sömürmeyen, yaşadığı toplumu irdeleyen,
sorular sormasını sağlayan yapıtların daha çok yayımlanmasını istiyorum.
Muzaffer İZGÜ

9.2. Gerçek Yaşamdan Söz Eden ve İletişime Yönelik Türler
9.2.1. Günlük (Günce)
Bir kişinin gördüklerini, yaşadıklarını ve düşündüklerini tarih belirterek günü gününe
anlattıkları yazılardır. Yazarının kendi kendiyle dertleşme, hesaplaşma, konuşma ya da günü
belgeleme isteğinden doğmuş bir türdür.
Ünlü sanat, düşünce, bilim ve siyaset adamlarının günlükleri dönemlerine ayna tutan
önemli belgelerdir. Günlükler kişiye özel, yani okunmak ve yaymak amacıyla yazılmayanlar
ve edebi bir üslupla okunmak ve yaymak için kaleme alınanlar; bir de doğrudan doğruya
geleceğin okuyucusuna dönük olarak yazılanlar şeklinde sınıflandırılabilir (Uçman, 2015: 49).
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Burada günlük ile anı (hatıra) türü arasındaki farka da dikkat çekmek gerekir. “Günlük
ileriye doğru gider, hatıra geriye doğru iner. Biri yaşarken, öbürü yaşadıktan sonra yazılır.”
(Yetkin, 1962:433).
Falih Rıfkı Atay, Salah Birsel, Nurullah, Ataç, Tomris Uyar, Oğuz Atay, Oktay Akbal,
Ahmet Oktay ve Cemal Süreyya gibi isimler günlük türünde eser veren isimlerdir.
Suut Kemal Yetkin, Günlerin Götürdüğü adlı yapıtında günlük üzerine şöyle diyor:
İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir
değer kazanır; ama her şey bir dosta söylenemez ki! Onun için, hele bu insan bir yazarsa, içinin
gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masanın başına geçip kalemini eline almadan edemez.
İşte “günlük” dediğimiz, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasından başka bir şey
olmayan, o günü gününe tutulmuş anılar bu iç dökme gereksemesinden doğmuştur. Böyle bir
yazar, kendisi için günlüğünü tutar.
Burada sırası gelmişken iki türlü günlük olduğunu söylemeliyim: Bazı günlükler, dışa
dönük olan yazarların elinden çıkmıştır; bunlar, daha çok, türlü dış olayları, sanat, edebiyat,
siyaset adamları üzerindeki düşünceleri, dedikoduları, yerilen ya da beğenilen şeyleri anlatır.
Bazı günlükler ise, içe dönük yazarların adeta içlerinden kopmuş yapraklardır; bunlar, bilincin
alacakaranlığından, iç dünyanın derinliklerinden kopmuş hayaletler, parıltılar, ayaklanmalar,
tartışmalarla doludur; insafsız bir iç çözümlemesi, bu sonucun günlüklerin belli başlı özelliği
olarak görülür.
Yayımlanmak üzere tutulan, okuyucu gözetmeyen günlükler basılıp da geniş ilgi
toplayınca, irili ufaklı yazarların günlük tuttukları ve sağlıklarında bunları yayınladıkları
görüldü. Günlük, artık mektup gibi bir edebiyat türü sayılmaktadır.
(Suut Kemal Yetkin)
Günlük örneği
Nurullah Ataç’ın Günce’sinden
Yeni bir kitabım çıktı: Karalama Defteri. Bugün şöyle bir karıştırayım, birkaç yerini
okuyayım dedim. Boğuluyordum. Boyuna yanlışlar var içinde. Bütün ki’ler ayrı yazılmış,
seninki, benimki de. Okurlarımdan dilerim, o kitabı okurlarsa o yanlışları da bana
yüklemesinler.
Yalnız o kitabımda mı o biçim yanlışlar? Ötekiler d ebulunuyor. Ne yapayım? Bizde
dizmenler de, düzeltmeler de dikkat etmiyorlar. Bakın bütün kitaplara, bütün gazetelere,
hepsinde “artırmak” yerien “arttırmak” diziyorlar. Oysa ki o iki söz arasındaki ayrımı bilmeyen
Türkçeyi bilmiyor demektir. Bir kişinin imlası az çok düşünüşünü de gösterir, biz yazılarımızda
bunu göremiyoruz.
Nurullah Ataç, Günce
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9.2.2. Anı (Hatıra)
Bir kimsenin kendi yaşamından bazı kesitleri, geçmiş dönemde tanık olduğu olayları
anlattığı yazı türüdür. Anı yazarı, başından geçenleri ve birikimini belirli bir yaş olgunluğuna
ulaştıktan sonra kaleme alır. Olayların yaşandığı tarihten çok sonra yazılması nedeniyle bellek
yanılmaları görülebilir. Anılarda, yaşanmakta olanlar değil, yaşanmış olanlar anlatılır. Geçmişi
anlattığı için de tarihe ışık tutar. Anı türü de günlük gibi kişinin yaşamından beslenir.
Hatıra kitapları bütünüyle bir insanın hayatını veya belli bir dönemi, hadiseyi, kişiyi
(portre), memleketi (gezi), anlatıyor olabilir. Bu şekliyle hatıraları siyasî, askerî, edebî vb
şekilde ya da yazarın mesleğine göre sanatkâr, gazeteci, öğretmen vs şeklinde de
sınıflandırılabilir (Okay, 2001: 161; Özdemir, 1994: 187).
Anıların yazılış nedenleri yazarın siyasî kimliğine, ruh haline ve tarihsel konumuna göre
farklılıklar gösterebilir. Bu nedenleri şöyle özetlemek mümkündür:
 Unutulma korkusundan kurtulmak,
 Kaybolup gitmesine gönlümüzün razı olamayacağı bir gerçekliği kalıcı kılma çabası,
 Yazma alışkanlığı içinde bulunmak, birlikte yaşadığımız kişilere karşı duyduğumuz
hayranlığı belirtmek,
 Tarih ve kamuoyu önünde hesaplaşmak, pişmanlık duygularını anlatarak rahatlamak,
 Yaşanılacağı değil, yaşanmışı anlattığı için gelecek kuşaklara ders vermek.
 Bir kişinin kişisel hikâyelerinden çok, bir döneme ışık tutmak, aydınlatmak.
Türk edebiyatında Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Rasim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay, Hüseyin Cahit Yalçın, Yusuf Ziya Ortaç, Yahya Kemal
Beyatlı, Samet Ağaoğlu, Salah Birsel ve Mina Urgan gibi isimler bu türde eser vermiş
yazarlardan bazılarıdır.

Anı Örnekleri:
Atatürk Sünnet Düğününde
Atatürk bir yaz gecesi Acar motoru ile Boğaz’da gezintiye çıkmıştı. Kanlıca önlerine
geldiler. Yalılardan birinin bahçesi renkli elektrik, krepon kağıtları ve çiçeklerle donatılmıştı.
Anlaşıldığına göre orada büyük bir topluluk eğleniyordu.
Acar motorunun gürültüsünü duydular. Kadın erkek, çoluk çocuk alkışla sevgi
gösterisinde bulundular. Atatürk çok duygulandı, yalıya yanaşılmasını istedi.
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Bir sünnet düğünü vardı. Bir vatandaşın mutlu bir gününe katılmaktan doğan sevinç,
Atatürk’ün yüzünden açıkça okunuyordu. Sünnet olan çocukların ve anne ile babanın göğüsleri
kıvanç ve övünçle doluydu. Herkesin yüreğini bir neşe kapladı. Ortalığı bir bayram havası sardı.
Atatürk ayrılacağı sırada çocukların babasını çağırdı. Bir çek uzattı:
“Buraya uğrayacağımızı bilmediğimiz için hazırlıksız geldik,” dedi. “Yarın bankaya
uğrar, sonra benim adıma çocuklara birer armağan alırsınız.”
Baba çeki saygıyla aldı,
“Atam,” dedi “Alınacak hiçbir armağan sizin imzanızı taşıyan bu çek değerinde olamaz.
İzin verin, biz bunu çocuklarımızın sonsuz bir övüncü olarak saklayalım.”
Bu ince düşünüş ve tok gözlülükten son derece duygulanan Atatürk:
“Peki! Siz bu çeki saklayın, ama yarın bankaya uğrayın ve çocukları benim için
sevindirin! diyerek ikinci bir çek verdi.”
(Nafiz Edgüler, Atatürk’ten Anılar)

9.2.3. Gezi (Seyahat) Yazısı
Bir yazarın gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. Gezi
yazılarında gözlem önemli bir yer tutar. Gezi yazıları, tarih, coğrafya, sosyoloji ve diğer bilim
kaynak olabilecek niteliklere sahip olabilir, bu yönüyle zamanla önemi daha da artar (Karataş,
2004: 179).
Gezi yazılarında çok yönlü anlatım olanakları vardır.
Gezi yazılarında genellikle kronolojik bir plân uygulanır. Gezi için yapılan hazırlıklar;
yolculuk, ilgi çekici yerler, olaylar, izlenimler...
Gezi yazısı yazarı açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve
tartışmacı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanabilir.
Türk edebiyatında Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi bu alanda ilk örneklerden birisidir.
Daha Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa Seyahatnamesi ve Tanzimat sonrası
Ahmet Mithat Efendi’nin Avrupa’da Bir Cevelan bu alanda kaleme alınmış önemli
eserlerdendir (Özgül, 2011:6-28). Bu türde Cenap Şahabettin, Ahmet İhsan Tokgöz, Falih Rıfkı
Atay, Şükufe Nihal, Faik Sabri Duran, Sabri Ertem, Reşat Nuri Güntekin, Burhan Arpad, Azra
Erhat, Haldun Taner, Melih Cevdet Anday, Bedii Faik Akın, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Mina
Urgan gibi yazarlar bu türün gelişmesine emeği geçen önemli kalemlerdir.

Bir gezi yazısı örneği:
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“1984'ün sonbaharında, kızım Zeynep, Fransız hükümetinden aldığı bir bursla bir
yıllığına Paris'e gidince, arkadaşlarım Sezgin ile Ertin Akgüç, birdenbire evde yalnız
kalmamam için, onlarla birlikte beş günlük bir yolculuğa katılmamı istediler. Dokuz on kişilik
grubumuzda, Mengü Ertel ile eşi Ülfet, Maçka Sanat Galerisi'ni yöneten Rabia Hanım, eski ve
sevgili arkadaşım Füreya ve yeni tanıdığım halde hemen büyük yakınlık duyduğum Erdal İnönü
ile eşi Sevinç vardı. İstanbul'da kiraladığımız bir minibüsle, o güne kadar hiç görmediğim,
görmeye de can attığım Safranbolu'ya ve Yedi Göllere gittik; Abant Gölü'yle Kartalkaya'yı da
gördük.
Yedi Göller’in o mevsimde altın sarısına dönüşen dev ağaçları da, Safranbolu evlerinin
güzelliği de hala gözümün önünde. Memleketimin büyük bir kısmı çorakken, Yedi Göller’de
topraktan sürekli su fışkırıyordu sanki. Ömrümde ilk kez böylesine, büyük ağaçlarla bitkiler
görüyordum. O dev bitkilerle, dev ağaçlar, sulara yansıyarak çoğalıyordu sanki. Safranbolu
evlerinin dışı da içi de, sadece güzel olmakla kalmıyordu. Şeytanın aklına gelemeyecek
fanteziler de vardı o evlerde. Örneğin, bir tanesinde, kocaman dikdörtgen bir havuz, nerdeyse
bütün odayı kaplıyordu. Havuzun çevresinde, duvara bitişik daracık sedirlerde oturuyorduk. Ev
sahibesi, havuzun üstüne koyduğu çay tepsisini, elindeki uzun. değnekle konuklarına doğru
itiyordu. Bu büyük havuz, evin zemin katında olsa, haydi neyse, ikinci kattaydı üstelik.
Anadolu'da yolculuklarıma altmış yıl önce başladığım halde, bu uzun süre içinde
görmediğim yer pek kalmadı diyemeyeceğim gene de. Gözümden ırak kalan ve artık iş işten
geçtiği için bundan sonra hiç göremeyeceğim daha nice güzel köşeler vardır orada kim bilir.”
(Mina Urgan, Bir Dinazorun Gezileri)

9.2.4. Mektup
Başka bir yerde bulunan kişiyle haberleşmek ya da bir kuruma bilgi ulaştırmak amacıyla
yazılan yazılardır. Yazının icadı ve gelişmesinden sonra en eski edebi türlerden birisi olan
mektup, bir haber sevinç veya üzüntüyü iletmek, bir konuyu tartışmak, bir işi sonuçlandırmak
gibi gayelerle yazılabilir. Başlangıçta bir iletişim aracı olarak kullanılan mektup türü, zamanla
edebi eserlerde de kullanılmış ve yazarın edebi yönünü gösteren bir tür haline gelmiştir. Şiir
türünde olduğu gibi sırf mektuplardan oluşan romanlar kaleme alınmıştır (Okay, 2006: 30).
Mektup yazarken bazı kurallara dikkat etmek gerekir:
 Mektup, silinmez kalemle, düzgün bir el yazısı ile yazılmalıdır.
 Kâğıdın sağ üst köşesine tarih yazılır ve daha sonra satır başından başlamak üzere,
mektup yazılan kişiyle olan yakınlığa bağlı olarak bir hitap ifadesi kullanılır.
 Kompozisyon düzeninde olması beklenen mektupta, giriş, gelişme ve sonuç bölümü
olmalıdır. Sevgi, saygı, selam ifade eden cümlelere mektubun sonunda yer verilmelidir.
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Sanat amacı güdülerek yazılan mektuplara edebî mektup denir. Özel mektuplar ise
haberleşme amacına yöneliktir (Özön, 1954: 181). Kurumlar ile yazışmalarda ise iş mektupları
kullanılır.
Ahmet Midhat Efendi, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Abdülhak
Hamit, Ziya Gökalp, Fatma Aliye, Memduh Şevket Esendal, Cahit Sıtkı Tarancı, Bedri Rahmi
Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Mehmet Kaplan, Nurettin Topçu ve İsmet Özel gibi isimlerin bu
türde eserleri vardır.

Bir mektup örneği:
Sevgili Attilâ Abi,
Ankara’daki güzel günleri, özellikle evinizde geçirdiğim geceyi, inanın, bütün hayatım
boyunca “mutluluk saatleri” olarak anımsayacağım.
İstanbul bir kâbus gibi üstümde yine. Neyse, çalışmak, kimseleri dinlemeyerek uğraşıp
didinmek tek avuntum. Hemen eski yazımı ilerletmeye başladım. Eski yazı öğrenmeye geçen
yıl başlamıştım, ama hayli boşladım sonradan. Bu antoloji işinde, eski yazı metinleri sökmeden
başarılı olamayacağım kanısındayım. Öğretmenim, yetmişini aşkın bir edebiyat öğretmeni
emeklisi, on beş günde kıvır diyor bana, yoksa adamdan sayılmazmışım. İşte elimden
geldiğince çabalıyorum. Cemil Süleyman Alyanakoğlu’nun “Siyah Gözler” romanını okuyoruz
birlikte. Çok ilginç bir yapıt. Antolojinin oluşturulmasıyla ilgili bir rapor hazırlayacağım size.
Ankara’ya getireceğim. Birlikte düzeltiriz. Sonra asıl çalışmaya girişirim…
Hilmi’ye kitap meselesini söyledim, memnun oldu, bu ayın bitiminde Ankara’ya,
Bilgi’ye gelecekmiş.
Haldun Bey’e de söyledim basım işlerini. O da teşekkür etti.
Bodrum’la ilgili adları teker teker gözden geçirdim, bana en uygun olarak “Her Gece
Bodrum” göründü. Siz de beğendiyseniz “Her Gece Bodrum” olsun kitabın adı. Nasıl
heyecanlıyım bilemezsiniz. Beğendiğinizi Ayşe’ye söyledim, havalara uçtu. Ayşe pek az kitap
okumasına karşın çok önemsiyor kitabı. Size özellikle saygı duyduğunu iletmemi istedi.
Politika gerçek bir cadı kazanı, sormayın, kıyametler kopuyor, bir avuç insan birbirini
gırtlaklayacak neredeyse. Ortalık’ın altı günü Ankara izlenimleri verdim, artık bir hafta
uğramam Disk satın alacakmış galiba o zaman durum ne olur hiç kestiremiyorum. Bir yandan
“Madame Bovary” serisi bir yandan da üç hikâyenin yazımı… Önce size anlattığım, zor ilişkili
hikâyeyi yazıyorum. Fena değil hastamızın durumu…
İşte benim ilk günden haberlerim…
Sizi yakından tanıdığa ne çok seviniyorum, asla hissedemezsiniz. Asla, diyorum, çünkü
yıllardır hiçbir insan ilişkisi (kendimin ve başkalarının) benim için böyle anlamlı, umut verici
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olmadı. İnsanın insana kaba güçle yaklaşmasına “sosyalizm” adı verilen bu korkunç ayrımlar
ortamında her sözünüz, her davranışınız, belki eski bir niteleme olacak ama, gerçekten yalvaçsı.
Çok, pek çok teşekkür ederim size.
Ahmet Bey’e ayrıca yazdım.
Basım işleri konusunda bilgi verirseniz ve romanın adını kesinleştirebilirsek çok
sevineceğim; çünkü Türk Dili’ne roman günlüğü yazısını bir hafta içinde yetiştirmeliyim. Bu
da romanın adı kesinleşmeden gerçekleşemez sanırım. Buket Hanım’ın (bu hanım sözcüğüne
de illet oluyorum) böreği her yutkunduğumda tatlandırıyor ağzımı. Biraz senli benli oldu belki,
ama dayanamayıp Ortalık’a yazdım.
Buket’e ve size sonsuz saygılar.
Bir an önce sizi yeniden görebilme umuduyla.
Selim İleri (12. 11. 1976)

9.2.4.1. Özel Mektup
Akrabalık, dostluk ve arkadaşlık gibi yakınlık bağıyla bağlı kişilerin birbirlerine
yazdıkları mektuplardır. Bu mektupların ilk hedefi dışarıya, herkesin okumasına açık olmadığı
için, samimi ve içten bir ifade ile kaleme alınan metinlerdir (Özdemir, 1994: 195). Günümüzde
teknolojik gelişmelerle özel mektuplara olan ilgi azalmış, neredeyse ortadan kalkmıştır. Bunun
yerine telefonla iletişim, mesaj yazma ya da sanal ortamda yazışma, hem düşük maliyetli olması
hem de daha kısa sürede alıcı kişiye ulaşması açısından daha çok yaygınlaşmıştır.
Özellikle sanat, edebiyat, bilim ve siyaset gibi ya da belli alanlarda ün kazanmış
isimlerin kaleme aldıkları özel mektuplar belli olayların, belli konuların veya bir dönemin
aydınlığa kavuşmasında çok önemli bir yere sahiptirler.

9.2.4.2. Edebî Mektup
Sanat, edebiyat ve düşünce insanlarının düşüncelerini okuyucu ile paylaşmak, bir
görüşü açıklamak veya bir tezi savunmak için yazdıkları metinlerdir. Bunlara açık mektuplar
da denir. Edebi mektupların önemiyle ilgili Salah Birsel şunları ifade eder:
“Bir sanatçıya olduğuyla, yapmacığa kaçmamış haliyle yakalamak için, onun eserlerine
değil de mektuplarına bakmak gerekeceğini düşünüyorum. Mektuplar hiçbir kaygı veya etki
altında kalınmadan, tam bir hürlük havasıyla yazılmış olmakla sanatçının duyduklarını en
gerçek şekilde gün ışığına çıkaran bir yazı çeşididir.” (Birsel, 1955: 30 )

9.2.4.3. İş Mektubu
Özel kuruluşlarla kamu kuruluşlarının aralarında, hizmet verdikleri kişi ve kuruluşlar
arasındaki iletişimi sağlayan mektuplardır. İş mektuplarında amaç, içeriği kolayca anlatmak ve
219

işi hızlandırmak olduğu için bu tür mektupların yazımında biçimsel birtakım kurallara uymak
gerekir. Bir iş mektubunda gerekli bütün bilgiler bulunsa bile bu bilgiler belli bir sıra ile belli
bir düzen içerisinde yazılmazsa algılanması güçleşecektir.
Bir iş mektubunu aşağıdaki kurallara uyarak düzenlemeliyiz.
1. Mektubu gönderen kişi ve kuruluşun adı veya tam unvanı, tam adresi, telefon ve faks
numaraları, marka adı, ticaret sicil numarası, simgesi, kâğıdın başlığında günün tarihiyle
birlikte yer alır.
İş mektuplarını hazırlayan kuruluşların antetli kâğıtlarında kuruluşa ilişkin tüm bilgiler
mevcut olduğundan bunların tekrar yazılmasına gerek yoktur. Eğer mektubu hazırlayan şahıs
ise, bu bilgilerin iş mektubunda yer alması açısından ayrıca yazılması gerekmektedir.
2. Gönderen kuruluşun ya da şahsın adı, adresi, yeri açıkça belirtilir.
3. Belirli bir hitap cümlesi kullanılır.
4. Ciddi bir anlatımı olmalıdır.
5. Eklenecek belge ya da belgeler varsa ek kısmına eklenmelidir.

Örnek:
Tarih
Sayın Satış Yetkilisi,
İşyerimizde mevcut olan fotokopi makinesi ve yazıcılarda kullanmakta olduğumuz
toner ve kartuşların yenilerinin alınması gerekmektedir. Bayisi olduğunuz markadan istemiş
olduğumuz malzemelere ait liste aşağıda gösterilmiş olup, malzemelerin tarafımıza ödemeli
gönderilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla
İmza
İsim

220

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern anlatı türleri, düşünce ağırlıklı, bilgi aktarımına dayalı türler altında makale,
fıkra (köşe yazısı), eleştiri (tenkit), röportaj, günlük, anı (hatıra), gezi (seyahat) ve mektup gibi
yer alır.
Herhangi bir düşünceyi destekleyen, savunan; bir konuda bilgi veren, bu konuyu nesnel,
bilimsel bir tavırla inceleyen gazete ya da dergi yazılarına makale denir. Bilgi vermek bir
düşünceyi savunmak makalenin özünü teşkil eder. Makaleler gazete ve dergilerde yayımlanır.
Fıkra; siyasi, sosyal, kültürel olaylar başta olmak üzere herhangi bir konuyu belli bir
düşünce ve görüşe bağlı olarak işleyen; kısa, öz ve konuşma diliyle kaleme alınan dergi ve
gazete yazılarıdır. Bu yazılara “gazete fıkrası” ya da “köşe yazısı” da denilmektedir.
Eleştiri, sanat, edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini,
değerli değersiz yönlerini ortaya koyan, değerlendiren yazı türüdür. Yazılı bir anlatım türü
olarak eleştiri, bir sanat eserini çeşitli yönleri ile açıklamak, değerlendirmek amacıyla yazılan
yazılardır.
Röportaj, bir gerçeği, durumu, olguyu; araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla ya da
soruşturarak yansıtan bir yazı türüdür.
Gerçek yaşamdan söz eden türler arasında, günlük (günce), anı (hatıra), gezi (seyahat)
yazısı ve mektup sayılabilir.
Günlük, Bir kişinin gördüklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini tarih belirterek, günü
gününe anlattıkları yazılardır. Yazarının kendi kendiyle dertleşme, hesaplaşma, konuşma ya da
günü belgeleme isteğinden doğmuş bir türdür.
Anı (Hatıra), bir kimsenin kendi yaşamından bazı kesitleri, geçmiş dönemde tanık
olduğu olayları anlattığı yazı türüdür. Anı yazarı, başından geçenleri, birikimini belirli bir yaş
olgunluğuna ulaştıktan sonra kaleme alır. Olayların yaşandığı tarihten çok sonra yazılması
nedeniyle bellek yanılmaları görülebilir. Anılarda, yaşanmakta olanlar değil, yaşanmış olanlar
anlatılır. Geçmişi anlattığı için de tarihe ışık tutar.
Gezi (Seyahat) Yazısı, bir yazarın gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini
anlattığı yazı türüdür. Gezi yazılarında gözlem önemli bir yer tutar. Gezi yazıları, tarih,
coğrafya, sosyoloji ve diğer bilim kaynak olabilecek niteliklere sahip olabilir, bu yönüyle
zamanla önemi daha da artar.
Başka bir yerde bulunan kişiyle haberleşmek ya da bir kuruma bilgi ulaştırmak amacıyla
yazılan yazılara mektup denir. Mektuplar, özel mektuplar; edebî mektuplar ve iş mektupları
gibi gruplara ayrılabilir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “makale”nin özelliklerinden biri değildir?
A)

Anlatım yoğun ve yalındır; yazı tarafsız bir nitelik taşır.

B)

Yazar ele aldığı konularda öznel bir tutumu benimser.

C)

Makale yazarı anlatımda söz oyunlarına başvurmamalıdır.

D) Düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma)
yararlanılır.
E)

Makale bilimsel araştırmaların da bir örneğidir ve bilimsel konularda da yazılır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı
yapılmıştır?
A) Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
B) Roman gibi bazı yazı türlerinin içerisinde de yer alabilir.
C) Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
D) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.
E) İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.

3. I.Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
II. Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
III. Sade bir dil kullanılır.
IV. Gazete ve dergi yazısıdır.
V.Yazıldığı günün tarihini taşır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri mektup, anı ve günce için ortak
değildir?
A) I.ve II.

B) II. ve III.

C) I.ve IV.

D) IV. ve V.

E) III. ve V.

4. Altı yaşımda bile yoktum. Ata binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten
inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün at arabasına bindirdi babam beni, eski araba. Yine
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uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü.
Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim
içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük

B) Röportaj

C) Anı

D) Gezi

E) Makale

5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eleştirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Üzerinde düşünülen, yazılan yapıt bütün yönleriyle ele alınmalıdır.
B) Eleştirmen eserle ilgili düşüncelerini, “sevdim, beğendim, beğenmedim” gibi
sözcüklerle belirtmelidir.
C) Eleştiri, ele alınan yapıta, ondan alınan örneklere bağlı kalmalıdır.
D) Eleştirmen esere ön yargılarla değil, nesnel bir biçimde yaklaşmalıdır.
E) Eleştirmen eleştirisini nesnel nedenlere dayandırarak yapmalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?
A) Hangi gün yazıldığı düşülen tarihten bellidir.
B) Olan biten olay ve düşünce sıcağı sıcağına yazılmıştır.
C) Yazan kişinin hayatını ve düşüncesini yansıtan bilgiler içerir.
D) Yazar ele aldığı konuyu delillerle ispatlama yoluna gider.
E) Samimi bir üslupla yazılır.

7. Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazar herhangi bir konudaki görüşünü karşısındakine kabul ettirmek amacıyla
mektuba başvurur.
B) Kişilerin bir haberi, bir durumu başkasına iletmek için yazdığı yazılardır.
C) Fuzuli'nin "Şikâyetname" adlı eseri edebi mektup türünün ilk örneklerindendir.
D) Tanzimat'tan sonra gazetelerde yayımlanan birçok mektup görülmüştür.
E) Mektuplar yazılış amaçlarına göre çeşitli isimler alabilir.
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8. Duygu ve düşüncelerin kesin verilere ve delillere dayandırılarak anlatıldığı dergi
veya gazetelerde yer alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra

B) Hatıra

C) Sohbet

D) Röportaj

E) Makale

9.
I. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara,
belgelere dayanarak sergilerler.
Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.
II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.
Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?
A) Anı-eleştiri
B) Gezi-eleştiri
C) Biyografi-röportaj
D) Makale-otobiyografi
E) Röportaj-anı

10. Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Anlatıcı, olayları yaşayan ya da tanıklık eden kişidir.
B) Siyasi, edebi, askeri ve sosyal içerikli olabilir.
C) Genellikle betimleyici ve kanıtlayıcı anlatımdan yararlanılır.
D) Anlaşılır, içten bir anlatım yöntemi kullanılır.
E) Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.

Cevaplar
1-B 2) E 3) D

4) C

5) B 6) D 7) A 8) E

9) C

10) A
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10. RESMÎ YAZIŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Resmî Yazışmalar
10.1. Dilekçe
10.2.Öz Geçmiş
10.3.Rapor
10.4.Tutanak
10.5.İlan
10.6.Karar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Resmî yazı nedir?
2. Resmî yazışmalar kaç ana başlıkta incelenmektedir?
3. Dilekçe nedir?
4. Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
5. Öz geçmiş nedir?
6. Öz geçmiş nasıl yazılır?
7. Rapor nedir?
8. Bir raporda hangi başlıklar bulunmaktadır?
9. Tutanak nedir?
10. Tutanakta hangi bölümler vardır?
11. İlan nedir?
12. İlan türleri nedir?
13. Karar nedir?
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Anahtar Kavramlar


Resmî yazı



Resmî yazışma



Dilekçe



Öz geçmiş



Rapor



Tutanak



İlan



Karar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Resmî yazışma

Dilekçe

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Resmî yazı kavramını tanır.

Anlatım

Resmî yazı çeşitlerini bilir.

Beyin fırtınası

Dilekçe türünün özelliklerini kavrar.

Anlatım

Dilekçe çeşitlerini bilir.

Beyin fırtınası
Soru-cevap

Öz geçmiş

Öz geçmiş yazım kurallarını bilir.

Anlatım
Beyin fırtınası

Rapor

Tutanak

Rapor türünün özelliklerini kavrar.

Anlatım

Rapor yazım kurallarını bilir.

Beyin fırtınası

Tutanak türünün özelliklerini tanır.

Anlatım
Beyin fırtınası

İlan

İlan türünün özelliklerini kavrar.

Anlatım
Beyin fırtınası

Karar

Karar türünün özelliklerini bilir.

Anlatım
Beyin fırtınası
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Giriş
Devlet, insanlar tarafından yönetilen çok unsurlu bir mekanizmadır. İnsanların geçici
olarak devlet hizmetinde bulunmaları, devletin devamlı, insanların geçici olmaları, icra edilen
faaliyetlerin nesiller boyu devam edecek bir devlet devamlılığının sağlanabilmesi, devlet
aygıtının adil, düzenli ve kesintisiz devamı için birtakım yazılı kurallara ihtiyaç duyulmuştur.
Devlet kurumlarının kendi içinde, özel/tüzel kişi ve kuruluşlarla veya kişilerin devlet kurumları
ile yaptıkları yazılı iletişim, resmî yazışma olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda resmî yazı,
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te (2004) “Kamu
kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak
amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.” şeklinde tanımlanmaktadır.
Günlük hayatın pek çok evresinde bireyler, çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda resmî yazışmalara
başvurmaktadır.
Resmî yazışmalar; kurumlar arasında, kurumdan kişiye, kişiden kuruma, kişiden kişiye
olmak üzere dört ana başlık altında toplanabilir. Kurumlar arası yapılan resmî yazışmalar;
kurumların birbirini işleyişleri hakkında bilgilendirmesini, birbirlerine taleplerini iletmesini ve
bu taleplere cevap verilmesini sağlamaktadır. Kurumdan kişiye olan yazışmalar bir açıklamada
bulunmak/görevlendirme bildirmek amacıyla gerçekleştirilirken kişiden kuruma yapılanlar bir
konu hakkında bilgi istemek/bilgi vermek, bir isteği belirtmek vb. için yapılmaktadır. Resmî
bir iş dolayısıyla kişiler arasında bilgi almak/bilgi vermek, amacıyla yapılan yazışmalar ise
kişiden kişiye gerçekleşen resmî yazışmaları içermektedir (iş mektupları gibi).
İletişimin elektronik ortamda daha hızlı bir şekilde yapılabileceğinin ortaya
çıkmasından sonra devlet hizmetlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için resmî yazışmaların da
elektronik ortamda yürütülebileceği anlaşılmıştır. Devlet işleyişine yönelik yazışmaların sanal
ortamda devam ettirilebilmesi amacıyla 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2’nci
ve 33’üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak elektronik yazışmalar için bir yönetmelik
hazırlanmıştır. Son hâli 02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yönetmeliğe göre elektronik yazışmalarla ilgili bazı kavramlar ve kısaltmaları aşağıdaki
gibidir:
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS): Başbakanlık tarafından yürütülen
Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)'nde yer alan ve idarelerin merkez, taşra ve
yurtdışı teşkilatındaki birimlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile
tanımlandığı alt sistemi.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): Devlet kurumlarındaki belge ve bilgi
alışverişinin elektronik ortamda sürdürülebilmesini ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık
olarak yönetilmesini imkân sunan bir sistemdir. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı yazışmalara ait
süreçleri standart hâle getirir. Yazışmalar için harcanan kaynaklardan tasarruf etmeyi ve
masrafları (kâğıt, zarf, fotokopi, toner, insan gücü) asgariye indirilmesi söz konusu olmaktadır.
Fiziki ortamda yaşanan sorunların (belgelerin kaybolması, zamanında yerine ulaşmaması,
yaşanan gecikmeler, yazışmalarda ortaya çıkan kopukluklar, personel açığı sebebiyle görülen
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sıkıntılar) önlenmesi veya en aza indirilmesi EBYS’nin sağladığı önemli katkılardır. Ayrıca
belgelerin korunması ve saklanması elektronik ortamda daha kolay ve büyük hacimli mekânlara
mecbur kalmayı ortadan kaldırmaktadır. Kurumlarda belge yönetimi, icra edilen faaliyetleri
belgeye dayandırma zaruretinden dolayı saklama ve belli bir düzen içinde korumayı
gerektirdiğinden ciddiyet ve hassasiyet istemektedir. Elektronik ortam bilgi belge akışını
kolaylaştırdığı gibi koruma ve saklama, gerektiğinde ulaşma gibi ihtiyaçlar bakımından çok
daha kolay bir kullanım özelliği göstermektedir.
• Elektronik veri: Elektronik yollarla üretilen, taşınan veya korunan kayıtlardır.
• Elektronik imza (e-imza): Yazılı belgedeki imzanın yerini tutan, elektronik ortamda
sadece bir şahsın kullanabildiği cihazla doğrulanabilen sanal kimlik kullanılarak atılan imzadır.
• Elektronik onay: Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf yerine
geçecek kaydın sanal ortamda alınan onay.
• İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere imza oluşturma verisini
kullanan yazılım veya donanım aracı.
• İmza sahibi: Fiziki ortamda veya bilgisayar ortamında üretilen belgeyi imzalama
yetkisi olan veya e-imza oluşturmak için bir e-imza cihazı kullanma yetkisi bulunan gerçek kişi.
Diplomatik, hukuki ve idari işlemlerin düzenlenmesinde resmî yazışma dili
kullanılmaktadır. Diplomatik metinler; devlet kurumları veya başbakan, bakan, büyükelçi,
genel müdür gibi üst düzey yöneticiler ile diğer ülkelerin kurumları ya da belirtilen düzeydeki
yöneticileri arasındaki yazışmaları kapsar (anlaşma, iş birliği sözleşmesi, nota, diplomatik
mektup gibi). Bireysellik içeren ifadelerden uzak, genele hitap eden kalıp cümlelere yer veren,
şeklen bir bütünlük sergileyen hukuki metinler; devletin yönetim kademesindeki kurumlar veya
partiler tarafından hazırlanarak çıkarılan resmî yazılardır (Anayasa, Kanun Hükmünde
Kararname (KHK), tüzük, kanun, yönetmelik gibi). Kurumlar, kurum ve çalışanlar, gerçek
kişiler ve kurum arasında gerçekleştirilen resmî yazışmalara idari yazışma denmektedir.
Dilekçe, rapor, öz geçmiş, ilan gibi metinler idari yazışmalara örnek teşkil etmektedir (Bahar,
2015).
Bu bölümde kişinin günlük hayatında sıklıkla ihtiyaç duyduğu gerçek kişiler ve kurum
arasında gerçekleştirilen resmî yazışmalar ayrıntılarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
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10.1. Dilekçe
Arzuhâl veya istida olarak da adlandırılan dilekçe, bir isteği veya şikâyeti üst
makamlara/resmî dairelere bildirmek için yazılan imzalı bir çeşit mektuptur (Kavcar vd.,
2002:232). Her vatandaşın dilekçe yazma hakkı 1982 Anayasası’nın 74. maddesinde yer alan
“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye
Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların
sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.” ifadesi ile koruma altına
alınmıştır.
Dilekçe, resmî bir yazı türüdür ve gelişigüzel yazılmaz. Dilekçe yazımı sırasında
uyulması gereken birtakım hususlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir (Yakıcı vd., 2011):
1. Dilekçe beyaz, çizgisiz A4 kâğıdına bilgisayarda veya elle yazılmalıdır.
2. Elle yazılan dilekçelerde siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır.
3. Dilekçe yazılacak kâğıdın kenarlarından 2-3 santim kadar boşluk bırakılmalıdır.
4. Dilekçenin gönderileceği makam adının tamamı veya sadece ilk harfleri büyük
yazılır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne
YENİMAHALLE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
Yenimahalle Belediyesi Başkanlığına
5. Makam adının sağ alt köşesine ilçe ve il adları yazılır.
Fatih/ İstanbul
Yenimahalle/ Ankara
6. Tarih sağ alt köşeye gün, ay ve yıl olarak yazılır.
7. Dilekçelerin sağ alt köşesinde mutlaka imza ile ad soy ad olmalıdır. İmzasız bir
dilekçenin geçerliliği yoktur.
8. Adres sol alt köşeye açıkça yazılır.
Çiçek Mahallesi Papatya Sokak Pınar Apartmanı No:5
Keçiören/Ankara
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9. Bazı dilekçelerde ek belgeler bulunabilir. Bu belgeler sol alt köşede açılan “Ek/Ekler”
başlığı altına yazılır
EK:
1. Sağlık raporu (1 adet)

EKLER:
1. Fotoğraf (2 adet)
2. Öğrenci belgesi (1 adet)
3. Adli sicil belgesi (1 adet)
10. Dilekçeler; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
11.Giriş bölümünde ihtiyaç hâlinde dilekçe sahibi kendini kısaca tanıtır.
12. Gelişme bölümünde istek veya şikâyet ayrıntılara girilmeden anlatılır.
13. Sonuç bölümü ise arz bölümüdür. Dilekçe, “Gereğini arz ederim.” ifadesi ile
tamamlanır.
14. Dilekçeler, emir anlamı taşıdığı için “rica ederim” ifadesi ile bitirilmez.
15. Dilekçelerde ele alınan konu açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
16. Dilekçe yazarken anlatım, yazım ve noktalama hatası yapmamaya özen
gösterilmelidir.
İfade etmek istediğiniz istek/şikâyetinizin tam anlamıyla anlaşılması için belirtilen
kurallara uymak bir gerekliliktir. Dilekçeler istek ve şikâyet dilekçesi olmak üzere ikiye ayrılır.
İstek dilekçesi, bir isteğin yerine getirilmesi için yazılan dilekçe türüdür. Sınava girmek,
izin istemek, işe girmek, öğrenci belgesi almak vb. için yazılan dilekçeler istek dilekçelerine
örnektir.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
ANKARA
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1. sınıf 0000001 numaralı
öğrencisiyim.
2019-2020 Eğitim- Öğretim yılının Bahar yarıyılında fakülteniz Türkçe Eğitimi Bölümüne
yatay geçiş yapmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Adres:

29.12.2019

Kuzey Yıldızı Mahallesi 3. Cadde
No:18/3 Yenimahalle/Ankara

(İmza)
Arzu BÜNGÜ

EKLER:
1. Öğrenci belgesi (1 adet)
2. Not döküm belgesi (1 adet)

Şikâyet dilekçesi ise hoşnut olunmayan ve çözülmesi istenen bir sorunu bildirmek için
yazılan dilekçe türüdür. Hırsızlık, gürültü, işini iyi yapmamak, müşteriye, hastaya, öğrenciye
yapılan kötü muamele vb. konular şikâyet dilekçesine konu olabilir.
YENİMAHALLE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Her perşembe günü sokak hayvanlarının kontrolü için Zeytin Mahallesi’ne gelen
veteriner hekiminiz görevini yerine getirmemektedir. Veteriner hekim, hayvanlara mama
vermemekte, hasta ve yaşlı köpeklerin ise muayenesini yapmamaktadır. Belirtilen sorunlar
nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olmakta, hayvanların sağlığı konusunda endişe
duymaktadırlar.
Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.
Adres:
Zeytin Mahallesi 2. Cadde No: 8/1
Yenimahalle/ Ankara

15.11.2019
(İmza)
Merve TELVİ
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10.2. Öz Geçmiş
Çeşitli nedenlerle kişi kendi hakkında birtakım bilgilendirmelerde bulunmak
durumunda kalır. Özellikle iş başvurularında bu bilgilendirme bir zorunluluk hâlini alır. Böyle
durumlarda kişiye ait bilgileri içeren metin türü öz geçmiş olarak adlandırılmaktadır. Öz
geçmiş; kişinin kendisini, eğitim/kariyer planlarını kısaca tanıttığı bir resmî yazı türüdür.
Terceme-i hâl, hâl tercümesi gibi kullanımlara eskiye doğru gidildikçe rastlanır. Öz geçmiş,
kimi yönlerden biyografi türüne benzetilmektedir. Ancak iki tür arasında bazı temel farklar
vardır. Biyografi başkaları tarafından yazılırken öz geçmiş kişinin kendisi tarafından kaleme
alınır. Biyografide kişi ayrıntılı bir şekilde anlatılırken öz geçmişte ise kişi kısaca tanıtılır (Pilav
ve Ünalan, 2012:91).
Öz geçmişte verilen bilgilerin doğru olması, belgenin teslim edileceği yerin amacına
uygun olarak hazırlanması etkili bir öz geçmiş hazırlanması için önemli hususlardandır.
Bunların haricinde bir öz geçmişin etkili olması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir:

Öz geçmiş isteğinde bulunan kurum/kuruluşun veya kişinin amacına uygun
bilgiler kısa, açık, doğru ve abartısız bir dille yazılır.


Öz geçmişte sunulan bilgilerin belgelendirilebilir olmasına özen gösterilmelidir.


Yazım sırasında sayfa düzenine, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine
dikkat edilmelidir.


Öz geçmişte, kişiyi gerçekten tanıtan anahtar kelimeler kullanılmalıdır.



Dinî ve politik içerikli bilgiler, öz geçmişte yer almamalıdır.



Örnek bir öz geçmiş bir veya iki sayfayı geçmemelidir (Yakıcı vd., 2011:153).

Öz geçmişler, kullanım amacı ve hazırlanma şekilleri bakımından farklı türlerde
olabilir. Metin hâlinde yazılan öz geçmişler, standardı sağlama açısından günümüzde fazla
tercih edilmemektedir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılanı form şeklinde yazılan öz
geçmişlerdir. Form şeklinde yazılan öz geçmişlerdeki başlıklar, iş başvurusu yapılan yere ve
kişiye göre değişmektedir. Bir öz geçmişte bulunması gereken başlıklar şöyle maddelenebilir
(Sağol Yüksekkaya, 2012):
a.
belgesi)
b.

Kişisel bilgiler (Doğum yeri ve tarihi, medeni durum, (askerlik durumu), sürücü

Meslekî deneyim (Tarih aralığı- kurum, birim, şehir- görev yeri)

c.
Eğitim (Tarih aralığı- lisansüstü eğitim, üniversite (Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek
Yüksekokulu, Bölüm), lise, ortaokul, ilkokul)
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d.

Yabancı dil bilgisi (yabancı dil, seviye, sınav sonucu ve tarihi)

e.

Bilgisayar bilgisi (kullanılan programlar ve seviye)

f.
Bilgi alınabilecek kişiler (referanslar) (adı soyadı, unvan ve görevi, çalıştığı
kurum, e-posta adresi ve kurumsal telefon numarası)
g.

Katılınan kurslar, sertifikalar (Tarih aralığı, Kurum, Alan)

h.

Ödüller (Tarih, Kurum, Alan)

i.

İlgi alanları

j.

Üyelikler (Tarih aralığı- Üye olunan kuruluşlar, şehir)

k.

Gönüllü çalışma deneyimi (Tarih aralığı- Kurum/ kuruluş, faaliyet alanı, şehir)

Görüldüğü gibi bir öz geçmiş metni birbirinden farklı ve birbiriyle ilişkili pek çok bilgi
içermektedir. Bu nedenle hem hazırlama hem okuma kolaylığı sağlaması bakımından form
şeklinde yazılan öz geçmişler günümüzde daha çok kullanılmaktadır. Bunun yanında düz yazı
şeklinde hazırlanan öz geçmişlerin de kimi kurum ve kuruluşlar tarafından tercih edildiği
söylenebilir. Her iki öz geçmiş türüne yönelik örnekler aşağıda sunulmuştur.
Form Şeklinde Hazırlana Öz Geçmiş Örneği

ÖZ GEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Ad- Soyad: Aslı AKINCILAR
Cinsiyet: Kadın
Doğum Tarihi: 10.03.1992

FOTOĞRAF

Medeni Durum: Bekâr
Uyruk: T.C.
Sürücü Belgesi: B sürücü belgesi
Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için): -

İletişim Bilgileri
Adres: Vatan Mahallesi Şeker Sokak No: 6 Çankaya/ Ankara
Cep Telefonu: 05XX XXX XX XX
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E-posta:asli.akincilar@gmail.com
Eğitim Bilgileri
2006-2010

Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi

2011-2015

Kırıkkale Üniversitesi / Türkçe Eğitimi Bölümü

2016-2018

Kırıkkale Üniversitesi / Türkçe Eğitimi Bölümü (Yüksek Lisans)

2019(Doktora)

Gazi Üniversitesi / Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

İş Deneyimi
Çalışılan Kurum

Başlama Tarihi

Süre

Gazi Üniversitesi –
Türk Dili

14.09.2017

2 yıl

Gazi ÜniversitesiTÖMER

14.09.2017

2 yıl

Yabancı Dil Bilgisi
Dil: İngilizce
Seviye: Orta (B1)
Referanslar
Prof. Dr. Mustafa
balci@hotmail.com

BALCI,

İstanbul

Üniversitesi

Edebiyat

Fakültesi,

Düzyazı Şeklinde Hazırlanan Öz Geçmiş Örneği
Oktay SİNANOĞLU
Oktay Sinanoğlu, (1935-2015) Türk kimyacı, moleküler biyofizikçi ve biyokimyacı
Türk bilim insanı. Oktay Sinanoğlu, 1953 yılında TED Ankara Koleji'nden birincilikle mezun
oldu. 1953 yılında okul bursu ile ABD'ye gitti. 1956'da Amerika Birleşik Devletleri'nde,
Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin kimya mühendisliği bölümünü başarıyla bitirdi.
Ertesi sene yüksek lisansını tamamladı (1957) ve Sloan Ödülü'nü kazandı. Doçentlik tezini
tamamlamasının (1958-1959) ardından Berkeley'de kuramsal kimya alanında doktorasını
bitirdi (1959-1960). 1960'ta Yale Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. 1 Temmuz 1963
tarihinde kimya alanında profesörlük unvanı aldı. 1964 senesinde Yale Üniversitesi'nde teorik
kimya bölümünü kurdu.1988 senesinde kendi geliştirdiği matematik teorilerine dayanan
devrimsel bir yöntem olan ve "Sinanoğlu İndirgemesi" olarak adlandırılan yöntemini
yayınladı. Yale'de 37 sene çalıştıktan sonra 1997'de emekli oldu. 1997 yılından sonra Yıldız
Teknik Üniversitesi'nde Profesör olarak çalışmaya başladı ve 2002 senesinde kadar Yıldız
Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde çalışmaya devam etti. Sinanoğlu birçok bilimsel kitap
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ve makale yazdı ve birçoklarına da katkıda bulundu. Ayrıca "Hedef Türkiye" ve "Bye Bye
Türkçe"(2005) gibi eserlere de imza attı. Eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini ve yabancı
dilin takviyeli olarak öğretilmesinin gerektiğini savundu. Türkçede bulunan yabancı kökenli
olduğunu söylediği bazı kelimelere çeşitli karşılıklar önerdi. 19 Nisan 2015 tarihinde
Amerika'nın Florida Eyaleti'nde hayatını kaybetti.

10.3. Rapor
Rapor, bir konu veya olay hakkında yapılan araştırmaların sonuçlarının yazıldığı metin
türüdür. Başka bir ifade ile rapor, “Kamu ya da tüzel kuruluşların yetkilileri tarafından,
incelenmek üzere görevlisine havale edilen ya da doğrudan doğruya görevlisi tarafından
görülen bir sorun üzerinde yapılan inceleme sonucunu, ilgili makama bildiren yazı”dır
(Gariboğlu, 1990:284).
Raporda konu sınırı yoktur. Her konuda rapor yazmak mümkündür. Ancak etkili bir
rapor yazabilmek için seçilen konu hakkında derinlemesine bir araştırma ve gözlem yapılmalı,
kaynak toplanmalı, kitaplar okunmalı, uzmanlarla görüşülüp notlar alınmalıdır (Emir 1985’ten
akt. Celepoğlu, 2017:126). Bununla birlikte iyi bir rapor için izlenmesi gereken yolu Parlatır
(2015:488) şu şekilde belirtmektedir:


Rapor hazırlayan kişi veya kişilerin o konunun uzmanı olması beklenmektedir.



Yazılması gereken raporun konusunun iyi kavranılmış olması gerekmektedir.


Hazırlanacak raporun güvenilir olabilmesi için ilgili konuya yönelik kaynaklar
hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Raporda kullanılacak kaynaklardan sunulan bilgilerin etkili, çarpıcı, inandırıcı
nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.


Rapor hazırlanırken objektif davranmak esastır.


Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporların bilimsel ölçüler içinde
hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

Raporlarda ileriye sürülen olumlu/olumsuz görüşler, kesin delillerle somut bir
biçimde açıklanmalıdır.


Raporlar, belli bir plan çerçevesinde hazırlanmalıdır.



Raporlar, gereksiz ayrıntıya girmeden konu özlü bir biçimde sınırlandırılmalıdır.



Raporlar, açık ve net ifade tarzı ile kaleme alınmalıdır.

Rapor yazımında dikkat edilecek sıralanan hususların yanı sıra bir raporda bulunması
gereken birtakım başlıklar vardır. On bir maddede toplanabilecek bu başlıklar şöyle
açıklanabilir (Yakıcı vd., 2011):
a. Başlık: Her raporda mutlaka bir başlık bulunmalı ve başlık raporun içeriğini
yansıtacak nitelikte olmalıdır.
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b. Raporun sunulduğu makam: Raporun verileceği makamın adı açık bir şekilde
yazılmalıdır.
c.

Raporu hazırlayan kişi veya kişiler: Raporu yazan uzman kişi veya kişilerin ad
ve soyadları unvanlarıyla birlikte raporda yer almalıdır.

d. Çalışmanın yapıldığı tarih: Çalışmanın yapılacağı tarih; gün, ay ve yıl olarak
belirtilmelidir.
e. Gerekçe: Raporun yazılma nedeni açık bir şekilde bu başlık altına yazılır.
f. Giriş: Raporlarda mutlaka asıl konuya geçişi sağlayan ve çok uzun olmayan bir
giriş paragrafı olmalıdır.
g. Gelişme: Raporda ele alınan olayın teferruatlarıyla anlatıldığı bölümdür. Bu
bölümde ulaşılan sorunlar maddeler hâlinde yazılır.
h. Sonuç: Bu bölümde meydana gelen olumsuzlukları gidermek için öneriler
sıralanır.
i. Raporu hazırlayan kişi/kişilerin ad, soyad, unvan ve imzaları: Raporu
hazırlayan kişi veya kişilerin ad, soyad ve unvanları yazılır. Raporda mutlaka imza
olmalıdır. İmzasız rapor geçersiz kabul edilmektedir.
j. Ekler: Araştırma sırasında elde edilen belgeler raporda mutlaka belirtilmeli ve
ilgili makama gönderilmelidir.
k. Kaynakça: Araştırma sırasında yararlanılan kaynaklar bu bölümde açık bir şekilde
gösterilmelidir.
Anlatılanlardan hareketle hazırlanan bir rapor örneği aşağıdadır.
KINALI YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLARA İLİŞKİN RAPOR
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Ankara

Raporu Hazırlayan: Uzman Dönüş ÇİÇEK
Çalışmanın Yapıldığı Tarih: 11 Aralık 2019- 2 Ocak 2020
Gerekçe: Bu rapor; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 18. 09.2019
tarih ve S003 sayılı yazıları gereğince yurtta kalan öğrencilerin sağlık, beslenme ve
barınma koşullarının incelenmesi amacıyla yazılmıştır.
Raporda özellikle öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesine
yönelik çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
Yurtta gözlemlediğim bazı sorunlar aşağıda sıralanmıştır:
1. Yurt yöneticileri ve çalışanları öğrencilerin sorunlarına kayıtsız kalıyor.
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2. Yurt çalışanları, öğrencileri rahatsız edecek şekilde kendi aralarında
konuşuyor.
3. Öğrencilere her gün aynı yemek veriliyor ve mutfak temizliğine gereken
özen gösterilmiyor. Bu sebeple öğrenciler, yurdun yemeklerini yemiyorlar.
4. Bazı katlarda duş imkânı yok.
5. Duşlar ve tuvaletler düzenli olarak temizlenmiyor. Bu da öğrencilerde bazı
sağlık sorunlarının oluşmasına neden oluyor.
6. Çalışma odalarındaki kaloriferler yanmıyor. Öğrenciler soğukta ders
çalışmak zorunda kalıyor.
7. Koridorların lambaları yanmıyor.
8. Bazı odaların camları kırık.
9. Öğrencilerin sağlık sorunlarıyla gereği gibi ilgilenilmiyor.
Görüldüğü gibi öğrencilerin yurtta bazı olumsuz durumlarla karşılaşmaktadır.
Bunun sonucunda öğrenciler mutsuz olmakta ve yurttan ayrılmaktadır.
Yukarıda belirtilen bu olumsuzlukların giderilmesi için aşağıda sıralanan çözüm
önerilerinin yerine getirilmesi şarttır.
1. Yurt yöneticileri ve çalışanları deneyimli kişilerden seçilmelidir.
2. Duş ve tuvalet sorunu giderilmelidir. Mümkünse her kata duş yapılmalı ve
bunlar her gün temizlenmelidir.
3. Mutfak temizliğine özen gösterilmeli ve öğrenciye her gün aynı yemek
verilmemelidir.
4. Bozuk kaloriferler tamir edilmelidir.
5. Koridorlara yeni lambalar takılmalıdır. Böylece karanlıkta oluşabilecek
kazaların önüne geçilecektir.
6. Odaların sıcak ve sessiz olması için kırık camlar değiştirilmelidir.
Sonuç: Öğrencilerin yurttan memnun kalmaları ve yurttan övgüyle bahsetmeleri
için yukarıda sıralanan çözüm önerilerinin yerine getirilmesi şarttır. Bu sayede;
a. Öğrenciler kendilerini evlerinde gibi hissedecektir.
b. Yurda olan talep artacaktır.
c. Öğrenciler yurttan ayrılmayacaktır.
Saygılarımla.
10.02.2020
(İmza)
Uzman Dönüş ÇİÇEK
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10.4. Tutanak
Tutanak, toplantılarda konuşulan, alınan kararları veya bir olayı anlatan türdür. Türkçe
Sözlük’te tutanak, “(1) Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi
yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname. (2) Belgelenmesi gereken bir durumu tespit
edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası. (3) Birçok kimsenin imzaladığı rapor,
mazbata.” şeklinde tanımlanmaktadır. Tutanak resmî bir yazıdır. Bu nedenle bir tutanak
yazılırken olaylar ve kararlar olduğu gibi aktarılmalıdır. Kişisel görüş ve yorumlara yer
verilmemelidir. Tutanağı yazan kişi objektif olmalıdır.
Tutanak bir rapor türüdür. Ancak iki tür arasında zaman bakımından fark vardır. Rapor,
uzun bir gözlem ve araştırma sonucunda yazılırken tutanak olay anında yazılır. Tutanak yazmak
için günlerce hatta aylarca süren bir araştırmaya gerek yoktur (Gariboğlu, 1990; Yakıcı vd.,
2011).
Bir tutanak; başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve imza olmak üzere altı bölümden
oluşur.

Başlık bölümü, kâğıdın üst-orta kısmına tamamı büyük harfler ile yazılır; olayı
veya yapılan işlemin içeriğini yansıtır.

Giriş bölümünde tutanak tutulmasını gerektiren konuya hazırlayıcı bilgiler
sunulur ve tutanak düzenleme sebebi açıklanır.


Gelişme bölümünde olayın başlangıç, gelişme ve sonucu ile ilgili bilgiler yer alır.


Sonuç ise yazının bir tutanak olduğunun, taraflarca okunduğunun ve tanzim
edildiği yerin belirtildiği bölümdür.


Tarih bölümünde toplantı veya olayın tarihi ve saatinin yazılması gerekir.


İmzalar bölümünde toplantı veya olaya katılan kişilerin adı soyadı, unvan ve
imzaları yer alır (Sağol Yüksekkaya, 2012).
Sıralanan bölümler oluşturulma amacına göre toplantı ve olay şeklinde ayrılan iki
tutanak türünde de olmak durumundadır.
Toplantı tutanağı; okul, meclis, dernek vb. toplantılarda gündemle ilgili alınan kararların
anlatıldığı tutanak çeşididir. Bu tür tutanaklar, toplantı biter bitmez kararlarda herhangi bir
değişiklik yapılmadan yazılmalıdır. Olay tutanağı ise herhangi bir olayın meydana geliş
sebebini, sonucunu anlatan tutanak çeşididir. Trafik kazaları, iş kazaları, ihbar, kavga vb. olay
tutanaklarına örnek olarak gösterilebilir.
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Toplantı Tutanağı Örneği
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DOKTORA YETERLİK SINAVI TUTANAK
FORMU
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı

Melike KARACA

Öğrenci No

222111333

Anabilim Dalı

Sosyoloji

Programı

Doktora

II-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
TUTANAK
Komitemiz/Jürimiz öğrenciyi, 03/01/2020 tarihinde, saat 09.00’da seminer salonunda
yazılı ve sözlü olarak sınava almış, yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin yazılı
sınavdan 85 puan, sözlü sınavdan 90 alarak
BAŞARILI/BAŞARISIZ olduğuna OYBİRLİĞİ/OYÇOKLUĞU ile karar vermiştir.
Komite/Sınav
Jürisi

Unvanı, Adı ve

İmzası

Soyadı
Başkan

Prof. Dr. Ahmet EROĞLU

Üye

Prof. Dr. Musa SAKA

Üye

Doç. Dr. Fatma ORUÇ

Üye

Doç. Dr. Nurhan KIZILTAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fahri IŞIK

III-YETERLİK KOMİTESİ ONAYI
Komitemizce öğrencinin sınavına ilişkin sınav jürisi değerlendirmesi Enstitü Müdürlüğüne
sunulmak üzere uygun görülerek onaylanmıştır. 03/01/2020
Doktora Yeterlik Komitesi Başkanı
(İmza)
IV- EKLER
1- Doktora yeterlik sınav tutanakları (soru ve cevap kâğıtları)
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Olay Tutanağı Örneği
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
13.01.2020 tarihinde 102 numaralı derslikte saat 14.00-15.00 arasında Çocuk
Edebiyatı dersi vize sınavı yapılmıştır. Sınav sırasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3.
sınıfta okuyan 00006 numaralı öğrencinin dosyasında kopya kâğıtları bulunmuştur. Bu
kâğıtlar öğrenciden alınmış ve öğrencinin sınava devam etmesine izin verilmemiştir.
İş bu tutanak aşağıda adı soyadı ve imzası bulunan kişiler tarafından düzenlenmiştir.
Gözetmen
(İmza)
Aydın KAYA

Gözetmen
(İmza)
Fatih ARSLAN

Gözetmen
(İmza)
Su GÜLTEKİN

10.5. İlan/Duyuru
İlan/ duyuru, duyurulmak istenilenlerin televizyon, radyo, gazete veya dergi gibi çeşitli
iletişim araçları ile ilgililere ulaştırılması için kullanılan bir anlatım çeşididir (Aktaş ve Gündüz,
2010:257). Günümüzde ise ilanlar daha çok internet üzerinden yayımlanmaktadır. Özellikle
sosyal medya, ilanların kısa sürede binlerce insana ulaşmasını sağlamaktadır. İlanlar resmî ve
özel olmak üzere iki türdür. Resmî ilanlar devlet kurumları, özel ilanlar ise özel kişiler
tarafından hazırlanır (Aktaş ve Gündüz, 2010; Celepoğlu, 2017).
Resmî İlan Örneği
Tokat İl Özel İdaresinden:
Konu: İdaremizin Samaş Sanayi Madenleri A.Ş. deki % 10,78 hissesinin 2.800.000,00.-TL
muhammen bedel üzerinden açık artırma ile satışı.
Resmî Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 06.12.2019 / 30970
İhale Tarihi: 19.12.2019
İhale Yöntemi: 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanununun 18. Maddesinin A/a
satış yöntemi ile aynı maddenin C/c yer alan açık artırma usulü
Karar Tarihi: 19.12.2019 tarih ve 310 sayılı
Karar: Ali KARAKAYA tarafından yapılan 5.200.000,00.-TL artırımla 8.000.000,00 TL
bedel karşılığında % 10,78 oranındaki hisse satışı uygun görülmüş olup iştirak satış ihalesi
şartnamesinde yazılı şartlarla Ali KARAKAYA’ya satışına, satıştan elde edilecek gelirin
idaremize gelir kaydedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 199/1-1
(https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/01/20200108-3.htm)
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Özel İlan Örneği
Ankara Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüğünden aldığım kimlik kartımı kaybettim. Yenisini
alacağımdan eskisi hükümsüzdür.
Canan CAN

10.6. Karar
Karar, oy birliği veya oy çokluğu ile ulaşılan sonuçların not edildiği yazı türüdür. Türkçe
Sözlük’te ise karar, “(1) Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. (2)
Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. (3) Bu yargıyı bildiren belge.”
şeklinde tanımlanmaktadır.
Bir karar yazısı yazılırken kararın alındığı tarih ve saat, karar numarası, toplantıya
katılanların ad ve soyadları, alınan kararlar ve bu kararların nasıl alındığı mutlaka
belirtilmelidir. Sonuçlar, bilgisayarda veya elle yazılabilir. Elle yazılırken yazının okunaklı
olmasına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte kararların yazılacağı kâğıtların imzalı olması
gerekmektedir. İmza, kararların resmî olmasını sağlamaktadır.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ
Karar tarihi: 16/12/2016
Toplantı Sayısı: 446
Karar Sayısı: 3794
3794- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğinin 5,12 ve 20.
Maddeleri çerçevesinde lisansüstü programların başvurularında istenen asgari ALES puanı
konusu görüşüldü. Lisansüstü başvurularda aşağıda gösterilen asgari ALES puanı
aranmasına, yabancı uyruklu adayların ise aşağıda belirtilen ALES puanlarından muaf
tutulmasına oy birliği ile karar verildi.
Lisansüstü Programın Türü

Ales
Puanı

Doktora ve tezli yüksek lisans

60

Tezsiz yüksek lisans

55

II. Öğretim tezli yüksek lisans

60

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans

MUAF

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans

MUAF

(İmza)
Daire Başkanı

246

Ana hatları ile günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan resmî yazışma türleri ve bu türlerin
kendine özgü kuralları kısaca özetlenmiştir. Resmî yazışma dilinin kendine has bir üslubu
olduğu türlere yönelik verilen örneklerden anlaşılmaktadır. Formel yazılar olarak da
adlandırılan resmî yazılar; belli bir amaç doğrultusunda yazılan, içerik ve biçim olarak uyulması
gereken kuralları olan yazı türleridir. İhtiyaç duyulduğunda bu tür yazıların işe koşulmasında
belirtilen resmî yazışma kurallarının bilinmesinin bir gereklilik olduğu düşünülmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Devlet kurumlarının kendi içinde, özel/tüzel kişi ve kuruluşlarla veya kişilerin devlet
kurumları ile yaptıkları yazılı iletişim, resmî yazışma olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda
resmî yazı, “Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle
iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.”
şeklinde tanımlanmaktadır (Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik, 2004).
Bu bölümde kişinin günlük hayatında sıklıkla ihtiyaç duyduğu gerçek kişiler ve kurum
arasında gerçekleştirilen resmî yazışmalar (dilekçe, öz geçmiş, rapor, tutanak, ilan, karar)
tafsilatlı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.
Arzuhâl veya istida olarak da adlandırılan dilekçe, bir isteği veya şikâyeti üst
makamlara/resmî dairelere bildirmek için yazılan imzalı bir çeşit mektuptur. Çeşitli nedenlerle
kişi kendi hakkında birtakım bilgilendirmelerde bulunmak durumunda kalır. Özellikle iş
başvurularında bu bilgilendirme bir zorunluluk hâlini alır. Böyle durumlarda kişiye ait bilgileri
içeren metin türü öz geçmiş olarak adlandırılmaktadır. Rapor, bir konu veya olay hakkında
yapılan araştırmaların sonuçlarının yazıldığı metin türüdür. Tutanak, toplantılarda konuşulan,
alınan kararları veya bir olayı anlatan resmî yazı türdür. İlan/ duyuru, duyurulmak istenilenlerin
televizyon, radyo, gazete veya dergi gibi çeşitli iletişim araçları ile ilgililere ulaştırılması için
kullanılan bir anlatım çeşididir. Karar, oy birliği veya oy çokluğu ile ulaşılan sonuçların not
edildiği yazı türüdür. Sıralanan her bir resmî yazı türünün kendine özgü yazılış kuralları
bulunmaktadır. Bu kuralları bilmek günlük hayatta bireyin kendini resmî bir şekilde ifade etme
durumunda kendini anlatmasını kolaylaştıracak ögeler olarak nitelenebilir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen türle uyuşmamaktadır?
A) Bir isteği veya şikâyeti bildirmek için yazılan bir çeşit mektuptur. (Dilekçe)
B) Bir konu veya olay hakkında yapılan araştırma sonuçları yazılır. (Rapor)
C) Alınan kararlar, yaşanan olaylar objektif bir şekilde ele alınır. (Tutanak)
D) Oy birliği ya da oy çokluğu ile ulaşılan sonuçlar anlatılır. (Duyuru)
E) Kişinin kendisini ve kariyer hedeflerini anlattığı türdür. (Öz geçmiş)

2. “20.01.2020 Pazartesi günü saat 12.00’de nöbetçi olduğum ikinci katta 7-A
öğrencilerinden Muhammet Emin ve Seyit Akın’ın kavga ettiğine şahit olunmuştur. Öğrenciler
katta bulunan diğer öğretmenlerin yardımıyla ayrılmıştır.”
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
A) rapor

B) tutanak

D) dilekçe

C) karar

E) duyuru

3. Bir olayın meydana geliş sebebini, sonuçlarını anlatmak için yazılır. Öznel
değerlendirmelere yer verilmez ve olaylar olduğu gibi aktarılır.
Bu parçada bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) tutanak

B) öz geçmiş

C) dilekçe

D) ilan

E) karar

4. Aşağıdakilerden hangisi raporda bulunması gereken başlıklardan biri
değildir?
A) raporun sunulduğu makam
D) ekler

B) gerekçe

C) sonuç

E) bilgi alınan kişiler

5. “Konuların televizyon, radyo, internet vb. iletişim araçları ile insanlara
ulaştırılmasına …………. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) ilan

B) öz geçmiş

C) dilekçe

D) rapor

E) karar

6. Aşağıdakilerden hangisi bir öz geçmişte bulunması zorunlu başlıklardan biri
değildir?
A) kişisel bilgiler

B) eğitim bilgileri

C) deneyim

D) referans

E) hobiler
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7. Aşağıdakilerden hangisi karar yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden
biri değildir?
A) Kararın alındığı tarih ve saat belirtilmelidir.
B) Yazının okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
C) Toplantıya katılanların ad soyadları yazılmalıdır.
D) Alınan kararların yazılma zorunluluğu yoktur.
E) Kararların geçerli olması için imza atılmalıdır.

8. “Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt
varakası olarak bilinir.”
Tanımı verilen resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) öz geçmiş

B) tutanak

C) rapor

D) dilekçe

E) karar

9. Uluslararası bilimsel terimlerde “currıculum vitae ” olarak bilinen resmî yazı
türü aşağıdakilerden hangisidir? (Kolay soru)
A) tutanak

B) karar

C) öz geçmiş

D) dilekçe

E) ilan

10. “Kalfalık belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.”
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?
A) tutanak

B) dilekçe

C) rapor

D) duyuru

E) karar

Cevap Anahtarı
1D

2B

3A

4E

5A

6E

7D

8B

9C

10 D
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11. KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE DİKSİYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.

Konuşma Becerisi

11.1 Konuşma İle İlgili Temel Kavramlar
11.1.1. Ses
11.1.2. Nefes
11.1.3. Boğumlama (Artikülasyon)
11.1.4. Vurgu
11.1.5. Ton
11.1.6. Ulama
11.1.7. Kavşak ve Durak
11.1.8. Ezgi
11.2. Konuşma Bozuklukları
11.3. Diksiyon ve Fonetik
11.3.1. Türkçenin Fonetiği
11.3.1.1. Türkçede Harfler
11.3.1.2. Türkçede Sesler
11.3.2. Başlıca Diksiyon Kuralları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Konuşma nedir?

2.

Konuşmayla ilgili temel kavramlar hangileridir?

3.

Neden konuşmayla ilgili temel kavramların bilinmesine ihtiyaç vardır?

4.

Konuşma bozukluğu nedir?

5.

Konuşma bozuklukları nasıl ortaya çıkar?

6.

Kaç tür konuşma bozukluğundan söz edilebilir?

7.

Diksiyon nedir?

8.

Diksiyon ile fonetik arasında nasıl bir ilişki vardır?

9.

Konuşma bozukluklarının giderilmesinde diksiyonun yeri nedir?

10. Başlıca diksiyon kuralları hangileridir?
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Anahtar Kavramlar


Konuşma



Islıklama



Konuşma becerisi



Değiştirme



Konuşma eğitimi



Pelteklik



Ses



Tutukluk



Nefes



Kekemelik



Boğumlama



Afazi



Vurgu



Dizartri



Ton



Harf



Ulama



Ses



Durak



Ünlü



Ezgi



Ünsüz



Gevşeklik



Ses olayları



Ses atlaması



Diksiyon
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Konuşma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Konuşma kavramını tanımlar.

Anlatım

Konuşmaya ilişkin temel kavramları kavrar.

Tümevarım

Sesin oluşmasında görev alan organları bilir.

Beyin fırtınası

Ünlü ve ünsüz ayrımının nedeni kavrar.
Türkçenin vugu özelliklerini belirler.

Konuşma
Bozuklukları

Diksiyon
Fonetik

Konuşma bozukluğu kavramını tanımlar.

Anlatım

Konuşam bozukluğu türlerini bilir.

Tümevarım

Konuşma bozukluklarına yönelik yapılacak Beyin fırtınası
etkinlikler konusunda farkındalık kazanır.
Fonetik ve diksiyon arasındaki ilişkiyi fark Anlatım
eder.
Tümevarım
ve
Konuşma eğitiminde diksiyon önemini kavrar.
Beyin fırtınası
Başlıca diksiyon kurallarını bilir.
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Giriş
Bir dili bilme ölçütü genellikle o dilde konuşma becerisini kazanma ve kullanma ile
ilişkilendirilmektedir. Söz konusu ana dili ise her birey, ana dilinde yetkin bir konuşma
becerisine sahip olduğunu iddia edebilir. Neticede çevresindeki insanlarla etkileşimini
sağlayabilmektedir, konuştuğu dili bildiğine dair bundan daha büyük bir kanıta ihtiyaç yoktur,
öyle değil mi? Oysa topluma hatta toplumun en küçük birimi aile içi iletişime bakıldığında pek
çok iletişim çatışmasının var olduğu, bunların kimi zaman çözülemez bir hâl aldığı
görülmektedir. Bu durumun temel nedeninin, kişinin bildiğini sandığı “konuşma” becerisini
etkin bir şekilde kullanamaması olduğu söylenebilir. Etkili bir iletişim için konuşmanın ne
olduğunun, varsa sahip olunan konuşma hatalarının giderilmesine yönelik neler
yapılabileceğinin ve etkili bir konuşma için diksiyonun öneminin bilinmesi gerektiği
düşünülmektedir.

257

11. KONUŞMA BECERİSİ
Bireyin okula başlamadan edindiği dil becerilerinden biri ve çevresiyle kurduğu iletişim
en etkin yolu olan konuşma, kişinin isteklerini, düşüncelerini sözle bildirmesi (Göğüş, 1978, s.
174), zihinsel bir çabayla, zihinsel birikimle oluşturulan iletinin dil aracılığıyla karşıdakine
sunulması (Adalı, 2003, s. 27) olarak açıklanmaktadır. Türkçe Sözlük (2005) ise “Bir dilin
kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlatmak. Belli bir konudan söz etmek. Bir konuda
karşılıklı söz etmek, sohbet etmek. Söylev vermek, konuşma yapmak. Düşüncesini herhangi bir
araç kullanarak anlatmak.” şeklinde konuşmaya yönelik detaylı bir tanımlamada
bulunmaktadır. Bu anlamda günlük hayatta sese dayalı bildirişim, tek olmayan ancak en sık
kullanılan ilişki yöntemidir (Ergenç, 1998, s. 14).
Her dil etkinliği, konuşulduğu topluluğu millete dönüştürürken dış dünyayı, toplumsal,
ruhsal, fiziksel gerçekliği kendine özgü yorumlar, kavramlaştırır (Başkan, 1983). Bu nedenle
insanlar, ait olduğu milletin dilini kusursuz bilmek gerektiğini düşünmektedir. Çünkü ana dili,
kişinin hem kendi gözündeki hem de toplumdaki değerini belirleyen en önemli değişkendir.
Konuşma, kişinin kendi başına kullanabileceği değil, başkalarıyla paylaşabileceği bir beceridir
(Yalçın, 2002, s. 96). Konuşma hedef kitlesinin özelliklerine göre farklılaşmaktadır (Güneş,
2013, s. 107). Örneğin kişinin aile bireyleri ile yaptığı konuşmanın içeriği ve üslubu ile
arkadaşıyla veya derste gerçekleştirdiği konuşmanın içeriği ve üslubunun aynı olması
beklenemez. Ancak konuşma amacı ne olursa olsun konuşmaya yönelik farklılaşmayan
birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar, konuşma ile ilgili temel kavramlar olarak
adlandırılabilir.

11.1. Konuşma İle İlgili Temel Kavramlar
Konuşmanın gerçekleşmesi için ön koşul konumunda olan ses, nefes, boğumlama gibi
kavramların yanı sıra her konuşmada muhakkak olması gereken vurgu, ton, ulama,
kavşak/durak ve ezgi konuşmaya özgü temel kavramlar olarak nitelenmektedir.

11.1.1. Ses
İnsanların iletişim kurma araçları arasında en önemli ve yaygın olanı sestir. Ses;
kaburga, karın, diyafram kaslarının denetimi ve desteği ile gırtlaktaki ses tellerinin
akciğerlerden gelen havayı titreştirerek ses dalgalarına dönüştürmesi; bu ses dalgalarının göğüs,
gırtlak, ağız, geniz ve yüzdeki sinüs boşluklarında tınlaması ile oluşmaktadır (Özçimen, 2008,
s.161). Sesin meydana gelmesinde vücudun pek çok organı görev alır. Yalçın’a (2002, s. 101)
göre sesin oluşmasında ilk aşama, ciğerlere dolan havanın karın boşluğu ile üst solunum
yollarını birbirinden ayıran diyafram adlı zarın göğüs kasları ve göğüs kafesi ile uyumlu
çalışmasıdır. Diyafram; kasların hareketi ile genişleyerek havanın vücuda girmesini sağlar ve
kasların yardımıyla daralarak havayı soluk borusuna doğru sıkıştırır (Kurudayıoğlu, 2011, s.
37). Böylece nefes alıp vermeyi düzenler.
Sesin

teşekkülünde

görev

alan

organlar,

Şekil

1’de

gösterilmektedir
(https://www.academia.edu/37774179/SES_ORGANLARI_VE_%C3%9CRET%C4%B0M_YERLER%C4%B0 ).
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Şekil 1. Sesin Oluşumunda Görev Alan Organlar
Şekil 1’e göre nefes alıp verme için gerekli olan akciğerler, hava ile dolarak konuşmayı
doğrudan etkiler. Gırtlağın içinde sert kastan yapılmış geriden ileriye doğru yatay duran ve sesi
oluşturmaya yardımcı olan kas kıvrımları, ses telleridir (Şenbay, 2006). Beş parça kıkırdaktan
oluşan ve içindeki ses telleri yardımıyla insan sesinin oluşmasını sağlayan küçük kutu
biçimindeki organa gırtlak (hançere) denmektedir (Korkmaz, 2003, s. 106). Dil, diş, çene,
dudaklar, küçük dil, diş etleri, üst ve alt damak gibi organlar ise ağız bölgesindeki konuşma
organlarıdır. Sesi oluşturan bu organlar, çoğu zaman birlikte hareket ederek sesin oluşmasını
sağlamaktadır (Temizyürek, Erdem ve Temizkan, 2013, s. 51).
Bir konuşmanın etkili olmasını sağlayan temel etkenlerden ilki sestir. Sesin mükemmel
bir şekilde sesletilmesi için taşıması gereken birtakım nitelikler vardır. Bunlar, şöyle ifade
edilebilir:
 İşitilebilirlik: Konuşurken sesin, dinleyiciler tarafından rahatça işitilebilmesi gerekir.
Çok yavaş veya çok yüksek tonlarda konuşmaktan sakınılmalıdır
 Akıcılık: Yapılan konuşmanın cümlelerinde yer alan düşünceler, dinleyicilerin
algılama hızına denk düşecek bir akıcılıkta sunulmalıdır. Akıcılık, konuşmacının söylem hızı
ile dinleyicinin dinleme/anlama hızı arasındaki dengeyi ifade eden önemli bir kavramdır.
 Anlamlılık: Konuşma sesi, dinleyiciye; iyi niyeti, amacı, ilgiyi, konuya yönelik
olumlu tutumu yansıtmalıdır. Ses, iletim özelliğine sahip olarak kelimelerin taşıdığı
anlamlardan çok daha fazlasını dinleyiciye iletmektedir. Bu anlamlar, sesin kendinde yer
almaktadır.
 Bükümlülük: Sesin bükümlülüğü, sesin müzikselliği olarak tanımlanabilir.
Düşünceler, ton ve hız değişikliğiyle anlatılır. Bu değişiklikler ise düşüncelerin oluşum
sürecinden kaynaklanan ve dinleyenlerin özelliklerine göre iletişim sürecini biçimlendirme
gerekliliğini belirleyen noktalardır.
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 Hoşa giderlik: Bir sesin hoşa giderliği, o sesin tonlamasıyla ilgilidir. Konuşurken
çıkarılan seslerin titreşim sayısının az veya çok olmasına ton denmektedir. Bir ses; rahatlıkla
işitilebiliyorsa, kolaylıkla takip edilebilen bir hızla konuşuluyorsa, ses tonu tınılı ve anlamlı
biçimde bükümlü ise o ses hoşa giderlik özelliği taşıyor, denilebilir (Taşer, 2006, s. 126-127;
Vural, 2003, s. 94-112).
İyi bir konuşmada sesinin sıralanan niteliklere sahip olmasının yanı sıra sesletimde sesin
çıkışı ile nefesin kullanımı arasında da bir uyumun sağlanması gerekmektedir.

11.1.2. Nefes
Nefes alıp vermeyle oluşan fizyolojik olaya solunum adı verilmektedir. Nefes;
akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, soluk olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük,
2005). Nefes alma doğal, refleks bir davranıştır. Bu nedenle bireyler, doğru nefes aldığı
kanısına sahiptir ve nefes alıp vermenin kendine has kuralları olduğundan bihaberdir. Nefes;
sık, düzenli ve gürültüsüz alınmalı ayrıca zorunlu durumlar haricinde burundan nefes almaya
özen gösterilmelidir böylece vücuda giren hava ısınır ve temizlenir (Pilav ve Ünalan, 2012).
Solunum diyafram ve göğüs kafesinden olmak üzere iki yoldan gerçekleşmektedir. Göğüs
kafesi yardımıyla yapılan nefes alma eylemi sırasında göğsün üst veya alt bölümü birlikte
kullanılabilir. Sadece üst bölümüyle gerçekleşen nefes alma, konuşma eylemini zorlaştırdığı
(konuşurken soluğun kesilmesi gibi) için önerilmemektedir. Yalnızca göğsün alt bölümü
kullanılarak nefes alma da tıpkı üst bölümün kullanımıyla nefes alma gibi yorucu bir eylemdir.
Akciğerlerin daha çok genişleyerek daha çok hava almasını sağlayan nefes alma şekli ise
diyafram ve alt göğüs kafesi kasları kullanılarak yapılandır; bireylere önerilen doğru nefes alma
şekli de diyafram nefesidir (Önen, 2009, s. 33-34). Etkili bir konuşma becerisine sahip olmak
öncelikle doğru nefes alıp vermeyi öğrenmekle mümkündür. Bunun için nefes alıştırmaları
yapılabilir:
* Çiçek koklar gibi nefes almak ve alınan nefesi F veya S sesiyle vermek: Bu çalışmada
çiçek koklar gibi alınan nefes tıslar gibi düzenli bir biçimde boşaltılmalıdır.
* Alınan tek nefesin, kesik kesik boşaltılması: Bu çalışma nefesin, diyaframla sıkı bir
şekilde iş birliği yapmasına yardımcı olacak ve nefes basıncını artıracaktır. Alınan nefes S sesi
kullanılarak kesik kesik verilirken ikinci bir nefes alınmamalıdır.
* Kuvvetli, hafif, kesik ve uzun nefes çalışmaları: Bu çalışmaların amacı kesik ve uzun
nefes çalışmalarına kuvvetli ve hafif nefesleri de katarak nüans yapılmasını sağlamaktır (Vural,
2003).
Doğru nefes almayı öğrenmek için yapılan alıştırmalar konuşma sırasında konuşmacının
nefes almak için nerelerde durması gerektiği hususunda da ipuçları vermektedir. Buna göre
konuşmacı;
 Cümle sonunda,
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 Cümle içerisinde açıklama mahiyetinde bir ara cümle var ise bu cümlenin başında ve
sonunda,
 Soru ve cevap arasında,
 Vurgulu bir sözcüğün ardından,
 Cümlenin başında hâlbuki, özetle, oysa gibi bağlaçların sonrasında nefes almalıdır
(Gündüz ve Şimşek, 2014, s. 51-52).
Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek sesin konuşmaya dönüşmesi başka bir ifadeyle
boğumlanması için oldukça önemli ve gerekli bir aşamadır.

11.1.3. Boğumlama (Artikülasyon)
Boğumlama, sözcüklerin ve hecelerin anlaşılır bir şekilde çıkarılması; ses yolunun
sesleri çıkarma esnasında belli konumlara girmesidir (Gündüz ve Şimşek, 2014, s. 117).
Özçimen (2008, s.162) sözcükleri yutmadan, mırıldamadan, tam değerinde söylemenin doğru
biçimde yapılan boğumlama olduğunu ifade etmektedir. Doğru bir boğumlama; nefesin,
gırtlağın, ağzın, dil, diş ve dudakların, burnun özenle kullanılması ve çalıştırılmasıyla
gerçekleşebilir (Yıldız, 2007). Aksi takdirde konuşmada kullanılan seslerin bazıları yitime
uğrayacak, bu durum bir konuşma kusuruna dönüşecek ve iletişim engellerle örülü bir sürece
dönüşecektir.

11.1.4. Vurgu
Türkçede konuşmayı tekdüzelikten kurtaran ögelerin başında vurgu gelmektedir. Bir
sözcükte, diğerlerine nazaran kuvvetli bir şekilde çıkarılan hece üzerindeki baskı (Ergin, 2009,
s.103) veya sözcüklerin söylenişinde seslerin değerini verme, hecelerin uzunluğu ve kısalığına
özen gösterme işi (Şenbay, 2000) şeklinde tanımlanan vurgu, konuşma dilinin vazgeçilmez bir
unsuru olmasının yanı sıra muhataba iletilmek istenen anlamın, doğru ve tam olarak ulaşmasına
da yardım etmektedir. Akbayır’a (2005, s. 225) göre dinleyicilerin dikkatini konuşmanın
içeriğine yoğunlaşmasını sağlayan vurgu aynı zamanda söze duygu ve ezgi değeri de
katmaktadır. Vurgu ile sözlerine canlılık katamayan konuşmacı, dinleyici için ne kadar faydalı
bir konuşma gerçekleştirirse gerçekleştirsin ilgiyi üzerine çekemez (Özdem, 2003).
Vurgu yalnızca tonlu seslerde görülmektedir (Vural, 2007). Türkçede kelime, cümle,
öbek, sertlik ve keskinlik, uyum vb. şeklinde vurguya yönelik çeşitli tasniflerin varlığı dikkat
çekmektedir (Akbayır, 2005, Gencan, 1979). Bu çalışmada günlük hayatta konuşmanın seyrini
değiştiren sözcük ve cümle vurgusu üzerinde durulmaktadır. Sözcük vurgusu ile ilgili Türkçede
öne çıkan belirgin özellikler şu şekilde özetlenebilir (Vural, 2007, s.214-215; Akbayır, 2005,
s.228; Gencan, 1979, s.65):
 Tek heceli sözcüklerde vurgu aranmaz (ok gibi).
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 Türkçe kökenli kelimelerde genellikle son hece vurguyu üzerine alır (çiçek gibi).
Sondan eklemeli bir dil olma özelliğine sahip olması nedeniyle sözcük ek aldıkça vurgu, son
heceye kaymaktadır (çiçekçi gibi).
 Türkçede kimi ekler vurguyu üzerine almaz, kendinden önceki heceye vurguyu verir
(-mA olumsuzluk eki; -mİ soru eki; küçültme anlamında kullanılmayan –cE eki; eklendiği
sözcükle birleşiyorsa -imiş, -iken ekleri, ek fiilin geniş zamanında kullanılan şahıs ekleri “-im,
-sin, -iz, -siniz, -dir”).
 Bağlaç ve edatlarda vurgu ilk hecededir (ancak). Ayrıca ise ve ile kendinden önceki
sözcükle birleşiyorsa vurguyu üzerine almaz (annemle). Ek olarak “-ki” ve “-de” bağlacı
vurguyu üzerine almaz (Duydum ki hastaymış.)
 İnsan ve hayvan isimlerinde vurgu genellikle son hecededir (Deniz).
 Sayılarda vurgu ikinci hecede yer almaktadır (iki).
 Yer adlarında vurgu, hece sayısına göre değişmektedir. İki heceli yer adlarında vurgu
ilk hecedeyken (Bursa) üç hecelilerde ikinci hecenin üzerindedir (Dikili). Türkçenin istisnai
durumlarından biri de yer adlarında ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman ikiden fazla hece sayısına
sahip yer isimlerinde vurgu ilk hecede olabilmektedir (Ankara).
 Türkçeye, Arapça ve Farsçadan girmiş uzun ünlüye sahip kelimelerde vurgu, uzun
ünlünün olduğu hecede ortaya çıkmaktadır (zeki).
Türkçedeki cümle vurgusu ise yüklemle ilişkilendirilmektedir. Yükleme en yakın unsur,
vurguyu üzerine çekmektedir. Aşağıda bu durum örneklendirilmiştir:
Öğrenciler sınav sonrasında kütüphanede kitaplarını okudular. (Belirtili Nesne)
Öğrenciler sınav sonrasında kitaplarını kütüphanede okudular. (Yer tamlayıcısı)
Öğrenciler kütüphanede kitaplarını sınav sonrasında okudular. (Zarf Tümleci)
Sınav sonrasında kütüphanede kitaplarını öğrenciler okudular. (Özne)
Örnekte de görüldüğü gibi cümlede vurguyu üzerine çeken öge, yükleme en yakın
olandır. Birinci cümlede vurgu; belirtili nesnedeyken ikincide yer tamlayıcısı, üçüncü de zarf
tümleci, dördüncüsünde ise öznededir. Bu durum cümlenin anlamına göre vurgunun, cümlenin
ögelerinden herhangi birinin üzerinde olabileceğini göstermektedir.

11.1.5. Ton
Türkçe Sözlük’te (2005); “Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması; ses
titreşimlerinin yükselip alçalması.” olarak tanımlanan ton, bir seslemdeki sıklık yüksekliği veya
düşüklüğü bir başka ifadeyle bir seslemin tiz veya pes sesletilmesini kapsamaktadır. Ton, kimi
dillerde (Çince, İsveççe) sözcüklere yeni anlamlar kazandırırken Türkçede ezgiye bağlı olarak
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genellikle tek sözcüklü birimlerde anlam ayırıcı bir özellik taşımaktadır (Ergenç, 1998, s. 2627).
efendim / (anlamadım)

e/fendim (çağrıya yanıt)

Ton aynı ses dizimine sahip cümlelere farklı anlam ifadesi ve duygu değeri kazandıran,
sese ahenk ve akıcılık katan, konuşmayı tekdüzelikten kurtararak dinleyicinin dikkatini canlı
tutan önemli bir unsurdur ve anlam ayırt edici bir özelliğe sahiptir (Çetin, 2013, s. 46). Tonun
anlam ayırt etme niteliği “canım” sözcüğü özelinde şu şekilde örneklendirilebilir (Özbay, 2014,
s. 98):
Şaşırma: Hadi canım sen de!
Kızgınlık: Dün de geldim ya canım!
Sevgi: Canım canım sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle.
Ses tonunun çoğu zaman “ses rengi (tını)” kavramıyla karıştırıldığı ve bu iki terimin
birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Seslerin ayırt edilmesini sağlayan ve her insanda
farklı olan ses rengi; ses tellerinin boyu ile rezonans odacıklarının (yutak, ağız ve burun
boşluğunun) yapısına bağlı olarak özelliğini kazanır. Ton ise ses tellerinin titreşim sayısındaki
değişikliğe bağlıdır ve rezonans odacıklarından bağımsızdır (Çetin, 2013, s. 48).

11.1.6. Ulama
Konuşmaya renk ve canlılık katan ulama, bir sözcüğün sonundaki ünsüzün, kendisinden
sonra gelen ünlüyle birlikte söylenmesidir (Akbayır, 2005, s.223). Ulama, konuşma ve okuma
becerilerinin kullanımında ortaya çıkan bir olaydır (Manavdan elma aldım.Ma-nav-da-nelma al-dım.). Cümlede sözcükler arasında virgül kullanıldığı takdirde ulama yapılamaz. Böyle
durumlarda Vural (2007, s.229) durak kullanılmasını önermektedir.
Ulama ile ilgili istisnai bir durum söz konusudur. Bir sözcük “k” ünsüzü ile bitiyorsa
yanındaki sözcük de “h” ünsüzüyle başlıyorsa “h” sesi düşmektedir (küçük hanım  kü-çü-kanım) (Giray, 2001, s.95).
Ulamanın uygulanamaması durumunda konuşma, bozulmakta ve akıcılıktan yoksun
hâle gelmektedir (Vural, 2007, s.228). Bu anlamda ulama söz akışına pürüzsüzlük
kazandırmaktadır (Okur, 2008, s.183).

11.1.7. Kavşak ve Durak
Son sesinde ünsüz bulunan bir sözcükle öncesinde ünlü bulunan bir sözcük arasında
söyleyişteki ulamayı ortadan kaldırmak amacıyla verilen kısa araya kavşak (balkon ‘açıkmış/
balkona çıkmış) denmektedir (Selen, 1979; Ergenç, 1998).
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Durak bir tümce veya sözce içinde bulunan birden çok bilgi öbeği arasında verilen kısa
aralardır. Durak, konuşmacının iletmek istediği mesajın etkili biçimde muhataba ulaşmasına ve
verilen iletinin anlaşılmasına yardım etmektedir. Konuşmacı tarafından doğru biçimde
kullanılamayan durak/duraklar yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır (Ergenç, 1998). Bu durum
da durağın anlam ayırıcı bir özelliğe sahip olduğunu gözler önüne sermektedir (O çocuk/ O,
çocuk). Demircan (1996, s. 162) ise durağın anlamla doğrudan ilişkili olmadığını konuşmacının
nefes almak için kendine tanıdığı süre olduğunu ifade etmektedir.

11.1.8. Ezgi
Bir söz/ bilgi birimi sesletilirken o birimi örten ses perdesindeki iniş çıkışların çizdiği
eğriye ezgi denir (Demircan, 1996, s. 163). Bir konuşma zincirindeki seslem, biçimbirim ve
sözcükleri kapsayan ton değişimlerinin tümü, tümcenin ezgisini oluşturmaktadır. Ezginin en
önemli işlevlerinden biri odaklanmadır. Konuşmacının bildirim işlemi sırasında dinleyicinin
dikkatini çekmek istediği bilgi veya bilgi öbekleri üzerinde yaptığı ton değişikliğine,
odaklanma denmektedir (Ergenç, 1998).
Konuşma ile ilgili sıralanan temel kavramlar, konuşmanın gerçekleşmesi ve anlaşılır bir
şekilde sürdürülmesi için gerekli unsurlardır. Ancak konuşma sadece sese indirgenemeyecek
kadar karmaşık bir süreci içermektedir. Konuşma, bireyler arasında duygu ve düşünce
aktarımının sağlandığı bir süreç olmasının ötesinde öğrenme, anlama, zihinsel, duygusal ve
sosyal becerileri geliştirmek için önemli bir öğrenme alanıdır (Güneş, 2013, s. 106). Bu
öğrenme alanının işlerlik kazanması; dil, düşünce, duygu, ses, beyin ve konuşma organlarının
iş birliği içerisinde hareket etmesine bağlıdır. Bunlardan birinin eksikliği veya yetersizliği
konuşma bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

11.2. Konuşma Bozuklukları
Konuşma bozukluğu, insan ilişkilerini sınırlandıran bir problem olarak
değerlendirilmektedir. Konuşma bozukluğu; konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında,
zihinsel organizasyonunda çeşitli sorunların olmasıdır (Erdem, 2013, s. 419). Her birey
doğuştan getirdiği veya sonradan edindiği birtakım konuşma kusurlarına sahiptir. Bireyin
herhangi bir konuşma bozukluğuna sahip olduğu kanısına varmak için Özgür (2003), şu gibi
durumların yol gösterici olacağını ifade etmektedir:
 Anlaşılır biçimde konuşamama
 İşitilebilir bir ses tonuyla konuşmama
 Çıkarılan sesin bozuk ve kulak tırmalayıcı bir nitelik taşıması
 Ton ve vurgunun kullanılamaması veya yanlış kullanılması
 Söz varlığı açısından yetersiz olunması
 Dilin kurallarına hâkimiyet sağlanamaması
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 Konuşma içeriği ile beden dil inin uyumsuzluğu
Sıralanan durumların varlığı, konuşma bozukluklarının ortaya çıkmasına yol
açmaktadır. Göğüş (1978, s. 179-180), konuşma kusurlarını; yerel ağızla konuşma, seslendirme
ve söyleme yetersizliği, beden dilini kullanamama ve konuşma özürleri (kekemelik, pelteklik
vb.) olarak belirtmektedir. Erdem (2013, s. 423), telaffuzla ilgili olanlar, kekemelik, mahalli
ağızla konuşma, dil ve dudak tembelliği, hızlı konuşma, afazi şeklinde konuşma bozukluklarını
tasnif etmektedir. Vural (2003), gevşeklik, atlama, tutukluk, kekeleme ile yanlış vurgu, ton,
duraklama şeklinde konuşma bozukluklarını sıralamaktadır. Gündüz ve Şimşek (2014, s. 123125), konuşmaya yönelik kusurları bütünüyle “boğumlama kusurları” başlığı altında ele
almakta ve bunları; fiziksel/bedensel kusurlar, ruhsal sorunlardan kaynaklı kusurlar (korku,
utanma gibi), Türkçede en fazla yapılan boğumlama yanlışları olarak ifade etmektedirler. Buna
göre fiziksel/bedensel kusurlar şunlardır: Doğuştan gelenler, sonradan oluşan kusurlar, yanlış
ve yetersiz eğitim sonucu yapılan kullanımlar, gereksiz beden hareketleri yapma, sesin yanlış
kullanılması, kavrama eksikliği, yerel ağız kullanımı, anlatım yetersizliği, konuşma kurallarını
bilmemek, gereksiz söz söylemedir.
Alanyazın incelendiğinde konuşma bozuklukları/kusurları dendiğinde konunun
boğumlama kaynaklı yanlışlar ile ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır. Okur (2013, s. 95),
Temizyürek, Erdem ve Temizkan (2013) ile Gündüz ve Şimşek (2014, s. 131-136) boğumlama
ile ilgili başlıca kusurların; gevşeklik, ses atlaması, değiştirme, tutukluk, ıslıklama, kekemelik,
pelteklik, pepelik olduğunu ifade etmektedirler. Başlıca boğumlama kusurları şu şekilde
sıralanabilir:
 Gevşeklik: Dil ve dudak tembelliğine bağlı olarak ortaya çıkan gevşek konuşma
durumudur. Dil ve dudak tembelliği, dil ve dudak kaslarının işlevini yeterli düzeyde yerine
getirememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Özellikle ünsüzlerin çıkarılmasında önemli bir
fonksiyona sahip olan dil, seslerin tam değerinde söylenmesi noktasında görevini yerine
getiremediğinde çıkarılacak sesin kalitesi düşmektedir. Dudaklar için de aynı durum söz
konusudur (Erdem, 2013). Yapılacak etkinliklerle, vücuttaki diğer kas gruplarında olduğu gibi,
dil dudak kaslarındaki işlev kaybı önlenebilir. Bunun için belirli ses gruplarından oluşan
tekerlemeler bir etkinlik malzemesi olarak kullanılabilir.
 Ses atlaması: Birey, konuşması sırasında sözcüklerdeki kimi heceleri veya sesleri
farkına varmadan atlayabilir. Ses atlamalarına dayalı konuşma kusurlarının ortaya çıkış nedeni,
genellikle konuşmacının aceleci tavrı ve özensizliğinden kaynaklanmaktadır.
merhaba

---------->

meraba

gaste

---------->

gazete

hanfendi

---------->

hanımefendi

Küçük yaşlarda gelişen ses atlama kusuru, dikkat edilmezse ileri yaşlarda
düzeltilemeyen bir konuşma kusuru hâlini almaktadır (Gündüz ve Şimşek, 2014, s. 132).
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 Değiştirme: Boğumlama kaynaklı kusurların pek çoğunun kaynağı, yerel ağızla
konuşmakla ilişkilendirilmektedir. Değiştirme de yerel ağızla konuşma sonucu ortaya çıkan bir
konuşma kusuru olarak görülebilir. Adından da anlaşılacağı üzere değiştirme; seslerin,
hecelerin veya sözcüklerin değiştirimine dayanmaktadır (Gündüz ve Şimşek, 2014, s. 132).
melhem

---------->

merhem

bilader

---------->

birader

gönlüm

---------->

göynüm

Bu kusurun giderilmesi için konuşmacının standart Türkçe ile konuşmaya özen
göstermesi gerekmektedir.
 Pelteklik: Bir harfin çıkarılamayarak diğeri ile değiştirilmesine pelteklik
denmektedir (Vural, 2003, s. 248). Kimi kaynaklarda pelteklik ile değiştirmenin aynı konuşma
kusuru olduğuna dair açıklamalara rastlanmaktadır. Her iki kusurun ortaya çıkmasında da
seslerin değiştiriminin olması, bu durumun nedeni olarak görülmektedir. Değiştirme ve
pelteklik, boğumlama kaynaklı kusurlar olmasının yanında birbirinden farklılık arz etmektedir.
Değiştirmede birey, konuşma organlarıyla ilgili herhangi bir problem yaşamazken pelteklik
konuşma organlarının işlevindeki eksiklikten kaynaklı da meydana gelebilmektedir. Vural
(2003) pelteklik türlerini; sert ünsüzlerle ve ünlülerle ilgili olanlar şeklinde iki ana başlık altında
ele almaktadır.
Sert ünsüzlerle ilgili olanlar

Ünlülerle ilgili olanlar

J yerine z söylemek (Jale-Zale)
S yerine z söylemek (herkes-herkez)
Ş yerine s söylemek (şapka-sapka)
C yerine j söylemek (ancak-anjak)

İnce a yerine kalın a söylemek (lastik)

S yerine ş söylemek (şemsiye-şemşiye)

E yerine a söylemek (bilet-bilat)

R yerine l söylemek (terlik-tellik)

A yerine e söylemek (asalet-esalet)

N yerine l söylemek (fincan-filcan)

İnce o yerine kalın o söylemek (lokum)

B yerine p söylemek (leblebi-leplepi)
D yerine t söylemek (dayı-tayı)
F yerine v söylemek (şefkat- şevkat)
T yerine c söylemek (tırnak-cırnak)

266

Peltekliğin giderilmesi için öncelikle kişinin ünlü ve ünsüzlerin çıkış noktası konusunda
bir farkındalık kazanması önemlidir. Ayrıca bu seslerin geçtiği veya bu seslerin birbiri yerine
kullanıldığı sözcüklerin tekrarına dayalı alıştırmaların yapılması peltekliğin ortadan
kaldırılması için gerekli çalışmalardır.
Tutukluk: Bireyin psikolojik özellikleri; öfke, korku, sevinç gibi duyguları konuşmaya
yansımakta; ses tonunu, hızını, kullanılan kelimeleri etkilemektedir (Güneş, 2013:107).
Heyecan, özgüven eksikliği gibi psikolojik nedenlerle hecelerin, sözcüklerin tekrar tekrar
söylenmesidir (Okur, 2013). Böyle durumlarda konuşmacı, söyleyeceklerini ifade
edemememin verdiği endişe ile “Iıııı! Hımm! Eee!” şeklinde gereksiz sesler çıkarmaktadır.
Tutukluğun giderilmesi noktasında birey, özellikle topluluk önünde konuşma deneyimini
artırmalı, konuşma becerisine ilişkin kendine yönelik bir farkındalık geliştirmeli (yapabildikleri
ve yapamadıklarına dair) ve sesli okuma çalışmaları yapmalıdır.
 Islıklama: “S” sesinin, dil ucunun üst dişlerin iç kısmına dayanarak abartılı bir
biçimde çıkartılmasına dayanan bir konuşma bozukluğudur (Gündüz ve Şimşek, 2014). Bu
kusur, “s” sesiyle ilişkilendirilse de aynı durum “ş” sesi için de geçerlidir. Bu sesleri çıkartırken
konuşmacının dil ve dişleri arasındaki boşluğa hava girmesiyle ıslığa benzer bir ses
çıkmaktadır. Islıklamanın ortadan kaldırılması için “s” ve “ş” sesinin içinde geçtiği sözcüklerle
alıştırmalar yapılmalıdır (sa, se, sı, si, so, sö, su, sü, as, es, ıs, is, os, ös, us, üs, sas, ses, sıs, sis,
sos, sös, sus, süs gibi).
 Kekemelik: Kekemelik, konuşma akışında tutukluk, bir sözcük veya sesi
tekrarlayarak duraklama, sesi uzatma, konuşmada psikolojik, nörolojik ve fizyolojik bir ritim
bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (Amerika Psikiyatri Birliği, 2000). Kekemeliğin ortaya
çıkışı genellikle 2-7 yaş aralığına tekamül etmekte ve erkeklerde kadınlara nazaran daha sık
karşılaşılan bir konuşma bozukluğu olarak nitelenmektedir (Kent 2000).
Kekemeliğin temelinde kaygı düzeyinin yüksekliğinin etkili olduğu belirtilmektedir
(Gabel 2002). Kekemelik konuşamama kaygısı ile oluşan gerilimin nefes borusu ve ses tellerine
iletilmesi ile olabileceği gibi beynin sol yarı küresinde yer alan konuşma merkezinin (Broka)
herhangi bir nedenle zedelenmesi veya bir nörolojik bozukluğunun bulunmasından da ortaya
çıkabilir (Özgür, 2003).
Kekemeliğin tedavisine psikolojik terapilerin yanı sıra solunum çalışmaları ve patlamalı
ünsüzlerin (p, b, t, d, k, g) yer aldığı hece çalışmaları yapmak, tekerlemelerden yararlanmak
gerekmektedir.
Boğumlama kusurlarının yanında konuşmayı engelleyen veya konuşma düzenini bozan
iki önemli konuşma bozukluğundan bahsetmenin faydalı olacağı düşünülmektedir.
 Afazi: Beyindeki konuşma merkezinde gerçekleşen bir hasar sonucunda konuşma,
konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin kısmen veya
tamamen kaybıdır (Korkmaz, 2008). Afazi olan birey; konuşma bozukluğu, nesneleri
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adlandırmada zorlanma, okuma ve yazma güçlüğü/bozukluğu, dinlediğini anlama zorluğu
yaşamaktadır (Özgür, 2003).
 Dizartri: Konuşma kaslarının kontrolüyle ilgili yaşanan sorunlarla ilişkili motor
konuşma bozukluğudur. Farklı sinir ve kas hastalıklarına bağlı konuşma organlarında ortaya
çıkan güçsüzlük veya koordinasyon bozukluğundan kaynaklanmaktadır (Korkmaz, 2008).
Dizartriye sahip konuşmacı telaffuzla ilgili hatalar yapmakla birlikte vurgu ve tonlamada
problem yaşamamaktadır. Dizartri, konuşma organlarını idare eden bozukluktan ileri geldiği
için sinirseldir dolayısıyla nöroloji uzmanlarını ilgilendiren bir rahatsızlıktır.
Konuşma; fiziksel, zihinsel, psikolojik pek çok süreçten etkilenen karmaşık bir süreci
ihtiva etmektedir. Dolayısıyla bireyin sahip olduğu herhangi bir konuşma bozukluğunun
nedeninin belirlenmesi ve ortaya konan tespite yönelik çözüm önerilerinin uygulanması zaman
isteyen aşamalardır. Bu durum konuşma bozukluğu olan bireylerin psikolojilerini olumsuz
etkileyebilmekte ve konuşmadan kaçınma konuşmaya yönelik olumsuz tutum geliştirme gibi
sonuçlara yol açabilmektedir. Böyle bir durumla başa çıkmak için konuşmanın fizikî
unsurlarının bir başka ifadeyle sese dayalı boyutunun ele alınmasını başka bir ifadeyle diksiyon
eğitimini gerekli kılmaktadır.

11.3. Diksiyon ve Fonetik
Bireyin ana dilini etkili ve güzel bir şekilde konuşması bir nevi diline karşı
sorumluluğudur. Doğru ve etkili konuşmak için bir eğitim şarttır ve bu eğitim okullarda ana dili
eğitiminin yapıldığı Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili gibi derslerle verilmeye
çalışılmaktadır. Ancak günlük yaşamdaki iletişim çatışmaları göz önüne alındığında verilen
eğitimin niteliği tartışmalı bir konuya dönüşebilir. Kimi zaman bireyin kendi çabası da bu
anlamda önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle konuşma dikkate
alındığında kişisel çabanın önemi daha da önemli bir hâl almaktadır. Çünkü herkesin
söyleyecek bir sözü vardır. Ancak içeriği ne kadar zengin olursa olsun, söz iyi anlatılmazsa
gereken etkiyi yaratmaz (Akbayır, 2005, s. 290).
Etkin ve doğru konuşma becerisi, diksiyon ile ilişkilendirilmektedir. Köken olarak
Latince “dictio” ve “distus” kelimelerinden Fransızcaya “diction” olarak geçtiği belirtilen
(Şenbay, 2000) diksiyon, Türkçe Sözlük’te (2005), “1. Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve
heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimi. 2. Konuşulan dilin incelenmesi
ve kullanılması. 3. Duru, açık vurgulama ve çıkaklara tam uyarak konuşma.” olarak
tanımlanırken diksiyon için alanyazında söz söylerken duygu ve düşünceleri doğru ve üslubuna
uygun olarak anlatmak için sesin uyumu, söylenişi, hecelerin uzunluğu, kısalığı ve vurguları
bakımından doğruluğu; jesti, mimiği, tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatı (Şenbay, 2000);
bir dilde, sözcüklerin dural anlamları veya metin içinde kazandıkları içeriksel niteliklere göre
gerekli boğumlama, söyleyiş, soluk baskısı, bükümleme, şiddet, yükseklik, akış, tempo vb.
içinde sesletilme becerisi (Şehzade, 2007, s. 88); konuşulan dilde sözcüklerin dural
anlamlarına veya metin içinde kazandıkları içeriksel niteliklere göre gerekli boğumlama,
söyleyiş, soluk baskısı, şiddet, yükseklik, akış, tempo içinde sesletilmesi becerisi (Atasoy,
2001, s. 6) şeklinde açıklamaların varlığı da dikkat çekmektedir. Yapılan tanımlamalarda
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sözlerin üslubuna uygun söylenmesinin, diksiyonun temel niteliği olduğu anlaşılmaktadır.
Diksiyonun/diksiyon eğitiminin kişiye kazandırdıkları şu şekilde maddelenebilir (Yaman,
2004, s. 27):
 Dil unsurlarının doğru seçimi ve amaca uygun kullanımını gerçekleştirme
 Amaca uygun seçilen dil unsurlarını doğru telaffuz etme
 Sesin meydana gelmesinde görev alan organlarını etkili kullanma
 Vurgu, tonlama, durak gibi unsura dikkat etme
 Açık, anlaşılır, akıcı ve etkileyici bir şekilde konuşma becerisinin kazanma
 Konuşmalarında ikna yöntemlerini kullanma
 Öz güveni sağlama ve pekiştirme
Sıralanan maddelere bakıldığında kendini doğru ifade edebilen bireyin konuşmanın
psikolojik ve toplumsal olarak nitelenen özelliklerini rahatlıkla yerine getirebildiği
anlaşılmaktadır.
Ana dilinde diksiyon eğitimi, üniversitelerin konservatuvar (tiyatro) bölümleri başta
olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği gibi bölümlerinde verilmektedir.
Ancak konservatuvara özgü bölümler haricinde diksiyon içerikli dersler “seçmeli” ders
statüsünde yürütülmektedir. Günümüzde kendini etkili ve doğru bir biçimde ifade edebilme
kişiyi, diğer insanlardan ayıran önemli bir beceri olarak görüldüğünden diksiyon eğitimini
içeren pek çok konuşma kursunun varlığı dikkat çekmektedir. Diksiyon eğitiminde Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmî yazı dili olarak kabul edilen İstanbul ağzı esas alınmaktadır.
Ölçünlü dile yönelik verilen diksiyon eğitiminde sözcüklerin doğru bir şekilde
telaffuzuna önem verilmektedir (Selçuk, 2013, s. 8). Sözcüklerin anlaşılır bir şekilde telaffuzu,
anlatılmak istenenin muhataba ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle diksiyon, bir dilin
telaffuz kurallarına uygun şekilde sesletimi olarak zihinlere yerleşmektedir. Sesletim, bir dilin
ses bilgisi başka bir ifade ile fonetik yapısı ile ilgilidir.
Fonetik, seslerin çıkarılışını inceler. Diksiyon ise buna ek olarak ses organlarının doğru
sesleri çıkarabilecek şekilde eğitilmeleri üzerinde odaklanır. Bu yönüyle diksiyon önemli
ölçüde fonetiğe dayanır (Vural, 2007, s. 114). Özçimen (2008, s.164)’e göre Türkçenin fonetiği
en doğru şekilde öğrenilmeli, seslerin doğru çıkarılmasına önem verilmelidir. Çünkü diksiyon
ve fonetik, duygu ve düşünceleri yerli yerinde ifade edebilmek, Türkçeyi ve sesi en doğru
şekliyle kullanabilmek, yönlendirilmek istenilen amaç doğrultusunda sözleri daha etkili bir
şekilde karşıya ulaştırabilmek için baş vurulması gereken iki önemli unsurdur.
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11.3.1. Türkçenin Fonetiği
11.3.1.1. Türkçede Harfler
Ses ve harf, birbiriyle yakından ilişkili iki farklı kavramdır. Konuşma dilinde kimi
zaman bu iki kavramın birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir ancak bu, tamamen bir kavram
yanılgısıdır. Seslere, yazıda karşılık gelen sembollere harf denmektedir. Bir dildeki harflerin
belli bir düzene göre dizilmesinden oluşan dizgeye ise alfabe denmektedir (Kaçmaz, 2007).
Türkiye Türkçesinde 29 harften oluşan bir alfabe kullanılmaktadır. Bu alfabe de yer alan
harflerin 8’i ünlü, 21’i ünsüz seslere karşılık gelmektedir. Türkiye Türkçesinin alfabesinin
görünümü şöyledir:
Büyük
harf
yazımına göre

ABCÇDEFGĞHIĠJKLMNOÖPRSŞTUÜV
YZ

Küçük
harf
yazımına göre

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

Görüldüğü gibi konuşma seslerinin yazıdaki karşılığı harfleri oluşturmaktadır.
Konuşurken sesler kullanılır. Bu nedenle bir kişiye sadece alfabeyi vermekle Türkçenin nasıl
konuşulduğunu öğretmek pek mümkün görünmemektedir. Bu durumu, Ergenç (1998:405)’in
hazırladığı Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü adlı kitabın her hangi bir sayfasından
örneklemek mümkündür.

11.3.1.2. Türkçede Sesler
Türkçede sesler boğumlanma biçimlerine göre ünlü ve ünsüz olmak üzere iki ana
kategoride incelenmektedir. Konuşma dilinde, yazı dilindeki harflere karşılık gelen seslerden
daha çok ses olduğu ifade edilmektedir. Efendioğlu ve İşcan’a (2010, s. 141) göre ölçünlü
Türkçede anlam ayırıcı en az on sekiz ünlü, yirmi dört ünsüz ses bulunmaktadır.
Bir dilin melodili sesleri dolayısıyla da estetiği olarak kabul edilen ünlüler, ses yolunda
her hangi bir engele takılmadan çıkan seslerdir (Coşkun, 2008, s. 33). Gencan (1979, s.44)’a
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göre ünlülerin çıkışında dil, çene ve dudaklar önemli rol oynamaktadır. Ünlülerin çıkışında rol
üstlenen bu unsurlar ünlülerin tasnifinde de etkilidir. Buna göre ünlüler; dilin konumuna (ileri
ve geri durumuna), ağızın açıklık derecesine (çenenin az veya çok açılmasına), dudakların düz
ve yuvarlak oluşuna göre boğumlanmakta ve böylece Türkçenin yapısını kuran 8 ünlü meydana
gelmektedir (Selen, 1979). Ağız kanalının açıklığına göre açık (geniş) ünlüler “a, e, o, ö” ;
kapalı (dar) ünlüler ise “ı, i, u, ü”dür. Dilin durumuna göre ön dil (ince) ünlüleri “e, i ö, ü”; arka
dil (kalın) ünlüleri “a, ı, o, u”dur. Dudakların durumuna göre iseünlüler; düz ünlüler “a, e, ı, i”
ve yuvarlak ünlüler “o,ö, u, ü” şeklinde sınıflandırılmaktadır (Aksan, 1997, s. 188).
Ses yolundan çıkarken gırtlak, damak, dil, diş ve dudaklar gibi bazı engellere çarparak
çıkan seslere ünsüz denmektedir. Ünsüzlerin her birinin çıkarılmasında sesin oluşmasında işe
koşulan farklı organların görev aldığı söylenebilir. Ünsüzler oluşum noktalarına göre dudak (m,
p, b), diş dudak (f, v), diş eti (d, l, n, r, s, t, z), diş eti ardı (c, ç, j, ş), ön-orta-art damak ünsüzü
(y, k, g) ile gırtlak ünsüzü (h) şeklinde sınıflandırılmaktadır (Coşkun, 2008, s. 43-52).
Türkçede yer alan seslere ait özellikleri bilmek diksiyon eğitimi açısından önemlidir.
Ancak tek başına yeterli değildir, bunun yanı sıra diksiyon eğitiminin bir parçası olan ses
olayları hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
Türkçe sözcüklerde ünlü veya ünsüz sıralanışı, birbirini izlemesi birtakım kurallara
bağlı olarak bazı değişiklere ol açar. Bu kurallara ve bunların neden olduğu değişikliklerin
tümüne ses uyumu denmektedir (Vural, 2003, s. 122). Konuşmayı kolaylaştıran ses uyumları;
ünlülerle ve ünsüzlerle ilgili olanlar şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır.
Ünlülerle ilgili olarak kalınlık-incelik uyumu ile düzlük-yuvarlaklık uyumunun
bilinmesi, diksiyon eğitimi açısından önemlidir. Bu iki uyum, Türkçe kökenli kelimelerde
aranan uyum olma özelliğine sahip olmakla birlikte çeşitli istisnaları barındırmaktadır
(yor, -ken gibi eklerin kalınlık incelik uyumuna girmemesi gibi. Örneğin; bekliyor, uyurken).
Diksiyon açısından sıralanan uyumları bilmek, yabancı dillerden Türkçeye geçen sözcüklerinde
de Türkçenin ezgisine uygun kullanıldığının fark edilmesi ve konuşma esnasında buna dikkat
edilmesi açısından önemlidir (bkz. Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları, merdiven).
Ünsüzlerle ilgili ise ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi kurallarının varlığı dikkat
çekmektedir. Yine bu uyumların bilinmesi de söyleyiş kolaylığı açısından önemlidir. Bunun
yanı sıra ünlü ve ünsüzlerle ilgili ses türemesi ve düşmesi olayları da diksiyon eğitimi açısından
kimi zaman bir kural olarak karşımıza çıkmaktadır.

11.3.2. Başlıca Diksiyon Kuralları
Türkçenin fonetik özellikleri ile ilgili bilgiye sahip olma, Türkçenin doğru sesletiminde
veya telaffuzunda rehber niteliğindedir. Türkçede yazı dilinde karşılığı olmayan sesler de
mevcuttur yine bunlara özgü özelliklerin de bilinmesi doğru ve etkili konuşmanın
gerçekleşmesi için gereklidir. Bu anlamda başlıca diksiyon kuralları şu şekilde ifade edilebilir
(Gülen, 2018, s. 91-101):
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 Ğ (ğ) İle İlgili Kural
ğ, ses değeri bakımından diğer seslerden farklıdır. Diksiyon eğitimi açısından
bakıldığında bu sesle ilgili bilinmesi gereken husus, Türkçede “ğ” sesinin okunmadığıdır. ğ, “a,
ı, o, u” ünlülerinden sonra geliyorsa “ğ” bu ünlülerin yarım ses uzatılması ile söylenir
(ağaç=a:aç, doğum=do:um). ğ, o-a ve o-u sesleri arasında ise bu seslerin kaynaştığı görülür
(poğaça=poaça, boğaz=boaz). ğ, e-e, e-i sesleri arasında ise tam olarak olmasa da “y” sesine
benzer bir şekilde sesletilir (çiğ=çiy).
 Daralma Kuralı
Türkçede geniş ünlülerin dar ünlülere dönüşmesi kuralına daralma denir. Bu kural
konuşma dilinde gerçekleşirken yazı dilinde gösterilmez. Türkçede bir kelimenin kök veya
gövdesinin son hecesinde a veya e geniş ünlülerinden biri varsa ve kelime/gövde ünlüyle
başlayan bir ek alıyorsa araya yardımcı seslerden biri olan “y”nin girdiği durumlarda kök veya
gövdenin son hecesindeki geniş ünlü (a/e), ı/i sesine dönüşür.
başlayan
dinleyici

---------->
---------->

başlıyan
dinliyici

Gelecek zamanın çekimlerinde de daralma söz konusu olmaktadır. Ayrıca gelecek
zamanın birinci teklik ve çokluk çekimlerinde daralmanın yanında “ğ” etkisi ile uzatma da söz
konusudur.
geleceğim
----------> gelice:m
bakacaksın ----------> bakıcaksın
Daralma kuralının, -yor şimdiki zaman eki özelinde yazı diline yansıyan bir istisnası
bulunmaktadır (dinliyor, geliyor gibi).
 Uzun Ünlü Kuralı
Türkçeye, farklı dillerden özellikle Arapça ve Farsçadan yerleşmiş kimi sözcükler,
içerisinde uzun ünlü barındırmaktadır. Türkçenin söyleyiş özelliklerini dikkate alan
konuşmacılar, bu sözcükleri kısa söyleme eğiliminde olmakta bu durumda konuşma kusuruna
neden olmaktadır. Dolayısıyla uzun ünlüyü muhafaza eden kelimeler, söyleyiş özelliğine uygun
biçimde seslendirilmelidir.
mana
Kasım

----------> ma:na
----------> Ka:sım
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 A/a Kuralı
İçinde â/a barındıran sesteş sözcüklerin anlamına uygun söylenişiyle ilgili kuraldır.
alem
dahi
ama

----------> a:lem
----------> da:hi
----------> a:ma

 Ünsüz Yumuşamasında k-g/ğ Değişimi Kuralı
Türkçeye farklı dillerden geçmiş kimi kelimelerde ünsüz yumuşaması olmaz.
Yanlış

Doğru

Irağ’ı
merağı

----------> Irak’ı
----------> merakı

Kısaltmalarda da ünsüz yumuşaması geçerli değildir (TÜBİTAK’ı).
 L/l Kuralı
L/l sesinin, sözcüğün başında yer aldığı durumlarda ince söylenmektedir (Lapa lapa kar
yağıyor.). Türkçeye yabancı dillerden giren sözcüklerin kiminde “l” sesi ince söylenir (lal).
Sıralanan başlıca kuralları bilmek konuşma kusurlarından arınmış güzel ve etkili bir
konuşma yapılmasını ve bireyin kendini doğru bir şekilde ifade etmenin mutluluğunu yaşaması
sağlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde konuşma, konuşma kusurları ve diksiyon hakkında bilgi verilmektedir.
Buna göre dört dil becerisinden biri olan konuşma, bireyin duygu, düşünce ve isteklerini sözle
muhatabına bildirmesidir. Her birey, konuşurken kendini rahatlıkla ifade etmek ister. Bunun
için öncelikle konuşmayla ilgili temel kavramları bilmeye ihtiyaç vardır. Konuşmanın
gerçekleşmesi için bir ön koşul olan ses, sesin oluşumu için vücuda gerekli havanın girmesini
sağlayan nefes, sesin ana dilinin kod sistemine uygun bir biçimde şekillenmesini sağlayan
boğumlama, seslerden meydana gelen sözcüklerin uygun dilin söyleyiş özelliğine uygun
söylenmesini sağlayan vurgu, ton, ulama, kavşak/durak ve ezgi konuşmanın temel kavramlarını
meydana getirmektedir.
Etkili bir konuşma yapmak için konuşmaya yönelik temel kavramları tanımak, bunların
nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Kişinin kendi konuşma
becerisine yönelik bir farkındalık sahibi olması da bu anlamda önemlidir. Konuşma sürecinin
farkında olmak, konuşma kusurları bakımından kendini değerlendirmeyi de kapsamaktadır.
Konuşma kusurları/bozukluğu; konuşmanın akıcılığında, ritminde, vurgularında, zihinsel
organizasyonunda çeşitli sorunların olmasıdır. Bu sorunlar; nörolojik, psikoloji veya fiziksel
birtakım problemlerin sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Afazi, dizartri, gevşeklik,
tutukluk, ses atlaması, değiştirme, pelteklik, kekemelik, ıslıklama yaygın görülen konuşma
bozuklukları olarak bilinmektedir. Günlük hayatta sık karşılaşılan konuşma bozukluklarının
çoğu, boğumlama hatasından kaynaklanmaktadır. Boğumlama hatalarının sebebi ise
konuşmacının yerel ağızla konuşması, aceleci tavrı ve özensizliğidir.
Konuşma kusurlarının ortadan kaldırılması, konuşma alıştırmalarının yapılmasını
gerekli kılmaktadır. Bu alıştırmalar genel anlamda diksiyon eğitimi çatısı altında
toplanmaktadır. Konuşmanın sese dayalı boyutunun ele alınması ve eğitimini geliştirilmeye
çalışılması, diksiyon gerekli kılmaktadır. Diksiyon, bir dilde, sözcüklerin dural anlamları ya da
metin içinde kazandıkları içeriksel niteliklere göre gerekli boğumlama, söyleyiş, soluk baskısı,
bükümleme, şiddet, yükseklik, akış, tempo vb. içinde sesletilme becerisi (Şehzade, 2007, s. 88)
olarak tanımlanmaktadır. Türkçeye yönelik diksiyon eğitiminde öncelikle Türk dilinin fonetiği
hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “Sözcüklerin ses yolunda herhangi bir engele takılmadan
anlaşılır bir şekilde çıkarılması.” anlamında kullanılan kavramdır?
A) boğumlama

B) vurgu

C) durak

D) nefes

E) ezgi

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, yer tamlayıcısı üzerindedir?
A) Dün akşam çocukları bana getirdi.
B) Yağmurda oynadığı için hasta oldu.
C) Ayşe yemek yapmayı çok severdi.
D) Bu sabah da kahvaltı yapmadım.
E) Yıldızlar bu gece beni selamladı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
A) Neyleyim baharı yanımda sen olmayınca.
B) Bütün gece öksürmekten uyuyamadım.
C) Çocukların oyununa Ahmet de dâhil oldu.
D) Bu konu ile ilgili fikirlerimi söylemeliyim.
E) Çıkmadık candan umut kesilmez.

4. “Bir tümce veya sözce içindeki birden çok bilgi öbeği arasında verilen kısa aralara
………… denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ezgi

B) durak

C) ton

D) ulama

E) nefes

5. Öğrenci: Sınavın bitmesine kaç dakka kaldı?
Görevli: Sınavın bitmesine bir saat on dakika kaldı.
Bu diyalogda yer alan konuşma bozukluğunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
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A) ıslıklama

B) değiştirme

C) afazi

E) ses atlaması

D) dizartri

6. Aşağıdakilerden hangisi diksiyon eğitiminin kişiye kazandırdıklarından biri
değildir?
A) Öz güveni sağlama ve pekiştirme
B) Vurgu, tonlama, durak gibi unsura dikkat etme
C) Amaca uygun seçilen dil unsurlarını doğru telaffuz etme
D) Topluluk karşısında konuşmaktan hoşlanma
E) Konuşmalarında ikna yöntemlerini kullanma

7. Aşağıdaki
dayanmaktadır?
A) dizartri

konuşma

bozukluklarından

B) gevşeklik

C) ses atlama

hangisi

nörolojik

D) ıslıklama

temellere

E) tutukluk

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek sebebiyle kalınlık incelik uyumuna
uymamaktadır?
A) okulda

B) geziyor

C) gözlükçü

D) vazonun

E) sucu

9. Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi oluşum noktasına göre diğerlerinden farklıdır?
A) n

B) r

C) m

D) z

E) t

10. Bu tabloda yer alan hatanın giderilmesi için hangi harflerin yerleri
değiştirilmelidir?

Düz
Yuvarlak

A) ı-u

B) a-o

Geniş
Kalın
a
o

İnce
Ö
E

C) ö-e

Dar
Kalın
ı
u

D) i-ü

İnce
i
ü

E) a-e
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Cevap Anahtarı
1A

2A

3D

4B

5E

6D

7A

8B

9C

10 C
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Konuşma kavramını açıklar.

Beyin fırtınası, anlatım,
kavram haritası, sorucevap

Dil söz ayrımını kavrar.
Konuşma

Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı kavrar.
Konuşmanın temel ögelerini ayırt eder.
Konuşmanın özelliklerini kavrar.
Doğru ve güzel konuşmanın yeri ve önemini fark
eder.

285

12.SÖZLÜ ANLATIM
12.1. Konuşma
Konuşmak
“(…)Her devrin, her milletin kitaplara geçmiş, geçmemiş hikmetinde, konuşmayı, hiç
olmazsa boş yere konuşmayı yeren, insanları susmaya davet eden sözler bulmak kabildir. Gerçi
hiçbir şey söylemeden, hatta düşünmeden birbirimizin yüzüne bakmanın, kendimizi tabiat
karşısında, zamanın akışında sanki kaybedivermenin büyük bir lezzeti vardır; bazen bir
duruşumuz birbirimize, fikrin bir türlü kavrayamayacağı, dilin de anlatamayacağı ne emsalsiz
şeyler sezdirir! Ama ben konuşmaya bayılırım; muhakkak bir şey bildirmek, fikir alışverişi
etmek için değil, söylediklerimi pek bilmesem de, bana söylenenleri pek anlamasam da olur.
Sevdiklerimin sesini duymak, asıl istediğim işte odur. Sesini duymadığım insan, yüzüme bakışı
ne kadar tatlı, elimi tutuşu ne kadar sıcak olursa olsun, nasıl söyleyeyim bir resim gibi benden
uzaktır. Bana yabancıdır. Karşımdakilerin gerçekten var olduklarına, yüzlerinden, ellerinden,
vücutlarından ziyade, sesleriyle inanırım. Bunun için konuşmayı severim. Bana: ‘Ya görmek,
ya işitmek kabiliyetini kaybedeceksin; hangisinden geçebilirsin?’ deseler zannederim hiç
düşünmem, gözlerimi feda ederim.(…)” (Ataç,1989, s.13-14)

Tek başına yaşayan bir insan konuşmaya ihtiyaç duymaz. Bu açıdan konuşmanın
toplumsal yaşamın bir ürünü olduğu bilinen bir gerçektir. İnsan, düşünceyi sese, söze
dönüştürmüş; onu diğer insanlarla ilişki kurabilmenin en önemli aracı olarak kullanmış ve diğer
canlılardan farklı olarak da bütün kazanımları sonraki nesillere bu vasıtayla aktarabilmiştir. Bu
açıdan uzun zaman aktarıcılık rolü dolayısıyla insanlığın ilerleme ve gelişmesinde en önemli
araç sese dayalı bu iletişim yani sözlü anlatım olmuştur. Sözlü anlatım diğer bir ifadeyle
konuşma, günümüze kadar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürmüştür.
Kişi yapıcı ve yaratıcı düşüncelerini, duygularını en kısa ve etkili yoldan konuşarak ifade eder.
Konuşma hem varlığımızı hem de kişiliğimizi oluşturmaktadır. (Taşer,1996: s.24 )

12.1.1. Konuşmanın Tanımı
Duygu ve düşünceler birtakım zihinsel süreçlerden sonra anlamlı bir sese ve söze
dönüşmektedir. İşte bu duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülmesi eylemine
konuşma denir. Buna göre konuşma, bir ‘sözlü anlatım yolu' dur.” (Sarıca ve Gündüz,
1995, 217) Genel olarak çevremizdekilerle ilişkilerimizi ve etkileşimlerimizi yönlendiren en
etkili iletişim yolu konuşmadır. Konuşma, duygu, düşünce ve isteklerimizi ses ve söz dışında
jest, mimik, vurgu ve tonlama gibi başka unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplara
aktarmak eylemidir. Buradan hareketle konuşmanın etkili olmasında jest, mimik, vurgu ve
tonlama gibi başka unsurların da gerekli ve önemli olduğu görülmektedir. Sosyal canlı olan
insanın bireysel ve toplumsal ilişki içinde mutlaka ya “konuşan” ya da “dinleyen” olarak
konuşma eylemi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. İnsanın karşısındaki kişi ya da kişileri
etkileme amacıyla söylediği söz dışında el hareketi, gülümseme, omuz silkme, kaş çatma, inilti,
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haykırış gibi eylem, tavır ve davranışların her birine yahut birleşimini de bir konuşma eylemi
sayarak konuşma için insanın kasların hareketinden doğan ses-ışık dalgalarının oluşturduğu
psiko fizik bir süreçte şeklinde farklı bir tanım da yapılabilir. (Taşer 1996: s.65)

12.1.2 Dil ve Söz Ayrımı
Ferdinand de Saussure göre dil, kişinin belleğine doğuştan itibaren aktarılmaya
başlayan ürünken söz yani konuşma bireysel bir irade ve anlama kavrama yetisi işidir. En kısa
konuşma bile sayısız kas devinimiyle gerçekleşir. Buna karşılık dilde ise yalnız işitme imgesi
vardır. (Saussure. 1985: s.16-18) Sözün anlaşılabilmesi ve bütün sonuçlarını verebilmesi için
dil zorunludur. Ancak dilin yerleşebilmesi, gelişebilmesi için de söz zorunludur. Dille söz
arasında bir karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Dil sözün aracı olduğu gibi aynı zamanda
ürünüdür. (Saussure. 1985: s. 16-18) Türkçe, Fransızca, İngilizce dilleri dediğimiz zaman bir
sisteme verilen ismi kullanmış oluruz. Bu açıdan dil, bir dil sistemine verilen addır. Dilin
somut kullanımı olan söz ise, dilin belli bir konuşan tarafından belirli bir andaki
uygulanmasıdır. Böylece konuşanlar tarafından sayısız kas devinimiyle gerçekleşen sözler bir
dil sistemine uyarlar. Yani somut ve bireysel söz, soyut ve toplumsal bir sistemi dili
oluşturur.( Moran, 2008: s. 187, 188)

12.1.3. Niçin Konuşuruz?
Toplumsal yaşamın gereği olarak duygu düşünce ve isteklerimizi muhataplarımıza
bildirmek ya da iletmek ihtiyacı duyarız. Bu sebeple duygu, düşünce, isteklerimiz bizi
konuşmaya iter. İnsan için konuşmanın bu sebeple toplumsal bir varlık olarak yaşayabilmenin
ön koşulu olduğu söylenebilir. (Taşer 1996:138) Buradan hareketle kişinin neden konuşmaya
ihtiyaç duyduğunu, onu konuşmaya iten sebepleri A.T.Weaver ve O.G.Ness’ten Suat Taşer
şöyle aktarır:
 Varlığımızı kanıtlamak için,
 Benliğimizi kanıtlamak için,
 Doyum sağlamak için,
 Ruhsal ve sinirsel gerginlikten kurtulmak için,
 Toplumsal ilişki kurmak için,
 Etkileşimde bulunmak için,
 Çevremizi denetim altına almak için. (Taşer,1996: s.138)
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12.1.4 Konuşma Eyleminin Temel Ögeleri
Konuşma eyleminin (Taşer,1996:s73-75) ve Vural (2005: s.19-21) dört temel ögesi
olduğunu belirtir:







Görsel
Davranış

Dil

KONUŞMA


Ses



Zihinsel
Etkinlik

Bir konuşmacının görsel davranış, ses, dil, zihinsel etkinlik ögelerinin dördünde de
beceri gösterip başarılı olması hâlinde iyi bir konuşmacı olduğu kabul edilir.

Görsel davranış; muhatap olan dinleyiciyi etkilemek amacıyla yapılan duruş,
hareket, jest ve mimikler gibi her türlü görünür davranışlardır. Aynı zamanda görsel simge
diyebileceğimiz bu ögeler başarılı bir konuşmanın olmazsa olmaz ögeleridir. Konuşma eylemi
sırasında düşünmenin ve konuşmanın bir parçası olan kaslarımızı kontrol altına alabilirsek,
yani gövde ile ses birbirini denetleyerek tam bir uyum ve işbirliği içinde olursa
muhataplarımızla iletişim kurmada başarılı oluruz

Ses; konuşma organlarının katkısıyla boğumlanarak işitme organına ulaşan
havanın titreşimidir. Konuşmanın en temel ögesi olan ses, konuşmadaki anlatım ve etkinliği de
oluşturmaktadır. Konuşma eylemi sırasında işitilen sesin tonu, titreşimi, değişimi, süresi,
yoğunluğu ve hacmi sözcüklere anlatım ve anlam katar. Yani bir sözcüğü sesin bu farklı
durumlarıyla söyleyerek bilinen ilk anlamından çok farklı bir anlama gelecek şekle
dönüştürebiliriz.
Ses ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu yapılan birçok araştırma ortaya koymakta ve
kişiliğimizi sesimizin dışa vurduğu iddia edilmektedir. Öyleyse kaliteli bir seste işitilebilirlik,
akıcılık, hoşa giderlik, anlamlılık gibi temel özellikler bulunmalıdır.
Bu noktada telaffuza da değinmek yerinde olacaktır. Boğumlanma da dediğimiz telaffuz
ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla çıkmasıdır. Ses
simgelerine yüklenen itibarî anlamların karşımızdakiler tarafından doğru ve tam olarak
anlaşılabilmesinin ön şartı doğru telâffuzdur

Dil; bir anlaşma aracı olması vesilesiyle konuşmanın da dinamiğini oluşturur.
Konuşma eylemindeki dilden kasıt konuşma dilidir. Konuşmada sözcüklerin anlamını dil değil
de ses belirlediğinden edebiyat dili ile basın dili, söyleşi dili ile hitabet dili, şiir diliyle komut
dili arasında önemli ayrılıklar bulunmaktadır.
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Zihinsel etkinlik, konuşmanın görsel ve işitsel ögelerinin gerisinde bunları
oluşturan zihinsel süreçlerdir. Bunlar konuşmacının dinleyiciye ve anlattığı konuya karşı
tutumunu; konuşmasının amacını ve daha pek çok kişisel özelliklerini yansıtır. Bu noktada
kendimizi ifade şeklimiz olan üslûba da vurgu yapmak gerekecektir. Konuşmamızın amacı
muhatabımıza meramımızı anlatmak ve bu vesileyle amacımıza ulaşmak olduğuna göre
istediğimiz sonucu alabilmek için dinleyici kitlesinin nitelik ve nicelik bakımından özeliklerini
de dikkate alan bir üslup kullanmalıyız.
Konuşmacı zihinsel etkinliklerle işe başlar, sonra onu dilin kalıplarına döker, sonra bu
kalıpları seslendirir, sonunda da jest, mimik ve hareketlerle ses ve söz halinde sunar. Dinleyici
ise konuşma eyleminin dört ögesini duyularına yaptıkları etki sırasına göre algılar.

12.1.5. Konuşmanın Özellikleri
Konuşma eyleminin dört temel ögesi dışında farklı bilim dalları tarafından kabul edilen
ortak özellikler ise Firdevs Güneş şöyle sıralanmaktadır:
 “Fiziksel özellikler: Konuşma, beyin, sinir sistemi, akciğerler, ses telleri, ses
dalgaları, küçük dil, büyük dil, damak, dudak, dişler, kulak gibi organların işbirliğiyle
gerçekleşen bir süreçtir.
 Psikolojik özellikler: Bireyin psikolojik özellikleri, öfke, korku, sevinç gibi
duyguları konuşmaya yansımakta, ses tonunu, hızını, kullanılan kelimeleri etkileyici
olmaktadır. Yani konuşmada birey iç dünyasını sözlere ve seslere aktarmaktadır. Bu durum jest
ve mimiklere de yansımaktadır.
 Toplumsal özellikler: İnsanlar birlikte yaşamaya başladığı günden bu yana iletişim
aracı olarak konuşmayı tercih etmektedir. Konuşma aile, toplum, arkadaş çevresi, resmi toplantı
gibi durumlarda farkı biçimlerde yapılmaktadır. Bu yönüyle konuşma bireyin gelişimi,
toplumsallaşması, başkalarıyla iletişim kurma biçimini vb. öğretici olmaktadır.” (Güneş, 2014:
s.5).

12.1.6. Konuşma- Yazma Arasındaki Fark
Sosyal bir varlık olan insanın muhakkak ki en eski anlaşma aracı konuşmadır. İnsan
zamanla sözü bir takım işaret ve simgeler vasıtasıyla duyulan bir hâlden, görülen ve somut bir
hâle dönüştürerek yani onları biçimlendirerek yazıyı icat etti. Böylece insan belli şekillerle söze
ve kulağa ihtiyaç duymadan meramını yazı denen araçla anlatmayı başardı. Bundan sonra
tecrübenin ve kültürün sonraki kuşaklara aktartılması yönüyle yazının icadı insanlık ve medeniyet
tarihinin en önemli aşamalarından biri olmuştur. Ancak yazının icadı ile konuşma eylemi önemi
yitirmemiş; konuşma ve yazı birbirinin gelişmesine yardımcı olmuştur.
 Yazma eylemi, gerçekleştikten ve muhatabına ilettikten sonra düzeltme imkânı
olmadığının ve kalıcı olduğunun bilinciyle düşünülerek, planlanarak ve özenilerek yapılan
eylemdir. Konuşma eylemi ise değişebilir özelliğe sahiptir.
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 Konuşmada muhatabına ilettiğiniz mesajı anında düzeltme imkânı varken yazma
eyleminde konuşmadan farklı olarak ileti muhatabına ulaştıktan sonra düzeltme imkânı söz
konusu değildir.
 Yazma eylemi sırasında bir muhatapla karşı karşıya kalınmadığı ve bir iletişim
gerçekleşmediği için yazan kişi düşüncesini olgunlaştırarak yazıya dökebileceği, sınırını
kendisinin belirlediği bir zamana sahiptir. Bu sebeple yazma eyleminde kullanılan dil daha
kusursuz ve çalışılmış bir dilken konuşma eylemi sırasında mutlaka bir muhatapla karşı karşıya
kalındığı ve anında bir iletişim gerçekleştiği için konuşma eyleminde kullanılan dil kusursuz
olmayabilir.
 Yazma eylemi gerçekleştiği sırada yazar herhangi bir muhatapla karşı karşıya
değildir. Oysa konuşma eylemi sırasında konuşmacı mutlak bir muhatapla karşı karşıyadır.
Dolayısıyla muhatabı yani dinleyici kitlesinin özelliklerini dikkate almak ve konuşmasını ona
göre yapmak zorundadır.
 Konuşmada, duygu ve düşüncelerimizi aktarırken kullandığımız sesin yüksekliği,
alçaklığı, kalınlığı inceliği, yavaş ya da hızlı olması anlatımı ve anlamı etkiler, ek olarak
anlatıma ve anlama hareket, jest ve mimiklerimizle de katkı sağlayabiliriz. Oysa yazı bu
aygıtlardan yosundur. Bunlar kadar etkili olmazsa da yazıda yazı işaretleri diyebileceğimiz
noktalama işaretleri anlam ve anlatıma katkı sağlar.

12.2. Güzel ve Doğru Konuşmanın İlkeleri
Dil’e Gel
“Profesör, konferans vermek üzere salona girmiş. Salonda, sadece ön sırada oturan
seyis dışında hiç kimse yokmuş. Boş koltukları görünce, konuşup konuşmama konusunda
tereddüde düşen profesör sonunda seyise sormuş: “Buradaki tek kişi sensin. Kararı sen ver.
Sana göre konuşmalı mıyım, yoksa konuşmamalı mıyım?” Seyis cevap vermiş: “Hocam ben
basit bir insanım, bu konulardan hiç anlamam. O yüzden bana hiç sorma. Ama ben ahıra
gelseydim ve bütün atların kaçıp bir tanesinin kaldığını görseydim, yine de onu beslerdim”. Bu
sözler karşısında seyise hak veren profesör, kararını vermiş ve konferansa başlamış.
Konuşmuş, konuşmuş… İki saatin üzerinde konuşmuş, anlatmış, yazmış durmuş. Sonunda
sözlerini tamamlayan profesör, kendini çok mutlu hissetmiş ve görevini yerine getirmenin hazzı
ve tatlı yorgunluğuyla seyise dönmüş. Aslında amacı, tek dinleyicisi tarafından da konferansın
çok iyi geçtiğinin onaylanmasını duymakmış. “Konuşmayı nasıl buldun?” diye sormuş. Seyis
cevap vermiş: “Hocam, ben sana daha önce basit bir adam olduğumu ve bu konulardan pek
anlamadığımı söylemiştim. Yine de, eğer ahıra girdiğimde, biri dışında tüm atların kaçtığını
görseydim, onu beslerdim, ama elimdeki tüm yemi ona verip hayvanı çatlatmazdım”. der. (
Işıktekiner Özdemir: 2013, s.47-48)
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Konuşma, kişinin birikiminin ve kişiliğinin bir yansımasıdır. Güzel, doğru ve etkili bir
konuşma için en önemli özelliklerden birisi konuşmacının birikimidir. Birikimli bir konuşmacı
muhatapları üstünde saygı uyandırıcı bir etki bırakacak ve dolayısıyla konuşma ikna edici
olacaktır. Birikimin dışında ses tonu, vurgulamalar, sözcük seçimi, cümle yapıları ve
özellikleri, konuşma biçiminin belli ilkeler doğrultusunda olması güzel, doğru ve etkili bir
konuşma için çok önemlidir. Toplumsal hayatta kişinin başarısında etkili konuşma büyük rol
oynar.

12.2.1. Güzel ve Doğru Konuşmanın Kuralları
Güzel, etkileyici ve doğru konuşmanın; muhatabın dikkatini çeken, anlaşılır yani
anlamın açık seçik ortaya konduğu ve muhatabı güdüleyen bir konuşma olması gerektiği
(Özdemir, 1986: s.217) bilinir. Genel olarak nefesin doğru kullanımı, sözcükleri doğru
söyleme, vurgu, ton, durak ve beden dilini doğru kullanma, yerel ağız ve argo söyleyişlerden
kaçınma, az ve öz bir anlatım, işitilebilir bir ses güzel ve etkili bir konuşma sağlar. (Sever, 1998:
56-57). Kurudayıoğlu (2011: 62-69) ise konuşmayı etkili kılan hususları şu şekilde tespit
etmiştir:
1. Konuşma için uygun bir konu belirlemek.
2. Geniş bilgi birikimi ve kültüre sahip olmak.
3. Konuşmaya iyi hazırlanmak.
4. Konuşmanın amacını belirlemek.
5. Konuşma dilinin kurallarını ve inceliklerini iyi bilmek.
6. İyi bir gözlemci ve araştırmacı olmak.
7. Konuşmaları mantık süzgecinden geçirmek.
8. Sözcük seçimi ve kullanımına özen göstermek.
9. Sesi iyi kullanmak.
10. Konuşma ortamını ve konuşulan kişilerin durumlarını göz önünde bulundurmak.
11. Karşısındakinin konuşmasına saygı göstermek.
12. Beden dilini etkili kullanmak.
Bu kuralları biraz daha açacak olursak güzel, etkileyici ve doğru konuşmada dikkat
edilecek hususlar şöyledir:
1. Sesler ve kelimeler doğru çıkarılmalıdır.
2. Cümleler anlaşılır olmalıdır.
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3.Konuşma yerel ağız özelliklerinden arındırılarak İstanbul ağzıyla yapılmalıdır.
4. Gerektiği durumlarda beden dili kullanılmalıdır.
5. Söz varlığı etkili bir biçimde kullanılmalıdır.
6. Vurgu, tonlama, durak, ulama gibi unsurlara konuşmada dikkat edilmelidir.
7. Konuşurken ağızdan tükürük saçılmamalıdır.
8. Ağızda bir şey varken (sakız, şeker vb.) konuşulmamalıdır.
9. Konuşmada argo sözden ve küfürlü ifadelerden uzak durulmalıdır.
10. Hedefteki birey/bireylere “siz” diye seslenilmelidir.
11. İsteklerin başında “lütfen” sözcüğü mutlaka kullanılmalı ya da soru yoluyla istek
ifade edilmelidir.
12. İstek gerçekleştiğinde mutlaka teşekkür edilmelidir.
13. Konuşma ciddiye alınmalı, düşünülmeden konuşulmamalıdır.
14. Konuşma, hedef bireyin yaşına, bilgisine ve düzeyine uygun içerikte olmalıdır.
15. Konuşmada çelişkili ve tutarsız açıklamalar, yorumlar bulunmamalıdır.
16. Duygu, düşünce ve bilgiler aktarılırken anlatımın sürekli, sürükleyici, aşamalı,
merakı artırıcı bir akış içinde anlatılmalıdır (Yıldız vd., 2008:163-164).

12.3. Türkçenin Söyleyiş Özellikleri
Her dilde konuşma dilinin kendisine mahsus özellikleri vardır. Konuşma hangi dilde
yapılıyorsa o dilin temel söyleyiş özelliklerine hâkim olmadan güzel, doğru ve etkili bir
konuşmanın gerçekleşmesi imkânı yoktur. Türkçenin de kendisine mahsus belirgin söyleyiş
özellikleri söz konusudur.
 Türkçe ses yönünden zengin bir dil olması,
 Türkçenin sesleri gırtlaksılıktan, burunsuluktan kurtulduğu için, tınılı ve parlak
olması.
 Bütün sesleri yumuşak, ezgili ve renkli olması,
 Konuşmada örnek olarak İstanbul ağzının kullanılması söyleyişte karmaşıklığı
ortadan kaldırması
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 Türkçenin ses dizgesini oluşturan 29 harfin tümü de boğumlanmada zorlayıcı nitelikte
olmayan harfler olup ve ünlüleri de çıkış yerleri itibariyle rahat sesler olması,
 Türkçenin en önemli özelliklerinden olan yazımı ve okumayı kolaylaştırıcı sağlam
ve sade kurallara sahip olduğu gibi konuşmayı da kolaylaştırıcı sağlam ve sade kurallara sahip
olması; (Taşer 1996: s.293),
gibi özelliklerinin konuşma öğretim ve eğitiminde kolaylık sağladığını söyler. (Sever
2011: s.119) tarafından Türkçede konuşma dilinin söyleyişe yansıyan bazı özellikleri şöyle
özetlemiştir:
 “Türkçe; yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil olmasına karşın
yumuşak g (ğ), bu kuralın dışında kalır. Yazı dilinde gösterilen yumuşak g, söyleyişte bir ses
olarak belirtilmez.
 "ğ" ünsüzü dağ, yağ, çağ, ağ, sığ vb. örneklerde de görüleceği gibi son seste
kendisinden önce gelen ünlülerin etkisiyle kaybolur ve kendinden önceki ünlüler de uzun
söylenir. Örnek: da, ya, ça, a, sa vb.
 "ğ" ünsüzü, "e" ve "i'' ünlüleriyle birlikte bulunduğu sözcüklerde "y" sesine dönüşür.
Örnek: eğlen- eylen, eğil-eyil, değnek- deynek, değirmen-deyirmen vb.
 Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz arasında yer alan "ğ'' ünsüzü, söyleyişte yitirilerek
kendinden önceki ünlünün uzamasına yol açar. Örnek: yağmur-yarnur, öğretmen-öretmen vb.
 Türkçede geniş yuvarlak "o" ve "ö" ünlüleri, kendinden sonra gelen "ğ" ünsüzünü
söyleyişte "v"ye dönüştürme eğilimi gösterir. Örnek: koğcu-kovcu, öğün-övün, döğ-döv vb.
 Türkçede "y" ünsüzü önündeki "a" ve "e" ünlülerinin söyleyişte daralması, bazı
sözcükler için, yazı ve konuşma dilinde farklılıklara neden olur. "-en", "-ecek", "-erek" ekleri;
 "-ebilmek", "-edurmak" gibi yeterlik ve sürerlik oluşturan eylemler; ünlülerle biten
gövdelere geldiğinde Türkçede iki ünlü yan yana bulunmayacağı için aralarına giren "y"
kaynaştırma ünsüzü, kendinden önceki ünlüyü yalnız konuşmada daraltır.”

12.3.1. Türkçe Söyleyişin Ayırt Edici Unsurları
Vurgu, tonlama, durak, ulama gibi konuşmanın önemli unsurları diğer dillerde de
olduğu gibi Türkçenin de kendisine mahsus söyleyiş özelliklerini belirlememizi sağlar. Bu
unsurlar aynı zamanda dilin müzikalitesini de ortaya koymaktadır.
Vurgu: Söze duygu değeri katan, anlamı ve anlatımı kuvvetlendirerek söylenmek
istenileni daha kolay anlaşılması sağlayan ve müzikaliteyi oluşturan konuşma dilinin en önemli,
en ayırt edici unsularından birisi vurgudur. Her dilde vurguların kuvveti birbirinden farklıdır.
Türkçe hafif vurgulu bir dildir. Konuşma dilinde eklerde ve sözcüklerde anlam belirlemede
önemli bir rol oynarken, bir cümlenin anlamca ağırlık noktasını vurgu belirler. Vurgu,
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sözcükteki bir heceyi diğer hecelerden, cümledeki bir sözcüğü ise diğer sözcüklerden daha
kuvvetli söylemektir. Vurgu, sözcük ve cümleyi monotonluktan kurtarır. Konuşma esnasında
bir heceyi veya sözcüğü yanlarındakinden daha yüksek bir ses tonuyla daha baskılı söylemeye
vurgu, baskılı söylenen heceye de “vurgulu hece” denilir. Her dilin kendi yapısına göre vurgusu
vardır. Türkçede kelime kök ve gövdelerinde orta heceler vurgusuzken, genellikle vurgular son
hecelerde bulunur. Ancak yer adları, yabancı kişi adlarında ve bazı yabancı sözcüklerde ilk
hecededir vurgunun yeri ve cümle içindeki işleyişi çeşitlidir. Buna göre vurgular sözcük
vurgusu, cümle vurgusu, anlatım vurgusu gibi başlıklar altında inceleyebiliriz. (Özkan vd.
2006: s.295)
Sözcük Vurgusu: Türkçede tek heceli sözcüklerin çoğu, birden çok heceli sözcüklerde
hecelerden biri vurguludur. Doğal olarak diğer hecelere göre yüksek bir ses tonuyla söylenir.
Türkçe kökenli çok heceli sözcüklerde vurgu genellikle son hecede yer alır: kapı, güzel,
kelebek
Sözcük ek aldığında ekler sondaki vurguyu genellikle kendi üzerlerine çeker:
kelebekler, kelebeklerimiz, kelebeklerimizden.
Bileşik sözcüklerde ise vurgu genellikle birinci sözcüktedir: başbakan, gözyaşı.
Cümle Vurgusu: Konuşma sırasında sözcüklerin yüklendiği anlama bağlı olarak,
sözcükler arasında yer değiştirebilen, cümleyi meydana getiren sözcüklerin veya sözcük
gruplarının vurgularından daha kuvvetli olan vurguya cümle vurgusu denir. Cümle vurgusu
yüklem üzerinde olabildiği gibi sözün anlamına göre anlamca ağırlık noktasını oluşturacak
sözcüklerden herhangi birinde olabilir. Yani cümlede, anlamca en önemli olan sözcük yükleme
yaklaştırılabildiği gibi vurgu ile de belirtilebilir (Özkan vd. 2006: s.309)
Ahmet bu hafta konuyu anlatacak.
Ahmet konuyu bu hafta anlatacak.
Bu hafta Ahmet konuyu anlatacak.
Anlatım Vurgusu: Sözlü anlatımda sözcüğe veya anlatılmak istenen söze farklı bir
anlam verebilmek, bir amacı veya duyguyu şiddetle belirtmek için heceleri uzatarak veya sesi
yükselterek yapılan vurgulamaya anlatım veya belirtme vurgusu denir. Bu vurgu diğer
vurgulara göre şiddet bakımından daha üstündür. (Özkan vd. 2006: s.310)
kahretsin
hiç konuşmadı
Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor!
Tonlama: Konuşma sırasında ses titreşimlerinin yükselip alçalmasından ve ritimdeki
değişikliklerden kaynaklanan perdelenme ve dalgalanmaya ton adı verilir. Ton ses oluşurken
titreşimin azalıp çoğalmasıdır. Ton da heceye bağlı bir anlam ayırt edici bir ses olgusudur.
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Sadece konuşma diline mahsus bir özellik olan ton, insanın ruhsal durumuna bağlı olarak sesin
yükselip alçalmasını, tiz veya pes oluşunu belirler. Bütün dillerde tonlama önemli yer tutar. Bu
tonlamalar dillerin müzikalitesini de ortaya koymuş olur. Tonlama ile farklı anlam incelikleri
belirtilir. Tonun kullanımı konuşmanın konusuna, kişiye, kişinin ruhsal durumuna bağlı olarak
farklılık gösterir.
Aynı sözcüğü farklı tonlamalarla farklı anlama gelecek şekilde söyleyebiliriz. Örneğin
“evet” sözcüğünü bir soruya cevap, onama bildirirken veya “ evet devam edin” derken farklı
tonlamalarla farklı anlamda kullanmış oluruz. (Özkan vd. 2006: s.310)
Durak: Bir konuşma cümlesinde, anlamın gereği olarak anlam birimlerini biri birinden
ayırmak için gerçekleştirilen ses kesintisine durak denilir. Durak da anlam ayırt edici bir ses
olgusudur. Duraklar yerli yerinde yapılmazsa anlam karışıklığına sebebiyet verebilir.
Genç/ kadına yardım etmek istedi.
Genç kadına/ yardım etmek istedi.
Ulama: Genellikle konuşma dilinde görülen bir sözcüğün son ses ünsüzüyle ünlüyle
başlayan sonraki sözcüğün ilk hecesini birleştirme tek heceymiş gibi söylemeye ulama adı
verilir.
Horoz öttü
Horo/zöttü
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Toplumsal yaşamın bir ürünü olan sözlü Anlatım diğer bir ifadeyle konuşma; duygu ve
düşüncelerimizin birtakım zihinsel süreçlerden sonra anlamlı bir sese ve söze dönüşmesi
eylemidir.
Dil, bir dil sistemine verilen ad iken dilin somut kullanımı olan söz ise, dilin belli bir
konuşan tarafından belirli bir andaki uygulanmasıdır.
Toplumsal yaşamın gereği olarak duygu düşünce ve isteklerimizi muhataplarımıza
bildirmek ya da iletmek ihtiyacı duyarız. Bu sebeple duygu, düşünce, isteklerimiz bizi
konuşmaya iter.
Konuşma eyleminin görsel davranış, ses, dil ve zihinsel etkinlik olmak üzere dört temel
ögesi vardır. Bir konuşmacının bu dört temel ögenin dördünde de beceri gösterip başarılı olması
hâlinde iyi bir konuşmacı olduğu kabul edilir.
Konuşma eylemi ise değişebilir özelliğe sahipken yazma eylemi, gerçekleştikten ve
muhatabına ilettikten sonra düzeltme imkânı olmadığı için düşünülerek, planlanarak ve
özenilerek ve kalıcı olduğunun bilinciyle yapılan bir eylemdir.
Konuşma, kişinin birikiminin ve kişiliğinin bir yansımasıdır. Güzel, doğru ve etkili bir
konuşma için en önemli özelliklerden birisi konuşmacının birikimidir. Birikimli bir konuşmacı
muhatapları üstünde saygı uyandırıcı bir etki bırakacak ve dolayısıyla konuşma ikna edici
olacaktır. Birikimin dışında ses tonu, vurgulamalar, sözcük seçimi, cümle yapıları ve
özellikleri, konuşma biçiminin belli ilkeler doğrultusunda olması güzel, doğru ve etkili bir
konuşma için çok önemlidir. Toplumsal hayatta kişinin başarısında etkili konuşma büyük rol
oynar.
Her dilde konuşma dilinin kendisine mahsus özellikleri vardır. Konuşma hangi dilde
yapılıyorsa o dilin temel söyleyiş özelliklerine hâkim olmadan güzel, doğru ve etkili bir
konuşmanın gerçekleşmesi imkânı yoktur. Türkçenin de kendisine mahsus belirgin söyleyiş
özellikleri söz konusudur
Vurgu, tonlama, durak, ulama gibi konuşmanın önemli unsurları diğer dillerde de
olduğu gibi Türkçenin de kendisine mahsus söyleyiş özelliklerini belirlememizi sağlar. Bu
unsurlar aynı zamanda dilin müzikalitesini de ortaya koymaktadır
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin tanımlarından biri olamaz?
A)

Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülmesi eylemine konuşma

denir.
B) Konuşma, duygu, düşünce ve isteklerimizi ses ve söz yanında başka yardımcı
unsurlarla da muhataba aktarmak eylemidir.
C) İnsanın kasların hareketinden doğan ses-ışık dalgalarının oluşturduğu psiko-fizik
bir sürece konuşma adı verilir.
D) Zihinde tasarlanan, sesle ve sözcüklerle gerçekleştirilen, kişiler arasında etkileşim
yaratan bir sözlü anlatım etkinliğidir.
E) İnsanın kulağına gelen birçok sesten birini seçmesi, algılaması, değerlendirmesi
sürecinin bütününe konuşma denmektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi dil ve söz kavramını ayırt edici özelliklerden değildir?
A) Dilde sadece işitme söz konusu iken konuşma için birçok kas devinimi
gereklidir.
B)

Dille söz arasında bir karşılıklı bağımlılık söz konusudur.

C) Dil konuşan kişinin bir işlevidir, kişi etken ve bilinçli şekilde dili belleğine
aktarırken konuşma esnasında kişi edilgen biçimdedir.
D)

Soyut ve toplumsal olan dili, somut ve bireysel söz oluşturur.

E) Dil, bir dil sistemine verilen isimdir; söz ise dilin belli bir konuşan tarafından
belirli bir andaki uygulanmasıdır.
3. Aşağıdakilerden hangisinde konuşma ya da yazma eyleminin özelliği doğru
verilmemiştir?
A)
sahiptir.
B)

Yazma eylemi, kalıcı özelliğe sahipken konuşma eylemi değişebilir özelliğe
Yazma eyleminde kullanılan dil daha kusursuz ve çalışılmış dildir

C) Yazma eylemi ve konuşma eylemi gerçekleştiği sırada bir muhatapla karşı
karşıya olunduğundan muhatabı dikkate almak zorunluluğu vardır.
D) Noktalama işaretleri yazma eyleminde anlama ve anlatıma katkı sağlayacak
aygıtlardır.
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E) Konuşma eyleminde ses, hareket, jest ve mimikler gibi aygıtlar anlama ve
anlatıma katkı sağlar.
4. Aşağıdakilerden hangisinde güzel, etkileyici ve doğru konuşma için gerekli bir
davranış doğru olarak verilmiştir?
A)

Konuşma yerel ağız özelliklerinden faydalanılmalıdır

B)

Gerektiğinde konuşmada argo sözlerden yararlanılmalıdır.

C) Hedefteki birey/bireylere dinleyicilere samimi olduğumuzu göstermek için “sen”
diye seslenilmelidir.
D) Hedef birey kim olursa olsun konuşmacı, kendi bilgi ve birikimini aynı şekilde
aktarmalı, dinleyiciye göre konuşmasını değiştirmemelidir
E)

Cümleler anlaşılır olmalı, gerektiği durumlarda beden dili kullanılmalıdır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçede konuşma dilinin söyleyişe yansıyan
özelliklerinden biri değildir?
A) "ğ" ünsüzü istisna edilecek olursa Türkçe; yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi
yazılan bir dildir.
B) Türkçe sözcüklerde ünlü ve ünsüz arasında yer alan "ğ'' ünsüzü, söyleyişte yitirilerek
kendinden önceki ünlünün uzamasına yol açar.
C) "ğ" ünsüzü son seste kendisinden önce gelen ünlülerin etkisiyle kaybolur ve
kendinden önceki ünlüler de uzun söylenir.
D) "ğ" ünsüzü, "e" ve "i'' ünlüleriyle birlikte bulunduğu sözcüklerde "y" sesine
dönüşür.
E) Türkçe sözcüklerde kendisinden önce ünlü bulunan sözcüklerin sonundaki “r”
sesi söylenmez ve bu ünlüler uzun okunur.

6. Aşağıdakilerden hangisinde vurgu ile ilgili yargı doğru verilmemiştir?
A)

Konuşma dilinin en önemli, en ayırt edici unsularından birisidir.

B) Konuşma esnasında bir heceyi veya sözcüğü daha yüksek bir ses tonuyla daha
baskılı söylemeye vurgu denir
C)

Türkçede sözcük kök ve gövdelerinde orta heceler vurgusuzdur.

D)

Türkçede genellikle vurgular son hecelerde bulunur.
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E)

Vurgunun konuşma dilinde anlam belirlemede bir rolü yoktur.

7. Aşağıdakilerden hangisinde tonlama ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?
a.

Ton sadece konuşma diline mahsustur.

b.

Ton anlamla ilgili bir unsur değildir.

c.

Ton ses oluşurken titreşimin azalıp çoğalmasıdır.

d.

Tonlamalar dillerin müzikalitesini de ortaya koyar.

e.

Her sözcüğün kendine özgü bir tonu vardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı etkili kılan hususlardan biri değildir?
A)

Konuşma süresince hep aynı ses tonuyla konuşmak.

B)

Konuşmaları mantık süzgecinden geçirmek.

C)

Geniş bilgi birikimi ve kültüre sahip olmak.

D)

Konuşmanın amacını belirlemek.

E)

İyi bir gözlemci ve araştırmacı olmak.

9. Aşağıdakilerden hangisi kişinin konuşmaya ihtiyaç duymasının sebeplerinden biri
değildir?
A)

Duygu düşünce ve isteklerimizi muhataplarımıza bildirmek için,

B)

Varlığımızı, benliğimizi kanıtlamak için,

C)

Ruhsal ve sinirsel gerginlikten kurtulmak için,

D) Toplumsal ilişki kurmak, etkileşimde bulunmak için,
E) Toplumsal yaşamda daha iyi yerlere gelebilmek saygın bir birey
olmak için
10. Aşağıdakilerden hangisi konuşma eyleminin temel ögelerinden biri değildir?
A)

Ortam

B)

görsel davranış
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C)

ses

D)

dil

E)

zihinsel etkinlik
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13. SÖZLÜ ANLATIM (KONUŞMA) TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hazırlıksız Konuşmalar
13.1.1 Günlük Konuşmalar
13.1.1.1 Sohbet(Söyleşi)
13.1.1.2. Kutlamalar
13.1.1.3 Telefon Konuşması
13.1.1.4 Tanışma ve Tanıştırma
13.1.1.5 Tartışma
13.1.1.6 Özür Dileme
13.2 Hazırlıklı Konuşmalar
13.2.1 Sormaya Dayalı Konuşmalar
13.2.1.1 Röportaj
13.2.1.2 Anket
13.2.1.3 Mülakat
13.2.2 Bildirili Konuşmalar
13.2.2.1 Grup Halinde Yapılan Konuşmalar
13.2.2.1.1 Sempozyum
13.2.2.1.2 Açık Oturum
13.2.2.1.3 Panel
13.2.2.1.4 Kongre
13.2.2.1.5 Forum
13.2.2.1.6 Çalıştay
13.2.2.1.7 Münazara
13.2.2.1.8 Seminer
13.2.2.2 Bir Kişi Tarafından Yapılan Konuşmalar
13.2.2.2.1 Konferans
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13.2.2.2.2 Nutuk (Söylev)
13.2.2.2.3 Demeç
13.2.2.2.4 Miting
13.2.2.2.5 Brifing
13.2.2.2.6 Açış, Kapanış ve Sunuş Konuşmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sözlü anlatım( konuşma) türlerini nasıl sınıflandırırız?
2. Hazırlıksız konuşmalar nelerdir?
3. Hazırlıklı konuşmalar nelerdir?
4. Röportaj, anket ve mülakatın ortak noktaları nelerdir?
5. Grup halinde yapılan konuşmalar hangileridir?
6. Sempozyum, kongre türlerinin ortak özellikleri nelerdir?
7. Bir kişi tarafından yapılan konuşmalar hangileridir?
8. Nutuk(Söylev) türünün özellikleri nelerdir?
9. Konferans türü ile panel türünün benzer ve farklı yönleri nelerdir?
10. Açık oturum türünün özellikleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Sözlü Anlatım



Konuşma



Hazırlıklı Konuşma



Hazırlıksız Konuşma



Günlük Konuşma



Konferans



Sempozyum



Panel



Nutuk



Söyleşi



Röportaj



Mülakat
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sözlü Anlatım
(Konuşma)
Türleri

Kazanım

Sözlü anlatımın türlerini kavrar

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Beyin fırtınası, anlatım,
kavram haritası, sorucevap

Sözlü anlatım (konuşma) türlerinin hangi
kıstaslara göre sınıflandırıldığını fark eder.
Hazırlıksız konuşma türlerini ve bu türün
özelliklerini kavrar.
Hazırlıklı konuşma türlerini ve bu türün
özelliklerini kavrar.
Katıldığı, izlediği ya da dinlediği konuşmaların
hangi konuşma türüne ait olduğunu fark eder
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Giriş
Konuşma, Türkçe sözlükte “konuşmak işi; görüşme, danışma, müzakere ve
dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans”
şeklinde tanımlanırken; konuşmak işi ise “bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak
anlatmak” olarak ifade edilmektedir. (TDK, ) Sosyal bir varlık olan insanın bu özelliğini
sürdürebilmesi yani için en vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi diğer insanlarla iletişim
kurmasıdır. İnsanlık var olalı beri önemini hiç kaybetmeyen çevresindekilerle ilişkilerini ve
etkileşimlerini yönlendiren en etkili ve en temel iletişim yolu konuşmadır. Çünkü konuşma
eylemi ile duygu, düşünce ve isteklerini ses ve söze ek olarak jest, mimik, vurgu ve tonlama
gibi unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplarına aktarma fırsatı bulur. Kuşkusuz bu
özellikleri ile konuşma kişinin sosyal hayattaki yerini belirlemede de etkili bir eylemdir.
Konuşma eylemi için “konuşan, konuşma, tek ya da toplu dinleyici, konuşma içeriği”
(Taşer,1996: s.220) şeklinde dört unsur göz önünde bulundurularak bir çözümleme yapılabilir
ve buna göre konuşma eylemi türlere ayrılabilir. Konuşma eylemini amaca ve hazırlanış
biçimine göre iki ana grupta sınıflandıranlar da vardır. Bu sınıflandırmada amaca göre
konuşmalar bilgilendirme, ikna ve uyarı-teşvik edici konuşmalar olarak üçe ayrılırken,
hazırlanış biçimine göre konuşmalar, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar şeklinde ikiye
ayrılmıştır. (Demirel, 2011: s.137) Başka bir tasnifte ise konuşma etkinlikleri, karşılıklı
konuşmalar, topluluk karşısında konuşmalar ve tartışmalı toplantılar olmak üzere üç başlık
altında toplanmıştır. (Aktaş, Gündüz, 2005: s.293) Bir başka tasnifte sözlü anlatım türleri
tartışmaya ve görüşmeye dayalı anlatım olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (Özkan, vd., 2006: s.858917). Biz ise bu kaynaklar dışında Muna Yüceol Özezen’in çalışmasındaki tasnifi merkeze
alarak, farklı kaynakların bakış açısından da hareketle (Yüceol Özezen, 2003: s.15; Odacı,
2009: s.509-532; Aktaş, Gündüz, 2005: s.293-331; Özkan, vd., 2006: s.858-917; Demirel,
2011: s.137; vd.) konuşma türlerini hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar olmak üzere iki ana
başlıkta değerlendirdik. Hazırlıksız konuşmalar başlığı altında “günlük konuşmalar”ı “sohbet”
(söyleşi), “kutlamalar”, “telefon konuşması”, “tanışma- tanıştırma” ve “özür dileme” şeklinde
ele alırken; hazırlıklı konuşmaları önceden hazırlanmış bir metin çerçevesinde yapılan
konuşmalar olmaları hasebiyle “bildirili” ve “sormaya dayalı konuşmalar” olarak ayırmayı;
bildirili konuşmaları ise “grup hâlinde yapılan konuşmalar” ve
“bir kişi tarafından yapılan
konuşmalar” olmak üzere iki başlık altında değerlendirmeyi uygun bulduk. “Grup hâlinde
yapılan konuşmalar”ı: “Sempozyum”, “açık oturum”, “panel”, “kongre”, “forum”, “çalıştay”,
“münazara”, “seminer” şeklinde tasnif ettik. “Bir kişi tarafından yapılan konuşmalar”ı:
“Konferans”, “nutuk (söylev)”, “demeç”, “miting”, “brifing”, “açış, kapanış ve sunuş
konuşmaları”, olmak üzere tasnif ettik. “Sormaya dayalı konuşmalar”ı: “Röportaj”, “anket”,
“mülakat” başlıkları altında değerlendirdik.
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13.1. Hazırlıksız Konuşmalar
Konuşma
“(…)Konuşkanlar her yerde aranır. Söz sohbet bilirkişi toplulukların sevilip sayılan
odağıdır. Işın ışın sevinç, avutma, çekicilik, insan sıcaklığı ışır böyle birinden. Konuşkan,
topluluğa çabuk ayak uyduran, topluluğa yakışan, topluluk kuran anlamına gelir bir bakıma.
Konuşkanlık insanlar için uyumlu bir birlikte yaşama tabanıdır. Zorla konuşanlar, konuşmadan
yana aşırı tutumlu kişiler, genellikle kendisi ile ilişki kurulamayan, topluma aykırı düşen
kişilerdir. Birisi ile konuşmamak korkunç bir şeydir. Birbirinden kopanların, birbirine
söyleyecek şeyi kalmamıştır artık. İki çift laf etmek için zaman ayırmayan kimse, birlikte
yaşamayı baltalamış, toplumsal yaşamı sona erdirmiş sayılır. İnsan toplumu konuşmaya
bağlıdır. Konuşanınsa izni alınmadan sözü kesilmez. Nitekim şöyle denir Türkçede: “Sözünü
balla kesiyorum.” Söyleşilerin, özellikle gece söyleşilerinin uzun sürmesi Türkçe konuşanlar
için neredeyse doğal bir şeydir. Söyleşiden uzak durmaksa, hele söyleşi önlemekse kabalıkların
en korkuncu diye yorumlanır.”(Uygur, 1984, s.39)
Yeri ve zamanı önceden bilinmediğinden herhangi bir ön hazırlık yapmadan, bir metin
oluşturmadan yapılan konuşmalardır. Bu konuşmalara günlük konuşmalar da denilmektedir.

13.1.1. Günlük Konuşmalar
Günlük konuşmalar, günlük yaşamımızı sürdürdüğümüz ortam ve durumlardaki
ilişkilerimizi düzenleyip yöneten toplumsal bir davranış yani doğal bir etki-tepki süreci şeklinde
yapılan konuşmalardır. Günlük konuşmalar sözgelimi söylev ve konferans gibi yeri, zamanı,
amacı, kapsamı önceden belli olduğundan düşünülüp tasarlanarak belirli bir plan gereği
hazırlanarak yapılan bir konuşma değildir. Günlük konuşma her gün evde, sokakta, dolmuşta,
iş yerinde tanıdık tanımadık, bildik bilmedik birçok kimselerle yapmak zorunda kaldığımız
genellikle gelişigüzel rastgele bir konuşmadır. ( Taşer, 1996: s.170-172)

13.1.1.1. Sohbet(Söyleşi)
“Tatlı tatlı söyleşmek deyiminde iki kez anılan tatlı belirteci ne ilginç bir yineleme. Sözü
edilen deyiş Türk kültüründe (genellikle Akdeniz çevresi kültüründe) insan- toplum varoluşunun
doruğu gözüyle bakılan bir durumun övüldüğünü göstermekte. Söyleşi-sohbet insan olmanın en
yüce basamağıdır.” (Uygur, 1984, s.38-39)
Kişinin gördüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini, gözlemlediklerini, kederlerini,
sevinçlerini kısacası birikimini paylaşmak ya da herhangi bir konuyu kesin sonuçlara bağlama
amacı gütmeden ve samimi bir şekilde yaptığı hazırlıksız konuşmalara sohbet ( söyleşi) denir.
(Odacı, 2009: s.509) Kültürümüzde çok önemli bir yeri olan sohbet, sosyalleşmeyi ve insanlarla
sağlıklı bir iletişimi sağlamaktadır. TDK Türkçe sözlükte “Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir
vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl” anlamı verilen sohbet kelimesi ile küçük nüanslarla
da olsa aynı anlamda muhabbet kelimesi ile birlikte “dostça konuşma, yârenlik” anlamıyla
kullanılır. Buradan hareketle sohbet ve muhabbetin kültürümüzde dostluğu, kardeşliği
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pekiştirdiği, kişileri psikolojik olarak rahatlatmanın yanında bilgi-görgü paylaşımı sağlamak
gibi bir misyon yüklendiği bu özellikleriyle toplum yapımızın şekillenmesinde belirleyici bir
yanı olduğu ortadadır.
Sohbet türü konuşmalarda şu hususlara dikkat etmek gerekir:


Sohbetin temelinde samimiyet ve hoşgörü olmalıdır.


Sohbette karşılıklı nezaket önemlidir. Sohbet sırasında üslubumuzu ve ses
tonumuzu karşımızdakileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamak gerekli olup, yine nezaket ve
tevazu sınırları içerisinde kalınmalıdır.

İyi bir dinleyici olmayı bilmek ve konuşanın sözünü kesmemek önemli nezaket
kurallarından biri olmakla birlikte sürekli bir kişinin konuşması ve kimseye söz hakkı
vermemesi doğru değildir.

Sohbet, ortamda bulunanları için ruhsal açıdan rahatlatıcı olmanın yanında eğitici
ve öğretici de olmalıdır.

13.1.1.2. Kutlamalar
Önemli bir olayın gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla veya mutlu bir olaya
sevinildiğinde, duyulan mutluğu bildirmek, mutluluğu ve sevinci paylaşmak amacıyla sözlü
olarak yapılan tebrik konuşmalarına kutlama adı verilir.
Kutlama konuşmasını yapan ve bu konuşmanın muhatabı olan açısından karşılıklı
samimiyet temel prensip olmalıdır. Samimi bir üslupla tebrik konuşması yapılmalı aynı üslupla
bu kutlamaya cevap verilmelidir.

13.1.1.3 Telefon Konuşması
Telefon, en önemli iletişim araçlarındandır. Teknolojinin ilerlemesiyle önce sadece sesli
görüşme yapılırken günümüzde ise görüntülü telefon görüşmesi yapılabilmektedir. Bu da en
etkili iletişim olan yüz yüze iletişim kadar olmazsa da telefonu bu iletişime etki açısından en
yakın iletişim aracı durumuna getirmiştir. Genel olarak önceden tanışmadığımız kişilerle sesli
telefon görüşmesi yapılır. Eğer izin verilir ve ihtiyaç duyulursa ancak ondan sonra görüntülü
görüşme yapılabilir. Bu açıdan izin alınmadan tanımadığımız bir insanı görüntülü görüşmek
için aramak uygun değildir. Sesli telefon görüşmelerinin de bazı kuralları vardır: Telefon
görüşmesi için uygun makul saatler tercih edilmeli, çok erken ve çok geç vakitlerde görüşme
isteği çağrısı yapılmamalıdır. Telefon eden kişi karşı tarafı sırasıyla selamlamalı ve kendini
tanıtmalı ve görüşmek istediği kişi ile muhatap olup olmadığını doğrulatmalı, doğru insanla
muhatap olduğunu öğrendikten sonra hâl hatır sormalı ve akabinde arama sebebini
belirtmelidir. Telefondaki üslubumuz ve ses tonumuz karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde
olmalıdır. Telefon görüşmesi kısa tutulmalı gereksiz ayrıntılara karşı taraf talep etmedikçe
girilmemelidir.
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13.1.1.4 Tanışma ve Tanıştırma
Sosyal hayat içinde özellikle mesafelerin teknolojiyle birlikte hızla kısalmasıyla yeni ve
farklı ortamlara girme ve yeni insanlarla karşılaşmayı da eskisinden daha fazla, kaçınılmaz
olarak beraberinde getirmiştir. Bunun bir sonucu olarak da yeni karşılaşmalar ve zorunlu
hâllerde de tanışma bazen de tanıştırma durumu söz konusu olmaktadır. İşte tanışma ve
tanıştırma eyleminin de bazı kuralları vardır. Şayet iki insan üçüncü bir insan olmaksızın
tanışmak durumunda kalırlarsa karşılıklı selamlaşmalı, sonra isimler söylenerek tanışılmalı ve
karşılıklı memnuniyetler dile getirilmelidir. Tanıştırma ise üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığı
için tanıştıranın tanıştırılan kişileri önceden tanıması beklenir. Dolayısıyla tanıştırma sırasında
tanıştıran kişi yaş ve unvanı küçük olanları büyüklere tanıtır. Yine erkekler bayanlara, ortama
sonra gelen öncekine tanıtılır.

13.1.1.5 Tartışma
Tartışma, birbirinden farklı düşünceleri karşılıklı savunma, karşılıklı konuşma
eylemidir. Tartışma her konuda yapılabilir. Ancak burada esas olan kişilerin birbirlerinin
düşüncelerine saygılı olmalarıdır. Yine tartışmada da üslup ve ses tonu nezaket sınırlarını
aşmamalıdır. Özellikle karşı tarafı sabırla dinlemeyi bilmek, sözünün bittiğinden emin olmadan
kesip araya girmemek gerekir. Şayet lüzumlu ise izin istenerek araya girilebilir. Aynı şekilde
karşı tarafa yeteri kadar konuşma imkânı tanımak gerekir. Tartışma esnasında sorulan sorulara
cevap verme de yine nezaket çerçevesinde olmalıdır. Yani karşı tarafın sorularına sorulduğu
anda mı konuşma bittikten sonra mı cevap verme isteği gerektiği sorulmalı ve cevap vermek
için izin istenmelidir.

13.1.1.6 Özür Dileme
Sosyal hayat içinde insanlar, farkında olarak ya da olmayarak bazı hatalar ve yanlışlar
yapabilirler. Hatalar ve yanlışlar da yaşamın bir parçası ve kişiyi olgunlaştıran durumlardır.
Ancak bunun hata ve yanlış olduğunu fark ettiği anda kişinin bağışlanma isteğinde bulunması
yani özür dilemesi gerekmektedir. Özür dilemek bir erdemdir; insanı korkak, aciz yapmadığı
gibi tersine onu yüceltir. Bu sebeple özür dileyen de dilenen de bunun bilincinde olarak hareket
etmelidir. Yani karşılıklı anlayış ortamı tesis edilmelidir.

13.2. Hazırlıklı Konuşmalar
“Bir geziye başlamadan önce ne tarafa yolculuk yapacağınızı ve ne ile
karşılaşacağınızı, başka bir deyişle yönünüzü bilirsiniz. Daha sonra, bu yöne ulaşmak için sizi
ona götürecek patikayı seçersiniz, eğer nereye gideceğinizi bilmezseniz oraya nasıl
ulaşılacağını da bilmezsiniz.
Konuşmanız için bir tema belirlemek bir yön seçmek gibidir. Ne söylemek istediğinizi
dahi belirlemeden önce, "neden konuşuyorum" sorusunu kendinize sormalısınız. Başarmak
istediğiniz şey nedir? Dinleyicilerinizden en çok almak istediğiniz tepki nedir? Konuşmanızın
en ideal sonucunu görmek için kendinizi hayal görmeye bırakın. Bunun mümkün olup olmadığı
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konusunda boşuna kaygılanmayın. Bu aşamada yalnızca, gerçekleştirmeyi istediğiniz şeyi
belirleyin.” (Stuart, 1999: s11)
Konusu, amacı, yeri ve zamanı daha önceden belli olduğundan bir plan dâhilinde
hazırlanarak yapılan konuşmalara hazırlıklı konuşmalar adı verilir. Hazırlıklı konuşmalar bu
açıdan sormaya dayalı ve bildirili konuşmalar olarak sınıflandırılabilir.

13.2.1. Sormaya Dayalı Konuşmalar
“Sormaya dayalı konuşmalar”, önceden planlanarak, üzerinde çalışarak hazırlanmış
soruların muhataplara sorulması şeklinde gerçekleşen bir soru-cevap türü hazırlık
konuşmalardır. Röportaj, anket, mülakat biçiminde sınıflandırılabilir.

13.2.1.1. Röportaj
Röportaj; herhangi bir olay, kişi, kurum, yer ve konu ile ilgili bilgi ve görüş almak
amacıyla hazırlanan soruların bilgisine başvurmaya değer olduğunu inandığımız kişilere
doğrudan doğruya yöneltilmesi ile gerçekleşen konuşmalardır. Bu konuşmalar dışında bir
yazarın herhangi bir kişi, kurum, olay, yer veya eşya hakkında gözlem, inceleme ve
araştırmalarını kendi görüş ve düşünceleriyle de birleştirerek hazırlanan yazılara da röportaj adı
verildiğini belirtelim. Ancak bu sınıflandırmada kastedilen önceden hazırlanan soruların
bilgisine başvurmaya değer olduğunu inandığımız kişilere doğrudan doğruya yöneltilmesi ile
gerçekleşen konuşmalardır. Bu tür bu yönüyle söyleşi olarak adlandırıldığı da olur. (Korkmaz,
vd. 2009: s.406)

13.2.1.2 Anket
Herhangi bir konu hakkında durum ve tutumu belirlemek, araştırma ve inceleme
yapmak için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisine anket adı verilmektedir. Bir
araştırma metodu olarak her alanda kullanılmakta olup anketin amacına uygun olarak önceden
hazırlanan sorular muhataplara yöneltilir. Soruşturma ve sormaca adı da verilen bu türde sorular
sözlü olarak sorulduğu gibi yazılı olarak sorulan ve yazılı olarak cevap beklenen anketler de
vardır. Şahıs, kurum, kuruluş, gazete, dergi, televizyon vb. için yapılabilen anket ya da diğer
bir ismiyle soruşturmalarda daha önce belirlenmiş soruların seçilmiş ya da rastgele kişilere
sorularak alınan cevaplardan bilimsel bir sonuca ulaşma amacı yanında kamuoyu oluşturmak
gibi bir yönü olduğunu da belirtmek isteriz.

13.2.1.3. Mülakat
Bir konuda uzmanlaşmış ve meşhur olmuş kişileri tanıtmak veya herhangi bir olayla
ilgili bu kişilerin görüş ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla önceden planlanan, hazırlanan
sorularla yapılan konuşmalara mülakat(görüşme) adı verildiği gibi “bir işe alınacak kişiler
arasından seçim yapabilmek amacıyla kendileriyle karşılıklı konuşma, görüşme”ye de mülakat
denmektedir. Birinci tip görüşmelerin röportaj türüyle karıştırıldığı olur, ancak mülakatlardaki
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sorular yeni soruları doğurabileceğinden esnek olduğu gibi sorular ve cevaplar daha uzun
olabilmektedir.

13.2.2. Bildirili Konuşmalar
Yeri, zamanı, konusu belli bilimsel bir toplantıda okunup tartışılmak üzere önceden
hazırlanan yazıların veya herhangi bir resmi makam, kurum, kuruluş ya da resmî olmayan bir
topluluklar tarafından bir durumu ilgililere duyurmak için yazdıkları yazıların sözlü olarak
sunulduğu konuşmalara bildirili konuşmalar adı verilir.

13.2.2.1. Grup Halinde Yapılan Konuşmalar
Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan belli bir konuda
birden çok konuşmacının yaptığı konuşmalardır.

13.2.2.1.1. Sempozyum
Genel olarak akademik bir konunun uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele
alınırken seri konuşmaların yapıldığı bilimsel toplantılara sempozyum adı verilir.
Sempozyumun diğer türlerden ayırıcı özelliği, sempozyumda yapılan konuşmaların genel
olarak basılarak kamuoyuna duyurulmasıdır.
Sempozyumun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:


Her sempozyum için bir düzenleme kurulu ve sekretarya oluşturulmaktadır.



Konuşmalar, bilimsel veya yarı bilimsel konularda olabilir.


Konuşmalar, genellikle daha önce hazırlanmış metinlerden yapılmış olmasına
rağmen toplantılar sırasında yapılan yeni katkılarla bir metne dönüştürülerek sempozyum
kitabında yayınlanmaktadır.

Konuşmalar oturumlar şeklinde yapılmakta ve bir günde bitebileceği gibi birkaç
günde devam eden toplantılar da olmaktadır.

Her oturumda üç ile altı arasında konuşmacı, önceden belirlenen belli süre içinde
konuşmalarını yapmaktadırlar. Bu süre beş ile yirmi dakika arasında değişir.


Her oturum mutlaka bir başkan tarafından yönetilmektedir.



Geniş bir dinleyici kitlesine seslenilmektedir.



Geleneksel hâle de getirilebilir.
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13.2.2.1.2. Açık Oturum
Toplumun genelini ilgilendiren bir konunun, başkan yönetiminde, ilgili uzmanlarca
çeşitli yönlerden tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum; bir salonda izleyici
önünde ya da televizyon ve radyoda dinleyici önünde yapılmaktadır. Açık oturumda şayet
izleyicilerin soru sormasına izin verilirse açık oturum, "forum" a dönüşmektedir. (Garipoğlu,
1989: s.33)
Açık oturumun özellikleri şunlardır:

Belli sayıda genellikle üç-beş arası değişen konuşmacıların tek oturumda
yaptıkları konuşmalardır.


Geniş bir dinleyici kitlesine seslenilmektedir.


Konuşmaların, bilimsel konularda olma zorunluluğu yoktur hatta genellikle geniş
kesimleri ilgilendiren popüler konular konuşulur.

Konuşmacılar önceden belirlenmiş eşit süreler içinde belli sıra ile konuşmalarını
yapmaktadırlar.

Başkan önce konuşmacıları tanıtır, konuşmacı sayısına göre iki ya da üç tur
şeklinde söz hakkı verir.

Başkanın konu ile ilgili hazırlıklı ve bilgili olması, tarafsız olması, konuyu
mecrasından çıkmaması için özen göstermesi ve konuşmacıları sorularıyla yönlendirmesi
gerekmektedir.

Başkan, oturum sonunda ortaya çıkan düşünceleri özetleyerek oturumun genel bir
değerlendirmesini yapması gerekir.

Konuşmaların
bulunmamaktadır.

daha

sonra

kitap

şeklinde

yayınlanması

zorunluluğu

13.2.2.1.3. Panel
Genellikle bilimsel, sosyal veya siyasi bir konunun dinleyiciler önünde bir sonuca
bağlamak gibi bir iddiası olmadan, çeşitli açılardan değerlendirmek üzere uzmanlar tarafından
bir başkan idaresinde sohbet havası içinde tartışıldığı konuşmalara panel denir.
Panelin özellikleri şunlardır:


Başkan tarafından konuşmacıların konuşma sırası ve süresi belirlenir.



Panelde konuşmacı sayısı üç- altı arasında değişebilir.



Başkanın konu ile ilgili hazırlıklı ve bilgili olması gerekmektedir.
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Panel sonunda da başkan, konuşulanları kendi düşüncelerini de katarak özetler.
Ancak açık oturumda olduğu gibi, konuyu bir sonuca bağlanmaz.

Açık oturumdan farklı olarak panelin sonunda konuşmacılar birbirine soru
sorabildikleri gibi dinleyiciler de soru sorabilir.

Panelin sonundaki bu soru cevap ve tartışma bölümüne dinleyiciler de katılırsa
“panel” de “forum”a dönüşür.

13.2.2.1.4. Kongre
Herhangi bir sanat veya bilim dalına bağlı uzmanların ya da siyasi bir parti dernek ve
teşkilata bağlı kişilerin toplanıp önceden belirlenmiş olan konular üzerinde yaptıkları toplantılar
ve konuşmalara kongre adı verilir. Kongreler iki amaçlı yapılır bilimsel sanatsal kongreler
bilimsel ve sanatsal alanlara özgü olarak düzenlenen kongrelerdir. Siyasi parti dernek ve
sendikaların kongreleri ise siyasi parti ve sendika teşkilatına bağlı kişiler görüşlerini
açıkladıkları, yeni kararların alındığı, seçimler yapılarak yöneticilerin belirlendiği kongrelerdir.
(Demirel, 2011:146).
Kongrenin özellikleri şunlardır:


Hazırlık gerektiren konuşmalardır.


Konuşmalar oturumlar şeklinde yapılmakta ve bir günde bitebileceği gibi birkaç
günde devam eden toplantılar da olmaktadır.


Her oturumda iki ile beş arasında konuşmacı konuşmalarını yapmaktadırlar.


Konuşmacılar belirli süreler de konuşmakta olup konuşmalar bir başkan
tarafından yönetilmektedir.


Geleneksel hale gelebilir.



Geniş bir dinleyici kitlesine seslenilmektedir.



Konuşmalar, bir metne dönüştürülerek kongre kitabında yayınlanmaktadır.

13.2.2.1.5 Forum
Dinleyicilerin de katıldığı belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantılara forum
denmektedir. Forum, toplumun genelini ilgilendiren bir konu üzerinde bir başkanın
denetiminde yapılan konuşmalardır. Panel ve açık oturumun sonundaki dinleyicilerin katıldığı
tartışma ortamı forum gibidir.
Forumun özellikleri şunlardır:


Hazırlık gerektiren konuşmalardır.
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Konuşmacı sayısı sınırlı değildir.



Dinleyicilerde etkin olarak foruma katılmaktadırlar.


Konuşmacılar için belli süre olmayıp, konuşmalar bir başkan tarafından
yönetilmektedir.


Geniş bir dinleyici kitlesine seslenilmektedir.


Konuşmaların
bulunmamaktadır.

daha

sonra

kitap

şeklinde

yayınlanması

zorunluluğu

13.2.2.1.6 Çalıştay
Çalıştay, bilim adamları ve uzmanların belli bir konuda ön hazırlık yapmak üzere bir
araya geldikleri inceleme ve değerlendirme toplantısına denir.
Çalıştayın özellikleri şunlardır:
Konunun uzmanları tarafından daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin
kullanıldığı uzmanlık alanlarına dönük toplantılardır.




Yoğun olarak analiz, sentez ve problem çözme süreci takip edilen çalışmalardır.



Çalıştay sonucu yazılı bir metne dönüştürülmektedir.

13.2.2.1.7. Münazara
Herhangi bir konu ile ilgili birbirinin zıttı olan düşüncelerin bir jüri önünde karşılıklı
olarak savunulmasına münazara adı verilir. Savunma, münazaranın en önemli noktasıdır. Bir
konunun tez, antitez şeklinde iki grup tarafından tartışıldığı münazaralarda gruplar üç ya da
dörder kişiden oluşur. Münazaralar önceden hazırlık gerektiren bir tür olduğu için yeri, günü
önceden belirlenerek gruplara bildirilir. Her konuşmacıya en az beş en çok on beş dakika süre
tanınır. Münazarayı yöneten bir başkan olduğu gibi, münazaralarda grup üyeleri kendi grupları
için grup başkanı belirlerler. Münazaralarda jüri de oldukça önemlidir.
Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği hususlar şunlardır:

“Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazinesi, cümle
kurma vb.)


El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma.


Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler, istatistikî bilgiler, resimler, gazete ve dergi
haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)” Öner, 1982:445)
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13.2.2.1.8. Seminer
Yetkililerin yönetiminde bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak
amacıyla düzenlenen toplantılara seminer adı verilmektedir. Ayrıca akademilerde
akademisyenlerin gözetiminde öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili hazırladıkları
raporların sunulup tartışıldığı grup çalışmasıdır.

13.2.2.2. Bir Kişi Tarafından Yapılan Konuşmalar
Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan belli bir konuda bir
konuşmacının yaptığı konuşmadır.

13.2.2.2.1. Konferans
Bilim, sanat, edebiyat vb. konular yanında güncel bir konuda bilgi vermek, görüş
açıklamak üzere dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardır. Konferans sonunda
dinleyiciler soru da sorabilmektedir.
Konferansın genel özellikleri için şunlar söylenebilir:


Önceden hazırlık gerektiren, hazırlıklı olarak yapılan konuşmalardır.



Genellikle konunun uzmanınca tek oturumda yapılan konuşmalardır.



Konferanslar öğretici konuşmalardır.

Konferansın etkili olması için dikkat edilecek hususları S. Sarıca ve M. Gündüz şöyle
özetlemektedir:

Konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi
kurallarına dikkat etmelidir. Verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.

Konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır. Sanki,
söyleşi yapıyormuş gibi konuşmalıdır.

Konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini
ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır.

Ses tonunu yerine göre ayarlamalı, vurguyu iyi yapmalıdır. Konferans verilmeden
önce, bir başkası konferansçıyı bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır. (Sarıca, Gündüz,
1995: s.276)

13.2.2.2.2. Nutuk (Söylev)
Bir topluluğu coşturmak ve bir amaç doğrultusunda yönlendirmek ve düşünceyi
benimsetmek için dinleyici topluluğu karşısında yapılan konuşmalardır. Her konuda nutuk
verilebilir ancak genellikle nutukların askeri, siyasal, dinî, hukuki, iktisadi, akademik konularda
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yoğunlaştığı görülür. Konuşmayı yapan kişiye “hatip” denilir. Nutuklarda amaç dinleyicileri
coşturmak, belli bir hedefe yönlendirmek, heyecanlandırmak olduğundan dil etkileyici ve
kusursuz bir dildir.
Nutuk (Söylev) özelliklerini M.Özkan vd. şöyle ele almaktadır:
“Konuşmacı yani hatip yapacağı konuşmaya önceden hazırlar konuşmanın amacına
ulaşması için dilin bütün imkânlarından yararlanır ses tonunu jest ve mimiklerini kullandığı
cümlelerin yapısını dinleyenlerin kültür seviyelerine ve heyecanlarına göre düzenler. Böylece
konuşmacı ile dinleyenler arasında bir duygu beraberliği sağlanmış olur. Dinleyiciler ile
konuşmacı arasında fikir ve heyecandan oluşan bu köprü hitabeti güçlü kılan en önemli
etkenlerdendir. Hatip kesin bir amaçla yola çıkmalı ve bunu herkesin anlayabileceği bir şekilde
açık ve net olarak ifade etmelidir Bunun için de düşüncelerini planlı ve iyi bir üslupla ortaya
koymalıdır. Hatip dış görünüşü jest ve mimikleri ve özellikle ses tonu ile karşısında bulunduğu
topluluk üzerindeki etkisini arttırmalı, onlar tesiri edebilmelidir. Ayrıca hatip geniş bir kültüre
ikna kabiliyetine sahip olmalı, cesaretli ve ağırbaşlı davranmalıdır.” (Özkan, vd. , 2006: 914)

13.2.2.2.3. Demeç
Halkı ilgilendiren belli bir konuda yetkili birinin yayın organlarına yaptığı açıklama,
bilgi verme konuşmasına demeç adı verilir.
Demeç türünün özelliklerini Ö. Demirel şöyle açıklar:

“Demeç verilirken demeç veren kişi konuşmasına bir sesleniş ile başlamalı, sesin
olanaklarından yararlanmalı, fakat abartılı davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.

Konuşmacı vereceği bilgiyi sözü dolandırmadan doğrudan vermeli, verilecek bilgi
kısa cümlelerle açık ve anlaşılır biçimde söylenmelidir.

Demeçlerde daha çok anlaşılmayan konulara ve sorunlara açıklık getirilmeye
çalışılır. Bu nedenle demeç verecek kişinin dinleyici konumundaki habercileri yanlış bir
anlamaya ve yorumlamaya yol açmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille bilgilendirmesi,
sorulara aynı biçimde yanıt vermesi gerekir.

Demeç verecek kişi ayrıca yapmacık ve
dolandırmalarından da kaçınmalıdır.” (Demirel, 2011:s.143

abartılı

anlatımlardan

söz

13.2.2.2.4. Miting
Genellikle açık havada halka açık yerlerde bir olaya dikkati çekmek için veya gösteri
amacıyla toplantılardır. Bir nutuk (söylev) türü olan miting genellikle siyasiler tarafından tercih
edilse de aslında herhangi toplumsal tepkilerin ifade edildiği gösteriler de “miting”
kategorisinde yer alır.
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Mitingler temelde tek bir konuşmacının hitap ettiği söylev türü olsa da birden çok
konuşmacının hitap ettiği mitingler de yapılmaktadır.

13.2.2.2.5. Brifing
Belli bir konuda konunun özetini ortaya koyacak şekilde verilen bilgi ya da açıklamaya
brifing denir. En çok karşılaşılan şekli ise bir kurum ya da kuruluş yetkilisinin o kurumun genel
işleriyle ilgili bir üst yetkiliye metne dayalı olarak sözlü sunduğu kısa ve öz bilgilendirmelerdir.
Brifing veren kişi, vereceği brifing için;


İyi hazırlanılmalı ve konuşmasını iyi planlamalıdır.



Kısa ve öz bir sunum yapacağından dili etkili ve güzel kullanmalıdır,



Ses tonuna, vurgulara, jest ve mimiklere dikkat etmelidir,



Vücut dilini de iyi kullanmalıdır,



Kısa, net ve anlaşılır cümleler kurmalıdır.

13.2.2.2.6. Açış, Kapanış ve Sunuş Konuşmaları
Düzenlenen herhangi bir tören, kutlama, toplantı ve konferans, açık oturum,
sempozyum, panel, kongre vb. gibi toplantıların başında ve sonunda programı veya toplantıyı
düzenleyenler adına bir kişinin ya da protokolden birinin yaptığı konuşmalardır. Açılışta
konuşmacı bu toplantının, törenin vb düzenleme sebebini, özelliklerini, genel çerçevesi
anlatılırken, kapanışta toplantının amacına ulaşıp ulaşılmadığı ve çıktıları konusunda bilgi
verir.
Açış, kapanış ve sunuş konuşmalarında oldukça nazik yumuşak bir üslupla Kısa
konuşulmalı, program hakkında detaylı bilgisi olan kişi tarafından bu tür konuşmalar
yapılmalıdır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Konuşma eylemi söz konusu olduğunda “konuşan, konuşma, tek ya da toplu dinleyici,
konuşma içeriği” şeklinde dört unsuru göz önünde bulundurmamız gerekir. Buna göre bir
çözümleme yaptığımızda konuşma eylemini hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar olmak üzere
iki ana başlıkta değerlendirebilir.
Hazırlıksız konuşmalar; yeri ve zamanı önceden bilinmediğinden herhangi bir ön
hazırlık yapmadan, bir metin oluşturmadan yapılan konuşmalardır. Bu konuşmalara günlük
konuşmalar da denilmektedir. Günlük konuşma, her gün evde, sokakta, dolmuşta, iş yerinde
yaptığımız genellikle gelişigüzel rastgele bir konuşmadır. Hazırlıksız günlük konuşmaları
“sohbet” (söyleşi), “kutlamalar”, “telefon konuşması”, “tanışma- tanıştırma” ve “özür dileme”
şeklinde tasnif edebiliriz.
Hazırlıklı konuşmalar ise; konusu, amacı, yeri ve zamanı daha önceden belli olan bir
plan dâhilinde hazırlanarak yapılan konuşmalardır. Hazırlıklı konuşmalar bu açıdan sormaya
dayalı ve bildirili konuşmalar olarak sınıflandırılabilir. Sormaya dayalı konuşmalar, önceden
planlanarak, üzerinde çalışarak hazırlanmış soruların muhataplara sorulması şeklinde
gerçekleşen bir soru-cevap türü hazırlık konuşmalardır. Röportaj, anket, mülakat biçiminde
sınıflandırılabilir. Bildirili konuşmaları ise “grup hâlinde yapılan konuşmalar” ve
“bir
kişi tarafından yapılan konuşmalar” olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir. “Grup
hâlinde yapılan konuşmalar”; “sempozyum”, “açık oturum”, “panel”, “kongre”, “forum”,
“çalıştay”, “münazara”, “seminer” şeklinde gruplandırılabilirken “bir kişi tarafından yapılan
konuşmalar”; “konferans”, “nutuk (söylev)”, “demeç”, “miting”, “brifing”, “açış, kapanış ve
sunuş konuşmaları”, olmak üzere tasnif edilebilir. “Sormaya dayalı konuşmalar” ise; “röportaj”,
“anket”, “mülakat” şeklinde tasnif edikebilir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türünde değildir?

A.

Sohbet

B.

Kutlamalar

C.

Telefon Konuşması

D.

Tanışma ve Tanıştırma

E.

Münazara

2.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi “sempozyum, kongre “türlerinin ortak özelliklerinden

A.

Hazırlıksız konuşmalardır.

B.

Grup halinde yapılan konuşmalardır.

C.

Oturumları yönetecek bir başkana ihtiyaç vardır.

D.

Birden fazla oturumda yapılır.

E.
oluşturulur.

3.

Programın sonunda programlarda sunulan bildirileri kapsayan yazılı bir metin

Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

A.
Güncel bir konuda bilgi vermek, görüş açıklamak üzere dinleyici kitlesi
karşısında yapılan konuşmalardır.
B.
Başkan, etkinlik sonunda ortaya çıkan düşünceleri özetleyerek etkinliğin
genel bir değerlendirmesini yapması gerekir.
C.
Konuşmaların
bulunmaktadır

daha

sonra

kitap

şeklinde

yayınlanması

zorunluluğu

D.

Genellikle konunun uzmanınca tek oturumda yapılan konuşmalardır.

E.

Öğretici konuşmalardır.
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4.

Aşağıdakilerden hangisi “bildirili konuşma” türlerinden biridir?

A.

Röportaj

B.

Anket

C.

Mülakat

D.

Tartışma

E.

Çalıştay

5.

Aşağıdakilerden hangisi “münazara” türünün özelliklerinden biri değildir?

A.

Savunma, münazaranın en önemli noktasıdır.

B.

Bir konunun tez, antitez şeklinde iki grup tarafından tartışılır.

C.

Münazaralarda gruplar üç ya da dörder kişiden oluşur.

D.

Münazaralarda jüri de oldukça önemlidir.

E.
Konuşmacılar için belli süre olmayıp, konuşmalar bir başkan tarafından
yönetilmektedir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türü olan “sohbet” türünün
özelliklerinden biri değildir?
A.

Sohbetin temelinde samimiyet ve hoşgörü olmalıdır.

B.
Sohbet birbirinden farklı düşünceleri karşılıklı savunma, karşılıklı
konuşma eylemidir.
C.

Sohbette karşılıklı nezaket önemlidir.

D.

Sürekli bir kişinin konuşması ve kimseye söz hakkı vermemesi doğru değildir.

E.
Sohbet, ortamda bulunanları için ruhsal açıdan rahatlatıcı olmanın yanında
eğitici ve öğretici de olmalıdır.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi konferans türünün özelliklerinden biri değildir?

A.

Konferansta verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.

B.

Konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır.

C.
Konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini
ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır.
D.
Konferans verilmeden önce, bir başkası konferansçıyı bütün özellikleriyle
dinleyicilere tanıtmalıdır.
E.

Bir jüri karşısında konuşmak konferansın en önemli özelliklerindendir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi “bir kişi tarafından yapılan konuşma” türlerinden

A.

Miting

B.

Anket

C.

Mülakat

D.

Panel

E.

Röportaj

biridir?

9.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri

A.
yapılmaz

Genel olarak önceden tanışmadığımız kişilerle görüntülü telefon görüşmesi

B.

Telefon görüşmesi için uygun makul saatler tercih edilmeli,

C.

Telefon eden kişi direk konuya girmeli vakitten tasarruf etmelidir.

D.
olmalıdır.

Telefondaki üslubumuz ve ses tonumuz karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde

E.
Telefon görüşmesi kısa tutulmalı gereksiz ayrıntılara karşı taraf talep etmedikçe
girilmemelidir.
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10.

Aşağıdakilerden hangisi “forum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

A.
Forum, bilim adamları ve uzmanların belli bir konuda ön hazırlık yapmak
üzere bir araya geldikleri inceleme ve değerlendirme toplantılarıdır.
B.
Forum, konunun uzmanları tarafından daha çok yüksek düzeyli bilişsel
süreçlerin kullanıldığı uzmanlık alanlarına dönük toplantılardır.
C.
Forumlarda yoğun olarak analiz, sentez ve problem çözme süreci takip edilen
çalışmalardır.
D.
Forumda dinleyicilerin katıldığı tartışma ortamı yönüyle panel ve açık
oturumların sonunda durumla benzerlik gösterir.
E.

Forum bittikten sonra yazılı bir metne dönüştürülmektedir.
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14. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bilimsel araştırma yöntemi nedir?
2. Bilimsel araştırma yönteminin aşamaları nelerdir?
3. Bilimsel araştırma nasıl raporlaştırılır?
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Anahtar Kavramlar


Bilimsel araştırma yöntemi



Bilimsel araştırma etiği



Bilimsel yayın üretme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bilimsel
Araştırma
Yönteminin
Basamakları

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya


Bilimsel düşünme biçiminin temel Tartışma ve örneklendirme
özelliklerini kavrar.

Bilimsel
araştırmanın
aşamalardan oluştuğunu kavrar.

hangi


İlgili aşamaların taşıması gereken
özellikleri kavrar.

Bilimsel
Araştırmalarda
Etik

Düz anlatım

Bilimsel araştırma sürecinde etik
ihlallerin neler olduğunu kavrar.

Bilimsel

Bir bilimsel raporda bulunması
Araştırmanın
gereken bölümleri kavrar.
Raporlaştırılması
Süreci

Bilimsel raporda yer
bölümlerin özelliklerini kavrar.

Düz
anlatım
örneklendirme

ve

alan
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14. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bilim, temel olarak insanın doğayı ve kendisini anlama çabasının sonucunda ortaya
koyduğu düşünme biçimi ve bu düşünme biçiminin ürünü olarak ortaya konulan bilgi olarak
tanımlanabilir. Bilimin doğuşu ve gelişimi oldukça kapsamlı bir konu olmakla birlikte, bugün
anladığımız anlamda bilimsel araştırma yönteminin gelişiminde 13. yüzyılda Roger Bacon
temel rol oynadığını söyleyebiliriz. Özellikle deneysel bilim anlayışının gelişiminde Bacon
oldukça önemlidir. İtalyan bilimci Galileo Galilei’nin de bilimsel yöntemin formüle edilmesine
ciddi katkı sağlamıştır. İlerleyen dönemlerde Francis Bacon ve Descartes bilimsel yöntemin
gelişimine, sistematik ve izlenebilir bir biçimde akıl yürütmeye sağladıkları katkılar açısından
bugünkü bilimsel bilgi üretme biçimine yön vermişlerdir. Dolayısıyla bugün anladığımız
anlamda bilimin gelişimindeki köşe taşlarını deneysel olma yani tekrarlanabilirlik, sistematik
olma ve bütün aşamalarının izlenebilir olması oluşturmaktadır.
Bilimsel araştırma yöntemleri ve yaklaşımları alandan alana çeşitlilik gösterebilir. Söz
gelimi bir fizikçinin kullandığı bilimsel yöntemler ile bir sosyoloğun kullandığı yöntemler
birbirinden çok farklılaşacaktır. Ancak sonuçta gerçek anlamda bilimsellikten söz ediyorsak
hangi alanda olursa olsun bilimsel çalışmaların taşıması gereken bir takım ortak özelliklerden
ve dolayısıyla bilimsel bilginin üretilmesinde izlenen ortak bir yoldan söz etmemiz gerekir. Bu
bölümde bilimsel araştırma yöntemlerinin bu ortak özelliklerinden bahsedilerek bir bilimsel
araştırmanın taşıması gereken en temel özellikler ortaya konmaya çalışılacaktır.

14.1. Bilimsel Araştırma Yönteminin Basamakları
Bilimsel araştırma yönteminin basamakları aslında gündelik yaşamda analitik düşünme
süreçlerimizde sürekli olarak işlettiğimin birtakım adımların sistemli bir biçimde belirli bir
amaç için uygulanmasından oluşur. Evimizde sadece bir odanın ışığının artık yanmadığını
düşünelim. Bu durumda ne yaparız? Öncelikle var olan durumu fark ederiz. Bu çözülmesi
gereken bir sorundur ve bizim için artık bir problem durumunu ifade etmektedir. Daha sonra
çok hızlı biçimde bu problem durumunu “evde bütün ışıklar çalışıyorken sadece bir odadaki
ışıkların yanmaması” durumunu tanımlarız. Bu aynı zamanda esasen sorunun daraltılması
sürecidir. Sözgelimi sorun ışıklarda olduğuna göre, evdeki su sistemi konunun dışındadır ya da
ışıklardaki problem sadece bir odada olduğuna göre tüm evin, apartmanın, şehrin elektrik
sistemini konunun dışında tutarız yani konuyu sınırlandırırız. Artık önümüzde iyi tanımlanmış
ve yanıt/çözüm bekleyen bir sorun bulunmaktadır. Bu adımdan sonra sorunun olası sebeplerini
ve çözüm yollarını ortaya koyarız.


Odadaki ışık yanmıyordur. Çünkü odanın ampulü patlamış olabilir.



Odadaki ışık yanmıyordur. Çünkü odadaki elektrik anahtarı bozulmuş olabilir.


Odadaki ışık yanmıyordur. Çünkü elektrik şebekesinden odaya gelen kablolarda
bir sorun olabilir.
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Bunlar aynı zamanda bizim soruna ilişkin oluşturduğumuz hipotezlerimizdir ve bu
aşamadan sonra bu hipotezleri test etmeye hangisinin doğru olduğunu, dolayısıyla da çözümün
nasıl sağlanacağını belirlemeye çalışırız. Diğer bir deyişle, önce ampulü değiştiririz, sorun
çözülmezse diğer çözüm alternatiflerini denemeye başlarız. Sonuçta hipotezlerden birisi
doğrulanır, diğerleri de yanlışlanır. Eğer halen sorunu çözememişsek bu durum, doğru
hipotezleri göremediğimiz anlamına gelir ve tekrar başa dönerek sorunu yeniden daha iyi
biçimde tanımlamaya, daha sağlıklı hipotezler oluşturmaya ve bunları test etmeye çalışırız.
Görüldüğü gibi aslında hepimiz bilimsel bilginin altında yatan analitik düşünme adımlarını
diğer bir deyişle olaylar arasında neden-sonuç bağı kurma becerimizi gündelik yaşamda pek
çok kez uygularız. Bilimsel bir araştırma da temelde buna benzer.
Karasar (2005) bir bilimsel araştırmanın oluşturulması sürecinde var olan aşamaları şu
şekilde ifade etmektedir:


Güçlüğün sezilmesi ve problem durumunun hissedilmesi



Problemin tanımlanması /daraltılması



Çözüm yollarının ortaya konması



Gözlenebilir sınayıcıların belirlenmesi /hipotezlerin oluşturulması



Deneme ve değerlendirmelerin yapılması / hipotezlerin test edilmesi



Raporlaştırma

Marckzyk, DeMatteo ve Festinger (2005) ise tartışmalı bir konu olmakla birlikte bir
bilimsel araştırmanın içerdiği öğeleri şu şekilde belirtmektedir:


Ampirik yaklaşım



Gözlemler



Sorular



Hipotezler



Deneyler



Analizler



Sonuçlar



Tekrar
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Her iki kaynak da farklı sözcükler kullansa da benzer aşamalara işaret etmektedirler. Bu
bölümde bilimsel araştırmanın aşamaları birbirine paralel olan bu iki perspektif dikkate alınarak
şekillendirilecektir.

14.1.1. Ampirik Yaklaşım
Kazdin (2003) Ampirik yaklaşımı yeni bilginin edinmesinde doğrudan gözleme ya da
deneylere dayanan kanıt tabanlı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, ampirik
yaklaşımda sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler dikkate alınır ve bütün
kararlar bu veriler çerçevesinde verilir. Gündelik hayatımıza baktığımızda, kimi zaman bir
önceki bölümdeki örneğe benzer akıl yürütmeler gerçekleştirsek de, diğer bir ifadeyle ampirik
düşüncenin yolunu izlesek de, pek çok kez bu yoldan ayrılarak kararlar verdiğimizi de görürüz.
Örneğin markette bir reyonun karşısına geçtiğimizde, burada verdiğimiz kararlarda her zaman
rasyonel davranmadığımızı, duygularımızla karar verdiğimizi görürüz. Diğer bir deyişle,
ampirik düşünmede karar verirken somut gözlemler, sonuçlar etkiliyken diğer karar verme
süreçlerinde, duygular, inançlar etkili olabilmektedir. Ancak bilimsel araştırma yöntemlerinde
sadece gözlenebilen ve ölçülebilen düşüncelere yer verilmektedir. Bir bilimsel araştırmada da
beklenen temel olarak ampirik yaklaşım üzerine kuruluyor olmasıdır. Burada dikkat edilmesi
gereken bir nokta bu yaklaşımın sadece fen bilimleriyle ilgili olmamasıdır. Psikoloji alanında
duygular gibi soyut olabilecek bir konuyu incelerken de gözlenebilen ve ölçülebilen bir
yaklaşım geliştirmek mümkündür.

14.1.2. Gözlemler
Marckzyk, DeMatteo ve Festinger (2005) gözlemlerin iki farklı kavramsal alana karşılık
geldiğini ifade etmektedir. Bunlardan birisi; bizi çevreleyen dünyanın farkında olmak ikincisi
ise; dikkatli ölçümler yapmaktır. Klasik bir örnek olarak Newton’un yer çekimine ilişkin
kuramlarını dünyaya ilişkin temel basit gözlemlerden yola çıkarak ulaştığını göz önünde
bulundurduğumuzda, gözlemin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Newton
fiziği temel olarak “Neden elmalar yere düşüyor?” gibi temel bir gözleme/soruya
dayanmaktadır. Bu önem, tıpkı ampirik düşünce temelinde olduğu gibi, sadece fen bilimleri
için değil sosyal bilimler için de geçerlidir. Diğer bir deyişle, gözlem yapma kavramı sadece
fiziksel çevre ile sınırlı değildir. Bu nedenle, gözlem yapma sosyal bilimler için de geçerlidir.
Bizi çevreleyen fiziksel ve sosyal ortamın farklı olmasının yanında dikkatli ölçümler
yapmak da oldukça önemlidir. Diğer bir deyişle, bilim gözlemler sonucu yapılan tahminlere
değil gözlemler ve bunlara dayanan ölçümler üzerine şekillenmektedir.

14.1.3. Sorular
Sorular, yapılan gözlemlerin üzerinde şekillenir ve araştırmayı şekillendirmesi
açısından önemlidir. Marckzyk, DeMatteo ve Festinger (2005) araştırma sürecinde soruların
“cevap verilebilir” olması gerektiğini belirtmektedir. Buradaki cevap verilebilirlik önemli bir
kavramdır. Çünkü bilimsel araştırma sürecinde sorulan soruların bilimsel araştırma sürecinde
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cevap verilebilir olması gerekir. Sonuçta bir cevap üretmenin mümkün olmadığı süreçler
bilimsel araştırmanın da konusu olmayacaktır.
Soruların diğer bir önemi de konuyu sınırlandırıyor olmasıdır. Bir bilimsel araştırma
sürecinde doğadaki/toplumdaki bütün sorulara yanıt bulmak mümkün olmayacağından sorular
ile konunun daraltılması ve araştırma konusunun sadece bir ya da birkaç soru etrafında
şekillendirilmesi sağlanır.
Soruların oluşturulması sürecinde önemli olan bir başka durum da kapsamlı ve nitelikli
bir literatür taramasının yapılmasıdır. Literatür taraması yapmak temel olarak araştırmayı
düşündüğümüz konu ile ilgili olarak daha önce hangi soruların sorulduğunu, ne tür bilgilere
ulaşıldığını, bizim bu çalışmada var olan literatüre ne ekleyeceğimizi ortaya koymamız
açısından oldukça önemlidir. Sözgelimi, araştırmak istediğimiz konu zaten daha önce
araştırılmış ve ulaşmak istediğimiz yanıtlara çoktan ulaşılmış olabilir. Şüphesiz ileride de
belirteceğimiz gibi bilimsel yöntemin içerisinde tekrarlılık bulunmaktadır ve önemlidir. Ancak
aynı şekilde ilgilenilen konu ile ilgili olarak daha önce nelerin yapıldığını ve nelerin
bulunduğunu, yapacağımız çalışmayla bu bilim havuzuna nasıl bir bilgi taşıyacağımızı ortaya
koymamız da gerekmektedir. Bu açıdan iyi bir literatür taraması yapılmadan araştırma
sorularının ve hipotezlerin oluşturulması mümkün değildir. Literatür taraması için
kullanılabilecek veri tabanlarından bazıları şu şekildedir:
https://www.sciencedirect.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://scholar.google.com.tr
https://www.proquest.com
https://www.jstor.org
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp

14.1.4. Hipotezler
Hipotezler sorulan sorulara ilişkin öngörüyü ifade etmektedir. Diğer bir deyişle,
yapılacak ölçümler sonucunda neyin görüleceğini önceden kestirmek anlamına gelmektedir.
Örneğin, halsizlik şikâyeti ile hastaneye giden bir hastaya ilişkin gözlemler sonrasında bir
hipotez oluşturur: “Bu hastada demir eksikliği olduğu için halsizlik şikâyeti var.” Bu hipotez
üzerine de bir takım ölçümler, söz gelimi kan tahlilleri yapılarak hipotezin doğruluğu, yanlışlığı
test edilir. Burada yanlışlanabilirlik oldukça önemli bir kavramdır. Karl Popper tarafından
ortaya konulan bu kavrama göre yanlışlanabilir olmayan durumlar, örneğin inanışlar, bilimsel
araştırmanın konusu olmaz.
Bir araştırmada her zaman sıfır hipotez (null hypothesis) ve alternatif hipotez (alternate
hypothesis) olmak üzere iki hipotez bulunur. Sıfır hipotez bir fark bulunmadığını ifade ederken
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alternatif hipotez fark olduğunu ifade etmektedir.
hipotezlerimiz şu şekilde olacaktır:

Yukarıdaki örneğe dönecek olursak

H0: Kandaki demir eksikliği ile halsizlik arasında bir ilişki yoktur.
H1: Kandaki demir eksikliği halsizliğe yol açar.
Bilimsel çalışmalarda bu aşamaya kadar aktarılan kısımlarda sağlıklı bir zeminin
hazırlanmaması o çalışmanın esasen bilimsel bir zemine dayanmayacağını ifade edecektir.
Sözgelimi Şeyh Galip’in Hüsnü Aşk adlı eserini günümüz Türkçesine çevirmek çok önemli bir
uğraş olmakla birlikte bilimsel bir arka plana sahip değildir. Çünkü ortada ne bir gözlem, ne bu
gözleme dayanan bir bilimsel soru ne de bu sorular çerçevesinde şekillenen hipotezler
bulunmaktadır. Ancak Hüsnü Aşk ve Leyla ile Mecnun adlı eserlerde metafor üretimi açısından
bir ilişkinin/benzerliğin olup olmadığı bilimsel bir araştırmanın konusu olabilir. Bu durumda
hipotezlerimiz de şu şekilde şekillenecektir:
H0: Hüsnü Aşk ve Leyla ile Mecnun adlı eserler arasında metafor üretimi açısından bir
ilişki yoktur.
H1: Hüsnü Aşk ve Leyla ile Mecnun adlı eserler arasında metafor üretimi açısından bir
ilişki vardır.
Sonuç olarak hipotezler araştırma sürecinde yapacağımız ölçümleri ile ulaşmamızın
olası olduğu sonuçları ifade etmektedir.

14.1.5. Deneyler
Hipotezler oluşturulduktan yapılması gereken şey; bu hipotezlerin test edilmesi diğer
bir deyişle ilgili deneylerin, ölçümlerin yapılmasıdır. Buradaki deney kavramı yine sadece fen
bilimleri ile ilgili değildir. Sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda da ölçümler yapmak
mümkündür.
Marckzyk, DeMatteo ve Festinger (2005) ölçümler sırasında “geçerlilik” ve
“güvenirlik” olmak üzere iki önemli kavramın olduğunu belirtmektedir. Bir araştırmadaki
hipotezlerde temelde bir soruya yanıt aranmaktadır ve bu hipotezler test edilmektedir. Bu
durumda ölçülmek istenen durum ile ölçüm aracı arasında bir uyumun olması gerekmektedir.
Diğer bir deyişle, incelenen konu ile ilgili olarak geçerli bir ölçüm aracı kullanmak
gerekmektedir. Sözgelimi “Sınıftaki kızlar ve erkeklerin boy uzunluklarında anlamlı bir
farklılık var mıdır?” sorusunu test etmek için metre yerine tartı kullanmak geçerli olmayan bir
ölçüm aracı kullanmak anlamına gelmektedir. Buradan elde edilen veriler, araştırma sorusuyla
alakasız olacağı için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Güvenilirlik ise, ölçme aracının gerçekten
ilgili konuyu ölçmede yeterli olup olmadığı ile ilgilidir. “Sınıftaki kızlar ve erkeklerin boy
uzunluklarında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yanıt için kullandığımız metrenin
bozuk olması sözgelimi bu metredeki 1 metrenin gerçekte 1,5 metreye tekabül etmesi
kullandığımız ölçme aracının ölçüm için geçerli olsa bile güvenilir olmayacağını
göstermektedir. Çünkü her ölçümde esasen yanlış bir ölçme işlemi yapılacaktır. Bundan dolayı
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bilimsel çalışmalarda kullanılan araçların, testlerin, anketlerin geçerli ve güvenilir olanlarının
tercih edilmesi çalışma bulguları ve sonuçları için önemli olacaktır.

14.1.6. Analizler
Analiz aşamasında ise toplanan veriler çalışmanın niteliğine, toplanan verinin özelliğine
göre şekillendirilir ve sıfır hipotezin yanlışlanıp yanlışlanamadığını ortaya koyacak hale
getirilir. Bilimsel çalışmalarda bu aşamada sıklıkla istatistik kullanılır. Sıfır hipotezin iki
koşul/grup arasında fark olmadığını ifade ettiğini hatırlayacak olursak genellikle araştırmacılar
sıfır hipotezi yanlışlayarak iki koşul/grup arasında fark olduğunu ortaya koymaya çalışırlar.
Bilimsel anlamda iki koşul/grup arasında farklılık olduğunu söyleyebilmek için, diğer bir
deyişle sıfır hipotezi reddedebilmek için, %95 oranında (p<.05) farklılığın olması
gerekmektedir. Aksi taktirde istatistiksel olarak sıfır hipotez yanlışlanamayacaktır. %95
oranında görülen farklılık “anlamlı farklılık” olarak anılır. Başka bir ifade ile, bu farklılık
bilimsel olarak dikkate alabileceğimiz, üzerinde yorum, tartışma yapabileceğimiz düzeyde bir
farklılıktır. Aksi taktirde, örneğin %70 düzeyde bir fark bulunduğunda, bu düzey bilimsel
geçerlilik sınırları içerisinde yer almadığı için tartışmalarda bu bir farklılık olarak ele alınamaz.
Analiz sürecinde dikkat edilmesi gereken bir durum da nedensellik ile ilişkisellik
arasındaki farktır. Gündelik hayatta sıklıkla gazetelerde televizyonlarda örneğin “ günde yarım
saat gülmek kalp hastalığı riskini azaltıyor” gibi haberler görürüz. Bu haberlere konu olan
bilimsel çalışmalara bakıldığında bunların büyük oranda nedensellik göstermeyen sadece
ilişkisellik gösteren çalışmalar olduğu görülür. Diğer bir deyişle, günde en az yarım saat gülen
ve gülmeyen iki grubu kalp hastalığı açısından karşılaştırdığımızda anlamlı bir fark çıkmış,
diğer bir deyişle, gülmek ile kalp hastalığı arasında bir ilişkisellik bulmuş olabiliriz. Ancak bu
kalp hastalığı ile gülmek arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermez. Örneğin gülen grup
aynı zamanda günde yarım saat de spor yapıyor olabilir ve belki de bu grubunun kalp hastalığı
riski olmamasının asıl nedeni de budur! Sonuç olarak iki değişken arasında bir ilişkinin olması
aynı zamanda bir neden-sonuç ilişkisinin kurulduğunu göstermemektedir.
İstatistik sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir durum hatalardan kaçınmaktır.
İstatistik sürecinde Tip1 ve Tip2 olmak üzere iki çeşit hatadan söz edebiliriz. Tip1 hata; iki
koşul arasında gerçekte fark olmamasına karşın elde edilen sayısal verilerin bize iki koşul
arasında fark olduğu söylemesi durumudur. Tip 2 hata ise; iki koşul arasında gerçekte fark
olmasına karşın istatistik sonuçlarının bize fark olmadığını söylemesi durumudur. Güven
Güzeldere’nin bu konuda verdiği bir örnekle Tip1 ve Tip2 hatayı somutlaştırmaya çalışalım.
Otomatik kapıların üzerinde bir hareket sensörü vardır ve bu kapıların temel görevi önüne
hareket eden bir canlı geldiğinde kapıların açılmasını sağlamaktır. Bu durumda otomatik bir
kapının önüne birisi geldiğinde açılması, kimse bulunmadığında da kapının açılmaması
beklenir. Tip1 hata kapının önünde kimse olmamasına rağmen sanki biri varmış gibi kapının
açılması durumudur. Bu durum yalancı doğru (false positive) olarak da adlandırılır. Tip2 hata
ise, kapının önünde gerçekten birisinin bulunmasına rağmen kapının sanki hiç kimse yokmuş
gibi davranıp açılmaması durumudur. Bu durumda yalancı yalnış (false negative) olarak
adlandırılır. İstatistiksel analiz sürecinde Tip1 ve Tip2 hatalarından kaçınmak için doğru
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analizlerin ve bu analizlerdeki prosedürlerin tam biçimde uygulanması ve gerekli düzeltme
işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

14.1.7. Sonuçlar
Sonuçlarda; elde edilen bulguların yorumlanması ve çalışmayı yapma sebebimize ilişkin
bir sonucun ortaya konulması durumunu içermektedir. Bilimsel çalışmalarda sonuçlara ilişkin
önemli olan bir durum; sonuçların sadece eldeki veriler ışığında ve sadece bu verilen sınırlılığı
içerisinde oluşturulması gerekmektedir. Aksi taktirde yapılan ölçümlerin dışında, elde
bulunmayan verilere göre bir çıkarım yapılmış olacaktır.

14.1.8. Tekrar
Tekrarlılık bilimsel araştırmalar için oldukça önemlidir. Bir çalışmayı bilimsel yapan en
temel özelliklerden birisi tekrarlanabilir olmasıdır. Bu iki açıdan önemlidir. Bir çalışma
tekrarlanabilir nitelik taşıyorsa bu o çalışmanın oldukça tanımlı bir yöntem izlediğini gösterir.
Diğer bir deyişle, bir başka araştırmacı aynı konuda aynı biçimde başka bir araştırma yaparak
konuyu yeniden sınayabilir. Buna karşın bir çalışmanın yöntemi zayıfsa neyi, neden ve nasıl
yaptığı açıkça ifade edilmiyorsa bu çalışma tekrarlanabilir olmayacaktır. Bu da o çalışmanın
bilimselliğine önemli bir şüphe düşürecektir.
Tekrarlılığın önemli olmasının ikinci nedeni; genellenebilir sonuçlara ulaşabilmek için
bilimsel çalışmalarda tekrarlılığın gerekli olması ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, bir konuda bir
araştırma yapılır ve sonuçları paylaşılır. Farklı ekipler aynı konuda aynı ya da farklı yöntemler
kullanarak başka çalışmalar gerçekleştirirler. Bu konu alanında belirli sayıda çalışma
olduğunda ve bu çalışmalar tutarlı bir biçimde aynı sonucu gösterdiğinde bu artık bizim için
genellenebilir nitelik kazanacaktır. Dolayısıyla tekrarlanabilme bilimin birikimli olarak
ilerlemesinin sağlanması için olmazsa olmaz bir durumdur.

14.2. Bilimsel Araştırmalarda Etik
Bilimsel araştırma sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de
araştırma sürecinde etik değerlerden asla kopulmamasıdır. Bu, gerek doğru ve gerçek verilerin
oluşturulması gerek başka araştırmacıların haklarının gasp edilmemesi gerekse araştırma
sürecinde çevreye, hayvanlara, insanlara saygılı bir biçimde ve onlara zarar gelmeyecek bir
şekilde çalışmanın gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir.
Bilimsel araştırmalarda etik oldukça önemli bir konu olmakla birlikte, pek çok kez bu
temel etik değerlerin çiğnendiği görülmektedir. Bu durum gerek ülkemizde gerekse dünyanın
diğer ülkelerinde hukuki olarak bir suç sayılmaktadır. Bu çerçevede de bilimsel araştırma
etiğine aykırı davranışların ne olduğu tanımlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulunun Yayın Etiği
İlkelerine göre bilimsel araştırma sürecinde etiğe aykırı eylemler şu şekildedir:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
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b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri
kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada
kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve
kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar
olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde
ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları
akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan
kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde
değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı
olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
Bu ana grup etik ihlallerin dışındaki etik ihlal biçimleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi,
kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin
izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak,
yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili
mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni
olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve
cihazları amaç dışı kullanmak,
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında
katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun
iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

339

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri
yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel
zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin
verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve
korunmasını sağlamamak,
l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış
veya yanıltıcı beyanda bulunmak,
Sonuç olarak bilimsel bir çalışmanın dikkate alınabilmesi için onun etik açıdan hiçbir
ihlal içermemesi gerekmektedir.

14.3. Bilimsel Araştırmanın Raporlaştırılması Süreci
Topaloğlu ve Doğan (2006) akademik dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerde
temel olarak giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin bulunduğunu, ana metnin dışında makalenin
başlık, yazar adı, özet, ana metin ve dipnot ile kaynakça olmak üzere beş bölümden oluştuğunu
belirtmektedir.
Dergiden dergiye sırası açısından farklılık gösterse de bir bilimsel makalede bulunan
bölümler şunlardır:
• Başlık
• Yazar(lar)
• Özet
• Giriş
• Yöntem
• Bulgular
• Tartışma
• Sonuç
• Kaynakça
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14.3.1. Başlık
Makalenin içeriği ve kapsamı ile ilgili ilk ipucu veren bölüm makalenin başlığıdır. Çoğu
okuyucu bir makalenin ilgilendiği konuya ilişkin olup olmadığına sadece başlığını okuyarak
karar vermektedir. Day (2004) başlığın makalenin içeriğini yeterli ölçüde en az sayıda kelime
dizisi ile yansıtacak biçimde olması gerektiğin belirtmektedir. Day (2004) ayrıca başlıkların
kısaltma, kimyasal formül, jargonların başlıkta yer almaması gerektiğini belirtmektedir.

14.3.2. Yazarlar
Makalelerde başlıktan sonra yazar adları yer alır. Çoğu dergide yazar adlarının hemen
altında yazarların çalıştığı kurum, e-posta adresi gibi bilgilerin de yer aldığı görülmektedir. Bir
makalenin birden fazla yazar tarafından oluşturulması durumunda, yazar adları bir bütün olarak
makalenin oluşturulmasına yaptıkları katkı ölçüsünde çoktan aza doğru sıralanır. Diğer bir
deyişle, bir makaledeki ilk isim o makalenin oluşmasına en çok katkı yapan isimdir.
Uluslararası nitelikli bir makalenin yazar bilgisinin de bulunduğu giriş kısmında şu bilgiler yer
almaktadır:
Derginin adı

Başlık

Makaleni
n yayım
sürecine
ilişkin
bilgi

Yazarlar
Yazarların çalıştığı kurumlar

Özet
Makaleye
ilişkin
anahtar
sözcükler
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14.3.3. Özet Bölümü
Bilimsel makalelerde başlık, yazar adı ve kurum bilgilerinden sonra genellikle özet
bölümü yer alır. Özet bölümünde, makaleyi okumadan, makalenin bütün bölümleri hakkında
bilgi almak mümkündür. Bu açıdan özet bölümü makalenin küçük bir versiyonu gibidir.
Okurların da başlıktan sonra bakması gereken ilk bölüm özet bölümüdür. Çünkü bu bölüm ile
yazının tamamının içeriğine ilişkin bilgi almak, fikir sahibi olmak mümkündür. Dahası, bir okur
sadece özet bölümünü okuyarak makalenin ilgilendiği konuya ilişkin olup olmadığına, yani
makalenin tamamını okuyup okumayacağına karar verebilir.
Özet bölümünün uzunluğu yayımlandığı, derginin yayın politikasına göre değişmekle
birlikte, genellikle 250-300 sözcük ile sınırlandırılmıştır. Yaygın olarak Türkçe yazılan
makalelerde özet bölümü yabancı bir dilde de (genellikle İngilizce) yazılarak Türkçe özetin
altına eklenir.

14.3.4. Giriş Bölümü
Bilimsel yayınların giriş bölümünde temel olarak ele alınan konuya ilişkin bir alt yapı
oluşturulur. Bu çerçevede benzer konuyu ele alan önceki çalışmalara, bulgulara, tartışmalara
yer verilir. Bilimin en temel özelliklerinden birisi; daha önce de belirttiğimiz üzere birikimli
olarak ilerlemesidir. Diğer bir deyişle, herhangi bir konuda yapılan bir çalışma her zaman daha
önce yapılan çalışmalara eklemlenmesi, onların getirdiği bilgi birikimini ileri taşıması, bu
çalışmaların açıklamadığı, literatürdeki boşlukları tamamlaması gerekir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde, bir araştırmacının makale yazarken doğrudan kendi bulgularını
paylaşması ve önceki çalışmalara hiç yer vermemesi hem bilim etiği hem de bilimsel bilgi
üretme ilkeleri açısından yanlış bir tutum olacaktır.
Makalelerin giriş bölümünde literatür özeti yapmanın sağlayacağı bir diğer önem de
literatür özetiyle birlikte söz konusu çalışmanın nereye konumlandığının, yapılma amacının,
diğer bir deyişle, çalışmanın motivasyonunun daha net ortaya konmasını sağlamasıdır. Böylece
yapbozun parçaları, eksik kalan noktaları ve bu eksikliğin ilgili makale ile neden tamamlanması
gerektiği okura anlatılmış olur. Bir zorunluluk olmamakla birlikte makale yazımında
tümdengelimli bir yaklaşımla şu aşamaları içermesi önerebilir:
1) Konu ile ilgili genel nitelikli bir giriş yapın. Bu girişte temel olarak konuyu tanıtın.
2) Konu ile ilgili kuramsal literatürü aktarın. Kuramsal literatür aktarılırken kronolojik
bir sıra izlenebilir. Böylece ele alınan konuyla ilgili olarak tarihsel süreç içerisinde nelerin
yapıldığı, görüş farklılıklarının neler olduğu görülecektir.
3) Çalışma deneysel bir boyut içeriyorsa, yöntem ile ilgili genel bilgi verin.
4) Söz konusu yöntemi kullanarak konuyu inceleyen çalışmaları özetleyin.
5) Çalışmanın bütün literatür içerisindeki yerini ifade edin.

342

5a) Bu çerçevede çalışmanın amacını ifade edin.
5b) Çalışmanın hipotezlerini ifade edin.

14.3.5. Yöntem Bölümü
Bilimin en temel özelliklerinden birisi gözlemlenebilir ve yinelenebilir olmasıdır. Diğer
bir deyişle, bilimsel niteliği güçlü bir makalede, elde edilen bulgulara aynı koşullar
oluşturulması durumunda tekrar tekrar ulaşılabilir. Dolayısıyla, çalışmadaki bulguların geçerli
ve güvenilir olduğuna karar verebilmek için makale konusuna uygun yöntemin seçildiğinden
ve bu yöntemin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak gerekmektedir. Bu nedenle de,
makalelerin yöntem bölümünde çalışmanın nasıl yapıldığını bütün ayrıntılarıyla hiçbir detay
atlanmaksızın aktarılır.
Yöntem bölümü makalenin niteliğine göre kendi içerisinde alt bölüme ayrılabilir.
Sözgelimi makale insanlarla yapılan bir deneyse bu durumda yöntem bölümü a) katılımcılar,
b) deney materyali, c) deney prosedürü, d) analiz gibi alt bölümleri içerebilir. Bu alt bölümlerde
çalışmada kaç katılımcının yer aldığı, katılımcıların özellikleri, bu katılımcılarla ne tür bir
deney yapıldığı, deneyin uygulama aşamaları, elde edilen verilerin nasıl analiz edildiği, hangi
analiz yaklaşımının benimsendiği, sonuçlara ulaşılmak için nitel ya da nicel verilere nasıl
ulaşıldığı gibi bilgiler paylaşılır. Yöntem bölümünün bileşenleri çalışmanın niteliğine göre
değişiklik gösterebilir.

14.3.6. Bulgular Bölümü
Bu bölümünde çalışmada elde edilen gözlemsel sonuçlar aktarılır. Diğer bir deyişle, bu
bölüm istatistiksel verilen ya da nitel verilerin paylaşıldığı bölümdür. Yazar bu bölümde
olabildiğince yorum yapmaktan kaçınır ve gözlem sonuçlarını doğrudan aktarır. Ancak bu
durum sayfalarca istatistik sonuçlarını aktarmak anlamına da gelmemektedir. Okurun bu sayısal
verileri anlamasına yardımcı olacak ifadeler bu bölümde yer alır.

14.3.7. Tartışma Bölümü
Tartışma bölümünde yazar elde ettiği bulguların ne anlam ifade ettiğini belirlemeye
çalışır ve bulgularını giriş bölümünde aktardığı literatür ışığında tartışır. Bu açıdan makale
yazım sürecinin en zorlayıcı aşaması; tartışmanın oluşturulmasıdır. Bu bölümde yazar
değerlendirmelerde, yorumlamalarda bulunur ancak bulgular bölümünde aktardıklarından ve
konu ile ilgili yapılan önceki çalışmalardan kopamaz. Aksi taktirde, gözlemlemediği bir yoruma
ulaşıyor olur.

14.3.8. Sonuç Bölümü
Sonuç bölümünde literatür, bulgular ve yapılan tartışma ışığında hangi sonuçlara
ulaşıldığı paylaşılır. Çalışmanın giriş bölümünde kurulan hipotezlerin doğrulanıp
doğrulanmadığı öz biçimde bu bölümde aktarılır.
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14.3.9. Kaynakça Bölümü
Bu bölümde bilimsel çalışma sonucunda ortaya çıkan bilimsel yayın hazırlanırken metin
içerisinde atıf yapılan yayınların ayrıntılı künyesi verilir. Burada önemli olan noktalardan birisi
kaynakçada sadece metin içinde geçen yayınlara yer verilmesi gerekliliğidir. Diğer bir deyişle,
kaynakçada bilimsel araştırma sürecinde okunan ancak ilgili yayında doğrudan
faydalanılmayan, atıfta bulunulmayan eserlere kaynakçada yer verilmez.
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Bölüm Soruları
Bilimsel araştırma sürecinde kişisel deneyimlerin ve inançların bir kenara bırakılarak
sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler çerçevesinde çalışmanın yürütülmesi
gerekmektedir.
1) Yukarıdaki ifadede vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilimsel araştırma sürecinde ampirik bir yaklaşım izlenmelidir.
b) Bilimsel araştırmalar sadece fen bilimleri alanları için geçerlidir.
c) Bilimsel araştırmalarda skolastik düşünce biçimi izlenmelidir.
d) Bilimsel çalışmalarda öznel belirlemeler önemli rol oynar.
e) Bilimsel çalışmalarda

2) Sıfır hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmıştır?
a) Sıfır hipotez, çalışmada bir hipotezin bulunmadığının ortaya konulması durumudur.
b) Sıfır hipotez, iki koşul arasında bir farklılığın bulunmadığını öne süre hipotezdir.
c) Sıfır hipotez, iki koşul arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğunu öne süren
hipotezdir.
d) Sıfır hipotez, mevcut hipotezler arasında örtüşmenin olduğunu ifade etmektedir.
e) Sıfır hipotez , mevcut hipotezler arasında örtüşmenin olmadığını ifade etmektedir.

3) Bilimsel araştırmada geçerlilik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Geçerlilik, çalışmanın güncel, geçerli konular ile ilgili olmasıdır.
b) Geçerlilik, çalışmanın sonuçlarının doğru olmasıdır.
c) Geçerlilik, çalışmanın ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellik ile
karıştırmaksızın ölçmesidir.
d) Geçerlilik, ölçme aracının güvenilir bir araç olup olmaması ile ilgilidir.
e) Geçerlilik, çalışmanın yeterli sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmesidir.
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4) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden
değildir?
a) Kaynakça

b) Özet

c) Giriş

d) Sonuç

e) Yenilikler

5) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalelerde bulunan bölümlerden biri
değildir?
a) Yöntem

b) Bulgular c) Sonuç d) Kaynakça e) Olay örgüsü

6) Bu etik ihlal biçiminde başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya
eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi
eseri gibi gösterilmesi söz konusudur.
Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İntihal

b) Sahtecilik

c) Çarpıtma

d) Tekrar yayım

e) Dilimleme

7) Bu etik hilal biçiminde, bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak
şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu
yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması söz
konusudur.
Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İntihal

b) Sahtecilik

c) Çarpıtma

d) Tekrar yayım

e) Dilimleme

8) Bilimsel bir çalışmada iki koşul/grup arasında farklılık olduğunu söyleyebilmek için,
diğer bir deyişle sıfır hipotezi reddedebilmek için en az yüzde kaç oranında farklılaşmanın
sağlanması gerekmektedir?
a) %50

b) %75 c) %90

d) %95 e) %100
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9) Bilimsel bir çalışmada aynı koşullar altında sürekli olarak aynı sonuçların alınması ve
aynı konu alanında belirli miktarda araştırma sonucunda genellenebilir vargılara ulaşılabilmesi
gerekir.
Yukarıda bilimsel araştırma yöntemine ilişkin vurgulanan aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hipotez oluşturma
b) Deney yapma
c) Analiz yapma
d) Çalışmayı tekrarlama
e) Gözlem yapma

10) Bilimsel makaledeki bu bölümde ilgili makaleyi okumadan, makalenin bütün
bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu bölüm makalenin küçük bir versiyonu gibidir.
Okurların da başlıktan sonra bakması gereken ilk bölüm burasıdır. Çünkü bu bölüm ile yazının
tamamının içeriğine ilişkin bilgi almak, fikir sahibi olmak mümkündür.

Yukarıda tanımlanan bölüm bilimsel makalenin hangi bölümü ile ilgilidir?

a) Özet

b) Giriş c) Bulgular

d) Yöntem e) Sonuç

Cevap Anahtarı

1-A, 2-B, 3-C, 4-E, 5-E, 6-A, 7-E, 8-D, 9-D, 10-A
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