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GİRİŞ
 Uyarı: Sözlü iletişim etkinliği öncesinde gerekli görevlendirme ve hazırlıkları yapınız.

EDEBİYAT VE TOPLUM İLİŞKİSİ

 ✓ Bireyin duygu, düşünce ve        edebiyatın konusunu oluşturur. Sosyal bir varlık olan insanın var olma alanı toplumdur ve 
insan, mensubu olduğu toplumun kültürel, sosyal ve siyasal özelliklerinden etkilenir.

 ✓ İnsanın duygu, düşünce ve hayalleri; toplumsal yaşamla gelişir, değişir, biçimlenir. Sanatçılar da bu insanlardan biridir ve men-
subu olduğu toplumun özelliklerinden, yaşantısından, hayat felsefesinden etkilenir ve ister istemez bunu eserlerine yansıtır. Bir 
başka boyutuyla da sanatçı, isterse toplumsal bir olayı ya da konuyu eserine yansıtıp, özgün kurgusuyla onu şekillendirip oku-
yucusuna sunabilir. Bu açıdan bakıldığında edebiyat, toplumla iki yönde ilişkilidir: Konusunu toplumdan alması toplumun sanatçı 
üzerindeki etkisi ve bunun sanatçının sanatına yansıması yönleriyle. Bundan dolayıdır ki edebiyatın konusunu hem birey hem de 
toplum oluşturur. 

 ✓ Bir edebî eser; bireyde uyandırdığı estetik zevkle onun duygu, düşünce ve hayallerini etkiler, değiştirir, şekillendirir ve geliştirir. 
Bu gelişim, değişim ve şekillenme birey aracılığıyla topluma da yansır. Çünkü hisseden ve düşünen birey, toplumu olumlu yönde 
şekillendirmeye de çalışacaktır. 

 ✓ Edebiyat, aynı zamanda topluma evrensel boyutta da katkı sağlar. Her toplumun kendine özgü yapısı vardır ve bu yapı, edebî eser 
aracılığıyla dünyada tanınır ve kabul görür. Sonuç olarak edebiyat, toplumdan ayrı düşünülemez. Her şeyden önce eseri ortaya 
koyan sanatçı, toplumun bir parçasıdır; tanık olduğu, etkilendiği olayları eserine konu edinebilir. Hatta bu tür eserler, sosyoloji 
bilimine kaynaklık ederken toplumun gelişimine katkı sağladığı gibi bireylerin bir topluma ait olma duygusunu da güçlendirir.

EDEBİYATIN SANAT AKIMLARIYLA İLİŞKİSİ

 ✓ Belli bir sanatçı topluluğunun, belli bir dönemde ortak dünya görüşü ve sanat anlayışı etrafında oluşturdukları sanat hareketine 
ve bu hareket doğrultusunda ortaya konan disipline        denir. Sanat akımları, sanatçıların ortak anlayış çevresinde bir 
araya gelmelerini ve bu anlayışa bağlı pek çok eser vermelerini sağlayan bir harekettir.

• Sanat akımları; ortaya çıktıkları toplumun kültürel ve sosyal yapısından, yaşam felsefesinden ve yaşantısından izler taşır. 

• Sanat akımlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinde kesinlik yoktur. 

• Sanat akımları, birden çok sanat dalında etkili olabilir. 

• Sanatçılar, birden fazla sanat akımından etkilenebilirler. 

• Bir eserde birden çok sanat akımının özelliklerine rastlanabilir.

Edebiyatın İlişkili Olduğu Başlıca Sanat Akımları

17. Yüzyıl 18. Yüzyıl 19. Yüzyıl 20. Yüzyıl

Klasisizm Romantizm Realizm Ekspresyonizm

Natüralizm Kübizm

Parnasizm Fütürizm

Sembolizm Dadaizm

Empresyonizm Egzistansiyalizm

Sürrealizm

Modernizm

Postmodernizm

hayalleri

sanat akımı
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Çocukluk günlerimdeydi. Savaş başlayalı üç yıl olmuştu. Ba-
balarımız, ağabeylerimiz uzak cephelerde, Kursk ve Orel ön-
lerinde savaşıyorlardı. Daha on beşine basmamış olan bizler 
ise kolhozda çalışıyorduk. Büyük erkeklerin harcı olan günlük 
ağır işler bizim zayıf omuzlarımıza yüklenmişti. İş, özellikle hasat 
mevsiminde çok zor olurdu. Haftalarca eve uğramaz, gecemiz, 
gündüzümüz tarlada, harmanda veya istasyona tahıl taşıdığımız 
yollarda geçerdi.

… Bizim iki aile çok eski zamandan beri komşu olarak yaşar. 
Ben, “Büyük Ev”de oturan ailedenim. İki ağabeyim var, ikisi de 
bekâr, ikisi de cephede ve uzun zamandır onlardan bir haber 
alamadık.

Evde yalnız annem ve kız kardeşim kalırdı. 

   Cengiz Aytmatov, Cemile 

Göç
Göç oldu bir acıdan öbür acıya 
oysa sağrısı kurumamıştı atımızın 
daha dün sürüp gelmiştik buralara 
bugün göründü yine yolların ucu 
Devrildi kıl çadırlar seher vakti 
usulca uyandırıldı çocuklar 
ve kadınlar bohçası çözülmemiş 
bir keder gibi düştüler yola 
Turnalar gitti biz gittik 
bitmedi peşimizdeki nal sesleri 
nerde konaklasak tedirgindik 
kuruyordu ırmaklar ve göller 
Bir yangın gibi taşıyıp durduk 
kederi ve acıyı göğsümüzde 
   Ahmet Telli

I. Metin II. Metin

ETKİNLİK-1

a. I. metinde geçen “basmak” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak

Bir kimse bir yaşa girmek �

 

b. I. metinde altı çizili olarak verilen sözün anlamını içeren bir cümle yazınız.

 

c. I. metinde anlatılan toplumun yaşantısı ve yapısıyla ilgili tespitlerinizi yazınız.

 

d. II. metnin temasını belirleyerek temanın aşağıda verilen bilimlerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu ilgili kutucuğu 
boyayarak belirtiniz.

Tema
    Göç Tarih Kültür Psikoloji Felsefe Sosyoloji
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e. II. metinde anlatılan sosyal yaşantıya ilişkin çıkarımlarınızı yazınız.

f. II. metin sosyolojik bir araştırmaya kaynaklık edebilir mi? Niçin?

g. Aşağıda verilen sanat akımlarını ortaya çıkış zamanlarına uygun olarak sıralayınız. 

1. 2. 3. 4.

Parnasizm Romantizm Klasisizm Ekspresyonizm

                                             3-2-1-4 

ÖRNEK-1 

Her edebî akım; kendinden öncekine göre yeni bir kültürel, 
felsefi ve estetik perspektife sahiptir. Ancak bunu, geleneğin 
büsbütün reddi olarak görmemek gerekir. Unutulmamalıdır ki 
her yeni edebî akım, geleneğin yeni değerlerle zenginleştiril-
mesine hizmet eder. Her yeniye, eskiden hareketle varılır veya 
her yeni, eskinin üzerine bina edilir. 

Bu parçadan edebî akımlarla ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Benzer ve farklı özelliklere sahip olabildiğine 

B) Sosyokültürel şartlara bağlı ortaya çıktığına

C) Her yeni sanat çağının yeni bir akım gerektirdiğine 

D) Yetersizlik durumlarında, sanatsal ihtiyaçtan doğduğuna

E) Etkili olma süresine bağlı olarak geleneğe dönüştüğüne

ÖRNEK-2 

Sanat eserleri toplumsal ürünlerdir; içinde üretildikleri toplumun 
kültürünü, dinini, ahlakını, insana ve doğaya yaklaşımını form 
ve içeriklerinde yansıtır. Sanatçı toplumun dışında ve üstünde 
yaratıcı, bireysel bir deha değildir. O da bütün diğer bireyler 
gibi bir toplumda doğar ve yaşar ve bu toplumun özelliklerini 
eserlerine aktarır. Sanat eserleriyle karşı karşıya gelen, onları 
değerlendiren, onlardan haz duyan kişiler de toplumsal özne-
lerdir. Bu nedenle estetik yargılar da toplumun kültüründen, 
felsefesinden, inançlarından, ekonomik ve politik ilgilerden/çı-
karlardan bağımsız düşünülemez.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin toplumla ilişkisine 
değinilmemiştir?

A) Estetiğe dair hükümler B) Sanat ehli 
C) Sanatsever D) Sanat akımları

E) Sanat yapıtı
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Edebî Akımlar 

Klasisizm (Kuralcılık) 

Kuralcılık SağduyuAkıl

Temsilcileri: Racine, Moliere, Boileau, Fenelon, La 

Fontaine, Montaigne, La Bruyere, Madame de Lafayette, 

Şinasi, Ahmet Vefik Paşa...

 ✓         yy.ın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır. 

 ✓ Ortaya çıkışında, merkezî otorite gücüne dayalı mutlak mo-
narşi devri etkilidir. 

 ✓ Edebiyatın kuralları olması gerektiği anlayışıyla, kuralları 
belirlemek için 1635 yılında Fransız Akademisi kurulmuş ve 
bu olay, akımın başlangıcı kabul edilmiştir. 

 ✓ Klasisizmi benimseyenler, bir eserin güzelliğini akılcı olma-
sından alacağı düşüncesinden hareketle akıl ve sağduyuya 
önem vermişlerdir. 

 ✓ Eserler, ahlaki bir amaç doğrultusunda oluşturulurken eser-
lerde akıl yoluyla aşırı tutkular kontrol altına alınmıştır. 

 ✓ Klasisizmi benimseyen sanatçılar, eski Yunan ve Latin kay-
naklarına yönelmişlerdir; bunda o dönem sanatçıları gibi 
yazma isteği etkilidir. 

 ✓ Sanatçılar, “sanat için sanat” anlayışıyla eserler yazmışlar-
dır. 

 ✓ Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir. 

 ✓ Eserlerin konusu seçkin ve olgun insanlardır. 

 ✓ Sanatçılar eserlerinde argoya, küfürlü ifadelere yer verme-
mişler; soyluların kullandığı dili kullanmışlardır. 

 ✓ Klasisizmde doğa kavramı, “insan doğası” (ruh hâli) anla-
mıyla kullanılmıştır. Eserlerde, kahramanların ruh hâli açık-
lanmaya çalışılmıştır.

 ✓ Klasisizmin doğa anlayışı; tiyatroda dekoru, diğer edebî 
metinlerde çevreyi önemsizleştirmiş, unutturmuştur. 

 ✓ Klasisizmin etkisiyle tiyatroda        geçerli ol-
muştur. 

 ✓ Türk edebiyatında çok kısa süre etkili olan klasisizmin etki-
leri, Türk edebiyatının Batı’ya yöneldiği 19. yy.da, I. Dönem 
Tanzimat Edebiyatı’nda görülür. 

Romantizm (Coşumculuk) 

Kuralsızlık TezatDuygular

Temsilcileri: Shakespeare, Lord Byron, Rousseau, Schiller,

Goethe, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, 

Lamartine, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak 

Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem (şiirlerinde)...

 ✓ 18. yy.ın ikinci yarısında ortaya çıkmış özellikle Almanya, 
İngiltere ve Fransa’da etkili olmuştur. 

 ✓ Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmış ve onun kuralcılığını 
yıkmıştır. 

 ✓ Klasisizmdeki akıl ve sağduyunun yerini romantizmde duy-
gu ve hayaller almıştır. 

 ✓ Klasisizmde üzerinde durulmayan din olgusu, romantizmde 
yeniden gündeme gelmiştir. 

 ✓ Fransız İhtilali ile ortaya çıkan        akımının et-
kisiyle konu olarak “millî tarih” işlenmiştir. Bunun dışında 
günlük hayat edebiyatın konusu hâline gelmiştir. 

 ✓ Toplumun her kesiminden insan, edebiyatın konusu olmuş-
tur. 

 ✓ Romantikler, “doğa”yı çevre olarak algıladıkları için eserle-
rindeki karakterleri yaşadıkları çevrede ele almışlardır. 

 ✓ Romantikler, çevre betimlemelerini süs gibi kullanmışlardır. 

 ✓ Romantikler, dünyada her şeyin bir karşıtı olduğu düşün-
cesinden hareket etmişler ve        sanatından yararlan-
mışlardır. 

 ✓ Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir. 

 ✓ Romantikler, tiyatroda üç birlik kuralını yıkmışlardır. 

 ✓ Romantizmin etkisiyle tiyatroda        türü ortaya çık-
mıştır. 

 ✓ Klasisizmle geçerliliğini yitiren lirik şiir, romantizmle yeniden 
değer kazanmıştır. 

 ✓ Sanatçılar, eserlerde sade bir dil kullanmışlardır.

17.

üç birlik kuralı

milliyetçilik

tezat

dram
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II. Metin

…Bir gün Rakım Efendi’nin ahibbâsından bir matbaacı kendisine Fran-
sızca bir kitap getirdi. Bunu Türkçeye tercüme ederse yirmi altın kadar 
verebileceğini arz eyledi. Kitap yüz elli, iki yüz büyücek sahifeli bir şey 
olduğundan Koca Rakım bunu bir haftada çırpmak cesaretiyle kabul 
eyledi. Vakıa, bir hafta değil ama on iki günde kitabı bitirip götürdü. 
Matbaacı dahi yekten yirmi lirayı verdi. 

Haydi bakalım bu parayı aldığı zaman şu Rakım Efendi’nin ne kadar 
sevinmiş olduğunu kim tahmin edebilir? 

Nafile, kimse hesap edemez. Biçare Rakım, o zamana kadar bu miktar 
parayı Galata’da sarraf kutularından başka bir yerde görmemişti. Hele 
bir gün olup da kendisinin hem de çalışması karşılığı olarak bu miktar 
paraya sahip olabileceği olasılığını vakıa arzu eder idiyse de hiç hük-
medemezdi. 

Ne o? Şaştınız mı? Hey kardeşim hey! İçinizde Rakım hâlinde büyümüş 
olan varsa düşünsün, baksın; say-i dest olarak ilk kazandığı paraya ne 
kadar sevinmiştir, der-hatır etsin. “Bir adamın yirmi lirası olmaz mı?” 
diye düşünmek nâ-becâdır. İşte ömründe yirmi lirayı görmemiş ve insan 
olmak için ne lazımsa istihsal emrinde sa’ydan geri durmamış olduğu 
hâlde ilk defa olarak bu parayı kazanmış olan bizim Rakım Efendi’dir.

                 Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey’le Rakım Efendi

I. Metin

Meşhurdur: “Az tamah çok ziyan verir.” derler a,

İşte size güzel bir misali:

Vaktiyle bir adamın bir tavuğu varmış da

Her gün altın yumurtlarmış hani;

Adam sanmış ki tavuğun içi altın dolu.

Zengin olayım diye boğazlamış tavuğu.

Gelgelelim ne altın bulmuş ne gümüş bulmuş;

Üstelik bir de tavuğun kendisinden olmuş.

Ne güzel bir ders açgözlülere!

Az mı gördük öylelerini eski zamanda?

Bir gece zengin olurlar da

Eldekinden olurlar yok yere!

               La Fontaine, Altın Yumurtlayan Tavuk

ahibbâ: Dostlar / say-i dest: Elinin emeği / der-hatır: Hatırlamak / 
nâ-becâ: Yersiz / say: Çalışma / istihsal: Elde etmek, üretmek, 
üretim

ETKİNLİK-2

a. Numaralanmış metinlerde altı çizili olarak verilen sözcüklerin anlamlarını yazınız. 

tamah: Açgözlülük

yekten: Birden

b. I. metnin klasisizmle ilişkilendirilebilecek özelliklerini belirleyiniz.

Aşırı duyguların kontrol altına alınması üzerine oluşturulmuştur. Ahlaki amaç ön plandadır. Sanatçı, eserde kişiliğini gizlemiş; düşün-
celerine yer vermemiştir. La Fontaine yani eserin sanatçısı, klasisizmin temsilcilerinden biridir.

c. Romantizmin etkisinde yazılan II. metinde romantizmin etkilerini tespit ediniz. 

Yazar kişiliğini gizlememiş, konu akışını bozarak konuyla ilgili düşüncelerini ifade etmiştir. Günlük hayatta karşılaşılabilecek bir kişiyi 
anlatmıştır. Metnin konusu, günlük hayattan alınmıştır.



01

6 11. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

d. Aşağıdaki tabloda verilenler doğrultusunda klasisizmle romantizmi karşılaştırınız.

Klasisizm Romantizm

1. Sanatta kuralcılık egemendir. Sanatta kurallar yıkılmıştır, kuralsızlık egemendir.

2. Doğa, “insan ruhu” olarak algılanmıştır. Doğa, çevre olarak algılanmıştır.

3. Akıl ve sağduyu ön plandadır. Duygular ön plandadır.

4. Üç birlik kuralına uyulur. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

5. Özellikle tiyatroda etkili olmuştur. Şiir, roman, tiyatro türlerinde etkili olmuştur.

e. Aşağıdaki sanatçıların benimsedikleri sanat akımından hareketle bu sanatçıların sarf edebileceği (kullanabileceği) üçer 
cümle yazınız.

Moliere Victor Hugo

Realizm (Gerçekçilik) 

Gerçek PozitivizmGözlem

Temsilcileri: Balzac, Stendhal, Gogol, Mark Twain, 

Charles Dickens, Gustave Flaubert, Turgenyev, Tolstoy,

Dostoyevski, Goncourt Kardeşler, Maupassant, Anton Çehov, 

Hemingway, Steinbeck, Recaizade Mahmut Ekrem 

(romanında ve hikâyelerinde), Samipaşazade Sezai, Halit 

Ziya Uşaklıgil, Sabahattin Ali, Reşat Nuri Güntekin, Yaşar 

Kemal, Orhan Kemal...

 ✓ 19. yy.da, Avrupa’da romantizme tepki olarak doğmuştur. 

 ✓ Realizmin temelinde Auguste Comte’un        felse-
fesi vardır. Pozitivizme göre doğa olayları ve bunlar arasın-
daki ilişki, gözlem ve deney yoluyla açıklanabilir. 

 ✓ Realizm, gerçeği olduğu gibi anlatmaktır; bu doğrultuda re-
alistler olmuş ya da olabilecek olayları ayrıntısıyla işlerken 
eserlerinde olağanüstü kişi ve olaylara yer vermezler.

 ✓ Realistler, günlük hayatı ve sıradan kişileri konu olarak iş-
lerler. Dönemi ve toplumu yansıtacak “      ” oluşturmayı 
amaçlarlar. 

 ✓ Temel ilkeleri “hayale kapılmamak, gerçeklerden ayrılma-
mak” olan realistler, eserlerini oluştururken gözlemlerinden 
yararlanırlar. 

 ✓ Gerçekler arasında ayrım yapmazlar; olayları ve durumları 
iyi-kötü, çirkin-güzel, faydalı-zararlı şeklinde değerlendir-
mezler. 

 ✓ Çevre betimlemelerini romantiklerin aksine süs olarak kul-
lanmak yerine o çevrede yaşayan insanın karakterini, iç 
dünyasını, kültürünü, ekonomik durumunu yansıtmak ama-
cıyla kullanmışlardır. Bunda insanın doğal ve toplumsal 
kimliğinin oluşmasında çevrenin ve törenin etkili olduğunu 
düşünmeleri büyük rol oynamıştır. 

 ✓ Sanatçılar, gözlemlediği gerçeği estetik bir biçimde ifade 
etme amacıyla hareket ederler. Sanata dinî, ahlaki ve sos-
yal bir işlev yüklemezler. 

 ✓ Realistlerin üslupları doğal, sağlam ve açık dilleri ise sa-
dedir. 

pozitivist

tip

 ✓ tip
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Natüralizm (Doğalcılık) 

Bilim insanıTezDeterminizm

Temsilcileri: Emile Zola, Guy de Maupassant, Alphonse 

Daudet, Goncourt Kardeşler, Henrik İbsen, John Steinbeck, 
Ernest Hemingway, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade
Nazım...

 ✓ Emile Zola, natüralizmin kurucusu olarak kabul edilmiştir. 

 ✓ “Aynı şartlar altında aynı sebepler, aynı sonuçları doğurur.” 
anlayışı yani        bu akımın temelini oluşturur. 

 ✓ Realizmin gelişmiş biçimidir. Natüralistler, gerçekçiliklerini 
biraz daha ileri götürerek onu deneysel/bilimsel gerçeklik 
boyutuna taşımışlardır. 

 ✓ Pek çok açıdan realizme benzeyen natüralizmin ondan ay-
rıldığı en önemli özelliklerinden biri, “deneysel metot” şek-
lini kullanmasıdır.

 ✓ Yazarlar, bir bilim insanı gibi davranmış sadece olanı göz-
lemlemek ve aktarmakla yetinmiş; eserlerinde kendi kişilik-
lerini gizlemişlerdir. 

 ✓ Yazarların olaylar karşısında bir bilim insanı gibi tavır sergi-
lemesi, eserlerinde çirkin ve iğrenç olarak nitelendirilebile-
cek olaylara yer vermelerine neden olmuştur. 

 ✓ Natüralistlere göre insanın duygu, tutku ve eylemleri so-
yunun ve içinde yaşadığı toplumun etkisiyle oluşur. Natü-
ralistler, bu anlayış doğrultusunda insan ve çevreyi konu 
edinmişlerdir. 

 ✓ Natüralistler, “toplum için sanat” anlayışını benimsemişler-
dir çünkü sanatın bir fayda sağlaması gerektiğini savun-
muşlardır. 

 ✓ Gerçekliği ileri taşımaları onları, sanatkârane bir dil ve üs-
lup kullanmaktan uzak tutmuştur. Kahramanlarını ait olduk-
ları çevrenin özelliklerine uygun konuşturmuşlardır. 

 ✓        türünde daha çok etkili olmuş bir akımdır. 

 ✓ Deneysel roman, bu akımın ürünüdür.

determinizm

Roman

Çocuk Sami, paydos etmesi gereken saatte üretime gizliden 
gizliye devam eden, çocuk işçilerin çalıştırıldığı Madenî Eşya 
Fabrikasının işçilerinden biridir. 

Aşağıdaki parçada paydos saati evine gitmeyi planlayan 
fakat işini kaybetmemek için çalışmak zorunda kalan Çocuk 
Sami’nin yaşadıkları anlatılmıştır.

 … 

Çocuk Sami atölyenin duvar saatine istemeye istemeye baktı: 
Biri çeyrek geçiyordu daha... Paydosu düşündü. Aradaki zaman 
hiç bitmeyecek kadar uzun geldi. Planyalar kıvrım kıvrım yonga 
döküyorlardı. Çocuk Sami düşündü: Öğleden sonra paydos 
olacaklar diye yiyecek getirmemişti. 

Karnı pek aç değildi ama gece belki de acıkır diye elli kuruş 
avans almaya karar verdiyse de vazgeçti. Annesi, “Aman oğlum 
Sami, sakın borç etme... Ay başında kiramızı ödeyemezsek 
evimizden atarlar bizi...” diye sıkılamıştı. Makinesinin kolunu 
çekti, bir karavana daha kalıpladı. Sonra volanı boşa itti ve 
helalara yürüdü. Muslukların başı gene kalabalıktı, sıra bekledi. 
Burası atölyenin içinden daha serin olduğundan çocukların 
hoşuna gider. Fakat ustalar rahat vermez ki... İkide birde kontrole 
gelirler. Çocuklar kaçar, ustalar kovalar. Yakalanan evvela 
dayak yer, sonra da ceza.      
    Orhan Kemal, Uyku

Goderville Meydanı’nın karmakarışık bir insan ve hayvan kala-
balığı vardı. Öküz boynuzları, zengin köylülerin uzun tüylü yük-
sek şapkaları, köylü kadınların rengârenk başlıkları kalabalığın 
üstünde sivriliyordu. İnceli kalınlı birçok ses sürekli ve vahşi bir 
gürültü meydana getiriyor, zaman zaman neşeli bir köylünün 
sağlam göğsünden kopan bir kahkaha yahut bir duvar kenarına 
bağlanmış bir ineğin uzun uzun böğürmesi bu gürültüye hâkim 
oluyordu. Keskin bir ahır, süt, gübre, saman ve ter kokusu etrafa 
yayılıyordu. 

…

Köylüler, elleriyle inekleri muayene ediyorlar; aldatılmak korku-
suyla perişan ve kararsız durmadan gidip geliyorlar; gözleri satı-
cının gözleri içinde, onun hilesini ve hayvanın kusurunu arayarak 
bir türlü karar veremiyorlardı. 

Köylü kadınlar sepetlerini ayaklarının dibine koymuşlar; ayakları 
bağlı, korkudan gözleri dönmüş, ibikleri kızarmış tavuklarını, ör-
deklerini yere sermişlerdi. Verilen fiyatları kuru bir tavır, donuk bir 
yüzle dinleyerek ilk söyledikleri fiyatta ısrar ediyorlar yahut iste-
nilen fiyat indirmesine razı olarak ağır ağır uzaklaşan müşteriye 
sesleniyorlardı. 

    Maupassant, Sicim 

I. Metin II. Metin
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ETKİNLİK-3

a. I. metindeki altı çizili sözcüklerin anlamlarını yazınız.

 
yonga: Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga

 
ikide birde: Sıklıkla, sürekli

b. II. metindeki “yayılıyordu” sözcüğünün beş farklı anlamını yazarak metinde kazandığı anlamı işaretleyiniz.

Hastalık, pek çok kimseye geçmek, bulaşmak

Genelleşmek

Serilmek, döşenmek

Dağılmak

Genişlemek, büyümek

�

c. I. metinde realizmin hangi etkilerini görmek mümkündür? Yazınız.

Metinde olmuş ya da olabilecek bir olay işlenmiştir. Metinde gözleme dayalı ayrıntılara yer verilmiştir. Günlük hayat, sıradan insanlar 
(çocuk, işçi, ustabaşı) işlenmiştir. Yazar olayı, iyi-kötü şeklinde değerlendirmeden olduğu gibi yansıtmıştır.

d. II. metni natüralizmim gözlem anlayışı çerçevesinde değerlendiriniz.

Gözlem sonuçları, iyi-kötü ayrımı gözetmeksizin aktarılmıştır. Yazar, bir bilim insanı gibi sadece olanı, olduğu gibi iyi-kötü ayrımı gözet-
meksizin aktarmıştır. 

e. Aşağıdaki sanatçıların ilişkili oldukları sanat akımlarını karşılarına yazınız.

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Racine1.

2.

3.

4.

Namık Kemal

Sabahattin Ali

Nabizade Nazım

Klasisizm

Romantizm

Realizm

Natüralizm
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Parnasizm

Şiir Tasvir
Biçim

mükemmelliği

Temsilcileri: Heredia, Banville, Leconte de Lisle, François 
Coppee, Theophile Gautier, Tevfik Fikret, Yahya Kemal 
Beyatlı

 ✓ 19. yüzyılın sonlarında, biçim ve içerik bakımından roman-
tizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kendisine “   ” 
adını veren şairlerin oluşturduğu sanat akımıdır.

 ✓        şiirdeki yansımasıdır.

 ✓ Toplum sorunlarıyla ilgilenmeyen parnasyenler, “sanat için 
sanat” anlayışını benimsemişlerdir.

 ✓ Eski Yunan ve Latin mitolojisine hayranlık duyarlar.

 ✓ Bilim, fen, felsefe, tarih ve tabiat konularıyla ilgilenmişlerdir.

 ✓ Duygu ve hayallerin ifadesi olan lirik şiire karşılardır.

 ✓ Şiirlerine karamsarlık hâkimdir.

 ✓ Dış dünyaya ait gözlemlerini nesnel, canlı, parlak bir şekil-
de şiire taşımışlardır. Tasvir, onlarla birlikte şiire taşınmıştır.

 ✓ Dilin ustaca kullanımına, ölçüye ve kafiyeye önem vermiş-
lerdir. Onlar için biçim mükemmelliği önemlidir.

 ✓ Nazım şekli olarak daha çok soneyi kullanmışlardır.

Sembolizm (Simgecilik)

Müzikalite Melankoli Sezdirmek

Temsilcileri: Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Mallerme, 
Paul Valery, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Ahmet Haşim, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı 
Tarancı

 ✓ Realizm, natüralizm ve parnasizme tepki olarak ortaya çık-
mış sanat akımıdır.

 ✓ Sembolistlere göre gerçeği olduğu gibi anlatmak mümkün 
değildir. Bu yüzden de        karşılardır.

 ✓ Sembolistlere göre duygular gerçeği insanlara değiştirerek 
aktarır. Bu yüzden şiir gerçekleri değil, gerçeğin insanda 
bıraktığı etkiyi anlatmalıdır. 

 ✓ Şiirlerini kapalı ifadelerle yazmışlardır çünkü gerçek-
liğin duygular üzerinde bıraktığı etkiyi doğrudan değil 
       ifade etmişlerdir.

 ✓ Sembolistlere göre şiirde önemli olan hissettirmek, sezdir-
mektir.

 ✓ “Sanat için sanat” anlayışı doğrultusunda şiirler kaleme al-
mışlardır.

 ✓ Sembolistler, melankolik ve içe kapanık şairlerdir. 

 ✓ Şiirlerinde güneşin batışına, sararmış yapraklara, ay ışığı-
na, sessiz şehirlere, tenha kırlara sıkça yer vermişlerdir.

 ✓ Sembolistler, duyguyu okuyucuya sezdirmek amacıyla 
ahenk unsurlarını kullanmışlardır onlar için       önem-
lidir.

 ✓ Klasik nazım şekillerini kullanmamışlar, serbest şiiri tercih 
etmişlerdir.

Empresyonizm (İzlenimcilik)

İzlenim İmge Ahmet Haşim

Temsilcileri: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Rainer Maria 
Rilke, Ahmet Haşim

 ✓ 19. yy.da Fransa’da ortaya çıkmış, oradan Avrupa’ya ve 
bütün dünyaya yayılmıştır.

 ✓ İzlenimcilik anlamına gelen akım, sembolizmle hemen he-
men aynı dönemde ortaya çıkmıştır.

 ✓ Daha çok resimde etkili olmuş, şiirde ve tiyatroda da etkileri 
hissedilmiştir.

 ✓ Empresyonistler, şiirlerinde şairin iç dünyasından görünen 
dış dünyayı anlatmışlardır. Yani görüneni değil, görünenin 
kişide bıraktığı        anlatmışlardır.

 ✓ Şiirlerinde imge ve hayallere yer vermişlerdir.

 ✓ Sanatın sosyal bir işlev üstlenmesine karşı olmuşlar, “sanat 
için sanat” anlayışıyla hareket etmişlerdir.

 ✓ Şiirde şekil ve kafiyeyi çok önemsememişlerdir.

parnasyen

Realizmin

realizme

sembollerle

musiki

izlenimi
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Merdiven

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı… Yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

   Ahmet Haşim

Hasta 

…

- Çağırın hastayı gelsin.

- Kapının perdesini,

Açarak girdi o esnada düzeltip fesini,

Bir uzun boylu çocuk… Lakin o bir levha idi!..

Öyle bir levha-i rikkat ki unutmam ebedî:

Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri;

Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri.

O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış;

Fırlamış alnı, damarlar da beraber çıkmış!

Bet beniz kül gibi olmuş uçarak nûr-ı şebâb;

O yanaklar iki solgun güle dönmüş, bîtâb!

O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi;

Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi!

Kafa bir yük kesilip boynuna, çökmüş bağrı;

İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı.

       Mehmet Âkif Ersoy 

ETKİNLİK-4

a. Merdiven şiiri hangi sanat akımının etkisinde yazılmış olabilir? Şiirde o akımın özelliklerini tespit ediniz. 

 

Merdiven şiiri, sembolizm etkisinde yazılmış olabilir. Şiirde bulunan “merdiven” bir sembol olup insan ömrünü, “yaprak” anıları, “akşam” öm-
rün sonunu ifade etmektedir. Ahenk unsurlarıyla şiire özgü müzikalite sağlanmıştır. Duygular olduğu gibi aktarılmamış, semboller  yoluyla 
sezdirilmiştir.

b. Hasta manzumesinde hangi sanat akımının etkileri görülmektedir? Eserde o akımın özelliklerini belirtiniz. 

 

Hasta manzumesinde parnasizmin etkileri görülmektedir. Şair gözleme dair ayrıntıları eserine taşımış, şiirde tasvire yer vermiştir. Hasta  
çocuğu tasvir etmiştir.

              Mukaddime

Seyreyledim eşkâl-i hayatı

Ben havz-ı hayalin sularında 

Bir aks-i mülevvendir onunçün

Arzın bana ahçar ü nebatı

        Ahmet Haşim 

ahçar: Taşlar / eşkal: Şekiller / havz: Havuz / 
mülevven: Rengârenk

c. Ahmet Haşim’in bu şiiri hangi sanat akımının anlayışını yansıtır niteliktedir? Açıklayınız.

 

Ahmet Haşim’in “Mukaddime” adlı şiiri, empresyonizm anlayışını yansıtmaktadır. Şair, hayatı bir hayal havuzunun sularında seyrettiğini 
söylerken iç dünyasından gördüğünü, hissettiğini ifade etmektedir. Bunu da ağaç ve bitkileri rengârenk bir yansı olarak ifade ederek ortaya 
koymuştur.
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Ekspresyonizm (Dışa Vurumculuk)

Gelecek kaygısı
Birey

İsyan

Temsilcileri: Heinrich Mann, James Joyce, Franz Kafka, Alfred Döblin

 ✓ 20. yüzyılın başlarında, Almanya’da ortaya çıkmıştır.

 ✓ Ekspresyonistlere göre gerçek, sanatçının ruhunda gizlidir. Bu anlayışla realizm, natüralizm ve        “gerçeklik” anlayı-
şından uzaktır.

 ✓ Gelecek kaygısı taşıyan ekspresyonistler, insanların savaşmadan barış içinde yaşamalarının yollarını aramışlardır.

 ✓ Dünyayı değiştirmek arzusuyla hareket etmişlerdir. Bunun temel sebebi içinde bulundukları dünyada mutluluğu bulamamalarıdır.

 ✓ Bir sanat akımı olmasına rağmen temel amacı bireyde estetik zevk uyandırmak değil, bireyi eğitmek ve değiştirmektir.

 ✓        değil,        merkezli bir sanat akımıdır.

 ✓ Ekspresyonistler, insan ruhunun isyanını okuyucuya duyurmayı hedeflemişlerdir.

 ✓ Empresyonizmde sanatçı öncelikle iç gözleme yönelir sonra kendi iç gerçekliğini sanatın imkânları dâhilinde dışa yansıtır.

Kübizm 

Hayal gücü Üç boyutluluk Resim

Temsilcileri: Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Andre Salmon, Blaise Cendrars, Jean Cocteau

 ✓ Adı, geometrik şekil olan “      ”ten gelmektedir. 

 ✓ 20. yy.da Fransa’da ortaya çıkmıştır. 

 ✓ Önce resimde kendini göstermiş sonradan edebiyatta özellikle de şiirde etkili olmuştur. 

 ✓ Empresyonizm başta olmak üzere kendinden önceki bütün sanat akımlarının anlayışlarına karşıdır. 

 ✓ Diğer sanat akımlarının aksine dış dünyanın, doğanın ve varlığın taklidine karşı çıkar; sanat eserini yeni bir varlık, yeni bir şey 
olarak değerlendirir. 

 ✓ Empresyonistler gibi nesnenin “anlık hâl”ini değil, “özün değişmeyen resmini” yansıtma amacındalardır. 

 ✓ Kübist şairler, varlığı bütün olarak algılama eğilimindedir. 

 ✓ Gerçeğin elde edilmesinde akıl ve mantık perspektifinin yerine “      ”nü koymuşlardır.

 ✓ Kübistler; şiirin akla, mantığa dayanmaması gerektiğini savunurken görülmemiş, söylenmemiş olanı ortaya koymaya çalışmışlardır. 

 ✓ Kübist şairlere göre şiir, anlaşılan bir sanat olmaktan çok, görülen ve fazlaca çağrışım uyandıran bir sanat olmalıdır. 

 ✓ Kübist şiir, resim sanatıyla ilişki içindedir öyle ki şiir kitapları çoğunlukla resimlidir. 

 ✓ Kübistler; dilin doğal söz dizimi, yapı ve mantığının dışına çıkmışlar; sözcün en derin, en uzak anlamını kullanmışlar böylelikle 
resimdeki üç boyutluluğu şiirde gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 

 ✓ Şiirde düzenli mısra yapısı yoktur, dizeleri değişik geometrik şekillerde dizmişler; şiirde noktalama işaretleri de kullanmamışlardır.

 ✓ Kübist şairler, anlamlandırılması oldukça zor şiirler yazmışlardır.

sembolizmin

Toplum birey

küp

hayal gücü
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ETKİNLİK-5

Ekspresyonizmin gerçek anlayışı, sanatçıyı iç gözleme yöneltir. Sanatın amacı ve görevi, sanatkârın iç dünyasını 
gözlemlemektir. Bu sebeple bir ekspresyonist, dış dünyada bulamadığı mutluluğu kendi iç dünyasında arayan ve 
bulduklarıyla dış dünyayı değiştirmek isteyen insandır. İkinci aşamada ise bu iç gözlemlerin dışa yansıtılması gelir. Yani 
sanatkâr kendi iç gerçekliğini, sanatının imkânları dâhilinde dışa yansıtacaktır. Zira onlar için güzel ve gerçek, başka 
gözlerin gördüğü ve başka akılların kabul ettiği değildir. 

a. Bu parçadan ekspresyonizm ve ekspresyonistlerle ilgi çıkarımlarda bulununuz.

Kübistler; dış dünyanın ve objenin geçici bir anını değil ebedî özünü yalnız görünen yönlerini değil görünmeyen yönlerini, 
ruhunu, şuuraltını yalnız hâlini değil, geçmişi ve geleceğini de yansıtmak isterler. Onlara göre “söylenmemiş olanı”, 
“görülmemiş olanı” söylemek hususunda dış dünya ile iç dünyayı birleştirici rol oynayan akıl değil hayal etme gücüdür. 
Bu güç yardımıyla kübist şair, bir dizi fikir ve imaj çağrışımlarını çoğu zaman en cesur en çarpıcı ve alışılagelmemiş ters 
düşen çağrışımları yan yana getirmek suretiyle hareketleri, olayları yazı ile yeniden canlandıracaktır. 

b. Bu parçadan kübizmle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

c. Aşağıdaki tabloda verilen sanatçıların ilişkilendirilebilecekleri sanat akımlarını karşılarına yazınız.

Sanatçı Sanatçının İlişkilendirilebileceği Sanat Akımı

1. Franz Kafka             

2. Alfred Döblin            

3. Guillaume Apollinaire                         

4. Tevfik Fikret                    

5. Ahmet Hamdi Tanpınar                    

Ekspresyonizm

Ekspresyonizm

Kübizm

Parnasizm

Sembolizm

d. Aşağıdaki görsellerin çağrıştırdığı sanat akımlarını yazınız.

1. ...............................Kübizm Kübizm Ekpresyonizm Sembolizm Sembolizm2. ............................... 3. ............................... 4. ............................... 5. ...............................
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Fütürizm (Gelecekçilik)

Gelecek Dinamizm
Makine
sesleri

Temsilcileri: Marinetti, Mayakovski, Nazım Hikmet

 ✓        akımlarından biridir, sürrealizmin ortaya çıkışında 
etkili olmuştur.

 ✓ 1909 yılında Fransa’da La Figaro gazetesinde yayımlanan 
bildiriyle dünyaya duyurulmuştur. 

 ✓ Özellikle resim ve şiirde etkili olmuş bir akımdır. 

 ✓ Fütüristler, kendilerinden önceki bütün sanat akımlarına 
karşı çıkmışlardır. Bunun nedeni sanat ve edebiyatı yeni-
leme istekleridir.

 ✓ Fütüristler, yaşamın dinamizmini, hareketliliğini ve hızını 
eserlerine taşımışlardır.

 ✓ O güne kadar kullanılagelen tema ve şekillerin, anlatım bi-
çimlerinin karşısında yer almışlardır. Bu düşünceleri doğ-
rultusunda şiirde ölçü ve uyağı kullanmamışlar, basit bir 
anlatım tercih etmişlerdir.

 ✓ Noktalama işaretlerini, sıfat ve zarfları kullanmaktan kaçın-
mışlar; alışılmış söz diziminin dışına çıkmaya çalışmışlardır.

 ✓ Fütürizmle birlikte daha çok hislerin ifadesinde kullanılan 
şiirde, hislerin yerini makine ve çark sesleri almıştır.

Dadaizm 

İlkesizlik Larousse Tristan
Tzara

Temsilcileri: Tristan Tzara, Paul Eluard, Lois Aragon...

 ✓ 1916’da İsviçre, Amerika ve Fransa’da hemen hemen aynı 
zamanda ortaya çıkmıştır. Tristan Tzara öncülüğünde top-
lanan gençler tarafından başlatılmıştır. 

 ✓        ilke olarak kabul eden dadaistlere göre edebi-
yat, geleneğin dışındaki her şeydir. 

 ✓ I. Dünya Savaşı sonrası insanlığa egemen olan ümitsizlik, 
karamsarlık ortamında var olmuştur.

 ✓ Adını Tristan Tzara’nın Larousse sözlüğünden rastgele 
bulduğu “dada” sözcüğünden almıştır. 

 ✓ Kendisinden önceki sanat akımlarına ve geleneklerine kar-
şı tavır şeklinde gelişmiştir. 

 ✓ Özellikle şiirde etkili olurken şiir, serbest çağrışıma dayan-
dırılmıştır.

 ✓ Sanatçılar, sözcükleri bilinen anlamlarının dışında kullanır-
ken alışılagelmiş şiir dilinin dışına çıkmışlardır. 

 ✓ Dadaistler, şekli önemsememişlerdir. 

 ✓ Kelimeleri bilinen mânâları dışında kullanmışlardır.

 ✓ 1922 yılında ömrünü tamamlayan bu akımla sanat ve ede-
biyatta çok güçlü eserler verilmese de akım,     

zemin hazırlaması açısından önemlidir. 

Letrizm (Harfçilik) 

II. Dünya
Savaşı

Harf, ses Ahenk

Temsilcileri: Isidore Isou, Maurice Lemaitre...

 ✓ II. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen bir akımdır.

 ✓ Dadaizm gibi savaş sonrası yaşananlara karşı bir isyan ha-
reketidir. 

 ✓ “Lettre” sözcüğünden türetilen letrizmin öncülüğünü Isidore 
Isou yapmıştır. 

 ✓ Anlamdan çok        ,  seslerin kullanımına dayanan 
bir akımdır. 

 ✓ Letrizmde şiirin en küçük birimi sözcük değil, “ses”tir. 

 ✓ O güne kadar sanat ve edebiyat dünyasında etkili olan an-
layış ve geleneklere bütünüyle karşı çıkan letrizm sadece 
şiirin şekil ve içerik özelliklerine değil dilin işleyişine ve an-
lam dünyasına da karşı çıkmıştır. 

 ✓ Letrizmde sözcüklerin yapısı ve anlamı, dilin yıllardır çıkar-
lara alet edildiği gerekçesiyle reddedilmiş; dil, saf harf ve 
sese indirgenmiş ve böylece evrensel bir dil, şiir hedeflen-
miştir.  

 ✓ Anlamdan ziyade        önemseyen letristler, alfa-
beye on dokuz yeni harf eklemişlerdir. 

 ✓ Letristlerin anlayışları doğrultusunda ortaya koydukları şiir; 
estetik ve sanatla ciddi bir ilişkisi olmayan, kimi seslerin bir-
biri ardınca sıralanmasından başka bir anlam ifade etme-
yen şiirdir. 

 ✓ Letrizm bir akım olarak varlık göstermeden önce kimi eser-
lerde akımın izlerine rastlamak mümkündür. 

20. yy.

İlkesizliği

sürrealizme

ahenge

müzikaliteyi
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I. Metin II. Metin

Gürültüler arasında

Dan…Dan…

Gelir bir ses uzaktan

Makinenin gürültüsü

Pistonun gümbürtüsü

Piston…Ton…Ton…Ton…

Piston…Pis…Ton…

    Marinetti, Piston

Bir gazete alın 

Makas alın 

Bu gazetede şiirinize vermeyi tasarladığınız 

Uzunluğa sahip olan bir makale seçin

Makaleyi eşit parçalar hâlinde kesin 

Daha sonra bu makaleyi meydana getiren kelimeleri özenle kesin

Ve bir torbaya koyun

Yavaşça karıştırın

Daha sonra her küpürü peş peşe

Torbadan sırayla çekin 

Olduğu gibi yazın 

 .................................Tristan Tzara

ETKİNLİK-6

a. II. metinde altı çizili olarak verilen sözcüğün anlamını karşılayacak bir cümle kurunuz.

Robot yarışmasına seçildiğinden beri tasarladığı robotun o güne kadar yapılanların en iyisi olması için elinden gelen her türlü çabayı 
gösterdi.

b. I. metin hangi sanat akımıyla ilişkilendirilebilir? Neden belirterek yazınız.

I. metin, fütürizmle ilişkilendirilebilir. Çünkü bir makinenin çalışma sesi şiire yansıtılmıştır. Hem konu hem de kullanılan sözcükler, 
sesler makinenin çalışmasını yansıtır niteliktedir.

c. İçeriğinden hareketle II. metnin kim tarafından yazılmış olabileceğini belirleyip metnin altında boş bırakılan yere yazınız.

d. II. metinde hangi sanat akımına bağlı şiir yazım tekniği anlatılmaktadır? Size bunu düşündüren nedir?

II. metin, dadaizme bağlı şiir yazma tekniğini anlatmaktadır. Kelimeleri bir torbaya koyup o torbadan rastgele çekilen sözcüklerle şiir 
yazma, dadaistlerin benimsediği bir şiir yazma şeklidir.

e. II. metinde anlatılan şiir yazma tekniğini siz de deneyerek bir şiir yazınız ve onu arkadaşlarınızla paylaşarak onunla ilgili 
değerlendirmelerde bulununuz.
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Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Bilinçaltı Sigmund
Freud

Otomatik
yazı

Temsilcileri: Andre Breton, Louis Aragon, II. Yeni şairlerinin 

pek çoğu (Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Edip 

Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk)...

 ✓ 20. yy.ın en uzun süren ve en etkili akımlarından biridir. 
Daha çok        etkili olmuştur. 

 ✓ Akımın kurucusu Andre Breton’dur.

 ✓ Sigmund Freud’un tez ve düşünceleri etrafında şekillenen 
sürrealizmde sanatçılar, onun “İnsanın sosyal, dinî ve ahla-
ki nedenlerle baskıladığı asıl benliği bilinçaltındadır.” anla-
yışından hareket eder.

 ✓ Sürrealistlere göre bilinçaltı, insanın iç yüzünün kaynağıdır.

 ✓ Kendilerinden önceki bütün sanat akımlarına karşılardır.

 ✓ Akla ve iradeye bağlı olmadan, kendiliğinden ortaya çıkan 
ruhsal olaylar, çağrışım ve rüyalar ilgi alanlarını oluşturur.

 ✓ Bir konu belirlemeden kaynağını bilinçaltından alan 
“      ” tarzını benimsemişlerdir.

 ✓ Sürrealistlere göre kurallar, insanın asıl benliğini baskı al-
tında tutar. Bu baskıyı ortadan kaldırıp insanın asıl benliğini 
ortaya çıkarmak için alay ve mizahtan yararlanmışlardır.

 ✓ Noktalama işaretlerini kullanmamış, yazım kurallarına dik-
kat etmemişlerdir. Bunun nedeni, noktalama işaretlerini ve 
yazım kurallarını bilinçaltının aktarımında engel olarak al-
gılamalarıdır.

 ✓ Sürrealistler, insanın asıl benliğinin ve bilinçaltının özgür-
leştiği        yönelmişlerdir. Onlara göre rüya, aynı za-
manda hayatın çirkinliklerinden de uzaklaşılan bir alandır.

 ✓ Kendilerine özgü, o güne kadar kullanılmamış imgeler kul-
lanmışlardır.

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Varoluş Bunalım
Jean Paul

Sartre

Temsilcileri: Nietzche, Andre Gide, Paul Valery, William 

Faulkner, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simon de Beauvoir,
Ferit Edgü, Bilge Karasu, Tezer Özlü...

 ✓ 19. yy.ın ortalarında ortaya çıkmış, 1930’lu yıllarda etkinliği-
ni artırmış, bunalım edebiyatıdır.

 ✓ Varoluşçuluk,       ’ın “köklerinden kopmuş, 
topluma yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını 
dile getiren” biçiminde ifade ettiği düşünce sistemidir.

 ✓ Varoluşçulara göre insan, önce var olur sonra yaşam şekli 
ve seçimleriyle benliğini oluşturur.

 ✓ İnsan, bütün davranışlarından sadece kendine karşı değil 
topluma karşı da sorumludur.

 ✓ Sanatçılar, kendilerini toplumdan soyutlamamalıdır öyle ki 
siyasetle bile ilgilenmeli hatta siyasette etkin olmalıdır.

 ✓ Daha çok olay çevresinde gelişen metinlerde etkili olmuş-
tur.

 ✓ Eserlerin ana teması varoluş sürecindeki insanın bunalım 
ve karamsarlık içindeki sıkıntılı durumudur.

 ✓ Popülist edebiyata karşılardır.

 ✓ Toplumcu bir felsefe benimsemelerine rağmen zor anlaşı-
lır, sembolik bir anlatım kullanan varoluşçular, halktan ko-
puk bir edebiyat ortaya koymuşlardır. 

 ✓ Eserlerinin anlaşılması, felsefi bir birikim gerektirir.

 ✓        hitap eden bir sanat akımıdır.

 ✓ Felsefi roman, bu akımın ürünüdür.

ÖRNEK-3 

Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. Uygarlık, bi-
limsellik ve ilerleme uğruna, insan psikolojisinin ve zihninin 
açıklanamaz karmaşıklığı görmezden gelindi. Mantığa uygun 
olmayan ve belli bir amaca hizmet etmeyen tüm yöntemler 
aforoz edildi. Düşüncenin çıkar gözetmez oyununa, rüyanın ve 
çağrışımın sınırsız gücüne bugüne değin önem verilmedi; in-
san ruhunu ve gerçekliğini anlamak için bunlara yönelmenin 
zamanı geldi. Bugüne kadar şiirin görmezden geldiği bilinç dışı 
bütün alanları şiirin içine çekmek için buradayız.

Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki edebî 
akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Fütürizm  B) Dadaizm

C) Sürrealizm D) Sembolizm

E) Egzistansiyalizm

(2019-AYT)

şiirde

otomatik yazı

rüyaya

Jean Paul Sartre

Aydınlara
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Anahtarlar

Çünkü kapıları

Götürüyorlar (öyle yanlış ki)

Cam kırıkları üzerinde

Gülüyor ve

Gülen artık çingene değildir

Değil mi değil

Bilmem şu uzakta odaların

Pancurlarını açmışlar

Açmışlar mı açmışlar

Denize karşı

(deniz yoktur ya)

İçerdekiler içerlerde

Dışardakiler dışarlarda kalmışlar

Kalmışlar mı kalmışlar

Anahtarları çalan bir çingenedir

Bir çingene mi bir çingene bireee 

Ece Ayhan

… “Ne? Yoksa sevinmiyor musun?” dedi Hélène. “Oysa savaş-
tan yana değildin.” Ne savaştan yanaydım ne barıştan yanaydım. 
Hiçbir şeyden yana değildim. Yalnızdım. Ne sevinebiliyor ne de 
kızabiliyordum. Kendi çıkardığım suyu bir sürü ödünç sularla 
besleyen yapışkan köklerle dünyaya çivilenmiştim. Üstüne çıka-
bilmek, onu yıkabilmek, yeniden yapabilmek için kendimi ondan 
kurtarmak gücünden yoksundum; sadece kendi varlığıma tanıklık 
eden yapayalnız bir kederle ondan ayrılmıştım. 

“Ne isteyeceğimi bilmiyorum artık.” dedim belli belirsiz. 

“Ben öyle mutluyum ki.” dedi Hélène. “Çok korkmuştum. Kendimi 
mezardan çıkmış gibi hissediyorum. Seni alıp uzaklara, tabanca 
ve tüfeklerin altında bir deliğe atabilirlerdi. Can çekişmekten daha 
beter bu, sevdiğin insanın her an tehlikede olduğunu düşünmek.” 
Gülümsedi. “Ama sen, kendini Çekoslavakların yüzünden suçlu 
mu buluyorsun?” 

“Canlarını kurtardıklarına bunca sevinen insanları gördükçe tik-
siniyorum.”

“Ne hissettiklerini anlayabiliyorum.” dedi Hélène. Öldükten sonra 
cömert, kahraman ya da başka bir şey olmuş ne faydası var? Oh! 
Ölmekten nefret ediyorum. (…) Sen ölecek olsan daha da nefret 
ederdim.” 

Simone de Beauvoir, Başkalarının Kanı

I. Metin II. Metin

ETKİNLİK-7

a. II. metinde altı çizili olarak verilen sözcüğün anlamını içeren bir cümle kurunuz.

Ne zaman karşıma bir kedi çıksa olduğum yere sabitlenmiş gibi kımıldayamıyor, öylece duruyorum.

b. I. metin, hangi sanat akımı etkisinde yazılmış olabilir? Neden belirterek yazınız.

I. metin, sürrealizm etkisinde yazılmış olabilir. Çünkü bilinçaltını yansıtan, anlaşılması güç imgelem üzerine kuruludur.

c. II. metnin kahramanlarını, metinde anlatılan durum karşısındaki tavırları bakımından değerlendiriniz.

d. II. metin hangi sanat akımıyla ilişkilendirilebilir? Neden?

II. metin, varoluşçulukla ilişkilendirilebilir. Çünkü metinde “savaş” konusundaki farklı yaklaşımlara yer verilmiştir. Savaş karşısındaki 
tutumuyla  topluma yabancılaşmış bir kişi, metnin kahramanlarından biridir.
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Modernizm (Çağcılık)

Bugün
Bilinç akışı,

geriye dönüş
Sembol ve

mitolojik unsurlar

Temsilcileri: Marcel Proust, James Joyce, Virginia Wolf, Henry James, Oğuz Atay, İhsan Oktay Anar, Ferit Edgü, Bilge Karasu,

Nazlı Eray, Latife Tekin...

 ✓ Edebiyat ve mimari gibi pek çok sanat alanında etkili olan akım özellikle 19. yy.ın ikinci yarısından itibaren etkisini hissettirmeye 
başlamıştır.

 ✓ Geçmişe karşın        yüceltilmesini ifade eder. Bu yüzden edebiyat, kültür, sanat gibi her türlü alandaki geleneğe karşı çıkar 
ve bunların yerine yenisinin getirilmesi amacını taşır.

 ✓ Modernist eserler        merkezlidir; bireyin sıkıntıları, toplumla ve değer yargılarıyla çatışması, yalnızlaşması bu tür eserlerin 
başlıca konusudur.

 ✓ Dil ve anlatımda geleneksel anlayışlar terk edilir. Anlatımda bilinç akışı, iç konuşma,        gibi anlatım teknikleri kullanılır.

 ✓ Geleneksel metinlerdeki kronolojik zaman işleyişi, modernist eserlerde kırılır. Zaman; kişinin algısına uygun olarak geçmiş, an ve 
geleceğin iç içe geçtiği bir anlatımla sunulur. 

 ✓ Çağrışım değeri yüksek bir anlatım benimsenir. 

 ✓ Anlatımda       , mitolojik unsurlar kullanılır.

 ✓ Modernizmi esas alan eserlerde varoluşçuluk akımının etkisi gözlenir. Varoluşçuluğa göre insan önce var olur sonra özünü oluş-
turmaya çalışır. Özünü oluşturma aşamasında toplumla çatışmaya giren insan, bu hâliyle modernist eserin konusu olur.

Postmodernizm 

Metinler arasılık Çoğulculuk Kaos

Temsilcileri: James Joyce, Virginia Wolf, Franz Kafka, Umberto Eco, Albert Camus, Oğuz Atay, Latife Tekin, Hasan Ali Toptaş, 

İhsan Oktay Anar...

 ✓ Önce mimaride sonra bütün sanat dallarında etkili olan postmodernizm, “modernizmden sonra gelen” anlamına gelir.

 ✓ Batı dünyasının insanlığa ve uygarlığa karşı güvenini yitirdiği bir ortamda ortaya çıkmıştır.

 ✓ Postmodernistler,        olarak nitelendirilebilecek değerleri sorgular.

 ✓ Postmodernistlere göre evren, bir kaos olduğuna göre bunu anlamlandırmanın ya da açıklamanın mümkünü yoktur.

 ✓ Bütün kural, ilke, yasa, düzen ve âdetlere karşı bir akımdır.

 ✓ Tek bir anlam, tek bir gerçek olamayacağını; birden fazla anlam ve gerçek olduğunu savunur.

 ✓ Geçmişin kendi şartlarına uygun biçimde yaşatılmasından yana tavır sergiler.

 ✓ Kültürün bir bütünlük taşıdığını savunurken edebî romanlarla ucuz romanları aynı düzeyde kabullenir.

 ✓        savunur.

 ✓ Postmodernistler, modernizmin beraberinde getirdiklerini kabullenseler de bunlara karşı alaycı bir tavır benimsemişlerdir. 

 ✓ Sanatçılar; diğer sanatçıların eserlerinden faydalanabilir, onlardan alıntı yapabilir, onlara atıfta bulunabilir. Buna       

denir.

bugünün

birey

geriye dönüş

semboller

modernizm

Çoğulculuğu

metinler arasılık
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I. Metin II. Metin
— Seni çok bekledim. Günler, geceler boyu.

— Geldim işte, sonunda döndüm. 

— Geldin ya, beklediğim sen değilmişsin. 

Beklediğin ben değilmişim demek. Doğru, sen bir başkasını 
bekledin. Bahçede, dutun gölgesinde dizlerine yatırıp salladığın, 
gece üzerini örtüp duasını karanlığa üflediğin çocuğu, konuk 
odasının duvarındaki fotoğrafta gülümseyen delikanlıyı bekle-
din. Çünkü yakınlarının, özellikle de kocanın ölümünden sonra 
onunla yapayalnız kalmıştın bu ahşap evde. Yaşamın onun ya-
şamıydı, onun varlığından ibaretti dünyan. Gün onunla başlıyor, 
gece onunla bitiyordu. Oydu yaşadığın. Bir gün ardından bakır 
maşrapayla su döküp Paris’e yolcu ettiğin delikanlıyı, seni bıra-
kıp giderken sarsılarak ağlayanı bekleyecektin elbet, yıllar sonra 
Alâaddin’in sihirli lambasından çıkmış gibi karşınızda ansızın 
beliriveren sakallı, yorgun adamı değil.                                                                                                                                            
                   Nedim Gürsel, Dönüş

Arap İhsan bir yandan horlayıp bir yandan da salyalarını akıtan ye-
ğenine şunları söylüyordu: “Ey kör! Aç gözünü de düşlerden uyan. 
Simurg’u göremesen de bari küçük serçeyi gör. Kaf Dağı’na vara-
masan bile hiç olmazsa evinden çıkıp kırlara açıl; böcekleri, kuşla-
rı, çiçekleri ve tepeleri seyret. Bırak dünyanın haritasını yapmayı! 
Daha hayattayken bir taşı bir taşın üstüne koy. Gülleri ve bülbülleri 
göremeyip gün boyu evinde oturan adam dünyanın kendisini hiç 
görebilir mi?” 

Uyanıklar âlemindeki dayısı ona bunları söylerken uyku hâlindeki 
Uzun İhsan Efendi ise düşünde muhteşem bir korsanı görüyor-
du. Düş; yatağanlar, kılınç şakırtıları, Rum ateşi ve naralarla dolup 
taştı. Yatağanı dişlerinin arasında olduğu hâlde bu korsan, bir ge-
miye rampa ediyor; topları ateşliyor, fırtınalarda dümene asılıyor 
ve durup dinlenmeden yıldızları sayıyordu. Bu muhteşem korsan, 
dayısı Arap İhsan’dı. 

         İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası

ETKİNLİK-8

a. I. metindeki altı çizili sözcüğün anlamını taşıyan bir cümle kurunuz.

Gökyüzünde ansızın görünen karaltı, bir kuş sürüsüymüş meğer. 

b. I. metnin konusunu modernizm açısından değerlendiriniz.

c. II. metinde dünya haritası çizen Piri Reis’e gönderme yapılmış, masal unsurlarına yer verilmiştir. Bu bilgiler ışığında met-
ni postmodernizm açısından değerlendiriniz.

Postmodernizmde sanatçılar; başka sanat eserlerinden, edebî türlerden yararlanabilir, onlara atıfta bulunabilir, onlardan alıntı yapa-
bilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde II. metnin postmodernizm etkisinde yazıldığı söylenebilir.

ETKİNLİK-9

 Kendinizi aşağıda verilen sanat akımlarının birer temsilcisi olarak hayal edip bu sanat akımlarına bağlı sanat görüşünüzü 
yansıtan birer cümle yazınız.

Modernist Postmodernist Ekspresyonist
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ETKİNLİK-10

 Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 17. yy.da Fransa’da ortaya çıkan sanat akımının adı nedir? Klasisizm

b. Tiyatroda dram türünün ortaya çıkmasında etkili olan edebî akımın adı nedir? Romantizm

c.
Türk edebiyatında sembolizm ve empresyonizm akımlarının temsilcisi duru-
mundaki şair kimdir?

Ahmet Haşim

d. Realizmin şiirdeki yansıması olarak da tanımlanan sanat akımının adı nedir? Parnasizm

e. Natüralizmin kurucusu kimdir? Emile Zola

f.
Gerçekliğe tepki olarak ortaya çıkan, Türk edebiyatında da Servetifünun ve 
Fecriati dönemlerinde, Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim’in şiirlerinde ol-
dukça etkili olan edebî akımın adı nedir?

Sembolizm

g.
Türk edebiyatında Orhan Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Sabahattin Ali ve 
Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarların benimsediği sanat akımının adı nedir?

Realizm

h.
Dışa vurumculuk olarak da bilinen, dünyayı daha yaşanabilir bir yer hâline ge-
tirme amacını taşıyan sanat akımının adı nedir?

Ekspresyonizm

ı.
Sembolizmle hemen hemen aynı dönemde ortaya çıkan, benzer özellikler ta-
şıyan, daha çok resimde etkili olmuş sanat akımının adı nedir?

Empresyonizm

j.
Türk edebiyatında Latife Tekin, Oğuz Atay ve Hasan Ali Toptaş gibi sanatçıla-
rın benimsendiği sanat akımının adı nedir?

Modernizm/Postmodernizm

ÖRNEK-4 

Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kimi istersem, kimin ismini 
yazarsam o gelir. Yazmanın bu yararı var işte, küçük bir işa-
retle, canımın istediğini getiririm. İstersem fikrimi değiştiririm. 
Kim ne yapabilir? Hadi bakalım, kapının zili çalmadı, gelen gi-
den yok.

Bu parçada, postmodern romanın aşağıdaki hangi özelli-
ği vurgulanmaktadır?

A) Metinlerarası ilişkilere yer verme 

B) Anlatıcıyı kurmacanın parçası kılma 

C) Tarihî gerçekliği yeniden oluşturma 

D) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma 

E) Okuru, kurmacanın merkezine yerleştirme

(2017-LYS)

ÖRNEK-5 

Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. 
Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahra-
manları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok 
döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini ter-
cih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. 
Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi se-
yahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim: Yolun açık olsun 
Ka... Ama sizi kandırmak istemem; Ka’nın eski bir arkadaşıyım 
ve Kars’ta başına gelecekleri daha bu hikâyeyi anlatmaya baş-
lamadan biliyorum ben.

Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Romanın kurmaca olduğu okura hissettirilir. 

B) Romanın yazılma süreci metne konu edilir. 

C) Anlatıcı, kurmacanın etkin bir figürü hâline getirilir. 

D) Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir. 

E) Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur.

(2018-AYT)
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Test - 01

1. Aşağıdakilerden hangisi düşüncelerini “Roman, bü-
yük bir yolun üstünde gezdirilen bir aynadır. Kâh göklerin 
maviliğini yansıtır kâh yolun çukurunda biriken çamuru.” 
sözleriyle dile getiren yazara ait bir eserden alınmış 
olabilir?

A) Saçlarının ummanında hüzünlü nağmelerle, her mil-
letten insanlarla, her şekilden gemilerin kaynaştığı bir 
liman görür gibiyim; ezelî sıcaklığın dinlendiği sonsuz 
bir semaya o gemilerin ince ve karışık yapıları akset-
miş.

B) Omuzları öyle geniş değildi ama siyah düğmeli, yeşil 
çuha setrenin koltuk altlarına dar geldiği belliydi; kol 
ağızlarından gözüken kırmızı bilekler de herhâlde çıp-
lak durmaya alışıktı. Ayaklarında iri iri, kötü boyanmış, 
çivili kunduralar vardı.

C) Konaklarda yaşıyordun. Nadide güzelliğinle övünüyor-
dun. Cahil herif! Nihayet cezanı buldun. Melunlar, mu-
sibetler ilk ağızda göz kamaştırıcı bir hayat sürebilirler. 
Fakat hayat tabii seyrini tamamlayınca adaletin pençe-
sinden kurtulamazlar. 

D) Hiçbir yere varmayan hikâyeler yoruyor. Bir kıymık 
kadar bile içine batamadığım cemaatten uzaklaşıyo-
rum. Cenaze namazını biraz daha uzaktan izliyorum. 
Ölenin adına bir öfke filizleniyor içimde. Geride kalan-
lara, eşe dosta gönülsüz sunulan bir drama bu.

E) Cümleleri artık görülmüyor. Minik, renkli yıldızlar par-
lıyor onların yerine. Coşkuyla zıplayıp duruyorlar, o da 
koşuyor artık, şarkılar söyleye söyleye çoğalttığı yıldız-
lardan göz kamaştırıcı bir tünel yapıyor. 

2. (I) Romantizme tepki olarak ortaya çıkan realizm, natü-
ralizm ve parnasizm; sanat anlayışları bakımından birbi-
rine yakın akımlardır. (II) Realizm ve natüralizm, roman 
ve hikâyede etkili olurken parnasizm, şiirde etkili olmuştur. 
(III) Çoğunlukla realizmin şiirdeki karşılığı olarak tanım-
lanan parnasizmde dış dünyaya ait gerçekler, gözlemler 
şiire yansır. (IV) “Toplum için sanat” anlayışıyla hare-
ket eden parnasyenlerin şiirlerine bu yüzden karamsar 
bir hava hâkimdir. (V) Bireyin duygu ve hayallerinin şiire 
yansımasına karşı olan parnasyenler; bilim, fen, tarih ve 
doğa alanlarıyla ilgilenmiş, bu doğrultuda eserler kaleme 
almışlardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Aşağıdaki sanatçı-sanat akımı eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Latife Tekin - Postmodernizm

B) Turgut Uyar - Sürrealizm

C) Marcel Proust - Modernizm

D) Franz Kafka - Fütürizm 

E) Albert Camus - Egzistansiyalizm

4. (I) Sürrealistler bireyin bilinçaltına yönelmiş, bilinçaltını 
eserlerine taşımayı hedeflemişlerdir. (II) Bunda insanın 
asıl benliğinin bilinçaltında gizli olduğu anlayışı etkilidir.  
(III) Sanat anlayışlarını Andre Breton’un bilinçaltı konusun-
daki düşünceleri etrafında şekillendirmişlerdir, bu yüzden 
de Andre Breton bu akımın kurucusu olarak kabul edilmiş-
tir. (IV) Sürrealizm, daha çok şiirde etkili olmuş bir akımdır. 
(V) Bilinçaltının şiire yansımasını engelleyecek her türlü 
kuralın karşısında yer almış öyle ki yazım ve noktalama 
kurallarına uyma eğilimi bile taşımamışlardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?

A) I  B) II  C) III  D) IV E) V

5. Aşağıdakilerden hangisi ekspresyonizmle ilişkilendi-
rilemez?

A) I. Dünya Savaşı öncesi yıllarda, Almanya’da ortaya 
çıkmış sanat akımıdır.

B) Ekspresyonistler hem bireyi değiştirmek hem de ona 
estetik zevk kazandırmak amacındalardır.

C) Realizm, natüralizm ve sembolizmin ortaya koyduğu 
gerçeklik anlayışına karşıdır.

D) İnsanı yaşadığı toplumdan ayrıştırır, bu yüzden bireyci 
bir sanat akımıdır.

E) Faydacı bir sanat anlayışına sahip ekspresyonistler, 
yoğun bir anlatımı benimsemişlerdir.

Edebiyat ve Toplum İlişkisi • Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi
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6. Sanatkâr; hangi devir, mezhep, meşrep ve sanat an-
layışına sahip olursa olsun eserinde birtakım konuları ele 
alacaktır. Bu konular -doğrudan doğruya veya dolaylı da 
olsa- o toplumun meseleleri çerçevesi içinde kalacaktır. 
Yani sanat eseri, toplumun mevcut ya da geçmişteki du-
rum ya da hayatını; bu hayatın uyum veya çelişkilerini, 
güzellik veya çirkinliklerini, gerçek veya hayallerini, sıkıntı 
veya ümitlerini estetik bir yapı içinde dikkatlere sunacaktır.

Bu parçadan,

I. Toplumsal olaylar, sanatçının hayat felsefesi ve sanat 
anlayışı doğrultusunda sanat eserine yansır.

II. Sanatçının eserinde işlediği konu, uzaktan ya da 
yakından toplumla ilgilidir.

III. Sanat eseri, geçmişi ya da içinde bulunulan zamanı 
her yönüyle güzel duygular uyandıracak şekilde su-
nar. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

7. Sanat akımlarıyla ilgili aşağıdaki cümlelerin “Doğru 
(D)-Yanlış (Y)” değerlendirmelerinden hangisi yan-
lıştır?

A) Klasisizm 17. yy.da ortaya çıkmış; 19. yy.da Türk ede-
biyatında özellikle tiyatroda etkili olmuştur. (D)

B) İzlenimcilik anlamına gelen empresyonizmin Türk ede-
biyatındaki temsilcisi Cenap Şahabettin’dir. (D) 

C) Romantizm, özellikle şiir ve tiyatroda etkili olmuş ro-
mantizmde roman ihmal edilmiştir. (Y) 

D) Türk edebiyatında realizm, Tanzimat Dönemi’nde ve 
Servetifünun edebiyatında etkili olmuştur. (Y) 

E) Realizmin devamı niteliğindeki natüralizmin kurucusu 
Emile Zola’dır. (D)

8. • Olaylara bir bilim insanı gibi yaklaşır, eserlerinde 
deneysel metodu kullanır.

• Olayları, güzel-çirkin ve iyi-kötü ayrımı yapmadan ol-
duğu gibi aktarır. 

• Tasvir ve gözlem, eserlerinin vazgeçilmez parçasıdır.

Bu özelliklere sahip bir sanatçı aşağıdaki sanat akım-
larından hangisini benimsemiş olabilir?

A) Realizm B) Natüralizm  C) Parnasizm

D) Romantizm E) Klasisizm

9. Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi’nin önde gelen sa-
natçılarından biri olan Recaizade Mahmut Ekrem, şiirde 
romantizmi benimserken romanını realizm doğrultusunda 
kaleme alır. Öyle ki tek romanı Araba Sevdası, Türk ede-
biyatında ilk realist roman olarak kabul edilir. 

Bu durum sanat akımlarının aşağıdaki özelliklerinden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Bir sanat eseri, birden fazla sanat akımının özelliğini 
taşıyabilir.

B) Sanat dünyasında, aynı anda birden fazla sanat akımı 
etkili olabilir.

C) Bir sanatçı, birbirinden farklı sanat akımlarından et-
kilenebilir.

D) Ortaya çıkışlarında devrin sosyal ve siyasi yapısı etki-
lidir.

E) Birbirinden farklı sanat dallarında etkili olabilir.
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YAZIM KURALLARI
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

 ✓ Cümleler büyük harfle başlar: Heykelin karşısında dikili-
yor bir adam.

 ✓ Dizeler büyük harfle başlar: Bakakalırım giden geminin ar-
dından / Serde erkeklik var ağlayamam (Orhan Veli Kanık)

 ✓ Özel isimler büyük harfle başlar: Kışı Kars’ta karşıladı, 
karlar altında.

• Kişi ad ve soyadları: Türk edebiyatının güçlü şairlerin-
den biridir Tevfik Fikret.

• Kişi adlarının başında ve sonunda kullanılan unvan, 
saygı sözleri, lakaplar: Türkan Hanım’ın konuşması 
oldukça etkileyiciydi.

• Cümle içinde özel adın yerini tutan makam ya da 
unvan adları: Kaza yerine gelen Kaymakam, yetkililer-
den olayla ilgili bilgi aldı.

• Hayvanlara verilen adlar: Miniş, Beyaz’ı evde istemi-
yor.

• Ulus, boy, lehçe, şive, dil adları: Kaç kişi Türkçenin 
inceliklerinden haberdar ki?

• Din, mezhep ve bunlara aitlik bildiren adlar: Burada 
Müslümanlarla Hristiyanlar devlet kurmuş.

• Devlet adları: Kültürel, sanatsal olaylarda da Türki-
ye’nin adı anılmalı.

• Din ve mitoloji ile ilgili adlar: Dervişler Allah’a ulaş-
mayı amaçlamışlardır.

“Tanrı, Allah, İlah” kelimeleri özel isim olarak kullanıl-
madıklarında küçük harfle başlar: Çok tanrılı dinlerle il-
gili ödev hazırlayacakmış.

• Terim anlamda kullanılan gezegen adları: Bilim in-
sanları Güneş’in zararlı etkilerinden en az seviyede et-
kilenmenin yollarını araştırıyor.

• Düşünce, hayat tarzı vb. anlamlar kazanan yön ad-
ları: Osmanlı, Lale Devri’nde yüzünü Batı’ya döner.

• Yer adları ve yer adlarından sonra gelen “deniz, dağ, 
göl” gibi tür bildiren adlar: Yıllarca Van Gölü’nde bir 
canavar yaşadığına inandılar.

Yer adına ait olmayıp onunla tamlama oluşturacak 
şekilde kullanılan “köy, ilçe, il” gibi adlar küçük harfle 
başlar: Âşık Mahzuni Şerif, Hacıbektaş ilçesine defnedildi.

• Kurum, kuruluş adları: Sağlık Bakanlığından gelen 
yazı herkese dağıtıldı.

• Kitap, dergi, eser adları: Senin şiirlerini Varlık dergisi-
ne gönderdik.

Dergi ve gazete adlarına dâhil olmayan kelimeler kü-
çük harfle başlar: Pek çok yazar Hürriyet gazetesinden 
ayrıldı.

• Ulusal, resmî, dinî bayramlarla kutlama ve anma 
günleri: Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

• Tarih, çağ, olay ve dönem adları: Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu, Millî Edebiyat Dönemi sanatçısıdır.

• Özel adlardan türetilen bütün adlar: Ayça, İspanyolca 
öğrenmeye karar verdi.

• Belirli bir tarih bildiren gün, ay adları: 13 Eylül Pazar-
tesi günü toplantı yapılacak.

Özel adlar, kendi anlamlarının dışında yeni bir anlam 
kazanmışlarsa büyük harfle başlamaz: Gramofonda hi-
caz bir şarkı çalıyor. 

Cümlede özel adların yerine kullanılan “o” zamiri bü-
yük harfle başlamaz: Halkı ona inanmış, Kurtuluş Sava-
şı’na destek vermişti. 

Para birimleri büyük harfle başlamaz: Pek çok Avrupa 
ülkesinde avro kullanılıyor.

Sayıların Yazımı

 ✓ Ölçü, istatistiki veri, saat, para bildirmiyorsa sayılar 
yazı ile de yazılabilir: Sınıfta dokuz / 9 öğrenci var.

 ✓ Dört ve daha fazla basamaklı sayılar yazılırken “bin, mil-
yon” gibi ifadeler yazıyla yazılabilir: O bilgisayara sahip 
olabilmem için 3 bin liraya ihtiyacım var.

 ✓ Birden fazla sözcükten oluşan sayıların sözcükleri mali 
bir değeri olmadıkça ayrı yazılır: Üç yüz altmış beş gün 
boyunca seni özlemek…

 ✓ Sıra sayıları hem rakam hem de yazıyla yazılabilir. Ra-
kamla yazıldığında “-ıncı” ekinin yerine (.) kullanılır:

• Sınavı kazananlar listesinde 5. sıradaymış. / Sınavı ka-
zananlar listesinde beşinci sıradaymış.

 ✓ Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılır: Her biri-
miz beşer cümle çözümledik.

 ✓ Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.
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Kısaltmaların Yazımı

 ✓ Ülke, kurum, kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısalt-
maları; her sözcüğün ilk harflerinin büyük yazılmasıyla ya-
pılır. Bunların dışındaki özel adların kısaltmalarında ilk harf 
büyük, diğerleri küçük yazılır ve kısaltmanın sonuna nokta 
konur. 

 ✓ Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta işareti kullanıl-
maz. Bu kısaltmalara getirilen çekim eklerinde kısaltmadaki 
son harfin okunuşu esas alınır. 

• O makaleyi ancak TDK’nin kütüphanesinde bulabilirsin.

 ✓ Küçük harfle yapılan kısaltmalarda sözcüğün okunuşu 
esas alınır.

• Romanı İng.den Türkçeye çeviren kimdi?

 ✓ Cins adların kısaltılmasında kelimenin temel harfleri alınır 
ve kısaltma küçük harflerle yapılır. Kısaltmanın sonuna 
nokta konur. 

• Göksu Mah.nde oturuyor.

 ✓ Kısaltmaya getirilecek çekim eklerinin yazımında kelime-
nin okunuşu esas alınır. Kısaltmanın sonunda nokta işareti 
kullanıldığı için kısaltmaya getirilen eki ayırmak için kesme 
işareti kullanılmaz. 

 ✓ Ölçü birimlerinin kısaltmalarında uluslararası yazım esas 
alınır. Bu kısaltmaların sonunda nokta kullanılmaz.

• Şehre ulaşmak için 3 km yol gitmemiz gerekiyor.

Büyük harflerle yapılan kısaltmalardan sadece “T.C.” ve 
“T.” kısaltmalarında nokta kullanılır.

“ki” nin Yazımı

Bağlaç Olan ki Sıfat Yapan -ki İlgi Zamiri Olan -ki

Kendisinden önce gelen sözcüklerden ayrı yazı-
lır. Genellikle cümleleri birbirine bağlamak ama-
cıyla kullanılır.

Kendisinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır. 
Eklendiği sözcük sıfat görevi üstlenir. Bulunma 
hâl eki almış adla kullanılabileceği gibi yalın hâl-
deki adla da kullanılabilir.

Kendisinden önce gelen sözcüğe bitişik yazı-
lır. Ad tamlamalarında, tamlanan unsurun yerini 
tutar. Bu yüzden ilgi zamiri olarak adlandırılırken 
aynı zamanda aitlik eki olarak da adlandırılır. İlgi 
ekinden (-in) sonra kullanılır.

Soruları çözmeye başlamıştım ki telefonum 
çaldı.

Tepedeki çimenlikten seyredelim dünyayı.
Tepedeki çimenlik
   sıfat         ad
Şu karşıki dağda kar var duman yok.

Ebru’nun adı listede vardı fakat Kemal’inki 
yoktu.
(Kemal’inki sözüyle Kemal’in adı kastedilmiştir. 
“Adı” sözcüğü isim tamlamasında tamlanan du-
rumundadır ve bu sözcüğün yerini “-ki” ilgi za-
miri tutmuştur.)

“Sanki, oysaki, meğerki, belki, hâlbuki, çünkü, mademki, illaki” sözcüklerinde “ki” bağlaç olduğu hâlde sözcüğe bitişik yazılır.

“de” nin Yazımı

Bağlaç Olan de Bulunma Hâl Eki Olan -de

Kendisinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Büyük ünlü uyumuna 
uyarak “de, da” şeklinde kullanılabilir. Ünsüz benzeşmesine göre “te, ta” 
şeklinde kullanılmaz.

Kendisinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır. Büyük ünlü uyumuna 
uyum sağlayarak “de, da” ünsüz benzeşmesine uğrayarak “-te, -ta” 
şeklinde kullanılabilir.

Romanlarının yanı sıra çok sayıda şiir de yazmış. Bir kedi ağaçta kalmış, acı acı miyavlıyor.
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ETKİNLİK-11

a. Aşağıda verilen yönergeler doğrultusunda ki’li cümleler kurunuz.

1. “ki”nin bağlaç olduğu cümle:       

2. “-ki”nin aitlik eki göreviyle kullanıldığı cümle:        

3. “ki”nin sıfat yapan ek olduğu cümle:       

b. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcüklerden sonra getirilecek “da/de”yi, üstlendiği göreve uygun şekilde yazınız.

1. Kelebek….        birtakım fiziksel ve ruhsal özelliklere sahiptir ve bunların tümü onun varlığını oluşturur. 

2. Profesör Rok, ayağa kalktı ve bitişik oda        bir adam gördü.

c. Aşağıda verilen cümlelerdeki büyük harflerin yanlış kullanımından kaynaklanan yazım yanlışlarını belirtiniz.

 1. Bir Ay doğar ilk akşamdan geceden. 

 Terim anlamıyla kullanılmadığı için “ay” sözcüğü küçük harfle yazılmalıdır.

 2. Rehberimiz, şehrin Doğu yakasına gidemeyeceğimizi çünkü oranın pek de güvenli olmadığını söyledi.

 Yön bildirdiği için “doğu” sözcüğü küçük harfle başlatılmalıdır.

 3. Edebiyat okuyan her öğrencinin Sözcükler Dergisi ’ni takip etmesi gerektiğini söylerdi Aysun Öğretmen.

 “Dergi” sözcüğü özel isme dâhil olmadığı için büyük harfle başlatılmamalı, gelen ek kesme işaretiyle ayrılmamalıdır.

 4. Tanzimat döneminde aydınlar batıdan çevirdikleri eserlerle düşünce hayatına yön verdiler.

 

Batı sözcüğü medeniyet anlamıyla kullanıldığı için büyük harfle başlamalı, sözcüğe getirilen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır. 
“Dönem” sözcüğü bir edebî dönemin adında yer aldığından büyük harfle başlatılmalı, sözcüğe getirilen çekim eki kesme işaretiyle 
ayrılmalıdır.

 5. Evi kiralarken 500 Dolar kapora ödemiş.

 Para birimlerini bildiren sözcükler cümle içinde küçük harfle başlatılmalıdır.

Öyle bir ağlasam ki dünya mutsuzluk nedir bilmese.

Seninkini dolaba koydum.

Duygularındaki değişim yüzüne yansıyor.

de

da

Soru Ekinin Yazımı

 ✓ Soru eki “-mi”dir. Hem isimlere hem de fiillere gelebilen tek 
çekim ekidir ve her zaman kendisinden önceki kelimeden 
ayrı yazılır.

• “Sahi senden mi doğdum anne? / Yollar, nehirler, kuş-
luk vakitleri dururken / Bir insandan mı doğar bir ço-
cuk?”

İkilemelerin Yazımı

 ✓ İkilemeleri oluşturan sözcükler ayrı yazılır.

• Dertli dertli öten bülbül bozuldu mu bağların, hani?

Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı

 ✓ Anlamı güçlendirmek amacıyla sıfat ya da zarf göreviyle 
kullanılan pekiştirilmiş sözler bitişik yazılır.

• Masmavi bir bahar dışarıda bizi bekler.

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler

 ✓ “Etmek, olmak, eylemek, kılmak” yardımcı eylemleriyle ku-
rulan birleşik fiiller, birleşme sırasında ses olayı meydana 
geliyorsa bitişik, gelmiyorsa ayrı yazılır.

• Alışveriş merkezlerinde çalışmanın zorluklarından söz 
etti.

• Zannetme ki bu konu burada kapandı. (zannetme < zan 
+ et – me ikinci “n” sesi türemiştir.)

 ✓ Birleşik sözcükleri oluşturan sözcüklerden her ikisi ya da 
ikincisi anlam kaybına uğramıyorsa sözcükler ayrı yazılır.

• Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar: Sen hiç 
ateş böceği gördün mü?

• Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar: Mum çi-
çeğinin bütün evi sarışını yıllarca izledik. 
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• Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birle-
şik sözcükler: Tema sanat eserinin yapı taşıdır, bütün 
yapı onun üzerine kurulur. 

• Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kuru-
lan birleşik sözcükler: Mutlaka bir çözüm yolu bula-
cak ve seni bu dertten kurtaracağız. 

• Yol ve ulaşımla ilgili birleşik sözcükler: Çocukların 
neşesini Arnavut kaldırımlı dar bir sokakta resmetmiş. 

• Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik sözcükler: 
Dil bilgisi konularında herkesten daha iyiydi çünkü 
uzun zamandır şiir yazıyordu. 

• Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik sözcükler: 
Doktorlar göz yuvarında bulunan sinirlerin zarar gör-
müş olabileceğini söyledi. 

• Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik 
sözcükler: Çocukluk çağımın bayramlarının hatırası 
badem şekerleriyle canlanır. 

• Gök cisimleri: Kuyruklu yıldızı onunla öğrenmiş, yıl-
dız kayarken ilk dileğimi onunla tutmuştum. 

• Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle 
kurulan birleşik sözcükler: Aile fertlerinin en karakte-
ristik yanı, çıkık elmacık kemikleriydi. 

• Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak 
üzere bitki, hay van ve nesne adlarıyla kurulan bir-
leşik sözcükler: Kime sorsam o, çetin cevizdir; kolay 
kolay söze gelmez, dedi. 

• Zamanla ilgili birleşik sözcükler: Bütün çalışanlarıyla 
hafta başında toplantı yapar, haftaya güzel dileklerle 
başlardı. 

 ✓ “-r, -mez, -an” sıfat-fiil ekleriyle sıfat tamlaması şeklinde 
oluşturulan birleşik sözcükler ayrı yazılır.

• Bakar kör, iki saattir nereye bakıyor da beni görmüyor.

 ✓ “Renk” sözcüğü ya da renk adlarından biriyle tamlama 
oluşturacak şekilde kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır.

• Perdeler için altın rengi bir kumaş beğenmiş.

 ✓ “İç, dış, sıra” sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler 
ayrı yazılır.

• İlgilenenler için yurt dışı turlarımız başlamıştır.

 ✓ Somut olarak yer bildiren “alt, üst” sözcükleriyle oluşturulan 
birleşik sözcükler ayrı yazılır.

• Su altı fotoğrafçılığına merak salmış.

 ✓ “Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, 
küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift” sözcüklerinin 
başa geldiği birleşik sözcükler ayrı yazılır.

• Ön yargılar bireyin sosyalleşmesine engeldir.

Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler

 ✓ Birleşirken ses düşmesine uğrayan sözcükler bitişik yazılır.

• İki küs arkadaş birbirini tanımıyormuş gibi davrandı.

 ✓ Bazı tek heceli Arapça, Farsça sözcüklerle “etmek, olmak, 
eylemek, kılmak” yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiil-
ler bitişik yazılır.

• Hırsızlar, kuyumcuyu darbetmiş sonra da hızla olay 
yerinden kaçmışlardı.

 ✓ Sözcükler birleşirken sözcüklerin ikisi ya da sözcüklerden 
ikincisi anlam kaybına uğruyorsa bitişik yazılır.

• Baharda hanımeli kokusu sarar bu bahçeyi.

 ✓ Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır.

• Çocukluğunun geçtiği evin yerinde bir gökdelen görün-
ce donakaldı.

 ✓ Bir ya da iki sözcüğü emir kipiyle çekimlenmiş sözcükler 
bitişik yazılır.

• Her akşam kapkaç haberi duymaktan bıkmadık mı?

 ✓ İkinci sözcüğü “-an, -maz, -ar, -mış” sıfat-fiil ekleriyle ku-
rulan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

• Sahildekiler cankurtaranı çağırdılar.

 ✓ Her iki sözcüğü de “-dı, -r” ekini almış, kalıplaşmış sözcük-
ler bitişik yazılır.

• Köyde sadece birinin biçerdöveri var.

 ✓ İkinci kelimesi -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaş-
mış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik sözcükler 
bitişik yazılır.

• Onların çıtkırıldım çocuklarının yanında kendimi dün-
yanın en kaba insanı olarak görüyorum.

 ✓ Ara yönler, “hane, ev, baş, başı” sözcükleriyle kurulan bir-
leşik kelimeler bitişik yazılır.

• Uzun zamandır yayınevinde çalışıyor. 

• Olayın elebaşı kim?

• Kuzeydoğudan esen sert rüzgâr çiçekleri döktü.
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 ✓ Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

• İşten eve dönerken ayaküstü bir uğrayayım dedim.

 ✓ Farsça, Arapça kurallara göre oluşturulan sözler bitişik yazılır.

• Çok acıkan amcam ehvenişer ilan ettiği lokantaya daldı.

 ✓ Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır.

• “Karadutum, çatal karam, çingenem…”

 ✓ Müzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır.

• Radyoda acembuselik makamında bir şarkı…

Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Sözcükler

 ✓ Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcükleri ayırt etmek için uzun okunan ünlüler düzeltme işaretiyle yazılır.

• Konser için bekliyoruz ama hâlâ kapılar açılmadı. / Hala dediği kişinin aslında ona yabancı olduğunu anlamış.

 ✓ Arapça ve Farsçadan dilimize girmiş kimi sözcüklerle özel adlarda ince “g, k” ünsüzlerinden sonra gelen “a ve u” ünlüleri düzeltme 
işaretiyle yazılır.

• Uzun süre hayattan şikâyet etmek yerine onunla mücadele ediyor.

 ✓ Kişi ve yer adlarında ince “l” ünsüzünden sonra gelen “a, u” ünlüleri düzeltme işaretiyle yazılır.

• Nalân uzun bir aradan sonra yeniden resim yapmaya başladı.

 ✓ İyelik ve belirtme ekleriyle karışmasını engellemek amacıyla nispet eki (-i) düzeltme işaretiyle yazılır.

• Tarihî araştırmalar gösteriyor ki geçmiş, bugünü şekillendirmede önemli bir kaynaktır. 

ETKİNLİK-12

a. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

 1.   İkileme oluşturmak amacıyla kullanılan soru eki       yazılır.

 2.  Düzeltme işareti, ince “g ve k” ünsüzlerinden sonra gelen “       ve      ” ünlülerinin yazımında kullanılır. 

 3.  Zarf-fiil ekleriyle kurulan kurallı birleşik fiilleri oluşturan sözcükler        yazılır.  

 4.  Birleşen sözcüklerden hiçbiri ya da ikincisi gerçek anlamını kaybetmiyorsa sözcükler        yazılır. 

 5.   Birleşik sözcüklerde “alt, üst” sözcükleri soyut anlam kazanmışsa diğer sözcükle        somut anlamda kullanılırsa         
yazılır. 

b. Aşağıdaki tabloda verilen yazımı yanlış sözcüklerin doğru yazımını karşılarına yazınız.

 

1 6

1 6

1 6

1 6
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Test - 02Yazım Kuralları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Türk şiirlerinin de yabancı dillere çevrilmesine ön ayak 
oluyor.

B) Oraya gönderecek senden başkasını bulamadılar mı?

C) Uçaktan fırlatılan küçük kâğıtları yakalamak için koş-
tururduk.

D) Önümüzde çorak bir ova, koskoca Anadolu yaylası 
vardı.

E) İnsanın kalbi ve duyguları hiçbir zaman değişmez.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazı-
mında bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Kolye için seçtiğim boncuklar 30 gr. geldi.

B) Çocukluk arkadaşım hâlâ Çınar Sok.ta oturuyor.

C) Derslerinde TDK’nin sözlüklerini kullanıyor.

D) Hastalar, Dr. Ahmet Bey’in kapısını aşındırıyor.

E) TBMM’nin açılışında bütün bakanlar hazır bulundu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında 
bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Ankara’ya geldiğimizin 5. gününde ayaz nedir öğren-
dik.

B) Okulun kütüphanesine, düzenlenen kampanyayla bin 
altı yüz kitap kazandırdık.

C) O gün konserde rahat 2 bin kişi vardı ve hepsi bütün 
şarkılara eşlik etti.

D) Şiir dinletisinde okunmak üzere her birimiz 2’şer şiir 
seçtik.

E) Bilgisayar kullanımıyla ilgili düzenlenen ankete 800 kişi 
katılmış.

4. (I) “Üstesinden gelebilir misin?” diye sordun. (II) Bahçe-
de ki çiçeklere bakıyordum camdan, cevap vermedim. 
(III) Sensizliği henüz bilmiyordum, sensizliğe katlanabili-
rim sandım. (IV) Sonra çaylarımızı yudumladık, yaşadık-
larımızdan sözederek. (V) Uykusuz gecenin yorgunluğu 
üzerimizde düşüncelere daldık.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
yazım yanlışı vardır?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV 

D) III ve IV  E) IV ve V

5. Sonradan anladım ki  sokağa baktığımızda da  gözlerimi-

zi yumup içimize döndüğümüzde de  her birimizin gördüğü 

birbirinden farklı. Hele benim ki… Ah! Balkonum olsaydı 

da  anlatsaydı…

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinin ya-
zımı yanlıştır?

A) I   B) II     C) III  D) IV E) V

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yok-
tur?

A) Hayatını düğüm düğüm eden elindeki yüzzükle oynu-
yordu kadın.

B) İşyerinde mecbur kalmadıkça kimseyle konuşmuyor, 
kimsenin yüzüne bakmıyordu.

C) Dün gibi hatırlıyorum, papuçlarını çıkarıp denize yürü-
dün benimle.

D) Şu dar sokakta, bir köşe başında sen çık karşıma ye-
niden. 

E) Küçücüktü çantası, ne bir hayal ne de bir düş sığmıştı 
çantasının içine.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Ankara Lisesinde felsefe öğretmenliği yapan şair, son-
radan öğretmenliği bırakır. 

B) Her sabah Güneş’in doğuşunu izliyor, bir yıldızın gece 
parlaması gerekmez mi diyordu.

C) Köylüler, yaşadıkları sıkıntıları anlatabilmek için sabır-
sızlıkla Kaymakam’ı bekliyorlardı.

D) Cennet teyzem bütün çocuklarını okutmuş, kendi ken-
dine de okuma yazma öğrenmişti.

E) Radikal gazetesinde muhabir olarak işe başlamış, 
daha sonra gazetenin editörü olmuştu.

I II

III

IV

V
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Test - 02

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin 
kullanılmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı 
yoktur?

A) Gezi güzergahını belirledikten sonra yolculuk için ha-
zırlıklara başlandı.

B) Gün doğmadan çıktığı evine hala dönememiş, oradan 
oraya koşturmaktan yorgun düşmüştü.

C) Yazar, tarihi olaylara bir bilim insanı gibi yaklaşıyor, 
gerçeklikten uzaklaşmamaya çalışıyordu.

D) Yollardaki buzlanmaya karşı herkesi dikkatli olmaları 
yönünde uyardılar.

E) Rengarenk çiçekler içinde o güzelim kuşu fark etmek 
bir ayrıcalıktı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün 
yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Araba yokuşlu dağ yollarında güçlükle ilerliyor, bu da 
yolcuları endişeye sevkediyordu.

B) Gemi okyanusta ilerlerken mürettebat, köpek balığı 
görmenin hayalini kuruyordu.

C) Huzurevinde kalan yaşlıları sık sık ziyaret ediyor, on-
lara ufak tefek hediyeler de götürüyordu.

D) Havuzun kenarındaki akşamsefaları bahçenin hava-
sını değiştiriyor, bahçeye güzellik katıyordu.

E) Derginin başyazarı olmak sanıldığı gibi kolay bir şey 
değildi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımıyla 
ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Türkçenin değeri anlaşılmadıkça sesimizi dünyaya 
Türkçe duyuramayız.

B) Bilimsel düşünceyi yaşamlarına hâkim kılan Batılılar, 
gün geçtikçe güçlendiler.

C) Sinemler, ders çalışmak için evden çıkmış fakat geve-
zelik etmekten ders çalışamamışlardı.

D) Almanya’ya giden işçiler, yıllar sonra memleketlerine 
döndüklerinde bekledikleri ilgiyi göremediler.

E) Kızılırmak nehrinin kıyısında çoluk çocuk toplanmış, 
anılarında yer eden bir piknik yapmışlardı.

11. Ne yapacağımı enikonu  şaşırmış durumdayım. Acele yola 

çıkmam gerekiyordu. Ağır bir hasta, on mil uzaklıkta ki bir 

köyde beni bekliyor; sert bir tipi ise onunla aramdaki geniş 
mekânı  dolduruyordu. Bir arabam vardı; hafif, tekerlekleri 

büyük, tam bizim köyün yollarına göre. Paltoma bürünmüş, 
elimde çanta, yola çıkmaya hazır avluda dikilmeye başla-
mıştım. Gel gelelim  at yoktu arabaya koşacak, at!

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangilerinin 
yazımı yanlıştır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve V 

D) III ve IV E) IV ve V

12. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden 
hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Kuşlar git gide uzaklaşıyor bu şehirden, bu iklimden, 
insanlardan.

B) Onunla açık açık konuşacağım, içimdekileri bir bir söy-
leyeceğim. 

C) Hayatının son günlerini masmavi bir gökyüzü altında 
yaşamak istiyor.

D) Her sabah karanlık mı karanlık yollardan geçip servise 
binmek zorunda kalıyor.

E) Çocukların arkasından güle güle gidin, diye bağırırken 
mahalleyi ayağa kaldırdı.

I

II

III IV

V
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NOKTALAMA İŞARETLERİ

Nokta (.)

 ✓ Cümlenin sonuna konur: Kitap okurken beğendiğim cümleleri küçük kâğıtlara yazıyorum.

 ✓ Rakamlardan sonra        bildirmek için kullanılır: Listedeki 2. kitap neydi?

 ✓        yapılan kısaltmaların sonunda kullanılır: Av. Nermin Güçlü, kadınların haklarını 
savunmaya devam ediyor.

 ✓ Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayılardan sonra kullanılır: 26.05.2017 tarihin-
de, Ankara’da doğmuş.

 ✓ Saat ifadelerinde saat ve dakikayı ayırmak için sayılar arasına konur: Yarın 
15.30 treni ile Eskişehir’e gidiyorum.

 ✓ Sayıların basamaklarını ayırmak için kullanılır: Bu sene kitaptan 3.500 adet basılmış.

 ✓ Madde işareti olarak kullanılan sayı ya da harflerden sonra kullanılır:

• Türk edebiyatı 3 ana döneme ayrılır:

A. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

B. İslami Devir Türk Edebiyatı

C. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

 ✓ Genel ağ adreslerinde kullanılır: Sözlüklere, TDK’nin www.tdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Virgül (,)

 ✓ Cümlede birbiri ardınca sıralanan        sözcük ya da söz grupları arasında kullanılır: Sabahattin Ali, Orhan Kemal, 
Yaşar Kemal, Fakir Baykurt toplumcu gerçekçi yazarlardır.

 ✓ Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır: Kitaplarını çantasına yerleştirdi, kabanını giydi, şapkasını taktı, dışarı çıktı.

 ✓ Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş        belirtmek için kullanılır: Çeltikçiler, başlarını otomobillerin pencerelerin-
den çıkarıp sevinçle dükkâncıları selamlıyorlardı.

 ✓ Ara sözleri, ara cümleleri ayırmak için ara sözün başında ve sonunda kullanılır: Genç bir adam, yirmi üç yirmi dört yaşların-
da, sokaktaki çocuklara bir şeyler anlatıyordu.

 ✓ Anlamı güçlendirmek amacıyla yinelenen sözcükler arasında kullanılır: Ağlasam, ağlasam, ağlasam…

 ✓ Tırnak içinde yazılmayan        sonra kullanılır: Yarın sinemaya gidelim, dedi.

 ✓ Kendinden sonraki cümleye bağlanarak ret, onay, kabul, teşvik bildiren “evet, hayır, peki, yok” vb. sözcüklerden sonra 
kullanılır: Hayır, o vazoyu ben kırmadım.

Virgül; zarf-fiil ekini almış sözcükten, şart ekinden, “de, ve, veya, yahut, ya… ya, hem… hem...” bağlaçlarından sonra kullanılmaz. 

Noktalı Virgül (;)

 ✓ Cümlede virgülle birbirinden ayrılmış tür ya da takım adlarını birbirinden ayırmak için kullanılır: Sözcükler türlerine göre 
isim, sıfat, zarf, zamir, fiil; yapılarına göre basit, türemiş, birleşik olarak sınıflandırılır.

 ✓ Ögeleri arasında virgül bulunan        cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır: Bir hafta boyunca Türkçe, matematik 
testi çözmüş; doğru cevapları arttıkça sevinmişti.

 ✓ İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılabilir: Yazarlar; sıradan insanların 
yaşamlarını, hayallerini, duygularını eserlerine taşımışlardır.

 ✓ Anlam karışıklığına neden olacak durumlarda        sonra kullanılır: Ahmet; Ayşe, Sıla ve Elif’in en yakın arkadaşıdır.

sıra

Küçük harflerle

eş görevli

özneyi

alıntı cümlelerden

sıralı

özneden
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ÖRNEK-6 

Dünya’nın merkezine ulaşmak için binlerce kilometre içe-
ri doğru yol almak gerekir. Merkeze doğru ilerlerken sıcaklık 
dayanamayacağımız kadar, yaklaşık altı bin derece, yükse-
lir. Bu sebeple Dünya’nın merkezine gidip, orada araştırmalar 
yapıp dönmemiz kesinlikle mümkün değildir. Hatta bir makine, 
bir robot göndermemiz bile imkânsızdır. Çünkü göndereceği-
miz robot basınç sebebiyle parçalanır, sıcaklıktan dolayı yanar.

Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin 
kullanımı yoktur?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arası-
na konur.

B) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına 
ve sonuna konur.

C) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden 
sonra konur.

D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi be-
lirtmek için konur.

E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

(2021-TYT)

ÖRNEK-7 

Anadolu’da hangi büyücek kasabaya (I) adım atsanız tu-
luat tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Hiç değilse çarşı 
duvarlarında kafilenin yakın zamanda buraya konup göçtü-
ğünü gösteren (II) solmuş ve yırtık bir ilana tesadüf edersiniz. 
Oyunlar kasabanın tiyatrosunda (III) köy meydanında yahut en 
büyük kahvede sergilenir. Ahali için arkalıksız kahve iskemle-
leri (IV) üç beş masa; oyuncular için yerden birkaç karış yüksek 
bir sedir (V) delik deşik iki boyalı perde yeter de artar bile.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül ge-
tirilemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

(2020-TYT)

ETKİNLİK-13

a. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

 1.  Bir gün bir rehber çıktı (  ) Aspendos’un restorasyonu için bazı şeyler söyledi (  ) Oysa onun ilk restorasyonunu I (  ) Alaeddin 
Keykubat zamanında Selçukluların gerçekleştirdiğini biliyoruz (  ) 

 2.  Sen hem güzel hem zeki bir kızsın (  ) çok kitap okuyacağına (  ) bilgili ve insanlara yararlı bir hanımefendi olacağına inanı-
yorum (  ) 

 3.  Serçeler (  ) soğuk kış günlerinde konacak bir ağaç bulamadıklarında araba tekerlerinin üstüne konuyor (  ) onların her za-
manki neşeli hâllerinin yerini ürkek bir bekleyiş alıyordu (  ) 

 4.  İstanbul-Eskişehir treni saat 16 (  ) 45’te hareket edecek (  ) üç saat içinde Eskişehir’de olacak. 

b. Aşağıda verilen cümledeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını yazınız.

Pencereden görünen deniz manzarası için gidip iki adet, karşılıklı oturabilecekleri, belki de kişiye özel denmeli, koltuk aldılar.

Virgül:1.

2.

3.

Eş görevli söz gruplarını ayırmak için kullanılmıştır.

Ara sözü ayırmak için kullanılmıştır.

Yargısı tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmıştır.

Virgül:

Nokta:

, . .
.

; ,
.

, ;
.

. ,
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İki Nokta (:)

 ✓ Açıklama yapılacak,        verilecek cümlelerin sonunda kullanılır: Divan edebiyatı nazım şekilleri: gazel, kaside, mesnevi, 
şarkı, rubai…

 ✓ Edebî metinlerde, karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözün sonunda kullanılır:

• Trafik Polisi: Ehliyet, ruhsat lütfen!

      Ahmet: Ehliyet, ruhsat?

 ✓ Genel ağ adreslerinde kullanılır: https://www.tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/ayri-yazilan-birlesik-kelimeler/

 ✓ Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 16 : 2 = 8

Kesme İşareti (’)

 ✓ Özel isimlere getirilen        eklerini ayırmak için kullanılır: Afife Jale’yi anmak için bir tören düzenlendi.

 ✓        harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır: TDK’nin yayınlarını kullanmaya özen gösteriyor.

 ✓ Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır: TBMM, 1920’de açılır.

 ✓ Seslerin söyleyiş ve ölçü gereği düştüğünü göstermek için kullanılır: Karac’oğlan der ki kondum göçülmez / Acıdır ecel 
şerbeti içilmez.

Üç Nokta (...)

 ✓        cümlelerin sonunda kullanılır: Sabahın beş buçuğunda telefonun çalmasıyla…

 ✓ Alıntılarda kullanılmayan sözcük ya da bölümlerin yerine kullanılır:

• O mavi gözlü bir devdi

      Mini minnacık bir kadın sevdi

      ...

 ✓ Kaba sayıldığı ya da başka bir nedenden ötürü kullanılmayan sözlerin yerine kullanılır: Kılavuzu karga olanın burnu b... 
çıkmaz.

 ✓ Ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için kullanılır: Hey! Hey!.. Nereye gidiyorsun?

Soru İşareti (?)

 ✓ Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur: Kim dokudu bin çiçekli halıyı?

 ✓ Doğruluğundan, kesinliğinden emin olunmayan yer, tarih vb. durumlar için,           içinde kullanılır: Film iki saat (?) 
sürmüş.

Ünlem İşareti (!)

 ✓ Acı, sevinç, korku gibi güçlü duyguları ifade eden cümlelerin sonunda kullanılır: Artık sesini duyamayacak olmak ne acı!

 ✓ Seslenme, uyarı ve        sözlerinden sonra kullanır: Ey Türk istikbalinin evladı!

 ✓ Küçümseme, alay, kinaye anlamı kazandırılmak istenen sözlerden sonra, ayraç içinde kullanılır: O kadar cesurdu ki (!) 
böcek görse koltuğun üstüne çıkardı.

örnek

çekim

Büyük

Tamamlanmamış

parantez

hitap
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ETKİNLİK-14

a. Aşağıdaki ifadeleri “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendiriniz.

1.

2.

3.

Açıklama ya da örneklendirme cümlelerinin sonuna iki nokta konur, iki noktadan sonra getirilecek ifade, 
cümle şeklinde ise ya da özel isimse büyük harfle başlar.

D

D

YBüyük ya da küçük harfle yapılmış olmasına bakılmaksızın bütün kısaltmaların sonuna nokta işareti ko-
nurken kısaltmalara getirilen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. 

Doğruluğundan ya da kesinliğinden emin olunmayan bilgiler için parantez içinde soru işareti kullanılır.

b. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

 1.  Kendi içinde yaşanıp tükenmiş ama bir yandan hayatın tam da kendisi olan hikâyeler, hayatlar ( ) 

 2.  Bir doğa fotoğrafçısı, tilkiler hakkında şöyle diyor (  ) “Temiz havayı içlerine çeker (  ) güneşin sıcaklığını kürklerinde hisseder 
ve gözlerini kapatır (  ) İşte bu kadar basit (  )”

 3.  Olay örgüsü yazdıkça mı gelişiyor (  ) önceden mi tasarlıyorsunuz öykülerinizi ( ) 

 4.  “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü” 2022 (  )de bir “öykü” kitabına verilecektir (  )

c. Aşağıda verilen cümledeki noktalama işaretlerinin hangi amaçla kullanıldığını yazınız.

Tavan arasında bulduğum kitabın kapağında söyle yazıyor: Hayranı olduğum okurum Kamuran’a…

İki nokta: Açıklama gerektiren ifadelerin sonunda kullanılmıştır.

Özel isme getirilen çekim ekini ayırmak için kullanılmıştır.

Yargısı tamamlanmamış cümlenin sonunda kullanılmıştır.

Kesme işareti:

Üç nokta:

1.

2.

3.

d. Aşağıda verilen kurallara uygun noktalama işaretini belirtip işaretin kullanımını örnekleyen cümle yazınız.

 1. Doğruluğundan, kesinliğinden emin olunmayan yer, tarih vb. durumlar için, ayraç içinde kullanılır. 

...............................................................................................................................................................................................................Soru işareti Rasim Öztekin 2021 (?) yılında hayatını kaybetmişti.

 2. Küçümseme, alay, kinaye anlamı kazandırılmak istenen sözlerden sonra ayraç içinde kullanılır.

...............................................................................................................................................................................................................Ünlem Çok cesur (!) olduğu için korku filmi izleyemiyor.

 3. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

...............................................................................................................................................................................................................Kesme işareti Yarın KKTC’ye yolculuk var.

 4. Yargısı tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır.

...............................................................................................................................................................................................................Üç nokta O ses, o koku, o duygu...

...

: ,
. !

, ?

’ .
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Tırnak İşareti (“ ”)

 ✓        tırnak içinde yazılır: “Kadını götürüp mutfağa kapatıyor, sonra da ufkunun darlığına şaşıyoruz; kanatlarını kesi-
yoruz, uçamıyor diye yakınıyoruz.” demiş Simone de Beauvoir.

 ✓ Cümlede özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içinde yazılır: Türkülerin tekrarlanan bölümlerine “kavuştak” denir.

 ✓ Cümle içinde eser isimleri, başlıklar vb. tırnak içinde yazılır: Tarık Buğra “Oğlumuz” adlı öyküsüyle tanınmış edebiyat dün-
yasında.

Tırnak içinde yazılan cümlelerde tekrar tırnak kullanmak gerekirse tek tırnak (‘ ’) işareti kullanılır. 

Parantez (Yay Ayraç) ( ( ) )

 ✓ Cümlede ek bilgi verilmek istendiğinde, ek bilgi ayraç içinde verilir: Edebiyat (yazın) dil ile gerçekleştirilen güzel sanat et-
kinliğidir.

 ✓ Tiyatro metinlerinde, senaryolarda konuşanın hareketleri, durumu ayraç içinde yazılır: 

• Zehra (Donuk): Çocuklarını düşün.

     Mahmut: Kimse elinin ucunu dokunduramaz çocuklarıma, kötülük anlamında. Gülsüm bile.

     (Zehra üşümüş ve sırtındaki gelinlikten utanmış, eski kara bir hırka giyer.)

 ✓ Alıntıların aktarıldığı eser, eserin yazarı ayraç içinde belirtilir: Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında / Yekpare geniş 
bir anın / Parçalanmaz akışında (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 ✓ Alıntılarda alınmayan bölümler için kullanılan üç nokta; alay, küçümseme anlamıyla kullanılan ünlem; doğruluk ve kesinliğin-
den emin olunmayan bilgiler için kullanılan soru işareti ayraç içinde kullanılır.

 ✓ Ayraç içinde ayraç kullanmak gerektiğinde yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. 

Kısa Çizgi (-)

 ✓ Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda kullanılır: Evden aniden çıkmış; telefonunu, cüzdanını, otobüs kar- 
tını evde unutmuştu.

 ✓ Sözcükleri        ve eklerine ayırmak için kullanılır: ses-siz-lik-ten 

 ✓ Cümlede ara söz ya da söz öbeğinin başında ve sonunda kullanılır: Amcasını uzun zamandır -yaklaşık beş sene- görmüyor-
du  ama onunla ilgili anıları hâlâ tazeydi.

 ✓ “Ve, ile, ila” anlamı vermek için sayılar ya da sözcükler arasında kullanılır: İstanbul-Ankara yolunda buzlanma varmış.

 ✓ Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 20 – 8 = 12

 ✓ Sıfırdan küçük değerleri ifade etmek için kullanılır: Gece sıcaklık -12 derece olacakmış.

Uzun Çizgi (—)

 ✓        de denir. Yazıda karşılıklı konuşmalarda, cümlelerin başında kullanılır:

• — Sustum.

      — Neden?

      — Çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyordum.

Alıntı cümleler

kök

Konuşma çizgisi



01

34 11. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

Eğik Çizgi (/)

 ✓ Adres yazılırken semt-şehir adlarının arasında kullanılır: Yenimahalle/ANKARA

 ✓ Tarihler yazılırken gün, ay, yıl bildiren ifadelerin arasında kullanılır: 19/05/1919

 ✓ Dizeler yan yana yazıldığında dizeleri birbirinden ayırmak için kullanılır: Suyun içinde bir taş / Taşın üstünde bir kuş / Kuşun 
gagasında bir sarı yaprak 

 ✓ Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 24 / 3 = 8

ETKİNLİK-15

a. Aşağıdaki ifadeleri “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendiriniz.

1.

2.

3.

4.

Cümle dışı unsur olarak kabul edilen ara söz ve ara cümleler, başına ve sonuna virgül ya da kısa çizgi 
getirilerek yazılır.

Y

D

D

D

Dizeler yan yana yazıldığında dizeleri birbirinden ayırmak için eğik çizgi kullanılır.

Cümlede ayraç içinde ayraç kullanmak gerekirse önce köşeli ayraç sonra yay ayraç kullanılır. 

Cümlede tırnak içinde tırnak kullanmak gerekirse önce “tek tırnak” sonra tırnak işareti kullanılır. 

b. Aşağıda verilen parça ve cümledeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını yazınız.

 1. 
Çehov’un “Üç Kızkardeş” (tiyatro) adlı eserinde hayata iyimser bakan Verşinin’nin söyledikleri de önemlidir:

— Şimdilik henüz böyle bir şey yoksa bile böyle bir yaşayış isteği insanın yüreğinde doğmalı, insan onu beklemeli, onu 
hayalinde canlandırmalı, ona hazırlanmalıdır. Onca can sıkıntısı içinde yaşarken hayata yeniden başlamak düşüncesin-
den söz edebilmek…

Edebî eserlerde konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonunda kullanılmıştır.

Özel ada getirilen çekim ekini ayırmak için kullanılmıştır.

Cümle içinde ek açıklama ve bilgiyi vermek için kullanılmıştır.

Yargısı tamamlanmamış ifadelerin sonunda kullanılmıştır.

Cümle içinde eser adının yazımında kullanılmıştır.

Edebî metinde konuşma cümlesinin başında kullanılmıştır.

Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

İki nokta:

Konuşma çizgisi:

Kesme işareti:

Parantez:

Üç nokta:

Tırnak:

Virgül:
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 2. Doç. Dr. Oğuz Kurt, Marmara Gölü özelindeki çalışmaları incelerken su yosunlarının balıkçılık faaliyetlerinin devamına 
     katkılarıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını fark etti.

Virgül: Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmıştır.

Küçük harflerle yapılan kısaltmaların sonunda kullanılmıştır.

Yargısı tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmıştır.

Nokta:

Nokta:

c. Aşağıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır?

Çekimlerin en zor tarafıysa bu gibi anları yakalayabilmek oluyordu. İnsanların kafasında hep şu var;  

“İstanbul’da, bir kadın neden zorluk yaşasın?” Hayır,  öyle değil, ülkenin gerçekleri hiç de öyle değil ve 

belgeselimde aksettirebildiğim yaşadığım zorlukların ancak onda biridir. 

I II

III IV V

VI

 .................................II ve III

d. Aşağıdaki kurallarla noktalama işaretlerini eşleştiriniz.

1. a.

2. b.

3. c.

4. d.

5. e.

6. f.

7. g.

8. h.

9. ı.

10. j.

Acı, sevinç, korku, üzüntü gibi duyguları bildiren cümlelerin sonuna 
konur.

Nokta

Alıntılarda kullanılmayan bölümleri ifade etmek için kullanılır.

Sözcüklerin kök ve eklerini ayırmak için kullanılır.

Cümledeki alıntı sözleri belirtmek için kullanılır.

Küçük harfle yapılan kısaltmaların sonuna konur.

Adres ifadelerinde ilçe, il adlarının arasında kullanılır.

Soru amacıyla oluşturulan cümlelerin sonunda kullanılır.

Senaryo ya da tiyatro metinlerinde konuşma cümlelerinin 
önünde kullanılır.

Ögeleri arasında virgül kullanılan sıralı cümleleri ayırmak 
için kullanılır.

1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10     f c h ı j a d g e b

Cümlede eş görevli sözcükler arasında kullanılır. Noktalı virgül

Virgül

Eğik çizgi

Konuşma çizgisi

Ünlem

Soru işareti

Üç nokta

Kısa çizgi

Tırnak
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Noktalama İşaretleri

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerin-
den farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Toplumdaki her büyük değişimin öncüleri vardır

B) İnsan, kendini tanıyarak gücünün bilincine varır

C) Tek başına mutlu olmak utanılacak bir şeydir

D) Nereden geliyor insanın bu kapkara öfkesi

E) İnsan yüreğinin iniş çıkışlarını gördüm onda

2. Yaşar Kemal ( ) e yönelik şu yargı da pekişip güçleniyor 
belleğimde ( ) Yaşar Kemal ( ) doğayı nasıl kurdu kuşu ( ) 
börtü böceği ( ) ağacı ile tanıyorsa insan yüreğini de kıyı-
ları kovuklarıyla öyle tanıyor.

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla 
getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?

A) (’) (;) (,) (,) (,) B) (’) (:) (;) (,) (,)

C) (’) (“) (,) (,) (”) D) (’) (;) (;) (,) (,)

E) (’) (:) (,) (“) (”)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış yer-
de kullanılmıştır? 

A) İçini karartan, bulutlu, kapanık hava da açılıyor gibi.

B) Sormadan, konuşmadan, söylenmeden birçok şeyi an-
lıyorsun.

C) Sen emekli olunca, aylığın yetmeyeceği için yine çalı-
şacaksın.

D) Hayır, kötü sonuçlanan işleri düşünmeyeceksin.

E) Düştüğü yerden kalktı, üstünü çırptı, yoluna devam 
etti.

4. Bu roman benim tanıklığımdır. Bu romanın alegorisi ( ) 
üç aşağı beş yukarı insanlığın yaşamıdır. İnsanoğlu anısı-
nı (  ) yükünü yüzyıllardan beri öyle taşımıştır ( ) Adını (  ) 
Ortadirek ( ) koymam da bundan.

Bu parçada parantezlerle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla 
getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?

A) (,) (,) (.) (“) (”) B) (,) (,) (;) (’) (’)

C) (;) (.) (,) (“) (”) D) (;) (;) (:) (“) (”)

E) (,) (,) (:) (“) (”)

5. • Çocuk kamyonetin arkasından birkaç domates, sala-
talık seçti.

• Hamdi yufka ekmeği ıslıyor, Hamdi’nin eşi tandırda 
yemekleri ısıtıyordu.

• Tarık dişlerinin arasından,

  — Bak sen artiste, dedi.

• Herkes uyuyunca adam, çadırdan sessizce çıkıp ka-
ranlıkta kayboldu.

• Seyis, bacakları açılsın diye atı biraz dolaştırmak iste-
di.

Bu cümlelerde virgül (,) kaç farklı görevde kullanıl-
mıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. Ah ( ) Bu sokakların bitmez tükenmez ( ) karışık dolaşık 
çizgilerini ( ) durmaz dinlemez adımlarla binaların rakam-
larına bakarak ( ) dükkânlardan isim sorarak, bir adam 
bulmak için saatlerce dolaşarak gezmeye tutsak olan sefil 
yaşam ( ) 

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla 
getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?

A) (!) (,) (,) (,) (!) B) (!) (;) (,) (,) (…)

C) (…) (,) (,) (,) (!) D) (…) (,) (,) (,) (…)

E) (!) (,) (;) (,) (!)

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işare-
ti (?) getirilemez?

A) Senden zayıf insanlara hükmetmekten hoşlanıyor 
musun yoksa 

B) Nereden bileyim şehrin kalabalığında kaybolup gide-
ceğini

C) Kaç gündür elime kalem alamadım, diye yakınıp duru-
yor nedense

D) Bu gürültü de neyin nesi, diye mi söyleniyor bu kalaba-
lık

E) Başka paltosuz arkadaşın var mı, diye sordu Terzi 
Tuncay

Test - 03
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı 
vardır?

A) O, bunlara yabancı idi; ona hayatında hiç mektup gel-
memişti. 

B) Durmuş, zengin olunca köyün en verimli yerinden bir 
tarla aldı.

C) Şu köşede çocuğuyla bir kadın oturuyor, görmüyor 
musun?

D) Bütün gece ağlayan kadın, yorgunluktan sızdı sabaha 
karşı.

E) Bekir sürekli; “Uğurlar olsun, uğurlar olsun.” diyordu.

9. Ah beyaz ve güzel memleketim (I) Bu meydanda impara-
tor ve imparatoriçeler; en gürültülü alaylar (II) yarışlar (III) 
şölenler (IV) geçit törenleri yaptılar (V) 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ün-
lem işareti (!) getirilmelidir?

A) I  B) II  C) III D) IV E) V

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta 
(...) getirilebilir?

A) Odamı dolduran bütün kitapları yakmak istiyor, ben ise 
ona engel oluyordum

B) Geçen gün, kırlarda dolaşırken ayağıma konserve ku-
tusu çarptı

C) Bu resimleri, bu levhaları, bu çerçeveleri ayaklarımın 
altına alıp ezmek

D) Odanın ortasına doğru iki adım yürüdü, durdu, hızla 
konuşmaya başladı

E) Sen anahtarı vermezsen kapıyı kırarak açmak zorunda 
kalırım

11. Bugün anlamını yitirdiler artık ( ) kir ( ) karanlık ( ) aydın- 
lık ( ) Kendi anlamlarının dışına çıkarıldı her biri ( ) 

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla 
getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?

A) (:) (,) (,) (.) (.) B) (;) (,) (,) (.) (.)

C) (,) (.) (,) (.) (.) D) (;) (;) (,) (…) (.)

E) (:) (,) (,) (…) (.)

12. (I) Şu kayayı, yolun üstünde dağ gibi oturmuş şu kayayı, 
dolanıp çıkmak güç olacaktı (II) Kim getirip o pisi koyu-
vermişti oraya (III) İşleri güçleri yok da kayayla oynarlar 
(IV) Koskoca, yeri göğü yaratan olmuşlar da (V) Of, of din-
den çıkıyordu

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin sonuna geti-
rilebilecek noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin sonuna nokta getirilmelidir.

B) II. cümlenin sonuna soru işareti getirilmelidir.

C) III. cümlenin sonuna nokta getirilmelidir. 

D) IV. cümlenin sonuna nokta getirilmelidir.

E) V. cümlenin sonuna ünlem getirilmelidir.

13. Deniz karşımda bir karaltı hâlinde. Gündüz sakindi ( ) ala-
bildiğine gri ( ) Hoca da aynı şeyi düşünmüş ki ( ) Denizi 
seviyor musun ( ) ( ) diye soruyor. 

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla 
getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakile-
rin hangisinde verilmiştir?

A) (,) (.) (,) (?) (,) B) (,) (.) (“) (?) (”)

C) (,) (.) (:) (?) (.) D) (,) (;) (:) (?) (.)

E) (,) (…) (;) (?) (.)
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YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Süreci

Duygu, düşünce, hayal ve olaya dayanan herhangi bir konunun belli bir plan dâhilinde yazılı olarak anlatılması yazma olarak adlan-
dırılır. 

Yazma, aşağıdaki aşamalara bağlı gerçekleştirilen bir eylemdir.

1. Hazırlık: Hazırlık aşamasında öncelikle metnin yazılış amacı, konusu, teması, hedef kitlesi ve türü belirlenir. Bütün bu unsurların 
tespitinin ardından metinde yer verilecek düşünceler, bilgi ve olaylar belirlenir. 

2. Planlama: Planlama aşamasında;

• metnin ana düşüncesi / iletisi

• ana düşünceyi destekleyici yardımcı düşünceler

• ana düşünce ve yardımcı düşünceyi yazıya aktarmada kullanılacak anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yolları

belirlenir.

3. Taslak Metin Oluşturma: Taslak sözcüğünün anlamı; bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle 
belirten ön çalışmadır. Buradan hareketle de söylenebilir ki hazırlık ve planlama aşamalarında belirlenen unsurların anlatım özellikle-
rine ve seçilen metin türüne uygun olarak yazıya geçirilme aşamasıdır. 

4. Düzeltme ve Geliştirme: Bu süreç, yazar tarafından yürütülebileceği gibi dışarıdan yardım alınarak da yürütülebilir. Düzeltme ve 
geliştirme aşamasında taslak metin; dil, anlatım ve anlatım özellikleri açısından değerlendirilir, gerekli düzenlemeler yapılır. 

5. Yazılan Metnin Paylaşımı: Yazma sürecinde son aşamadır. Yazma eylemi sonucu ortaya çıkan metin; gazete, dergi ve internette 
yayım, sesli okuma vb. yollarla hedef kitleye ulaştırılır. Bu aşamada yazardan beklenen, eleştiriye açık bir tutum sergilemesi ve gelen 
eleştirileri hoşgörüyle karşılamasıdır. 

İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Nitelikler

Açıklık: Anlatımda ele alınan konunun herkes tarafından aynı şekilde anlaşıldığı; tartışmaya, belirsizliğe, anlaşılmamaya sebep ol-
mayan anlatım özelliğidir. Bu anlatım özelliğinde ileti, ana düşünce açıktır ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılır. Bunu sağlamak 
amacıyla yazar; yazısında anlamı bilinmeyen sözcüklere, sanatlı ifadelere yer vermemeli; noktalama işaretlerinin kullanımına, söz-
cükleri doğru yerde kullanmaya, anlam belirsizliği yaratacak durumlardan kaçınmaya özen göstermelidir. 

Akıcılık: Metnin okunması aşamasında belirgin hâle gelen bir anlatım özelliğidir. Pürüzsüz, bir suyun hiçbir engele uğramadan akma-
sı gibi kolay bir okunuşu ifade eder.  Gereksiz ek, sözcük kullanımı; söylenmesi güç sözcüklerin kullanımı akıcılığı bozar. 

Yalınlık: Yalın bir anlatımda süslü, sanatlı, uzun cümleler kullanılmaz. Bu anlatım özelliğine sahip metinlerde duygu ve düşünceler 
kısa ve yoruma açık olmayan ifadelerle okuyucuya sunulur.

Duruluk: Anlatımda gereksiz sözcük ve eklere yer vermeme kuralına dayanır. Bir cümleden ya da metinden bir sözcük ya da ek 
çıkarıldığında anlam kaybı yaşanmıyor, anlam bozulmuyorsa o sözcük veya ek gereksizdir. Bu yolla bir metnin duru olup olmadığı 
belirlenebilir. 

ETKİNLİK-16

a. Kendinizi romantik bir yazar olarak düşünüp çevre tasviri içeren bir metin kaleme alınız.

b. İçinde bulunduğunuz bir ortamı realist bir yazar gibi gözlemleyerek bir betimleme metni kaleme alınız.

 Kendinize bir yazı dosyası oluşturarak yazma etkinliklerinizde kaleme aldığınız yazılarınızı bu dosyada saklayınız.

SÖZLÜ İLETİŞİM

ETKİNLİK-17

Sanat akımlarının çeşitli sanat dallarına nasıl etki ettiğini anlatan bir sunum hazırlayıp okulunuzda uygun bir salon varsa 
orada arkadaşlarınıza sununuz.
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Test - 04Tarama Testi

1. Sanatkâr, istese de istemese de mensubu olduğu milletin 
kültürel değerlerini eserlerinde ele alacak, onu yorumlaya-
cak veya -en azından- kültürel değerler edebî eserin dün-
yasına sinecektir. Bu sebeple edebî eser veya edebiyat, 
bir toplumun kültürel değerlerinin çok daha geniş kitlelere 
yayılması, fertler arası kültür sirkülasyonunun sağlanması 
ve dünün kültürel değerlerinin gelecek nesillere taşınması 
hususlarında büyük görevler üstlenecektir. 

Bu parçadan,

I. Edebî eser, ait olduğu toplumun kültürel değerlerinden 
izler taşır.

II. Edebî eser; bir toplumun kültürel özelliklerinin bireyler 
ve kuşaklar arasında yayılmasını, taşınmasını sağlar.

III. Edebî eser, ait olduğu toplumun kültürünün bir parça-
sıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. • Modern Türk romanının kurucularından Halit Ziya 
Uşaklıgil’in ilk romanlarında romantizmin etkisi varken 
sonraki romanında realizm ön plana çıkar.

• Türk edebiyatının ilk realist romanları arasında sayılan 
Sergüzeşt ’te hem realizmin hem de romantizmin özel-
likleri gözlenir. 

• Romantizm, Avrupa’da mutlak monarşinin Fransız İh-
tilali’yle yıkıldığı ve toplumda eşitlik, adalet, milliyetçilik 
gibi kavramların hâkim olduğu bir dönemde ortaya çı-
kar.

Bu bilgilerden sanat akımlarının,

I. Ortaya çıktıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarıyla 
yakından ilgilidir.

II. Bir sanatçı; birden fazla sanat akımından etkilenebilir, 
onların özelliğini eserlerine yansıtabilir.

III. Bir edebî eserde birden fazla sanat akımının etkisi 
gözlenebilir.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmle ilişkilendirile-
mez?

A) Sanatta kuralcılık dendiğinde ilk akla gelen ve 
17. yy.da, Avrupa’da ortaya çıkan sanat akımıdır. 

B) Eserlerde, çevre tasvirlerine önemli ölçüde yer verilir.

C) Özellikle tiyatro ve şiirde etkili olmuş, roman ve hikâye 
ihmal edilmiştir.

D) “Sanat için sanat” anlayışıyla hareket edilmiş, sanatçı-
lar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.

E) Eski Yunan ve Latin kaynaklarına yönelen sanatçılar, 
o dönem eserleri gibi eser yazmak istemişlerdir.

4. Aşağıdakilerden hangisi realist bir yazarın kuracağı 
cümlelerden biri olabilir?

A) Roman, büyük bir yolun üstünde gezdirilen bir aynadır. 
Kâh göklerin maviliğini yansıtır kâh yolun çukurunda 
biriken çamuru.

B) Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz daima en büyük sü-
sünü ve değerini ondan alsın.

C) Zaman da mekân da şairlerin. Şair istediği yere gitsin, 
hoşuna gideni yapsın; kanun budur.

D) Artık zevk olsun diye tasvir yapmıyoruz. İnsanın çevre-
sinden ayrılamayacağını; elbisesi, evi, kenti ile tamam-
landığını kabul ediyoruz. 

E) Şiir; içinde yaşadığımız tabiatın, hayatın, varlıkların 
sahip olduğu güzelliklerin anlatılmasıdır. Şiir mimari, 
heykel ve resim gibi üç plastik sanatın yaptığını yap-
malıdır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Behçet Aysan kırık ikonalar, kırık testiler, kırık ayçala-
rın hüzünlü sesiyle gelmiş Girit’ten.

B) Hâlbuki biz onları o yaşa getirinceye kadar çok emek 
harcamıştık. 

C) Çukurova’ya pamuk toplamaya inen Yalak köylülerinin 
arasındayım.

D) Köylü kadın baş örtüsünün içinde taşıdığı uğur böce-
ğine bakıyor.

E) Yaşar Kemal, insan yüreğinin derinliklerinde dolaşıyor.



40 11. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

6. • Metinler arasılık

• Çoğulculuk

• Modernizmden sonra gelen

• Oğuz Atay, Latife Tekin, Hasan Ali Toptaş

Bu kavram ve yazarlar aşağıdaki sanat akımlarından 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Sürrealizm B) Egzistansiyalizm

C) Dadaizm D) Ekspresyonizm

E) Postmodernizm

7. Gerçeklik endişeleri oldukça yüksektir. Bu endişe, onların 
pozitif bilimlerin deney metodunu edebiyata taşımalarına 
sebep olmuştur. Mademki edebiyatta pozitif bilimlerin ger-
çekçiliği geçerlidir, o zaman yazar da buna uymak zorun-
dadır. 

Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Realizm B) Parnasizm C) Natüralizm

D) Romantizm E) Sembolizm 

8 - 9. soruları aşağıdaki dizelere göre cevaplayınız.

Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler

Eski zaman esvaplarıyla eğilmişler

Hüzün yükseliyor, güler yüzle sulardan

Seyret kemerde yorgun ölen güneşi

Ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran

Geceyi dinle, yürüyen tatlı geceyi

8. Bu dizelerle ilgili,

I. Hüzün ve karamsarlık hâkimdir.

II. Gözlemlere yer verilmiştir.

III. Sanatlı ifadeler, imgeler kullanılmıştır.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) II ve III

9. Bu dizeler aşağıdaki sanat akımlarından hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Sembolizm B) Klasisizm C) Natüralizm

D) Romantizm E) Realizm 

10. Şezlonglarla işim bitince,  yerlere dökülmüş dutları,  ölmüş 

arıları süpürdüm.  Elimde süpürge nefeslenirken adamın 

biri yanıma geldi.  Tanıştık,  patronmuş. 

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden 
hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I  B) II C) III  D) IV  E) V

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Bursalıyım dememle sıkı bir tezahürat daha koptu, al-
kıştan yer gök inledi.

B) Herhangi bir gaz kaçağı hâlinde elektrik devre dışı kal-
malı.

C) Şifre doğru girilirse kapı 15 dk. içinde kendiliğinden 
açılıyormuş.

D) Nesin Sahnesi’nin önünde arkadaşlarıyla buluşup 
oyunu izlemek üzere salona girdiler.

E) Çocukların tamamının üstü başı perişandı ve bazıları-
nın ayakları da çıplaktı.

12. 1970 (I) ten bu yana (II) tarımsal üretimin değeri %300 (III) 
ham kereste hasadı ise %45 arttı (IV) yenilenebilir ve ye-
nilenemez kaynakların çıkarılma miktarı 1980 (V) e göre 
iki kat arttı.

Bu parçada numaralanmış yerlere getirilmesi gereken 
noktalama işaretleri ikişerli eşleştirildiğinde hangisi 
dışta kalır?

A) I  B) II C) III  D) IV  E) V

I II

III

IV V
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