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????

EDEBİYAT NEDİR?

Edebiyat: Birçok tanımı yapılabilen edebiyatı Prof. Dr. Orhan Okay genel olarak şöyle tarif eder: “Duygu, dü-
şünce ve hayallerin okuyucuda heyecan, hayranlık ve estetik zevk uyandıracak şekilde sözle ifade edilmesi 
sanatıdır.” Daha geniş bir tanım da şöyledir: İnsanları duygu, düşünce ve hayal bakımından yükselten, on-
daki estetik duyguyu harekete geçirecek şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi nazım ve 
nesir hâlindeki sanat eserlerinin tümüne; bu eserleri inceleyen bilime; bu bilimi konu olarak ele alan ki-
taplar manzumesine edebiyat denir.
Başlangıçta “edeb” şeklinde dilimizde kullanılan edebiyat, kelime ve kavram olarak Türkçede Tanzimat’tan
sonra kullanılmaya başlanmış, 1860’tan sonra yaygınlık kazanmıştır. Geçmiş dönemlerde, şiir kelimesi de
“edebiyat” anlamında kullanılmaktaydı.
Edebiyat kelimesinin Türkçede kronolojik olarak şu manalara geldiği görülür: • Ahlaki bir mana • Dile ait ilimler 
• Güzel yazma sanatı ve onun öğretimi • Edebî metinler • Bir konuyla ilgili yayınlar (literatür)  • Gereksiz yere sözü uzatmak, 
yapmacıklığa düşmek...         Turan Karataş – Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü

ETKİNLİK-1

a. Edebiyat kavramı bugünkü anlamıyla hangi dönemden itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

       Tanzimat Dönemi’nden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.                                                                                                                   

b. “Edebiyat Nedir?” adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir?

       İnsanda heyecan, zevk ve hayranlık uyandırmak; insanı duygu ve hayal bakımından geliştirmek gibi işlevleri vardır.                      

c. Metindeki farklı edebiyat tanımlarının ortak özelliklerinden hareketle siz de bir edebiyat tanımı yapınız.

  

Edebiyat

Edebiyatın başlangıcına ilişkin sorular, bizi genelde sanatın başlangıcına götürmektedir. Sanatın doğuşuysa 

insanın yeryüzünde var oluşuna, insanın doğayla savaşımına dek uzanmaktadır. Doğayı dönüştürmeye 

yönelik, yaratıcı bir çalışmadır burada söz konusu olan. Ama insan bununla yetinmez, doğada bulunmayan 

nesneler yapmaya başlar. Böylece araç yapımıyla karmaşıklaşan çalışma düzeni yeni bir bildirişme 

dizgesini de gerekli kılar ve dil ortaya çıkar. Araştırmacılara göre bu dil ilk aşamada müzik ve dansla birlikte-

dir. Başka bir deyişle ritmiktir, ezgisel bir vurgu taşır, el kol hareketleriyle bütünlenir. İşte edebiyatın 

başlangıcını da bu aşamada aramak gerekmektedir. Çünkü onun anlatım aracı dildir. Toplumsal gelişime 

bağlı olarak dille birlikte serpilir, türlere ayrılır.                                                                              
   Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi
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ETKİNLİK-2

“Edebiyat” adlı metinden hareketle, edebiyat ile dil arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

       Dilin ortaya çıkışı ile insan bu dili farklı bir işlevde kullanmaya başlamış ve ortaya ilk edebiyat ürünleri çıkmıştır.   

ÖRNEK-1 

I. İnsanlarda estetik haz uyandırmak

II. İnsanların kültür, anlayış ve zevk bakımından olgunlaşma-
sını sağlamak

III. İnsanların düşünce, duygu ve hayallerini aktarmak

IV. İnsanların düşüncelerini geliştirmek, duygularını zenginleş-
tirmek

V. İnsanların bilgi düzeyini artırmak

Numaralanmış cümlelerden hangisi edebiyatın temel 
amaçlarından biri olamaz?

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

ÖRNEK-2 

Edebî eser; hayatın gerçeklerinin yazarın zihninde birtakım 
ayıklamalar, değiştirmeler, eklemeler yapılıp yeniden yorum-
lanarak sunulmasıyla ortaya konan bir kompozisyondur. Bunu 
yaparken yazar dilin imkânlarından faydalanır ve bunları özel 
bir yapı hâlinde, daha önce söylenmemiş bir biçimde okuyu-
cuya sunar.

Bu parçada edebî eserin;

I. kurgusal olması,

II. özgün olması,

III. estetik bir iletişim aracı olması

özelliklerinden hangileri üzerinde durulmuştur?

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

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

ETKİNLİK-3

Aşağıdaki ifadeleri doğruysa “D”, yanlışsa “Y” olarak değerlendiriniz.

Cümleler D/Y

a. Edebî metinlerin her okunuşta yeni anlamlar kazanmasının sebeplerinden biri de edebî metnin çok anlamlı olmasıdır. D

b. Sanat; insanların duygu, düşünce ve hayallerini güzel ve etkili bir biçimde ifade etme uğraşıdır. D

c. Edebiyatın konusu ve işlevi kesin ve değişmez ölçütlere bağlanabilir. Y

ETKİNLİK-4

Aşağıda verilen tanımlardan edebiyat kelimesinin anlamına uygun olanları “�” ile işaretleyiniz.

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

İyi huy ve güzel ahlak

Dil ile ilgili bilgiler ve kurallar

Fonetik sanatlardan biri

Güzel konuşma/yazma sanatı

Birikimli bir süreç

Dille yapılan güzel sanat dalı

İnsan davranışlarının incelenmesi

�

�

�
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TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

 ✓ Edebiyat, toplumun ürünüdür. Toplum yaşamında ortaya çıkan siyasal ve toplumsal gelişmeler başta dil olmak üzere o milleti 
millet yapan faktörleri ve onun ürünü olan edebiyatı derinden etkiler.

 ✓ Savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişiklikleri edebiyata farklı şekillerde yansır. Bunun sonucunda edebiyat tarihinde dönemler 
meydana gelir. Her edebî dönemin, eserin ortaya çıkış tarihi, süreci vardır.       ,  ulusların edebî dönemlerinin özellik-
lerini ve yüzyıllar boyunca oluşturduğu edebî eserleri inceler. Bunu yaparken edebî esere, eseri ortaya koyan sanatçıya, dönemin 
özelliklerine mercek tutar. 

 ✓ Toplumlardaki din değişiklikleri toplumsal hayatın bütününü etkiler. Edebiyat da toplum hayatının önemli bir parçasıdır. Bu yüzden 
dinî değişiklikler edebiyatı hem biçim hem de içerik yönünde etkiler. Türkler de İslam dinini kabul ettikten sonra edebiyatlarında  

 ve   değişikliklere gitmişlerdir.

 ✓ Bir millette dil, din, duygu ve düşüncenin bütüne etki eden toplamına   denir. Kültür, toplumun bütününde görülen yaşayış 
biçimi olduğundan edebiyat da bir toplumun kültürel materyallerinden biridir. Bu yüzden kültürdeki değişimler edebiyata yansır ve 
onu etkiler.

 ✓ Türklerin farklı coğrafyalara yayılması dilde de farklılıklara yol açmıştır. Türkçe; Doğu, Batı ve Kuzey Türkçesi olarak üç ana kola 
ayrılmıştır. Ayrı ayrı devletlerin kurulmasıyla her boy kendi yazı dilini meydana getirmiştir.

 ✓ Dil, sürekli değişen ve kendini yenileyen canlı bir organizmadır. Bir milletin dinî, siyasi, sosyal hayatındaki değişimler doğrudan dile 
yansır. Edebiyatın ana malzemesi dil olduğundan dildeki her türlü değişim edebiyatı da etkileyecektir.

İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı
(...-XI. yy.)

Geçiş Dönemi 

Sözlü Dönem
(…-VIII. yy.)

Yazılı Dönem
(…-VIII. yy.)

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
(XI. yy.-XIX. yy.)

(VIII. yy. - XI. yy.)

Göktürk Dönemi
Uygur DönemiHalk Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Âşık Edebiyatı

Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı

Batı Etkisinde Gelişen
Türk Edebiyatı (1860-…)

(1923-…)

Türk Edebiyatının Dönemleri

Tanzimat Edebiyatı (1860-1895)

Servetifünun Edebiyatı

(Edebiyatı Cedide) (1895-1901)

Fecriati Topluluğu (1909-1912)

Millî Edebiyat (1911-1923)

     Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı

 

Edebiyat tarihi

biçimsel içeriksel

kültür
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D

ETKİNLİK-5

a. “Türk Edebiyarının Dönemleri” tablosuna göre Türk edebiyatı dönemleri hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 1. Din değişimi, edebiyatın dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.

 2. Eserlerin yazılı veya sözlü oluşu sınıflandırmada etkilidir.

 3. Batı etkisindeki Türk edebiyatında, farklı edebî topluluklar ortaya çıkmıştır.

 4. Edebî türler aynı kalmamış, zamanla farklı türler edebiyata girmiştir.

 5. İslam etkisiyle birlikte dilde önemli değişiklikler olmuş, Arapça ve Farsçanın etkisi görülmüştür.

 6. Edebiyatımızda asıl köklü değişiklik 10. yüzyıldan itibaren İslamiyet’in kabul edilmesiyle kendini göstermiştir. 

4 ve 5

b. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı’nın alt dönemlere ayrılmasındaki etkenler neler olabilir?

 

ETKİNLİK-6

Türk edebiyatının dönemleri ile ilgili olarak aşağıda verilen yargıları “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendiriniz.

a. Türk edebiyatının dönemlerinin belirlenmesinde edebiyat anlayışlarındaki büyük kırılmalar esas alınmıştır. D

b. İslamiyet’in kabulünden Tanzimat’a kadarki dönemde Türk edebiyatında İslam kültürünün etkisiyle “dinî motifler” ağırlık  
    kazanmıştır.

D

c. Türk edebiyatının dönemlerinin belirlenmesinde coğrafi farklılaşma, ekonomik durum, toplumun psikolojisi gibi ölçütler  
    kullanılır.

Y

d. Toplumun yaşama biçimi edebî eserlere mutlaka yansır. D

e. Türkler, İslamiyet’in kabulünden sonra İran ve Arap edebiyatından etkilenmiştir. D

f.  Geçiş Dönemi, divan edebiyatının bir alt koludur. Y

g. Tanzimat’la başlayan Batılılaşma hareketleri Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur. D
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Türk Edebiyatının Dönemleri Test - 01

1. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisi, ötekiler-
den farklı bir uygarlığın ve kültürün etkisiyle ortaya 
çıkmıştır?

A) Servetifünun edebiyatı

B) Fecriati topluluğu

C) Divan edebiyatı

D) Tanzimat edebiyatı

E) Cumhuriyet Dönemi edebiyatı

2. Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Bu kültür, 
yüzyıllar boyu süren bir çabanın sonucu ortaya çıkar ve 
onun oluşumunda ----  önemli bir rol oynar. Maddi ve ma-
nevi değerler bütünü olarak tanımlayabileceğimiz bu de-
ğerler, toplumların kimliğini yansıtır ve onların diğer top-
lumlardan hangi yönlerden ayrıldığını açıkça ortaya koyar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilemez?

A) tarih B) gelenek C) ekonomi

D) dil  E) din 

3.  Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

 ----

 ----

 ----

 ----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?

A) Servetifünun Dönemi

B) Fecriati Topluluğu

C) Millî Edebiyat Dönemi

D) Tanzimat Dönemi

E) Sözlü Edebiyat Dönemi

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemle-
rinden birisi değildir?

A) Divan Edebiyatı

B) Geçiş Dönemi

C) Tanzimat Dönemi

D) Uygur Dönemi

E) Tekke Edebiyatı 

5. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

I. ----

II. Halk edebiyatı

a. Anonim halk edebiyatı

b. Âşık edebiyatı

c. ----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Divan edebiyatı - Sözlü edebiyat

B) Tekke edebiyatı - Divan edebiyatı

C) Sözlü edebiyat - Tekke edebiyatı

D) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

E) Tanzimat edebiyatı - Divan edebiyatı

9. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (601955)

OPT�K - Test 1 (601955)

601955
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tarih

EDEBİYATIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

 ✓ Bilim; evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan, yöntem ve 
gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütünüdür.

 ✓ Bilimin özellikleri şunlardır:

• Bilim,  . Doğrudan ve dolaylı olarak gözlenebilen olgu ve gerçekleri dile getirir.

• Bilim,  . Olay ve durumları objektif bir bakış açısıyla ele alır.

• Bilim, faydacıdır. İnsanlığa faydalı olmak, bilinmeyeni bilinir kılmak amaçlanır.

• Bilim,  . Elde edilen sonuçlar birbirleriyle tutarlıdır.

• Bilim,  . Elde edilen sonuçları genelleyerek ifade eder.

• Bilim, eleştiricidir. İleri sürülen her iddia karşısında sorgulayıcı ve eleştireldir.

• Bilim,  . Bilimsel çalışmaların sonucunda ulaşılan veriler, tüm insanlığı ilgilen-
dirir.

• Bilim, seçicidir. Evrendeki bütün olguları değil, önemli bulduklarını konu edinir.

• Bilim, birikime dayalı bir süreçtir. Her yeni bilgi bir öncekine bağlı olarak oluşturulur. 
Böylece devamlılık ve gelişme sağlanır.

 ✓ Edebiyat ile bilim arasındaki ilişkinin temelini, edebiyatın insanla ilgili her şeyle ilgilenmesi 
ve dilin hem bilimin hem edebiyatın ortak ögesi olması oluşturur.

 ✓ İnsanı her yönüyle anlatmayı amaçlayan öykü, roman, tiyatro gibi edebî türlerde yazar; in-
sanı anlatırken psikoloji, sosyoloji,      , coğrafya gibi sosyal bilimler yanında deneysel bilimlerden de yararlanabilir. Ayrıca 
edebiyat bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabilir.

Edebiyat-Tarih İlişkisi

 ✓ Bir edebî eser, ele aldığı konuyla tarihî bir gerçeği ya da yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtabilir. Edebî eserlerde toplumların 
geçmişte yaşadıkları olayları, kronolojik sıra ve sebep-sonuç ilişkisiyle inceleyen tarih biliminden yararlanılabilir.

 ✓ Kimi zaman da tarih bilimi edebî eserden faydalanır. Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi olma niteliği taşıyan Orhun Abideleri, 
tarihçiler için bir belge niteliği taşımaktadır.

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

 ✓ Psikoloji, insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesidir.

 ✓ Edebî eserde de sanatçı, bazen kendi ruhsal durumunu bazen de eserdeki kahramanların ruhsal durumlarını anlatmak amacıyla 
psikoloji biliminden yararlanabilir. Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda hasta bir gencin psikolojisini yansıtırken psikoloji 
biliminden yararlanmıştır.

Edebiyat-Sosyoloji İlişkisi

 ✓ Sosyoloji; toplum yaşamının oluşumunu, koşullarını, işleyişini ve değişimini objektif bir biçimde ve sosyal bütünlük içerisinde in-
celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji (toplum bilimi) sanatçının da bir parçası olduğu toplumu inceler. Sanatçı, içinde yaşadığı toplumla 
ilgili yaşantıları eserine aktarırken sosyoloji biliminden yararlanabilir.

 ✓ Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey’le Rakım Efendi’ de dönemin önemli problemlerinden olan yanlış Batılılaşmayı ele almıştır.

 ✓ Edebî eser toplumun aynasıdır, yaklaşımı aynı zamanda edebiyatın da sosyoloji için bir kaynak olmasının yolunu açar.

olgusaldır

nesneldir

mantıksaldır

genelleyicidir

evrenseldir

tarih
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Edebiyat-Felsefe İlişkisi

 ✓ Felsefe, düşünce bilimidir. Kendine özgü araştırma, sorgulama yöntemlerini kullanan, bu açıdan diğer bilim dallarından ayrılan 
özgün bir disiplindir. Her edebî metnin temelinde de sanatçıyı o eseri yazmaya iten bir düşünce vardır. Ayrıca edebî akımların 
ortaya çıkışında da felsefe biliminin etkisi görülmektedir.

 ✓ Albert Camus’un romanlarında varoluşçuluk felsefesinin işlendiği görülür.

Edebiyat-Coğrafya İlişkisi

 ✓ Coğrafi özellikler, öykü ve romanların mekân kurgusunda görülür ve betimleyici anlatım yoluyla aktarılır. Bu duruma bazı şiirlerde 
de rastlanır.

 ✓ Gezi yazılarında, yazarlar gezdikleri yerleri coğrafi özellikleriyle verirler.

Bir hikâyede, tiyatroda ya da romanda bilimsel buluşlara, yeniliklere, felsefi düşüncelere yer veren bölümler bulunması, o met-
nin; bilimsel buluşları, yenilikleri, icatları anlatmak, felsefe yapmak amacıyla yazıldığı anlamına gelmez. Edebiyat, bu gerçekleri 
kendine özgü yöntemlerle yorumlayıp kurmaca bir dünya oluşturur.

ETKİNLİK-7

Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi ile ilgili olarak aşağıda verilen yargıları “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendiriniz.

a. Sosyoloji, edebî eserleri toplumun belli bir dönemine ışık tutması nedeniyle inceler. D

b. Farklı bilimlerden yararlanılması, edebî metni bilimsel bir eser hâline getirir. Y

c. Bir yerleşim yerinin doğal güzelliklerinin oluşumunu ve bu güzelliklerin orada yaşayan insanların iç dünyasına olan katkılarını  
    anlatmak isteyen bir romancının, öncelikle coğrafya ve  psikoloji gibi bilim dallarından yararlanması beklenir.

D

d. Her edebî metnin arkasında bir düşüncenin, dünya görüşünün bulunması doğaldır. D

e. Sosyal çevreyi yansıtan bir edebî metin, felsefe biliminden yararlanır. Y

f. Edebiyat öncelikle psikoloji, sosyoloji, tarih gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki içindedir. D

g. Edebiyat bilimi, bilim de edebiyatı etkilediği için aralarındaki ilişki karşılıklıdır. D

h. Kesin yargılara varmaları nedeniyle edebiyat ve bilim ortak yöntemleri kullanır. Y
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Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisiTest - 02

1. Benim, bu toplumda yaşayan insanları sıradan olanlar 
ve olmayanlar diye ayırmama gelince bunun biraz keyfî 
olduğunu kabul ediyorum. Zaten kesin sayılarda da ısrar 
etmiyorum. Sadece ana fikrime inanıyorum. Bu fikir de in-
sanların genel olarak iki kısma ayrıldığı düşüncesidir. Sı-
radanlar yani deyim yerindeyse sadece kendilerine ben-
zeyenleri tekrar üretmeye yarayanlar ve gerçek insanlar...

Bu parçadan hareketle edebiyat ile aşağıdaki bilim 
dallarından hangisi arasında ilişki kurulabilir?

A) Tarih  B) Coğrafya  C) Matematik

D) Sosyoloji  E) Filoloji

2. Birinci Dünya Savaşı’yla Osmanlı Devleti gücünü ve hey-
betini kaybetmeye başlamış, işgaller ve isyanlarla zayıf 
duruma düşmüştür. İşte Küçük Ağa romanında bir Ana-
dolu kasabası olan Akşehir’den yola çıkılarak kurtuluş 
mücadelesinin bir bölümü, İstanbullu Hoca, Çolak Salih 
gibi tiplemelerle işlenmiştir.

Bu parçadan edebiyat-tarih ilişkisiyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kurmaca metinler tarihî belge kabul edilemez.

B) Küçük Ağa romanının gerçekle bağlantısı onu popüler 
yapmıştır.

C) Akşehir’in Millî Mücadele’deki yeri, edebî eseri kalıcı 
yapmıştır.

D) Edebî eserler, tarihi aydınlattığı sürece okunacaktır.

E) Edebî eserler, konusunu tarihten alarak tarihî bir sü-
rece ayna tutabilir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde psikoloji ile edebiyat ara-
sındaki ilişki açıklanırken bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Temel malzemeleri ve konuları insandır.

B) İnsanın iç dünyasını, duygularını ele alırlar.

C) İnsanı bir bütünlük içinde kavrayarak onun doğasına 
yaklaşma çabasındadırlar.

D) Zihin ve davranışları sistematik olarak incelerler.

E) Bireylerin karakter özelliklerini araştırırlar.

4. I. Çukurova bir sonsuz aklıktır. Göğe yükselmiş, ulu 
devler gibi ayağa kalkmış, yürümüş, binbir renkli ulu 
devlercesine uçan, akan toz direkleridir... Çukurova 
uyanıyordu. Serilmişti. Ağır ağır soluk alıyor, homur-
danıyordu. Sıcak, yakıcı, kudurtucu, uyuşuk, devin-
gen, ele avuca sığmayan, bin başlı ejderha... Uyanı-
yordu. Yağı, güneşte kavrulan, yanmış bir sarı.

II. O gün hiçbir bülten asılmayınca, meraklanan Ankaralı 
esnaf ve zanaatkârlar, dükkânlarını, küçük atölyelerini 
erkenden kapatıp Meclis binasının önünde toplandılar. 
Gittikçe çoğalıyor ve sessizce cepheden haber bekli-
yorlardı. Bir milletvekili, kalabalığı telaş içinde yararak 
meclise girdi. Odalar ve koridor; kalpaklı, fesli, sarıklı 
milletvekilleri ile doluydu.

Numaralanmış parçaların anlatımında aşağıdakilerin 
hangisinden yararlanılmıştır?

A) Biyoloji - Sosyoloji 

B) Coğrafya - Tarih 

C) Tarih - Felsefe 

D) Psikoloji - Coğrafya 

E) Mantık - Psikoloji

9. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (601956)

OPT�K - Test 2 (601956)

601956
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EDEBİYATIN GÜZEL SANATLAR İLE İLİŞKİSİ

GÜZEL SANATLAR

Fonetik (İşitsel) Sanatlar

•  

•  Müzik

Görsel (Plastik) Sanatlar

•  Resim

•  Heykel

•  

•  Hat

•  Ebru

•  

Ritmik (Dramatik) Sanatlar 

•  

•  Bale

•  Dans

•  

•  Opera

      Edebiyat

Mimari

     Tiyatro

     Sinema

Minyatür

 ✓ İnsanda coşku ve hayranlık uyandıran edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi sanatlar “güzel sanatlar” olarak ad-
landırılır.

 ✓ Edebiyat da güzel sanatların bir dalıdır. Diğer sanat eserleri gibi edebiyatın da amacı, insanda estetik duygular uyandırmaktır.

 ✓ Güzel sanatlar sınıflandırılırken eserlerde kullanılan malzeme ölçüt olarak alınmıştır. Geleneksel sınıflandırma yöntemine göre 
güzel sanatlar; görsel (plastik), işitsel (fonetik) ve ritmik (dramatik) olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır.

• Fonetik (işitsel) sanatların malzemesi     . Edebiyatın malzemesi dil olduğu için edebiyat, fonetik sanatlar içinde 
yer alır.

• Görsel (plastik) sanatlar, maddeye biçim veren sanatlardır. Bu madde mermer, boya, taş vb. olabilir.

• Ritmik (dramatik) sanatlarda ise harekete biçim verilir. Bu sanat dalında hareketin yanında işitsel ve görsel ögeler de bulunur.

ETKİNLİK-8

Aşağıdaki resimlerin hangi sanat dalları ile ilgili olduğunu ve bu sanat dallarının kullandıkları malzemeleri resimlerin altın-
daki noktalı yerlere yazınız.

                     Fonetik / Sesa. b. c. d.                     Ritmik / Beden                     Görsel / Mermer Görsel / Taş

ses ve sözdür
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kullanılan malzemedir

ETKİNLİK-9

Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Sanatlar

Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

Güzel
Sanatlar

a. b.

c.

d.

e.

f. g.

h.

k. l.

m.

n.

o.ı.

j.

  Edebiyat    

   Resim    

   Mimari    

   Minyatür       Hat     

   Heykel    

   Ritmik
   Sanatlar

   Müzik    

   Tiyatro       Bale    

   Dans    

   Sinema        Opera     

   Fonetik    

   Plastik    

ETKİNLİK-10

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

a.   Bale, hareketin biçimlendirdiği                            sanatlardandır.

b.                             , üç boyutlu sanatlardandır.

c.    Edebiyat, kulladığı malzeme bakımından                            sanatların bir dalı kabul edilir.

d.   Mimari, ebru, hat gibi sanatlar        sanatlardır.

e.   Güzel sanatlar sınıflandırılırken dikkate alınan ölçüt          .

ritmik

Heykel

fonetik

görsel

kullanılan malzemedir



01

119. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

????

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

 ✓ Anlatım yazılı olarak yapıldığında metinler ortaya çıkar. Metin; bir yazıyı biçim, anlam ve noktalama özellikleriyle oluşturan keli-
meler bütünüdür. Edebiyatın zaman içinde gelişmesi metinlerin sınıflandırılmasını da beraberinde getirmiştir. Metinler sınıflandı-
rılırken;

• metnin yazılış amacı,

• metnin gerçeklikle ilişkisi,

• metinde kullanılan dil,

• metindeki anlatım türleri,

• metnin oluşma ve sunuluş biçimi
 etkili olur.

Öğretici Metinler

METİNLER

Sanatsal Metinler

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

•  Mülakat

•  Eleştiri

•  Sohbet

•  Haber Yazısı

•  Gezi Yazısı

•  Mektup

•  

•  Makale

•  Deneme

•  Röportaj

•  Fıkra

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

Felsefi Metinler

Tarihî Metinler

Bilimsel Metinler

•  Anı

•  

•  

Olay Çevresinde
Gelişen Metinler

Anlatmaya Bağlı
Edebî Metinler

Göstermeye Bağlı
Edebî Metinler

Coşku ve Heyecanı
Dile Getiren Metinler

•  Destan

•  

•  

•  Halk Hikâyesi

•  Mesnevi

•  Manzum Hikâye

•  

•  Roman

Geleneksel Türk
Tiyatrosu

•  Köy Seyirlik Oyunları

•  Orta Oyunu

•  Meddah

•  Karagöz

Modern
Tiyatro

•  Trajedi

•  Komedi

•  

   Otobiyografi    

   Masal    

       Şiir        

   Fabl    

   Hikâye    

   Dram    

   Günlük       Biyografi    
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Sanatsal Metinler

Edebî zevk uyandırmak amacıyla ve estetik kaygıyla yazılan eser-
lere edebî (sanatsal) metin adı verilir.

 ✓ Anlatım özneldir.

 ✓ Dil, ağırlıklı olarak sanatsal işlevde kullanılır.

 ✓ İleti, dolaylı olarak iletilir.

 ✓ Kelimeler, daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır.

 ✓ Özgün ve biriciktir.

 ✓ Yaratıcılık ve etkileyicilik ilkelerine dayanır.

 ✓ Farklı anlam, çağrışım ve yorumlara açıktır.

 ✓ Gerçeklik dönüştürülerek, kurgulanarak ele alınır.

Öğretici Metinler

Haber ve bilgi vermek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşün-

dürmek, tanıtmak vb. amaçlarla oluşturulan metinlere öğretici 

metin adı verilir.

 ✓ Anlatım, ağırlıklı olarak nesneldir.

 ✓ Amaç, bilgi vermektir.

 ✓ İleti, doğrudan verilir.

 ✓ Kelimeler, daha çok gerçek anlamda kullanılır; söz sanatla-

rına ve mecazlara yer verilmez.

 ✓ Duygu ve düşünceler kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.

ETKİNLİK-11

Örnek Metin 1 Örnek Metin 2

Çay, Asya’nın güneydoğu bölgelerinde kendiliğin-
den yetişen ve doğal hâline bırakıldığında küçük 
bir ağaç kadar boylanan bir bitkidir. “Camellia Si-
nensis” ya da “Thea Sinensis” olarak bilinen bu 
bitkinin yapraklarından içecek olarak yararlanmak 
17. yüzyıldan sonra yaygınlaşmış ve bugün dün-
yanın hemen hemen her yerinde çay tarımı yapılır 
hâle gelmiştir.

Konuşulmadan kalan

daha çok şey vardı

diye düşünerek çıkalım

güneşle kucaklaşan balkona

— Üşütmesin sabah serinliği

Bir bardak demli çay

burukluğu gibi kalsın

gecenin ve sabahın tadı

yaşasın anılarımızda

 Bu metinleri yazılış amaçları bakımından karşılaştırınız.

 

a. 1. metin;                                                                

b. 2. metin;       

                                                                                                                        

bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazıldığı için yeniden yorumlamaya açık değildir; ifadeler nettir.

yazarın duygu ve düşünce dünyasının yorumuyla ortaya çıkmıştır ve okuyucu tarafından yeniden yorumlanabilir.

Okuyucuda estetik duygusu oluşturan ve çağrışımlara açık bir metindir.
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????

ETKİNLİK-12

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

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

İfade şekillerine göre metinler sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır.

Edebî metinler, çoğunlukla  yorum ve çağrışımlara açıktır. 

Öğretici metinlerde sezdirme, hissettirme, çağrıştırma ön plandadır. 

Metinler, gerçeklikle ilişkileri ve yazılış amaçlarına göre öğretici ve edebî metinler olarak sınıflandırılır. 

Edebî metinlerde hayranlık uyandıran etkileyicilik ve güzellik vardır.

Edebî metinler tamamen hayal ürünüdür, kaynağını sanatçının hayal dünyasından alır.

Öğretici metinler bir düşünceyi kurgulayarak, dönüştürerek ortaya koyar.

Y

Y

Y

Y

D

D

D

ETKİNLİK-13

Aşağıdaki tabloda verilenlerin hangi metin türüne ait olduğunu tabloda “�” ile işaretleyiniz.

Öğretici Metin Sanatsal Metin

      a. Roman �

      b. Hikâye �

      c. Deneme �

      d. Makale �

      e. Tiyatro �

      f. Fıkra �

      g. Masal �

      h. Şiir �

      ı. Anı �

      j. Sohbet �
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Metinlerin SınıflandırılmasıTest - 03

1. Sanatsal (edebî) metinlerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) İmgeli bir anlatımı vardır.

B) Üslup kaygısı ön plandadır.

C) Sezdirmek, çağrıştırmak, hissettirmek esastır.

D) Çoğunlukla nesnel cümleler kullanılır.

E) Mecazlı ifadelere yer verilir.

2. Aşağıdakilerin hangisinde metin-tür eşleştirmesi 
yanlış yapılmıştır?

A) Gölge oyunu - Anlatmaya bağlı metin

B) Gezi yazısı - Kişisel hayatı konu alan metin

C) Manzum hikâye - Anlatmaya bağlı metin

D) Makale - Gazete çevresinde gelişen metin

E)  Trajedi - Göstermeye bağlı metin

3. Sedir ağacında kısa sürgünler üzerinde 15-30 adet iğne 
yaprak, püskül gibi bir arada bulunur. Fıçı biçimindeki ko-
zalakları olgunlaştıktan sonra tümüyle dağılır. Işık ağacı 
olan sedirin çam ile hiçbir benzerliği yoktur. Sedir; kurak-
lığa dayanıklıdır, gölgeyi sevmez. Sedir, köknar, ladin… 
Bunların hepsi gösterişli, büyük ağaçlardır.

Bu parça;

I. bilgi verme,

II. nesnellik,

III. kanıtlanabilirlik,

IV. kurmaca gerçeklik,

V. öğreticilik

kavramlarından hangisiyle ilişkilendirilemez?

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

4. Öğretici metinler; bilgi vermek, herhangi bir konuyu, olayı 
açıklamak, haber vermek amacıyla düzenlenen metinler-
dir. Bu metinler, gazete çevresinde gelişen ve kişisel ha-
yatı konu edinen metinler olmak üzere ikiye ayrılır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir öğ-
retici metin grubuna girer?

A) Eleştiri  B) Deneme  C) Makale

D) Hatıra  E) Sohbet

5. (I) Sanatsal metinlerde anlamın serüveni çok katmanlı, 
çok bileşenlidir. (II) Böylesi çok katmanlı bir anlamlandı-
rılma sürecinde okurun, bu bileşenleri değerlendirme ve 
yorumlamasında, etkin bir iletişim başlatması zorunludur. 
(III) Her edebî metin; estetik, ritmik ve sarsıcı etkisiyle gü-
zelduyum ve haz vermesi yanında yeni algılama, anlama 
ve açıklama olanaklarıyla da okurda derin izler bırakır. 
(IV) Okurun, bu etki sonucu aktif olarak metinsel bildiriye 
-iletiye- uygun bir diyalog başlatması gerekir. (V) Böylece 
edebî metinlerdeki iletilerin çözümlenmeleri, nitelikli oku-
run devingen ve üretken anlamlandırma becerisiyle ger-
çekleşir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
edebî metinlerin okura olan çok boyutlu etkisinden 
söz edilmiştir?

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

9. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 3 (601957)

OPT�K - Test 3 (601957)

601957
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DİLİN KULLANIMDAN DOĞAN TÜRLERİ

Lehçe

 ✓ Bir dilin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izleneme-
yen dönemlerinde ayrılmış kollarına denir. Türkçenin Çu-
vaşça ve Yakutça adlı iki lehçesi vardır.

Şive

 ✓ Bir dilin metinlerle izlenebilen tarihî dönemlerinde ana dil-
den ayrılan kollarıdır. Bazı ses ve şekil farklılıkları gösterir.

Kırgız şivesi, Kazak şivesi, Özbek şivesi...

Türkiye Türkçesi: Yeni yılınız kutlu olsun.

Gagavuz Türkçesi: Yeni yılınızı kutlarım.

Azeri Türkçesi: Yeni iliniz mübarek olsun.

Özbek Türkçesi: Yangiyilingiz kutli bolsin.

Kazak Türkçesi: Jangajılıngız kuttı bolsın.

Kırgız Türkçesi: Cangıcılıngız kuttu bolsın.

Türkmen Türkçesi: Teze yılınızı gutlayaarın.

Ağız

 ✓ Aynı şive içinde ses, söz dizimi ve anlam bakımından fark-
lılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine özgü konuş-
ma dilidir. Türkiye Türkçesinin çok sayıda ağzı vardır: Batı 
Anadolu ağzı, Doğu ve Güneydoğu ağzı, Orta Anadolu 
ağzı... 

Tokat ağzı: Düğü - Bulgur

Denizli ağzı: Keşir - Havuç

Manisa ağzı: Göcen - Tavşan 

Elâzığ ağzı: Cembek - Kalabalık aile

Çanakkale ağzı: Filke - Musluk

Isparta ağzı: Pürçüklü - Havuç

Argo

 ✓ Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz 
dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili ve kelime 
dağarcığıdır.

Harcamak: Yok olmasına sebep olmak

Hava basmak: Büyüklenmek, gururlanmak

Kafa ütülemek: Çok laf edip tedirgin etmek

Jargon

 ✓ Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı 
olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. 

ŞÖK’e Kalmak: Öğrencinin şube öğretmenleri kurulunda de-
ğerlendirilmesi! (Öğretmenlik jargonu)

Kurtarma Sınavı: Yeniden sınav yapmak. (Öğretmenlik jargonu)

Çıkma: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan bölüm. 
(Mimarlık jargonu)

Standart (Ölçünlü) Dil

 ✓ Standart (Ölçünlü) Dil: Kuralları sözlüklerde ve yazım kıla-
vuzlarında tespit edilmiş; eğitim, hukuk, basın yayın alanları 
ile resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı 
geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil türüdür. Bir mil-
letin yazılı kültürünün oluşmasında dilde anlaşma ve birlik 
sağlanması gerekir. Bunun için dildeki ağızlardan yaygın ve 
işlenmiş olanı ortak kültür dili durumuna gelir. Standart dilin 
kuralları yazım kılavuzlarında ve sözlüklerde belirtilir. Türk-
çe için standart dil, İstanbul Türkçesini esas alan yazı dili 
üzerine kurulmuştur.

 ✓ Konuşma dilindeki her kolaylık, yazılı dilde bulunmaz; yazılı 
dilin bazı kolaylıkları da konuşma dilinde olmayabilir. Sözlü 
dilin yalın bir söz dizimi vardır. Sözlü dil, kullanılan sözcük 
sayısı bakımından çok zengin değildir. Hâlbuki, yazılı anla-
tımın zengin bir söz dağarcığı vardır.

 ✓ Eş anlamlı sözcükler, kullanım sıklığı az olan sözcükler met-
ni oluşturma aşamasında göz önünde bulundurulur. Diğer 
yandan, yazılı anlatımdaki dil kullanımları daha özenlidir. 

 ✓ Sözlü anlatımda ise bitmemiş cümleler, eksik sesle söylen-
miş yanlış sözcükler, gereksiz yinelemeler olabilir. Ama bu 
tür ifadeler de iletişimi zorlaştıracaktır. Bu yüzden de yazı 
diliyle konuşma dili arasındaki fark ne kadar az olursa ileti-
şim çatışmaları da o kadar az olacaktır.
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lehçe

ÖRNEK-3 

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrıl-
mış kollarına lehçe denir.

B) İstanbul Türkçesi esas alınarak kullanılan konuşma ve yazı 
diline standart dil denir.

C) Ülke sınırları içinde, farklı yerleşim yerlerinde ses, şekil ba-
kımından farklılaşan dil özelliklerine ağız denir.

D) Aynı meslek grubundan ya da aynı uğraşları olan kişilerin 
kullandığı teknik terimlerin yer aldığı dile argo denir.

E) Dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihî gelişim içinde ayrı-
lan kollarına şive denir.

ÖRNEK-4 

Yaban armuduna çördük

Tavşan yavrusuna fortuk

Kesilen yerlere kertük

Derler bizim köyümüzde

Bu dörtlükte dilin kullanımından doğan aşağıdaki türlerin-
den hangisine örnek verilmiştir?

A) Jargon B) Şive  C) Lehçe

D) Argo  E) Ağız

ETKİNLİK-14

Aşağıdaki kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

şive lehçe ölçülü dil ağızargo

a. Bir dilin konuşulduğu yerde ortaya çıkan ve o dile bağlı olan farklı söyleyiş biçimine                     denir.ağız

b. Bir dilin yakın dönemlerde ayrılan, lehçede olduğu gibi büyük ayrılıklar içermeyen koluna                     denir.şive

c. 
Bir toplumda belli bir kesimin, genellikle aynı meslekten kişilerin kendi aralarında oluşturduğu, diğer kişilerin pek anlaya-
madığı özel dile             denir.jargon

d.   bir bölgede bir ağzın ortak dil olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan, çeşitli bilim ve sanat eserlerinin 
kaleme alınmasında kullanılan dildir.

Ölçünlü dil

e. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan koluna       denir.lehçe

ETKİNLİK-15
 

Aşağıdaki açıklamaların ait olduğu kavramı “�” ile işaretleyiniz.

1

1

1
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1d.

Böyün Gemenciğe gittim, bi de nele görem?

Göç yiğidin adı çıkmaz; dövleti, malı bolmasa.

Sene sul yaçepe salamlatap.

Eh, adam da zokayı yuttu tabi.

�

�

�

�
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YAZIM KURALLARI

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

 ✓ Cümle büyük harfle başlar:

Hece şiirinin son kuşağı denilebilecek şairler arasındadır Ahmet Muhip Dıranas.

 Ara söz ya da ara cümleler büyük harfle başlamaz. Geçen yıl, bunu sen de kabul edersin, pek verimli geçmedi.

 ✓ Dizeler büyük harfle başlar:

 

 Hoyrattır bu akşamüstüler daima
 Gün saltanatıyla gitti mi bir defa

 ✓ Özel adlar büyük harfle başlar:

• Kişi ad ve soyadları, takma adlar büyük harfle başlar.

  Mustafa Kemal Atatürk, Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel) vb.

• Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar ya da akrabalık adı olup lakap veya unvan 
olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar:

  Kaymakam Mithat Bey, Nene Hatun vb.

Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar:

    Fatma teyzemin yemeklerini çok seviyorum.

• Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar:

  Sevindirici haberi Bakan dün akşam açıkladı.

• Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler ve mektuplarda ve resmî yazışmalardaki hitaplar 
büyük harfle başlar:

  Sayın Rektör, Sevgili Kardeşim vb.

• Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar:

  Çorap, Pamuk, Duman vb.

• Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.

  Fransız, Fars, Rus, Türk; Kazak, Kırgız, Tatar; Hacımusalı, Karakeçili vb.

• Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar:

  Türkçe, Fransızca, Rusça; Oğuzca, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.

• Devlet adları büyük harfle başlar:

  Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan vb.

• Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar:

     Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik vb.
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• Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar:

  Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele vb.

“Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar: Müzik dünyasının ilahı.

•  Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar:

  Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb.

Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar:

    Sana dünyaları verse de aldanma.

• Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır:

  Batı medeniyeti, Doğu geleneği vb.

Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır:

    Eskişehir’in doğusu, Ankara’nın batısı vb.

• Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar:

  Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Kızılay, Sarıyer vb.

• Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar:

 Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Zigana Geçidi, Porsuk Çayı vb.

Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar:

    Aydın ili, Odunpazarı ilçesi, Uzungöl beldesi, Karlı köyü vb.

• Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar:

 Halit Rifat Paşa Mahallesi, Zafer Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Bardacık Sokağı vb.

• Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar:

 Dolmabahçe Sarayı, Çankaya Köşkü, Ankara Kalesi, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı vb.

• Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır:

 Hisar’dan, Boğaz’dan, Köşk’e vb.

• Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Devlet Malzeme Ofisi, Çankaya Lisesi; Mavi Köşe Bakkaliyesi, Muharip Gaziler Derneği; Bakanlar Kurulu, Bitig 
Dergisi Yayın Danışma Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.
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• Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:

 Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği vb.

• Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildi-
ğinde büyük harfle başlar:

 2876 sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor.

• Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar:

 Nutuk, Varlık, Resmî Gazete, Kaplumbağa Terbiyecisi, Onuncu Yıl Marşı vb.

 ✓ Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz:

 Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu vb.
 ✓ Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, 

ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır:

 Mai ve Siyah, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. 
 ✓ Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır:

 DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ vb.

• Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar:

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Miraç Kandili, Anneler Günü, Hıdırellez vb.

• Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır:

 VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni vb.

• Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar:

 Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Buzul Dönemi vb.

• Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar:

 Türklük, Avrupalılaşmak, Aydınlı vb.

 ✓ Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz:

 hicaz (Türk müziğinde bir makam) allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma) vb.
 ✓ Para birimleri büyük harfle başlamaz.

 avro, lira, kuruş, liret vb.
 ✓ Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

• Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar:

 Antep fıstığı, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Maraş dondurması, Van kedisi vb.

 ✓  Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar:

 28 Mart 1995’te dünyaya gözlerini açtı.
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Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

 ✓ Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır:

 birbiri, pazartesi, niçin vb.

 ✓ Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek; olmak vb. yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses de-

ğişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır:

 emretmek, menolunmak, affetmek, hissetmek, reddetmek vb.

 ✓ Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır:

•  Bitki adları:
  civanperçemi, keçiboynuzu, kuşburnu vb.

•  Hayvan adları:
  danaburnu (böcek), akbaş (kuş), yalıçapkını (kuş), bozbakkal (kuş), bozyürük (yılan) vb.

•  Hastalık adları:
  itdirseği (arpacık), delibaş, karabaş, karabacak vb.

 ✓ Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar:

 Okullar genellikle haziranda kapanır.

 ✓ Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar.

 Müdür, Vezne, Dolmuş Durağı, 3. Kat, 4. Sınıf, 1. Blok vb.

ÖRNEK-5 

Tramvay, Galata Köprüsü üzerinden tarihî yarımadaya geçe-

rek Sultanahmet’e vardığında sırasıyla iki farklı şehrin 
çehresine şahit olan yolcu, burada bir müddet beklemek zorun-
da kalacak. Roma hipodromu olan At Meydanı çevresindeki 

yapıların ışıltısı karşısında büyülenecek; üç devrin mabedi bin 
beş yüz yıllık Ayasofya Camisi, etrafı süsleyen Alman çeşmesi 

gibi anıtlar geçidinin ortasında başı dönecektir.

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yan-
lıştır?

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

(2021-TYT)

ÖRNEK-6 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile 
ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu konuyla ilgili kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.

B) Leyla İle Mecnun, Türk edebiyatında en çok işlenen anlatı-
lardandır.

C) Bahar mevsiminde bu tepeden Çanakkale Boğazı’nın sey-
rine doyum olmaz.

D) Kültigin Anıtı, uçsuz bucaksız Orhun Vadisi’nin orta yerinde 
ziyaretçilerini bekler.

E) XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bu yıl An-
kara’da yapılacak.

(2020-TYT)

I

II III

IV V
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•  Alet ve eşya adları:
  balıkgözü (halka), deveboynu (boru), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba) vb.

•  Yiyecek adları:
  hanımgöbeği (tatlı), kadınbudu (köfte), kedidili (bisküvi), alinazik (kebap) vb.

•  Oyun adları:
  beştaş, dokuztaş, üçtaş vb.

•  Gök cisimlerinin adları:
  Büyükayı (yıldız kümesi), Küçükayı (yıldız kümesi), Samanyolu (yıldız kümesi) vb.

•  Renk adları:
  balköpüğü, camgöbeği, gülkurusu, kavuniçi, vişneçürüğü, yavruağzı vb.

•  Oğlu, kızı sözleri:

  çapanoğlu, eloğlu, hinoğluhin, elkızı vb.

 ✓ Kurallı fiiller bitişik yazılır:
  düşünebilmek, alıvermek, uyuyakalmak, gidedurmak, çıkagelmek, düşeyazmak vb.

 ✓ Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır:
  incitmebeni, sallabaş, unutmabeni, çekyat, kaçgöç, kapkaç, örtbas, tutkal, veryansın vb.

 ✓ -an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır:
  kuşkonmaz, külyutmaz, varyemez; çokbilmiş, güngörmüş vb.

 ✓ İkinci kelimesi -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik 
yazılır:

  albastı, çıtkırıldım, gecekondu, imambayıldı, külbastı, mirasyedi, serdengeçti, şıpsevdi, zıpçıktı vb.

 ✓ İki kelimesi de -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) belirli geçmiş zaman veya -r /-ar /-er geniş zaman eklerini almış ve kalıplaşmış 
bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır:

  dedikodu, kaptıkaçtı, oldubitti, biçerdöver, göçerkonar, konargöçer, yanardöner, okuryazar vb.

 ✓ Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır:
  ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı, akşamüstü, ayaküstü, akşamüzeri, ayaküzeri vb.

 ✓ Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır:
  güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu

 ✓ Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır:
  başçavuş, başeser, başkahraman, başkent, başkomutan vb.

 ✓ Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır:
  aşçıbaşı, binbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, elebaşı, ustabaşı vb.

 ✓ Ağa, baba, bey, efendi, hanım, nine vb. sözlerle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır:
  ağababa, ağabey, beyefendi, hanımanne, hanımefendi, hacıağa, paşababa vb.

 ✓ Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır:
  aşevi, bakımevi, basımevi, yayınevi vb.

 ✓ Hane, name, zade, zede kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır:
  dershane, seyahatname, siyasetname, amcazade, depremzede vb.

 ✓ Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır:
  karadut, alabalık, aksu, maviküf vb.
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Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiçbiri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik 
yazılır.

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

 ✓ Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya 
türemesine uğramazsa ayrı yazılır:

  alt etmek, arz etmek, var olmak, yok olmak vb.

 ✓ Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır:

•  Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar:
  köpek balığı, deve kuşu, ağustos böceği, sümüklü böcek, at sineği, Ankara keçisi, bal arısı vb.

•  Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar:
  çörek otu, çuha çiçeği, yer elması, deve dikeni, at kestanesi, can eriği, Antep fıstığı, kayısı kurusu, kuru fasulye, kuru soğan vb.

•  Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler:
  çakmak taşı, Oltu taşı, el sabunu, el kitabı, İngiliz anahtarı, üst geçit, dolma kalem, toplu iğne vb.

•  Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler:
  Arnavut kaldırımı; çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu, keçi yolu; köprü yol vb.

•  Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler:
  açık oturum, ana dili, iş birliği vb.

•  Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler:
  dil bilimi, dil bilgisi, ses bilgisi vb.

• Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler:
  göz yuvarı, yarım küre vb.

• Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler:
  talaş böreği, maden suyu, beyaz peynir, Adana kebabı, yoğurt çorbası, çiğ köfte, sivri biber, süzme yoğurt, kuru yemiş vb.

• Gök cisimleri:
  kuyruklu yıldız, gök taşı vb.

• Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler:
  serçe parmak, azı dişi, kuyruk sokumu, kepçe kulak vb.

• Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay van ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler:
  çetin ceviz, çöpsüz üzüm, eski kurt vb.

• Zamanla ilgili birleşik kelimeler:
  bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta sonu vb.

 ✓ -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır:
  çalar saat, güler yüz, çıkmaz sokak, uçan daire vb.

 ✓ Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır:
  bal rengi, limon sarısı, süt kırı vb.

 ✓ Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır:
  açık mavi, kirli sarı, koyu yeşil vb.



01

239. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

????

 ✓ Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, 
uzak kelimeleri ayrı yazılır:

  Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Aşağı Ayrancı, Orta Doğu, Uzak Doğu vb.

 ✓ Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
  çağ dışı, ceviz içi, yanı sıra vb.

 ✓ Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
  yer altı, tepe üstü vb.

 ✓ Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle 
oluştu rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:

  alt kurul, üst kat, ana bilim dalı, ön söz, art niyet, arka plan, yan etki, karşı görüş, iç tüzük, dış hat, orta oyunu, büyük dalga, küçük 
parmak, sağ bek, sol açık, peşin hüküm, bir hücreli, iki eşeyli, tek eşli, çok düzlemli, çift kanatlılar vb.

Sayıların Yazımı

 ✓ Sayılar harflerle de yazılabilir:
  bin, on dört, beşinci vb.

 ✓ Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle 
yazılabilir:

  1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem vb.

 ✓ Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:
  iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb.

 ✓ Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır:
  altıyüzelli TL, otuzbeş kr.

 ✓ Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitap-
ların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır:

  II. Dünya Savaşı, XX. yüzyıl vb.

ÖRNEK-7 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden han-
gisinin yazımı yanlıştır?

A) Gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine, onların hakettiği 
heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti.

B) Bütün bu güzellikler, onları göreceğim için kendimi ayrıca-
lıklı addetmeme rağmen bende kayıtsızlık uyandırıyordu.

C) Nehri ve vadiyi seyreden iki kişi o anda yalnızca doğayla 
değil, birbirleriyle kurdukları dostluğu da dönüştürmekteydi.

D) Bize hükmeden mutluluk arayışı ise bu arayışın dinamikle-
rini açığa çıkaran etkinliklerden biri seyahatlerimizdir.

E) Merak bazen uzun mesafeleri birleştiren küçük halkaların 
oluşturduğu, insanı cezbeden bir zincir gibidir.

(2021-TYT)

ÖRNEK-8 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazı-
mı yanlıştır?

A) Bu araştırmada bizi şaşırtan bulgu, çevreciliğin barışsever 
akımlarla çatışmasıdır.

B) O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karın-
caincitmez olarak anılır.

C) Başkentin ortasındaki gökdelenler, etrafındaki binaları yu-
tacakmış gibi duruyordu.

D) İnsanlar, çokbilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaşlık kur-
maktan uzak dururlar.

E) Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne 
değerbilir ne yol yordam.

(2020-TYT)
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 ✓ Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur:
  49.750.812 vb.

 ✓ Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:
  15,2 (15 tam, onda 2) vb.

 ✓ Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakam-
dan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır:

  15., 15’inci vb.

 ✓ Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:
  9’ar değil dokuzar vb.

Kısaltmaların Yazımı

 ✓ Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta 
kullanılmaz.

 ✓ Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır:

  kg’dan, mm’den, kr.un vb.

 ✓ Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır:
  TRT’den, TL’nin vb. 

 ✓ Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır:
  ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan vb.

Numara sözünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa göre getirilecektir:
    No.lu, No.suz

 ✓ Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve 
üs işaretinden sonra, kelimenin veya üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır:

  vb.leri, cm3e (santimetreküpe) vb.

ÖRNEK-9 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uy-
gun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı 
vardır?

A) Doktora araştırmasını TÜBİTAK’ın bursuyla yürütmüştü.

B) Saat 16.30’da başlayan maç TRT’den naklen yayınlanıyor-
du.

C) Öğrenciliği zamanında Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki 
KYK’da kalmıştı.

D) Kulüplerin 5. olağan toplantısı TFF’nin tesislerinde gerçek-
leştirildi.

E) Bir yaz günü saat 19.00’da TBMM’nin önünde buluşup yola 
çıkmışlardı.

(2019-TYT)

ÖRNEK-10 

Kendisine 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının 

farklılığı nedeniyle toplum içindeki iş birliğinin önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Özel mülkiyeti kabul eden Farabi, topluma ait 

pek çok malın herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona 

göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı 
yanlıştır?

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

(2016-YGS)

I

II

III IV

V
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Bağlaç Olan “da/de”nin Yazımı

 ✓ Daima ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son hecesindeki ünlüye uyar:

  Ne kadar sanatkâr varsa o kadar da sanat tarifi vardır.

 ✓ Ünsüz benzeşmesi kuralına uymaz yani “ta/te” biçiminde yazılmaz:

  Düşünüp de konuşmak zorunda olduğumuzu unutmayalım.

 ✓ Bulunma durumu eki ile karıştırılmamalıdır. Ek olan “-da/de” daima bitişik yazılır:

  Seni evde bekliyor olacağım.

Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı

 ✓ Daima ayrı yazılır:

  Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. 

 ✓ Birkaç örnekte bu bağlaç kalıplaşmış olduğundan bitişik yazılır ve küçük ünlü uyumuna uyar.  Bu kelimeler sanki, oysaki, madem-
ki, belki, hâlbuki, çünkü, meğerki, illaki kelimeleridir:

  Oysaki sanat eseri her zaman değerlidir. / Mademki son yolcu henüz gelmedi, yerini değiştirin.

 ✓ Sıfat türeten ve ilgi zamiri olarak adın yerini tutan “-ki” ile karıştırılmamalıdır. Ek olan “-ki” bitişik yazılır:

  Onca yaşadıklarına rağmen gözlerindeki ışığı hiç kaybetmemişti. / Benim saçım düz, seninki kıvırcık.

ÖRNEK-11 

(I) Kişiye odaklı söyleşilerde amaç; soru sorulan kişinin yaşa-
mını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. (II) Bu 
tür söyleşilerin öznesi, toplumda merak uyandıran ünlü şahsi-
yetler olabilir. (III) Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar 
bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. (IV) Kimi zamanda tanınmamış 
ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. 
(V) Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıkla-
rı okura aktarılmak istenir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” bağ-
lacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

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

(2018-TYT)

ÖRNEK-12 

Yazma, sadece Orta Doğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi  

oldukça büyük uygarlıklarına özgü bir eylem olagelmişken Ho-

meros denen dev; MÖ IX. veya VIII. yüzyıl içinde, tarihin 

derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve ma-
sallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha önce 
hiç kimsenin kapılarını aralamadığı sıradışı insanlık serüvenle-

ri anlattı.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yan-
lıştır?

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

(2017-YGS)

I

II

III

IV V

Deyimlerin Yazımı

 ✓ Deyimler ayrı yazılır:

  akıntıya kürek çekmek, çantada keklik, devede kulak, yağlı kuyruk, yüz görümlüğü vb.

Soru Ekinin (mı, mi, mu, mü) Yazımı

 ✓ Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar:

  İnsanlık öldü mü?
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 ✓ Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır:
 Sıcak mı sıcak! Kar yağdı mı dışarı çıkamayız.

 ✓ Birleşik fiillerde “mi” soru eki iki kelimenin arasına da gelebilir:
 Vaz mı geçtin?

“ile”nin Yazımı

 ✓ “ile”, ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir:

  çiçek-le (çiçek ile), kuş-la (kuş ile), arkadaşı-y-la (arkadaşı ile), çevre-y-le (çevre ile) vb.

İkilemelerin Yazımı

 ✓ İkilemeler ayrı yazılır:

  adım adım, kös kös, üç beş, eğri büğrü vb.

Pekiştirmeli Sözlerin Yazımı

 ✓ Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır:

  apaçık, gömgök, güpegündüz, paramparça, sapasağlam, sapsarı, sırılsıklam vb.

Ek Fiilin Yazımı

 ✓ Ek fiilin çekimli biçimleri (idi, imiş, ise) ayrı yazılabildiği gibi bitişik olarak da yazılabilir:

  yorgun-du (yorgun idi), güzel-miş (güzel imiş), gelir-se (gelir ise), sonuncu-y-du (sonuncu idi), yabancı-y-mış (yabancı imiş), 
ne-y-se (ne ise) vb.

KAYNAK: https://www.tdk.gov.tr/kategori/icerik/yazim-kurallari/

ETKİNLİK-16

Aşağıdaki cümlelerde bulunan yazım yanlışlarını karşılarında verilen başlıklarla eşleştiriniz.

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

h. 8.

Doğu Karadeniz’in Batısı bugün de yağışlı geçecek. Unvanların yazımı3

7

4

2

6

8

1

5

Birlikte 7. caddenin sonuna kadar yürüdük. Gök cisimlerinin yazımı

Ailesiyle 23 nisanda bir haftalık Avrupa gezisine çıkacak. Yön adlarının yazımı

Perdeyi çek; içeriye Güneş geliyor. Ay, gün, tarih yazımı

Elde kalan kalemleri çocuklara 3’er 3’er dağıttı. Eser adlarının yazımı

Bugünlerde TBMM’nde tatil sözcüğü neredeyse hiç kullanılmıyor. Sayıların yazımı

Kadın, Avukat Ziya beyin yanında uzunca bir süre kalmış. Yer adlarının yazımı

Mai ve Siyah Romanı edebiyatımızın ilk nitelikli  romanıdır. Kısaltmaların yazımı
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ETKİNLİK-17

Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını bularak doğrularını boşlukla belirtilen yerlere yazınız.

a. O zaman gördüki buralarda artık kalamazdı, biran önce gitmeliydi.

       gördü ki, bir an                                                                                                                                                                                                      

b. Ne olduğunu anlıyamıyor, etrafına şaşgın şaşgın bakıyordu.

       anlayamıyor, şaşkın şaşkın                                                                                                                                                                                                      

c. Yanaklarından göz yaşları akarken etrafda tanıdık bir çehre arıyordu.

       gözyaşları, etrafta                                                                                                                                                                                                      

d. “Sende yeni misin bu okulda?” diye sordu çekinerek.

       sen de                                                                                                                                                                                                      

e. Söylenecek hiç bir şey yokdu artık.

       hiçbir şey, yoktu                                                                                                                                                                                                      

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Nokta (.)

 ✓ Cümlenin sonuna konur:

 İnsan sevgisiyle çarpıyor yorgun yüreği.

 ✓ Bazı kısaltmaların sonuna konur:

 yy. (yüzyıl), vb. (ve benzeri) vb.

 ✓ Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

 3. (üçüncü), 15. (on beşinci) vb.

Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:

    XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.

 ✓ Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

 29.10.1923   /  15. V. 1975 vb.

Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz:

    29 Ekim 1923 vb.
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 ✓ Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  Tren 08.35’te kalktı.

 ✓ Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:

 Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

 ✓ Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:

 49.750.812 vb.

 ✓ Genel ağ adreslerinde kullanılır:

 https://www.kitapisler.com/

 ✓ Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:

 12.6 = 72 vb.

Virgül (,)

 ✓ Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

 

Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.  
(Halide Edip Adıvar)

 ✓ Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

 Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

 ✓ Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:

 

Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan 
fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

 ✓ Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

 Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. (Atatürk)

 ✓ Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

 

 Bir merhamettir yanan daracık odaların
 İsli lâmbalarında, isli lâmbalarında (Necip Fazıl Kısakürek)

 ✓ Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:

 Eskişehir’e yarın gideceğim, dedi.

 ✓ Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

 – Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu.

 ✓ Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

 

 Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
 Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

 ✓ Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, tamam, olur, elbette gibi kelimelerden
sonra konur:

 Olur, ben de size katılırım. 
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 ✓ Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek 
ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

 Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil)

 ✓ Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

 Sayın Başkan,

 ✓ Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:

 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş)

 ✓ Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur:

 Ancak yemekte bir karara varıp, arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu.

 ✓ Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:

 Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

 ✓ Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

 Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

Virgül nerelerde kullanılmaz:
 ✓ Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra
 ✓ Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçlarından önce de sonra da
 ✓ Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra
 ✓ Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra
 ✓ Metin içinde -ınca / -ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kulla nılan mı / mi ekinden sonra
 ✓ Şart ekinden sonra

ÖRNEK-13 

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-14  

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)
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Noktalı Virgül (;)

 ✓ Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirin-
den ayırmak için konur.

  Tatil için Ege’de Ayvalık, Dikili, Çeşme; Akdeniz’de Kaş,  
   Anamur, Alanya tercih edilebilir.

 ✓ Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden 
ayırmak için konur.

  Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,  
    kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

 ✓ İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümle-
lerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

  Konsere gitmek; sergi gezmek, spor yapmak, sinemaya  
   gitmek benzeri bir etkinliktir.

ÖRNEK-15 

XX. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler sebebiyle kalaba-
lıklaşan İstanbul; benzer kaderi yaşayan Ankara, İzmir, Bursa 
gibi şehirlere göre daha çok sorunla baş başa kalmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki 
işleviyle kullanılmıştır?

A) Yazar değil, eleştirmenler; metinler değil, yorumlar yani ba-
kış açıları değiştiği için edebiyat eserlerinin anlamı daima 
zenginleşmektedir.

B) Kopuk dizelerin, anlatı parçacıklarının, çizimin sınırlarında 
dolaşan bu melez metin; onun yaşam haritasına göre fark-
lılıklar gösterir.

C) Türkiye, İran, Rusya; Ankara, Tahran, Moskova isimlerinin 
birbirleriyle münasebetleri açık seçik ortadadır.

D) Tokat’ta yetiştirilen ürünlerin başında domates, biber, fa-
sulye, patates; kiraz, vişne, elma, erik gelir.

E) Lale, sümbül ve karanfil motifleriyle ebru sanatına farklı bir 
yorum getirmiş; bu sanatın genç kuşaklarca tanınmasına 
katkıda bulunmuştur.

(2019-TYT)

İki Nokta (:)

 ✓ Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

 Servetifünun Dönemi’nin ana temalarından birkaçını sırala-
yalım: kötümserlik, hayal-hakikat çatışması...

 ✓ Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur:

 Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. 
 (Falih Rıfkı Atay)

 ✓ Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden 
sonra konur:

  Bilge Kağan: Türklerim, işitin!

    Üstten gök çökmedikçe,
    alttan yer delinmedikçe ülkenizi,
    törenizi kim bozabilir sizin?

 ✓ Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin so-
nuna konur:

  – Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?

  Ziraatçı sayar:

  – Yulaf, pancar, zerzevat, tütün… (Falih Rıfkı Atay)

 ✓ Genel ağ adreslerinde kullanılır:

  http://tdk.gov.tr

 ✓ Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

  56 : 8 = 7 vb.

Üç Nokta (…)

 ✓ Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:

  Yüzümdeki ifadenin canlılığı...

 ✓ Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık ya-
zılmak is tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:

  Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

 ✓ Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya 
bölümlerin yerine konur:

  ... sonra yaz tatili için köye gitti.

 ✓ Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

  Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden 
tanıdılar:

 — Koca Ali… Koca Ali, be!.. (Ömer Seyfettin)

 ✓ Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan 
cevaplarda kullanılır:

  — Kimsin?

    — Ali…

    — Hangi Ali?

    — …

    — Sen misin, Ali usta?

    — Benim!.. (Ömer Seyfettin)
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Soru İşareti (?)

 ✓ Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:

  Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)

 ✓ Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:

  Gümrükteki memur başını kaldırdı:

    — Adınız?

 ✓ Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:

  Yunus Emre (1240?-1320), (Doğum yeri: ?) vb.

Ünlem İşareti (!)

 ✓ Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:

  Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun!

 ✓ Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

  Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk)

Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir:

    Öf, bu kadarı da fazla artık!
    Öf! Bu kadarı da fazla artık.

 ✓  Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

  İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).

Kısa Çizgi (–)

 ✓ Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:

 Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil-

 mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepe-

 lerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! (Sait Faik Abasıyanık)

 ✓  Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:

  Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

 ✓  Heceleri göstermek için kullanılır:

  a-raş-tır-ma, il-köğ-re-tim vb.

 ✓ Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır:

  Aydın-İzmir yolu vb.

 ✓ Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:

  50 - 20 = 30

 ✓ Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır:

  -2 °C
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Uzun Çizgi (—)

 ✓ Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir:

  Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:

    — Eski şehri gezdin mi?

    — Rothschild’in evine gittin mi?

    — Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)

 ✓ Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:

  Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.

    İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)

Eğik Çizgi (/)

 ✓  Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

  Yeşil pencerenden bir gül at bana / Işıklarla dolsun kalbimin içi / Geldim işte mevsim gibi kapına / Gözlerimde bulut, saçlarımda  
    çiğ (Ahmet Muhip Dıranas)

 ✓  Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

  Ostim Mahallesi 1212. Cad. 2/5 Ostim/Yenimahalle/ANKARA

 ✓ Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  23/04/1920

 ✓  Genel ağ adreslerinde kullanılır:

   http://tdk.gov.tr

 ✓  Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

  70/2 = 35

Tırnak İşareti (“ ”)

 ✓  Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:

  Mallarme “Konuşan yazar değil, dilin kendisidir.” der.

 ✓  Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:

  Yazar ortadan kalktığında metnin anlamını “deşifre etmek” gereksiz hâle gelir.

 ✓  Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:

  Bugün öğrenciler Bilge Karasu’nun “Gece” romanını incelediler.

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için tek tırnak işareti kullanılır.

    Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.



01

339. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

????

Yay Ayraç ( ( ) )

 ✓ Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren 
anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

  Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için 
geziyoruz. (Nurullah Ataç)

 ✓ Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla mak ve göstermek için kullanılır:

  İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

 ✓ Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

  Bir dostu özler gibi özlediğim hikâyeler var. Zaman zaman bir insan yüzü, bir olay, bir konuşma birden yıllar önce okuduğum 
hikâyelere götürüyor beni. (Fethi Naci) 

Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç ([ ] )kullanılır:

    Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

Kesme İşareti (’)

 ✓  Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:

  Kurtuluş Savaşı’nı, Samanyolu’nda, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na vb.

 ✓ Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır:

  Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

 ✓ Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır:

  Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb.

 ✓ Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:

 Boğaz Köprümüzün güzelliği vb.

 ✓ Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:

 Türkiye Büyük Millet Meclisine, Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb.

 ✓ Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz:

 Türklük, Aydınlı, Türkçenin, Atatürkçülüğün vb.

 ✓  Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:

  Nihat Bey’e, Şahika Hoca’ya vb.

 ✓  Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:

  BM’de, TV’ye vb.

 ✓  Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:

  1985’te, 8’inci madde vb.

 ✓ Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:

  Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir. 
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 ✓  Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için 
kullanılır:

  Bir ok attım karlı dağın ardına

    Düştü m’ola sevdiğimin yurduna

    İl yanmazken ben yanarım derdine

    Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)

ÖRNEK-16 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanı-
mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Pamukkale travertenleri, Denizli’mizin önde gelen turistik 
değerlerindendir.

B) Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı.

C) Ferhunde Hanım’dan gelen son mektubu ailecek sevinç 
içinde okuduk.

D) Üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran’da yapıla-
cağı açıklandı.

E) TDK’nin bir görevi de geçmişte yazılmış eserleri günümüze 
kazandırmaktır.

(2018-TYT)

Düzeltme İşareti (^)

 ✓ Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri 
ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine ko-
nur:

  adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, 
alışkanlık) vb.

 ✓ Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelimelerle 
özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a 
ve u ünlüleri üzerine konur: 

  dergâh, mahkûm, sükûn vb.

 ✓ Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u 
ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır:

  Nalân, Balâ vb.

 ✓ Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını 
önlemek için kullanılır:

  (Türk) askeri ve askerî (okul), (İslam) dini ve dinî (bilgiler) vb.

 ✓  Nispet eki alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde dü-
zeltme işareti olduğu gibi kalır: 

  millîleştirmek, millîlik, resmîleştirmek, resmîlik vb.

ÖRNEK-17 

(I) Halil İnalcık’ı diğer tarihçilerden ayıran önemli hususlar-
dan biri, araştırmalarında tarih dışındaki beşerî bilimlerden 
de yararlanmasıydı. (II) Edebiyat, hukuk, sosyoloji, sosyal 
antropoloji, iktisat, İslamiyet ve siyaset bilimi; onun araştırma-
larındaki temel alanlardandı. (III) İnalcık, hukuk ve sosyolojiyle 
çok genç yaşlarda tanıştı. (IV) Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde yapılan sınavı kazanarak 
bu kurumun öğrencisi oldu. (V) Daha sonra Ankara Üniversite-
si Hukuk Fakültesi’ne de kayıt yaptırarak eğitim hayatı yoğun 
bir tempoda devam etti.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir nok-
talama yanlışı yapılmıştır?

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

(2021-TYT)

ÖRNEK-18 

Yeni aldığı ve çok sevdiği ayakkabısının bir teki futbol oynar-
ken yırtılan çocuk ( ) ayakkabıcıya ( ) yeni ayakkabı bakmaya 
gitti. Ayakkabının üzerindeki fiyatı okudu. Bir an üzüldüğünü 
belli ederek vitrinden uzaklaştı. Durumu gören ayakkabıcı:

— Baktığın model sana çok yakışır ( ) denemek ister misin?

Çocuk başını sallayıp:

— Üzerindeki fiyata göre almam mümkün değil ki ( )

Zaten bir tekini alacağım.

Dükkân sahibi:

— Amma yaptın ha ( )

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki nok-
talama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

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

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

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

(2019-TYT)
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Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

a.

ı.

c.

f.

b.

e.

d.

h.

g.
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 T  
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 R   G   Ü  

 Ç  

 N  

 O  

 K   E   E   S   M  

 T  

 A   A   A   Ç   Y   Y   Y   R  

 L   V  

SOLDAN SAĞA

a.
Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları 
birbirinden ayırmak için kullanılan noktalama işa-
reti.

d. Bitmiş cümlelerin sonuna konan noktalama işareti.

e.
Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konan nok-
talama işareti.

g.
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılan 
noktalama işareti.

h.
Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlelerin dı-
şında kalan ek bilgileri göstermek için kullanılan 
noktalama işareti.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

b.
Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan söz-
cük veya bölümlerin yerine konan noktalama işa-
reti.

c.
Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten 
sözlerden sonra kullanılan noktalama işareti.

f.
Sevinç, korku, acıma, şaşma gibi duyguları anlatan 
cümlelerin sonuna konan noktalama işareti.

ı.
Başka bir kimseden ya da yazıdan aktarılan sözleri 
göstermek için kullanılan noktalama işareti.
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YAZMA

Anlatım Biçimleri

Açıklama

 ✓ Yazarın bilgi vermek, bir konuyu aydınlatmak amacıyla kullandığı anlatım biçimidir.

Yazar; edebiyat tarihi kitaplarında, biyografilerde, dergilerdeki söyleşilerde hatta eserleriyle kişiliklerini günlükler ve hatıratlar yoluyla bir-
leştirme kaygısı olan edebiyatçıların bilinçlerinde hâlâ hüküm sürmektedir. Çağdaş kültürdeki edebiyat imgesi despotça yazarın kişiliğine, 
yaşam öyküsüne, beğenilerine ve tutkularına odaklanmıştır.

Tartışma

 ✓ Yazarın kendi düşüncesini savunmak, diğer düşünceyi çürütmek amacıyla kaleme aldığı yazılardır. Yazar, genellikle karşısında 
biri varmış gibi kendi düşüncelerini savunur ve eleştirdiği düşüncelerin yanlışlığını ortaya koymaya çalışır.

 

Klasik felsefi metinlerin çevirileri okuyucunun işini kolaylaştırmak yerine iyice zorlaştırıyor artık. Metinlerde kullanılan kavramların güncel 
Türkçede kullanılmaması ve bu kavramların “öz” Türkçelerinin kullanılmasındaki ısrar bu çevirileri okunmaz hâle getiriyor. Böylece metinleri 
orijinal dillerinden okumak daha kolay gibi geliyor insana.

Betimleme

 ✓ İnsanları, mekânları, eşyaları vb. varlıkları okuyanın gözünde canlanacak biçimde anlatmaya denir. Betimleme gücünü yazarının 
gözlem yeteneğinden alır. Betimlemede yazarın bakış açısı, görüş ve değerlendirme biçimi esastır.

 

Irmağa giden yol, kasabadan kurtulunca, göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali bahçeleri arasından geçerdi. Haziran içinde bile taşkın dere 
ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer; kızgın güneş, ağaçların tepelerinde 
meyveleri pişirirken rutubetli toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırır; çayırlar kabarırdı.

Öyküleme

 ✓ Olay anlatımı esas olan bu anlatım biçiminde tasarlanmış ya da kurgulanmış olaylar; kişi, zaman ve yer unsurları ile birlikte verilir.

 

O akşam, Demirhisar’dan Cumayıbala’ya geç ve yorgun gelmiştim. Gündüz hava pek sıcaktı. Baş ağrısı bana eski ve pis otelin aç tahta 
kurularını bile duyurmadı. Fakat sabahleyin zurna ve davul seslerine karışan naralar, türküler beni uyandırdı. Gözlerimi açtım.

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatımda düşünceyi temellere yaslamak; daha etkili, daha inandırıcı hâle getirmek için birtakım yollardan yararlanılır. Yazar; dü-
şüncesini örnekler vererek, sayısal verilerden yararlanarak, karşılaştırmalar yaparak kanıtlamaya çalışır. Bu yöntemlerle kavramlar 
arasında ilişki kurulur; okuyucu, düşüncenin gelişimi bağlamında bir fayda görür.

Tanımlama

 ✓ Bir kavramı, olguyu, nesneyi ana ögelerini belirterek açıklamak, anlaşılır duruma getirmek, onların öteki kavramlardan ayrılan 
yönlerini belirtmektir.

 

• Eleştiri, bir sanat ya da edebiyat yapıtını tüm yönleriyle inceleyip değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara denir.

   Bu cümlede eleştiri kavramının tanımı yapılmıştır.

• Tanımlama, sözlük anlamıdır. “Nedir?” sorusunun tam anlamıyla cevabıdır. 

   Örnekte “Eleştiri nedir?” sorusu eleştirinin tanımını verir.

• Eleştiri, nesnel verilere dayandırılırsa amacına ulaşır.

   Bu cümlede eleştiriyle ilgili bir açıklama yapılmıştır ancak “Eleştiri nedir?” sorusuna cevap vermediğinden bu cümleye tanımlama denilemez.
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Örnekleme

 ✓ Bir düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak, düşünceyi desteklemek için anlatılan konuyla ilgili örneklerin yazıda sıralanmasıdır. 

 ✓ Örnekleme bir somutlama yoludur. 

 ✓ Soyut kavramların somutlaşması için ilişkilendirme yapılır.

 

Yazarlar, ayırt edici yönleriyle ön plana çıkar. Onlarda öyle bir hava vardır ki altında imzası olmasa da o eserin kime ait olduğunu hemen 
anlarsınız. Üslup dediğimiz kavram burada devreye girer. Bazen tek bir kelime bile o yazarı ya da şairi tanımaya yeter. “Gece” denince 
Ahmet Haşim’in, “rüya” denince Ahmet Hamdi Tanpınar’ın akla gelmesi gibi…

Karşılaştırma

 ✓ Birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki şeyin ortak olan veya olmayan yönlerinin gösterilerek incelenmesidir.

 

Konuşma geçicidir, saman alevi gibi yitip gider; yazı ise kalıcıdır.
Bu cümlede “konuşma ve yazı” karşılaştırılmıştır.
“Deneme yazarı özgürce seçtiği bir konu üzerinde kişisel görüşlerini okurlarıyla dostça paylaşırken okuyucuyu düşündürme amacı taşır. 
Yazınsal bir dil kullanarak toplumun geneline hitap eder. Makale yazarı ise öğretmeyi, bilgilendirmeyi amaçladığı için bilimsel belge, anket 
ve istatistikler gibi verilerle savını kanıtlama yoluna gider. Bilimsel ve terimsel bir dil kullanarak konuyla doğrudan ilgisi olan sınırlı bir okura 
seslenir.”

Tanık Gösterme

 ✓ Bir yazıda ele alınan düşünceyi desteklemek, savunmak için; alanında yetkin bir şahsın yazılarından, sözlerinden alıntı yapmaktır. 

 ✓ Doğrudan veya dolaylı anlatım yoluyla alıntılama yapılabilir.

 

Yahya Kemal, Türkçe için “Bu dil ağzımda annemin sütüdür.” diyor. Bizi dünyaya getiren anamız sütüyle beraber ana dilimizi de emzirmeye 
başlar bize. Yaşadığı ekin ortamının derinliklerinden süzülüp gelen ninnileri de sevgi sıcaklığında kucağımıza akıtır. Bedenimiz sütle bes-
lenip gelişirken uyanmaya başlayan zihinsel gücümüz de dille beslenip yeşerir, boy atar.

Sayısal Verilerden Yararlanma

 ✓ Bir yazıda ele alınan konunun daha inandırıcı olması için anlatılan konuyla ilgili araştırma sonuçlarının, istatistiksel verilerin me-
tinde kullanılmasıdır.

 

Ülkemizde günde yaklaşık 25 bin, yılda 9,2 milyon ton ekmek üretilmektedir. Bu sayılar günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet ekmeğe 
denk gelmektedir. Ülkemizde her gün üretilen ekmek miktarının yaklaşık 6 milyonu israf edilmektedir. Bu israf nedeniyle de yılda yaklaşık 
1,5 milyar lira çöpe atılmaktadır.

Yukarıdaki parçada ekmek israfıyla ilgili araştırma sonuçları sayısal verilerle desteklenerek anlatılmıştır.

Benzetme

 ✓ Bir varlık ya da kavramın, nitelikçe kendisinden kuvvetli olan başka bir varlık ya da kavrama benzetilerek anlatılmasıdır.

 

Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor deneme yazarı.

Bu cümlede deneme yazarı, dağcıya benzetilmiştir.

Somutlama

 ✓ Soyut durumların somut sözcüklerle belirgin hâle getirilmesidir.

 ✓ Somutlama benzetmeden faydalanılarak da yapılabilir.

 
Umut, zifiri karanlıkta kalan gönüller için parlak bir mum alevidir. Aydınlığa giden yolu bulmak için bu alevi söndürmemek gerekir.
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ÖRNEK-19 

Richard Strauss, bugünün orkestra repertuvarının demirbaşları 
arasında sayılan bir dizi senfonik şiirle ve opera alanındaki ka-
lıcı eserle tanınan en önemli bestecilerdendir. Özellikle Salome 
adlı operası sansasyon yaratmış, sayısı yüz elliyi aşan lietleri 
ile bir şarkı ustası olarak müzik tarihindeki özgün yerini almıştır. 
Günümüz operaları hâlen onun zengin sahne çalışmalarından 
yararlanır. Gerek lietlerinde gerek görkemli orkestral eserlerin-
de lirik gücünü kuvvetle hissettiren Strauss, bugün de dünyanın 
önde gelen solistlerini mıknatıs gibi kendine çekmektedir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Benzetme  B) Öznellik C) Tartışma 

D) Örnekleme E) Karşılaştırma

(2021-TYT)

ÖRNEK-20 

Kentsel düş gücünü heceleyenler, kentin karakteri olan nes-
nelerdir. Bu nesneler, kentin tarihine tanıklık eden ve onunla 
bütünleşen varlıklar olarak kendilerini kabul ettirir. Dilsiz güçler 
rolünde hep sahnededirler. Galata Kulesi, Beyoğlu’nun yıkık 
dökük evleri, bir avlunun gölgesindeki zarif bir kuyu, kim bilir 
güneşin yakıcılığında hangi sohbetlere siper olmuş görkem-
li asırlık çınarlar, yüzyıllık bir çeşme, küçük bir fotoğrafçının 
vitrinini süsleyen eski aile fotoğrafları… Bu nesnelerin işlevi; 
varlıklarıyla kentin romanını yazmak, varlıklarını sürdürürken 
çağın yüklediği yeni anlamlara rağmen kente sahip çıkmaktır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Öyküleme  B) Örneklendirme 

C) Tanık gösterme  D) Tanımlama

E) Karşılaştırma

(2020-TYT)

ÖRNEK-21 

Dün akşam genç bir şairin evinde toplandık. Misafirlerden bi-
ri elindeki kitabı karıştırıyor, bir başkası da odanın köşesindeki 
gösterişli piyanonun tuşlarına dokunuyordu. Bu sırada ev sa-
hibi, bana taslak hâlindeki şiirini okudu ve ne düşündüğümü 
sordu. Ben, şiir bitmeden bir şey dememe imkân olmadığı-
nı söyledim. Arkadaşım da şiiri değil de içindeki düşünceleri 
nasıl bulduğumu sordu. Ben de şiir, sözcüklerle resim yapma 
sanatıdır, dedim ve Mallarme’nin Degas’ya verdiği “Şiir düşün-
celerle değil, sözcüklerle yazılır.” yanıtını hatırlattım.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Tanımlama yapılmıştır.

B) Örneklemeden yararlanılmıştır.

C) Öykülemeye başvurulmuştur.

D) Betimlemeye yer verilmiştir.

E) Tanık gösterme vardır.

(2017-YGS)

ÖRNEK-22 

Bolu’nun bence en güzel ilçesi Göynük, İstanbul’la Ankara’nın 
tam ortasındadır. Görünüşü ilk bakışta bile etkiler insanı: va-
dinin tabanında akan incecik dere, kıyı ve yamaçlarında eski 
Türk evleri, tepede yenilenmiş saat kulesi, ağaçlar, çiçekler... 
Usta ressamın elinden çıkmış resim gibidir Göynük. Bu tablo-
daki her şey çok dengeli. Abartılı renk, güzelliği bozan çirkinlik 
yok. Friglerden Osmanlıya birçok uygarlık bu topraklardan geç-
miş, hepsi de iz bırakmıştır.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

B) Betimlemelerden yararlanılmıştır.

C) Benzetme yapılmıştır.

D) Sayısal verilere yer verilmiştir.

E) Öznellik söz konusudur.

(2016-YGS)



01

399. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

????

ETKİNLİK-19

Aşağıdaki parçalarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını tespit ederek boşluklara yazınız.

a. Dünya, durmayan bir salıncaktır. Orada her şey sallanır: Toprak, Kafkas’ın kayalıkları, Mısır’ın piramitleri hem çevresiyle birlikte 
hem de kendi kendine sallanır. Durmanın kendisi bile daha ağır bir sallantıdan başka bir şey değildir.

 
                                                                                      Benzetme - Örnekleme                                                                                                                               

b. Her rengin bir anlamı vardır, renkleri kullanırken ayrıntıları göz ardı etmemelisiniz. Kırmızı canlılığı, sarı geçiciliği anlatırken mavi 
genişlik ve sükûneti, yeşil güveni belirtir.

 
                                                                                      Örnekleme                                                                                                                               

c. Plinius, “Herkes kendisi için bir derstir, yeter ki insan kendini yakından görmeyi bilsin.” der. Benim yaptığım bildiklerimi söylemek 
değil, kendimi öğrenmektir; başkasına değil, kendime ders veriyorum.

 
                                                                                      Alıntılama                                                                                                                               

d. Estetik yargı, bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın hoşlanma ya da hoşlanmama yoluyla yargılama yetisidir.

 
                                                                                      Tanımlama                                                                                                                               

ETKİNLİK-20

 
Hazırlık Plan PaylaşmaTaslak oluşturma Düzeltme ve geliştirme

Yazmak istediğimiz şey hangi konuda olursa olsun etkili ve güzel bir anlatım için belli aşamaları planlamalı ve bunları takip etmeliyiz. 
İnandırıcı, doğru, kolay ve akıcı yazmanın yolu ise pratik yapmaktan geçer.

Yukarıda verilen yazma aşamalarını takip ederek “Niçin yazıyoruz?” başlıklı bir metin oluşturunuz.
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Anlatım Biçimleri • Düşünceyi Geliştirme Yolları

1. Resim sanatının yarısı biçim ise öteki yarısı da renktir. Za-
manımızın ressamları gitgide artan bir iştahla rengin arka-
sına düştüler. Ama biçim boyunduruğu rengin boğazına 
öyle yapışmış ki rengi onun elinden kurtarmak ne müm-
kün!.. İnsanlar biçime öylesine sarılmışlar ki onu öylesine 
okşamışlar, öylesine şımartmışlar ki zavallı renk, en aşağı 
bir yüzyıl geride kalmış. Zamanımızın ressamının en gü-
zel tarafı renge de biçim kadar önem ve değer vermesidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden 
yararlanılmıştır?

A) Sayısal verilerden yararlanma

B) Örnekleme

C) Karşılaştırma

D) Tanımlama

E) Tanık gösterme

2. Bizim halk şairi adı altında tanıdığımız sanatkârlar da şe-
hir kültürü ile beslenmiş kimselerdir. Fakat onlarda şehir 
tesirinin yanında köy ve kır hayatının tesirleri de kuvvet-
le devam edegelmiştir. Başka bir deyişle halk şairi, bizim 
bugün ona folklor adını verdiğimiz cemiyetin en alt taba-
kalarına kadar inen süzme birtakım değer kaynaklarından 
faydalanan insanlardır. Halk şairi dilin bütün imkânlarını 
tanıyan, tanıtan, tattıran bir sanatçıdır. Onu diğer şairler-
den ayıran en önemli özellik de budur.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yolların-
dan hangisi yoktur?

A) Tanımlama B) Açıklama

C) Tartışma D) Karşılaştırma

E) Somutlama

3. Yazarın, öne sürdüğü düşüncelerin doğruluğunu kanıtla-
yabilmek için herkesçe tanınan, görüşlerine itibar edilen 
kişilerin sözlerinden alıntı yapmasına ---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

A) örnekleme B) karşılaştırma

C) somutlama  D) benzetme

E) tanık gösterme

4. Sanat, etkili olabilmek için birçok ifade aracını kullanır. İs-
terse bir olayı bütün dekoru, sebepleri, maddesi ile ortaya 
koyar. İsterse onu soyut bir şekilde anlatır. Yunan mitoloji-
sinde olduğu gibi gökten, ilahlardan bahseder; destanlar-
da olduğu gibi harikulade kahramanları anlatır. Araçların 
önemsizliği yalnızca edebiyat için geçerli değildir. Diğer 
sanat dallarında da önemli olan, şeklin içine konulandır.

Bu parçayla ilgili,

I. Örnekleme yapılmıştır.

II. Tanık gösterme vardır.

III. Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

5. Ünlü yazar kendisiyle yapılan bir konuşmada “Metin bey-
nimde oluşunca büyük bir ırmak gibi uğultuyla akıyor. Bir 
çırpıda yazıyorum o yüzden öykülerimi.” demiş. Yazarlar 
öykülerini yazmadan önce beyinlerinde kurgulayıp tasar-
lıyorlar demek ki.

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yolların-
dan hangisi örneklenmemiştir?

A) Karşılaştırma B) Alıntılama

C) Tanık gösterme D) Somutlama

E) Benzetme

9. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 4 (601958)

OPT�K - Test 4 (601958)

601958

Test - 04
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Anlatımın Özellikleri

Açıklık

 ✓ Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı açıkça ifade etmesidir. Açık anlatımda birden çok yorum çıkmaz.

 

“Yılandan senden daha çok korkarım.” cümlesi, söyleyen kişinin yılandan korkma derecesinin mi karşısındakinden daha çok olduğu ya da 
söyleyen kişinin karşısındakinden korktuğundan daha çok yılandan mı korktuğu belli olmadığı için açık değildir.

Duruluk

 ✓ Anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır.

 

Mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldık.

Bu cümlede “mecburen ve zorunda kalmak” sözcüklerinin bir arada kullanılması gereksizdir. 

Yalınlık

 ✓ Anlatımın süslü ve sanatlı söyleyişten, uzun cümlelerden, yabancı sözcüklerden uzak olmasıdır.

 

Uzakta, ağlayarak uyurmuş bir Stradivarius. Bir periciksel sularına bırakırmış çiçeklerini. Melankolya, çocukluğum!

Bu cümlede yazar, “Stradivarius, melankolya” gibi sözcükler kullanarak yalınlıktan uzaklaşmıştır.

Akıcılık

 ✓ Anlatımın pürüzsüz olması, hiçbir engele uğramadan akıp gitmesidir. Bu anlatımda söyleyişi güçleştirecek dil ögelerine yer veril-
mez.

 

Programlarının izleme oranlarından memnun olmayan televizyon kanallarının yeni program arayışı, aslında programlardan değil; program 
içeriğinden kaynaklanmaktadır.

Bu cümlede “program” kelimesinin tekrarı akıcılığı bozmuştur.

SÖZLÜ İLETİŞİM

İletişim ve İletişimin Ögeleri

 ✓ İletişim; duygu, düşünce, hayal, bilgi ve gözlemlerin akla gelebilecek her türlü yolla (ses, yazı, davranış vb.) başkalarına aktarıl-
masıdır.

 ✓ Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilerle iletişime geçer. 

 ✓ Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır. 

 ✓ İletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan bir halkadır.

 ✓ İletişim, çeşitli şekillerde gerçekleşir:

• Dille gerçekleştirilen iletişim

• Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim

• Resim, şekil, çizgi vb. sembollerle gerçekleştirilen iletişim

• Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

 ✓ En etkili iletişim çeşidi şüphesiz dil ile gerçekleştirilen iletişimdir.
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İletişimin Ögeleri

 ✓ Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin (mesaj) aktarılmasında sözü söyleyen her türlü iletişimi başlatan ögedir.

 ✓ Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği kişi veya topluluktur.

 ✓ İleti (Mesaj): Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce ve isteklere denir.

 ✓ Kanal: Göndericinin alıcıya iletisini gönderirken kullandığı çeşitli yol ve araçlardır.

 ✓ Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır.

 ✓ Dönüt (Geri Bildirim): Alıcının kendisine ulaşan iletiye karşı verdiği tepkidir.

 ✓ Şifre (Kod): Gönderici, iletisini çeşitli yollarla (yazı, resim, rakam vb.) aktarır. Gönderici ile alıcı arasındaki iletişimin her iki tarafın 
bildiği bir kodlamayla gerçekleşmesidir.

Gönderici

İleti

Geri Bildirim

Ko
d

Ko
d

Kanal Alıcı

ETKİNLİK-21

Edebiyat öğretmeni sınıfta “şiir türleri” konusunu işlemektedir. Arka sırada oturan Ahsen’e “Beni duyabiliyor musun?” diye sorar. Ah-
sen de “Duyuyorum öğretmenim.” cevabını verir.

Bu iletişim örneğinin ögelerini aşağıdaki tabloda uygun yerlere yerleştiriniz.

 

a. Gönderici

b. Alıcı

c. İleti

d. Dönüt

e. Bağlam

f.  Kod

g. Kanal

   Edebiyat öğretmeni                                                                                       

   Ahsen                                                                                      

   Beni duyabiliyor musun?                                                                                      

   Duyuyorum öğretmenim.                                                                                      

   Sınıf                                                                                      

      Dil                                                                                      

   Ses                                                                                      
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 ✓ Dilin farklı işlevleri vardır. Bu işlevler, iletinin ne amaçla düzenlendiğine göre değişir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Göndergesel İşlev

 ✓ Dilin bilgi verilirken kullanılan işlevidir. Göndergesel işlevde amaç karşı tarafa nesnel bir bilgi sunmaktır. Bu işlev genellikle 
bilimsel metinlerde, nesnel anlatılarda, haber metinlerinde karşımıza çıkar.

İçten yanmalı motorların çalışma prensibi şu şekildedir: Yanma odasında yüksek basınç ve sıcaklık altında püskürtülen yakıt hava ile karışır ve 
motor tipine göre dışarıdan ateşlemeyle veya kendiliğinden tutuşur ve bunun sonucunda yanma meydana gelir. Yanma sonucu ortaya çıkan 
enerji ise hareket enerjisine çevrilir.

Heyecana Bağlı İşlev

 ✓ Dilin çeşitli duyguları dile getirdiği işlevdir. Göndergesel işlevde hâkim olan nesnellik bu işlevde yerini öznelliğe bırakır. Bu iş-
levde öznel betimlemeler, dilin duygusal kullanımları ön plana çıkar. Mimik ve jestler heyecana bağlı işlevde önemli rol oynar.

Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor.

Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi

 ✓ Bu işlevde ileti alıcıya bir tür çağrı niteliğindedir ve alıcının davranışlarında bir değişiklik ya da alıcıda bir hareket amaçlanır. 
Artık dışarı çıkabilir siniz.
Şu lambayı kapatır mısın?

Kanalı Kontrol İşlevi

 ✓ Bu işlevde iletinin iletilmesini sağlayan aracın kullanılır olup olmadığı denetlenir. İletişimin önemli unsurlarından olan “kanal”ın 
uygun ya da hazır olup olmadığı kontrol edilir.

Beni dinliyor musun?

Sesim oraya kadar geliyor mu?

Şiirsel İşlev

 ✓ Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde kullanılan işlevdir.

Kardır yağan üstümüze geceden

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

Ormanın uğultusuyla birlikte

Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte 

Kar yağıyor üstümüze, inceden

Dil Ötesi İşlev

 ✓ Dile dair bilgilerin verildiği işlevdir. Dil bilgisi kurallarını anlatan cümle ve ifadeler bu işleve örnektir.

Karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı taşıyan fiiller öznesine göre işteştir.

Bir metinde ya da konuşmada, dilin birden çok işlevi kullanılabilir.

ETKİNLİK-22

Şehirler arası otobüs terminalinde, bir gişeden bilet almanız gerekiyor. Bu duruma uygun bir iletişim örneği kurgulayınız.
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İletişim ve İletişimin ÖgeleriTest - 05

1. I. İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla 
başkalarına aktarılmasıdır.

II. İletişim sözcüklerle ve beden diliyle, sözlü ve yazılı 
yolla gerçekleşir.

III. İletişim, geri bildirime gereksinim duyan karşılıklı bir 
eylemdir.

IV. İletişimin gerçekleşebilmesi için alıcı da gönderici de 
ortak bir koda sahip olmalıdır.

V. İletişim her zaman, her yerde, her durumda gerçekleş-
tirilebilir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı 
yapılmıştır?

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

2. Ayşe Hanım misafirlerine “Çay alır mısınız?” diye sormuş 
ve misafirleri de ona “Teşekkür ederiz, Ayşe Hanım.” şek-
linde cevap vermiştir.

Bu iletişim örneğinde aşağıda verilen iletişim ögele-
rinden hangisi belirgin değildir?

A) Gönderici B) Alıcı C) Bağlam

D) Dönüt E) İleti

3. • Söylediklerimi iyice anladınız mı?

• Şu çantanın bir ucundan da sen tut.

• Sanat, insanlardaki iyi duyguları canlandırır.

• Kılış eylemleri nesne alabildikleri için geçişlidir.

Bu cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisine 
örnek yoktur?

A) Dil ötesi işlev 

B) Göndergesel işlev 

C) Şiirsel işlev 

D) Kanalı kontrol işlev

E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

4. Evvela dişlerimiz döküldü

Sonra saçlarımız

Arkasından birer birer arkadaşlarımız

Şu canım dünyanın orta yerinde

Yalnız başına yapayalnız

Kırılmış kolumuz, kanadımız

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Sanatsal bir metinden alınmıştır.

B) Gönderici söyleyici, alıcı okuyucudur.

C) Dizelerin iletisi okuyucuya göre farklı yorumlanabilir.

D) Dizelerde kullanılan sözcükler gerçek anlamlarında 
kullanılmıştır.

E) Göndericinin amacı okuyucuya duygu ve coşku ver-
mektir.

5. Okulun kantininde görevli olan Yasemin Hanım’a Elif “Bir 
kaşarlı tost ve bir ayran alabilir miyim?” demiştir. Yasemin 
Hanım da “Beş dakikaya hazır olur.” diye cevap vermiştir.

Bu iletişim örneği ile ilgili,

I. Gönderici, Elif’tir.

II. Alıcı, Yasemin Hanım’dır.

III. Kanal ses, havadır.

IV. Kod, sözcüklerdir.

V. Dönüt bulunmamaktadır.

ifadelerinden hangisi yanlıştır?

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

9. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
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Tarama Testi - I Test - 06

1. Güzel sanatlar; insanda estetik, coşku ve hayranlık uyan-
dıran sanatlardır.

Buna göre güzel sanatlarda;

I. güzellik,

II. etkileyicilik,

III. özgünlük,

IV. yararlılık

özelliklerinden hangilerinin bulunması gerekir?

A) Yalnız I  B) Yalnız IV  C) I ve II

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

2. Yüzünü görmediği, göremeyeceği insanlar için bir sesin 
ardından koşup onu bir armoniye dönüştüren müzisyen; 
bir rengi görüntünün hüneriyle yıkayan ressam ve söz-
cüklere katılan imgenin kurduğu mimarinin dokusunu yü-
reğinde taşıyan şair, zaman içinde kim bilir kimin yüreğine 
bir sevinç yalımı olarak oturur. Bu insanlardan bize kalan, 
insanların yüzlerinden çok ----

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlanabilir?

A) nesnel veriler sunmuş olmasıdır.

B) gerçekleri anlatmasıdır.

C) çalışma disiplinleridir.

D) bilgi birikimleridir.

E) meydana getirdikleri sanat eserleridir.

3. Kahve, ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı söndü. Se-
kiz kişi ya var ya yoktu. Küçük kapağının içinden alevler 
atarak yanan sac sobanın sağ tarafının neredeyse kıpkır-
mızı kızaracağını biliyor, bekliyor, bekliyordum. Yanımda 
satranç oynayanlar vardı. Bir zaman onlara daldım. Ara 
sıra camı silerek alnımı cama yapıştırıp dışarıyı seyrettim.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bir felsefi metinden alınmıştır.

B) Estetik zevk kazandırmak amacı ile yazılmıştır.

C) Olaya dayalı bir anlatımı vardır.

D) Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla da kullanılmıştır.

E) Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır.

4. Gerçeği doğru olarak görme zorunluluğu gerçeği araştı-
ran eserlerden yararlanılarak aşılabilir sanıyorum. Bir de 
gerçeği roman olarak yazma sorunu var. Güncel yaşam 
romana nasıl yansıyorsa geçmiş de romana öyle yansır.

Fethi Naci bu sözleriyle romanın aşağıdaki bilimlerin 
hangisiyle ilişkisini ortaya koymaktadır?

A) Tarih  B) Coğrafya 

C) Sosyoloji D) Matematik 

E) Felsefe

5. Dünya savaşlarını ve bu savaşların toplumsal yaşam-
da ne gibi değişimlere yol açtığını anlatmak isteyen 
bir romancının, öncelikle aşağıdakilerin hangisinden 
yararlanması beklenir?

A) Sosyoloji - Psikoloji 

B) Coğrafya - Sosyoloji

C) Coğrafya - Psikoloji

D) Tarih - Sosyoloji

E) Tarih – Coğrafya

6. Olay çevresinde gelişen metinler, anlatmaya ve göster-
meye bağlı olarak sınıflandırılır. Göstermeye bağlı metin 
türleri içinde ----, ----, ----, ---- sayılabilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi getirilemez?

A) Karagöz  B) dram

C) orta oyunu  D) manzum hikâye

E) komedi

7. Metinleri sınıflandırırken kullanılan kıstaslardan biri de 
metnin amacıdır. Sanat metinleri estetik zevk vermek, 
sanat yapmak; öğretici metinler ise bilgi veya haber ver-
mek, kanıları değiştirmek, kişileri düşündürmek amacıyla 
oluşturulur.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iki metin grubu-
nu da örnekleyen metin türlerine sırasıyla yer veril-
miştir?

A) Roman - Tiyatro  B) Deneme - Biyografi

C) Hikâye - Tiyatro  D) Roman - Günlük

E) Makale - Deneme
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Test - 06

8. “Geliyorum” kelimesi yerine “celeyrum”, “ne yapıyorsun” 
yerine “nörüyon” denmesi dilin aşağıdaki özelliklerinin 
hangisi ile ilgilidir?

A) Jargon farklılığı B) Lehçe farklılığı

C) Ağız farklılığı  D) Şive farklılığı

E) Kültür farklılığı

9. Sanatsal ve öğretici metinlere ilişkin aşağıdaki karşı-
laştırmaların hangisi yanlıştır?

A) Öğretici metinler, bilgi vermek amacıyla oluşturu-
lur; sanatsal metinlerse estetik zevk vermek amacıyla 
oluşturulur.

B) Öğretici metinlerde kelimeler genellikle ilk anlamla-
rıyla, sanatsal metinlerde farklı anlamları da çağrıştı-
racak şekilde kullanılır.

C) Öğretici metinlerde amaç düşündürmek, sanatsal me-
tinlerde hissettirmek, çağrıştırmaktır.

D) Öğretici metinlerde sanat yapma kaygısı yokken sa-
natsal metinlerde sanat yapma kaygısı ön plana çıkar.

E) Öğretici metinlerde davranış değişikliği yaratma dü-
şüncesi yokken sanatsal metinler böyle bir amaca hiz-
met eder.

10. İnsanlar arası anlama ve anlatmada ortaya çıkan iletişim 
kopukluğunun önemli nedenlerinden biri “dinliyormuş gibi 
görünme” durumudur. Kimi kez karşımızdakini “nezake-
ten” dinliyor gibi görünürüz. Kimi kez de gerçekten dinle-
mek istesek bile aklımız kendi meselelerimize takılır ya da 
durumla ilgisi olan veya olmayan olaylar, anılar, çağrışım-
lar geçer aklımızdan; dikkatimiz dağılır. Aynı durum, biz 
anlatıcıyken bizi dinleyen için de geçerlidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliş-
tirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A) Örnekleme  B) Tanımlama

C) Karşılaştırma  D) Benzetme

E) Tanık gösterme

11. Dil; duygularımızı ve düşüncelerimizi bir fotoğraf makine-
sinin sadakatiyle bildirme niteliğinden yoksun olan, sade-
ce bunların ana hatlarını çizen, tam olarak kavranmasını 
da iç varlığımıza bırakan bir sembolden başka bir şey de-
ğildir.

Bu cümlede aşağıdaki düşünceyi geliştirme yolların-
dan hangisi vardır?

A) Örnekleme B) Tanımlama

C) Karşılaştırma D) Benzetme

E) Alıntı yapma

12. Şiir belki de bana, çocukken öğrendiğim o bilmecenin 
içinde göründü ilkin: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk... 
Kulağı okşayan sesler ve bilinen bir gerçekliği dolaylı yol-
la anlatmak. Olağan ve bildik gerçeklikleri, olağanüstü ve 
bilinmedik kılıflara sokarak sunmak. Demek ki dolaşım-
daki dil, doyurmuyor insanı. İnsanın açlığı mı yol açıyor 
buna; geçerli sayılan gerçekliğin yetersizliği mi? Sanırım, 
ikisi de.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 
başvurulmuştur?

A) Karşılaştırma

B) Sayısal verilerden yararlanma

C) Benzetme

D) Tanık gösterme

E) Somutlama

9. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
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1. 
Öğretici Metinler

----

----

----

----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?

A) Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

B) Tarihî Metinler

C) Felsefi Metinler

D) Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

E) Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

2. I. Sabah çiylerine benziyen gözlerini

 Söndürüyor tozlu kitaplar

II. Bir gün bende eririm caddelerinde

 Çürür kemiklerim adım unutulur

III. Geliyor gözleri pırılpırıl gecede

 İmdat ateşleri gibi ürkek telaşlı

IV. Eve giriyorum bu herşey değil

 Yakamda kocaman bir günebakan

V. Bir türkü söylerim ki güneş vardır içinde

 Alın teri, toprak ve hayat

Numaralanmış dizelerin hangisinde yazım yanlışı ya-
pılmamıştır?

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

3. Ona göre insan ( ) erdem ( ) dostluk ( ) sevgi ( ) hoşgörü ( ) 
merhamet gibi duyguların tamamıdır.

Bu cümlede hangi sözcükten sonra noktalı virgül kul-
lanılmalıdır?

A) insan  B) erdem  C) dostluk

D) sevgi  E) hoşgörü

4. I. Dilbilgisi kurallarını öğrenmek, kendimizi daha iyi an-
latmamızı sağlar.

II. İstanbul’a gittiğimizde öğretmen evinde kalmak bizim 
için bir alışkanlıktır...

III. Nihayet baş rolü kaptım diyerek ortalıkta dolaşıyordu.

IV. Bursa, ipek böceği yetiştiriciliğinin yapıldığı en önemli 
şehirlerimizdendir.

V. Bu eserin, önsözünde yazar edebiyatla ilgili görüşlerini 
dile getirir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım veya 
noktalama yanlışı yoktur?

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

5. Kendi tarlasına döner dönmez bütün tepeyi incir fidanlarıyla 
kapamayı hayal ediyordu ( ) Yüzlerce fidan ( ) Her yer yem-
yeşil olmalıydı ( ) Ama nasıl kurtulacaktı buradan ( ) Saatler 
sanki yerinde sayıyordu ( )

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilme-
lidir?

A) (.) (…) (?) (!) (.)  B) (.) (…) (!) (!) (…)

C) (.) (…) (.) (?) (.)  D) (,) (.) (.) (?) (.)

E) (,) (.) (.) (.) (!)

6. • Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit 
edilmiş; resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçer-
lilik alanı geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil 
türüdür.

• Ortak dilin dışında, daha çok küçük gruplar arasında 
kullanılan söz ve söyleyişlerden oluşan özel dildir.

• Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden 
ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır.

• Bir dilin bilinmeyen zamanlarda tarihsel, bölgesel, si-
yasal sebeplerden dolayı ayrılan kollarıdır.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımı ya-
pılmamıştır?

A) Argo  B) Standart dil

C) Şive D) Jargon 

E) Lehçe

Tarama Testi - II Test - 07
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Test - 07

7. Sözcükler, kullanıldıkları yere göre farklı anlam ilgileri ku-
rabilir. Buna bağlam denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde “göz” 
sözcüğü farklı bir bağlamda kullanılmıştır?

A) Her şey onunla göz göze geldiğim anda başladı.

B) Annemin gözlerinde küçük bir iltihaplanma varmış.

C) O yazısından sonra tamamen gözümden düştü.

D) Göz pınarlarındaki yaşlar bir anda boşalıverdi.

E) Kendi gözlerimle görmesem buna inanamazdım.

8. Birinci erkek:

Ama niçin oluyor bunlar? (Oturduğu yerden hırsla ayağa 
kalkar.) Belki de samimi davranmıyorsunuz bana!

Bu parçada parantez ( ) hangi görevde kullanılmıştır?

A) Cümlenin dışında kalan ek bilgileri göstermek için

B) Tiyatro eserlerinde konuşan kişinin hareketlerini, duru-
munu göstermek için

C) Cümlenin alıntı olduğunu göstermek için

D) Söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandır-
mak için

E) Ara sözü belirtmek için

9. Aşağıdakilerin hangisinde “ki” bağlacının yazımıyla il-
gili yanlışlık yapılmıştır?

A) Mademki sanatın gelişmesi eğitime bağlı, o hâlde 
sanat liselerine ağırlık verilmeli.

B) Hâlbuki biz onu iyi biri olarak tanımıştık.

C) Belki bu yaz biz de Side’de tatil yaparız.

D) Elbetteki sizinle görüşeceğiz fakat önce şu yoğunluğu-
muz bir azalsın.

E) İllaki benim dediğim olacak, diye diretmenin bir gereği 
yok.

10. Hiç konuşmadan yürüdü kemancı ( ) Kırık kalbini ( ) umut-
larını peşinden sürüklüyordu ( ) gölgesi bile hüzünle gidi-
yordu yanı sıra ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin 
hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla ge-
tirilmelidir?

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

C) (!) (;) (;) (...)  D) (.) (,) (,) (.)

E) (.) (,) (;) (...)

11. Diller (I) toplumların hayatını şekillendiren inançlardan (II) 
geleneklerden (III) sanat görüşlerinden (IV) kısacası top-
lumu ve insanı ilgilendiren her şeyden etkilenir (V)

Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine 
noktalı virgül getirilmelidir?

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

9. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 7 (601961)

OPT�K - Test 7 (601961)

601961


