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Örnek

	 Vay,	sevgili	dostum!	Seni	görmek	ne	güzel!

 Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?

	 A)	 Şiirsel	işlev	

	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevi

	 C)	 Dil	ötesi	işlevi	

	 D)	 Heyecan	bildirme	işlevi

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme

5. GÖNDERİCİLİK (GÖNDERGESEL) İŞLEVİ
	 Dilin	 bilgi	 verme	 işlevinde	 kullanılmasıdır.	Bilimsel	 ve	öğretici	metinlerde	dil,	 çoğunlukla	 bu	 işlevde	 kullanılır.

Örnek

	 11.	yüzyılın	ikinci	yarısının	başlarında	İran’ı	ele	geçiren	Büyük	Selçuklular,	1071	Malazgirt	Zaferi	ile	Anadolu	top-

raklarına	ayak	basar.	Selçuklular,	yaptıkları	savaşlar	sonucu	Anadolu’da	siyasi	üstünlük	sağlamışlar	ve	I.	Alaaddin	

Döneminde	(1219	–	1236)	en	parlak	günlerini	yaşayarak	gelişme	politikalarını	Moğol	saldırılarına	kadar	sürdürmüş-

lerdir.

Tarih kitabından

	 Yukarıdaki	metinde	dil,	Anadolu’ya	gelişle	ilgili	bilgi	verdiği	için	göndericilik	işlevinde	kullanılmıştır.

6. KANALI KONTROL İŞLEVİ
	 Dilin	 iletişim	 kanallarını	 denetlemesidir.	Soru	 cümleleriyle	 yapılır.

•	 Söylediklerim	anlaşıldı	mı?

•	 Babam	nerede?

•	 Çocuklar,	beni	duyuyor	musunuz?

 Dil Biliminin Dalları
 Fonetik (Ses bilimi): Dildeki	sesleri,	bir	bütün	olarak	ele	alıp	inceleyen	bilim	dalı.

 Morfoloji (Biçim bilimi): Dildeki	sözcüklerin	yapı	ve	eklerini,	türeme	yollarını	inceleyen	bilim	dalı

 Etimoloji (Köken bilimi):  Sözcüklerin	kökenlerini	inceleyen	bilim	dalı.

Örnek

•	 edgü	→	eygü	→ eyü	→ iyi

•		 karındaş	→ kardaş	→ kardeş
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DİL – KÜL TÜR İLİŞ Kİ Sİ

 Kül	tür;	 dil,	 inanç,	 de	ğer,	 norm	 ve	 dav	ra	nış	lar	 ile	 bir	 kuşaktan	 bir	 di	ğer	 kuşağa	 ak	ta	rı	lan	mad	di	 ve	ma	ne	vi	 öge-

ler	den	 olu	şan	 bir	 bü	tün	dür.	 İn	san	la	rın	 top	lum	sal	mi	ra	sı	dır.	 Bu	mi	ras,	 top	lu	ma	 ye	ni	 ka	tı	lan	lar	 ta	ra	fın	dan	 öğ	re	ni	lir	 ve	

her	 kuşak	 bu	nu	 de	ğiş	ti	re	rek	 ge	le	cek	 kuşaklara	 ak	ta	rır.	 Kül	tü	rün	 ya	ra	tı	lı	şı	 ve	 ak	ta	rı	lı	şı	 in	sa	nın	 özel	 bir	 be	ce	ri	si	 olan	

sem	bol	le	re	 da	ya	nır.	Bu	 sem	bol	le	rin	 en	önem	li	si	 de	dil	dir.	

 KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN ÖGELER

Dil: Her	millet	 yaşayışını	 dile	 yansıtır	 ve	 kültür	 ögeleri	 dil	 aracılığı	 ile	 yansıtılır.

Din: İnanışlar	milletlerin	 yaşamını	 etkiler,	 yönlendirilir.	Bu	nedenle	din	 de	 kültürü	oluşturan	önemli	 ögelerdendir.

Gelenek – Görenek: Yazılı	 olmayan	 bu	 yasalar,	 toplumun	 yaşayışı	 üzerinde	 etkilidir.	 Her	 toplum,	 kendi	 gelenek	 -	

göreneklerine	 göre	 bir	 yaşam	 tarzı	 oluşturur.	 Bu	 da	 kültürün	 bir	 parçası	 olur.	 Bu	 açıdan	 bakıldığında	 kültür	 ulusal	

bir	 kimlik	 de	 taşır.

Sanat: Bir	ulusun	duygu,	düşünce	ve	zevklerinin	yansıması	olan	sanat,	o	milletin	güzeli	bulma	ve	yaratma	eylemdir.	

Sanat;	 resim,	 heykel,	müzik,	 edebiyat	 gibi	 kollara	ayrılır.

Dünya Görüşü: Bir	 ulusun	 bireyleri	 ortak	 bir	 tutum,	 zihniyet	 ve	 davranış	 bakımından	 ortak	 özellikler	 gösterir.	 Bu	

ortak	 tutum	ve	davranışlar	 ulusun	dünya	görüşünü	oluşturur.

Tarih: Bir	 ulusun	ortak	 yaşanmışlıklarıdır.	Kültür,	 tarihsel	 bir	 süreç	 içinde	oluşur.

 Kültürün Özellikleri

1. Ulusaldır.

2.	 Tarihseldir.

3.	 Özgündür.

4.	 Ahenkli	bir	bütündür.

5.	 Canlı	ve	doğal	bir	varlıktır.

6.	 Özü	değiştirilemez.

7.	 Ulusun	ortak	malıdır.
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 DİLİN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜRLERİ

4. YA ZI Dİ Lİ – KO NUŞ MA Dİ Lİ

	 Bir	 di	lin	 iki	 yö	nü	 var	dır.	 Bi	ri	 in	san	la	rın	 kar	şı	 kar	şı	ya	 ses	li	 ola	rak	 gö	rü	şür	ken	 ya	ni	 ko	nuş	tuk	la	rı	 za	man	 kul	lan	dık-

la	rı	 ko	nuş	ma	 di	li;	 di	ğe	ri	 ya	zı	da	 kul	la	nı	lan,	 ya	ni	 in	san	la	rın	 söy	le	mek	 is	te	dik	le	ri	ni	 ya	zı	 ile	 an	la	tır	ken	 kul	lan	dık	la	rı	 ya	zı	

di	li	dir.	 Ko	nuş	ma	 di	li	 sos	yal	 çev	re	le	re	 bağ	lı	 ola	rak	 bir	 dil	 sa	ha	sı	 için	de	 fark	lı	 biçimler	 gös	te	rir.	 Bu	 fark	lar	 söz	cük	le	ri	

söy	le	yiş	 ile	ba	zı	ses	ve	biçim	ay	rı	lık	la	rı	çevresinde	 top	la	nır.	Ko	nuş	ma	di	lin	de	 ton	la	ma,	vur	gu	la	ma,	söy	le	me	 tar	zı,	el,	

yüz	 ve	 vü	cut	 ha	re	ket	le	ri	 et	kin	 rol	 oy	nar.

 Leh çe

	 Bir	di	lin,	bi	li	nen	ve	 izlenebilen	 ta	ri	hin	den	ön	ce,	 ka	ran	lık	bir	dönemde	ken	di	sin	den	ay	rıl	mış	çok	bü	yük	 fo	ne	tik	 ve	

mor	fo	lo	jik	 ay	rı	lık	lar	 gös	te	ren	 kol	la	rı	dır.	 Türk	çe	nin	 en	önem	li	 leh	çe	le	ri	Çu vaş ça	 ve	Ya kut çadır.

 Şi ve

	 Bir	 di	lin	 bi	li	nen	 ta	ri	hi	 gelişimi	 için	de	 ay	rıl	mış	 olan	 ba	zı	 ses	 ve	 biçim	 ay	rı	lık	la	rı	 gös	te	ren	 kol	la	rı,	 bir	 kav	min	 ay	rı	

ka	bi	le	le	ri	nin	bir	bi	rin	den	 fark	lı	 ko	nuş	ma	la	rı	dır.	Kır	gız	ca,	Ka	zak	ça,	Öz	bek	çe,	Uy	gur	ca,	Türk	men	ce,	Aze	ri	ce	ve	Tür	ki	ye	

Türk	çe	si	 Türk	çe	nin	 şi	ve	le	ri	dir.

 Ağız

	 Bir	 şi	ve	 için	de	 var	 olan	 ve	 söy	le	yiş	 ayrımlarına	 	 da	ya	nan	 kü	çük	 kol	la	rı,	 bir	mem	le	ke	tin	 çe	şit	li	 böl	ge	 ve	 şe	hir	le-

ri	nin	 söz	cük	le	ri	 söy	le	yiş	 ba	kı	mın	dan	 bir	bi	rin	den	 ay	rı	lan	 ko	nuş	ma	la	rı	dır.	 Ela	zığ,	 Di	yar	ba	kır,	 Er	zu	rum,	 Kon	ya,	 Si	irt	 ...	

Tür	ki	ye	Türk	çe	si	nin	 ağız	la	rı	dır.

UYARI

Şive sözcüğü günlük dilde bir dil terimi olan “ağız” ile aynı anlamda kullanılabilmektedir.

 Ar go

	 Bir	 top	lum	da	bel	li	 ke	sim	le	rin	ara	la	rın	da	an	laş	ma	yı	sağ	la	mak	ama	cıy	la	kul	lan	dık	la	rı	özel	bir	dil	dir.	Dün	ya	üze	rin-

de	her	ül	ke	de	ve	ko	nu	şu	lan	bü	tün	dil	ler	de	gö	rül	mek	te	dir.	Ge	nel	de	 top	lu	mun	alt	 ta	ba	ka	sı	na	öz	gü,	özel	söz	ler	ola	rak	

bi	lin	se	 de	 ger	çek	te	 bu	 dil	 tü	rü,	 top	lu	mun	 ay	dın	 ke	si	mi	 de	 da	hil,	 bü	tün	 kat	man	la	rı	nı	 içi	ne	 al	mak	ta	dır.	 Her	 gru	bun	

ar	go	su	 de	ği	şik	tir.	 Bu	 yüz	den	 öğ	ren	ci	 ar	go	su,	 as	ker	 ar	go	su	 gi	bi	 tür	ler	 or	ta	ya	 çık	mış	tır.	 Türkiye'de	 ge	nel	lik	le	 ar	go	

söz	cük	le	rin	 bü	yük	 bir	 bö	lü	mü	Er	me	ni	ce,	Rum	ca	gi	bi	 az	 bi	li	nen	dil	ler	den	alı	nır.	Man	giz	 (pa	ra),	Cazgır	 (huysuz)	 gi	bi.	

Her	 türlü	 küfür	 de	argo	 kapsamına	girer.

 Jar gon

	 Bel	li	 bir	 grup	 ara	sın	da	ki	 da	ya	nış	ma	yı,	 çı	kar	 bir	li	ği	ni,	 baş	ka	la	rı	na	 kar	şı	 ko	run	mak,	 bir	 mes	lek	 sır	rı	nı	 ko	ru	mak	

ama	cıy	la	oluş	tu	rul	muş,	grup	dışındakilerce	an	la	şıl	ma	yan	ya	pay	di	le	de	nir.	Do	ğal	dil	de	ki	söz	cük	le	rin	an	lam,	bi	çim	ve	

kul	la	nım	yer	le	rin	de	de	ği	şik	lik	ler	ola	bi	lir.	Jargonda	ise	gün	lük	dil	den	fark	lı	kul	la	nım	lar	esas	tır.	Bu	söyleyişlerde	kalıplaşma	

eğlimi	 vardır.
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 Standart Dil (Ya zı di li), ya	pıt	lar	da,	 ki	tap	lar	da	 ya	ni	 ya	zı	lı	 me	tin	ler	de	 kul	la	nı	lan	 dil	dir.	 Bir	 kültür,	 uygarlık	 di	li	dir.	

Türkiye	Türkçesinin	 yazı	 dili	 İstanbul	 ağızıdır.

Yazı	dili	 bir	 kültür	dili,	 edebiyat	di	li	 ol	du	ğu	 için	ona	“ede bi dil” de	de	nir.	Bir	 dil	 sa	ha	sı	 için	de	ya	da	bir	 ülkede	şi	ve	

ve	 ağız	lar	 çe	şit	li	 ol	du	ğu	 hal	de	 bir	 tek	 ya	zı	 di	li	 bu	lu	nur.	 Ya	zı	da	 bü	tün	 böl	ge	ler	 do	ğal	 ko	nuş	ma	 di	lin	den	 baş	ka	 or	tak	

bir	 dil	 kul	la	nı	lır.	

	 Ör	ne	ğin	 “ge li yo rum” söz	cü	ğü	Ka	ra	de	niz,	 Kon	ya,	 Ela	zığ	 ve	 Trab	zon	 ağız	la	rın	da	 baş	ka	 söy	le	nir	 ama	 hep	sin	de	

“ge li yo rum” di	ye	 ya	zı	lır.	Ya	ni	 ge	nel	lik	le	 hiç	bir	 böl	ge	de	 ko	nu	şul	du	ğu	gi	bi	 ya	zıl	maz,	 ya	zıl	dı	ğı	 gi	bi	 ko	nu	şul	maz.

 Benzer veya farklı yönleri:

•	 Konuşma	dili	ses	ya	da	söyleyiş	farklılıkları	gösterirken	yazı	dili	değişmez.

•	 Konuşma	dili	yazı	diline	kaynaklık	eder	ancak	yazı	dili	kadar	kalıcı	değildir.

•	 Konuşma	dilinde	vurgu,	tonlama,	söyleyiş	tarzı,	el,	yüz	ve	vücut	hareketleri	(jest	ve	mimikler)	etkilidir.

•	 Konuşma	dilinde	yazı	diline	göre	içtenlik	egemendir	çünkü	hazırlık	yapılmaz,	doğaldır.

•	 Yazı	dilinde	dilin	özelliklerini,	yazım	kurallarını	ve	noktalama	işaretlerini	bilmek	gerekir.	Konuşma	dili	ise	anneden	

başlanarak	çevreden	öğrenilen	sözler	ve	deneyimlerden	oluşur.

5. DİL – DUY GU – DÜ ŞÜN CE İLİŞ Kİ Sİ

 Ha	yal	 eden,	 dü	şü	nen	 ve	 du	yan	 kim	se	 bun	la	rın	 so	nuç	la	rı	nı	 dav	ra	nış	ları	 ya	 da	 sözleriyle	 ken	di	 ben	li	ği	nin	 dı	şı	na	

ak	ta	rır.	Ya	ni	dil,	bir	yö	nü	 ile	 in	san	ze	kâ	sı	nı,	 in	san	da	ki	duy	gu	ve	dü	şün	ce	gü	cü	nü	en	 iyi	dı	şa	vur	ma	ara	cı	dır.	Ki	şi	de-

ki	duy	gu	ve	dü	şün	ce	le	rin	üs	tün	düzeyde	bir	an	la	tım	bu	la	bil	me	si	an	cak	üs	tün	düzeyde	bir	di	le	sa	hip	ol	ma	sı	 ile	müm-

kün	dür.

6. DİL – TOP LUM İLİŞ Kİ Sİ

 Bir	bi	rin	den	 ay	rı	 top	lu	luk	lar	 ha	lin	de	 ya	şa	yan	 in	san	lar	 ken	di	 duy	gu	 ve	 dü	şün	ce	 sis	tem	le	ri	ne	 gö	re	 ay	rı	 ay	rı	 dil	ler	

ya	rat	mış	lar	dır.	Dil	bü	tün	 in	san	lar	 için	söz	ko	nu	su	olan	ev	ren	sel	bir	var	lıksa	onu	ko	nu	şan,	ya	zan	de	ği	şik	 top	lum	lar	da	

de	ği	şik	 bi	çim	ler	de	 ken	di	ni	 gös	ter	miş	tir.	 Ör	ne	ğin	 Çin	ce,	 Çin	 top	lu	mu	nun	 var	lı	ğı,	 Türk	çe	 de	 Türk	 top	lu	mu	nun	 var	lı	ğı	

ile	 il	gi	li	dir.

7. DİL – MİL LET (ULUS) İLİŞ Kİ Sİ

 Bir	 top	lu	mun	 “ulus”	 ni	te	li	ği	 ka	za	na	bil	me	si	 her		 şey	den	 ön	ce	 o	 ulusa	 öz	gü	 bir	 di	lin	 olması	 gerekir.	Dil	 bir	 	mil	le	tin	

duy	gu	 ve	 dü	şün	ce	 tar	zı,	 ta	ri	hi	 ve	 top	lum	 yaşamı	 ile	 bir	lik	te	 iler	le	di	ğin	den	 mil	le	tin	 ay	rıl	maz	 bir	 par	ça	sı	dır.	 Ay	nı	 za-

man	da	mil	le	tin	 sos	yal	 ya	pı	sı	nı	 ve	 ru	hu	nu	 yan	sı	tan	en	önem	li	 öge	dir.
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–  Malayaca
–  Javaca
–  Havaice
–  Tahitice
 
 

– Hintçe
– Urduca
–  Nepalce
–  Bengalce

– Farsça
– Peştuca
– Tacikçe
–  Kürtçe
–  Ermenice

– Arapça
– İbranice

– Aramice
– Çadca
– Berberice– Habeşçe

– Birmanca
– Vietnamca
– Endonezyaca

– Çince
– Tibetçe

–  Laponca
–  Samiyotçe
–  Permce

–   Ugorca
 

– Macarca

– Fince
– Estonca

– Türkçe
– Moğolca
– Mançuca
– Tunguzca
– Japonca
– Korece

– Kongoca
– Suşuca
– Polce

– Kartvelce – Çeçence
– Gürcüce
– Kabartayca
– Lazca

–   Çerkezce

– Abhazca   
– Lezgice  
– İnguşça

KÖKEN BAKIMINDAN DİL AİLELERİ

Hint – Avrupa 
Dil Ailesi

Amerikan
Dil Ailesi

Okyanusya
Dil Ailesi

Hami - Sami
Dil Ailesi

Çin -Tibet
Dil Ailesi

Ural - Altay
Dil Ailesi

Bantu
Dil Ailesi

Kafkas
Dil Ailesi

Asya
Dilleri

Ural
Dilleri

Altay
Dilleri

Afrika
Dilleri

Avrupa
Dilleri

Hint–İran 
Dilleri

–   Galce
–   İrlandaca
–   İskoçça

– Almanca
– İngilizce
–   Hollandaca
–   Flemenkçe
–   İsveççe
–   Norveççe
–   İzlandaca
–   Danca

– İtalyanca
– İspanyolca

– Romence
– Yunanca
– Arnavutça

–   Fransızca

–   Katalanca

–   Portekizce

–   Slovakça
–   Boşnakça
–   Slovence
–   Makedonca
–   Ukraynaca
–   Litvanca
–   Letonca

– Rusça
– Bulgarca
– Sırpça
– Hırvatça
– Çekçe
– Lehçe

Latin 
Dilleri

Slav
Dilleri

Kelt
Dilleri

Germen
Dilleri

Hint 
Dilleri

İran
Dilleri



İLETİŞİM - DİL - KÜLTÜR

 1
TÜ

R
K

ÇE

  

15

1. DİL LE RİN SI NIF LAN DI RIL MA SI
	 İlk	 in	san	la	rın	dil	le	ri	 hak	kın	da	hiç	bir	 şey	bil	mi	yo	ruz.	An	cak	 kay	nak	 ve	 kö	ken	ba	kı	mın	dan	bir	bi	ri	ne	 ya	kın	olan	dil-

le	rin	ay	nı	kay	nak	tan	çık	tı	ğı	na,	çe	şit	li	 ta	rih	sel	olay	lar	ne	de	niy	le	ay	rı	lıp	 fark	lı	ge	liş	me	yol	la	rı	 iz	le	dik	le	ri	ne	ve	bir	bir	le	riy-

le	ak	ra	ba	olduklarına	 ina	nı	lır.	Böy	le	dil	ler	 dil	 ai	le	le	ri	ni	 oluş	tu	rur.	Dün	ya	dil	le	ri	 bu	 yolla	 çe	şit	li	 dil	 ai	le	le	ri	ne	ay	rıl	mış	tır.

A.  KÖ KEN BA KI MIN DAN DİL Aİ LE LE Rİ

 Hint – Av ru pa Dil le ri: 
 As	ya	ve	Av	ru	pa’da	ko	nu	şu	lan	ve	dil	bi	lim	ci	ler	 ta	ra	fın	dan	or	tak	kö	ke	bağ	la	nan	dil	ler	dir.	Bu	dil	le	rin	ay	nı	dil	 için	de	

yer	 al	ma	sı	 o	 dil	le	ri	 ko	nu	şan	la	rın	 hiç	bir	 biçimde	 ırk	 bir	li	ği	ni	 gös	ter	mez,	 kül	tü	rel	 ba	kım	dan	 ya	kın	lı	ğı	nı	 anlatır.

 Ha mi – Sa mi Dil le ri: 
 Es	ki	 çağ	lar	dan	 be	ri	 bu	gün	 de	 kimi	 kü	çük	 de	ği	şik	lik	ler	 dı	şın	da	 Me	zo	po	tam	ya	 ve	 Ara	bis	tan’dan	 Ku	zey	 Af	ri	ka’yı	

aşa	rak	At	las	Ok	ya	nu	su’na	 ve	Do	ğu	Af	ri	ka’dan	Ek	va	tor’a	 ka	dar	 uza	nan	böl	ge	de	 ko	nu	şu	lan	dil	 ai	le	le	ri	dir.

 Çin – Ti bet Dil le ri: 
 Çin	–	Ti	bet	dil	ai	le	si	 “Ti	bet	–	Bur	ma”	ve	 “Toy	–	Çin”	ol	mak	üze	re	 iki	 ko	la	ay	rıl	mak	ta	dır.	Bu	gün	yak	la	şık	1,5	mil-

yar	 ki	şi	nin	 ko	nuş	tu	ğu	Çin	ce	bu	ai	le	de	 ko	nu	şan	la	rın	 sa	yı	sı	 ba	kı	mın	dan	en	bü	yük	di	li	 oluş	tu	rur.

 Ural – Al tay Dil le ri: 
 Türk	çe	kö	ken	ba	kı	mın	dan	Ural	–	Al	tay	dil	ai	le	si	nin	Al	tay	ko	lu	 için	de	yer	alır.	Ural	–	Al	tay	dil	le	ri	As	ya’nın	Bü	yük	

Ok	ya	nus	 kı	yı	la	rın	dan	Or	ta	Av	ru	pa	 ve	Ak	de	niz	 kı	yı	la	rı	na	 ka	dar	 uza	nan	alan	da	 ko	nu	şul	mak	ta	dır.

 Ban tu Dil le ri: 
	 Af	ri	ka’nın	gü	ney	ve	or	ta	kı	sım	la	rı	da	hil	ol	mak	üze	re	bü	yük	bö	lü	mün	de	ko	nu	şu	lan	dil	ler	bu	dil	ai	le	si	nin	üye	le	ri	dir.

 Kaf kas Dil le ri: 
 Kaf	kas	ya’da	Türk	 leh	çe	le	riy	le	bir	 ara	da	ko	nu	şu	lan,	 ya	pı	ba	kı	mın	dan	 ta	ma	men	 fark	lı	 özel	lik	ler	gös	te	ren	dil	ler	bu	

dil	 ai	le	si	 için	de	ele	 alın	mış	tır.

Örnek

 Aşağıdakilerin hangisi Türkçenin bulunduğu dil ailesi içinde değildir?

 A)	 Macarca

	 B)	 Moğolca

	 C)	 Korece

	 D)	 Japonca

	 E)	 Farsça

Çözüm

	 Farsça,	Hint	-	Avrupa	dil	ailesinin	Asya	dilleri	grubunda	yer	alır.

Yanıt E
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B) YA PI BA KI MIN DAN DİL LER

Tek Heceli
(Yal›nlayan)

Diller

Eklemeli
(Bitiflken)

Diller

Çekimli
(Bükümlü)

Diller

• Çinçe
• Tibetçe
• Vietnam dili
• Himalaya ve Afrika dili

• Türkçe
• Moğolca
• Mançuca
• Tunguzca

• Korece
• Japonca
• Fince
• Macarca

• Arapça
• İngilizce
• Almanca
• Fransızca

 Tek He ce li Dil ler: 

 Bu	tür	dil	ler	de	bü	tün	söz	cük	ler	 tek	he	ce	li	dir,	ek	al	maz	ve	ya	pı	ba	kı	mın	dan	de	ği	şik	li	ğe	uğ	ra	maz.	Söz	cük	ler	cüm-

le	 için	de	baş	ka	söz	cük	ler	le	bir	lik	te	an	lam	ve	gö	rev	yük	le	nir.	Söz	cük	ler	ya	zı	da	da	ayırt	edi	len	ton	la	ma	far	kı	 ile	bir	den	

faz	la	 an	lam	ka	zan	dı	ğın	dan	bu	dil	ler	de	 vur	gu	 çok	önem	li	dir.

 Ek le me li (Bi tiş ken) Dil ler: 

 Bu	 tür	dil	ler,	 söz	cük	kök	le	ri	nin	de	ğiş	me	ye	rek	 köklere	ula	nan	ek	ler	le	 sözcüklerin	 ye	ni	 an	lam	ve	gö	rev	 ka	zan	dı	ğı	

dil	ler	dir.	Bu	dil	ler	 için	 en	 ti	pik	 ör	nek	Türk	çe	dir.	 Türk	çe	de	ek	ler	 so	na	ge	lir.

Say – gı – lar
kök   y.e.  ç.e.

 Çe kim li (Bü küm lü) Dil ler: 

 Bu	 tür	dil	ler,	çe	kim	sı	ra	sın	da	söz	cük	kök	le	ri	nin	de	ği	şik	li	ğe	uğ	ra	dı	ğı	dil	ler	dir.	Çe	kim	ve	 tü	re	me	sı	ra	sın	da	söz	cük-

le	rin	kö	kün	de	ki	ün	lü	ler	çe	şit	li	de	ği	şik	li	ğe	uğ	rar	ama	ün	süz	ler	ko	ru	nur.	Ancak	bu	gru	ba	gi	ren	kimi	dil	ler	de	kök	çe	ki	me	

gir	di	ğin	de	 tü	müy	le	 de	ği	şir.

2. TÜRK Dİ Lİ NİN TA Rİ Hİ GE Lİ Şİ Mİ VE TÜR Kİ YE TÜRK ÇE Sİ

 Türk	di	li	nin	or	ta	ya	çı	kış	 ta	ri	hi	ke	sin	ola	rak	bi	lin	me	mek	te	dir.	Türk	çe	nin	bi	li	nen	ya	zı	lı	me	tin	le	rin	den	ön	ce	ki	dö	nem-

le	ri	ne	 “ka	ran	lık	 dö	nem”	de	nir.

	 Türk	di	li	do	ğu	da	Pa	si	fik	Ok	ya	nu	su’ndan,	ba	tı	da	Bal	tık	De	ni	zi	kı	yı	la	rı	na,	ku	zey	de	Ku	zey	Buz	De	ni	zi’nden,	gü	ney-

de	Bas	ra	Kör	fe	zi	 kı	yı	la	rı	na	 ka	dar	 uza	nan	 coğ	ra	fi	 alan	da	 ko	nu	şul	muş	 ve	 ko	nu	şul	mak	ta	dır.

	 Türk	çe	nin	dil	ürün	le	ri	baş	ka	bü	yük	dil	le	re	gö	re	ol	duk	ça	geç	ya	zı	ya	ge	çi	ril	miş	tir.	Hun	Ka	ğa	nı	Me	te’nin	kah	ra	man-

lık	la	rı	 çev	re	sin	de	 olu	şan	Oğuz	 Ka	ğan	Des	ta	nı	 yıl	lar	ca	 söz	lü	 ola	rak	 an	la	tı	la	gel	miş	tir.	 Sa	ka	 Türk	le	ri	nin	 bü	yük	 kah	ra-

ma	nı	Alp	Er	Tun	ga	adı	na	oluş	tu	ru	lan	des	tan	par	ça	la	rı	 son	ra	dan	ya	zı	ya	ge	çi	ril	miş	bi	li	nen	 ilk	Türk	ede	bi	ya	tı	ör	nek	le-

ri	dir.
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İlk Türkçe

Göktürkler Dönemi
Göktürk Yazıtları

Karahanlılar 
Dönemi

Kutadgu Bilig
Divan-ı Lügati’t Türk

Atabetü’l Hakayık
Divan-ı Hikmet 

Uygurlar 
Dönemi

Altın Yaruk
Sekiz Yükmek

Irk Bitiği

(XIII - XV. Yüzyıl)
Orta Türkçe Dönemi
(Harezm Türkçesi)

(VI - XII. yüzyıl)

Ana Türkçe

Eski Türkçe

Batı Türkçesi

(XV - XIX Yüzyıl) Yeni Türkçe Dönemi

XIII - XVI. Yüzyıl

Eski Anadolu

Türkçesi Dönemi

XVI - XX. Yüzyıl

Osmanlı Türkçesi

Dönemi

(XX. Yüzyıl...)

Anadolu (Türkiye) 

Türkçesi

Azeri Türkçesi

Türkmen Türkçesi

Gagavuz Türkçesi

XV. Yüzyıl
Kuzey Doğu

Türkçesi

Kuzey 
Türkçesi

(Kıpçak Türkçesi 
Dönemi)

Çağdaş Dönem
Çağdaş Dönem

Doğu
Türkçesi

(Çağatay 
Türkçesi
Dönemi)

Kuzey Türkçesi
Doğu Türkçesi
Kazak Türkçesi
Kırgız Türkçesi
Özbek Türkçesi
Uygur Türkçesi
Tatar Türkçesi

TÜRKÇENİN TARİHİ DÖNEMLERİ
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 ES Kİ TÜRK ÇE DÖ NE Mİ
 Türk	le	rin	 İs	lam	lık	ön	ce	si	dö	ne	miy	le	 İs	la	mi	ye	tin	ka	bu	lü	nün	 ilk	za	man	la	rı	ara	sın	da	ge	çen	dö	nem	dir.	Türk	çe	yi	me-

tin	le	 ve	 “Türk”	 adı	 ile	 izleyebildiğimiz	 dö	nem	dir.

 Bu dö ne mi ken di için de üçe ayı ra bi li riz.
	 a)	Gök	türk	Dö	ne	mi

	 b)	Uy	gur	Dö	ne	mi

	 c)	Ka	ra	han	lı	Dö	ne	mi

a) Gök türk Dö ne mi
 Bu	 dö	ne	min	 ba	şıl	ca	 ürün	le	ri	 Or	hun	 Yazıtları	 ve	 Ye	ni	sey	 Ya	zıt	la	rı	’dır.	 Türk	le	rin	 dil	 ya	pı	sı,	 ulus	 bi	lin	ci	ne	 ulaş	ma	

ve	 dev	let	 an	la	yış	la	rı	 ko	nu	sun	da	 bi	ze	 bil	gi	 ve	ren	 ilk	 ör	nek	ler	Or	hun	 Ya	zıt	la	rı’dır.	 Ton	yu	kuk,	 Kül	ti	gin	 ve	 Bil	ge	 Ka	ğan	

adı	na	ben	gü	taş	la	ra	ya	zıl	mış	lar	dır.	Bu	ya	zıt	lar	da	Türk	di	li	ta	ri	hi	nin	en	arı	Türk	çe	si	kul	la	nıl	mış	tır.	Ya	zıt	lar	bi	li	nen	ilk	Türk	

al	fa	be	si	olan	Gök	türk	al	fa	be	si	 ile	 ya	zıl	mış	tır.	Gök	türk	ler,	Boz	kurt	 ve	Er	ge	ne	kon	des	tan	la	rı	nı	da	oluş	tur	muş	lar	dır.

	 Ye	ni	sey	 Ir	ma	ğı	çev	re	sin	de	bu	lun	muş	ve	kü	çük	me	zar	 taş	la	rı	du	ru	mun	da	olan	Ye	ni	sey	Ya	zıt	la	rı’nın	 ise	Kır	gız	la-

ra	 ait	 ol	du	ğu	 sa	nıl	mak	ta	dır.	Kü	çük	bir	 za	man	ay	rı	mıy	la	Or	hun	Ya	zıt	la	rı	 dö	ne	min	de	 ya	zıl	mış	tır.

b) Uy gur Dö ne mi
 Gök	türk	le	rin	 ye	ri	ne	ege	men	lik	 ku	ran	Uy	gur	Türk	le	ri	 yer	le	şik	 ya	şa	ma	geç	me	le	ri,	 ken	di	Uy	gur	 ya	zı	la	rı	nı	 be	nim	se	dik-

le	ri	Bu	da	ve	Ma	ni	din	le	ri	ne	 iliş	kin	bı	rak	tık	la	rı	çok	sa	yı	da	din	sel	me	tin	ler	le	 ta	nı	nır	lar.	Bu	dö	nem	de	ki	me	tin	le	rin	en	önem-

li	le	ri	 şun	lar	dır:

✔ Al tun Ya ruk: (Al	tın	Işık):	Bu	diz	min	mu	kad	des	ki	ta	bı	dır.	Bur	kan	cı	lı	ğın	inanç	ve	fel	se	fe	si	ni,	din	adam	la	rı	nın	men	kı	be	le-

riy	le	süs	le	yen	bir	eser	dir.

✔ Se kiz Yük mek:	(Se	kiz	Yı	ğın):	Bu	dizm	inanç	ve	fel	se	fe	si	ni	an	la	tan	bir	eser	dir.

✔ Kal ya nam ka ra ve Pa pam ka ra Hi kâ ye si:	(İyi	dü	şün	ce	li	şeh	za	de	ile	kö	tü	dü	şün	ce	li	şeh	za	de)	İki	kar	deş	ara	sın	da	ge-

çen	Bur	kan	di	ni	ne	ilişkin	bir	men	kı	be	nin	hi	kâ	ye	si	dir.

✔ Irk Bi tig (Fal Ki ta bı):	Ma	ni	di	ni	ne	ait	bir	fal	ki	ta	bı	dır.	

	 Ay	rı	ca	Uy	gur	lar	 dö	ne	min	de	Tü	re	yiş	 ve	Göç	Des	tan	la	rı	 da	oluş	muş	tur.

c) Ka ra han lı Dö ne mi
 İlk	 Müs	lü	man	 Türk	 dev	le	ti	 Ka	ra	han	lı	lar	dır.	 Ka	bul	 edi	len	 bu	 ye	ni	 din	 ile	 birlikte	 ye	ni	 bir	 uygarlık	 aşamasına	 da	

gi	ri	lir.	 İs	lam	di	ni	ne	 ilişkin	kav	ram	lar	Türk	di	li	ne	ve	dille	bir	lik	te	Türk	dü	şün	ce	ve	ede	bi	yat	ya	şa	mı	na	da	gir	me	ye	baş-

lar.	Bu	dö	nem	de	ki	me	tin	le	rin	 en	önem	li	le	ri	 şun	lar	dır:

 Kutadgu Bilig, Divan–ı Lügati’t Türk, Atabetü’l Hakayık, Divan–ı Hikmet
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 OR TA TÜRK ÇE DÖ NE Mİ (HA REZM TÜRK ÇE Sİ)
 Ka	ra	han	lı	 ya	zı	di	li	 ge	le	ne	ği	ne	Oğuz	 ve	Kıp çak leh	çe	le	ri	nin	de	etkisiyle	ku	rul	muş	olan	Ha	rezm	Tür	kçe	sin	de	ya-

zı	 di	li	nin	 tam	ola	rak	 ku	ru	lu	şun	dan	 son	ra	 ya	zıl	mış	 olan	 kimi	 ya	pıt	lar	da	Türk	çe	nin	 ken	di	ne	öz	gü	 in	ce	lik	le	ri	 ve	gra	mer	

ya	pı	sı	nın	 özel	lik	le	ri	 bo	zul	ma	dan	 sürmüştür.	 An	cak	 bu	 böl	ge	nin	 Mo	ğol	 akı	nı	na	 uğ	ra	ma	sı,	 bir	 yan	dan	 di	le	 Mo	ğol	ca	

söz	cük	le	rin	 gir	me	si	ne	 yol	 aç	mış	 di	ğer	 yan	dan	 da	 İs	lam	 kül	tü	rüy	le	 olan	 ya	kın	 iliş	ki	ler	 do	la	yı	sıy	la	 Arap	ça	 ve	 Fars	ça	

söz	cük	le	rin	 sa	yı	sı	 art	mış	tır.

	 Doğ	ru	dan	doğ	ru	ya	Ha	rezm	Türk	çe	si	nin	ürü	nü	olan	ya	pıt,	Ker	der	li	Mah	mut’un	di	ni	bir	ya	pıt	olan	Neh cü’l Fe râ dis 

(Cen	net	le	rin	Açık	Yo	lu)	 tir.

 YE Nİ TÜRK ÇE DÖ NE Mİ
 Or	ta	As	ya	 ve	Ön	As	ya	Türk	dün	ya	sın	da	ki	 si	ya	si,	 sos	yal,	 kül	tü	rel	 ve	 coğ	ra	fi	 de	ğiş	me	le	rin	 so	nu	cun	da	Türk	di	lin-

de	Do	ğu	 ve	Ba	tı	 Türk	çe	si	 te	me	lin	de	de	ğiş	me	ler	 or	ta	ya	 çık	mış	tır.

A)  KU ZEY DO ĞU TÜRK ÇE Sİ  (DO ĞU TÜRK ÇE Sİ)
 Ku	zey	do	ğu	 Türk	çe	si	 XV.	 yüz	yıl	da	 Ku	zey	 Türk	çe	si	 ve	 Do	ğu	 Türk	çe	si	 ol	mak	 üze	re	 iki	 kol	 olarak	 ge	li	şi	mi	ni	 sür-

dür	müş	tür.

a) Kıp çak Türk çe si Dö ne mi
 (Ku zey Türk çe si - Ku zey ba tı Türk çe si)

 Araş	tır	ma	cı	lar	 ta	ra	fın	dan	Türk	şi	ve	le	ri	nin	 tas	ni	fi	 sı	ra	sın	da	dün	ya	da	ya	şa	yan	bü	tün	Türk	le	rin	bu	lun	duk	la	rı	alanlar	

göz	önün	de	 tu	tu	la	rak	 ku	zey	ba	tı	da	bu	lu	nan	boy	lar	 için	 kul	la	nıl	mış	tır.

	 Bu	dö	nem	de	 ya	zı	lan	Kıp	çak	Türk	çe	si	me	tin	le	ri	 şun	lar	dır:

✔ Hüs rev-i Şi rin (1341–1342): XII.	yüz	yıl	da	Gen	ce	li	Ni	za	mi	ad	lı	bir	Türk	ta	ra	fın	dan	Fars	ça	ya	zıl	mış	4370	beyitten	

oluşan	bir	mes	ne	vi	dir.

✔ Gü lis tan Ter cü me si: Fars	şa	ir	Sa	di’nin	1258’de	yaz	dı	ğı	Gü	lis	tan	ad	lı	mes	ne	vi	nin	Kıp	çak	Türk	çe	si	ne	ter	cü	me	si	dir.	

Ter	cü	me	Sey	fi	Sa	ra	yi	ta	ra	fın	dan	ya	pıl	mış	tır.

✔ Ko deks Ku ma ni kus (Co dex Cu ma ni cus): Ka	ra	de	niz’in	ku	ze	yin	de	ki	Kıp	çak	(Ku	man)	Türk	çe	sin	den	İtal	yan	lar	ve	

Al	man	lar	ta	ra	fın	dan	14.	yüz	yıl	da	der	len	miş	iki	bö	lüm	lük	bir	söz	lük	tür.	

b) Ça ğa tay Türk çe si Dö ne mi (Do ğu Türk çe si)
 Ha	ka	ni	ye	 ve	Ha	rezm	 -	Al	tı	nor	du	 ya	zı	 dil	le	ri	nin	 de	va	mı	 ola	rak	Ti	mur	lu	lar	 dev	rin	de	 oluş	muş,	 özel	lik	le	Ali	 Şir	Ne-

vai’nin	 ya	pıt	la	rın	da	 kla	sik	 biçimini	 al	mış	tır.	 Bu	 dö	nem	de	 es	ki	Uy	gur	 ve	Ka	ra	han	lı	 ya	zı	 di	lin	den	 gel	me	 söz	cük	ler	 git-

tik	çe	azal	mış,	Mo	ğal	ca	 söz	cük	ler	 ve	 söz	cük	 tü	ret	me	ye	 ya	ra	yan	ek	ler	 ço	ğal	mış	tır.

	 Bu	dö	nem	de	 ya	zı	lan	en	bi	li	nen	 ya	pıt	lar	 şun	lar	dır:

✔ Mu ha ke me tü’l Lu ga teyn: “İki	di	lin	kar	şı	laş	tır	ma	sı”	an	la	mı	na	ge	len		bu	ya	pıt	Ali	Şir	Ne	vai’nin	dir.	Türk	çe	ile	Fars	ça	yı	

kar	şı	laş	tı	ra	rak,	Türk	çe	nin	Fars	ça	dan	üs	tün	ol	du	ğu	nu	gös	ter	mek	ama	cıy	la	yaz	mış	tır.
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✔ Şe ce re-i Türk (Türk Ör nek Şe ce re si):	Ebu’l	Ga	zi	Ba	ha	dır	Han	ta	ra	fın	dan	ya	zıl	ma	ya	baş	lan	mış	bi	ti	re	me	yip	ölün	ce	

oğul	la	rı	ta	ra	fın	dan	ta	mam	lan	mış	tır.	Ya	pıt	asıl	olarak	ata	la	rı	nın	ve	ay	rın	tı	lı	ola	rak	ken	di	dö	ne	mi	nin	ta	ri	hi	dir.	An	cak	Türk-

le	rin	ef	sa	ne	vi	ta	rih	le	ri	ni	de	içe	rir.

✔ Şe ce re-i Te ra ki me (Türk men le rin Soy kü tü ğü): Ebu’l	Ga	zi	Ba	ha	dır	Han	ta	ra	fın	dan	ya	zıl	mış	tır.	Oğuz	na	me	nin	Ça	ğa-

tay	ca	örneğidir.	Oğuz	na	me’nin	14.	yüz	yıl	baş	la	rın	da	Türk	men	ler	ara	sın	da	ya	şa	yan	örneği	ya	da	da	ha	bü	yük	bir	ola	sı-

lık	la	Do	ğu	Türk	çe	sin	de	var	olan	fa	kat	bi	ze	ula	şa	ma	yan	örneğinden	ya	rar	la	nı	la	rak	oluş	tu	rul	muş	tur.	Oğuz	Ka	ğan	Des	ta-

nı’nın	İs	la	mi	ri	va	ye	ti	nin	en	önem	li	kay	na	ğı	dır.

B)  BA TI TÜRK ÇE Sİ (GÜ NEY BA TI TÜRK ÇE Sİ)
 Ba	tı	Türk	çe	si,	Ha	zar	De	ni	zi’nin	gü	ne	yin	den	Ba	tı’ya	uza	nan	Türk	di	li	 ko	lu	nun	adı	dır.	Ba	tı	Türk	çe	si	 ta	ri	hi	 ge	li	şi	mi	

için	de	üç	ana	dö	ne	me	ay	rı	lır:

	 a)	Es	ki	Ana	do	lu	Türk	çe	si

	 b)	Os	man	lı	 Türk	çe	si

	 c)	Tür	ki	ye	Türk	çe	si

a) Es ki Ana do lu Türk çe si:
 Ku	ru	lu	şu	 1071	 Ma	laz	girt	 Sa	va	şı’ndan	 son	ra	 ve	 Oğuz	la	rın	 Ana	do	lu’yu	 ele	 ge	çi	rip	 yurt	 edin	me	le	ri	 ile	 baş	la	yan	

Ana	do	lu	Türk	çe	si	 ken	di	 için	de	üç	dö	nem	de	 in	ce	le	nir.

 ✔ Sel	çuk	lu	lar	Dö	ne	mi	Türk	çe	si

 ✔ Ana	do	lu	Bey	lik	le	ri	Dö	ne	mi	Türk	çe	si

 ✔ Os	man	lı	Türk	çe	si

 Bu	dö	ne	min	özel	lik	le	ri	Yu	nus	Em	re	Di	va	nı,	Man	tı	ku’t	 Tayr	 ve	Ga	rip	na	me	ad	lı	 ya	pıt	lar	da	gö	rül	mek	te	dir.

✔ Man tı ku’t Tayr (Kuş la rın Di li): Fars	şa	iri	Fe	ri	düd	din	At	tar’a	ait	bir	mes	ne	vi	dir.	Gül	şeh	ri	bu	ya	pı	tı	ör	nek	ala	rak	ken	di	ne	

öz	gü	bir	uyarlamayla	oluş	tu	rur.	Tem	si	li	öy	kü	ler	den	olu	şan	ta	sav	vu	fi	bir	ya	pıt	tır.

✔ Ga rip na me: 1330	yı	lın	da	Âşık	Pa	şa	ta	ra	fın	dan	ya	zıl	mış	12.000	be	yit	ten	olu	şan	ta	sav	vu	fi	bir	mes	ne	vi	dir.	Dönemine	

ilişkin	gün	lük	ve	sos	yal	ya	şa	mın	bir	çok	yan	sı	ma	sı	nı	 içe	rir.	Ko	nu	la	rı	nın	çe	şit	li	li	ği,	di	li	nin	yalınlığıyla	Es	ki	Ana	do	lu	

Türk	çe	si’	nin	önem	li	ya	pıt	la	rın	dan	bi	ri	dir.

b) Os man lı Türk çe si:
 Bu	dö	nem	de	Türk	çe	ye	çok	sa	yı	da	Arap	ça	ve	Fars	ça	söz	cük	gir	miş	tir.	XVII.	yüz	yıl	dan	başlanarak	Os	man	lı	Türk-

çe	sin	de	“ma	hal	li	leş	me”	akı	mı	baş	lar.	Bu	ha	re	ket	Tan	zi	ma	ta	ka	dar	sürer.	Os	man	lı	Türk	çe	si	de	di	ği	miz	bu	ağır,	yap	ma	

di	le	 kar	şı	 en	güç	lü	 tep	ki	nin	Tan	zi	mat	çı	lar	dan	gel	di	ği	ni	 gö	rü	rüz.	Türk	çe	 ya	ban	cı	 söz	cük	ler	le	 yük	lü,	 ağır	 bir	 dil	 ola	rak	

var	lı	ğı	nı	“Tür	ki	ye	Türk	çe	si”	ne	ka	dar	sür	dü	rür.	Şi	kâ	yet	nâ	me,	Si	ham-ı	Ka	za,	Hüsn-ü	Aşk	gi	bi	ya	pıt	lar	bu	dö	nem	Türk-

çe	si	nin	 özel	lik	le	ri	ni	 ta	şır.
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c) Bu gün kü Tür ki ye Türk çe si (Çağ daş Tür ki ye Türk çe si)
 Ömer	Sey	fet	tin	 ve	 ar	ka	daş	la	rı	nın	 ko	nuş	ma	 di	lin	den	 (İs	tan	bul	 ağ	zı)	 ye	ni	 bir	 ya	zı	 di	li	 oluş	tur	mak	 ama	cıy	la	Genç	Ka-

lem	ler	der	gi	sin	de	baş	lat	tık	la	rı	Ye	ni	Li	san	Ha	re	ke	ti	bu	dö	ne	min	baş	lan	gı	cı	ka	bul	edi	lir.

	 Tür	ki	ye	Türk	çe	si	nin	ge	li	şi	mi	için	de	bu	ha	re	ket	ten	son	ra	en	kap	sam	lı	ça	lış	ma	Dil	Dev	ri	mi’dir.	1928’de	Harf	Dev	ri	mi’nin	

ya	pıl	ma	sı	 ve	1932’de	Türk	Dil	Ku	ru	munun	 ku	rul	ma	sıy	la	 çok	 yön	lü	 ve	 sis	tem	li	 bir	 biçimde	ele	alı	na	rak	 sa	de	leş	ti	ril	miş	 ve	

ol	gun	bir	duruma	ge	ti	ril	miş	tir.

Örnek

	 Türk	yazı	dilinin	 ilk	evresi	olan	 	_	_	_	_	_	 	Döneminden	önce	 ise	karanlık	dönem	vardır.	_	_	_	_	_	 	Dönemi	 ise	

İstanbul’da	saray	hayatı	ile	başlamış,	Saray	çevresinde	gelişmiştir.	Bu	dönemde	Arapça	ve	Farsça	etkisine	girmiştir.	
_	_	_	_	_	 İkinci	meşrutiyette	başlayıp	günümüze	kadar	devam	eden	Türkçenin	en	 temiz	dönemidir.	Milli	edebiyat	

akımının	ürünü	olan	bu	dönemde	Arapça	ve	Farsçanın	etkisi	azalmış,	konuşma	dilinden	yeni	bir	yazı	dili	oluşturmak	

amacı	güdülmüştür.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

	 A)	 Çağatay	Türkçesi	–	Eski	Türkçe	–	Yeni	Türkçe

	 B)	 Eski	Türkçe	–	Osmanlıca	Türkçesi	–	Türkiye	Türkçesi

	 C)	 Doğu	Türkçesi	–	Osmanlıca	Türkçesi	–	Batı	Türkçesi

	 D)	 Eski	Anadolu	Türkçesi	–	Azeri	Türkçesi	–	Çağatay	Türkçesi

	 E)	 Doğu	Türkçesi	–	Eski	Türkçe	–	Batı	Türkçesi

Çözüm

	 Karanlık	 dönemden	 sonra	 eski	 Türkçe	 vardır.	 Saray	 edebiyatı	 Osmanlı	 Türkçesidir.	 Milli	 edebiyatla	 başlayan	

Türkiye	Türkçesidir.

Yanıt B

	 Bizim	kullandığımız	Anadolu	şivesinin	gelişim	safhaları	 şöyledir:

• Oğuzca	(…-13.	yüzyıl)

• Eski	Anadolu	Türkçesi	(13.	yüzyıl	–	16.	yüzyıl)

• Osmanlıca	(16.	yüzyıl	–	20.	yüzyıl)

•	 Türkiye	Türkçesi	 (İstanbul	ağzı)	 (20.	yüzyıl	 -	21.	yüzyıl.…)

	 Bugün	Türkiye	Türkçesinin	 İstanbul	 ağzı	 kültür	 dilimizdir.

	 Tür	ki	ye	Türk	çe	si	 dı	şın	da	Ku	zey	–	Do	ğu	 ve	Ba	tı	 Türk	çe	si	nin	 çağ	daş	 kol	la	rı	 şun	lar	dır.

✔ Aze ri Türk çe si: 16.	 yüzyılda	 Türkçenin	 lehçesi	 olmuştur.	 Azerbaycan	 Cumhuriyeti’nde	 ve	 İran’da	 yaşayan	 Azeri	

Türkleri	arasında	konuşulmaktadır.

✔ Türkmen Türk çe si: Türkmenistan	Cumhuriyet’inde	kullanılmıştır.

✔ Gagavuz Türk çe si: Moldova,	Ukrayna,	Bulgaristan	ve	Roman-ya’daki	Türkler	arasında	kullanılır.

✔ Ka zak Türk çe si: Yak	la	şık	on	mil	yon	ki	şi	 ta	ra	fın	dan	ko	nu	şu	lan	Ka	zak	ça	XIX.	yüz	yı	lın	son	la	rın	da	ya	zı	di	li	ol	muş	tur.	

Ka	zak	Türk	çe	si	ni	Kıp	çak	gru	bu	Türk	leh	çe	le	rin	den	fark	lı	kı	lan	özel	lik	söz	cük	le	rin	ba	şın	da	ki	“y”	ün	sü	zü	nün	“j”	ün	sü-

zü	ne	dö	nüş	me	si	dir.
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✔ Kır gız Türk çe si: VI	II.	yüz	yıl	Or	hun	Ya	zıt	la	rı’nda	ad	la	rı	sık	sık	ge	çen	Kır	gız	Türk	le	ri	nin	ço	ğu	Kır	gı	zis	tan’da	ya	şa	mak	ta-

dır.	Öte	ki	ül	ke	ler	de	ya	şa	yan	Kır	gız	lar	la	bir	lik	te	bu	Türk	çe	bu	gün	üç	mil	yon	ki	şi	ta	ra	fın	dan	ko	nu	şul	mak	ta	dır.

✔ Öz bek Türk çe si: Bü	yük	ço	ğun	lu	ğu	Öz	be	kis	tan	Cum	hu	ri	ye	ti’nde	ya	şa	mak	ta	olan	Öz	bek	le	rin	ya	zı		di	li	Ça	ğa	tay	Türk	çe-

si	nin	de	va	mı	ni	te	li	ğin	de	dir.	Bu	gün	on	do	kuz–yir	mi	mil	yon	ki	şi	ta	ra	fın	dan	ko	nu	şul	mak	ta	dır.

✔ Uy gur Türk çe si: Uy	gur	la	rın	bü	yük	kıs	mı	Çin	Halk	Cum	hu	ri	ye	ti’nin	Uy	gur	Özerk	Böl	ge	si’nde	ya	şa	mak	ta	dır.	Do	ğu	Türk-

çe	si	ola	rak	da	ad	lan	dı	rı	lan	Uy	gur	Türk	çe	si,	Öz	bek	çe	gi	bi	Ça	ğa	tay	ca	nın	de	va	mı	dır.

✔ Ta tar Türk çe si: Ço	ğun	luk	la	 İdil	 –	Ural	 Böl	ge	si’nde	 Baş	kurt	 ve	Çu	vaş	la	ra	 kom	şu	 olan	 Ta	ta	ris	tan	Özerk	Cum	hu	ri-

yeti’nde	yak	la	şık	ye	di	mil	yon	ki	şi	ta	ra	fın	dan	ko	nu	şul	mak	ta	dır.

Öğrencilik yıllarımda Laleli’de bir Kafkas Kırahathanesi vardı. Arada bir oraya bilardo oynamaya giderdik. Mekâ-

nın sahibi koyu bir Azerice konuşuyordu. İstanbul’da yaşaması dilinde hiçbir değişiklik yaratmamış.

Bir gün bu yaşlı adama bir genç bir adres göstererek:

“Buraya nasıl gidebilirim?

Yaşlı adam: “A guzum, üzü goydu gedersen, gıydı dönersen, kavağına çıkar” der.

Genç: “Ama ben yabancı dil bilmiyorum der.

Yaşlı adam öfkelenir.

”Aköpoğlu men yabancı dil mi danışaram?” diyerek genci azarlar.

Genç, yaşlı adamın neden öfkelendiğini bile anlamaz.

Bu an›da sözü edilen kişilerin anlaşamama nedenini belirtiniz

Kendini Dene

 

 YAZI DEVRİMİ (HARF İNKILABI)
 Ulu	Ön	der	Ata	türk,	Ba	tı	dün	ya	sı	na	ka	tıl	ma	ama	cı	gü	den		bir	ye	ni	lik	çi	ol	du	ğu	 için,	es	ki	Türk	kay	nak	la	rı	na	 ini	le	rek	

alı	na	cak	bir	 al	fa	be	 ye	ri	ne	La	tin	 kökenli	 bir	 al	fa	be	alın	ma	sı	 gö	rü	şün	dey	di.	

	 Uzun	 sü	ren	 bu	 ça	lış	ma	lar	dan	 son	ra	 Ata	türk	 9	 Ağus	tos	 1928	 gü	nü	 Sa	ray	bur	nu	 Par	kı’n	da	 al	fa	be	 ko	nu	sun	da	ki	

ta	ri	hi	ko	nuş	ma	sı	nı	yap	tı.	1	Ka	sım	1928	gü	nü	Tür	ki	ye	Bü	yük	Mil	let	Mec	li	si’nde	ya	pı	lan	oy	la	ma	sonucunda	yeni	alfabe	

ka	bul	 edil	di.

 TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER
•	 Türklerin	en	çok	kullandığı	alfabeler	sırasıyla	Göktürk	Alfabesi,	Uygur	Alfabesi,	Arap	Alfabesi	ve	Latin	kökenli	Türk	

Alfabesi’dir.

•	 Bunlardan	başka	bir	coğrafyada	yaşayan	Türkler	çeşitli	alfabeleri	kullanılmıştır.	Bu	alfabeler,	Soğd	Alfabesi,	Mani	

Alfabesi,	Brahmi	Alfabesi,	Süryani	Alfabesi,	Ermeni	Alfabesi,	İbrani	Alfabesi,	Grek	Alfabesi	ve	Kiril	(Slav)	Alfabesi.
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1. Dilin	işlevleri	şunlardır:

	 a.	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

 b.	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

	 c.	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

	 d.	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

	 e.	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

	 f.	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

2. Kimi	metinlerde	dil,		..........................  	işlevide	kullanılabilir.	Her	metinde,	tek	işlevde	kullanılma	söz	konusu	değildir.

3. Dilin	dil	bilgisi	kurallarını	aktarmak	için	kullandıldığı	metinlerde	dil	.......................... işlevinde	olur.

4. ..........................	bir	toplumun	ürettiği	maddi	ve	manevi	değerler	toplamıdır.

5. Azerbaycan	Türkçesi,	Türkmen	Türkçesi,	Gagavuz	Türkçesi	Türkçenin	..........................

6. Aynı	dil	içinde	ses,	şekil,	söz	dizimi	ve	anlamca	farklılıklar	gösterilebilen,	belirli	yerleşim	bölgelerine	ya	da	sınıfsal	

düzeye	uygun	konuşma	diline	..........................	denir.

7. Köken	bakımından	birbirine	yakın	olay	dil	topluluklarına	dil	..........................	denir.

8. Türkçe	.......................... dil	ailesinin	..........................	kolundadır.

9. Türkçenin	içinde	bulunduğu	ailenin	üyeleri	şunlarıdır:	..........................	,	..........................	,	..........................	,	.............

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

10. Türkçe	yapı	bakımından	..........................	dillerdendir.
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6

 MENİM ANAM

	 Savadsızdır,

	 Adını	da	yaza	bilmir

	 Menim	anam…	 									
 Bu şiirin

1. Türkçenin hangi döneminin diliyle yazıldığını belirtiniz.

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

2. Şiirdeki Türkiye Türkçesine uymayan sözcükleri belirleyiniz.

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

3. Bu dili Türkiye sınırları içinde kullanan etnik topluluklar ülkenin ne-

relerinde yoğundur?

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

	 Ancag	mene,

	 Say	öğredip,

	 Ay	öğredib,

	 İl	öğredip,

	 En	vacibi:

	 Dil	öğredib

	 Menim	anam…

	 Bu	dil	ile	tanımışam

	 Hem	sevinci,

	 Hem	de	gamı…

	 	 	 Bahtiyar	Vahabzade

7

 Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına “D” yanlış olanın yanına “Y” koyunuz.

 

1. Türk	dilinin	iki	lehçesi	vardır:	Çuvaşça	Yakutça

2. Bir	ulusun	kültür	dili	konuşma	dilidir.

3. Yazı	dili	ya	da	standart	dil,	aynı	zamanda	edebi	dildir.

4. İlk	İslami	ürünler	Karahanlı	Türkçesiyle	verilmiştir.

5. Karahanlı	Türkçesi	Orta	Türkçe	döneminde	kullanılmıştır.

6. Türkiye	Türkçesi	Batı	Türkçesinin	devamıdır.

7. Osmalı	Türkçesi	çağdaş	Türkçesinin	içinde	yer	alır.

8. Yapı	bakımdan	diller:	Tek	heceli	dilleri	eklemeli	diller,	çekilmli	diller	olmak	üzere	türlere	ayrılır.
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1. I.	 Of,	bu	soğukta	okula	mı	gidilir.

	 II.	 Sensiz	bu	nisan	gökleri	yaşlanmış	gibidir.

	 III.	 Bir	uyaranla	uyarılan	nöronda	oluşan	değişikliğe	

uyartı	ya	da	implus	denir.

	 IV.	Kendinle	barışık	ol,	hem	sen	kazan,	hem	barış	

kazansın

 Numaralanmış cümlelerde dilin aşağıdaki işlev-

lerinden hangisine örnek yoktur?

 A)	 Göndergesel	işlevine

	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevine

	 C)	 Heyecan	bildirme	işlevine

	 D)	 Şiirsel	işlevine

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevine

2. “Bütün	iyi	kitapların	sonunda

	 Bütün	gündüzlerin	bütün	gecelerin	sonunda

	 Meltemi	senden	esen

	 Soluğu	sende	olan

	 Yeni	bir	başlangıç	vardır

 Edip Cansever

 Bu dizelerde dil aşağıdaki işlevlerinin hangisin-

de kullanılmıştır?

 A)	 Sanatsal	işlevinde

	 B)	 Dil	ötesi	işlevinde

	 C)	 Göndergesel	işlevinde

	 D)	 Kanalı	kontrol	işlevinde

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevinde

3. Bu	dil	kuramı	XX.	yüzyıl	Fransız	bilim	adamı	Hilaire	

Bareton	 tarafından	 öne	 sürülmüştür.	 Bu	 görüşe	

göre	bütün	dillerin	kaynağı	Sümerce’dir.	Bu	kuramla	

Atatürk	de	ilgilenmiştir.	Türkçe	ile	Sümercenin	akra-

balığı	konusunda	birçok	çalışma	yapılmıştır.

 Bu parçada sözü edilen dil kuramı aşağıdakiler-

den hangisidir?

 A)	 Güneş	–	Dil	Kuramı

	 B)	 Yansıma	Kuramı

	 C)	 Ünlem	Kuramı

	 D)	 İş	Kuramı

	 E)	 Bağlantı	Kuramı

4. I.	 _	 _	 _	 _	 	 bir	 toplumun	 tarihi	 gelişim	 sürecinde	

oluşturduğu	maddi	 ve	maneci	değerlerin	 tümü-

dür.

	 II.	 _	_	_	_	 	 insanlar	arasında	anlaşmayı	sağlayan	

doğal	araçtır.

	 III.	 _	_	_	_	bir	dilin	 izlenebilen	 tarihi	dönemlerinde	

ayrılmış	kollarıdır.

	 IV.	_	_	_	_	aynı	dili	içinde	ses,	biçim,	söz	dizimi	ve	

anlamca	farklılıklar	gösteren,	belli	yerleşim	böl-

gelerine	 ya	 da	 katmanlara	 özgü	 konuşma	

biçimleridir.

 Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlerden 

birine getirilemez?

 A)	Ağız		 B)	Şive	 	 C)	Dil	 		 	

	 	 D)	Yazı	 	 E)	Kültür

5. Aşağıdakilerin hangisi kültürü oluşturan ögeler 

içinde doğrudan yer almaz?

 A)	 Dini	inançlar

	 B)	 Gelenek	görenekler

	 C)	 Tarih

	 D)	 Coğrafi	konum

	 E)	 Dünya	görüşü

6. Aşağıdakilerin hangisinde eski Türkçe Dönemi 

ürünlerinden değildir?

 

	 A)	 Kutadgu	Bilig

	 B)	 Altun	Yaruk

	 C)	 Divan-ı	Lügati’t	Türk

	 D)	 Divan-ı	Hikmet

	 E)	 Muhakemetü’l	Lugateyn
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7. Aşağıdakilerin hangisi doğal gösterge değildir?

 A)	 Havanın	bulutlanması

	 B)	 Bebeğin	ateşinin	yükselmesi

	 C)	 Yolun	kayganlaşması

	 D)	 Konuşan	kişinin	el	yüz	hareketleri

	 E)	 Ağaçların	sallanması

8. Türkçede	yapım	ekleri	çekim	eklerinden	önce	gelir.

 Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?

 A)	 Şiirsel	işlevinde

	 B)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevinde

	 C)	 Kanalı	kontrol	işlevinde

	 D)	 Dil	ötesi	işlevinde

	 E)	 Heyecan	bildirme	işlevinde

9. Komutanın askerlerine "İstirahat	et!" demesi dilin 

aşağıdaki işlevlerinden hangisine örnektir?

 A)	 Şiirsel	işlevine

	 B)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevine

	 C)	 Kanalı	kontrol	işlevine

	 D)	 Dil	ötesi	işlevine

	 E)	 Heyecan	bildirme	işlevine

10. Sanat,	kişinin	dünyasının	esere	yansıtılmasıyla	or-

taya	çıkar.

 Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?

 A)	 Şiirsel	işlev

	 B)	 Göndericilik	işlevi

	 C)	 Dil	ötesi	işlevi

	 D)	 Heyecan	bildirme	işlevi

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi

11. Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir varlık değil-

dir?

 A)	 Divan-ı	Lügati't	Türk

	 B)	 Şehname

	 C)	 Kız	Kulesi

	 D)	 Efes	Harabeleri

	 E)	 Marmara	Denizi

12. _	_	_	_	bir	uygarlık	dilidir.	Bir	ülkedeki	bütün	yapıt-

larda	 kullanılan	 kültür	 ve	 edebiyat	 dili	 olduğu	 için	

buna	"edebi	dil"	denir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

 A)	 Konuşma	dili

	 B)	 Yazı	dili

	 C)	 Bilim	dili

	 D)	 Sanat	dili

	 E)	 Lehçe

13. Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden de-

ğildir?

 A)	Moğolca	 B)	Fransızca	 C)	Mançuca

	 	 	 D)	Tunguzca	 E)	Fince

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlı Döne-

mine ait değildir?

 A)	 Kutadgu	Bilig

	 B)	 Divanü	Lugati't	Türk

	 C)	 Atabetü'l	Hakayık

	 D)	 Muhakametü'l	Lugateyn

	 E)	 Divan-ı	Hikmet
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1.	 I.	cümlede	dil,	heyecana	bağlı	işlevinde	II.	cümlede	

şiirsel	işlevinde,	III.	cümlede	göndergesel	işlevinde,	

IV.	cümlede	alıcıyı	harekete	geçirme	işlevinde	kulla-

nılır.

YANIT B

2.	 Bu	dizelerde	dil	şiirsel	 (sanatsal)	 işlevinde	kullanıl-

mıştır.

YANIT A

3.	 Bu	parçada	bilgi	verilen	dil	kuramına	tek	kökenli	dil	

kuramı	da	denir.	Bu	dil	 kuramının	adı	 "güneş	 -	 dil	

kuramı"dır.

YANIT A

4.	 I.	 boşluğa	 "Kültür",	 II.	 boşluğa	 "Dil",	 III.	 boşluğa	

"Şive",	IV.	boşluğa	"Ağız"	terimleri	getirilmeli.

YANIT D

5.	 Coğrafi	konum	kültürü	oluşturan	ögelerle	doğrudan	

ilişkili	değildir.

YANIT D

6.	 Muhakemetü'l	 Lugateyn	 Yeni	 Türkçe	 Döneminin	

Çağatay	Türkçesi	kolundadır.

YANIT E

7.	 Konuşan	kişinin	el	 yüz	hareketleri	 yani	 jest	 ve	mi-

mikler	yapay	bir	gösterge	olan	dilin	tamamlayıcıları	

sayılır.

YANIT D

8.	 Dille	ilgili	bilgi	verildiğinde	dil,	dil	ötesi	işlevinde	kul-

lanılmış	olur.

YANIT D

9.	 Dil;	emir,	istek,	yaptırım	anlattığında	alıcıyı	harekete	

geçirme	işlevinde	kullanılmış	olur.

YANIT B

10.	 Bu	cümlede	bilgi	verildiği	için	dil,	göndergesel	(gön-

dericilik)	işlevinde	kullanılmıştır.

YANIT B

11.	 İnsanın	 yaratımıyla	 ortaya	 çıkan	 ürünler	 kültürel	

ürünlerdir.	"Marmara	Denizi"	doğal	bir	oluşum	oldu-

ğu	için	kültürel	varlık	değildir.

YANIT E

12.	 Cümlede	 "standart	 dil"	 ya	da	 "edebi	 dil"	 de	denen	

yazı	dilinden	söz	edilmektedir.

YANIT B

13.	 Fransızca	eklemeli	bir	dil	değil	bükümlü	dildir.

YANIT B

14.	 Muhakemetü'l	 Lugateyn	 Karahanlı	 Dönemi	 ürünü	

değil	Çağatay	Dönemi	ürünüdür.

YANIT D
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1. Bir	 iletişimde	söz,	yazı	ya	da	davranışla	gösterilen	

bilgiye	_	_	_	_	denir.

 Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki terimlerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	Simge	 B)	Kod	 	 C)	İleti

	 	 	 D)	Gösterge	 E)	Belge

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden 

biri değildir?

	 A)	Gönderici	 B)	Alıcı	 				C)	Kanal

	 	 	 D)	Bağlam												E)	Mekân

3. İletişimde	 bilgi	 vermek	 amacıyla	 kullanılan	 göster-

gelere	"belirtke"	denir.

 Aşağıdakilerden hangisi bir belirtke olamaz?

 A) B)

C) D)

E)

4. Sokaktan	geçen	parti	otobüsünde	bir	partinin	seçim	

şarkısı	çalmaktadır.

 Bu şarkıda dil hangi işlevinde kullanılmıştır?

	 A)	 Şiirsel	işlevi

	 B)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi

	 C)	 Göndergesel	işlevi

	 D)	 Kanalı	kontrol	işlevi

	 E)	 Heyecan	bildirme	işlevi

5. "Geçen	gün	sana	verdiğim	romanı	okudun	mu?"

 Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?

	 A)	 Şiirsel	işlevinde

	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevinde

	 C)	 Dil	ötesi	işlevinde

	 D)	 Heyecan	bildirme	işlevinde

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevinde

6. Bir	dilin	yöreden	yöreye,	şehirden	şehire	değişebi-

len	ve	sözcüklerin	standart	dildeki	söyleyişlerinden	

farklı	 şekilde	 ortaya	 çıkan	 kollarına	 _	 _	 _	 _	 denir.						
_	_	_	_	ise	bir	dilin	belli	dönemlerinde	kendisinden	

ayrılmış	olup	belli	ses	ve	şekil	değişiklikleri	gösteren	

kollarına	denir.

 Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangi-

leri getirilmelidir?

	 A)	ağız	-	Şive	 B)	lehçe	-	Şive

	 C)	şive	-	Ağız	 D)	lehçe	-	Ağız

	 	 	 E)	ağız	-	Lehçe

7. Dil ailelerinin birbiriyle karşılaştırılmasında aşa-

ğıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınır?

	 A)	 Ses	bilgisi

	 B)	 Şekil	(biçim)	bilgisi

	 C)	 Sözcük	hazinesi

	 D)	 Anlam	bilgisi

	 E)	 Cümle	bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağ-

daş kollarından biri değildir?

	 A)	 Uygur	Türkçesi

	 B)	 Türkiye	Türkçesi

	 C)	 Azeri	Türkçesi

	 D)	 Türkmen	Türkçesi

	 E)	 Gagavuz	Türkçesi
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9. Şeyhi'nin "Harname"	adlı eseri Türkçenin hangi 

döneminin özelliklerini yansıtır?

	 A)	 Osmanlı	Türkçesi

	 B)	 Eski	Anadolu	Türkçesi

	 C)	 Türkiye	Türkçesi

	 D)	 Uygur	Türkçesi

	 E)	 Çağatay	Türkçesi

10. Göktürk	Döneminden	kalan	başlıca	eserler	_	_	_	_ 

 _	_	_	_	ve	_	_	_	_	_	_'dır.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Divan-ı	Hikmet,	Kutadgu	Bilig

	 B)	 Orhun	Abideleri,	Yenisey	Yazıtları

	 C)	 Sekiz	Yükmek,	Altun	Yaruk

	 D)	 Divan-ı	Lügati't	Türk,	Muhakemetü'l	Lügateyn

	 E)	 Irk	Bitig,	Orhun	Abideleri

11. Sözcüklerin kökenlerini inceleyen bilim dalı aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

	 A)	Fonetik	 B)	Etimoloji		 C)	Morfoloji

	 	 	 D)	Semantik	 E)	Sistemoloji

12.	 I.	 Argo

	 II.	 Jargon

	 III.	 Lehçe

	 IV.	Ağız

	 V.	 Şive

 Yukarıdaki terimlerden hangisi tek dilin konu-

şulduğu bir devlette farklı bölge ve şehirlerde 

aynı sözcüklerin farklı söylenişinin olmasını 

karşılar?

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

13. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özel-

liklerinden biri değildir?

	 A)	 Günlük	 hayatta	 ihtiyaçları	 karşılamak	 için	

kullanılan	bir	dil	olduğu

	 B)	 Cümlenin	 kurallı	 olup	 olmadığına,	 söyleyişin	

doğru	olup	olmadığına	pek	dikkat	edilmediği

	 C)	 Zaman	 içinde	 bölgeden	 bölgeye	 değişen	

birtakım	söyleyiş	ve	kelime	farklılıklarının	ortaya	

çıktığı

	 D)	 Zaman	içinde	ülkenin	bütününde	kullanılan	kül-

tür	dili	olduğu

	 E)	 Kent	-	köy	ağızlarının	da	bu	dilde	yer	alabildiği

14.	 I.	 Hintçe

	 II.	 Farsça

	 III.	 İngilizce

	 IV.	Korece

	 V.	 İtalyanca

 Yukarıdaki dillerden hangisi köken bakımından 

farklı bir dil ailesine mensuptur?

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

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

	 A)	 Altay	dillerinde	ses	uyumları	vardır.

	 B)	 Korece,	Türkçeyle	akraba	bir	dildir.

	 C)	 Türkçede	ön	ek	ve	son	ek	vardır.

	 D)	 Türkçe,	Altay	dilleri	grubundadır.

	 E)	 Türkçe,	 değişmeyen	 köklere	 yapım	 ve	 çekim	

ekleri	getirilerek	kullanılır.

16. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

	 A)	 İngilizce:	Gövde	çekimli	bir	dildir.

	 B)	 Arapça:	Kök	çekimli	bir	dildir.

	 C)	 Türkçe:	Sondan	eklemeli	bir	dildir.

	 D)	 Japonca:	Tek	heceli	bir	dildir.

	 E)	 Fransızca:	Çekimli	bir	dildir.	
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1. Diller,	 genellikle	 konuşuldukları	 toplumun	 yaşama	

bakışını	gösteren	bir	iç	dünyaya	ve	bu	iç	dünyanın	

felsefesine	 sahiptir.	 Örneğin,	 İngilizlerin	 "sudüşen"	

dedikleri	 şey	 bizde	 "çağlayan"	 olur.	 Fransızlar	 için	

güneş,	 sabahları	 "uyanır"	 akşamları	 "uyur";	 bizde	

ise	sabah	"doğar"	akşam	"batar".

 Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi 

vurgulanmaktadır?

	 A)	 Farklı	 dillerde	 aynı	 varlıklara,	 durumlara	 farklı	

adlar	verilebilir.

	 B)	 Her	ulusun	dünyayı	farklı	algılaması	doğaldır.

	 C)	 Diller	tarihi	süreç	içinde	değişir	ve	gelişir.

	 D)	 Toplumların	yaşamı	algılama	biçimleri,	dillerine	

yansır.

	 E)	 Tarihin	ve	felsefenin	dildeki	yeri,	önemi	yadsına-

maz.

2. İstanbul'u	dinliyorum	gözlerim	kapalı;

	 Serin	serin	Kapalıçarşı

	 Cıvıl	cıvıl	Mahmutpaşa

	 Güvercin	dolu	avlular

	 Çekiç	sesleri	geliyor	doklardan

	 Güzelim	bahar	rüzgârında	ter	kokuları

	 İstanbul'u	dinliyorum,	gözlerim	kapalı

 Bu dizelerde "çekiç	sesleri" ve "ter	kokuları" ileti-

şim dilinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandı-

rılır?

	 A)	Doğal	gösterge	 	 B)	Belirti

	 C)	Belirtke	 	 	 D)	İkon

	 	 	 E)	Simge

3. Issız	 bir	 dağ	 başında	 ya	 da	 ormanda	 tek	 başına	

kalan	 yolcu	 önce	 kendi	 kendisiyle	 sonra	 doğa	 ile	

konuşmaya	başlar.	Hayata	dönmek,	 yaşayabilmek	

için	doğanın	dilini	anlamak	zorundadır.	Su	bulmak,	

yolu	bulmak,	yiyecek	bulmak...	buna	bağlıdır.

 Bu metne göre yolcu - dağ iletişimi hangi gös-

tergeyi öne çıkarır?

	 A)	 Dil	göstergelerini

	 B)	 Belirti	göstergelerini

	 C)	 Belirtkelerle	iletişimi

	 D)	 İkonlarla	iletişim	becerisini

	 E)	 Simgeler	yardımıyla	iletişimi

4. I.		 Yüklem,	çekimli	fiillerden	oluşabildiği	gibi	isim	ve	

isim	soylu	sözcüklerin	ek	fiil	almasıyla	da	kurula-

bilir.

	 II.	 Fıkra,	gazete	ve	dergilerin	köşelerinde	çıkan	gün-

lük	sosyal,	siyasi	olayları	anlatan	yazılardır.

	 III.	 Herkes	anlatılanları	not	alsın.

	 IV.	Köşede	birden	karşıma	çıkmasın	mı?

 Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerinden hangi-

si yoktur?

	 A)	 Göndericilik	işlevi	

	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevi

	 C)	 Dil	ötesi	işlevi	

	 D)	 Heyecan	bildirme	işlevi

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi
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5. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçeyle ilgili bir 

bilgi yanlışı vardır?

 A)	 Türkiye	Türkçesi,		Batı	Türçesi’nin	çağdaş	kolu-

dur.

	 B)	 Türkler	sırasıyla	Göktürk,	Uygur,	Arap	ve	Latin	

alfabelerini	kullanmıştır.

	 C)	 Eklemeli	 bir	 dil	 olan	 Türkçede	 ek	 getirilen	 bir	

sözcüğün	kökü	de	değişir.

	 D)	 Türkçe	köken	bakımından	Ural-Altay	dil	ailesinin	

Altay	kolundandır.

	 E)	 Moğolca,	Mançuca	köken	bakımından	Türkçeye	

en	yakın	dillerdir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özellik-

lerinden değildir?

	 A)	 Kelimelerin	cinsiyete	göre	ayrılmadığı

	 B)	 Sıfatların	isimlerden	önce	geldiği

	 C)	 Sözcüklerin	başına	ve	sonuna	yapım	ve	çekim	

ekleri	getirilidiği

	 D)	 Fiil	çekimleri	yönüyle	zengin	olduğu

	 E)	 Ses	uyumlarının	olduğu

7. Batı	 Türkçesinin	 ilk	 devresidir.	 13	 -	 15.	 yüzyılları	

içine	 alır.	 Eski	 Türkçenin	 özelliklerini	 taşır.	

Selçuklular	 Anadolu	 Beylikleri	 ve	 ilk	 Osmanlıların	

yazı	dilidir.	Bu	dilde	Arapça	ve	Farsça	sözcükler	ve	

tamlamalar	henüz	fazla	değildir.

 Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden 

hangisidir?

	 A)	 Modern	Türkçe

	 B)	 Eski	Anadolu	Türkçesi

	 C)		Osmanlı	Türkçesi

	 D)		Türkiye	Türkçesi

	 E)		Yeni	Türkçe

8. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı ya-

pılmıştır?

	 A)	 Doğu	 Türkçesinin	 diğer	 bir	 adı	 Çağataycadır,	

günümüzde	Özbekçe	bunun	devamıdır.

	 B)	 Divan-ı	Hikmet,	Hakaniye	Türkçesiyle	(Karahanlı	

Türkçesi)	yazılmıştır.

	 C)	 Osmanlı	Türkçesi,	Azeri,	Türkmen,	Gagavuz	ve	

Türkiye	 Türkçesi	 olarak	 geniş	 bir	 coğrafyada	

hüküm	sürmüştür.

	 D)	 Eski	 Türkçe	 döneminde	 “Altun	 Yaruk”,	 “Orhun	

Yazıtları”,	 “Kutadgu	 Bilig”	 gibi	 önemli	 eserler	

yazılmıştır.

	 E)	 Türkiye	Türkçesi,	13.	yüzyılda	Çağatay	Türkçesi-

nin	 kollarından	 ortaya	 çıkıp	 günümüze	 kadar	

gelişerek	ulaşmıştır.
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9. I.	 Herkes,	hemen	yerine	otursun!

 II.	 Hey	gidi	günler,	hey!

 III.	 Verilen	şiiri	ezberledin	mi?

 IV.		Bir	cümlede	kullanılan	bir	sözcüğün	anlamı	cüm-

ledeki	 başka	 bir	 sözcükte	 de	 varsa	 o	 sözcüğü	

kullanmak	gereksizdir.

 Numaralanmış cümlelerde dilin hangi işlevi yok-

tur?

	 A)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi

	 B)	 Heyecan	bildirme	işlevi

	 C)	 Kanalı	kontrol	işlevi

	 D)	 Dil	ötesi	işlevi

	 E)	 Göndericilik	işlevi

10. Yapay	 dillerdendir.	 Bir	 grup	 ya	 da	 meslek	 grubu	

arasındaki	 dayanışmayı	 sağlar.	 Meslek	 sırlarını	

başkalarına	 karşı	 korumak	 amacıyla	 doğal	 dildeki	

sözcüklere	özel	anlamlar	yüklenerek	oluşturulur.

 Bu parçada anlatılan dile aşağıdaki adlardan 

hangisi verilir?

	 A)	Ağız		 B)	Şive		 	 C)	Argo

	 	 	 D)	Jargon			 E)	Lehçe

11. I.	 Gönderilecek	 düşünce	 ya	 da	 bilginin	 bir	 dizi	

sembol	ya	da	harekete	dönüştürülmesidir.

	 II.	 İletişimi	başlatan	kişi,	örgüt	ya	da	araçtır.

	 III.	 Göndericinin	duygu,	düşünce,	bilgi	iletmek	iste-

diği	kişi	ya	da	varlıktır.

	 IV.	Alıcının	iletiyi	aldığını	belli	etmesidir.

 Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki ögelerden 

hangisine ilişkin bir bilgi yoktur?

 A)	 Gönderici	(kaynak)	

	 B)	 İleti

	 C)	 Alıcı

	 D)	 Dönüt

	 E)	 Kodlama	(şifre)

12. I.	 Türkçe	 kelimelerde	 yapım	ekleri	 çekim	eklerin-

den	önce	gelir.

	 II.	 Türkler,	752’de	Talas	Savaşı’yla	İslamiyeti	tanı-

mış	ve	Müslümanlığı	kabul	etmişlerdir.

	 III.	 10	dakika	içinde	oyuncakları	toplayıp	eşyaları	da	

tek	tek	yerlerine	yerleştireceksiniz.

	 IV.	Karanlıkta	eve	doğru	yürürken	birden	karşıma	iki	

köpek	çıkmasın	mı!

 Numaralanmış cümlelerde dilin işlevlerinden 

hangisi yoktur?

	 A)	 Göndericilik	işlevi

	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevi

	 C)	 Dil	ötesi	işlevi

	 D)	 Heyecan	bildirme	işlevi

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi
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 SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ

	 Sözcük,	çoğu	zaman,	dilin	kendi	başına	anlamı	olan	en	küçük	parçası,	diye	tanımlanır.	Arkadaşlık,toprak,hayal,rüzgâr	

gibi	 sözcükler	 tek	başına	anlamlıdır.	Bazı	sözcükler	 ise	 tek	başına	anlam	 taşımayıp	diğer	sözcüklerle	bir	araya	gel-

diğinde	belli	 bir	 anlam	kazanır:	 için,	 gibi,	 göre	 vs.

	 Sınavlarda	 sözcük	 anlamına	 dayalı	 sorular	 değişik	 soru	 biçimleriyle	 karşımıza	 çıkar.	 Kimileri	 “Aşağıdakilerden	

hangisinde	altı	çizili	sözcük	mecaz	anlamıyla	kullanılmıştır?”	gibi	bilgiye	dayalı	olduğu	halde,	kimileri	“Aşağıdakilerden	

hangisinde	“düşmek”	sözü	ötekilerden	 farklı	anlamda	kullanılmıştır?”	gibi	sözcüğün	cümle	 içindeki	yorumuyla	 ilgilidir.	

 Gerçek Anlam: Gerçek	anlam,	 bir	 sözcüğün	 temel	 anlamıdır

buna	 sözcüğün	 ilk	 akla	gelen	anlamı	 ya	da	 sözlükteki	 ilk	 anlamı	da	denir.	Bir	 sözcüğün	diğer	 anlamları	 gerçek	an-

lamından	 yola	 çıkılarak	 oluşturulur.	 Örneğin	 “yüz”	 sözcüğünün	 aklımıza	 ilk	 gelen	 anlamı	 insanın	 bir	 organıdır.	

“Yüzündeki	 benler	 onu	 öyle	 tatlı	 gösteriyordu	 ki…”	 cümlesindeki	 “yüz”	 sözcüğü	 insanın	 bir	 organı	 anlamında	 oldu-

ğundan	gerçek	anlamında	 kullanılmıştır.

 – Gözüne	toz	kaçmış.

 – Gümüş	ağır	bir	madendir.

 Bu	cümlelerdeki	altı	çizili	sözcükler	de	gerçek	anlamda	kullanılmıştır.

 Yan Anlam: (Yakıştırmaca) Yukarıda	 verdiğimiz	 “yüz”	 sözünü	 “Duvarın	 yüzündeki	 sarmaşıklar	 çiçek	 açmıştı”	

cümlesinde	 “yüz”	 sözü	 gerçek	 anlamda	 değildir	 çünkü	 “insanın	 bir	 organı”	 anlamını	 taşımıyor.	 Tam	 olarak	 mecaz	

anlama	 da	 girmez	 çünkü	 temelde	 gerçek	 anlamla	 yakın	 bir	 ilgisi	 vardır.	 Duvarın	 o	 kısmına	 yüz	 denmesinin	 nedeni	

insanın	 yüzüne	 konum	 itibariyle	 benzemesindendir.	 İşte	 sözcüğün,	 gerçek	 anlamında	 karşıladığı	 varlığa	 biçim	 ben-

zerliğinden	dolayı	 başka	bir	 varlığa	 verilmesine	 yan	anlam	ya	da	 yaklaştırma	denir.

 –	 Çekmecenin	gözü	 tozlanmış.

 –	 Uçağın	 kanadı	 çatlamış.

 –	 Dağın	eteğinde	bir	 kulübe	 var.

Örnek

	 “Kullanmak”	sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarf	etmek”	alamında kullanılmıştır?

	 A)	 Ali,	otomobildeki	yedek	lastiği	şu	ana	kadar	hiç	kullanmadı.

	 B)	 Yasin,	uzun	süre	bilgisayar	kullanmanın	olumsuz	etkilerini	araştıracak.

	 C)	 Hatice,	kendisine	gönderilen	parayı	idareli	kullanması	gerektiğini	biliyordu.

	 D)	 Sema,	sabahları	evinden	işine	giderken	toplu	taşıma	araçlarını	kullanıyordu.

	 E)	 Eymen,	elindeki	şemsiyeyi	on	yıldır	kullandığına	kimseyi	inandıramadı.

Çözüm

	 “Kullanmak”	sözcüğü	C’de	ekonomik	“harcama	/	sarf	etme”	anlamında	kullanılmıştır.

Yanıt C
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 Terim Anlamı: Bir	 sözcüğün	 kazandığı	 özel	 anlamdır.	Bilim,	 sanat	 ve	meslek	dallarındaki	 kavramlara	denir.

F Coğrafya Terimi:	Plato,	Meridyen,	Ay...

F Edebiyat Terimi:	Ölçü,	 vezin,	 redif,	 özne...

F Tiyatro Terimleri:	Dekor,	 kostüm,	 rol...

F Meslek dalları: Proje,	 plan,	 direnç,	 enfeksiyon,	 nota,	 tuval...

F Matematik Terimi:	Açı,	 toplama,	 bölme...

	 Bu	üçgende	hangi	 açı	 40	derecedir?
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 terim

	 Konulara	hep	dar	 açıdan	bakıyor.
	 	 	 	 	 	 	 	 	mecaz

Mecaz Anlam: Sözcüğün	 gerçek	 anlamından	 tamamen	 uzaklaşarak	 kazandığı	 yeni	 anlama	mecaz	 anlam	 diyoruz.	

Somut	 anlamlı	 bir	 sözcüğün	 soyut	 anlam	kazanması	 da	mecaz	anlama	geçiştir.

 –	 Arkadaşıma	yine	göz	değmiş.		‹	nazar

 –  Mehmet,	bugün	çok	havalıydı.	‹	gururlu

 –  Dayım	çok	renkli	bir	adamdı.			‹	farklı

Örnek

 – Onun	yüzüne	dikkatlice	baktı.	‹	Gerçek

 –	 Yorganın	yüzüne	kılıf	geçirdi.	‹	Yan

 –	 O	ne	yüzsüz	biriymiş.	‹	Mecaz

a) Sözcük Bağlamında Mecaz

	 –	 Sen	bu	 kafayla	 bir	 yere	 varamazsın.

	 –	 Bu	 kaba	davranışa	 ince	bir	 karşılık	 verdi.

	 –	 Kısa	 zamanda	 ilişkileri	 sulandırdı.

	 –	 Annem	bu	haberle	 yıkıldı.

Örnek

 Söz	cük	le	rin	“te	mel”	an	lam	la	r›n	dan	ta	ma	men	ka	ya	rak	bafl	ka	bir	söz	cü	ğün	ye	ri	ne	kul	la	n›l	ma	s›	na	ya	da	so	mut	an	lam

dan	so	yu	ta	kay	d›	r›l	ma	s›	na	“me	caz	an	lam”	de	nir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük yoktur?

 A)	 Onun	ne	tilki	olduğunu	hepiniz	bilirsiniz.

	 B)	 Öğretmen:	“S›navda	kopya	çekeni	yakar›m.”	dedi.

	 C)	 Avrupa	Konseyi’nde	befl	sandalyemiz	var.

	 D)	 Kap›lar›n	aç›lmas›yla	herkes	alana	kofltu.

	 E)	 Koşuda	bu	rekoru	k›ran›n	aln›n›	kar›fllar›m.
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b) Deyim Bağlamında Mecaz: İki	ya	da	da	ha	çok	söz	cü	ğün	te	mel	an	la	mın	dan	sıy	rı	la	rak	baş	ka	bir	an	la	ma	ge	le	cek	

bi	çim	de	ka	lıp	laş	ma	sı	na	de	yim	de	nir.

 –	 Yüz	suyu	dökmek	

 –	 Eli	bayraklı

 –	 Gözü	dışarda	olmak

 –	 Çantada	keklik

Örnek

 I.	 Ocağını	söndürmek

	 II.	 Ocağına	düşmek

	 III.	 Ocağına	darı	ekmek

	 IV.	 Ocağını	batırmak

	 V.	 Ocağına	incir	dikmek

 Yukarıdaki deyimler anlamca dörtlü bir grup oluşturduğunda hangisi dışta kalır?

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

c) Atasözü Bağlamında Mecaz:

 –	 Ağa	ca	bal	ta	vur	muş	lar	“sa	pı	be	de	nim	den”	de	miş.

 –	 Bir	musibet,	bin	nasihattan		yeğdir.

 –	 El	ile	gelen	düğün	bayram.

 –	 Göğe	direk,	denize	kapak	olmaz.

 –	 Göle	su	gelinceye	kadar	kurbağanın	gözü	patlar.

d) Argo Bağlamında Mecaz: Bu	dil,	ge	nel	di	lin	bo	zul	muş	bi	çi	mi	ya	da	söz	cük	le	re	be	lir	li	çev	re	le	rin	an	la	ya	bi	le	ce	ği	an	lam	lar	

yük	len	miş	bi	çi	mi	dir.	Bu	söz	le	ri	de	de	yim	kap	sa	mın	da	gör	mek	doğ	ru	olur.	

 –	 Za	ma	zin	go	su	na	taş	at	mak:	Sev	gi	li	si	ne	bu	laş	mak.

 –	 Adamı	aynen	temizlediler:	Adamı	öldürdüler.

 –	 Tahtalı	köyü	boyladı:	Öldü.

 –	 Çıtırlardan	ne	haber?	(Genç	kızlar)

8

	 Şimal	(Kızıl	Dağlar)	ın	sırtları çok ağaçlı,	çok	sulak,	çok	meyveli	ve	serin...	İşte	bir	pınar	başındayım;	oluğun	altına	

bir	sepet	iri,	olgun,	renkli	şeftali	koymuşlar.	Başı	yemenli,	saçları	iki	örgü,	ayağı	takunyalı	bir	köylü	kızı	bana	sordu:

 –	 Yer	misin	amca?

	 Aldım.	Buz	gibi	 derisi,	 ısınırken	dudaklarımı	 yaktı;	 ezdikçe	ağızma	serinlik,	 rayiha usâre	doluyor,	 buna	biraz	da	

çamların	nefesi	karışıyor.

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden gerçek, mecaz, yan ve terim anlamlı sözcükleri belirleyiniz.

 1. Gerçek anlamlı: .............................................................

 2. Yan anlamlı: .............................................................

 3. Mecaz anlamlı: .............................................................

 4. Terim anlamlı: .............................................................
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 YENİ ANLAM KAZANMA YOLLARI

I. BENZETME YOLUYLA MECAZ:
 Ben zet me (Teş bih): Bir	şe	yin	ni	te	li	ği	ni	an	lat	mak	için,	o	ni	te	li	ği	ek	sik	siz	ta	şı	yan	baş	ka	bir	şe	yi	ör	nek	ola	rak	gös

ter	me	dir:

*	 kar	gi	bi	be	yaz	göm	lek

 – Benzeyen: gömlek	
temel	ögeler

 – Kendisine benzetilen: kar			} 
 

 – Benzetme yönü:	beyazlık	 yardımcı	

 – Benzetme edatı:	gibi	 } ögeler

✔	 Dört	öge	li	ben	zet	me	ye	tam	ben	zet	me	de	nir,	bu	tür	ben	zet	me	de	her	söz	cük	ken	di	an	la	mı	nı	ko	ru	du	ğu	için	me	caz	

an	lam	doğ	ma	mış	tır.

✔	 Ben	zet	me	yö	nü	be	lir	ti	len	üç	lü	ben	zet	me	ler	de	de	me	caz	an	lam	ger	çek	leş	mez.

✔	 Te	mel	öge	ler	le	ya	pı	lan	ya	lın	ben	zet	me	de	(teş	bihibe	liğ)	ken	di	ne	ben	ze	ti	len	öge	me	caz	an	lam	lı	dır:

	 Gece	saçlı	kız,	kömür	göz,	inci	diş...

 ipek saç: ipek;	 par	lak,	 yu	mu	şak	an	la	mın	da	 kul	la	nıl	mış	tır.

 ka lem kaş:	 ka	lem,	 düz	gün	an	la	mın	da	 kul	la	nıl	mış	tır.

Örnek

	 (I)	Babam	salondaki	divanda	uzanıyordu.	(II)	Basıldığını	göremeyeceğini	düşünerek	ona	ithaf	ettiğim	kitabı,	henüz	

dosya	halindeyken	ona	göstermeye	karar	verdim.	(III)	Kitabımı,	kalın	bir	dosya	halinde	uykuya	yattığı	çekmeceden	

çıkarıp	kucağıma	koydum.	(IV)	Bu	dosyayı	babama	gösterirken	ne	söyleyeceğimi	bilemiyordum.	(V)	Bu	duyguyla	

birlikte	ansızın	kucağımdaki	dosya	hayat	gibi	ağır	gelmeye	başladı	bana.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “benzetme”	yapılmıştır?

 A)	I.	ve	II.	 	 B)	II.	ve	III.		 C)	III.	ve	IV.	 	 D)	IV.	ve	V.	 	 E)	III.	ve	V.
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9

	 Kolunda	bir	çıban	çıktı
	 Suda	bakteri	çıkmış
	 Merdivenleri	heyecanla	çıktı
	 Rüyalarım	çıktı	yine
	 Fuat	bu	yıl	doktor	çıkacak
	 Çok	uğraştık;	ama	leke	çıktı	sonunda

 Bu cümlelerdeki	“çıkmak” sözcüklerinin cümledeki anlamlarını yazınız.

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

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

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

II. DEYİM AKTARMASI
	 Bir	 söz	cü	ğün	di	le	ge	tir	di	ği	 kav	ram	la	bir	baş	ka	kav	ram	ara	sın	da	ku	ru	lan	ben	zet	me	yo	luy	la	 söz	cü	ğün	o	kav	ra	ma	

ak	ta	rıl	ma	sıdır.

	 Ben	zet	me	nin	 te	mel	 öge	le	rin	den	bi	riy	le	 ya	pı	lan	ben	zet	me	de	ne	bi	lir.

 Deyim Aktarması Şu Yollarla Yapılır:

a)  İnsandan, Başka Varlığa Aktarma:

 So mu ta ye ni so mut an lam ek len me si: Baş,	göz,	bu	run,	diş,	kol,	ba	cak,	ayak...	gi	bi	or	gan	ad	la	rı	nın	ya	da	etek,	

ya	ka,	pa	ça	gi	bi	giy	si	par	ça	la	rı	nın	baş	ka	var	lık	la	ra	ve	ril	me	si.	Baş	lan	gıç	ta	tek	an	lam	lı	olan	bu	söz	cük	ler	bu	yol	la	çok	

an	lam	lı	du	ru	ma	gel	miş	tir.	

 Ör ne ğin: Çiğ	ne	me	or	ga	nı	olan	“diş”	“ta	ra	ğın	di	şi,	bir	diş	sa	rmı	sak”	an	lam	la	rı	nı	da	ka	zan	mış	tır.

✔	 Kişileştirme:

	 hasta	güneş,	hırçın	deniz,	yorgun	dünya...

	 Rüz	gâr	yü	rü	yen	ada	mın	yüzünü	şef	kat	le	ok	şu	yor	du.

	 Yor	gun	yap	rak	lar	son	ba	ha	ra	da	ya	na	madı.

Örnek

	 (I)	Kıyıya	demirli	teknelerin	direkleri	önümüzde	beyaz	bir	orman	gibi	uzanıyordu.	(II)	Arkalarında,	batmak	üzere	olan	
sonbahar	güneşinin	sarattıdığı	gökyüzü	vardı.	(III)	Biraz	sonra	hava	iyice	kararınca	gece	ve	yıldızlar	yıkanmak	için	
yine	Boğaz’ın	sularına	inecekti.	(IV)	Boğaz’ın	bu	tarafına	geçtiğimde	içime	huzur	dolar,	canımı	sıkan	her	şey	suyun	
öteki	 tarafına	 kalırdı.	 (V)	 Boğaz	 suları	 gülümseyen	 bir	 yüzle	 karşılar	 beni	 ve	 eski	 taş	 plak	 şarkılarından	 birine	
başlardı.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana özgü nitelikler, başka varlıklara akta-rılarak 

verilmiştir?

	 A)	I.	ve	III.	 	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	V.	 	 D)	I.	ve	V.	 E)	II.	ve	III.
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b)  Başka varlıktan insana aktarma:

✔	 Hayvan adlarının insana aktarılması:

 İn	san	için	ke	çi,	do	muz,	ku	zu,	kurt,	til	ki,	öküz,	eşek,	ka	tır	gi	bi	söz	cük	le	rin	kul	la	nıl	ma	sı.

✔	 Doğadaki nesnelerin ya da nesnelerin niteliklerinin insana aktarılması: 

	 Me	lek,	pır	lan	ta,	çit	lem	bik	gi	bi	nes	ne	ler;	sert,	yu	mu	şak,	yır	tık,	piş	kin,	ağır,	ha	fif	gi	bi	ni	te	lik	le	rin	in	sa	na	ak	ta	rıl	ması.

c) Doğadan doğaya aktarma:

 –	 Yü	ce	dağ	ba	şın	da	si	yah	tül	var	dır.

	 Do	ğal	bir	var	lık	olan	bu	lut	ya	da	sis,	yi	ne	bir	do	ğal	var	lık	olan	

	 “si	yah	tül”	e	ben	ze	ti	le	rek	açık	is	ti	are	ya	pıl	mış	tır.

 –	 Ay	zeytin	ağaçlarından	yere	damlıyordu.

d) Bir duyudan başka duyuya aktarma:

 Tat	lı	dil,	sı	cak	ba	kış,	sert	uya	rı,	ka	ra	dü	şün	ce,	yu	mu	şak	ses,	çiğ	renk,	acı	söy	le	mek,	tat	lı	ba	kış...

e) Somutlaştırma:

 So	yut,	an	la	tıl	ma	sı	güç	dü	şün	ce,	duy	gu	ve	kav	ram	la	rın	so	mut	kav	ram	lar	la	an	la	tıl	ma	sı	dır:	

	 Kı	rıl	mak,	in	cin	mek,	bo	zul	mak,	iler	le	mek,	yük	sel	mek,	piş	mek,	kav	ra	mak	so	mut	ey	lem	ler	dir.	Bu	söz	cük	ler	ay	nı	za
man	da	so	yut	kav	ram	la	rı	da	kar	şı	lar:

	 Düşkün,	pişkin,	kırgın,	destek,	gerginlik...

	 –	 Onun	bu	pişkinliğine	çok	şaşırdım.

	 –	 Sana	kırgın	değilim.

	 –	 Bu	gerginlik	hepimizi	üzdü.

	 –	 Bizi	her	zaman	yüreklendirdi.

	 De	yim	ler	so	mut	laş	tır	ma	ya	en	çok	baş	vu	ru	lan	an	la	tım	yo	lu	dur.	De	yim	ler	ay	rın	tı	lı,	 zor	an	la	tı	lan	du	rum	la	rı,	duy	gu
la	rı	 ve	 kav	ram	la	rı	 kı	sa	 yol	dan	 ko	lay	ca	an	lat	ma	da	en	 sık	 baş	vu	ru	lan	 sözlerdir:

 –	 Kabına	sığmamak

 –	 Deveye	hendek	atlatmak

 –	 Karda	yürüyüp	izini	belli	etmemek

 –	 Hop	oturup	hop	kalkmak

 –	 Kızım	sana	söylüyorum	gelenim	sen	anla.

 –	 Diken	üstünde	oturmak

Örnek

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya başvurulmamıştır?

 A)	 Çocukların	yüreği	bu,	kırılıverir.

	 B)	 Bizi	de	aydınlık	günler	bekliyor.

	 C)	 Onu	dinlerken	birden	patladım.

	 D)	 Annem	onun	derdiyle	yanıyor.

	 E)	 Gurbeti	yaşayan	bilir,	der	babam.

Çözüm

	 A!da	“kırılıvermek”	B’de	“aydınlık”,	C’de	“patlamak”,	D’de	“yanmak”	soyut	bir	kavramın	somut	sözcükle	anlatılması-
dır.	E’de	böyle	bir	sözcük	yoktur.

Yanıt E
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III.   AD AKTARMASI (Mecazımürsel)
	 Benzetme	il	gi	si	ol	mak	sı	zın	bir	 il	gi	ne	de	niy	le	bir	kav	ra	mın	baş	ka	bir	kav	ram	la	di	le	ge	ti	ril	me	si	dir.	Ad	ak	tar	ma	sı	bir	

me	caz	 sa	na	tı	dır.	

 Örneğin; "sobayı	yaktım"	cümlesinde	sobanın	içindekiler	yerine	"soba"	sözcüğü	kullanılmıştır.

	 Yani	dış	söylenmiş	iç	kastedilmiştir.

10

	 I.	 		Tırnağımı kestim.

	 II.	 		Hayvanı	eyerledi.

	 III.	 		Bu	golle	stadyum	ayağa	kalktı.

	 IV.			Mozart	dinlerken	kendimden	geçiyorum.

	 V.	 		Ankara	BM’ye	kararını	bildirdi.

	 VI.			Yarışa	dokuz	yelken	katıldı.

	 VII.		Ünlü	kemanımız	Avrupa’da	konser	verdi.

	 VIII.	Milli	takımın	ilk	on	biri	belli	oldu.

	 IX.			Batı	Türkiye’yi	anlamıyor.

	 X.	 İki	bardak	içti.

	 XI.	Ayağını	çıkar.

	 XII.	Bereket	yağıyor.

 Bu cümlelerde ad aktarmasının aşağıdaki yollardan hangileriyle yapıldığını belirleyerek cümleni numarasını 

ilgili olduğu kareye yazınız.

1. Yön	adını,	insan,	bölge	kıta	yerine	kullanma

2. Yeri,	yönetim	adı	yerine	kullanmak

3. Bütünü,	parça	yerine	kullanmak

4. Geneli,	özel	yerine	kullanmak

5. Sanatçıyı,	eseri	yerine	kullanma

6. Yeri,	insan	yerine	kullanma

7. Sayıyı,	insan	yerine	kullanma

8. Parçayı,	bütün	yerine	kullanma

9. Aracı,	insan	yerine	kullanma

10. Sonucu	neden	yerine	kullanma

11. İçindekini	dışındakinin	yerine	kullanma

12. Kabı	içindekinin	yerine	kullanma
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IV. DOLAYLAMA

	 An	la	tı	mı	et	ki	li	ve	gü	zel	kıl	mak	için	tek	söz	cük	le	an	la	tı	la	bi	le	cek	bir	kav	ra	mı,	onun	bir	özel	li	ğinin	kul	la	nı	la	rak	bir	den	

çok	 söz	cük	le	 anlatılmasıdır.

	 Yav	ru	va	tan:	Kıb	rıs

	 Or	man	lar	kra	lı:	as	lan

	 Der	ya	kuzuları:	ba	lık

	 Ulu	Ön	der:	Ata	türk

	 Be	yazper	de:	si	ne	ma

	 Tür	ki	ye’nin	kal	bi:	An	ka	ra

Örnek

 “Bü	tün	ma	hal	le	dün	pik	ni	ğe	git	ti.”	cüm le sin de “ma	hal	le” söz cü ğü nün kul la nı mı na ben zer bir kul la nım aşa ğı da-

ki ler den han gi sin de var dır?

 
	 A)	 Lüt	fen	ev	le	 kav	ga	et	mek	ten	 vaz	geç.
	 B)	 Onun	 için	me	lek	gi	bi	 bir	 kız,	 di	yor	lar.
	 C)	 “Kar”	 ın	 rek	lam	kam	pan	ya	sı	 çok	 iyi	 ya	pıl	dı.
	 D)	 Söy	le	di	ğin	 söz	ler	 hep	onun	 kal	bi	ni	 kı	rı	yor.
	 E)	 An	ne	si	 o	 tat	lı	 ba	kış	la	rıy	la	 onun	gön	lü	nü	al	mış	tı.

Çözüm

 So	ru	kö	kün	de	“ma	hal	le”	“ma	hal	le	de	ya	şa	yan	ki	şi	ler”	ye	ri	ne	kul	la	nıl	mış	tır.	Ay	nı	bi	çim	de	“A”	se	çe	ne	ğin	de	ki	“ev”	söz

cü	ğü,	ev	de	ya	şa	yan	ki	şi	ler”	ye	ri	ne	kul	la	nıl	mış	tır.	Bu	söz	sanatına	mecazımürsel	denir.

Yanıt A

V. Kİ NA YE (De ğin me ce)

	 Bir	 sö	zün	 hem	 ger	çek	 hem	 de	me	caz	 an	lam	da	 kul	la	nıl	ma	sı	na	 ki na ye	 de	nir.	 Ki	na	ye	de	 asıl	 söy	len	mek	 is	te	nen	

sö	zün	me	caz	an	la	mı	dır.

Örnek

	 *	 Onun	ka	pı	sı	da	ima	açık	tır.

	 *	 Tüm	kir	li	ça	ma	şır	lar	or	ta	ya	dö	kül	dü.

	 •	 Nerde	bir	gül	bitse	etrafı	diken
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VI. TA RİZ (Do kun dur ma)

	 Söze	 güzellik,	 nükte	 katmak	 amacıyla	 bir	 sö	zün	 kar	şıt	 an	la	mıy	la	 kul	la	nıl	ma	sı	dır.	 Gün	lük	 ko	nuş	ma	lar	da	 sık	ça	

kul	la	nı	lan	bu	an	la	tım	 ya	zı	da	ay	raç	 için	de	ün	lem	 (!)	 ya	da	 so	ru	 işa	re	tiy	le	 (?)	 sez	di	ri	lir.

	 Se	nin	 gi	bi	 dos	tum	var	ken	düş	ma	na	ne	ha	cet!
	 Afe	rin	 (!)	 sı	nav	da	bir	 so	ru	 bi	le	 çöz	me	mi	şsin.	
	 Sev	gi	li	 dos	tum	 (!)	 be	ni	 yer	den	 ye	re	 ça	lı	yor.

Örnek

 “...	Pa	zar	lı	ğa	gi	riş	me	den	ön	ce	ka	li	te	si	hak	kın	da	bir	fi	kir	edin	mek	ama	cıy	la	te	re	ya	ğı	nın,	kay	ma	ğın,	pey	ni	rin	ta	dıl	ma

sı	âdet	ti;	çok	kez,	alı	cı,	tat	tı	ğı	ma	lın	ba	şın	dan	bir	tik	sin	me	ifa	de	siy	le	ay	rı	lır	dı.	O	za	man	ar	ka	nız	dan	açı	la	cak	ağız	la

rın	il	ti	fat	la	rı	na	ku	lak	la	rı	nı	zı	tı	ka	ya	cak	tı	nız.”

 Bu parçanın son cümlesinde “il	ti	fat” sö zü nün kul la nı lı şın dan do ğan an lam özel li ği ni, aşa ğı da ki ler den han gi-

si, en uy gun bi çim de be lirt mek te dir?

	 A)	 An	la	tım	da,	 bir	bi	ri	ne	ay	kı	rı	 dü	şen	 kav	ram	la	rın	 bir	lik	te	 kul	la	nıl	ma	sı
	 B)	 Bi	ri	ne,	 bir	 dav	ra	nı	şa,	 in	cit	me	den	 ta	kıl	ma	ama	cı	nı	 gü	den	 in	ce	alay
	 C)	 Cid	di	 gi	bi	 gö	rü	nen	ama	şa	ka	 ko	nu	su	 ya	pı	lan	acı	 bir	 olayı	 anlatma
	 D)	 An	la	tıl	mak	 is	te	ne	ni,	 alay	lı	 bir	 bi	çim	de,	 ter	si	ni	 söy	le	ye	rek	an	lat	ma
	 E)	 An	la	tım	da	bir	bi	ri	ni	 bü	tün	le	me	yen	 söz	le	ri	 ar	dı	 ar	dı	na	 kul	lan	ma

11

 Aşağıdakilerden doğru olanın yanına “D” yanlış olanın yanına “Y” koyunuz.

1.
“Tarihte	 yaşadıklarım	bir	 film	 şeridi	 gibi	 gözlerimin	 önünde	geçti”	 cümlesinde	 somutlamaya	başvurul-

muştur.

2. “Ulu	Önder	 yeni	 alfabeyi	Sarayburnu’nda	 tanıttı.”	 cümlesinde	dolaylama	kullanılmıştır.

3.
“O	kalpsizi	aramayı	hiç	düşünmüyorum.”	cümlesinde	somut	anlamlı	bir	sözcük	soyut	anlamdda	kulla-

nılmıştır.

4. “Bunu	söyleyen	 insanın	alnını	karışlarım.”	cümlesindeki	deyim	 tehdit	etme	anlamında	kullanılmıştır.

5. “Dost	 ile	 ye	 iç	 ama	alışveriş	 etme.”	 atasözü	mecaz	anlamlıdır.

6. “Ateş	düştüğü	 yeri	 yakar”	 atasözünde	 kinaye	 sanatı	 yapılmıştır.

7. “Şehitlere	herkes	gözyaşı	 döktü.”	 cümleninde	ad	aktarması	 vardır.

8.
“O	 kafasıza	 bu	 işin	 böyle	 gitmeyeceğini	 söylemiştim.”	 cümlesinde	 somut	 anlamlı	 bir	 sözcük	 soyut	

anlamda	kullanılmıştır.
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 ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER

1. SES TEŞ (EŞ  SES Lİ) SÖZ CÜK LER
	 Ses	le	ri	 ay	nı;	 an	lam	la	rı	 ay	rı	 olan	 söz	cük	le	re	“ses teş”	 de	nir.

	 –	 Elin	de	ki	le	ri	 ye	re	 bı	rak	tı.
	 	 (el:	 or	gan	adı)

	 –	 E	le	 uyan	eşi	ni	 bo	şar.
	 	 (el:	 ya	ban	cı)

 –	 Sen	siz	bu	yaz	na	sıl	ge	çe	cek?

	 	 (yaz:	mev	sim)

 –	 Ne	olur	ba	na	sık	ça	yaz.

	 	 (sö	zü	harf	ler	le	an	lat	mak)

UYARI

Sesteşlik ilişkisiyle yan anlamlılık ya da mecaz anlamlılık ilişkisi karıştırılmamalı.

I.    Yüzünde göz izi var.

II.   Balık suyun yüzüne çıktı.

III.  Senin yüzünden geç kaldık.

IV.  Ortalama yaş yüze yaklaştı.

V.   Böyle güzel yüzmeyi nasıl öğrendin?

I.    cümlede “çehre, surat” anlamın

      dadır. Bu, sözcüğün temel anlamıdır.

II.   cümlede “yüzey” anlamındadır. 

      Bu, sözcüğün yan anlamıdır.

III.  cümlede “neden, sebep” anlamındadır. Bu, mecaz anlamdır. 

IV.  cümlede “sayı” anlamında kullanılmış. Gerçek anlam 

V.   cümlede “yüzme” eylemidir. 

I., IV. V. cümledeki “yüz” sözcükleri sesteştir. 

II., IV. V. cümlelerdeki “yüz”ler de sesteştir.

UYARI

Düzeltme işareti olan Arapça, Farsça sözcükler de Türkçedeki benzer sesli sözcüklerle sesteş değildir.
yar(uçurum) – yâr(sevgili)
kar(yağış) – kâr(kazanç)
hala(akraba) – hâlâ(şimdi)
aşık(kemik) – âşık (aşırı sevgi duyan)

2. KÖK TEŞ SÖZ CÜK LER
	 Hem	ad,	hem	ey	lem	ola	bi	len	söz	cük	ler	dir:

 – Es	ki	bir	ki	tap	ta	oku	muş	tum	bu	nu.
	 						ad

 –	 Bu	dü	şün	ce	ler	ar	tık	es	ki	di.
	 	 	 																	ey	lem

 – Ba	rış	tüm	in	san	lar	için	ge	rek	li	dir.
	 							ad

 –	 Her	bay	ram	da	küs	kün	ler	ba	rı	şır.

	 	 	 	 					ey	lem
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Örnek

 Türkçede	kimi	sözcükler,	hem	ad	hem	de	eylem	kökü	olarak	kullanılır.	Bunlara	“ortak	kök”	denir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?

	 A)	gül	 	 B)	sıva	 	 C)	güreş	 	 D)	ekşi	 	 E)	kuru

Çözüm

	 Seçeneklerdeki	“sıva,	güreş,	ekşi	ve	kuru”	sözcükleri	hem	ad	hem	de	eylem	türünde	kullanılan	ortak	köklerdir.	“A”	
seçeneğindeki	“gül”	sözcüğü	ise	“gülmek	ve	çiçek”	anlamına	gelse	de	bu	sözcükler	arasında	anlam	ilişkisi	olmadığı	

için	bu	sözcük	“sesteş”	özellik	göstermektedir.

Yanıt A

3. AN LAM DAŞ (EŞ ANLAMLI) SÖZ CÜK LER
	 Ses	le	ri	 ay	rı,	 an	lam	la	rı	 ay	nı	 olan	 söz	cük	le	re	an lam daş söz cük ler	 de	nir.

	 An	lam	daş	lı	ğın	te	me	lin	de	baş	ka	dil	ler	den	söz	cük	ak	ta	rı	mı	var	dır.	Di	li	miz	de	ay	nı	kav	ra	mı	kar	şı	la	yan	söz	cük	ler	den	

ge	nel	lik	le	 bi	ri	 Türk	çe	dir.

Yabanc›Türkçe

zorunluluk

uçak

ölçü

bilgisayar

betimleme

uzman

mecburiyet

tayyare

vezin

kompütür

tasvir

mütehassıs

yanıt

sözcük

uyak

izleme 

cevap

kelime

kafiye

seyretme

UYARI

Bir sözcüğün anlamı kullanıldığı cümledeki anlamına göre belirlenmeli. 
– Biraz önce çarşıya çıktı.
– Babasıyla ilk kez pazara gitti.
Bu iki cümledeki altı çizili sözcükler anlamdaştır ancak “Bu işten çıkmalıyım.” cümlesinde “çıkmak” yerine “gitmek” kullanılamaz.

UYARI

Atasözü ve deyimlerde de bir sözcüğün yerine anlamdaşı kullanılmaz.
– “Kimsenin kalbini kırmayın.” cümlesinde “kalp” yerine “yürek” kullanılamaz.
– “Ak akçe kara gün içindir.” atasözünde “ak” ve “kara” yerine anlamdaşları kullanılamaz.
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4. YA KIN AN LAM LI SÖZ CÜK LER
	 An	lam	daş	gi	bi	 gö	rü	nen	ki	mi	 cüm	le	ler	de	bi	ri	 di	ğe	ri	nin	 ye	ri	ne	kul	la	nı	la	bil	me	si	ne	kar	şın,	 ara	la	rın	da	kü	çük	ay	rım	lar	

bu	lu	nan	 söz	cük	ler	dir.	

	 Bir	 dil	de	 ay	nı	 kav	ra	mı	 an	la	tan	 bir	den	 çok	 söz	cü	ğün	 bu	lun	ma	sı	 söz	 ko	nu	su	 ola	maz.	 Bu	 söz	cük	ler	 an	cak	 ya	kın	

an	lam	lı	 ola	bi	lir.

–	 da	rıl	mak	–	in	cin	mek	–	alın	mak

–	 söy	le	mek	–	de	mek	–	an	lat	mak

–	 ıs	lak	–	yaş	–	nem	li

5. KAR ŞIT (ZIT) AN LAM LI SÖZ CÜK LER
	 An	lam	ca	bir	bi	ri	ne	 ters	 dü	şen,	 bir	bi	riy	le	 çe	li	şen	 söz	cük	le	re	kar şıt an lam lı söz cük ler	 de	nir.

	 Her	 söz	cü	ğün	 kar	şı	tı	 ol	maz.	 Ki	mi	 ey	lem	le	rin,	 ni	te	lik	 bil	di	ren	 söz	cük	le	rin	 (sı	fat	lar,	 zarf	lar)	 ve	 ki	mi	 ad	la	rın	 kar	şı	tı	

olur.	

	 iyi	–	kö	tü

	 gü	zel	–	çir	kin	

	 doğ	ru	–	yan	lış

	 gül	mek	–	ağ	la	mak

	 gi	yin	mek	–	so	yun	mak

	 uyumak	–	uyanmak

	 yaz	–	kış

	 evet	–	hayır

	 var	–	yok

UYARI

Karşıt anlamlı sözcükle bir sözcüğün olumsuzu karıştırılmamalıdır.

Sözcük Karşıtı  Olumsuzu
gelmek gitmek gelmemek
canlı ölü cansız
bilgili cahil bilgisiz

Eylemler “–me” ekiyle, ad soylu sözcükler “–siz” ekiyle ya da değil sözcüğüyle olumsuzlaşır.

UYARI

Olumsuzun olumsuzu ya da karşıtın karşıtı olumlu olur.

–  Bunu bilmiyor değilim.
      biliyorum

–  Bu okulda yok yok. 
     (Her şey var) 

Bir sözcüğün karşıtı, kullanıldığı cümledeki anlamına göre belirlenir.

–  Soruya ince bir karşılık verdi.

Bu cümlede “ince” sözcüğünün karşıtı “kalın” değil “kaba”dır.
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6. YAN SI MA KÖ KEN Lİ SÖZ CÜK LER
	 Do	ğa	da	ki	var	lık	la	rın	çı	kar	dı	ğı	se	se	ben	zer	ses	ler	le	ya	pı	lan	söz	cük	ler	dir.	Yan	sı	ma	lar	ad	soy	lu	dur,	ya	pım	ek	le	riy

le	 ey	lem	olabilir.

tıkırtı,	hırıltı,	fokurtu	→	ad

tıklamak,	hırlamak,	fokurdamak	→	eylem

7. SOMUT VE SOYUT SÖZCÜKLER

 So mut An lam lı Söz cük ler: Du	yu	or	gan	la	rı	mı	zın	 en	az	bi	riy	le	 al	gı	la	na	bi	len	 var	lık	la	rı	 kar	şı	la	yan	 söz	cük	ler	dir.	

 So yut An lam lı Söz cük ler:	Du	yu	or	gan	la	rıy	la	al	gı	la	na	ma	yan	dü	şün	ce	yo	luy	la	ka	bul	edi	len	kav	ram	ları	karşılayan	

sözcüklerdir.

Somut Soyut

bulut

ses

koku

sıcak

hava

ekşi

akıl

özgürlük

uygarlık

adalet

rüya

güzellik

görme

işitme

koklama

dokunma

dokunma

tatma

	 So	yut	 kav	ram	la	rın	 be	lir	li	 bir	 bi	çi	mi	 ve	 ke	sin	leş	miş	 ta	nım	la	rı	 ol	ma	dı	ğı	 için	 al	gı	la	nış	la	rı	 ki	şi	ye	gö	re	 de	ği	şe	bilir.

UYARI

Somut anlamlı sözcükler anlam genişlemesi yoluyla soyut anlamda kullanılabilir:

– Çok tatlı görünüyorsun.

Temel anlamıyla somut olan “tatlı” bu cümlede “hoşlanılan” anlamında kullanılmıştır. 

– Birbirimizi boş yere kırmayalım.
           incitmek

UYARI

Temel anlamıyla soyut olan bir sözcük de somut anlam kazanabilir:
“İnsanlık bu olaya tanık oldu.” cümlesinde “insanlık” temel anlamıyla insan olma özelliğidir ve soyuttur; bu cümlede insanlar anlamın-
da kullanılarak somut anlam kazanmıştır. 

 GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZCÜKLER

 Ge nel An lam lı Söz cük:	Bir	den	 çok	 var	lı	ğı	 kap	sa	yan	 söz	cük.

	 “Çi	çek	 da	lın	da	 gü	zel	dir.”	 cüm	le	sin	de	 “çi	çek”	 tü	rün	 or	tak	 adı	dır;	 me	nek	şe,	 gül,	 ka	ran	fil	 gi	bi	 çi	çek	le	rin	 tü	mü	nü	

kap	sar.	

 Özel Anlamlı Sözcükler:	 Tek	 varlığı	 adlandıran	 sözcükler	 özel	 anlamlıdır.	

– Menekşe,	gül,	karanfil...
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UYARI

Sözcüklerin genel ve özel anlamlılığı kapsamlarına göre belirlenir:

varlık Æ canlı Æ ağaç Æ çam
sıralamasında olduğu gibi.

UYARI

Sözcükler cümledeki anlamına göre aynı varlığın tümünü ya da birini adlandırabilir:
“Ağaç çiçek açtı.” cümlesinde “ağaç” tek varlığı adlandırmasına karşın; “Ağaç, erozyonu önler.” cümlesinde “her ağaç” anlamındadır.

Örnek

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de te mel an la mıy la so mut olan bir kav ram “so	yut” an lam da kul la nıl mış tır?

	 A)	 Adam	inşaat	işçilerine	ağ	zı	na	ge	le	ni	söy	lü	yor	du.	

	 B)	 Öf	ke	si	ni	fren	le	me	yi	bir	tür	lü	be	ce	re	me	di.

	 C)	 Kı	rık	dö	kük	bir	kaç	eş	ya	dan	baş	ka	var	lı	ğı	yok	tu.

	 D)	 Sis	li	bir	ak	şam	İstanbul’dan	yo	la	çık	mış	tık.

	 E)	 Rü	ya	la	rı	nın	geç	ti	ği	yer	hep	doğ	du	ğu	köy	dü.

 NİTELİK VE NİCELİK ANLAMLI SÖZCÜKLER

 Ni te lik An lam lı Söz cük ler: Kav	ra	mın	öl	çü	le	me	yen	özel	lik	le	ri	ni	 (bi	çim,	du	rum,	 renk...)	kı	sa	ca	na	sıl	ol	du	ğu	nu	be	lir
ten	söz	cük	ler	dir.	

	 “Acı	 pat	lı	ca	nı	 kı	ra	ğı	 çal	maz.”

cüm	le	sin	de	 “acı”,	 pat	lı	ca	nın	na	sıl	 ol	du	ğu	nu	be	lir	tir.	

 Ni ce lik An lam lı Söz cük ler: Kav	ram	la	rın	 sa	yı	la	bi	len,	 öl	çü	le	bi	len,	 aza	lıp	 ço	ğa	la	bi	len	 yön	le	ri	ni	 be	lir	ten	 söz	cük	ler
dir:	

	 “Bir	kaç	gün	dür	 ha	va	lar	 bo	zuk	gi	di	yor.”	 cüm	le	sin	de	 “bir	kaç”	 söz	cü	ğü	 çok	luk	be	lir	tir.	

	 “İki	 gün	lük	 ta	til	de	gü	zel	 din	len	dik.”	 cüm	le	sin	de	 “iki”	 ni	ce	lik,	 “gü	zel”	 ni	te	lik	 an	lam	lı	 söz	cük	tür.	

UYARI

Aralarında ‘parça - bütün’ ilişkisi bulunan sözcükleri, “genel- özel”anlam ilişkisinden ayrı tutmalıyız.
Arabanın tekeri patladı. (parça- bütün)
“Ay Çiçekleri” dünyaca ünlü bir resimdir. (özel-genel) Klasik romanlar içinde Sefiller ayrı bir yer tutar. (genel - özel)
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Örnek

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “ağır” söz cü ğü, di ğer le ri ne gö re fark lı bir an lam ta şı mak ta dır?

	 A)	 Ba	na	 çok	ağır	 söz	ler	 söy	le	di.
	 B)	 Ağır	 bir	 ba	yan	ol	du	ğu	 ko	nuş	ma	sın	dan	bel	li.
	 C)	 Şeh	re	ağır	 va	sı	ta	la	rın	 gi	ri	şi	 ya	sak	lan	dı.
	 D)	 Geç	 sa	at	te	 ağır	 şey	ler	 ye	me	ye	lim.
	 E)	 Ba	na	ağır	 ha	ka	ret	ler	de	bu	lun	du.

Çözüm

 A,	B,	D	ve	E	se	çe	nek	le	rin	de	“ağır”	söz	cü	ğü	ni	tel	(sa	yı	la	ma	yan,	öl	çü	le	me	yen)	an	lam	da	kul	la	nıl	mış	tır.	“C”	se	çe	ne

ğin	de	ise	ni	cel	(öl	çü	le	bi	len,	sa	yı	la	bi	len)	an	lam	da	kul	la	nıl	mış	tır.

Yanıt C

 SÖZCÜKLERDE ANLAM DEĞİŞMELERİ

1)  Anlam Genişlemesi: 

	 Bir	söz	cü	ğün	ilk	an	la	mın	dan	ay	rı	an	lam	lar	ka	zan	ma	sı	dır.	Ye	ni	ka	za	nı	lan	an	lam;	yan,	me	caz,	te	rim	ar	go...	an	lam	la	rın	dan	

bi	ri	olur.	

dal

göz

ağız

kuyruk

Temel Anlam Sözcük

ağacın bölümü

organ

organ

organ

Öteki Anlamlar

alan, branş...

bölüm, delik...

bardağın ağzı

sıra, dizi...

 

 Örnek:

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “ha	fif” söz cü ğü fark lı bir an lam da kul la nıl mış tır?

	 A)	 Ha	fif	bir	rüz	gâr	bi	zi	se	rin	let	ti.

	 B)	 Ya	zın	ha	fif	ye	mek	ler	se	çil	me	li	dir.

	 C)	 Böy	le	top	lan	tı	la	ra	ha	fif	mü	zik	gi	der.

	 D)	 Rüz	gâr	da	uçu	şan	tüy	bi	le	be	nim	ka	dar	ha	fif	de	ğil.

	 E)	 Ba	şın	da	ha	fif	bir	ağ	rıy	la	uyan	dı.

2)  Anlam Daralması: 

	 Birkaç	kavramı	anlatan	bir	sözcüğün	zamanla	kimi	anlamlarını	yitirmesidir.	

	 “Ye	miş”	söz	cü	ğü	ki	mi	yö	re	ler	de	yal	nız	ca	“in	cir”	an	la	mın	da	kul	la	nı	lır.	 “Mal”,	Do	ğu’da	yal	nız	bü	yük	baş	hay	van	 için	

kul	la	nı	lır.	


