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1. ÜNİTETÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ9. Sınıf

Tev fik Fik ret

Ne dim

 
Or han Ve li Ka nık

Örnek

Aşağıdakilerin hangisi bir 

edebî metin olamaz?

A)	 Yaşanan	 keyifli	 bir	 gü-
nün	tarih	atılarak	yazıya	
geçirilmesi

B)	 Sandalla	 şarkı	 söyleye-
rek	kıyıya	yanaşan	genç-
leri	anlatan	bir	metin.

C)	 Savaşta	yaralanan	gen-
cin	 duygularını	 anlatan	
bir	metin.

D)	 Balinaların	nasıl	beslen-
diğini	anlatan	bir	yazı.

E)	 Bir	topluluğa	ulusal	duy-
guları	 yansıtan	 bir	 ko-
nuşma.

Sis

Sarmış	ufuklarını	senin	gene	inatçı	bir	duman,

Beyaz	bir	karanlık	ki,	gittikçe	artan	 					

Ağırlığının	altında	her	şey	silinmiş	gibi,							

Bütün	tablolar	tozlu	bir	yoğunlukla	örtülü;

Tozlu	ve	heybetli	bir	yoğunluk	ki	bakanlar

Onun	derinliğine	iyice	sokulamaz,	korkar!

Ama	bu	derin	karanlık	örtü	sana	çok	lâyık;

Lâyık	bu	örtünüş	sana,	ey	zulümlér	sâhası!	

Ey	zulümler	sâhası...	Evet,	ey	parlak	alan,			

Ey	fâcialarla	donanan	ışıklı	ve	ihtişamlı	sâha!		

Tevfik Fikret

İstanbul	Kasidesi

Bu	şehr-i	Sitanbul	ki	bi	misl	ü	behâdır	

Bir	sengine	yek	pâre	Acem	mülkü	fedâdır

Bir	gevher-i	yekpare	iki	bahr	arasında

Hurşîd-i	cihan-tâb	ile	tartılsa	sezâdır

Bir	kân-ı	niamdır	ki	anın	gevheri	ikbâl

Bir	bağ-ı	iremdir	ki	gülü	izz	ü	alâdır

Altında	mı	üstünde	midir	cennet-i	a’lâ	 									

El-hak	bu	ne	halet	bu	ne	hoş	âb	u	hevâdır

Nedim

İstanbul’u	Dinliyorum

İstanbul`u	dinliyorum,	gözlerim	kapalı					

Önce	hafiften	bir	rüzgâr	esiyor;

Yavaş	yavaş	sallanıyor

Yapraklar,	ağaçlarda;

Uzaklarda,	çok	uzaklarda,

Sucuların	hiç	durmayan	çıngırakları

İstanbul`u	dinliyorum,	gözlerim	kapalı.

Orhan Veli Kanık

 Bu	ör	nek	ler	de	ede	bi	yat	ta	ri	hi	mi	zin	çe	şit	li	dö	nem	le	rin	de	ya	şa	mış	ve	ürün	ver	miş	

dört	sa	nat	çı	mı	zın	 İs	tan	bul’la	 il	gi	li	şi	ir	le	ri	ni	gö	rü	yor	su	nuz.	Ko	nu	ay	nı	ama	İs	tan	bul’u	

an	la	tış	la	rın	da	hep	si	nin	 ken	di	ne	öz	gü	bir	 tadı	 ve	üs	lu	bu	var.	 İş	te	bu	sa	nat	çı	nın	 ve	

söz	cük	le	rin	 gü	cü	dür.
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1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

Opera, baştan sona bestelen-
miş, sololu, korolu, orkestralı 
sahne oyunudur.

Uyarı

Operet, tüm sözleri bestelen-
miş olmayan oyundur.

Uyarı

Bale tümüyle bedensel hare- 
ketlerle anlatmaya dayalı oyun- 
dur.  

Uyarı

Opera operet ve bale orkestra 
eşliğinde oynanır.

Uyarı

ETKİNLİK - 1

 Okuduğunuz bu üç şiiri aşağıdaki özellikleriyle karşılaştırınız.

Konu

Tema

Zihniyet

Dil

Gelenek

Sis İstanbul Kasidesi İstanbul’u Dinliyorum

	 Kı	sa	ca	to	par	la	ya	cak	olur	sak

✔	 Ede	bi	yat	 bir	 ya	rat	ma	dır,	 ger	çe	ğin	 ya	za	rın	 gö	züy	le	 yo	rum	la	nıp	 ak	ta	rıl	ma	sıy	la	
olu	şur,	öz	nel	dir.

✔	 Ede	bi	ya	tın	ken	di	ne	öz	gü	bir	di	li	var	dır.	Bu	dil	gün	de	lik	dil	den	fark	lı	dır.	Söylenenin	
ardından	sezdirilen	fark	lı	çağ	rı	şım	lar	ya	ra	tır,	yo	ğun	an	lam	lı	dır.

✔	 Her	edebî	ya	pıt	an	la	mı	nı	ko	lay	ele	ver	mez,	ka	pa	lı	dır.	

✔	 Ede	bî	ya	pıt	oku	ru	nu	he	ye	can	lan	dır	mak,	şa	şırt	mak	ama	cı	nı	ta	şır,	et	ki	le	yi	ci	dir.

✔	 Ede	bî	ya	pıt	ya	za	rı	nın	ha	va	ve	tu	tu	mu	nu	ta	şır,	öz	gün	dür.

✔	 Ede	bî	ya	pıt	oku	ru	nun	ba	kış	açı	sı	nı	de	ğiş	tir	mek	özel	li	ği	ni	ta	şır,	de	ğiş	ti	ri	ci	dir,	et-
kileyicidir.

✔	 Ede	bî	ya	pıt,	ya	za	rı	nın	için	de	ya	şa	dı	ğı	top	lu	mun	kül	tü	rel	iz	le	ri	ni	ta	şır,	ulu	sal	dır.

✔	 Ede	bî	ya	pıt	tüm	kül	tür	le	re	ses	le	ne	bil	me	gü	cü	ne	sa	hip	tir,	ev	ren	sel	dir.

 2. EDE Bİ YA TIN Bİ LİM LER LE İLİŞ Kİ Sİ

	 Bi	lim,	ev	renin	ya	da	olay	la	rın	bir	bö	lü	mü	nü	ko	nu	ola	rak	se	çen,	de	ney	sel	yön-
tem	le	re	ve	ger	çek	li	ğe	da	ya	na	rak	ya	sa	lar	çı	kar	ma	ya	ça	lı	şan	dü	zen	li	bil	gi	dir.	Bi	li	min	
ne	ol	du	ğu	nu	da	ha	 iyi	 an	la	ya	bil	mek	 için	 özel	lik	le	rine	ba	ka	lım:

	 Bilim,	

✔	 Tü	me	va	rım	yön	te	mi	ni	kul	la	nır	.

✔	 Ya	sa	ve	ge	nel	le	me	le	re	ulaş	ma	ya	ça	lı	şır.
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1. ÜNİTETÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ9. Sınıf

Jules Verne’in 19. yüzyılda  
yazdığı bilim kurgu türündeki 
romanlarda Ay’a yolculuk gibi 
bilimsel gelişmeleri ve buluşları 
önceden hayal etmesi, edebiyat 
ve bilim ilişkisine güzel bir 
örnektir. Romanlarında kahra- 
manlarının Dünya’nın merkezi-
ne yaptığı inceleme gezileri, 
denizler altında yaptıkları ge- 
ziler... bugün hayal kabul edi- 
lenleri gerçekleştirmesi edebi- 
yatçının öncü rolünü gösterir.

Uyarı

Örnek

Aşağıdakilerden hangisi 

edebiyatı doğrudan etkile

mez?

A)	 Matbaanın	icadı

B)	 Baskı	 tekniklerinin	 ge-

lişmesi

C)	 Bilgisayarın	 insan	 ya-

şamına	yönelmesi

D)	 İnternet'in	 insan	 yaşa-

mının	 her	 alanına	 gir-

mesi

E)	 İnsanın	 ihtiyaçlarının	

artması

✔	 Ev	ren	sel	dir	.

✔	 Nes	nel	dir.

✔	 Ke	sin	dir,	doğ	ru	la	na	bi	lir	ol	ma	özel	li	ği	var	dır.

✔	 Bi	ri	kim	li	ola	rak	iler	ler.

✔	 Akıl	ve	man	tık	il	ke	le	ri	ni	kul	la	nır.

✔	 Uy	gu	la	na	bi	lir.

✔	 De	ği	şe	bil	me	ve	ken	di	ni	ye	ni	le	ye	bil	me	özel	li	ği	ne	sa	hip	tir.

✔	 Ol	gu	sal	dır.

✔	 Tek	rar	lan	ma	özel	li	ği	ne	sa	hip	tir.

	 Bilimler	her	gün	yeni	bir	buluşla	 insan	yaşamını	etkiler.	 İnsan	beyninin	sürek-

li	 aktif	 olması	 araştırmaya,	 incelemeye	 ara	 vermeksizin	 yönelişi,	 insan	 yaşamını	

etkiler.	İnsanı	anlatan	edebiyat	da	bu	değişimden	etkilenir.	Bilim	alanındaki	değişimin	

önemli	 bir	 kısmı	 edebiyata	 doğrudan	 yansır.	 Yazının	 icadı,	matbaanın	 kurulması,	

baskı	 tekniklerinin	 değişmesi,	 bilgisayar	 ve	 İnternet'in	 insan	 yaşamını	 yönlendirm-

esi,	 edebiyatı	 doğrudan	 etkilemiştir.	 Bir	 iletişim	 yolu	 olan	 edebiyatın	 üretimi	 ve	

alıcısına	ulaşması	 giderek	 yaygınlaşmıştır.

	 Edebiyat	bir	yandan	bilimlerden	etkilenirken	bir	yandan	da	bilimi	etkiler.	Çünkü	

birçok	bilimsel	buluş	ortaya	çıkmadan	önce	hayal	edilir.	Bu	da	edebiyatın	sınırlarına	

girer.	Nitekim	Julen	Verne’in	 hayalleri	 günümüzde	gerçekleşmiş	hatta	 eskimiştir.

	 Bir	iletişim	sanatı	olan	edebiyat,	insan	davranışlarıyla	ve	insanın	neden	olduğu	

toplumsal	 olaylarla	 yakından	 ilişkilidir.

	 Ede	bi	yat	 ta	rih,	psi	ko	lo	ji,	 sos	yo	lo	ji	 ve	 fel	se	fe	gi	bi	bi	lim	dal	la	rıy	la	 iliş	ki	li	dir.	Çün-

kü	 bu	 bi	lim	 dal	la	rı	 da	 di	li	 araç	 ola	rak	 kul	la	nır	 ve	 bun	la	rın	 te	me	lin	de	 de	 in	sa	nın	

duy	gu	 ve	dü	şün	ce	le	ri	 ya	tar.

 EDE Bİ YAT VE TA RİH
	 Geç	miş	te	ki	 in	san	 top	lu	luk	la	rı	nın	 eko	no	mik,	 si	ya	sal	 ve	 sos	yal	 alan	lar	da	ki	 ya-

şan	tı	la	rı	nı	ne	den-so	nuç	iliş	ki	si	için	de	bel	ge	le	re	da	ya	na	rak	yer	ve	za	man	gös	te	re	rek	

nes	nel	 bir	 bi	çim	de	 in	ce	le	yen	bi	lim	dir.
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1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

Toplumsal yaşamın edebiyata 
olan etkisi bazen de edebiyatın 
toplumsal yaşama etkisi biçi- 
minde tersine döner. Bu etki- 
leşimde bazen toplum önde 
gider, edebiyat onu izler. Bazen 
de edebiyat önden gider, top- 
lum onu izler. Bu etkileşimden 
dolayı edebiyat yapıtları top- 
lumsal olayların ışığında değer-
lendirilmelidir.

Uyarı

Örnek

Bir	yazar,	yapıtında	kahra-

manların	içinde	olduğu	olay-

ları	anlatırken	ruhsal	durum-

larını	 da	 anlatır.	 Bu	

nedenle	 yazar	 ..............	
biliminden	 yararlanabilir.

Bu cümlede boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden han

gisi getirilmelidir?

A)	 sosyoloji	 B)	 tarih

C)	 psikoloji	 D)	felsefe

	 	 	 	 	 	 	 	E)	 coğrafya

Çözüm

İnsan	 	 davranışlarını	 göz-

lemleyen	 bilim	 dalı	 “psiko-

loji”	olduğundan	edebiyatın	

psikolojiyle	 ilişkisi	 vardır.

YANIT C

	 Ta	ri	hî	 ba	kış	açı	sı	 eseri	 be	lir	li	 bir	 sa	nat	 ge	le	ne	ğin	de	ki	 ye	ri	ne	oturt	mak	ta,	 o	 tür	

eserlerin	 özel	lik	le	ri	ni	 or	ta	ya	 koy	mak	ta,	 böy	le	ce	 eserde	 gö	ze	ti	len	 amaç	la	rı,	 eseri	

bi	çim	len	di	ren	 il	ke	le	ri	 be	lirt	mek	te	 ve	 ona	 han	gi	 açı	dan	 ba	kı	la	ca	ğı	nı	 bul	mak	ta	 yar-

dım	cı	olur.	Ya	pı	tın	 ta	rih	sel	çer	çe	ve	si	onun	ya	zıl	dı	ğı	ça	ğın	dün	ya	gö	rü	şü	nü,	 inanç-

la	rı	nı,	 ge	le	nek	le	ri	ni	 or	ta	ya	 ko	yar.

	 Ede	bi	yat	 sos	yal	 çev	re	den,	 in	san	 iliş	ki	le	rin	den	 söz	 eder	ken	 ta	ri	hin	 kul	lan	dı	ğı	

ne	den-so	nuç	yönteminden	ya	rar	la	nır.	Tarihî	olayları	anlatabilir	ama	tarihsel	gerçekliği	

yaratıcısının	 bakış	 açısıyla	 kurgulayarak	 aktarır.	 Bu	 nedenle	 edebiyata	 mutlak	

gerçek	 (yaşanan	gerçek)	 gözüyle	 bakılması	 söz	 konusu	değildir.

 EDE Bİ YAT VE SOS YO LO Jİ
	 Sos	yo	lo	ji	 (top	lum	bi	li	mi)	sos	yal	olay	la	rı,	 top	lum	la	rın	ku	ru	luş,	yük	se	liş	ve	çö	kü-

şü	 ile	 top	lum	la	rın	 ken	di	 ara	la	rın	da	ki	 iliş	ki	le	ri	 in	ce	ler.

	 Edebî	 ese	rin	 ko	nu	su	 doğ	ru	dan	 ya	 da	 do	lay	lı	 ola	rak	 in	san	 ve	 top	lum	la	 il	gi	li	

ol	du	ğu	 için,	 on	da	 sos	yo	lo	jik	 her	 tür	lü	 mal	ze	me,	 in	san	 ve	 top	lum	la	 il	gi	li	 bü	tün	 bi-

lim	le	ri	n	mal	ze	me	si	nin	bu	lun	ma	sı	do	ğal	dır.	Edebî	eser	ler	de	ki	 sos	yal	 çev	re	nin	ana-

liz	 edil	me	sin	de	 sos	yo	lo	ji	den	 ya	rar	la	nı	lır.

 EDE Bİ YAT VE PSİ KO LO Jİ
	 Psi	ko	lo	ji	 doğ	ru	dan	 ya	 da	 do	lay	lı	 ola	rak	 göz	le	ne	bi	len	 in	san	 ve	 ha	yvan	 dav	ra-

nış	la	rını	 bi	lim	sel	 yön	tem	ler	le	 in	ce	le	yen	bi	lim	da	lı	dır.

	 Psi	ko	lo	ji	 yal	nız	 ba	şı	na	 ya	rat	ma	 etkinliğine	 ha	zır	lık	 oluş	tu	ran	 bir	 şey	dir	 ama	

sa	nat	ese	ri	 için	de	ki	psi	ko	lo	jik	ger	çek	 ise	sa	nat	ese	ri	nin	 tu	tar	lı	lı	ğı	nı	güç	len	dir	mek	te	

ve	 sa	nat	 ese	ri	ni	 kar	ma	şık	 hâle	 ge	tir	mek	te	dir.	 Bu	 da	 sa	nat	 ese	ri	nin	 da	ha	 et	ki	li	 ve	

gü	zel	 olmasını	 sağlar.

	 Edebî	eser	ler	ya	rat	tık	la	rı	 tip	ve	karakterlerin	psi	ko	lo	jik	özel	lik	le	ri	ni	 yan	sıt	ma	da	

psi	ko	lo	ji	den	 ya	rar	la	nır.

 EDE Bİ YAT VE FEL SE FE

	 Fel	se	fe	 var	lık	 ve	 dü	şün	me	yi	 oluş	tu	ran	 ilkeler	 ger	çek	lik	 ve	 ne	den	sel	li	ğin	 araş-

tı	rıl	ma	sı	dır.	 Fel	se	fe	 in	san	la	ra	 yo	ğun,	 sis	te	ma	tik	 ve	doğ	ru	 dü	şün	me	yi	 öğ	re	tir.

	 Edebî	 ese	ri	 oluş	tu	ran	 sa	nat	çı	lar,	 de	ği	şik	 fel	se	fî	 gö	rüş	le	rin	 et	ki	sin	de	 ka	la	bi	lir.	

Bü	tün	bun	lar	ya	pıt	lar	da	açık	bir	bi	çim	de	yer	al	maz.	Ede	bi	ya	ta	öz	gü	bir	dil	le	sa	nat	

ese	ri	ne	 sin	di	ri	lir.
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1. ÜNİTETÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ9. Sınıf

Sanat insanlığın, “varlık şart- 
ları”ndan biridir. İnsan olan her 
yerde güzel sanat etkinliği de 
vardır.
      M. Kemal Atatürk

Uyarı

Yüksek uygarlığın merdiveni
sanattır.
    M. Kemal Atatürk

Uyarı

Örnek

..................	 	 herkesin	 gör-

düğü	 ve	 tanık	 olduğu,	 do-

ğayı	 insan	eylemlerini	 fark-

lı	 biçimde	 görür.	 Eserine	

kendi	duyarlılığıyla	yansıtır.

Bu parçanın başına aşa

ğıdakilerden hangisi geti

rilemez?

A)	 Ressam

B)	 Şair

C)	 Romancı

D)	 Gazeteci

E)	 Heykeltıraş

2. GÜ ZEL SA NAT LAR İÇİN DE EDE Bİ YA TIN YE Rİ

 SA NAT, ZANAAT, SA NA AT KÂR VE ZA NA AT KÂR

	 Sa	nat,	in	sa	nın	ken	di	si	ve	do	ğa	kar	şı	sın	da	ki	dü	şün	ce	ve	duy	gu	la	rı	nın	söz,	ri	tim,	
çiz	gi,	renk,	bi	çim	ve	ses	gi	bi	araçlarla	et	ki	li,	hoş	ve	gü	zel	bir	bi	çim	de	ve	öz	gün	bir	
üs	lup	la	an	la	tıl	ma	sı	dır.	İn	san	da	gü	zel	duy	gu	lar	uyan	dı	ran	dü	şün	ce,	duy	gu	ve	ha	yal	
dün	ya	sı	nı	 zen	gin	leş	ti	ren	 bu	 eser	le	re	 de	 “sa	nat	 ese	ri”	 de	nir.	 Sa	nat	 ese	ri	 in	sa	nın	
ih	ti	yaç	la	rın	dan	 doğ	muş	 ve	 in	san	la	 bir	lik	te	 var	 ol	muş	tur.	 Sanatın	 Tarihî	 insanın	
tarihiyle	 özdeştir.

	 Sa	nat	ese	ri	ni	or	ta	ya	ko	yan	ki	şi	ye	 “sa	nat	çı”	de	nir.	Sa	nat	çı,	 kul	la	na	ca	ğı	mal	ze-
me	yi	ken	di	ba	kış	açı	sı	na	gö	re	se	çer,	ayık	lar,	yo	rum	lar	ve	ye	ni	den	ya	ra	tır.	Sa	nat	çı	
bu	nu	 ya	par	ken	 öğ	ret	me	 ama	cı	 güt	mez.	 Çün	kü	 sa	nat	 ese	ri	nin	 ken	di	 an	la	mın	dan	
öte	okun	du	ğu,	 iz	len	di	ği	 ya	da	din	len	di	ği	 yer	de	 ka	zan	dı	ğı	 an	la	mı	 var	dır. 

	 Sa	nat	çı,	her	ke	sin	gör	dü	ğü	nü,	duy	du	ğu	nu,	dü	şün	dü	ğü	nü	fark	lı	biçimlerde	gö	rür,	
du	yar	 ve	 dü	şü	nür.	 Sanatçı	 kendine	 özgü	 ye	ni	 yo	rum	lar	la	 ürü	nü	nü	 or	ta	ya	 ko	yar.	
Ya	ni	 her	 sa	nat	 ese	ri	 ya	ra	tı	cı	sı	nın	 ay	na	sı	dır.	 Ör	ne	ğin	 bir	 “nes	ne”	 ile	 o	 “nes	ne”yi	
ko	nu	alan	bir	 re	sim	ara	sın	da	 fark	 var	dır.	Bi	ri	 o	 nes	ne	nin	 ken	di	si,	 di	ğe	ri	 de	 sa	nat-
çı	nın	 ona	 ver	di	ği	 an	lam	dır.	 Ya	ni	 sa	nat	 do	ğa	nın	 ol	du	ğu	 gi	bi	 ak	ta	rı	mı	 de	ğil	dir.	 Her	
sa	nat	 ese	ri	 ya	ra	tı	cı	sı	nın	 yo	ru	muy	la	 olu	şan	 bi	rey	sel	 bir	 ürün	dür.	 Her	 sanat	 eseri	
tektir.

Sa	nat	ese	ri	nin	ama	cı	özel	lik	le	doğ	ru	luk	ve	yarar	de-
ğil	 gü	zel	lik	tir.	 Bi	lim	sel	 eser	ler	 gi	bi	 bil	gi	len	di	ri	ci	 ve	
nes	nel	 de	ğil	dir.

Gü	zel	 sa	nat	lar	 te	ri	mi	 ön	ce	le	ri	 ya	ra	tı	cı	lık	 is	te	me	yen,	
öğ	ren	me	 yo	luy	la	 ka	za	nı	lıp	 el	 be	ce	ri	siy	le	 ge	liş	ti	ri	len	
alan	la	rı	 kapsamıştır.	 Du	var	 us	ta	lı	ğı,	 ma	ran	goz	cu	luk	
gi	bi	mes	lek	dal	la	rı	bu	na	ör	nek	ve	ri	le	bi	lir.	Da	ha	son	ra	
özün	de	de	bir	ya	rar	sağ	la	ma	ama	cı	olan	el	be	ce	ri	le-
riy	le	oluş	tu	ru	lan	bu	gru	ba	 “za	na	at”	den	me	ye	baş	lan-
mış	tır.	 Za	na	at	 de	ne	yim,	 be	ce	ri	 ve	 us	ta	lık	 is	te	yen	 iş-
le	ri	 kap	sar.

Öy	ley	se	 kun	du	ra	cı	lık,	 ku	yum	cu	luk,	 oy	ma	cı	lık,	 mer-

mer	ci	lik,	 do	ku	ma	cı	lık	 bi	rer	 za	na	at	tır.
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1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

Gittikçe anlıyorum ki edebiyat insanlığın
ortak malıdır ve her yerde, her zamanda
yüzlerce ama yüzlerce insanda ortaya
çıkar. Biri ötekinden biraz daha iyi becerir
ve ötekinden biraz daha su yüzünde
kalabilir, hepsi bundan ibaret.

 Goethe

Örnek

Aşağıdakilerden hangisi 

bir güzel sanat ürünü 

değildir?

A)	 Heykel

B)	 Opera

C)	 Tiyatro

D)	 Şiir

E)	 Deneme

Ama	cı	 da	ha	 ön	ce	 de	 sö	zü	nü	 et	ti	ği	miz	 gi	bi	 gü	zel	lik	 olan	 sa	nat	la	ra	 ise	 “gü	zel	 sa-

nat	lar”	 den	me	ye	baş	la	mış	tır.

  

	 Za	na	at	kâr	ile	sa	nat	kâr	ara	sın	da	ki	en	önem	li	fark	za	na	at	kâr	mad	de	yi	ya	rar	lı	ol	sun	

di	ye,	sa	nat	kâr	 ise	gü	zel	lik	ama	cıy	la	 iş	ler.	

	 Bir	hey	kel	tı	raş	mer	mer	den,	gü	zel	bir	sa	nat	ese	ri	or	ta	ya	çı	ka	ra	bi	lir	ama	bir	za-

na	at	kâr	 ay	nı	mer	mer	den	 in	san	la	rın	 işi	ne	 ya	ra	ya	cak	bir	ma	sa	 ya	par.

 Ede bi yat - Gü zel Sa nat lar İliş ki si
	 Ede	bi	yat	 en	 çok	 re	sim	 ve	 mü	zik	le	 iliş	ki	 için	de	 ol	muş	tur.	 Şi	ir	 za	man	 za	man	
il	ha	mı	nı	 re	sim,	mü	zik	 ya	da	hey	kel	den	al	mış	tır.

	 Ede	bi	yat	araş	tır	ma	la	rı	gös	ter	miş	tir	ki	 il	kel	 top	lum	lar	da	mü	zik,	şi	ir	ve	dans	din-
sel	 özel	lik	le	rin	den	ayık	la	na	rak	 gü	nü	mü	ze	 ka	dar	 gel	miş	tir.	 Bu	 ayık	lan	ma	 sı	ra	sın	da	
mü	zik	 ve	 şi	ir	 yüz	yıl	lar	 bo	yu	 bir	lik	te	 kul	la	nıl	mış	tır.	 Halk	 ozan	la	rı	mı	zın	 ko	puz,	 saz	
eş	li	ğin	de	 söy	le	dik	le	ri	 şi	ir	ler	 da	ha	 son	ra	 kalem	şa	ir	le	ri	nin	 elin	de	 şi	ir	 ve	mü	zik	 ay	rı-
la	rak	ba	ğım	sız	bi	rer	sa	nat	hâ	li	ne	gel	miş	tir.	Dans	ve	çe	şit	li	gös	te	ri	ler	se	din	sel	özel-
lik	le	rin	den	sıy	rı	la	rak	köy	se	yir	lik	oyun	la	rın	dan	ve	da	ha	son	ra	mo	dern	sah	ne	sa	nat-
la	rın	dan	ba	ğım	sız	laş	mış	tır.

	 Re	sim,	 hey	kel,	 mü	zik	 ve	 ede	bi	ya	tın	 ken	di	ne	 öz	gü	 ge	li	şi	mi	 var	dır.	 Bun	lar	 bir-
bi	riy	le	 sü	re	ki	 bir	 iliş	ki	 için	de	dir	 fa	kat	 bun	la	rı	 bir	 nok	ta	dan	 çı	kıp	 di	ğer	 sa	nat	la	rın	
ge	li	şim	le	ri	ni	be	lir	le	yen	iliş	ki	ler	gi	bi	gör	me	mek	ge	re	kir.	Bun	la	rı	da	ha	çok	bir	sa	nat	tan	
di	ğe	ri	ne	ya	da	bu	nun	ter	si	ne	her	 iki	yol	da	da	 iler	le	yen	ve	gir	dik	le	ri	sa	nat	ta	tam	bir	
dö	nü	şü	me	uğ	ra	yan	bir	 iliş	ki	ler	 ağı	 ola	rak	gör	mek	ge	re	kir.

	 Ede	bi	ya	tın	 ti	yat	ro	 ve	 si	ne	ma	 ile	 de	 iliş	ki	 için	de	 ol	du	ğu	nu	 söy	le	mek	 ge	re	kir.	
Özel	lik	le	her	kes	ta	ra	fın	dan	be	ğe	nil	miş,	kla	sik	leş	miş	edebî	ya	pıt	lar	si	ne	ma	ve	ti	yat-
ro	ya	uyar	lan	mak	ta	dır.
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1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

 GÜ ZEL SA NAT LA RIN SI NIF LAN DI RIL MA SI

	 Sa	nat	eser	le	ri	gör	sel	(plas	tik),	 işit	sel	(fo	ne	tik)	ve	dra	ma	tik	(rit	mik)	ol	mak	üze	re	

üçe	ay	rı	lır.

GÖRSEL (PLASTİK)

RESİM

MİMARLIK

HEYKEL

HAT

İŞİTSEL (FONETİK)

EDEBİYAT M Ü Z İ K

Günümüzde	 sanatsal	 geliş-
meler	 klasik	 sınıflandırma	
yerine	modern	sınıflandırmayı	
gerekli	 görmüştür.

MODERN SINIFLAMA 
YÖNTEMİNE GÖRE GÜZEL 

SANATLAR
1) Dil Sanatları
	 •	Şiir					•	Hikâye		•	Roman
	 •	Tiyatro	metni				•	Senaryo	

2) Ses Sanatları
	 •	Halk	müziği	 	
	 •	Klasik	müzik
	 •	Caz	 	 	 	 •	Blues	
3) Hareket Sanatları
	 •	Modern	danslar 
	 •	Halk	 dansları
	 •	Bale	 	 	 •	Pandomim	
4) Dramatik Sanatlar
	 •	Sinema	•	Tiyatro	oyunu
	 •	Müzikal	 •	Gölge	oyunu

5) Hacim Sanatları
	 •	Heykel	 •	Kabartma
	 •	Seramik

6) Yüzey Sanatları
	 •	Minyatür	 •	Resim				
	 •	 Fotoğraf
	 •	Hat	 •	Karikatür

7) Mekân Sanatları
	 •	Mimari	
	 •	Peyzaj	mimarisi
	 •	 İç	mimari

Ebru; kitre, kola vb. yapıştırıcı-
larla yoğunlaştırılmış su üzeri- 
ne neft yağı ile sulandırılmış 
yağlı boya damlatılarak kağıtla-
rın süslenmesi sanatıdır. Bu 
yüzden “ebru”yu plastik sanat- 
lar içinde alabiliriz.

Uyarı

Hat; özlü sözlerin, hadis ve a- 
yetlerin, beyitlerin süslü bir yazı 
stiliyle kağıda aktarılmasıdır. 
Arap harfleriyle yazılmış güzel 
el yazısıdır. Hat sanatçısına 
“hattat” denir. Hat, plastik sa- 
natlar içinde alınabilir.

Uyarı
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1. ÜNİTETÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ9. Sınıf

Örnek

Harekete biçim veren gü

zel sanat  ürünü arasında 

aşağıdakilerden hangisi 

yoktur?

A)	 Sinema

B)	 Kayak

C)	 Dram

D)	 Trajedi

E)	 Bale

DRAMATİK (RİTMİK)

BALE

TİYATRO

DANS

SİNEMA

OPERA

 
  Plastik	sanatlar	maddeye	biçim	verir.	Fonetik	sanatlar	sese,	söze	biçim	verir.	

Ritmik	sanatlar	ise	harekete	biçim	verir.	Edebiyatın	malzemesi	dildir.	Edebiyat,	

tasarladıklarını	dil	aracılığıyla	meydana	getirdiğine	göre,	edebiyat	fonetik	sanat-

lar	içinde	yerini	alır.
 

	 	 Kullandıkları	 malzemeler	 farklı	 olmasına	 karşın	 güzel	 sanatlar	 birbirinden	

etkilenir.	Kimileri	birbirine	daha	yakın	olmasına	karşın	kimileri	daha	uzaktır.

ETKİNLİK - 1

        I                 II       
	 1.	 Sinema	 	 a.		Ses
	 2.	 Müzik	 	 b.		Söz
	 3.	 Tiyatro	 	 c.		taş
	 4.	 Edebiyat	 	 d.		boya
	 5.	 Heykel	 	 e.		hareket
	 6.	 Hat

	 I.	sütundaki	sanatlarla	II.	sütundaki	malzemeleri	eşleştiriniz.
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1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

ETKİNLİK - 2

1. Aşağıdaki fotoğrafların hangi sanat türü ile ilgili olduğunu altındaki boşluklara yazınız.

 

……………………………… ……………………………… …………………………… ………………………………

……………………………… ……………………………… …………………………… ………………………………

……………………………… ……………………………… …………………………… ………………………………

2. Aşağıdaki sanat türlerini ait oldukları sınıfa göre eşleştiriniz.

 1. Dans

2. Resim

3. Minyatür

4. Edebiyat

5. Sinema

6. Müzik

a. Plastik sanatlar

7. Kabartma

8. Hat

9. Tiyatro

10. Mimari

11. Heykel

12. Opera

b. Fonetik sanatlar c. Ritmik sanatlar
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1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

      

Kaş gar lı Mah mut

Örnek

Aşa ğı da ki ler den han gi si 

ede bî me tin le rin özel lik le

rin den de ğil dir?

A)	 Her	 okun	du	ğun	da	 ye	ni	

an	lam	lar	ka	za	nır.

B)	 Ya	zıl	dık	la	rı	dö	ne	mi	çe-

şitli	yönlerden	yan	sı	tır.

C)	 Et	ki	le	yi	ci	bir	dil	ve	an	la-

tı	ma	sa	hip	tir.

D)	 Hoşlanma	duygusu	ya-

ratmak		ama	cıy	la	üre	ti-

lir.

E)	 Da	ha	ön	ce	or	ta	ya	kon-

muş	 me	tin	ler	den	 et	ki-

len	mez.

Çözüm

Ede	bî	 me	tin	ler	 da	ha	 ön	ce	

or	ta	ya	kon	muş	me	tin	ler	den	

ha	re	ket	le	mey	da	na	çı	ka	rı	lır.

Ya nıt E

4. ME TİN

	 Bir	 ya	zı	yı	 bi	çim,	 an	la	tım	 ve	 nok	ta	la	ma	 özel	lik	le	riy	le	 oluş	tu	ran	 söz	cük	le	rin	 bü-

tü	nü	ne	 “me	tin”	 de	nir.	 Dil	 ses	ler	den	 olu	şur.	 Ses	ler	den	 olu	şan	 söz	cük	ler	 bir	 ara	ya	

ge	le	rek	cüm	le	le	ri,	cüm	le	ler	bir	ara	ya	ge	le	rek	me	tin	le	ri	oluş	tu	rur.	An	cak	me	tin	oluş-

tu	ran	cüm	le	ler	ge	li	şigü	zel	bir	ara	ya	gel	mez.	Bir	ko	nu	ve	ana		dü	şün	ce	çer	çe	ve	sin-

de	bir	 ara	ya	ge	len	 cüm	le	ler	 bir	 an	lam	ör	gü	sü	oluş	tu	rur.

	 Met	ni	 oluş	tu	ran	 söz	cük	ler	 ve	 cüm	le	ler	 dil		 bil	gi	si	 ku	ral	la	rıy	la	 bir	bi	ri	ne	 bağ	la	nır.	

Bu	na	 “bağ	la	şık	lık”	 de	nir.	 Met	ni	 mey	da	na	 ge	ti	ren	 cüm	le	ler	 ara	sın	da	 bir	 de	 an	lam	

iliş	ki	si	 var	dır.	Bu	na	 “bağ	da	şık	lık”	 de	nir.

METİN

Şiir (Manzum) Düz yazı (Mensur)

SANATSAL (EDEBî)
METİNLERÖĞRETİCİ METİNLER

a) Öğretici Metin
	 Öğ	re	ti	ci	me	tin	ler	de	 dil	 da	ha	 nes	nel	dir.	 Açık	la	yı	cı	 bir	 üs	lu	ba	 sa	hip	me	tin	ler	dir.	

Sa	nat	sal	 me	tin	ler	de	 ise	 di	lin	 sa	nat	sal	 iş	levin	den	 ya	rar	la	nı	lır.	 Sanatsal	 metinler,	

da	ha	 çok	duy	gu	la	ra	 seslenen	me	tin	ler	dir.

ETKİNLİK - 3

 

Spor,	genç	le	rin	bedeni	gi	bi	ki	şi-

li	ği	nin	ve	bi	lin	ci	nin	de	ge	liş	me-

si	ne	 yar	dım	 eden	 bir	 ça	lış	ma-

dır.	 Spor,	 bir	 ta	raf	tan	 bedenin	

gü	cü	nü	ar	tı	rır	ken	bir	ta	raf	tan	da	

duy	gu	la	rı	 güç	len	di	rir.	 Spor	da	

tek	bir	amaç	var	dır:	Ken	di	ken-

di	ni	 geç	mek.	 Dü	ne	 gö	re	 da	ha	

güçlü,	da	ha	be	ce	rik	li,	da	ha	ah-

lak	lı	ol	ma	ya	ça	lış	mak.   

İh	ti	yar	gi	bi	bel	ver	miş	bir	ça	tı,	

ça	tı	da	yü	zü	ko	yun	di	zil	miş	ki	re-

mit	ler	 ve	 bay	kuş	 gi	bi	 tü	ne	miş	

bir	ba	ca.	Du	var	la	rı	par	ça	par-

ça	te	ne	ke	ler	le	kap	lan	mış.	Du-

va	rın	 iki	 ba	şın	da	 iki	 pen	ce	re.	

Pen	ce	re	ler	de	ki	 yağ	 te	ne	ke	le-

rin	de	aç	mış	al	lı	mor	lu	çi	çek	ler.	

Çi	çek	le	rin	 mis	 ko	ku	la	rı	 so	kak	

ka	pı	sı	na	ka	dar	ge	li	yor.

 Bu	 iki	metni	metinlerin	 türlerine	göre	adlandırılarak	özelliklerini	 belirtiniz.
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1. ÜNİTETÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ9. Sınıf

Edebî metinler öğretmez, his- 
settirir.

Uyarı

Edebî metinlerde dil genellikle 
şiirsel işlevinde kullanılır.

Uyarı

Edebî metinler her okunduğun-
da yeni anlamlar sezdirmelidir.

Uyarı

Metinlerin bir kısmı bilgilendir-
mek, öğretmek; bir kısmı da sa- 
natsal zevk uyandırmak için ya- 
zılır.

Uyarı

Edebî metinler herkeste farklı 
çağrışımlar uyandırabilir.

Uyarı

Kurmaca dünya, belli bir olay 
çevresinde dış dünyada görü- 
len varlık ve olaylardan hare- 
ketle sanatçının hayal dünya-
sında kurulan dünyadır.

Uyarı

  
      

b) Edebî Metin

Tiyatro

Coşku ve Heyecanı Dile
Getiren Metinler

Mensur Şiir

Şiir

Roman

Öykü

Masal vs.

Anlatmaya Bağl› Metinler

Göstermeye Bağl› Metinler

EDEBî (SANATSAL)
METİNLER

Olay Çevresinde Oluşan
Metinler

	 Ede	bi	ya	tın	ana	mal	ze	me	si	dil	dir.	Duy	gu,	dü	şün	ce	ve	ha	yal	ler	dil	 ile	an	la	tı	lır.	Bu	
ba	kım	dan	 dil	 güç	lü	 bir	 ile	ti	şim	 ara	cı	dır.	 Çağ	lar	 ön	ce	sin	de	 or	ta	ya	 ko	nan	 eser	ler	 dil	
sa	ye	sin	de	gü	nü	mü	ze	dek	var	lık	la	rı	nı	ko	ru	muş	lar	dır.	Dil	ile	or	ta	ya	ko	nan	eser	ler	edebî	
me	tin	ler	dir.	 Edebî	 me	tin	 de	nin	ce	 ede	bi	yat	 ese	ri	 ol	ma	 özel	li	ği	 ta	şı	yan	 tüm	 ya	zı	lar	
ak	la	ge	lir.

	 Edebî	eser,	kur	ma	ca	dır.	Dış	dün	ya	mo	del	alı	na	rak	ya	za	rın	belleğinde	ku	ru	lan	
bir	 dün	ya	da	üre	ti	len	eser	dir.	Kur	ma	ca	dün	ya,	 ger	çek	dün	ya	nın	 ki	şi	sel	 yo	ru	mu	dur.	
Dün	ya	da	ki	her	tür	lü	olay,	gö	rü	nüş,	 in	san,	eş	ya	ve	bun	lar	ara	sın	da	ki	 iliş	ki	ler	sa	nat-
çı	nın	 üze	rin	de	 dur	du	ğu	 te	ma	 çevresinde	 ve	 ba	kış	 açı	sı	na	 gö	re	 sa	nat	çı	nın	 ha	yal	
dün	ya	sın	da	 tek	rar	 oluş	tu	ru	lur.

	 An	lat	ma	ya	 ve	 gös	ter	me	ye	 bağ	lı	 edebî	 me	tin	ler	 sa	nat	çı	nın	 ha	ya	lin	de	 olu	şan,	
kur	ma	ca	dün	ya	ya	ait	 ögelerle	di	lin	mey	da	na	ge	tir	di	ği	me	tin	ler	dir.	Bu	edebî	me	tin-
le	rin	 iki	yö	nü	var	dır:	Kur	ma	ca	bir	dün	ya	ve	bu	dün	ya	yı	an	lat	ma	ya	ya	ra	yan	dil.	Bu	
me	tin	ler	de	olay	 te	mel	ögedir.	Her	şey	ola	yın	çevresinde	bir	le	şir.	Olay	be	ra	be	rin	de	
kişi	 (kahraman)	kad	ro	su,	me	kân	ve	za	man	ögelerini	ge	ti	rir.	Te	mel	öge	olan	ola	yın	
geç	ti	ği	 za	man,	 ya	şan	dı	ğı	me	kân	 ve	 ola	yı	mey	da	na	 ge	ti	ren	 kişi	 kad	ro	su	nun	 hepsi	
dış	 dün	ya	dan	 ha	re	ket	le	 sa	nat	çı	nın	 ha	ya	lin	de	 oluş	tu	ru	lan	 ögelerdir.	 Ro	man,	 öy	kü,	
ti	yat	ro	 gi	bi	 edebî	 tür	ler	 bu	me	tin	le	re	 ör	nek	tir.

	 Coş	ku	 ve	 he	ye	ca	na	 bağ	lı	 edebî	 me	tin	ler	de	 sa	nat	çı	nın	 duy	gu	la	rı	 coş	ku	lu	 ve	
se	vin	di	ri	ci	 bir	 dil	 ara	cı	lı	ğıy	la	 ifa	de	edi	lir.	Şi	ir	ler	 bu	me	tin	le	rin	en	gü	zel	 ör	nek	le	ri	dir.
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Edebî metinler yazılan dönemin 
yaşantısını, geleneğini, görene-
ğini, tarihi yanını yansıtır.

Uyarı

Uyarı

Edebiyat hayattır.
Mehmet Akif Ersoy

Edebiyat denildiği zaman şu 
anlaşılır: Söz ve manayı yani 
insan dimağında yer eden her 
türlü bilgileri ve insan karakteri-
nin en büyük duygularını, bunları 
dinleyenleri ya da okuyanları çok 
ilgili kılacak biçimde söylemek ve 
yazmak sanatı.

M. Kemal Atatürk

 

Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca

6. EDE Bİ YAT VE GER ÇEK LİK

	 Ede	bi	yat,	 in	san	lar	da	 gü	zel	lik,	 he	ye	can	 ve	 hay	ran	lık	 uyan	dı	ran	 ve	 di	lin	 en	 et	ki	li	

bir	bi	çim	de	kul	la	nıl	ma	sıy	la	or	ta	ya	çı	kan	ya	zı	lı	 ve	söz	lü	ürün	ler	dir.	Bir	ede	bi	yat	ese-

rin	de	 en	 önem	li	 öge	 içe	rik,	 ya	pı	 ve	 dil	dir.	 Di	lin	 us	ta	ca	 kul	la	nı	mı	 her	kes	 ta	ra	fın	dan	

bi	li	nen	 ve	 gö	rü	len	 bir	 du	ru	mun	 fark	lı,	 et	ki	li	 ve	 gü	zel	 bir	 biçimde	 an	la	tı	mı	nı	 da	 sağ-

la	mak	ta	dır.

	 Ede	bi	yat	 ese	ri	 ge	nel	 ola	rak	 ol	muş	 ya	 da	 ola	bi	le	cek	 olay	 ve	 du	rum	la	rı	 ko	nu	

edi	nir.	Bu	ba	kım	dan	edebî	ese	rin	dün	ya	sı	gö	re	ce	li	dir.	Edebiyat	kurmaca	bir	dünyayı	

anlatır.	An	cak	mal	ze	me	si	nin	ko	nu	ve	kişilerini	ger	çek	ha	yat	tan	ya	da	 ta	rih	ten	alan	

şi	ir,	 öy	kü	 ve	 ro	man	 da	 ya	zı	la	bi	lir.	 Ör	ne	ğin	 Ya	kup	Kad	ri	 Ka	ra	os	ma	noğ	lu	 ro	man	la-

rın	da	 Türk	 top	lu	mu	nun	 ya	şa	dı	ğı,	 po	li	tik,	 sos	yal	 ve	 kül	tü	rel	 ko	nu	la	rı	 ele	 al	mış	tır.	

“Hü	küm	 Ge	ce	si”	 ad	lı	 ro	ma	nın	da	 İkin	ci	 Meş	ru	ti	yet	 Dö	ne	min	de	ki	 par	ti	 kav	ga	la	rı	nı	

gö	re	bi	li	riz	ya	da	“Ya	ban”da	Kur	tu	luş	Sa	va	şı	yıl	la	rın	da	ki	halk-ay	dın	ça	tış	ma	sı	nı	tüm	

ger	çek	li	ğiy	le	bu	la	bi	li	riz.	Bu	ürünler	gerçeği	olduğu	gibi	anlatsaydı	bir	tarih	kitabından	

farksız	 olurdu.	 Bu	 ürünlerde	 gerçek	 yazarın	 kurgusuyla	 romana	 uygun	 (sanat	

gerçeği)	 duruma	getirilmiştir.

	 Fa	zıl	Hüs	nü	Dağ	lar	ca	 “Mus	ta	fa	Ke	mal’in	Kağ	nı	sı”	adl	lı	şi	irin	de	öz	ve	ri	li,	 kah	ra-

man	 Türk	 ka	dı	nı	nın,	 ni	ne	le	ri	mi	zin	 o	 bü	yük	 Kur	tu	luş	 Sa	va	şı’nda	ki	 kah	ra	man	lı	ğı	nı	

sa	nat	sal	 bir	 ya	pı	ta	 dö	nüş	tür	müş	tür.

 

Mustafa Kemal’in Kağnısı

Yediyordu	Elif	kağnısı

Kara	geceden	geceden

Sanki	elif	elif	uzuyordu,	inceliyordu

Uzak	cephelerin	acısıydı	gıcırtılar

İnliyordu	dağın	ardı	yasla

Her	bir	heceden	heceden

Mustafa	Kemal’in	kağnısı	derdi	kağnısına

Mermi	taşırdı	öteye,	dağ	taş	aşardı

Çabuk	giderdi,	çok	götürürdu.Elifçik

Nam	salmıştı	asker	içinde

Bu	kez	herkesten	evvel	almıştı	yükünü

Doğrulmuştu	yola	önceden	önceden

....

Fazıl	Hüsnü	Dağlarca
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ETKİNLİK - 4

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına “D” yanlış olanın yanına “Y” koyunuz.

 1) Sanat	eserinin	amacı	güzellik,	bilimsel	eserlerin	amacı	bilgilendirmektir.

2) Sanat	 eserleri	 görsel	 (plastik),	 işitsel	 (fonetik)	 ve	 dramatik	 (ritmik)	 olmak	 üzere	 üçe	
ayrılır.

3) Bilimsel	eserlerde	kullanılan	dil	ile	Edebî	bir	eserin	dili	aynıdır.

4) Bilim	gözlenebilir	 olgulara	dayanmak	 zorundadır.

5) Bale	bir	 plastik	 sanat	 türüdür.

6) Doğrudan	 ya	 da	 dolaylı	 olarak	 gözlenebilen	 insan	 ve	 hayvan	 davranışlarını	 bilimsel	
yöntemlerle	 inceleyen	bilim	dalına	 "felsefe"	 denir.

7) Bütün	 sanat	 eserleri,	 her	 insanda	aynı	 duyguları	 uyandırmaz.

8) Sanat	 açıklama,	 bilim	 canlandırmadır.

9) Güzel	 sanatlar	 duygulara	 seslenir.	

10) Edebiyat	 yapıt	 yerelden	 yola	 çıkarak	evrensele	ulaşma	çabasındadır.

 

   
     

     
 

2. Aşağıdaki cümlelerde, boş bırakılan yerleri yanda karışık olarak verilen terimlerden uygun olanlarıyla tanım

layınız.

 

1) Bir	 yazıyı	 anlatım,	 biçim	 ve	 noktalama	 özelliklerine	 göre	 oluşturan	
sözcüklerin	 bütününe	………………	 denir. dil

2) ………………	 bir	 ülkenin	 kültürünün	 temel	 taşları	 içinde	 yer	 almaz.
edebiyat

3) Bir	Edebî	eserin	asıl	malzemesi	……………	dir.
sanat

4) ………………	 duygu,	 düşünce	 ve	 hayallerin	 dil	 aracılığıyla	 güzel	 ve	
etkili	 bir	 biçimde	anlatılmasıyla	 oluşan	bir	 sanat	 türüdür. coğrafya

5) İnsanlar	 arasında	 iletişimi	 sağlayan,	 temeli	 bilinmeyen	 zamanlarda	
atılmış,	 kendi	 kuralları	 içerisinde	 yaşayan	 ve	 gelişen	 canlı	 varlığa	
……………	 denir.

dil

6) ………………	 insanın	 düşünce	 ve	 duygularının	 söz,	 ritim,	 çizgi,	 renk	
ve	 ses	gibi	 ögelerle	 etkili	 ve	güzel	 bir	 biçimde	anlatılmasıdır. metin
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İnsan her türlü birikimini dil ara- 
cılığıyla sonraki kuşaklara ak- 
tarır.

Uyarı

Dil, bireyin kültürel kimliğini 
meydana getirir.

Uyarı

Dil, kullanıldığı yaşa, coğrafi sı- 
nırlara, mesleğe göre ana dili, 
ortak dil, konuşma dili, yazı dili 
özel diller ve argo olmak üzere 
türlere ayrılır.

Uyarı

Ortak dil, bir ülkede konuşulan 
lehçe ya da ağızlar arasında en 
yaygın, en üst konumda olan 
dildir.

Uyarı

Saussure

 7. Dİ LİN İN SAN VE TOP LUM YAŞAMINDAKİ YE Rİ VE ÖNE Mİ

 Dil Ne dir? 

	 Dil,	 in	san	lar	ara	sın	da	 ile	ti	şi	mi	sağ	la	yan,	 te	me	li	bi	lin	me	yen	za	man	lar	da	atıl	mış,	

giz	li	 işa	ret	ler	 sis	te	mi,	 ken	di	ne	 öz	gü	 ya	sa	la	rı	 olan	 ve	 bu	 ya	sa	lar	 çer	çe	ve	sin	de	 ge-

li	şen	 ses	ler	den	örü	lü	 çok	 yön	lü	 sos	yal	 bir	 ku	rum	dur.

	 Di	lin	 in	san	lık	 ta	ri	hiy	le	 bir	lik	te	 var	 ol	du	ğu	ar	tık	 tüm	dil		 bi	lim	ci	le	rin	ce	 ka	bul	 edil-

mek	te	dir.	 Ta	nın	mış	Al	man	 dil	ci	le	rin	den	Hum	bolt	 ve	He	gel	 bu	 ko	nu	yu	 de	ği	şik	 açı-

la	rın	dan	ele	 ala	rak	 in	ce	le	miş	ler	dir.	Hum	bolt	 “Dil	le	 yaşam,	 dil	le	 ta	rih	 ay	rıl	maz	 kav-

ram	lar	dır.”	 der	ken	 He	gel	 ko	nu	yu	 di	alek	tik	 açı	dan	 ele	 ala	rak	 di	li,	 ta	ri	hi	 ge	liş	me	nin	

dı	şın	da	 bı	rak	mış	tır.	 He	gel’e	 gö	re	 dil,	 ta	rih	ten	 ön	ce	dir,	 ta	rih	 dı	şı	dır.	 Son	 yıl	lar	da	

ya	pı	lan	ça	lış	ma	lar	Hum	bolt’a	hak	ver	miş	onun	dil	 ko	nu	sun	da	ki	gö	rüş	le	ri	ni	des	tek-

le	miş	ler	dir.

	 20.	yüz	yı	lın	dil		bi	li	mi	nin	ba	ba	sı	ola	rak	ka	bul	edi	len	İs	viç	re	li	dil		bi	lim	ci	Fer	di	nand	

de	Sa	us	su	re’e	gö	re	dil	ve	söz	bir	bi	rin	den	fark	lı	dır.	Di	lin	top	lum	sal	ve	bi	rey	sel	ol	mak	

üze	re	 iki	 yö	nü	 var	dır.	 Dil,	 bir	 dil	 sis	te	mi	ne	 ve	ri	len	 ad	dır.	 Türk	,	 Fran	sız	,	 İn	gi	liz		 dil-

le	ri	 de	di	ği	miz	 za	man	 “dil”i	 bu	 an	lam	da	 kul	la	nı	rız.	 Söz	 ise	 di	lin	 so	mut	 kul	la	nı	mı	

ya	ni	 di	lin	 be	lir	li	 bir	 ko	nu	şu	cu	 ta	ra	fın	dan,	 be	lir	li	 bir	 an	da	ki	 uy	gu	lan	ma	sı	dır.	 Bu	 sa-

yı	sız	 “söz”ler	bir	dil	 sis	te	mi	ne	uyar	.	O	hâl	de	so	mut	ve	bi	rey	sel	olan	 “söz”ün	ar	ka-

sın	da,	 onu	 be	lir	le	yen	 so	yut	 ve	 top	lum	sal	 bir	 sis	tem	 olan	 dil	 var	dır.	 Dil	 	bi	li	min	

ama	cı	 bu	 sis	te	mi	 or	ta	ya	 çı	kar	mak	tır.	Bu	nu	 yap	mak	 için	 de	 “söz”ü	 in	ce	ler.

	 Bü	tün	dil	ler	de	kul	la	nı	lan	ba	zı	or	tak	söz	cük	ler	dil	le	r	ara	sın	da	ki	en	es	ki	 ya	kın	lı-

ğı	ve	ödünç	le	me	adı	nı	ver	di	ği	miz	söz	cük	alış	ve	ri	şi	ni	or	ta	ya	ko	yar.	Dik	kat	edi	le	cek	

olur	sa	 kül	tür	 alış	ve	ri	şi	 dı	şın	da	 te	mel	de	 kül	tür	 ben	zer	lik	le	ri	 olan	mil	let	ler	 ile	 ta	ri	hin	

es	ki	 dönemlerinde	ay	nı	 coğ	ra	fi	 böl	ge	de	ya	da	çok	ya	kın	böl	ge	ler	de	ya	şa	mış	olan	

mil	let	le	rin	 dil	le	ri	 ço	ğu	 za	man	bir	bi	riy	le	 ak	ra	ba	dır.
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Kültür denilince karşımıza bir 
yığın olay ve yaratım çıkar. Bir 
toplumda, doğanın dışında in- 
san elinden ve dilinden çıkma 
her şey kültür kavramı içine 
girer.

Uyarı

 

                  

Yu nus Em re

Örnek

Sözü	bilen	kişinin
Yüzünü	ağ	ede	bir	söz
Sözünü	pişirip	diyenin

İşini	sağ	ede	bir	söz

	 (Yunus	Emre)

Bu dörtlükle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A)	 Söylendiği	 dönemin	 dil	
özelliklerini	 taşımakta-
dır.

B)	 Yaşadığı	 toplumun	 kül-
türel	bakışını	yansıtmak-
tadır.

C)	 Öğretici	 özellikleri	 bas-
kındır.

D)	 Halk	 geleneğinin	 ürünü-
dür.

E)	 Bilimsel	bir	gerçeği	dile	
getirmiştir.

 Dil ve Kül tür İliş ki si
	 Dil,	 kül	tü	rün	 te	me	li	dir.	Bir	mil	le	tin	di	li	 ile	oluşturduğu	söz	lü,	 ya	zı	lı	 her	 şey	kül-

tür	 kav	ra	mı	na	 gi	rer.	 Sa	bah	tan	 ak	şa	ma	 ka	dar	 ev	de,	 so	kak	ta,	 iş	te	 ko	nu	şan	 halk	

far	kın	da	ol	ma	dan	dil	tar	la	sı	nı	eker.	Di	lin	duy	gu	ve	dü	şün	ce	ile	donanmış	ol	ma	sı	nın	

ne	de	ni	 gün	lük	 yaşamla	 iç	 içe	ol	ma	sı	dır.

	 Her	mil	let	di	li	ni	ve	kül	tü	rü	nü	yüz	yıl	lar	bo	yun	ca	yo	ğu	rur.	An	cak	her	mil	le	tin	ko-

nuş	ma	 ve	 ya	zı	 di	li	 kar	şı	laş	tı	ğı	 me	de	ni	yet	ler	den	 alın	ma	 söz	cük	 ve	 de	yim	ler	le	

zenginleşir.	Di	le	 bu	göz	le	 bak	mak	ge	re	kir.

	 Dil	 ile	 ta	rih	ve	kül	tür	ara	sın	da	ki	 iliş	ki	yi	bi	len	bir	 ki	şi,	di	li	 tek	ba	şı	na	ele	al	maz.	

Çün	kü	 dil	de	 her	 söz	cü	ğün	 ya	zı	lış,	 ses,	 biçim	 ve	 an	la	mı	nı	 be	lir	le	yen	 ta	rih	 ve	 kül-

tür	dür.	 Yu	nus	 Em	re’nin	 şi	ir	le	ri		 di	lin	 ya	zıl	dı	ğı	 dönem	 ve	 çev	re	den	 ay	rı	 ola	rak	 ele	

alı	na	maz.	Çün	kü	onun	 şi	ir	le	ri	 için	de	 ya	şa	dı	ğı	 top	lu	mun	ge	le	nek	le	rini	 yan	sı	tır.

	 Yi	ne	 Kaş	gar	lı	 Mah	mut’un	 yaz	dı	ğı	 Di	van-ı	 Lü	ga	ti’t	 Türk	 sa	ye	sin	de	 o	 za	man	ki	

Türk	le	rin	 ya	şam	 biçimlerini	 ge	le	nek	 ve	 gö	re	nek	le	ri	ni	 öğ	ren	di	ği	miz	 gi	bi	 İs	la	mi	yet	

ön	ce	si	 dö	ne	me	ait	 sav,	 sa	gu	 ve	 ko	şuk	ör	nek	le	ri	ni	 de	gö	rü	yo	ruz.

Begler	atın	orgurup	 Beyler	atlarını	yordurmuş

Kadgu	anı	torgurup	 Kaygı	onları	durdurmuş

Menğzi	yüzü	sargarup	 Benizleri	sararmış

Körküm	anğar	türtülür	 Sanki	yüzlerine	safran	sürülür

Alp	Er	Tunga	sagusundan

 Di lin Kul la nı mın da ki Ay rı lık lar

	 Dil	 gün	lük	 ko	nuş	ma	da	da	ha	 çok	 ih	ti	yaç	la	rı	 gi	der	me	ye	 yö	ne	lik	tir.	Ko	nuş	ma	di-

lin	de	 bi	lim	sel	 bir	 üs	lup	 ol	maz,	 te	rim	le	re	 baş	vu	rul	maz,	 sa	nat	 yap	ma	 ama	cı	 yok	tur.	

Bi	lim	de	 ise	 açık	la	yı	cı	 ve	 nes	nel	 bir	 dil	 kul	la	nı	lır.	 Te	rim	le	re	 yer	 ve	ri	lir.	 Fel	se	fe	de	

kav	ram	la	ra	yer	ve	ri	lir.	Söz	cük	le	rin	te	rim	an	lam	la	rın	dan	ya	rar	la	nı	lır.	Sa	nat	ta	 ise	 im-

ge	le	re	 ve	duygulara	 yer	 ve	ri	lir.	Di	lin	 sa	nat	sal	 kul	la	nı	mı	 öne	 çıkar.



27

1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

Dil kültürün en temel unsuru-
dur.

Ziya Gökalp

Uyarı

Şive sözcüğü günlük dilde bir 
dil terimi olan “ağız” ile aynı an- 
lamda kullanılabilmektedir.

Uyarı

Yazı dili bir uygarlık dilidir. Bir 
ülkedeki bütün yapıtlarda kul- 
lanılan kültür ve edebiyat dili 
olduğu için buna “edebî dil” de 
denir.

Uyarı

Sıra Sende

Türkçenin metinlerle belirlene-
bilen sınırlarını araştırarak be- 
lirleyiniz.

Örnek

Yazı diline en yakın terim 

aşağıdakilerden hangisi

dir?

A)	 Standart	dil

B)	 Ağız

C)	 Şive

D)	 Jargon

E)	 Argo

 8. DİLİN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜRLERİ

	 Sürekli	 değişim	 ve	 gelişim	 içinde	 bulunan	 dilde,	 ulusal	 sınırların	 değişmesi,	

savaşlar,	 göçler	 ve	bölgesel	 etkilenmeler	 nedeniyle	 kullanım	 farkları	 doğar.

	 Bu	 farklar	 dilin	 kullanıldığı	 geniş	 coğrafyada	 farklı	 etkilenmelerle	 olabileceği	

gibi	 aynı	 ulusal	 sınırlar	 içinde	 yaşayan	 insanların	 kültürel	 düzeyi,	 köy	 -	 kent	 farkı,	

mesleki	 farklılıklar	 nedeniyle	 özel	 kullanımlar	 ortaya	 çıkar.

 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	 farklılıklar	 gös	te	rir.	 Bu	
fark	lar	 söz	cük	le	ri	 söy	le	yiş	 ile	 ba	zı	 ses	 ve	 şe	kil	 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	 beden	 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	 olup	 çok	 bü	yük	 fo	ne	tik	 (ses)	 ve	mor	fo	lo	jik	 (biçim)	 ay	rı	lık	lar	 gös	te	ren	
kol	la	rı	dır.	 Türk	çe	nin	 leh	çe	le	ri	Çu	vaş	ça	 ve	Ya	kut	çadır.

 Şi ve
 Bir	di	lin	bi	li	nen	ta	ri	hî	sey	ri	için	de	ay	rıl	mış	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	 mev	cut	 olan	 ve	 söy	le	yiş	 fark	la	rı	na	 da	ya	nan	 kü	çük	 kol	la	rı,	 bir	
ülkenin	 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	 vs.	Tür	ki	ye	Türk	çe-
si	nin	 ağız	la	rı	dır.
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Sıra Sende

Türkçenin metinlerle belirlene-
bilen sınırlarını araştırarak be- 
lirleyiniz.

Örnek

Aşağıdakilerden hangisi 

yazı dili içinde gösterile

mez?

A)	 Kültür	dili

B)	 Bilimsel	dil

C)	 Felsefi	dil

D)	 Standart	dil

E)	 Jargon

 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.	Ya	zı	di	li	 bir	 kül	tür	di	li,	 ede	bi	yat	di	li	 ol	du	ğu	 için	ona	“edebî 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.

 Standart Dil:	 Bir	 toplumun	 tüm	 bireylerinin	 anladığı	 konuşma	 ve	 yazı	 dilidir.	
Bu	dil	ortak	kültürün	ürünü	olan	konuşma	ve	yazım	kurallarına	uyan	yerel	özellikler	
taşımayan	ortak	dildir.	Standart	dil	İstanbul	Türkçesi	esas	alınarak	kuralları	belirlenmiş	
dildir.

 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.	 Ama	 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.	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),	 zamazingo	gi	bi.

 Jar gon
 Bel	li	bir	grup	ara	sın	da	ki	da	ya	nış	ma	yı,	çı	kar	bir	li	ği	ni,	de	vam	et	tir	mek,	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,	 baş	ka	la-
rın	ca	an	la	şıl	ma	yan	ya	pay	di	le	 jargon	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.
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Örnek

Aşağıdakilerden hangisi 

iletişim ögelerinden değil

dir?

A)	 Kaynak

B)	 Gösterge

C)	 Hedef

D)	 Araç

E)	 Geri	bildirim

ÇİMLERE
BASMAYINIZ.

 1. İLE Tİ ŞİM

 İle ti şim Ne dir?

 “İle ti şim” söz	cü	ğü	gü	nü	müz	de	çok	yay	gın	ola	rak	kul	la	nıl	mak	ta	dır.	Tüm	can	lı	
ve	can	sız	 sis	tem	ler	 için	de	ki	et	ki	 -	 tep	ki	 ve	de	ği	şim	sü	reç	le	ri	ni	 an	lat	mak	 için	 kul	la-
nıl	mak	la	bir	lik	te	ak	la	 ilk	ge	len,	 in	san	lar	ara	sı	 ile	ti	şim	ve	bu	amaç	la	kul	la	nı	lan	araç-
lar	dır.

	 İle	ti	şim:	Duy	gu,	dü	şün	ce	ya	da	bil	gi	le	rin	ak	la	ge	le	bi	le	cek	her	 tür	lü	 yol	la	baş-
ka	la	rı	na	ak	ta	rıl	ma	sı,	 ha	ber	leş	me,	 bil	di	rim,	 ko	mü	ni	kas	yon.

	 İle	ti	şim:	 Te	le	fon,	 telg	raf,	 rad	yo	 gi	bi	 ay	gıt	lar	dan	 ya	rar	la	na	rak	 yü	rü	tü	len	 bil	gi	
alış	ve	ri	şi.

	 İle	ti	şim:	İki	ya	da	da	ha	çok	ki	şi	ara	sın	da	bir	an	laş	ma,	uz	laş	ma	doğ	ma	sı	nı	sağ-
la	yan	kar	şı	lık	lı	 ko	nuş	ma,	di	ya	log	 kur	ma.

	 Bun	lar	sa	yı	sız	“ile ti şim”	 ta	nım	la	rın	dan	sa	de	ce	birka	çı	dır.	Oy	sa	ile	ti	şim	kur	ma	
be	ce	ri	si	 yal	nız	 in	sa	na	ait	 bir	 özel	lik	 de	ğil	dir.	An	cak	 in	san	 sim	ge	ler	 (sem	bol)	 ya	ra-
ta	rak	duy	gu	 ve	dü	şün	ce	le	ri	ni	 ak	ta	ra	bi	len	 tek	 can	lı	dır.

 İLE Tİ Şİ MİN TE MEL ÖZEL LİK LE Rİ

 1. İle ti şim, her za man her yer de dir. 

 İle	ti	şim	her	za	man,	her	yer	de	ya	şa	mı	mı	zın	ay	rıl	maz	bir	par	ça	sı	dır.	İn	san	ba	zen	

gö	nül	lü	ba	zen	zo	run	lu	ola	rak	 ile	ti	şim	ağı	 için	de	yer	alır.	Rad	yo,	 te	le	viz	yon,	ga	ze	te	

ve	ki	tap	gi	bi	kit	le	 ile	ti	şim	araç	la	rın	dan	ya	rar	la	nı	yo	ruz.	Ay	rı	ca	bir	gü	lüm	se	me,	bir	el	

ha	re	ke	ti,	bir	 re	sim,	 tra	fik	 lam	ba	la	rı,	uya	rı	 ya	zı	la	rı	gün	lük	 ile	ti	şim	ağı	na	ör	nek	ler	dir.

 2. İle ti şim an lam la rın pay la şı mı dır.

 İn	san	 do	ğu	mu	 ile	 bir	lik	te	 top	lum	 için	de	 ha	zır	 bul	du	ğu	 ve	 öğ	ren	di	ği	 ile	ti	ler	 ağı	
için	de	di	ğer	bi	rey	ler	le	ol	gu	 ve	olay	lar	 hak	kın	da	bi	çim	len	miş	 ya	da	 ken	di	nin	bi	çim-
len	dir	di	ği	an	lam	la	rın	alış	ve	ri	şi	ni	ya	pa	rak	 ile	ti	şim	ku	rar.	Kı	sa	ca	 top	lum	ya	şa	mı	 için-
de	 ku	ru	lan	 iliş	ki	ler	de	ge	liş	ti	ri	len	 ve	pay	la	şı	lan	an	lam	lar	dır.

 3. İle ti şi min te mel ama cı çev re üze rin de et ki li ol mak tır.

 İle	ti	şim	 bi	rey	 için	 edil	gen	 bir	 var	lık	 ol	mak	 ye	ri	ne,	 çev	re	 üze	rin	de	 et	ki	li	 ol	mak,	
baş	ka	la	rı	nın	 tu	tum	 ve	 dav	ra	nış	la	rı	nı	 be	lir	le	mek,	 ge	liş	tir	mek	 ve	 de	ğiş	tir	mek	 ama	cı	
ta	şır.
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Sıra Sende

1. letişimin hangi varlıklar ara- 
sında olabileceğini yazınız.

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

2. İletişim kanallarını yazınız.
    .............................................

Çocuğuna masal anlatan bir 
anne, bir köşe yazarı, bir mi- 
tingde konuşan politikacı kay- 
nak durumundadır.

Uyarı

Çinçe bilmeyen biri için Çince 
bir konuşma niteliği taşımaz. 
Çünkü dikkat edilerek algılansa 
bile kod açma süreci gerçekleş-
mez.

Uyarı

Çok fazla gürültülü bir ortam 
kaynağın iletilerini kodlama ve 
gönderme süreçlerindeki başa- 
rısını azaltır.

Uyarı

 4. İle ti şim de ği şik kat man lar da ger çek le şir. 

a)	 İn	sa	nın	için	de	ken	di	ken	di	ne	yap	tı	ğı	ile	ti	şim

b)	 Di	ğer	bi	rey	ler	le	sim	ge	ve	söz	cük	ler	le	ger	çek	le	şen	ile	ti	şim

c)	 Bi	rin	ci	ve	ikin	ci	du	rum	lar	da	ile	ti	le	rin	ak	ta	rı	mı	na	eş	lik	eden	psi	ko	lo	jik	tep	ki	ler.

 İle	ti	şim	bir	can	lı	nın	ya	şan	tı	sı	nın	zo	run	lu	bir	par	ça	sı	dır.	 İn	san	dı	şın	da	ki	can	lı	lar	
ba	rın	ma,	 bes	len	me,	 çift	leş	me	 gi	bi	 iç	gü	dü	sel	 ya	ni	 ka	lı	tım	sal	 ola	rak	 sa	hip	 ol	duk	la	rı	
ile	ti	şim	sis	tem	le	ri	 kul	la	nır	lar.	Hay	van	lar	 sa	de	ce	öz	nel	 duy	gu	la	rı	nı	 ka	ba	ra	rak,	 tıs	la-
ya	rak,	di	ke	le	rek,	diş	gös	te	re	rek	 ifa	de	edip	di	le	ge	ti	re	bi	lir	ken	 in	san	hem	öz	nel	hem	
de	 nes	nel	 duy	gu	la	rı	nı	 di	le	 ge	ti	re	bi	lir.	 Bu	nun	 kay	na	ğı	 in	sa	nın	 si	m-ge	leş	ti	re	bil	me	
be	ce	ri	si	ne	 sa	hip	 ol	ma	sı	dır.	 Bu	 ye	ti	 sa	ye	sin	de	 in	san	 ko	nu	şa	bi	len	 bir	 var	lık	tır	 ve	
“ile ti şim” en	ge	liş	miş	 biçimiyle	 “dil”	 ile	 ya	pı	lır.

Bağlam
(Ortam)

Gönderic i
(Kaynak)

İ let i
(Mesaj)

Kanal
(Araç)

Al ıcı
(Hedef)

Dönüt
(Ger i  Bi ld i r im)

Şi f re
(Kod)

İLEŞİTİMİN ÖGELERİ

✔ Gön de ri ci (Kaynak): De	ği	şik	bi	yo-psi	ko	lo	jik	ve	bi	liş	sel	sü	reç	ler	de	üret	ti	ği	ile	ti	le-

ri	sim	ge	ler	ara	cı	lı	ğıy	la	gön	de	ren	ki	şi	ya	da	ki	şi	ler;	ko	nu	şan,	ya	zan,	çi	zen	bi	rey	ler	

ya	da	te	le	viz	yon,	ga	ze	te,	rad	yo	gi	bi	ör	güt	ler	dir.

✔	 İle ti (Mesaj): Bir	dü	şün	ce	yi,	duy	gu	yu,	is	te	ği,	bil	gi	yi	ak	tar	ma	ya,	bil	dir	me	ye,	pay-

laş	ma	ya	ya	ra	yan	ve	gön	de	ri	ci	ta	ra	fın	dan	üre	ti	len	fi	zi	ki	bir	ürün	dür.	Sö	zel,	gör	sel,	

işit	sel	ya	da	ten	sel	ola	bi	lir.

✔	 Alı cı (Hedef): Kay	nak	tan	ge	len	 ile	ti	le	ri	alan	ve	bun	la	ra	söz	lü	-	söz	süz	tep	ki	de	

bu	lu	nan	ki	şi	ya	da	grup	lar	dır.

✔ Ka nal (Araç): İşit	me,	gör	me,	do	kun	ma,	kok	la	ma	ve	tat	al	ma	ile	il	gi	li	du	yu	or	gan-

la	rı	nı	uya	ra	bi	le	cek	ve	bel	li	fi	zik	sel	özel	lik	le	ri	olan	araç	lar	dır	(Ses,	rad	yo	dal	ga	sı,	

ışık	 dal	ga	sı	 vb.).	 Konuşmada	 kanal	 sözdür.	 Ka	nal	lar	 ara	cı	lı	ğı	 ile	 ile	ti	le	ri	 alan,	
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Sözcükler farklı ortamlarda 
farklı anlamlar ifade edecek 
şekilde kullanılır. Bu kullanım-
lara bağlam denir.

Uyarı

Başkalarıyla iletişim kurmak is- 
tediğimizde simgelerden olu- 
şan bir ileti biçimlendiririz.

Uyarı

Filtre: Alıcının iletiyi kendine 
göre yorumlama biçimidir. Bu 
açıdan filtre algılamayla ilgilidir. 
Kişinin durumu, istekleri, 
geçmiş yaşamı, ön yargıları, 
sosyal ve kültürel ögeleri 
algılamayı etkiler.

Uyarı

Belirtke, insanlar tarafından dü- 
zenlenmiş, bilgi verme amacı 
taşıyan göstergelerdir.

Uyarı

gön	de	ren	ya	da	ya	yan	fi	zik	-	tek	nik	araç	lar	dır	(ses,	te	le	fon	vs.).

✔	 Şifre (Kod): İletişimde	 iletiler	 şifrelenerek	 aktarılır.	 Gönderici,	 iletisini	

konuşmaların	yanı	sıra	yazıyla,	resim	çizerek,	rakamlarla	ya	da	hareket	yaparak	

anlatmayı	da	deneyebilir.	Bu	tür	iletişim	biçimlerine	şifre	denir.	Her	dil	doğal	bir	

şifrelemedir.

✔	 Bağlam (Ortam): İletişime	 katılan	 ögelerin	 birlikte	 meydana	 getirdiği	 ortama	

denir.

✔	 Filtre: Alıcının	 iletiyi	 kendine	 göre	 yorumlama	 biçimidir.	 Bu	 açıdan	 filtre	

algılamayla	ilgilidir.	Kişinin	durumu,	istekleri,	geçmiş	yaşamı,	ön	yargıları,	sosyal	

ve	kültürel	ögeleri	algılamayı	etkiler.

✔	 Dönüt (Geri bildirim): Alıcının	göndericiye	verdiği	tepkiye	(yanıta)	denir.

	 Göndericinin	gönderdiği	mesajın	alıcı	 tarafından	doğru	algılanıp	algılanmadığı	

dönütten	anlaşılır.

 Her	 tür	lü	 ile	ti	şim	de	bir	 gön	de	ri	ci	 ve	 bir	 alı	cı	 var	dır.	Gön	de	ri	le	cek	 ile	ti	 bir	 bağ-
lam	da	 ulaş	tı	rı	lır.	 İle	ti	şim	de	 gön	de	ri	ci	 ve	 alı	cı	 ara	sın	da	 iliş	ki	yi	 sağ	la	yan	 bir	 ka	nal	
bu	lu	nur	 ve	 bu	 ka	nal	dan	 bir	 şif	re	 (kod)	 ara	cı	lı	ğıy	la	 ile	ti	 gön	de	ri	lir.	 İle	ti	nin	 üre	til	di	ği	
şif	re	le	me	sis	te	mi	ne	kod	de	nir.	Kod,	bir	 top	lu	mun	üye	le	ri	nin	kul	lan	dı	ğı	or	tak	bir	an-
la	tım	 sis	te	mi	dir.	 Her	 ile	ti	şim	de	 ile	ti	ler	 bel	li	 kod	lar	la	 oluş	tu	ru	lan	 gös	ter	ge	ler	 yar	dı-
mıy	la	 ak	ta	rı	lır.	 İle	ti	ler	 gös	ter	ge	ler	 ol	ma	dan	 ile	ti	le	mez.

BAĞLAM

Gönderici
(Kaynak)

İleti
(Mesaj) Kanal Alıcı

DÖNÜT

 Gösterge: Kendi	 dışında	 başka	 bir	 şeyi	 gösteren,	 düşündüren,	 onun	 yerini	

alabilen	 sözcük,	 nesne,	 görünüş	 ve	 olgulara	 gösterge denir.	 Adlarımız	 bizim	

göstergelerimizdir.	Gösterge,	kendisi	o	şey	olmadığı	halde	o	şeyi	çağrıştıran,	iletişim	

kurmayı	 sağlayan	araçtır,	 nesnedir.
 

 Bir	 ile	ti	sa	ye	sin	de	ya	rat	tı	ğı	mız	an	la	mın	kar	şı	mız	da	ki	ki	şi	ler	ce	de	pay	la	şıl	ma	sı,	
kul	lan	dı	ğı	mız	 sim	ge	 ve	gös	ter	ge	le	rin	 on	la	rın	 da	da	ğar	cı	ğın	da	bu	lun	ma	sıy	la	müm-
kün	olur.	Ör	ne	ğin	 tra	fik	ku	ral	la	rı	nı	hiç	bil	me	yen	bir	yer	li	 için	bi	rer	sim	ge	olan	 tra	fik	
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Dilin göndericilik işlevinde nes- 
nellik, heyecana bağlı işlevde 
öznellik egemendir.

Uyarı

Örnek

Aşağıdakilerden hangisi 

bir gösterge türü değildir?

A)	 Simge

B)	 İkon

C)	 Belirti

D)	 Doğal	gösterge

E)	 Dönüt

ışık	la	rı	 hiç	bir	 şey	 ifa	de	et	mez.	Çün	kü	onun	 ya	şan	tı	sın	da	böy	le	 bir	 bil	gi	 yok	tur.

 Göstergelerin	ses	ve	anlam	yönü	vardır.	Bu	nu	baş	ka	bir	ör	nek	le	aça	lım.	“Ka

lem” söz	cü	ğü	bir	dil	gös	ter	ge	si	dir.	 “k	-	a	-	 l	 -	e	-	m”	seslerinden	oluşur.	Bu	sesler	

“gösteren”	dir.	Anlamı	“yazı	yazma	aracı”dır.	Bu	söz	cü	ğü	du	yan	her	ke	sin	zih	nin	de	

bir	 ka	lem	 gö	rün	tü	sü	 olu	şur.	 Bu,	 gösterilendir.	 O	 HÂL	DE	 BİR	 DİL	 GÖS	TER	GE	Sİ	

O	NES	NE	NİN	KEN	Dİ	Sİ	DEĞ	İL	DİR.	Ka	le	min	ken	di	si	bir	nes	ne	ola	rak	baş	ka,	onun	

dil	de	ki	 kar	şı	lı	ğı	baş	ka	dır.	Bir	gös	ter	ge	nin	ger	çek	dün	ya	da	ki	 kar	şı	lı	ğı	na	 “gön	der	ge”	

de	nir.	O	hâl	de	 ka	le	min	 ken	di	si	 bir	 gön	der	ge,	 “ka	lem”	 söz	cü	ğü	 ise	bir	 gös	ter	ge	dir.

Yazı yazma
araçlarından +

+

K - A - L - E - M =

=

KALEM

Gösterge
(varlığı gösteren

sözcük)

Gönderge
(varlığın
kendisi)

Gösterilen
(varlığın anlam

 yönü)

Gösteren
(varlığı anlatan

sesler)

   

	 Buna	 göre	 gösterge	 gösterilen	 ve	 gösterenden	 oluşur.	 İnsanların	 zihninde	

çağrıştırdığı	görüntü	ve	anlam	gösterilendir.	Harflerden	oluşan	sözcük,	resim,	şekil,	

işaret	 vb.	 gösterendir.

 Gösterge Türleri
1. Dil göstergesi: Yazıyla	ya	da	sözle	gerçekleştirilen	her	türlü	etkinlik	dil	göster-

gesidir.	Kitap	sözcüğü	bir	dil	göstergesidir.	

	 “k	-	i	-	t	-	a	-	p”	seslerinden	oluşmuştur.

2. Dil dışı göstergeler: Resim,	 şekil,	 işaret,	 hareket,	 jest	 ve	 mi	mik...	 dil	 dışı	

göstergelerdir.

 a. Doğal göstergeler (Belirti): Amacı	 olmayan	 istem	 dışı	 göstergelerdir.	

İnsanların	hayatın	akışı	içinde	gerçekleşen	olay	ve	durumlara	anlam	yüklem-

esiyle	ortaya	çıkan	göstergelerdir.	Gösteren	ile	gösterilen	arasındaki	ilişki	bir	

nedene	 bağlıdır.	 Havanın	 soğuması,	 kar	 yağması	 (kışın),	 duman	 (ateşin),	

yaprakların	sararması	(sonbaharın)	vs.

 b. Sosyal göstergeler (Belirtke): Doğal	değil,	kurgusaldır.	İletişim	kurma,	bir	

mesaj	aktarma,	bilgi	verme	amacı	 içerir.	Gösteren	 ile	gösterilen	arasındaki	

ilişki	nedensizdir.	Görgü	kuralları,	trafik	ışıkları,	mors	alfabesi	vs.

 c. Görsel göstergeler (ikon): Dili	kullanmadan,	bilgi	ve	 ileti	aktaran	en	basit	

araçlardır.	Temelde	benzerlik	ilişkisi	vardır.	Fotoğraf,	resim,	arma,	şemalar,	

portre,	oyuncak	bebek,	kroki	vs.

 d. Simge : Gösteren	 ile	 gösterilen	 arasında	 sürekliliğini	 koruyan	 uzlaşmaya	

bağlı,	 soyut	 ve	 sayılamayan	 bir	 tek	 gösterileni	 işaret	 eden	 göstergelerdir.	



33

1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

Zeytin	dalı	(barış)	kum	saati	(zaman),	terazi	(adalet)	vs.

ETKİNLİK - 5

1. Aşağıdaki belirtilerde verilen gösterenlerin gösterilenlerini boşluklara yazınız.

 1. 2.

3. 4.

2. Gazetede bir köşe yazarının “Türkiye’de	Trafik	Kazaları	Artıyor” başlıklı yazısı için iletişim ögelerini belirleyi

niz.

 

Gönderici:

İleti:

Al›c›:

Dönüt:

Bağlam:

Kod:

Kanal:

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

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

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

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

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

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

.....................................................
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Bir yazıda ya da konuşmada dil 
birden çok işleviyle kullanılabi-
lir.

Uyarı

Dil, insanların zamanın ve dün- 
yanın sınırlılıklarından uzakla-
şarak bir kültür yaratmalarına 
yardımcı olur.

Uyarı

Kültür ancak dil yardımıyla var- 
lığını sürdürür.

Uyarı

Göndericilik
İşlevi

Heyecan
Bildirme İşlevi

Alıcıyı Harekete
Geçirme İşlevi

Dil Ötesi
İşlevi

Şiirsel
İşlevi

Kanalı Kontrol
İşlevi

DİLİN İŞLEVLERİ

1. Gön de ri ci lik (Gön der ge sel) İş le vi: Bir	 ile	ti,	 di	lin	 gön	der	ge	yi	 ol	du	ğu	 gibi	

anlatması	için	dü	zen	le	ne	rek	oluş	tu	rul	muş	sa	dil	gön	de	ri	ci	lik	iş	le	viy	le	kul	la	nıl	mış-

tır.	Bu	na	di	lin	bil	gi	ver	me	iş	le	vi	de	di	ye	bi	li	riz.	Bu	iş	lev	nes	nel	an	la	tı	lar	da,	ga	ze	te	

ha	ber	le	rin	de,	bi	lim	sel	ya	zı	lar	da	kar	şı	mı	za	çı	kar.

 

 Ör nek:

 Edebiyat	bir	yaratımdır.	gerçeğin	yazarın	gözüyle	yorumlanıp	aktarılmasıdır.

2. He ye can Bil dir me İş le vi: Bir	ile	ti	gön	de	ri	ci	nin	ile	ti	nin	ko	nu	su	kar	şı	sın	da	ki	duy-

gu	ve	he	ye	can	la	rı	di	le	ge	tir	mek	ama	cıy	la	oluş	tu	rul	muş	sa	he	ye	ca	na	bağ	lı	iş	lev	de	

kul	la	nıl	mış	tır.	Gön	de	ri	ci	ile	ti	şim	de	bu	lu	nur	ken	“iyi,	kö	tü,	çe	ki	ci,	iti	ci,	gü	zel,	çir	kin”	

gi	bi	de	ğer	yar	gı	la	rı	nı	anlatan	gös	ter	ge	ler	kul	la	nır	sa	di	li	he	ye	ca	na	bağ	lı	iş	le	vin	de	

kul	lan	mış	olur.	Öz	nel		be	tim	le	me	ler	de,	li	rik	şi	ir	ler	de	eleş	ti	ri	ya	zı	la	rın	da	bu	iş	lev-

den	ya	rar	la	nı	lır.

 Ör nek:

 Dün	sahilden	eve	gitmek	istedim.	Ne	büyük	hata	yapmışım.	Bu	saatte	ne	diye	

sahile	çıkmayı	göze	alırsın.	Bu	nasıl	trafik	ya	Rabbi!	Saatlerce	yol!	teptim	o	tra-

fikte.	

3. Alı cı yı Ha re ke te Ge çir me İş le vi:	Bir	ile	ti	alı	cı	yı	eyleme	ge	çir	mek	üze	re	dü	zen-

len	miş	se	di	li	 alı	cı	yı	ha	re	ke	te	ge	çir	me	 iş	le	vin	de	kul	la	nıl	mış	tır.	Amaç	alı	cı	da	bir	

tep	ki	ve	dav	ra	nış	de	ği	şik	li	ği	ya	rat	mak	tır.	Bir	çeşit	alıcıya	çağrı	işlevindedir.	Si	ya-

si	söy	lev	lerde,	el	ilan	la	rında,	ye	mek	ta	rif	le	rinde,	rek	lam	me	tin	le	rinde	dil	bu	iş	le-

viy	le	kul	la	nı	lır.

 Ör nek:

 Bu	konu	hepimizi	 ilgilendiriyor.	Bu	konuyu	dikkatle	dinleyin.	Gerekli	notlarınızı	

alın	ki	evde	tekrar	etme	şansınız	olsun.
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Sıra Sende

Aşağ›daki şiiri okuyarak bu 
şiirde dilin hangi işlevde kul- 
lan›ld›ğ›n› nedenleriyle belir- 
tiniz.

SERENAD

Yeflil pencerenden bir gül at 

bana,

Ifl›klarla dolsun kalbimin içi.

Geldim iflte mevsim gibi kap›na

Gözlerimde bulut, saçlar›mda 

çiğ.

Aç›lan bir gülsün sen yaprak 

yaprak

Ben aflk›mla bahar getirdim 

sana

Tozlu yollar›ndan geçtiğim uzak

‹kliminden flark›lar getirdim 

sana.

fieffaf damlalarla titreyen, ağ›r,

Koncan›n alt›nda bükülmüfl her 

sak

Senin için dallardan süzülen ›t›r,

Senin için karanfil, yasemin, 

zambak...

Bir kufl sesi gelir dudaklar›n- 

dan;

Gözlerin, gönlümde açan ner- 

gisler,

Düflen öpüfllerdir dudaklar›n- 

dan

Mor akasyalarda ürperen se- 

her.

Pencerenden bir gül att›ğ›n 

zaman

Ifl›kla dolacak kalbimin içi.

Geçiyorum mevsim gibi ka- 

p›ndan

Gözlerimde bulut, saçlar›mda 

çiğ.

            Ahmet Muhip Dıranas

4. Dil Öte si İş le vi: Bir	ile	ti	dil	le	il	gi	li	bil	gi	ver	mek	üze	re	dü	zen	le	nir	se	o	ile	ti	de	dil,	dil	

öte	si	iş	lev	de	kul	la	nıl	mış	tır.	Ör	ne	ğin	“var	lık	la	rı	ni	te	le	yen	ya	da	be	lir	ten	söz	cük	le	re	

sı	fat	de	nir”	cüm	le	sin	de	dil,	dil	öte	si	iş	le	viy	le	kul	la	nıl	mış	tır.	Da	ha	çok	bi	lim	sel	ya-

zı	lar	da,	öğ	re	ti	ci	amaç	lı	ko	nuş	ma	lar	da	kar	şı	mı	za	çı	kar.

 Ör nek:

 Türçe	sözcüklerin	sonunda	bulunan	p,	ç,	t,	k	sesleri	ünlüyle	başlayan	bir	ek	al-

dığında	yumuşar.

5. Şi ir sel İş le vi: Bir	ile	ti	nin	ile	ti	si	ken	di	sin	de	ise	dil	şi	ir	sel	iş	le	vin	de	(po	etik)	kul	la	nıl-

mış	olur.	Dil,	şi	ir	sel	iş	le	vin	de	kul	la	nıl	dı	ğın	da	ile	ti	nin	ilet	mek	is	te	di	ği	ile	ti	nin	ken	di-

sin	de	aran	ma	lı	dır.	Bu	du	rum	da	ile	ti	ken	di	dı	şın	da	her	han	gi	bir	şe	yi,	her	han	gi	bir	

ol	gu	yu	yan	sıt	maz.	Ob	je	ile	ti	nin	ken	di	si	dir.	An	cak	bu	ile	ti	nin	in	san	dan,	ha	yat	tan	

ve	ya	şa	nı	lan		dün	ya	dan	so	yut	lan	ma	sı	de	ğil	dir.	Bu	ra	da	sa	na	ta	öz	gü	bir	ger	çek	lik	

var	dır.	 Di	lin	 bu	 iş	le	viy	le	 kul	la	nıl	dı	ğı	 me	tin	ler	de	 gön	de	ri	ci	 (şa	ir,	 ya	zar)	 alı	cı	da	

(okur)	his	set	tir	mek	is	te	di	ği	et	ki	le	ri	uyan	dır	mak	için	di	li	is	te	di	ği	gi	bi	kul	la	nır.

 

 Ör nek:

 yolumdan	çekil	yavrum

	 	bağlasalar	durmam

	 demir	asa,	demir	çaçarık	dedim	

	 neyleyeyim!	

	 yolculuk	dedim...

    Atilla İlhan

6. Ka na lı Kont rol İş le vi: Bir	ile	ti	ka	na	lın	ile	ti	yi	ilet	me	ye	uy	gun	olup	ol	ma	dı	ğı	nı	öğ-

ren	mek	ama	cıy	la	dü	zen	len	miş	se	dil,	ka	na	lı	kont	rol	et	me	iş	le	vin	de	kul	la	nıl	mış	tır.	

Bu	iş	lev	de	ile	ti	nin	içe	ri	ğin	den	çok	ile	ti	şi	min	de	vam	et	ti	ril	me	si	ol	gu	su	ağır	ba	sar.	

“Söy	le	dik	le	rim	an	la	şıl	dı	mı?”,	“Se	sim	ge	li	yor	mu?”	gi	bi	ifa	de	ler	de	dil	ka	na	lı	kont-

rol	et	me	iş	le	viy	le	kul	la	nıl	mış	tır.	Uzun	söy	lev	ler	de,	tö	ren	ler	de,	ai	le	ya	kın	la	rı	ara-

sın	da	ki	ko	nuş	ma	lar	da	di	lin	ka	na	lı	kont	rol	iş	le	vi	ni	yan	sı	tan	ile	ti	le	re	sık	ça	rast	la	nır.

 Ör nek:

 Söylediklerim	sizi	de	ilgilendiriyor	mu?
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ETKİNLİK - 6

 

 Aşağıdaki bilgilerden doğru ve yanlış olanları belirleyiniz.

       

1) Bilgiyi	 üretme,	 aktarma	ve	anlamlandırma	sürecine	 iletişim	denir.

2) İletişimde,	 anlatmak	 istediğimiz,	 bildirmek	 istediğimiz	mesaj	 iletidir.

3) İletilerin	 kullanıldığı	 somut	 araçlara	 kod	denir.

4) Kendi	dışında	bir	 başka	şeyi	gösteren,	düşündüren,	onun	yerini	 alabilen	nesne,	görünüş	ya	da	
olguya	gösterge	denir.

5) Amacı	 olmayan,	 istem	dışı	 gelişen	doğal	 göstergeye	belirtke	denir.

6) Bir	dilin	metinlerle	 izlenemeyen	karanlık	dönemlerinde	kendisinden	ayrılan	kollarına	 lehçe	denir.

7) Kullanılan	ortak	dilden	ayrı	olarak	aynı	meslek	veya	topluluktaki	 insanların	kullandığı	özel	dil	ya	
da	 söz	dağarcığına	dil	 biliminde	argo	denir.

8) Bir	 iletinin	 iletisi	 kendisinde	 ise	dil	 şiirsel	 işlevde	 kullanılmıştır.

9) Bir	 ileti	dille	 ilgili	bilgi	vermek	üzere	düzenlenmişse	 iletide	dil,	göndergesel	 işlevde	kullanılmıştır.

10) İletişimin	gerçekleştiği	 ortama	kanal	 denir.

ETKİNLİK - 7

 Aşağıdaki kavramları ait oldukları görsellerle eşleştiriniz.

 

a.

1.  Belirti 2.  Belirtke

b.

3.  İkon

c.

4.  Simge

d.
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1. Aşa ğı da ki ler den han gi si “ede	bi	yat”	kav ra mıy la il

gi li de ğil dir?

	 A)	 Ya	za	rın	ye	tiş	ti	ği	top	lu	mu	yan	sı	tır.

	 B)	 Ya	za	rın	yo	ru	mu	nu	yan	sı	tır.

	 C)	 Gü	zel	ve	et	ki	le	yi	ci	bir	üs	lu	ba	sa	hip	tir.

	 D)	 Mal	ze	me	si	dil	dir.

	 E)	 Asıl	ama	cı	ya	rar	lı	ol	mak	tır.

 

2.  Aşa ğı da ki ler den han gi si yal nız ca gü zel sa nat la

rın türlerini kap sa mak ta dır?

	 A)	 Ba	kır	iş	le	me	-	ti	yat	ro	-	ede	bi	yat	-	re	sim

	 B)	 Ope	ra	-	ti	yat	ro	-	kun	du	ra	cı	lık	-	dans

	 C)	 Si	ne	ma	-	re	sim	-	mü	zik	-	oy	ma	cı	lık

	 D)	 Ba	le	-	mü	zik	-	ti	yat	ro	-	re	sim

	 E)	 Mü	zik	-	ba	le	-	si	ne	ma	-	ku	maş	bo	ya	ma

3.  Aşa ğı da ki ler den han gi si gü zel sa nat la rın özel lik

le rin den de ğil dir?

	 A)	 İn	san	lar	da	coş	ku	ve	es	te	tik	haz	uyan	dı	rır.

	 B)	 Sa	nat	çı	nın	yo	ru	muy	la	biçimlenir.

	 C)	 El	becerisi	ve	alışkanlıkla	kazanılan	ustalıktır.

	 D)	 İn	sa	nın	ken	di	ni	ifa	de	etme	bi	çi	mi	dir.

	 E)	 Sa	nat	çı	nın	ya	ra	tı	cı	lı	ğı	nın	ürü	nü	dür.

4. 	 Bir	ya	zar,	ya	pı	tın	da	kah	ra	man	la	rın	olay	la	rı	nı	an	la	tır-

ken	ruh	sal	du	rum	la	rı	nı	da	an	la	tır.	Bu	ne	den	le	ya	zar	

- - - -	bi	li	min	den	ya	rar	la	na	bi	lir.

 Bu cüm le de boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler den 

han gi si ge ti ril me li dir?

	 A)	sos	yo	lo	ji	 	 B)	ta	rih

	 C)	psi	ko	lo	ji	 	 D)	fel	se	fe

	 	 	 E)	coğ	raf	ya

5.  Dille ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır?

	 A)	 İn	san	lar	ara	sın	da	ile	şi	ti	mi	sağ	lar.

	 B)	 Kül	tür	alış	ve	ri	şi	ni	sağ	lar.

	 C)	 Edebî	eser	le	rin	ana	mal	ze	me	si	dir.

	 D)	 Ulusal	bir	lik	ve	be	ra	ber	li	ği	sağ	lar.

	 E)	 Bilimin	gelişmesine	yardım	eder.

 6. Söz	lü	ve	ya	zı	lı	bü	tün	ede	bi	yat	ürün	le	ri,	kendi	dö	ne-

mi	nin	ya	şan	tı	sı	nı,	özel	lik	le	ri	ni	yan	sıt	tı	ğı	için	- - - -	bi-

li	mi	için	bil	gi	ve	bel	ge	ni	te	li	ği	ta	şır.

 Bu cüm le de boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler den 

han gi si ge ti ril me li dir?

	 A)	biyoloji	 	 B)	fel	se	fe

	 C)	psi	ko	lo	ji	 	 D)	sos	yo	lo	ji

	 	 	 E)	tarih

7. •	 Tiyatro

	 •	 Heykel

	 •	 Müzik

	 •	 Resim

	 •	 Dans

 Yukarıdaki güzel sanat dalları sınıflandırılmasına 

göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

	 A)	Müzik	 B)	Heykel	 	 C)	Resim

	 	 	 D)	Dans	 	 E)	Tiyatro

8. Kelebek	kozası	- - - -  sanat	olarak	kabul	edilemez.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	 insan	dışındaki	bir	varlık	yaptığı	için

	 B)	 biyoloji	biliminin	alanına	girdiği	için

	 C)	 yarar	amacı	taşıdığı	için

	 D)	 farklı	malzemelerden	yapıldığı	için

	 E)	 sanat	amacı	güdülmeden	yapıldığı	için
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9. Bir haritada kullanılan renkler iletişimin hangi 

ögesi ile ilgilidir?

	 A)	Gönderici	 B)	Alıcı	 	 C)	Kanal

	 	 	 D)	Bağlam		 E)	Dönüt

10. Belli	bir	amacı	olmayan,	kendiliğinden	ortaya	çıkan	

doğal	göstergelere	- - - - denir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisinin getirilmesi uygundur?

	 A)	belirtke	 B)	ikon	 	 C)	belirti

	 	 	 D)	simge	 	 E)	bağlam

11. Polisin bir dükkânda hırsızlık yapan gence “Ellerini	

kaldır!”	demesi dilin aşağıdaki işlevlerinden hangi

sine örnektir?

	 A)	 Kanalı	kontrol	işlevi

	 B)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi

	 C)	 Heyecan	bildirme	işlevi

	 D)	 Göndergesel	işlevi

	 E)	 Dil	ötesi	işlevi

12. I.	 Gönderici	tarafından	alıcıya	yollanan	ve	özel	bir	

anlamı	olan	söz

	 II.	 Göndericinin,	iletiyi	yollamak	istediği	varlıktır.

	 III.		Belirli	kuralları	olan,	bilenlerin	anlayacağı	kodla-

ma	sistemi

	 IV.	Sözcüklerin	 veya	 cümlelerin	 bir	 bütün	 içindeki	

konumudur.

 Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangi

si hakkında bilgi verilmemiştir?

	 A)	Alıcı		 B)	Kanal	 	 C)	Şifre

	 	 	 D)	Bağlam		 E)	İleti

13. Aşağıdakilerden hangisi görsel gösterge örneği 

değildir?

	 A)	Karikatür	 B)	Fotoğraf		 C)	Heykel

	 	 	 D)	Oyuncak	 E)	Sözcük

14. İletişimde	gönderici	ve	alıcı	arasında	ilişkiyi	sağlayan	

bir	kanal	bulunur	ve	bu	kanaldan	bir	şifre	aracılığıyla	

ileti	 gönderilir.	 İletinin	üretildiği	 şifreleme	sistemine	

- - - - 	denir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	alıcı	 	 B)	kod	 	 C)	ileti

	 	 	 D)	bağlam		 E)	kodlama

15. Dilimizde	 çekim	 ekleri	 yapım	 ekinden	 sonra	 gelir,	

kökle	yapım	ekinin	oluşturduğu	bütüne	gövde	denir.

 Bu cümlede dil, hangi işleviyle kullanılmıştır?

	 A)	 Kanalı	kontrol	işlevi

	 B)	 Şiirsel	işlevi

	 C)	 Dil	ötesi	işlevi

	 D)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi

	 E)	 Heyecan	bildirme	işlevi

16. İşitme,	görme,	dokunma,	koklama	ve	tat	alma	ile	il-

gili	 duyu	 organlarını	 uyarabilecek	 ve	 belli	 fiziksel	

özellikleri	olan	araçlara	- - - - denir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	kanal	 B)	iletici	 	 C)	bağlam

	 	 	 D)	kodlama	 E)	dönüt

17. Bulutlu	hava,	yağmurun	yağacağı	anlamına	gelir.

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisine örnektir?

	 A)	Belirti	 B)	İkon	 	 C)	Belirtke

	 	 	 D)	Simge	 	 E)	Bağlam
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ÇÖZÜMLER

1. Ede	bi	yat	gü	zel	sa	nat	la	rın	bir	ko	lu	dur	ve	ama	cı	ya	rar-

lı	ol	mak	de	ğil	dir,	güzellik	yaratmaktır.

YANIT E
 

2.	 A’da	bakır	işleme,	B’de	kun	du	ra	cı	lık,	C’de	oy	ma	cı	lık,	

E’de	ku	maş	bo	ya	ma	ya	rar	ama	cı	na	yö	ne	lik	ol	du	ğu	

için	za	na	attır.

YANIT D

3. 	 El	 becerisi	 ve	 alışkanlıkla	 kazanılan	 ustalık	 güzel	

sanatlar	değil	zanaatlardır.

YANIT C

4.	 İn	san	dav	ra	nış	la	rı	nı	göz	lem	le	yen	bi	lim	da	lı	“psi	ko	lo-

ji”	ol	du	ğun	dan	ede	bi	ya	tın	psi	ko	lo	jiy	le	iliş	ki	si	var	dır.

YANIT C

5.  Dil,	bilimin	gelişmesine	katkı	sağlayamaz	ama	bilim-

sel	buluşların	duyurulmasına	katkı	sağlar	an	cak	ta	ri-

hî	olay	la	rın	son	ra	ki	ku	şak	la	ra	ak	ta	rı	mın	da	bir	araç	tır.	

YANIT E

6. 	 Ede	bi	yat	geç	miş	ya	şa	mı	mı	za	da	ışık	tut	tu	ğu	için	ta-

rih	bi	li	mi	için	önem	li	dir.

YANIT E

7. Tiyatro	ve	dans	ritmik	sanatlar,	heykel	ve	resim	plas-

tik	sanatlar,	müzik	fonetik	sanatlardandır.

YANIT A

8. Güzellik	yaratma	amacı	taşımayan	içgüdüsel	olarak	

doğan	doğal	güzellikler	sanat	eseri	değildir.

YANIT E

9. İletinin	 üretildiği	 şifreleme	 sistemine	 “kod”	 denir.	

Haritadaki	 renkler	 de	 bilenlerin	 anlayabileceği	 bir	

şifreleme	sistemidir.

YANIT D

10. Amacı	olmayan	kendiliğinden	istem	dışı	gerçekleşen	

doğal	göstergelere	“belirti”	denir.

YANIT C

11. Alıcıyı	 bir	 davranışa,	 tepkiye	 yönelten	 dil	 işlevine	

“alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi”	denir.

YANIT B

12. I.	 cümlede,	 “ileti”	 II.	 cümlede	 “alıcı”	 III.	 cümlede	

“şifre”,	IV.	cümlede	“bağlam”	tanımlanmıştır.

YANIT B

13. Dil	 kullanmadan	 ileti	 aktaran	 görüntüsel	 (ikonik)	

göstergeler	 dil	 dışı	 göstergelerdir.	 Sözcüklerse	 dil	

göstergesidir.

YANIT E

14. Bu	parçada	“kod”	tanımlanmaktadır.

YANIT B

15. Dille	 ilgili	 vermek	 üzere	 düzenlenen	 iletide	 dil	 “dil	

ötesi	işlevinde”	kullanılır.

YANIT C

16. Bu	cümlede	kanal	tanımlanmaktadır.

YANIT A

17. Havanın	bulutlanması	yağmur	yağacağının	belirtisi-

dir.

YANIT A
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1.  Sanatın ve bilimin tanımını yaparak aralarındaki farkları yazınız.
 

2. Sanatçı (sanatkâr) ve zanaatkâr arasındaki farkları örneklerle açıklayınız.
 

3. Edebiyat nedir? Dil ile edebiyat arasında nasıl bir ilişki vardır? 
 

4. Edebiyat hangi bilim dallarıyla ilişkilidir?
 

5. Dili tanımlayarak dilin toplum yaşamındaki önemini yazınız.
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6. İletişim nedir? Açıklayınız.
 

7. İletişimde yer alan ögeleri yazınız.
 

8. Kod nedir? Örnekler vererek açıklayınız.
 

9. İletişimde yazı, söz ya da davranışla gönderilen bilgiye ne ad verilir? Açıklayınız.
 

10. Gösterge nedir, kaça ayrılır?
 

11. İletişim hangi ihtiyaçtan doğmuştur? İletişim kurmadan yaşamak mümkün müdür?
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12. Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır? Yazınız.

 •		Eyvah,	çocuk	yola	doğru	koşuyor!

	 •		Lütfen,	sessiz	olur	musunuz?

	 •		Su	yüz	derecede	kaynar.

	 •		Yapım	ekleri	sözcüklerin	anlamını	ya	da	türünü	değiştirir.

 

13. “Ağır” ve “açık” sözcüklerini farklı bağlamlarda birer cümlede kullanınız.
 

         

14. Gösteren ve gösterilen terimlerini örnek vererek açıklayınız.
 

15. Dilin heyecana bağlı işlevini örnek vererek açıklayınız.
 

16. Standart dil, argo, jargon hakkında bilgi veriniz.
 



TEST - 1

43

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

1. “Güzel	 sanatlar”la ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

	 A)	 Güzel	sanatların	amaçlarından	biri	de	bilgi	ver-

mek,	öğretmektir.

	 B)	 Kullandıkları	malzemelere	göre	sınıflandırılır.

	 C)	 Sanatçı	 ele	 aldığı	 konuyu	 kendi	 bakış	 açısına	

göre	yorumlar.

	 D)	 Güzel	sanatlar	insanın	duygusal	ihtiyaçlarından	

doğmuştur.

	 E)	 Güzel	 sanatlar,	 insanda	 estetik	 duygusunu	

geliştirir.

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

	 A)	 İnsanın	 olduğu	 yerde	 sanat	 da	 vardır	 çünkü	

sanat	insanın	varlık	koşullarındandır.

	 B)	 Sanatın	 temelinde	 insan	 sevgisi,	 hoşgörü	 ve	

yaratma	özgürlüğü	vardır.

	 C)	 Edebiyat,	 malzemesi	 dil	 olan	 bir	 güzel	 sanat	

etkinliğidir.

	 D)	 Sanatın	 amacı	 insanlarda	 güzel	 duygular	

uyandırmaktır.

	 E)	 Sanat	 değeri	 taşıyan	 bir	 eserden	 herkes	 aynı	

sonuçları	çıkarır.

3. Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkili olmasının 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Edebiyatın	tek	başına	insanı	anlatmada	yetersiz	

olması

	 B)	 Edebiyatın	gerçeklikten	koptuğunda	ilgi	çekme-

mesi

	 C)	 Edebiyatın	 ve	 diğer	 bilim	 dallarının	 temelinde	

insan	olması

	 D)	 Edebiyatın	 gerçek	 ya	 da	 gerçeğe	 yakın	 yapıl-

mak	istenmesi

	 E)	 Edebiyatın	imgelerle	ağırlaşan	dilinin	anlaşılma-

sının	sağlanması

4. Aşağıdakilerden hangisi Edebî metinlerin ayırıcı 

özelliğidir?

	 A)	 Nesnel	olmaları

	 B)	 Toplumsal	konuları	ele	almaları

	 C)	 Yazım	ve	noktalama	kurallarına	uymaları

	 D)	 Kurmaca	olmaları

	 E)	 Yol	gösterici	olmaları

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “edebiyat”	

kavramıyla ilgili yanlış bilgi vardır?

	 A)	 Edebiyat	 sadece	 yazılı	 kaynaklarla	 sınırlı	

değildir.

	 B)	 Edebiyat	doğruyu	öğretme	amacında	değildir.

	 C)	 Edebiyatın	en	önemli	malzemesi	dildir.

	 D)	 Edebiyat	bilimsel	dil	ve	düşünceye	dayalıdır.

	 E)	 Edebiyat	yazarın	yorumunu	yansıtır.

6. Evrenin	 ya	 da	 olayların	 bir	 bölümünü	 konu	 olarak	

seçen,	deneysel	yöntemlerle	ve	gerçekliğe	dayanarak	

yasalar	 çıkarmaya	 çalışan	 düzenli	 bilgiye	 

- - - -		denir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	bilim		 B)	tarih	 	 C)	felsefe

	 	 	 D)	sosyoloji	 E)	sanat

7. •	 Mimari

	 •	 Edebiyat	

	 •	 Hat

	 •	 Müzik

	 •	 Opera

 Yukarıda verilen güzel sanatlar sınıflandırılması

na göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

	 A)	Mimari	 B)	Edebiyat		 C)	Hat

	 	 	 D)	Müzik	 	 E)	Opera
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

8. Aşağıdakilerden hangisinde sadece dramatik 

(ritmik) sanatlar verilmiştir?

	 A)	 Müzik	-	tiyatro	-	dans	-	bale

	 B)	 Opera	-	müzik	-	tiyatro	-	bale

	 C)	 Edebiyat	-	müzik	-	dans	-	opera

	 D)	 Bale	-	tiyatro	-	sinema	-	dans

	 E)	 Resim	-	müzik	-	edebiyat	-	sinema

9. Aşağıdakilerden hangisi görsel (plastik) sanat

lardan değildir?

	 A)	Mimari	 B)	Resim	 	 C)	Sinema

	 	 	 D)	Hat	 	 E)	Heykel

10. Aşağıdakilerden hangisi “güzel	 sanatlar”ın özel

liklerinden değildir?

	 A)	 Amacı	doğruluk	ve	fayda	değil,	güzelliktir.

	 B)	 Sanatçının	yorumuyla	ortaya	çıkar.

	 C)	 Görsel,	 işitsel,	 dramatik	 ve	 plastik	 sanatlar	 ol-

mak	üzere	dörde	ayrılır.

	 D)	 Yaratıcılık	ön	plandadır.

	 E)	 Estetik	bir	değer	taşır.

11. Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan 

metinlerden değildir?

	 A)	Roman	 B)	Tiyatro	 	 C)	Masal

	 	 	 D)	Öykü	 	 E)	Şiir

12. Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan 

değildir?

	 A)	Hat	 	 B)	Resim	 	 C)	Mimari

	 	 	 D)	Müzik	 	 E)	Heykel

13. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar içinde 

yer almaz?

	 A)	Kuyumculuk	 B)	Mimarlık		 C)	Heykel

	 	 	 D)	Müzik	 	 E)	Resim

14. Bir	yazıyı	biçim,	anlatım	ve	noktalama	özellikleriyle	

oluşturan	sözcüklerin	bütününe	- - - -	denir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	edebî	metin	 B)	metin

	 C)	sanat	 	 D)	dil

	 	 	 E)	şiir

15. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

	 A)	 Edebiyat,	bir	fonetik	sanat	türüdür.

	 B)	 Edebiyatın	tarih,	psikoloji,	sosyoloji,	 felsefe	gibi	

alanlarla	önemli	ilişkisi	vardır.

	 C)	 Bir	toplumun	yaşamı	algılama	biçimi	dilini	etkile-

mez.

	 D)	 Bir	edebî	metin	yazıldığı	dönemin	kültürel	özel-

liklerini	yansıtır.

	 E)	 Edebî	metnin	amacı	öğretmek	değil;	sezdirmek,	

hissettirmek,	çağrıştırmaktır.	
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TEST - 2 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

1. Aşağıda “iletişim” ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır?

	 A)	 Anlatmak	 istediğimiz,	 bildirmek	 istediğimiz	 her	

şey	iletidir.

	 B)	 İletilerin	kullanıldığı	somut	araçlara	kanal	denir.

	 C)	 Kendi	 dışında	 bir	 başka	 şeyi	 gösteren,	 dü-	

şündüren,	 onun	 yerini	 alabilen	 nesne,	 görünüş	

ya	da	olguya	gönderici	denir.

	 D)	 Bir	göstergenin	gerçek	dünyadaki	karşılığı	gön-

dergedir.

	 E)	 Her	iletişimde	bir	gönderici	ile	bir	alıcı	vardır.

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden 

biridir?

	 A)	Belirti		 B)	Belirtke	 	 C)	Simge

	 	 	 D)	Dönüt	 	 E)	Gönderge

3. “Bana	bir	bardak	su	verir	misin?”	şeklindeki	bir	 ile-

tinin	 alıcısının	 zihninde	 çeşitli	 özellikleriyle	 bir	

bardağın	içinde	su	görüntüsü	oluşuyor.	Bu	iletişimde	

kişinin	zihninde	oluşan	bir	bardak	su	görüntüsü	dil	

biliminde	bir	- - - -  olarak	kabul	edilir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	 gösterilen

	 B)	 gönderge

	 C)	 gösterge	

	 D)	 simge

	 E)	 gösteren

4. İletişim sırasında karşı tarafa gönderilen ses, 

söz, yazı ya da davranışa ne ad verilir?

	 A)	Kanal	 B)	Dil	 	 C)	Gönderici

	 	 	 D)	Belirti	 	 E)	İleti

5. Bir	 çikolata	 reklamında	 çikolata	 tanıtılır	 ve	 alıcı	

güdülenerek	 alıcının	 o	 çikolatayı	 satın	 alması	

sağlanır.

 Buna göre bu çikolata reklamında dil hangi 

işleviyle kullanılmış olur?

	 A)	 Heyecana	bağlı	işleviyle

	 B)	 Kanalı	kontrol	işleviyle

	 C)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işleviyle

	 D)	 Dil	ötesi	işleviyle

	 E)	 Şiirsel	işleviyle

6. Nesnelerin	dildeki	karşılığına	- - - -,	gerçek	dünya-

daki	karşılığına	ise	- - - -  	denir.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

	 A)	 gösterge	-	gönderge

	 B)	 kanal	-	gönderge

	 C)	 gösterge	-	bağlam

	 D)	 ileti	-	dönüt

	 E)	 kanal	-	gönderici

7. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögeleri arasında 

yer almaz?

	 A)	Kaynak	 B)	Alıcı	 	 C)	İleti

	 	 	 D)	Gösterge	 E)	Kanal

8. Adların	yerine	geçen	sözcüklere	zamir	denir.

 Bu cümlede dil hangi işlevinde kullanılmıştır?

	 A)	 Dil	ötesi	işlevinde

	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevinde

	 C)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevinde

	 D)	 Heyecana	bağlı	işlevinde

	 E)	 Göndergesel	işlevinde

9. Bir	radyonun	ses	ayarının	gidip	gelmesi,	çıkan	ses-

lerin	anlaşılamaması	ve	cızırtıların	giderek	artması	

radyonun	bozulduğunun	göstergesidir.	

 Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir?

	 A)	Kod	 	 B)	İkon	 	 C)	Belirti

	 	 	 D)	Simge	 	 E)	Bağlam
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10. 

 

 Bu trafik levhası hangi gösterge türüne örnek

tir?

	 A)	Belirti	 B)	Belirtke	 	 C)	İkon

	 	 	 D)	Simge	 E)	Gösterge

11. I.	 Sıfatlar,	 belirtme	 ve	 niteleme	 sıfatları	 olmak	

üzere	ikiye	ayrılır.

	 II.	 Ders	kitaplarını	açınız.

	 III.	 İstanbul	Türkiye’nin	en	kalabalık	şehridir.

 Numaralanmış cümlelerde dil sırasıyla hangi 

işlevlerde kullanılmıştır?

	 A)	 Dil	ötesi	işlevi	-	kanalı	kontrol	 işlevi	-	heyecana	

bağlı	işlev

	 B)	 Göndergesel	işlevi	-	şiirsel	işlevi	-	dil	ötesi	işlevi

	 C)	 Alıcıyı	 harekete	 geçirme	 işlevi	 -	 kanalı	 kontrol	

işlevi	-	göndergesel	işlevi

	 D)	 Dil	ötesi	işlevi	-	alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi	-	

göndergesel	işlevi

	 E)	 Göndergesel	 işlevi	 -	 alıcıyı	 harekete	 geçirme	

işlevi	-	kanalı	kontrol	işlevi

12. Akşam	yattığımızda	burnumuza	yanık	kokuları	geli-

yor.	Bir	anda	kalkıp	mutfağa	yöneliyoruz.	Bakıyoruz	

ki	elektrik	kaçağı	olmuş	ve	dolabın	örtüsü	tutuşmuş.

 Bu parçada “koku”	 dil açısından ne tür bir 

göstergedir?

	 A)	Simge	 B)	İkon	 	 C)	Alıcı

	 	 	 D)	Belirti	 	 E)	Belirtke

13. Aşağıdakilerden hangisi “dil	dışı	gösterge”	değildir?

 

	 A)	Belirti	 B)	Belirtke	 	 C)	İkon

	 	 	 D)	Simge	 	 E)	Sözcük

14. Pasta	yemeyi	çok	seven	Ayşe,	bir	gün	kendisi	pasta	

yapmaya	 karar	 verir.	 Çeşitli	 tarifler	 bulur.	 Gerekli	

malzemeleri	 temin	 eder.	 Fakat	 mutfak	 robotunun	

olmadığını	fark	eder.	Bunun	için	en	yakın	mağazaya	

giderek	 robot	 alır.	 Satıcı	 kız	 içindeki	 kullanma	

kılavuzunu	mutlaka	okumasını	söyler.

 Bu parçada satıcının sözünü ettiği kılavuzda dil 

hangi işleviyle kullanılmıştır?

	 A)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işleviyle

	 B)	 Kanalı	kontrol	işleviyle

	 C)	 Göndergesel	işleviyle

	 D)	 Dil	ötesi	işleviyle

	 E)	 Heyecana	bağlı	işleviyle

15. “Ordular	ilk	hedefiniz	Akdeniz’dir,	ileri!”

 Bu cümlede dil aşağıdaki işlevlerinin hangisinde 

kullanılmıştır?

	 A)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevinde	

	 B)	 Dil	ötesi	işlevinde		

	 C)	 Göndergesel	işlevinde

	 D)	 Kanal	kontrol	işlevinde

	 E)	 Şiirsel	işlevinde

16.	 •	 Sesim	arka	sıralara	kadar	geliyor	mu?
	 •	 Türkçede	ekler	yapım	ve	çekim	eki	olmak	üzere	

ikiye	ayrılır.
	 •	 Bugün	ne	kadar	güzel	olmuşsun!
	 •	 Bu	 hafta	 tüm	 Türkiye’de	 hava	 sıcaklıkları	

düşecek.
 Bu cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden 

hangisinin örneği yoktur?

	 A)	 Dil	ötesi	işlevi
	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevi
	 C)	 Heyecan	bildirme	işlevi
	 D)	 Göndergesel	işlevi

	 E)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi

17. Aşağıda verilenlerden hangisi bir simge 

değildir?

 A)	Kalem	 B)	Bayrak	 	 C)	Güvercin

	 	 	 D)	Terazi	 	 E)	Yanık	kokusu
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1. ÜNİTE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 9. Sınıf

Örnek

Çocuk	için	okuduğu	öykünün	

yazarı	 yoktur.	 Öykü	 vardır	

yalnızca.	Dondurma	gibi,	 çi-

kolata	gibi	yutulurcasına	 tut-

kuyla	tüketilen	öykü.	Yetişkin	

okur	ise	kendi	bireysel	dona-

nımı,	çağının	bakışı,	beğeni-

siyle	yaklaşır	her	yazın	türü-

ne.	Oyun	çağında	olan	çocuk,	

kurmaca	kişilerin	yerine	daha	

kolay	koyar	kendini;	Robinson	

Crusoe	 olur,	 Gulliver	 olur,	

kaptırır	kendini	öyküye,	ötesi	

onu	 pek	 ilgilendirmez	 Yetiş-

kinlerde	 kahramanla	 özdeş-

leşme,	 karmaşık	 alımlama	

sürecinin	 ancak	 bir	 yönü	

olabilir.

Bu parçanın anlatımında 

aşağıdakilerden hangisine 

başvurulmamıştır?

A)	 Açıklamaya

B)	 Karşılaştırmaya

C)	 Benzetmeye

D)	 Kişileştirmeye

E)	 Örneklemeye

 YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİ

	 Yazma,	duygu,	düşünce,	tasarı	ve	hayallerin	belirli	bir	düzene	uyularak	bütün-
lük	içinde	yazıya	aktarılmasıdır.	Yazma	işi	belirli	aşamalarla	oluşan	bir	süreçtir.	Bu	
sürecin	 aşamaları	 şöyle	 belirlenebilir.

1) Hazırlık: 
 Bu	aşama	ne	yazacağım	sorusunun	yanıtını	bulma	aşamasıdır.

	 -	 Konu

	 -	 Tema

	 -	 Amaç

	 -	 Hedef	kitle

	 -	 Yazının	türü

	 -	 Yazının	anlatım	biçimi

2) Planlama:  
	 -	 Ana	düşünce

	 -	 Yardımcı	düşünceler

	 -	 Yazıda	kullanılacak	düşünceyi	geliştirme	yolları

 DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI (TEKNİKLERİ)

	 Hangi	anlatım	biçimini	seçersek	seçelim,	gerçekte	amacımız,	düşündüklerimizi,	
duyduklarımızı	 ya	 da	 tasarladıklarımızı	 karşımızdakine	 iletmedir.	 Bu	 iletmeyi	 bazı	
yollara	 başvurarak	 sağlarız.	 Amacımızı	 gerçekleştirmek	 için	 başvurduğumuz	 bu	
yollara	 düşünceyi	 geliştirme	 yolları	 adı	 verilir.	 Hemen	 her	 türlü	 anlatım	 biçiminde	
bu	yolların	birinden	ya	da	birkaçından	yararlanabiliriz.	Düşünceyi	geliştirme	tekniklerinin	
en	önemlileri	 şunlardır:

 A)	 Tanımlama

 B)	 Tanık	 gösterme

 C)	 Örnekleme	

 D)	 Karşılaştırma

 E)	 Benzetme

 F)	 Somutlama

 G)	 Sayısal	 verilerden	 yararlanma

 H)	 İlişki	 kurma

 I)	 Sorulara	bağlama
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Örnek

Aşa ğı da ki cüm le le rin han

gi sin de so mut la ma ya baş

vu rul muş tur?

A)	 Kö	tü	lük,	 hiç	bir	 za	man	

bir	 in	sa	nın	 ya	şam	 gö-

rü	şü	ya	da	is	te	ği	ola	rak	

dü	şü	nü	le	mez.

B)	 La	mia,	ro	man	bo	yun	ca	

acı	ma,	 sev	gi,	 say	gı,	

hay	ran	lık	 duy	gu	la	rıy	la	

do	lu	dur.

C)	 Acı	ma,	dip	siz	ku	yu	la	ra	

atı	lan	 taş	gi	bi	dir,	 ru	hu-

mu	zun	 de	rin	li	ği	ni	 gös-

te	rir.

D)	 Ya	şam	 ye	nik	le	ri	nin,	

top	lum	 kur	ban	la	rı	nın	

bi	yog	ra	fi	le	ri	 eş	siz	 ro-

man	ko	nu	la	rı	dır.

E)	 Ço	cuk	lar	da,	 bü	yük	 in-

san	lar	da	gö	rü	len	bü	tün	

duy	gu	lar	 fark	lı	 bi	çim-

ler	de	var	dır.

Çözüm

Ya	zar,	 “C”	 se	çe	ne	ğin	de	

ben	zet	me	 yo	luy	la	 bir	 so-

mut	la	ma	 yap	mış	tır.	 Ya	zar,	

“acı	ma”	 duy	gu	su	nu,	 dip	siz	

ku	yu	la	ra	 atı	lan	 bir	 “ta	şa”	

ben	ze	te	rek	dü	şün	ce	yi	da	ha	

inan	dı	rı	cı,	 da	ha	 gö	rü	nür	

kıl	mış	tır.

YA NIT C

 A) TANIMLAMA
	 Bir	 kavramın	 temel	 niteliklerini	 belirleyerek,	 ne	 olduğunu,	 ne	 işe	 yaradığını	
ortaya	koyarak	anlatma	yöntemidir.	Bir	kavramı	diğer	kavramlardan	ayırır,	o	kavramı	
belirler.

	 Tanımlama	bilimsel	 bir	 bakışla	 yapılabileceği	 gibi	 öznel	 bakışla	 da	 yapılabilir.

 Tanımlama Örnek
 “Bilmiyorum”	diyen	ama	neden	bilmediğini	 söyleyebilen	 kişidir	 aydın.	

	 "Şair	 bir	 duygu	adamı	olduğu	 kadar	 düşünce	adamıdır	 da."

 B) TANIK GÖSTERME - ALINTI YAPMA

	 Ortaya	 atılan	 bir	 düşünceyi	 kanıtlayabilmek,	 inandırıcı	 kılmak	 amacıyla,	 o	 al-
anda	uzmanlaşmış,	 söz	 sahibi	 kişilerin,	 kurumların	 düşüncelerine	başvurmaktır.

	 Tanık	gösterme	biçimindeki	anlatımda,	önce	kendi	görüşlerimizi	ortaya	koyarız.	
Bu	 görüşleri	 destekleyen,	 kanıtlayan,	 doğrulayan	 uzman	 kişi	 ya	 da	 kuruluşların	
görüşlerinin	 tanıklığına	başvururuz.

	 Dille	 kültür	 iç	 içedir.	Biri	 olmadan	öteki	 de	olmaz.	Yumurta	 ile	 tavuk	gibi	 Ziya	
Gökülp,	 “Dil,	 kültürün	en	 temel	 unsurudur.”	 der.

 C) ÖRNEKLEME

	 Bir	düşüncenin	bellekte	daha	belirgin	bir	duruma	getirilmesi	ya	da	somutlaştırılarak	
anlatılmasıdır.	 Yazar,	 bu	 yöntemle	 düşüncesini	 daha	 güçlü	 ve	 görünür	 duruma	
getirmiş	 olur.

	 Ülkemizde	 farklı	 coğrafyalarda	 hatta	 şehirlerde	 ve	 köylerde	 dili	 	 kullanma	
biçimi	 farklılaşır.	 Karslı	 Azeri	 “Gelebilmirem.”	 derken	 Karadenizli	 “Celemeyurum.”	
der.

 D) KARŞILAŞTIRMA

	 İki	 varlık,	 iki	 kavram	 veya	 iki	 durum	 arasındaki	 benzerlik	 ve	 farklılıklardan	
yararlanmalıdır.	Karşılaştırmada,	karşılaştırılan	ögelerden	birini	öne	çıkarmak,	vur-
gulamak	amacı	 vardır.

	 Çocukların	gelişim	aşamasında	anne	ve	babayla	 ilişkileri	 de	 farklılaşır.	Küçük	
çocuklar	her	yerde	anne	babayı	ararken	büyüklere	anne	babadan	uzaklaşır,	bağımsız	
olmayı,	 arkadaşlarına	 yakın	olmayı	 sever.	
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 E) BEN ZET ME:

	 An	la	tı	ma	güç	ve	çe	ki	ci	lik	kat	mak	için	kul	la	nı	lan	bir	yön	tem	dir.	Ara	la	rın	da	or	tak	
yön	bu	lu	nan	 iki	 kav	ram	dan,	 var	lık	tan	 za	yı	fın	 güçlüyle	 anlatılmasıdır.

	 Ben	zet	me	de	 iki	 te	mel,	 iki	 yar	dım	cı	 öge	 bu	lu	nur.	 Te	mel	 öge	ler	 ben	ze	yen	 ve	
ken	di	si	ne	ben	ze	ti	len	dir.	Yar	dım	cı	öge	ler	 ise	ben	zet	me	yö	nü	ve	ben	zet	me	il	ge	ci	dir.

	 “İpek	gi	bi	 yu	mu	şak	 saç	la	rı	 var	dı.”

	 Ben	ze	yen:	 saç

	 Ken	di	si	ne	ben	ze	ti	len:	 ipek

	 Ben	zet	me	 yö	nü:	 yu	mu	şak	lık

	 Ben	zet	me	 il	ge	ci:	 gi	bi

 Ben zet me Ör ne ği:
	 Bir	şa	hin	di	san	ki,	yav	ru	la	rı	nı	ko	ru	ma	ya	ça	lı	şan	bir	anaç	 ta	vuk	tu.	Kim	se	nin	ar-
ka	daş	la	rı	na	kö	tü	söz	söy	le	me	si	ne	 izin	ver	mez	di.	On	la	rı	göz	ler,	ge	rek	tik	çe	des	tek-
ler	di.

 F) SO MUT LA MA: 
	 So	yut	bir	kav	ra	mın	ya	da	du	ru	mun	gö	rü	nür	kı	lın	ma	sı	dır.	Somutlama;	benzetme,	
istiare,	 kişileştirme	 sanatlarından	biriyle	 yapılabilir.

 G) SA YI SAL VE Rİ LER DEN YA RAR LAN MA:

	 Bir	 dü	şün	ce	nin,	 bir	 araş	tır	ma	ya	bağ	lı	 ola	rak	 ve	ya	 sa	yı	sal	 bil	gi	le	re	 (is	ta	tis	tik	le-
re)	 da	ya	nı	la	rak	an	la	tıl	ma	sı	dır.

 H) İLİŞKİ KURMA
	 Tıp	dünyasını	bugünlerde	tüberküloz	(verem)	hastalığı	endişelendiriyor.	Birinci	
Dünya	Savaşı	yıllarında	milyonlarca	inanın	ölümüne	neden	olan	bu	bulaşıcı	hastalığın	
yayılması	 tıp	dünyasını	endişelendiriyor.	Bu	hastalık	çabuk	bulaşan,	yayılan;	 teda-
visi	 uzun	 süren	bir	 hastalıktır.	Neyse	 ki	 günümüzde	 tedavisi	mümkün.

 I) SORULARA BAĞLAMA
	 Nedir	 insanı	mutlu	 etmenin	 yolu?

	 Para	mı,	 iş	mi,	 çoluk	 çocuk	mu,	 aşk	mı,	 gezmek	mi?..


