
SÖZCÜKTE ANLAM 

Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir. 

ağaç, termometre, kiremit 

Çok Anlamlılık: Bir sözcüğün temel anlamının yanında yeni kavramları da karşılayacak 

durumda olmasıdır. 

     Dilek havuzuna para attık.    (tutup fırlatmak) 

     Mahkemeyi iki ay sonraya attılar.     (ertelemek) 

Yaz gelince kazakları attık.    (kaldırmak,kullanmamak) 

Sınav konularını sana mesaj attım.    (göndermek) 

***Çok anlamlılıkla sesteşlik karıştırılmamalıdır. Sesteş sözükler birbirinden tamamen farklı 

anlamlara gelir. yazılışları aynıdır ancak anlamları arasında hiçbir ilgi yoktur. Çok anlamlı 

sözcüklerde ise anlam ilgisi devam eder. Birbirleriyle  uzak da olsa anlam ilgileri vardır. 

Yukarıdaki örnekte atmak çok anlamlıdır. Çünkü anlam ilgisi devam etmektedir. 

kır: 1. anlamı kırmak, 2. anlamı beyaz saç, 3. anlamı çimenler. Anlam ilgisi olmadığı için 

sesteştir. 

 

Gerçek Anlam (Temel Anlam): Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır, sözlük anlamıdır. 

 Yan Anlam: Bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşmadan kazandığı yeni 

anlamlardır. 

 Mecaz Anlam: Bir kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlamdır. 

"Etek " kelimesini ele alırsak; giyilen etek gerçek anlam, dağın etekleri (görsel olarak eteğe 

benzediği için) yan anlam, etekleri zil çalmak (böyle bir şey mümkün olmadığı için, gerçekle 

hiç ilgisi olmadığı için) mecaz anlamdır. 

göz: 

1. Televizyon izlemekten gözlerim ağrıdı. 

2. Anahtarları çekmecenin gözüne koydum. 

3. Yıllardır gözümde tütüyorsun. 

1. cümlede gerçek anlamda göz yani organ anlamında kullanılmıştır. 

2. cümlede yan anlamda kullanılmıştır. Çekmecenin gözüyle açılıp kapanması açısından 

benzerlik ilişkisi vardır. 



3. cümlede mecaz anlamlıdır. Gerçek anlamla hiçbir ilgisi yoktur. Deyimler genelde mecaz 

anlamlıdır. 

gerçek  anlam    -        yan anlam              -            mecaz anlam 

burun                                 geminin burnu                       burnunda tütmek 

ağız                                     derenin ağzı                            ağzında bakla ıslanmamak 

ayak                                   masanın ayağı                         ayaklarına kara   sular    inmek 

kuyruk                               uçurtmanın kuyruğu             kuyruğu dik tutmak 

 

Somut ve Soyut Sözcükler 

Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere 

somut, beş duyu organımızla algılayamadığımız ama var olduğuna inandığımız kavramları 

karşılayan sözcüklere soyut sözcükler denir. 

somut:  ev  ,  kitap ,  ağaç ,  rüzgar   ,  hava  ,  koku... 

soyut:   hayal , sevinç , rüya , öfke  ,  endişe... 

    **Somutlaştırma (Somutlama) 

Soyut bir kavramı, somut bir sözcükle anlatmaktır. Benzetmeden yararlanılır. 

Yine hayallerim suya düştü. 

*Hayal kelimesi normalde soyut bir kavramdır ancak burada suya düşebilen somut bir 

varlıkmış gibi anlatılmıştır. Yani somutlama yapılmıştır. 

Bunu yapmaya yürek ister, bu her babayiğidin harcı değil. 

*Burada yürek, cesaret anlamında kullanılmıştır. Cesaret soyut bir kavramdır ve somut bir 

organ olan yürekle anlatılmıştır. Yani somutlaştırma yapılmıştır. 

 

 

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler: Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir. 

kır          yüz         dolu       çay       yol 

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler: Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. 

konuk-misafir           ıslak-yaş          vatan-yurt            hikaye-öykü 



Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler: Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. 

genç-ihtiyar        açık-kapalı         acı-tatlı       gece-gündüz           zor-kolay 

***Olumsuzluk ,zıtlık değildir. 

tatlı                      sağlıklı                   ağlamak 

*Tatlı sözcüğünün zıttı acı, olumsuzu ise tatsızdır. 

*Sağlıklı sözcüğünün zıttı hasta, olumsuzu sağlıksızdır. 

*Ağlamak sözcüğünün zıttı gülmek, olumsuzu ise ağlamamaktır. 

***Bazı sözcüklerin cümle içindeki kullanımlarına göre zıt anlamları değişebilir. 

Ak akçe kara gün içindir. 

*Bu cümlede "kara gün" kötü gün anlamında kullanılmıştır. Yani buradaki "kara" sözcüğünün 

zıttı "beyaz" değil "iyi" olmalıdır. 

Bu ince davranışın için teşekkür ederim. 

*Bu cümlede "ince" nazik anlamında kullanılmıştır. O yüzden bu cümledeki "ince" 

sözcüğünün zıttı "kalın" değil "kaba" olmalıdır. 

 

Terim Anlamlı Sözcükler 

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklerdir. 

*Bilim, sanat, meslek dallarının isimleri terim değildir. 

sıfat, özne, tümleç -Türkçe 

açı, dörtgen- matematik 

perde, suflör- tiyatro 

Yansıma Sözcükler 

Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşmuşlardır. 

vızıltı     pat    güm güm  şırıltı 

***Ses taklidi olmayanlar yansıma sözcük değildir.  

parıltı     ışıltı 



İkilemeler 

güçlü kuvvetli, şan şöhret, sorgu sual (eş anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla oluşmuştur) 

abuk sabuk, ıvır zıvır, eçiş bücüş (ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşmuştur) 

akıl fikir, yalan yanlış, eş dost (yakın anlamlı sözcüklerle oluşmuştur) 

hızlı hızlı , yavaş yavaş, acı acı ( aynı sözcüğün tekrarı ile oluşmuştur) 

eğri büğrü, çoluk çocuk, yırtık pırtık  (biri anlamlı biri anlamsız söcüklerle oluşmuştur) 

 

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler 

Sayılabilen, ölçülebilen özellikler nicelik; sayılamayan, ölçülemeyen özellikler nitelik bildirir. 

üç kilo elma -nicelik 

lezzetli elma- nitelik 

on kişilik sınıf- nicelik 

çalışkan sınıf -nitelik 

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler 

Anlam olarak daha geniş kapsamlı olan sözcükler genel, anlamı daha dar kapsamlı olan 

sözcükler özeldir. 

varlık – canlı- bitki- çiçek- papatya (genelden özele) 

kedi- hayvan-canlı-varlık (özelden genele) 

 Antalya, Akdeniz Bölgesi’nde bulunur.  (özelden genele) 

 En sevdiğim şair Orhan Veli’dir.     (genelden özele) 

 

Dolaylama 

Bir sözcükle karşılanabilen bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmektir. 

Hayat arkadaşı (eş) 

Ege’nin incisi (İzmir) 

Bacasız sanayi (turizm) 



Beyaz altın (pamuk) 

File bekçisi (kaleci) 

Derya kuzusu (balık) 

Güzel Adlandırma 

İnsanlarda olumsuz duygular uyandıran kelimeleri daha güzel kavramlarla anlatmaktır. 

Son yolculuk (ölüm) 

İşitme engelli  (sağır) 

Tahta at  (tabut) 

Ad Aktarması 

Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılması. 

 Uçak az önce Ankara’ya iniş yaptı.  (hava alanına ) 

 Bütün mahalle sabaha kadar uyumadı. (mahalledeki insanlar) 

 Batı bu konuda uzlaşmaya varacağını bildirdi. (Batı'daki devlet adamları) 

 Orhan Veli’yi mutlaka okumalısın. (şiirlerini) 

 Tabağını çabuk bitir. (içindeki yemeği) 

 Bu tiyatroyu 10/A sınıfı hazırladı. (sınıftaki öğrenciler) 

 İmza gününde usta kalemler bir araya geldi.  (yazarlar) 

 Bütün gözler onun üzerindeydi. (insanların bakışları) 

 Adresi şu markete sorar mısın?(marketteki kişiye) 

Deyim Aktarmaları 

Doğadan İnsana Aktarma 

Sınavı kazandığını duyunca sevinçten havalara uçtu. 

*Uçmak kuşlara ait bir özelliktir, insana aktarılmış. 

Aslanım, bunu başarabilirsin! 

*Aslan doğada bir canlıdır, insana güçlü olma özelliği aktarılmıştır. 

İnsandan Doğaya Aktarma 

Yaralı bir gemi, hırçın denizin dalgalarında kayboldu. 

*Kişileştirme aynı zamanda insandan doğaya aktarmadır. Hırçın olmak insana ait bir 

özelliktir, doğaya aktarılmış. 

Doğadan Doğaya Aktarma 



Karlar uçuşuyordu gecede, rüzgarlar uluyordu camlarda. 

Uçmak kuşlara aittir karlara aktarılmış; ulumak köpeklere aittir, rüzgara aktarılmış. Hepsi 

doğada olan şeylerdir, birbirlerine aktarılmış. 

Duyular Arası Aktarma 

Yumuşak sesiyle salondakileri büyüledi. 

*Yumuşak dokunma duyusuyla ilgilidir, ses duyma ile ilgilidir. Yumuşak olmak sese 

aktarılmış. 

Sokaktan acı bir çığlık duyuldu. 

*Acı tat alma ile ilgilidir, çığlık duyma ile ilgilidir. Çığlık acı olarak verilmiş. 

*Fulya Hoca 

 

 

CÜMLEDE ANLAM 

Öznel Anlatım: Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan yargıları 

içeren cümlelerdir. 

Nesnel Anlatım: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen 

yargılardır. 

İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel şehirlerindendir. 

*Güzellik kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. 

Toplantıda konuşulanlar çok sıkıcıydı. 

*Sıkıcılık kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. 

Filmde olaylar küçük bir kasabada geçiyor. 

*Filmde olayların küçük bir kasabada geçtiği değişmez bir gerçektir. Nesneldir. 

Ay,dünyanın uydusudur. 

*Bilimsel veriler nesneldir. 

Başarılı olmak için önce başarıya şartlanmak gerekir. 

*Tamamen öznel bir cümledir, başarının şartları kişiden kişiye değişir. 



 

Neden Sonuç ve Amaç Sonuç Cümleleri 

*Bağlaçtan önceki yargı gerçekleşmişse neden-sonuç, henüz gerçekleşmemişse amaç-sonuç 

cümlesidir. 

*Bağlacın yerine "amacıyla" kelimesini koyabiliyorsak amaç sonuç, koyamıyorsak neden 

sonuç cümlesidir. 

**Neden sonuç cümleleri aynı zamanda gerekçeli yargılardır. 

Para çekmek için bankaya gitti. (para çekmek henüz gerçeklememiş, amaç-sonuç) 

(Para çekmek amacıyla bankaya gitti.) 

Para çektiği için alışverişe gitti. (Para çekme işi gerçekleşmiş, neden-sonuç) 

 

 Borçlarından kurtulmak için evini satmış (amaç-sonuç) 

 Aşırı sıcaklar yüzünden can kaybı yaşandı. (neden-sonuç) 

 Sen gelmedin diye açmadı güller. (neden-sonuç) 

 Bir ev almak için yıllardır para biriktiriyoruz. (amaç-sonuç) 

 

 Koşul (Şart) Cümleleri 

 Eylemin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğu cümlelerdir. 

 Ödevini bitirirsen oynamaya gidebilirsin. 

 Yeterli çalışırsan sınavı kazanırsın. 

 Kimseyi üzmeyin ki başkaları da sizi üzmesin. 

 Karşılaştırma Cümleleri  

 Herhangi iki şey arasında karşılaştırma yapmaktır. 

 Daha, en, ise gibi kelimelerle oluşturulur. 

 Yağmur denizden daha çalışkan bir öğrencidir. 

 İstanbul kalabalık bir şehir İzmir ise daha sakin. 

 En sevdiğim şair Orhan Veli’dir. 

 Doğrudan ve Dolaylı Anlatım  

 Doğrudan anlatım bir kişinin, başkasının sözlerini hiç değiştirmeden aynen 

aktarmasıdır. 

 Dolaylı anlatım ise bir kişinin başkasının sözlerini kendi ifadeleriyle anlatmasıdır. 



 Babam bana “Annen ve ben Konya’nın bir ilçesinde doğup büyüdük.” dedi. (doğrudan 

anlatım) 

 Babam bana, annem ve kendisinin Konya’nın bir ilçesinde doğup büyüdüklerini 

söyledi. (dolaylı anlatım) 

 Sitem ve Yakınma Cümleleri  

 Bir kişiye olan dargınlığı kırgınlığı öfkelenmeden belirtmeye sitem denir. 

 Bir şeyden şikayet etmeye yakınma denir. 

 Dün yüzüme bile bakmadan gittin. (sitem) 

 Her gün bu evi temizlemekten bıktım. (yakınma) 

 

 Tanım Cümlesi 

 Bu nedir sorusunun cevabını veren cümlelerdir. 

 Öznel veya nesnel olabilir. 

 Şiir gönülden gönüle ulaşan bir köprüdür. 

 Kanguru arka ayakları üzerinde sıçrayabilen otçul, keseli bir hayvandır. 

 İçerik ve Üslup 

 İçerik bir yazının konusunu bir şiirin temasını yani eserde nelerden söz edildiğini 

anlatan cümlelerdir. 

 Üslup bir konunun yazar tarafından nasıl anlatıldığıdır. 

 Dilinin ağır sade veya akıcı olması, anlatımının sanatlı süslü yada açık olması, 

kullandığı cümlelerin uzun kısa düz devrik olması gibi ifadeler üslup belirten 

cümlelerdir. 

 Yazar bu eserinde eşini kaybeden iki çocuklu genç bir bayanın hayat mücadelesini ele 

almış. (içerik) 

 Yazar romanında halk söyleyişlerinden ve deyimlerden sıkça yararlanmış. (üslup) 

 Varsayım  

 Henüz gerçekleşmemiş bir olayı olmuş gibi hayal etmektir. 

 Farz edelim ki seni de çağırdılar, gider misin? 

 Tut ki bir gün dünyayı geziyorsun. 

 

 Tahmin (Sezgi) 

 Akla veya verilere dayanarak bir olayın olup olmayacağını önceden kestirmeye 

çalışmaktır. 



 Senin bu konuyu çabuk anlayacağını sanıyorum. 

 Birinciliği bizim okulun alacağını tahmin ediyorum. 

 

 Olasılık (ihtimal) 

 Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin olabilirlik 

durumudur. 

 Belki toplantıdan sonra eve gideriz. 

 Akşama işleri biterse bize gelebilir. 

 Pişmanlık ve Hayıflanma Cümleleri 

 Pişmanlık geçmişte yapılmış olan bir şeyden duyulan üzüntü, hayıflanma ise fırsat 

varken yapılmamış olan bir şeyden duyulan üzüntüdür. 

 Keşke ona o kadar kötü sözler söylemeseydim. (pişmanlık) 

 Keşke emekli ikramiyemi aldığımda ev alsaydım. (hayıflanma) 

 Ah gençken gezip eğlenmek varmış. (hayıflanma) 

 Buzlu yolda arabayı o kadar hızlı kullanmamalıydım. (pişmanlık) 

 

 Ön Yargı Cümleleri 

 Henüz gerçekleşmemiş bir olay veya durumun nasıl sonuçlanacağıyla ilgili olumlu 

yada olumsuz hüküm veren cümleleridir. 

 Eminim yine sınavı kazanamayacak. 

 Biliyorum benim oğlum dişçiliği kazanacak. 

 Kanıksama ve Yadsıma Cümleleri  

 Kanıksama bir şeyin çok duyulması çok tekrarlanması sebebiyle ondan etkilenmez 

hale gelmektir. 

 Halk benzine zam gelmesine artık tepki göstermiyor. 

 Yadsıma; inkar etme, kabul etmeme demektir 

 Yok canım uyumuyorum, sadece gözlerimi dinlendiriyorum. 

 Küçümseme ve Azımsama Cümleleri 

 Bir şeye değer vermeyip onu küçük görmek küçümsemek, bir şeyi miktar olarak az 

bulmak azımsamaktır. 

 Yoksa o sınavı kazanabileceğini mi sanıyor. (küçümseme) 

 Bu kadar parayla ne alabileceğini sanıyorsun? (azımsama) 



 

 Beklenti ve Gerçekleşmemiş Beklenti  

 Sınavdan iyi bir puan alacağını umuyor. (beklenti) 

 Sınavdan iyi bir puan alacağını umuyordu. (gerçekleşmemiş beklenti) 

 

PARÇADA ANLAM (PARAGRAF) 

PARAGRAFTA KONU 

"Bu parçada ne anlatılıyor?" sorusunun cevabını verir. Yazarın ele aldığı, üzerinde durduğu 

kavram,olay ya da nesnedir. Cümle biçiminde değildir. 

Soru tipleri: 

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? 
 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 
 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? 
 Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır. 
 Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir. 

**Başlık, konunun özetidir. 

PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 

Paragrafta, yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj, yazıyı yazma amacı ana düşünceyi 

verir. Paragrafa sorulan “Yazarın vermek istediği mesaj nedir, yazar niçin anlatıyor?” 

sorularının cevabıdır. Cümle biçimindedir. 

Soru Tipleri: 

 Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 
 Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 
 Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? 
 Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 

Ana düşünceyi açıklayan, destekleyen, kanıtlayan diğer cümleler yardımcı düşüncelerdir. 

Yardımcı düşünceler aynı zamanda konunun sınırlarını belirler. Bir parçada birden fazla 

yardımcı düşünce vardır. 

Soru Tipleri: 

 Paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? 
 Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 



 Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 Parçada kendisinden bahsedilen kişi için hangisi söylenemez? 
 Parçada aşağıdakilerin hangisinde değinilmemiştir? 

PARAGRAFIN YAPISI 

Giriş Bölümü 

Paragrafın genellikle ilk cümlesidir.Parçanın "tanıtım" cümlesidir, diyebiliriz. Giriş 

cümlesinde, kendisinden önce bir cümle olduğunu düşündürecek kelimeler, bağlaç ve edatlar 

bulunmaz.  

 Geçmişten yararlanarak geleceğe ışık tutabiliriz. (Giriş cümlesi olabilir.) 
 Bu yazar da anlattıklarını gerçek hayattan aldığını söylüyor. (Giriş cümlesi olamaz.) 
 Bu olay çağımızın en önemli olayıdır. (Giriş cümlesi olamaz.) 
 Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir. (Giriş cümlesi olabilir.) 

Gelişme Bölümü 

Düşüncenin geliştirilmesi amacıyla kurulan cümlelerden oluşur. Bu bölümde düşünceyi 

geliştirme yollarından yararlanılır (benzetme, tanık gösterme, karşılaştırma vb.) Gelişme 

bölümündeki cümleler birbiriyle anlam ve dil bilgisi kuraları açısından bağlı olmalı, birbirini 

tamamlar nitelikte olmalıdır. 

Sonuç Bölümü 

Düşüncelerin bir sonuca bağlandığı, anlatılanların özetlendiği bölümdür. 

 

ANLATIM BİÇİMLERİ 

AÇIKLAMA  

*Bilgi verme amaçlı yazılardır. 

*Açık bir üslup, yalın bir dil kullanılır. 

*Tanımlama,karşılaştırma ve örneklerden yararlanılır. 

*Ansiklopedi, sözlük dili kullanılır. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, 

hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile 

tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal 

konulara yönelmiştir. 

TARTIŞMA  

*Okuyucunun düşüncelerini değiştirmeyi amaçlar. 



*Bir düşünceye karşı çıkma ve düşünceyi ispatlamaya çalışma vardır. 

*Soru cümleleri sıkça kullanılır. 

      Yazının başlığı “Doğa mı, Endüstri mi?” de olabilirdi. Bir yeğleme söz konusu olsaydı 

hangisini seçerdiniz siz? Bana sorulsa, “Doğa” derdim hiç duraksamadan. Tutuculuk mu bu? 

Böyle düşünenler de çıkabilir. Endüstrileşmeye karşı çıkmıyorum ben, endüstrinin doğa 

zararına gelişmesine karşı çıkmıyorum. Buna tutuculuk diyeceklerse varsın desinler. 

BETİMLEME  

*Amaç  anlatılanları okuyucunun gözünde canlandırmaktır. 

*Sözcüklerle resim yapmaktır. 

*Duyularla ilgili ayrıntılardan yararlanır. 

      Güneşin altında göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda açıklı koyulu 

gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor, bunun sağ yanından geçerek, ufukta sisler 

içinde gökle birleşiyordu. Kazdağı'nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar 

çok, her biri başka renk ve biçimde, irili ufaklı dağlar ve tepeler çeviriyordu. 

ÖYKÜLEME 

*   Bir olay ya da durumu; yer,zaman ve kişiler çerçevesinde anlatır. 

***Betimlemeyi bir fotoğraf karesine, öykülemeyi kamera kaydına benzetebiliriz. 

Betimlemede bir fotoğrafta görülebilecek görseller tarif edilir: Yağmur yağıyordu, yeşil bir 

ormandı, kırmızı çizmeleri vardı... Öykülemede ise bir video görüntüsü gibi zaman ilerler, 

kişiler konuşur ya da hareket eder, olaylar vardır.   

***Öykülemenin içinde betimleme yer alabilir. 

      Nuran’ın gitmesiyle zihni hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının 

bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde götürmüş, yerinde tıpkı Mümtaz’ın hayatı gibi bir 

kül yığını kalmıştı. O kadar dikkatle hazırladığı, beraberinde yaşadığı kahramanlar, bir daha 

dirilmelerine imkân olmayan gölgeler, sıska ve cansız kuklalar olmuşlardı. 

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 

Tanımlama 

 “Bu nedir?” sorusunun cevabını veriyorsa tanım cümlesidir. 
 Öznel ya da nesnel olabilir. 

 İnsan beyninin dayanağıdır kitap.Önce kültür birikiminin saklayıcısı,sonra yaşanan kuşakların 
oluş halindeki düşünce, duyuş ve görüşlerinin yayılmasını sağlayan araçtır. 

 



Karşılaştırma 

 En az iki varlığın,kavramın ya da düşüncenin benzerliklerini ve karşıtlıklarını ortaya koymaktır. 
 Karşılaştırma paragraflarında genellikle “ise, de, gibi, kadar, en” gibi sözcükler kullanılır. 

 Bir romanın kitap olarak okunması ile filminin izlenmesi arasında büyük farklar oluyor. 

Örneklendirme (Örnekleme) 

 Ana düşünceyi belirginleştirmek için konuyla İlgili örnek vermektir. 

 Renklerin insan psikolojisi üzerinde bazı etkileri olduğu belirlenmiştir. Örneğin beyaz, açık sarı 
insanı dinlendirir; pembe, mavi canlandırır; mor, kahverengi gibi koyu renkler yorar, 
karamsarlaştırır. 

Tanık Gösterme (Alıntılama) 

 Savunulan görüşün desteklenmesi için alanında yetkin kişilerin görüşlerinden alıntı yapmaktır. 

 Jan Paul Sartre şöyle der: "İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için yazardır." Bu görüşe 
katılmamak mümkün mü? Söz sanatçısı dediğin, herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği 
sözleri, kendine özgü biçimler arasından seçerek söyleyivermeli ve okuyucuya : "Benim 
söylemek istediğimden daha güzel" dedirtmeli. 

Benzetme 

o Anlatıma güzellik ve güç katmak için aralarında anlam ilgisi bulunan iki varlık ya da 
kavramın yakıştırılmasıdır. 

o Genellikle “gibi, sanki, andırıyor, tıpkı” gibi ifadelere yer verilir. 

 

o Ovadan bakınca çelikten dev bir testere ağzını andıran tepeler, yaz kış ışıldıyordu. 
o Bembeyaz bulutlar pamuk tarlalarını andırıyordu. 

 

Sayısal Verilerden Yararlanma 

Bir düşünceyi kanıtlayabilmek için anlatılanlarla ilgili istatistiksel bilgileri, anketleri, 

araştırmaları, sayısal verileri yazı içinde aktarmaktır. 

 

Son yıllarda, zarar gören orman alanları hızla genişlemiştir. Örneğin,1982’de Almanya’daki 

ormanların % 8’i çevre kirliliğinden etkilenmişken bu rakam 1984’te % 50’ye yükselmiştir. 

Fulya Hoca 

 


