
DİLBİLGİSİ KONUŞMA VE YAZMA SANATI 
(Türkçeyi Güzel Kullanma) 

M. ALİ KAYA 
Giriş 
İnsanın tarifi “Konuşan Canlı” şeklindedir. İnsan dili ile insandır. Türk dili Kur’an 

dilidir. Zira Türkçe dilinde kullandığımız 12.000 kelime Kur’ân-ı Kerimde geçen 
kelimelerdir. Bu sebeple halis Türkçe din dili, Kur’an dilidir” denilebilir.  

İnsan kendisini dili ile ifade edebilir. Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi “Davasını ifade 
edebilen kazanır.” Ancak ifade şekli ve güzel ifade edebilmek, beliğ ve fasih konuşmak dili 
çok iyi bilmeye ve güzel kullanmaya bağlıdır. Bu da dilin “Dilbilgisini” öğrenmeye bağlıdır. 

Türkçe ve Dilbilgisi Dersleri dilimizi öğrenebilmek, güzel konuşarak ve güzel yazmak 
için gereklidir. Ayrıca kendi dilimizin gramerini öğrenmek diğer yabancı dilleri öğrenebilmek 
için kolaylaştırıcı bir etki yapar.  

Bu konuda yapılmış pek çok çalışma vardır. Edebiyat Fakülteleri ve Türkçe bölümleri 
dilimizi en güzel şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca “Türk Dil Kurumu” gibi resmî 
kurumlarımızın da amacı Türkçeyi en güzel şekilde öğretebilmektir.  

Dilin insan hayatında büyük önemi vardır. Milleti oluşturan temel öge dildir. Dil, 
insanın kendisini, ihtiyaçlarını, inancını, düşüncelerini ifade etme aracıdır. Dil, insanı her 
yönü ile tarif eder. Bir insanı konuşturunuz ne olduğunu, bilgisini, kültürünü, inancını, aklını, 
hayallerini ve hedeflerini anlarsınız. Hz. Ali (ra) “İnsanı konuşturunuz ne olduğunu 
anlarsınız” demiştir.  

İnsanlar dil vasıtası ile düşünür. Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın “Dil olmasaydı, aile, 
toplum, ulus ve uygarlık olmazdı. İnsanın hayatından dili çıkardığınız zaman geriye hiçbir şey 
kalmaz” demektedir. Gerçekten de Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Rahman olan Allah insanı 
yarattı ve ona beyanı, dil ile ifadeyi öğretti” (Rahman, 55:1-3.) buyurarak Allah’ın rahmetinin 
yaratma yanında konuşmanın en büyük rahmet ve nimet olduğunu bize haber vermektedir. 

Dil, sağlıklı bir iletişim kaynağıdır. Toplum olarak Türk dilinin gücünden haberimiz 
yoktur. Sözlü anlatımlar doğru sözler, yerinde ve zamanında kullanma, ses tonu, göz teması 
ve vücut dili ifade gücünün ve tesirin kaynaklarıdır. Dil bunlarla daha güçlü hale gelir. 
Dilimiz yeni kelimelerin eklenmesi ile güçlenir. Söz dağarcığımıza yen kelimeler eklemezsek 
dilimiz gittikçe kısırlaşır. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar fazla çalışıyor demektir. 

Dilini iyi bilen bir insan daha iyi konuşur, kendini daha iyi ifade eder, başkalarını daha 
iyi anlar ve daha güzel yazar. Başka dilleri de daha güzel öğrenir. Bütün bunlar için dilimizi 
öğrenmeye büyük ihtiyaç vardır. 

 
M. Ali KAYA 

19 Ağustos 2021 
 



 
BİRİNCİ BÖLÜM 

CÜMLE VE CÜMLENİN ÖGELERİ 
 

Bir amacı tam olarak anlatan kelime dizisine “Cümle” denir.  
Cümle içindeki kelimeler iki şekilde incelenir.  

a. Kelime çeşitleri bakımından: Sekiz çeşit kelime vardır: İsim, Fiil, Zamir, Sıfat, 
Zarf, Edat, Bağlaç ve Ünlem. 

 
 

KELİME ÇEŞİTLERİ 
 

1 İSİM Kendi başına bir anlamı olan ve zamana delalet etmeyen kelimelere 
isim denir. Varlıklara ad olan kelimelerdir.  

2 FİİL Zamana delâlet eden kelimelere fiil denir. Ayrıca fiiller bir eylemle 
ilgili olarak zaman ve şahıs bildirirler. 

3 ZAMİR İsim olmadıkları halde ismin yerine geçen kelimelerdir.  

4 SIFAT Varlıkların rengini, biçimini, sayısını vb. özelliklerini bildiren 
kelimelerdir. Varlıkları niteleyen veya belirleyen kelimelerdir. 

5 ZARF Fiilleri, sıfatları ve kendilerini etkileyen, hal, zaman, yer, miktar ve 
soru gibi kelimelerdir. 

6 EDAT Kendi başına anlamı olmayan fakat çeşitli anlamlı kelimelerle 
kullanıldığı zaman bir anlam ifade eden ve anlam katan kelimelerdir.  

7 BAĞLAÇ Kelimeleri, sözcükleri (ve, veya, ki) birbirine bağlayan kelimelerdir.  

8 ÜNLEM Korku, hayret, sevinme, heyecan vs. gibi durumları ifade eden 
kelimelerdir. Bu kelimelerin sonuna (!) işareti konu. 

 
b. Görevleri bakımından: Bunlara “öge” denir. Ögeler üç çeşittir: Özne, Tümleç 

ve Yüklem. Tümleç de üçe ayrılır: Düz tümleç (Nesne) Dolaylı Tümleç ve Zarf 
Tümleci. 

Cümlenin temel ögeleri “Özne, Yüklem ve Tümleçtir.” Bir kelimede ister biri ister iki 
kelimeden müteşekkil olsun mutlaka hem özlem hem de yüklem bulunur. Tümleç ise 
yardımcı ögedir, bulunmayabilir.  

 
Yüklem: Eylem bildiren kelimelerin görevlerinin adındır. Yüklemler genellikle 

fiillerden oluşur. 
Özne: Yüklemin bildirdiği eylemi yapan veya olan varlığa denir. Bu eylemi yapan 

faildir. 
Tümleç: Cümlede eylemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan ve herhangi bir ad 

durumunda bulunan sözcük. Tümleç yüklemi durum, zaman, sebep, yer-yön, beraberlik, 
miktar (azlık-çokluk) ve soru bakımından tamamlayan söz veya söz öbeğidir. 

 
Misaller: 
1. “Ali geldi.” Kelime çeşidi bakımından Burada Ali isimdir. Geldi fiildir. Görev 

bakımından Ali öznedir. Geldi ise yüklemdir. 
2. “Öğretmen tahtayı sildi.” Kelime çeşidi bakımından “Öğretmen ve tahta” isimdir. 

(Tahtayı, ismin î halidir) “Sildi” kelimesi ise fiildir. Görev bakımından ise 
“Öğretmen” özne, (eylemi yapan) “tahta” tümleç, (tamlayan) “sildi” yüklemdir. (İş 
ve oluş bildirir.) 



Tümleçler yardımcı ögelerdir. Bir cümlede tümleç ne derece fazla olursa cümle o derece 
anlamlı olur.  

 
Özne + Tümleç + Yüklem = Cümle. 

 
Tümleçler üçe ayrılırlar: 
1. Düz Tümleç (Nesne): Yüklemin bildirdiği eylemden etkilenen varlık ve kelimedir. 

Nesneler ismin yalın veya “î halinde” bulunurlar. Yalın olursa “Belirsiz Nesne” 
olur, “Î Halinde” olursa “Belirli Nesne” olur. 

2. Dolaylı Tümleç: Yüklemi “yer, beraberlik, taşıt ve araç” anlamları ile tamamlayan 
tümleçlerdir. Yükleme ismin “-de, -den, -e” hâl ekleri ile veya “ile, doğru, karşı” 
gibi bazı edatlarla bağlıdırlar. 

3. Zarf Tümleci: Yüklemi “zaman, hal, miktar, benzerlik, sebep” anlamları ile 
tamamlayan tümleçlere denir. Yükleme çeşitli ek ve edatlarla bağlıdırlar.  

 
Misaller: 
1. Ali geldi.  
2. Çamlıbel yüksektir. 
3. Yağan yağmurlar coşkun derelerden denizlere doğru kıvrıla kıvrıla akıyor. 
 
Cümle Tahlilleri 
“Ali geldi.” Burada “Ali” isimdir ve cümlenin öznesidir. “Geldi” fiildir ve cümlenin 

yüklemini oluşturur. 
“Çamlıbel yüksektir.” Bu cümlede “Çamlıbel” isimdir ve cümlenin öznesini oluşturur. 

“Yüksektir” kelimesi ise “ek-fiil” olup oluş bildiren yüklemdir.  
“Yağan yağmurlar coşkun derelerden denizlere doğru kıvrıla kıvrıla akıyor” cümlesinde 

ise; “Yağan yağmurlar” cümlenin öznesidir. “Coşkun derelerden” kelimesi yer bildiren 
dolaylı tümleçtir. “Denizlere doğru” kelimesi yön bildiren dolaylı tümleçtir. “Kıvrıla kıvrıla” 
kelimesi durum bildiren zarf tümlecidir. “Akıyor” kelimesi ise “akmak” fiilinden şimdiki 
zamanı bildiren cümlenin yüklemidir.   

 
ÖGELER ANLAM EK SORU 

TEMEL 
ÖGELER 

Yüklem Eylem Zaman ve Şahıs -- 
Özne Yapan / Olan Yalın Kim? Ne? 

YARDIMCI 
ÖGELER 

Düz Tümleç (Nesne) Etkilenen Yalın “Î Hali” Kimi, Neyi? 

Dolaylı Tümleç Yer, Yön, Araç, 
Taşıt, Beraberlik 

“-e, -de, -den hali. Edat 
“İle, doğru, karşı” gibi. 

Nerede, nereye, 
neden, nerede, ne ile, 
kime, kimde, kimden? 

Zarf Tümleci Zaman, Hal, Sebep, 
Soru, Benzerlik Çeşitli ek ve edatlar. 

Zaman ve Hal: Ne 
zaman? Ne miktar, 

Niçin? Ne gibi? 
 



 
KELİME YAPISI 

 
Türkçe 'de sekiz nevi kelime vardır ve bu sözcükler aşağıdaki plana göre incelenecektir. 
Kelimeler: İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem ve Fiil. 
 
Bu kelimeleri “Anlam, Yapı ve Görev” bakımından inceleyelim. 
1. Anlam Bakımından: 

a. Çeşitleri: Fiil, İsim, Zarf ve Sıfattırlar. 
b. Çekimleri: İleride incelenecektir. 

2. Yapı Bakımından: 
a. Basit kelimeler: Hiç ek almayan kelimelerdir. 
b. Bileşik kelimeler: Başkaları ile kaynaşan kelimelerdir. 
c. Türemiş kelimeler: Yapım eki alan kelimelerdir. 

3. Görev Bakımından: Bunlar cümlenin ögelerini teşkil ederler. 
a. Özne görevi, 
b. Tümleç görevi, 
c. Yüklem görevi yaparlar. 

 
1. İSİM 
Varlıklara ad olan kelimelerdir. 
Anlam bakımından: 
1. Çeşitleri: 

a) Durumlarına göre: Cins isim, özel isim, erkek ve dişi isimleri… 
b) Oluşuna göre: Soyut, somut, madde ve mânâ isimleri… 
c) Sayılarına göre: Tekil, çoğul ve topluluk isimleridir. 

2. Çekimi: 
a) İsmin Halleri: Yalın hali, i hali, e hali, de hali, den halidir. “Ali, Aliyi, Aliye, 

Alide, Aliden…” “Kapı, kapıyı, kapıya, kapıda, kapıdan” gibi. 
b) Tamlaması: İsim tamlaması “-i, -in” ekleri alırlar. 

i. Belirli tamlama: “i” eki ile…  
ii. Belirsiz tamlama: Ek almadan 

iii. Zincirleme tamlama: Kelimeleri peşine takarak… 
Yapı bakımından: 
1. Basit Kelime: Ek almayan kelimelerdir. “Kalem” gibi. 
2. Bileşik Kelime: İki ismi birleştiren kelimelerdir. “Çanakkale” gibi. 
3. Türemiş Kelime: “Göz” kelimesinden “Gözlük” gibi. 
 
Görev Bakımından: 
İsimler ve isim tamlamaları cümle içerisinde “Özne, Tümleç ve Yüklem” gibi görevler 

yaparlar.  
 
İsim Gövdesi: Göz – lük – çü – den. 
Göz: İsmin kökü. 
Lük: Yapım eki. 
Çü: Yapım eki. 
Den: Çekim ekidir. 
 
 
 



2. SIFAT 
Varlıkların rengini, biçimini, sayısını vs. bildiren kelimelere sıfat denir.  
Anlam bakımından: 
1. Çeşitleri:  

a. Niteleme sıfatı: Nasıl sorusuna verilen cevap verir. 
b. Belirtme sıfatı: Bu sıfatlar da şu sıfatlara ayrılırlar. 

i. Belirsiz sıfatlar: Bir, birçok, birkaç.  
ii. Soru sıfatları: Hangi? Kaç? Nasıl? 

iii. İşaret sıfatları: Bu, şu, o. 
iv. Sayı sıfatlar: Sayıları belirleyen sıfatlardır. 

1. Asıl Sayı Sıfatları: 1, 2, 3, 4, 10, 20, 300 gibi… 
2. Sıra Sayı Sıfatları: 3. Sıra, 5. Sahife gibi… 
3. Üleştirme Sayı Sıfatları: Onar elma, beşer beşer gibi… 
4. Kesir Sayı Sıfatları: Altıda üç, 3/6; Beşte bir, 1/5 gibi… 

 
Not: “Nasıl” sorusuna cevap veren “Niteleme Sıfatı” denir; cevap vermeyene de 

“Belirsiz Sıfat” denir.  
Misal: “Yeşil kalem.” (Bu bir sıfat tamlamasıdır.) Nasıl sorusuna cevap olarak “Yeşil” 

denir. “Yeşil” kelimesi niteleme sıfatıdır. “Kalem” kelimesi isimdir. 
  
2. Sıfatların Çekimi: 

a. Pekiştirme sıfatı: Yemyeşil, sapsarı, iri iri, kıpkırmızı, sapsağlam gibi… 
b. Sıfatların dereceleri: Büyük, çok, en, pek, kadar, büs-büyük, en çok, şu kadar... 
 

3. Sıfatların Yapısı: Bu da üçe ayrılır. 
a. Basit Sıfat: Şu ev, yeşil yaprak, kırmızı toprak… 
b. Bileşik Sıfat: Kahverengi kalem gibi… 
c. Türemiş Sıfat: Kırık dal. Utangaç çocuk gibi… 
 

4. Görevi bakımından: Özne, Tümleç ve Yüklem olur. 
 
3. BAĞLAÇ 
Kelimeleri ve sözcükleri birbirine bağlayan kelimelere denir.  
Bunlar “ve” “ile” “veya” “fakat” “dahi” “ki” “ancak” “çünkü” “eğer” “hâlbuki” “lâkin” 

“meğer” “ne” “nasıl ki” gibi eklerdir. 
 
“Ne İsa’ya ne Musâ’ya yaranamadık.” 
“Ali ve Ahmet okula gittiler.” 
 
4. ZAMİR 
İsim olmadıkları halde ismin yerine geçen kelimelerdir. 
Şahıs, İşaret, Belirsiz zamirler kelime olarak vardırlar. Soru zamirleri ve İyelik zamirleri 

zamirlere ek ve ilavedirler.  
 
1. Anlam Bakımından: 

a. Şahıs Zamirleri: “Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendisi” 
b. İşaret Zamirleri: “Bu, şu, o”  
c. Belirsiz Zamirler: “Biri, birazı, birkaçı” 
d. Soru Zamirleri: “Hangisi? kaçı?” 
e. İyelik Zamirleri: “Ait” 



Not: Varlıkların kime ve neye ait olduğunu gösteren eklere “İyelik ekleri” denir.  
Misal: Kalem-im (Benim kalemim.) “Kalem-i” (Onun kalemi.) 
 
2. Çekimi: İsmin hal ekleri ile çekilirler. “Bana, sana, ona, bize, size, onlara” “Benden 

senden, ondan, bizden, sizden, onlardan” gibi… 
 

3. Görevleri bakımından “Özne, Tümleç ve Yüklem” olurlar. 
 
5. ZARF 
Fiilleri, sıfatları ve kendilerini etkileyen (hal, zaman, yer, soru ve miktar vb. gibi) 

kelimelerdir. 
 
Çeşitleri: 

1. Zaman Zarfı: Yarın, bir gün, öbür gün, ferdası. 
2. Hal Zarfı: Çabukluk ve durgunluk gibi… 
3. Miktar Zarfı: Az, çok, pek çok, en çok…  
4. Soru Zarfı: Nasıl? Ne şekil? 
5. Yer Zarfı: Aşağı, yukarı, ileri, geri… 

 
6. EDAT 
Kendi başına anlamı olmayan; ama anlamlı kelimelerle beraber kullanıldığı zaman 

mânâ kazanan kelimelerdir. 
 
Çeşitleri: 

1. Ünlem Edatları: Ah! Of! Ay! 
2. Bağlama Edatları: Ve, ile… 
3. Son Çekim Edatları: - dair , -değin… 

 
Misal: 
“Ahmet otobüs ile gitti.” 
Ahmet: İsim. Otobüs: İsim. İle: Edat. Gitti: Fiil. 
 
7. ÜNLEM 
Korku, hayret, sevinme, heyecan vs. gibi durumları ifade eden kelimelerdir.  
Bu kelimelerin sonuna (!) ünlem işareti konur.  
 
Çeşitleri: 

1. Ünlemler: Âh! Of! Ay! Oh! Oy! 
2. Seslenme: Ey! Bre! Hû! Ulan! 
3. Gösterme: Aha! Daha! Tee! 

 
8. FİİL 
Bir eylemle ilgili olarak zaman ve şahıs bildiren kelimelerdir. 
 
Misal:  
1. “Geleceksin.” Gel: Eylem. -ecek: Gelecek zaman. sin: Şahıs zamiri. (Sen) 
2. “Geldi.” Gel: Eylem. -di: Geçmiş zaman ve şahıs. (O geldi) 
 
 
 



Fiillerin Çekimi: 
Eylem: Fiillerin kök ve gövde kısımlarıdır. “-mek” eki almış şekline masdar (kök-

kaynak) denir. Buna fiillerin adı da denir.  
Meselâ: 
Gel – mek. “Gel” masdardır, “mek” eki ile mastardır. 
Git – mek. “Git” mastardır, “mek” eki ile mastardır. 
 
Kip: Fiillerin zamanına ve de anlamına göre şekillenmesine kip denir. Bunu sağlayan 

eklere de kip ekleri denir.  
Kip Çeşitleri: 

1. Haber kipleri: Bunlar zaman bildirirler. 
a. – di li geçmiş zaman: Bil-di. 
b. – miş li geçmiş zaman: Bil-miş. 
c. – Şimdiki zaman: Bil-iyor. 
d. – Gelecek zaman: Bil-ecek. 
e. – Geçmiş zaman: Bil-ir. 

2. Dilek kipleri: Bunlar da anlam bildirirler. 
a. Gereklilik kipi: “-meli” şeklindedir. Bil-meli. Ol-malı. Yap-malı. 
b. Dilek-şart kipi: “-se” şeklindedir. Bil-se. Gel-se. Ol-sa. Kal-sa. 
c. İstek-şart kipi: “-e” şeklindedir. Bil-e. Gel-e. Ol-a. Kal-a. 
d. Emir-şart kipi: “—“ Bunda ek yoktur. Gel. Kal. Ol. Yap. 

 
Şahıs: Fiillerde eylemi yapan kişidir. Eylemi hangi şahsın yaptığını eklerle biliriz. Bu 

eklere “şahıs ekleri” denir. 
Tekil Şahıslar:  
1. Ben-im. Gel-mi-şim. 
2. Sen-in. Gel-miş-sin. 
3. O (--) Gel-miş. 
Çoğul Şahıslar: 
1. Biz (-k -z) Gel-mi-şiz. 
2. Siz (-siniz – niz) Gel-miş-siniz.  
3. Onlar (-ler) Gel-miş-ler. 
 
Fiillerin Çekimi: 
Fiilerin altı şahsa göre sıra ile belirtilmesine “Fiillerin Çekimi” denir. 
 
Meselâ: 

Okuyorum. 
Okuyorsun. 
Okuyor. 
Okuyoruz. 
Okuyorsunuz. 
Okuyorlar. 

Biliyorum. 
Biliyorsun. 
Biliyor. 
Biliyoruz.  
Biliyorsunuz. 
Biliyorlar. 

 
Emir: 
Fiillerin ek almayan kökleri emir bildirir. “Gelmek” fiilinden “Gel” “Olmak’tan “Ol”   
Tekil şahısların emir kipi yoktur. Zira emir muhataba yapılır.  
1. Tekil: -- 
2. Tekil: Koş. (Sen koş.) 
3. Tekil: Koşsun. (O koşsun.) 

1. Çoğul: -- 
2. Çoğul: Koşunuz. 
3. Çoğul: Koşsunlar. 



 
Bileşik Zamanlı Fiiller 
Tek zamanlı fiiller “Basit” Fiillerdir. Birden fazla zamanlı fiillere “Bileşik Zamanlı 

Fiiller” denir.  
Üç çeşittir: 
1. Hikâye: “—di” Gel-iyor-du-m. 
2. Rivayet: “—miş” Gel-iyor-mu-şum. 
3. Şart: “—se” Gel-iyor-sa-m. 

 

FİİL 
 mi? mi! 

EYLEM KİP ŞAHIS 
Olumsuz (--me, ma) Bileşik Zaman (--di, --miş, --se)  

 
Eylemin yapıldığını bildiren fiillere “Olumlu” yapılmadığını gösteren fiillere de 

“Olumsuz” fiiller denir.  
Fiilleri “—me ve ma” ekleri olumsuzlaştırır.  
Misal: “Yap-ma” “Et-me” “Git-me” “Gel-me” 
 
Soru Şekli: 
Fiillerin üçüncü bir şekli vardır ki bu da “Soru” şeklidir.  
Fiillerin soru şeklini “mi?” edatı yapar. 
Misal: Geldin mi? Geliyor musun? 
 
FİİLLERİN DURUMU 
1. Çekimi: Kip, şahıs, bileşik zaman, olumlu, olumsuz ve soru şeklidir. 
2. Yapısı: Basit Fiil, Bileşik Fiil ve Türemiş Fiillerdir. 
3. Çatısı: Nesnesine göre ve Öznesine göredir. 

 
Fiillerin Çekimi: 
1. Basit Fiiller: Gel, Yaz, Oku… 
2. Türemiş Fiiller:  

a. İsimden Türeyenler: Mor-ar-mak.  
b. Fiilden Türeyenler: Bat-ır-mak. 
c. Bileşik Fiiller: Bunlar da üçe ayrılırlar: 

i. Yardımcı Bileşik Fiiller: Adam-ol. 
ii. Deyim Halindeki Bileşik Fiiller: 

Bütün deyimler cümlenin yüklemi 
durumundadır. Cümlenin ögeleri 
bulunurken deyimler bir kelime imiş 
gibi muamele görürler. Misal: Ali 
küplere bindi. Burada “Ali” öznedir. “Küplere bindi” yüklemdir. 

iii. Kurallı Bileşik Fiiller: Bunlar da dört nevidir. 
1. Tezlik Fiili: Yazı-ver. 
2. Yeterlik Fiili: Gel-e-bil. 
3. Süreklilik Fiili: Uyuyadur. 
4. Yaklaşmak: Düşeyazmak. 

Fiillerin Çatısı 
Yüklemin (Fiilin) özne ve nesne ile ilişkilerine ve bu ilişkilerin incelenmesine Fillerin 

Çatısı denir.  
1. Fiilin Nesneyle Olan İlişkisi: 



a. Geçişli fiiller nesne alırlar.  
b. Geçişsiz fiiller nesne almazlar. 
c. Oldurganlı fiiller geçişsiz bir fiilin ek yardımıyla geçişli olması halidir.  
d. Ettirgen fiiller geçişli fiillerin ekler yardımıyla tekrar geçişli olmasına denir. 

  
Geçişli Fiiller Geçişsiz Fiiller Oldurgan Fiiller Ettirgen Fiiller 

Almak 
Çizmek 
Açmak 

Koşmak 
Gülmek 
Bakmak 
Uyumak 

Uyu-t-mak 
Gül-dür-mek 
Koş-tur-mak 
Yat-ır-mak 

Çiz-dit-tir-mek 
Aç-tırt-tır-mak 
Yırt-tır-tır-mak 

 
2. Fiilin Özneyle Olan İlişkisine Göre 

a. Etken Fiil: Bütün fiiller etkendir. Yalnız çatı ekleri olarak değişirler. 
Misal: Ali dövdü. “Ali” öznedir, “dövdü” etkin fiildir ve yüklemdir. 

b. Edilgen Fiil: Edilgen fiilde özne yoktur. Ms: Ali Dövüldü. (Sözde Özne) 
c. İşteş Fiil: Ali dövüştü. 
d. Dönüşlü Fiil: Ali dövündü. 

 
Etken Fiiller 
Yüklemin bildirdiği eylemi yapan özne ise böyle fiillere “Etken Fiil” denir. Bütün fiiller 

etkendir. Çatı ekleri alarak çatıları değişir. 
Misal: “Ali dövdü.” Burada “Ali” özne ve faildir, “dövdü” yüklem olup fiildir. 
 
Edilgen Fiiller 
Yüklemin bildirdiği eylemden öznenin etkilendiği fiillere denir. Yani bir noktada “nâib-

i fail” görevi yaparlar. Böyle öznelere de “sözde özne” adı verilir. Burada fail yoktur. 
Misal: “Ali dövüldü.” “Ali” öznedir ve etkilenendir, sözde öznedir. Fail yoktur. 
 
Dönüşlü Fiiller 
Yüklemin bildirdiği eylemi hem yapan hem de o eylemden etkilenen fiillerdir.  
Misal: “Ali dövündü.” Burada “Ali” öznedir, “dövündü” yüklemdir ve hem faildir, hem 

de etkilenendir. 
 
İşteş Fiiller 
Eylemi karşılıklı veya beraber yapan özne ise böyle fiillere denir. 
Misal: “Ali dövüştü.” “Kuşlar uçuştu.” Burada özne ile yüklem fiili beraber 

yapmaktadır. 
 
Katışık Çatılı Fiiller 
“-tır, -t, -r” ekleri ile “-il, -in, -iş” eklerine çatı ekleri denir.  
Bu ekler gerçekte yapım ekleridir. 
Birden fazla çatı eki almış olan fiillere ise “Katışık Çatılı Fiiller” denir.  
Misal: “Koş-tu-rul-mak.” 
 



 
FİİLİMSİ KELİMELER 
Eylem bildiren fakat zaman ve şahıs bildirmeyen cümlelerdir. 
Misal: İlkbahar gelince çiçekler açar. 
Bu cümlede “gelince” kelimesi fiilimsi bir kelimedir. 
 
Çeşitleri: 
1. İsim-Fiilleri: Eylemin adı olan fiilimsilerdir. Buna “Masdar” denir. “-mak, -mek” 

eki alan bütün fiiller böyledir. 
Misal: Yaz-mak, Otur-mak. 
 

2. Sıfat Fiilleri: Bunlara “Ortaç” denir. Varlıkları niteleyen ve belirleyen fiilimsilerdir. 
Misal: Okuma kitabı.   
 

3. Bağ Fiiller: Bunlara “Ulaç” denir. Cümlecikleri bağlayan fiilimsilerdir. 
Misal:  
1. “-ince” eki ile gelenler: “Gel-ince.” 
2. “-erek, -ken, -dı, -dikçe, -dikten” eki ile gelenler. “Gel-dikçe.” “Gel-dikten 

sonra.” 
 

Bizim bunları anlatmaktan amacımız “İsim, sıfat ve fiil” ile “fiilimsi” kelimeleri 
ayırmaktır.  
 

EK-FİİLLER 
İsim soylu kelimelere eklenerek onları fiilleştiren eklere “Ek-Fiiller” denir.  
Ek fiiller geniş zamanı ifade ederler. 
Misal: “Hastayım”, “Hastaydım” gibi. 

 
Ek fiiller dört durumda bulunurlar:  
1. Hikâye durumunda: Türk-idim. = Türkdüm. 
2. Rivayet durumunda: Türk-imişim. = Türkmüşüm. 
3. Şart durumunda: Türk-isem = Türksem 
4. Geniş zaman: Türküm. 
Ek fiillerin sadece “Geniş Zamanı” basit zamanlıdır. Gerisi Bileşik zamanlıdırlar.  
 

YÜKLEM OLAN KELİMELER 

1 FİİL Eylem 
“-me” ile olumsuz. 

Kip 
Bileşik zaman 

Şahıs 
“-mi” ile soru. 

2 FİİLİMSİ Eylem  
Misal: “Gelince” Yapım Eki ---- 

3 EK-FİİL İsim-Soylu Kelime 
Misal: “İnsan idim.” Kip Şahıs 

 



 
YÜKLEM İNCELEME PLANI 

 
 

A- ÇEKİMİ 
a. Kip + Şahıs + Zaman 
b. Olumlu – Olumsuz – Soru 

B- YAPISINA GÖRE 
a. Basit Fiiller 
b. Türemiş Fiiller  

i. İsimden türeyenler 
ii. Fiilden türeyenler 

c. Bileşik Fiiller 
i. Yardımcı bileşik fiiller: “Ol.” “Et.” 

ii. Deyim halindeki bileşik fiiller. 
iii. Kurallı bileşik fiiller 

1. Tezlik bildirenler: “-ver” “Geli-ver.” 
2. Yeterlik bildirenler: “-bil” “Gele-bil.” 
3. Yaklaşma bildirenler: “-yaz” “Gele-yaz” 
4. Süreklilik bildirenler: “-dur, -kal” “Gele-dur” “Gele-kal” 

C- ÇATISINA GÖRE 
a. Nesnesine Göre 

i. Geçişli 
ii. Geçişsiz 

iii. Oldurgan (-tır, -t, -r) 
iv. Ettirgen 

b. Öznesine Göre 
i. Etken (--) 

ii. Edilgen (-il) 
iii. Dönüşlü (-in) 
iv. İşteş (-iş) 

 
Yüklem (Fiil) bu Plana göre incelenir. 
 



CÜMLELERİN İNCELENMESİ 
 

Cümleler beş bakımdan incelenir. 
1. Anlam Bakımından: 

a. Olumlu Cümle: Bildirilen hükmün yapıldığını gösteren cümle. 
b. Olumsuz Cümle: Hükmün yapılmadığını bildirir. “Ne gelin” “Ne gidin.” 

“Yok.” 
c. Soru Cümlesi: Hükmün yapılıp yapılmadığını sormak amacı ile kullanılan 

cümledir.  
d. Şart Cümlesi: Hükmün yapılmasını şart koşan cümle. 
e. Ünlem Cümlesi: Acınma, sevinç, korku, heyecan ifade eden cümlelerdir. 

2. Ögelerin Dizilişi Bakımından: 
a. Kurallı Cümle: Yüklemi sonunda olan cümledir. 
b. Devrik Cümle: Yüklemi içinde cümledir. 

3. Yüklemine Göre: 
a. Fiil Cümlesi: Yüklemi fiil olan cümle. 
b. İsim Cümlesi: Yüklemi ek fiil olan cümledir. 

4. Yapılarına Göre: 
a. Basit Cümleler: Tam bir hüküm bildiren cümledir. 

Misal: “Ali okula gitti.” “Ali” özne, “okula” düz tümleç, “geldi” yüklem, 
fiildir. Yüklemin bildirdiği eylemi yapan öznedir. 
“Ali Hasta imiş.” Burada “Ali” öznedir. “Hasta imiş” ek fiil ile yüklemdir. 

b. Bileşik Cümleler: Bir tam, bir veya daha fazla yarım hüküm bildiren 
cümleler.  
Misal: “Ali caddeden geçerek okula geldi.” Burada “Ali okula geldi” temel 
cümledir. “Caddeden geçerek” kelimesi zarf tümlecidir. “Caddeden” dolaylı 
tümleç, “geçerek” fiilimsi kelime olup yüklemdir. “Okula” kelimesi dolaylı 
tümleçtir. “Ali caddeden geçerek” yan cümleciktir.  
 
Bileşik cümleler iki kısımdan meydana gelirler.  
1. Temel Cümlecik: Cümlelerin tam hüküm bildiren asıl kısmıdır. Yüklemi 

fiil veya ek fiildir. Ögeleri basit cümleler gibi bulunur. Her bileşik 
cümlede bir temel cümlecik bulunur. 

2. Yan Cümlecik: Yüklemi fiilimsi, yani, yarım hüküm bildiren kısmıdır. 
Yan cümleciğin de kendi arasında ögeleri vardır. Her bileşik cümlede 
bir veya daha fazla yan cümlecik olabilir.  
 
Not: Şartlı fiillerle yan cümlecik kurulabilir. Misal: “Ali gelirse, okula 
gidecek.” Bu cümlede “Okula gidecek” temel cümleciktir. “Ali gelirse” 
yan cümleciktir. “Ali” özne, “gelirse” zarf tümleci ve şartlı yüklemdir. 
“Okula” dolaylı tümleç, “gidecek” yüklem, yani fiildir. 
 

c. Sıra ve Bağlı Cümleler: Basit ve bileşik cümlelere bağımsız cümle denir. 
Ögeleri basit cümleler gibi bulunur. Bileşik bağımsız cümlelerin ögeleri 
bileşik basit cümleler gibi bulunur. Bu cümleler virgül ve noktalı virgül ile 
birbirinden ayrılırlar. 
 
Anlamca ilgili basit veya bileşik cümlelerin birbirine bağlanması veya 
sıralanması ile meydana gelen cümlelere “Sıra ve Bağlı Cümleler” adı 
verilir. 



 
İKİNCİ BÖLÜM 

İYİ VE DOĞRU YAZMA KURALLARI 
 
 

Giriş 
İyi ve doğru yazma bilgisine “Kompozisyon” denir. Amacı bir mevzuyu, o mevzu ile 

alakalı fikirleri cümlelere ve paragraflara taksim ve tertip ederek bir bütün halinde ifade 
edebilmektir.  

Fikirleri ifade etme ilmine “Edebiyat” denir. Edebiyatın üç temel gayesi vardır. Bunlar 
“Okumak” “Yazmak” ve “Konuşmak”tır. Güzel okumak ve bilhassa güzel Türkçemizi güzel 
yazmak ve güzel konuşmak edebiyatın amacını teşkil eder. 

 
Yazı yazabilmek iki temel esasa dayanır: 
Birincisi: İnsanlar, muhitler ve hadiseler hakkında neler düşündüğümüzü bilmek. 
İkincisi: Bir fikir, düşünce, his ve tasavvurlarımızı okuyuculara ifade edebilmektir.  
 
İyi yazabilmek fen ve ilim değil, başarı gösterildiği vakit sanat sahasına girer. Edebiyat 

sanatı bir fikre, ahlaka ve dine hizmet ettiği ölçüde amacına uygun bir ilimdir. Edebiyat, 
“Edeb” kökünden geldiği için edebiyatın insan ahlak ve nezaketine hizmet etmesi gerekir.  

 
Yazmaya Başlamadan Önce 
Bir konuyu yazmaya başlamadan önce şu sualler sorulmalıdır. 
1. Bu mevzuyu işlemekteki amacım nedir? 
2. Yazabilmek için fikir zenginliğine ve geniş malzemeye sahip miyim? 
3. Fikirlerimizin sıralanışı mantığa uyuyor mu? Tesirli midir? 
4. Mevzuyu hitap ettiğim kitleye anladığım gibi anlatabiliyor muyum? 
5. Bahsettiğim mevzuyu alakalı bir şekilde bir bütün halinde ifade edebilmiş midir? 
6. Cümlelerim gramer, noktalama işaretleri vs. bakımından kurallara uygun mu? 
Yazılarımız okunaklı ve gramer kaide ve kurallarına uygun bir şekilde olmalıdır. 
 
Yazış Şekli 
Fikir zenginliği ifadenin her bakımdan iyi olmasına, yazının temizliğine ve ihmalkarca 

olmamasına dikkat edilmesine bağlı olmaktadır. Aksi taktirde ehemmiyetini kaybeder, 
değersiz bir yazı olur. 

Yazıda fikir zenginliği mutlaka aranmakla beraber bunu ifade etmek de o derece 
mühimdir. Parlak fikirler güzel yazılarla ifade edilmelidir. Fikrini ve davasını ifade eden 
kazanır. İfade ise akıl, mantık, edebiyat ve belagata bağlıdır. 

 
Yazı Kuralları 

1. Yazı sıkışık olmamalıdır. (Satır başı, satır sonu vs.) 
2. Yazıda boşluklar bırakılmamalıdır. 
3. Yazıda satırlar aynı hizada başlayıp bitmelidir. 
4. Harfler şekilce dikkatli ve doğru yazılmalıdır. 
5. Yazı yazmak için güzel kalem ve bilgisayarda güzel font kullanılmalıdır. 
6. Sahife numaralarını en görülebilir (yukarı sağ köşe) yere konulmalıdır. 
7. Kâğıdın sol tarafından yukarı ve aşağısından dört santim boşluk bırakılmalıdır. 
8. İyi cins kâğıt kullanılmalıdır.  
9. Yazının başlığı sahifenin tam ortasında ve 7-8 santim aşağısında yer almalıdır. 
10. Öğrencilere ödevleri el yazısı ile yazdırılmalıdır. (El yazısı öretilmelidir.) 



 
Mevzu / Konu Bulma 

1. Mevzu, kendimizi ve okuyanları ilgilendiren hususlarda olmalıdır. 
2. Hakkında bir şeyler bildiğimiz konuda yazılmalı. 
3. İşlemeye elverişli olup istenen ve merak edilen konularda olmalıdır. 
4. Bir “Ana-fikir” ile mevzu tahlil edilmeli ve sınırlandırılmalıdır.  
5. İfade şekli “Makale, Sohbet, Fıkra vb.” tespit edilmelidir.  
6. Mevzu ile ilgili fikirler tespit edilmelidir. Müşahede, tecrübe ve hissiyat vb. 

hususlar dikkate alınarak bir plan dahilinde yazı yazılmalıdır. 
 

Yazı Başlığı 
1. Mevzuun fikrini yansıtmalı, 
2. Bir iki kelimeyi geçmemeli, 
3. Cazip ve manalı olmalı, dikkat çekmelidir. 

 
Özet = İşlenecek Fikrin Hülasası 

1. Ana-fikir ve yan fikirleri tespit etmelidir. 
2. Mevzuun bir planı yapılmış olmalıdır. 

 
 
 
Örnek / Taslak  
 

 
Konu: …………………………… 

……………………………………….. 
 

PLAN 
1. ………………………………….. 

a. …………………………….. 
b. …………………………….. 
c. …………………………….. 

2. ………………………………….. 
a. …………………………….. 
b. …………………………….. 
c. …………………………….. 

3. ………………………………….. 
a. …………………………….. 
b. …………………………….. 
c. …………………………….. 

4. ………………………………….. 
a. …………………………….. 
b. …………………………….. 
c. …………………………….. 

 

 
(Yukarıdan 7 santim boşluk) 

 
Tarih: …….. 

BAŞLIK 
 

Giriş: ……………………………… 
…………………………………….. 
……………………….. 

Gelişme: …………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………… 

……………………………………... 
……………………………………….... 
………………………………………… 
………………………………………… 
……………………………………. 

Sonuç: ……………………………… 
…………………………………………. 
…………………………………… 
 

 



 
 
Yazı Tekniği 
1. Cümleleri kısa tutun. 
2. Basit ifadeyi karmaşık ifadeye tercih edin. 
3. Aşina kelimeleri kullanın. 
4. Lüzumsuz kelimeleri kullanmaktan kaçın. 
5. Bol ve canlı fiil kullanın. 
6. Konuştuğunuz gibi yazın. 
7. Okuyucunun hayalinde canlandırabileceği kelimeleri kullanın. 
8. Okuyucunun tecrübesine bağlı kalın. 
9. Değişikliğe önem verin. 
10. Etkilemek için değil, bilgi vermek için yazın. 
 
Şunu bilin ki: “Dünyanın en iyi makalesi henüz yazılmamıştır.” 
 

YAZMAK 
 

Korkuyu atmak, çekingen olmamak, kendimize güvenmek ve bol bol egzersiz yapmak 
için gereklidir. Unutmayalım ki kâğıttan ve kalemden korkan kişi hiçbir zaman etkili ve güzel 
yazı yazamayacaktır. 

 
Mevzû (Konu) 
“Bir konuyu kendimiz çok iyi bilmedikçe başkasına anlatamayız.  
Bunun için; 
1. Mevzu ile ilgili fikirleri iyice kavramalıyız. 
2. Düşüncelerimizi kısa notlar halinde yazmalıyız. 
3. Ayıklanmadan ortada kalan fikirleri çekici bir şekilde sıralamalıdır. 
4. Kompozisyon itina ile yazılmalıdır. 
5. Tekrar gözden geçirerek sıralamalıdır. 
Konuya girmek önemlidir. Konuyu belli bir fikir açısı doğrultusunda incelemek gerekir. 

Ana fikrin belirlenmesi öncelikli meseledir. Konuyu pek fazla uzatmadan anlaşılabilir bir 
şekilde yazmaya îcâz denir.  

 
Birlik: İfadenin bir konu üzerinde kalmasıdır. Ne yazılmak isteniyorsa yalnız o ifade 

edilmelidir.  
Başlık (Serlevha): Kısa ve ana fikre uygun olmalıdır. Başlık mevzuyu yansıtmalı, ilgi 

ve dikkat çekmelidir. Yazı bitmeden başlık konmamalı ve sonunda yazının ana fikrini ve 
ruhunu yansıtmalıdır. Başlık için çoğu zaman iki kelime yeterlidir. 

Maddesi: Düşünce ve fikir yönü. Yani, “Nasıl bir şeyi ifade edelim” “Nasıl bir şeyden 
hoşlanır?” Görüş Noktası, “hoşlanırsınız” ifadesinin içine aldığı mânâ ile sınırlandırma. Hissî 
olursa hislerimize hitap eder. Müşahhas (somut) olursa duyu organlarımıza hitap eder. 
Mücerret (soyut) olursa aklımıza hitap eder. Yargılama zihnî ve aklî olmalıdır.  

Buluş: Konu üzerinde akla gelebilecek bütün düşünceleri toplamamıza yardım eder. 
Bunun için; 

1. Gözlem: Doğrudan, hatıra yoluyla ve imaj yoluyla gördüklerimizin ifadesi olmalı. 
2. İç gözlem: Tefekkür yoluyla elde ettiğimiz bilgilerimizi ifade etmelidir. 
3. Okuma: Okuduklarımızdan elde ettiğimiz bilgilerimizdir.  
 
 



Konunun Çözümlenmesi 
Bir konuyu çözümlemek için “Kim? Ne? Nerede? Nasıl? Ne zaman? Niçin?” 

sorularının cevabı olmalıdır. Buna “5N+1K” Formülü” denir. 
Sonra konumuzu sıralandırma aşaması gelir. Konunun maddesi, görüş noktası ve biçimi 

dikkate alınarak yazımız tamamlanmalıdır. 
 

Çözümleme: Kim? Ne? Nerede? Niçin? Nasıl? Ne sebeple? Ne şekilde? 
 
BİLGİLERİN TOPLANMASI 
Bilgi toplamak, gözlem, okuma, tefekkür ve dinleme yoluyla mümkün olur. 
Her insan gördüğünü anlatabilir; ancak görmeyi öğrenmek için uzun bir çıraklık devri 

gereklidir. Kitap okumanın yasası yoktur. Nasıl ki açlık yemekle giderilir, öyle de câhillik de 
okumakla giderilir. Fakat, okunacak kitapların seçilmesi de çok önemlidir. Kişi kendisine ve 
topluma faydalı ve amacına uygun, bilgi kalitesi yüksek kitapları okumayı tercih etmelidir. 
Her önüne geleni okumanın bilgi kirliliği ötesinde faydası olmaz.  

Okumak insanı gerçekleri anlamada hür kılar. İnsanı cahillikten ve yanlış düşünce ve 
batıl inançların pençesinden ancak doğru kitapları okuyarak kurtarabilir.  

 
Okumak: Faydalı şeyleri okumalıdır. Okumanın amacı ise öğrendiklerimizi tatbik 

ederek amel haline getirmektir. İlim amel etmek içindir. Eğitim de davranış değişikliğini 
sağlamak amacına yöneliktir.  

İnsanın öğrendikleri ile üzerinde bıraktığı tesire “bilgi” denir.  
Kişi sesli okursa telaffuzu düzelir. Bu bakımdan düzgün ve güzel konuşabilmek için de 

sesli olarak kitap okumak gereklidir. Bu da insana güzel konuşma ve düşüncelerini daha iyi ve 
veciz ifade edebilme özelliği katar.  

Diksiyon: Okurken ve konuşurken kelimelerin hakkını vererek kendini ifade etmektir. 
Kelimeler söyleyişte açık ve net olmalı, telaffuza dikkat edilmelidir.  

Açıklama: Bir fikri yardımcı görüş ve düşüncelerle destekleyerek anlatmaya denir. 
 
Dinlemek:  
Dinlemek kulak yoluyla işiterek öğrenmek demektir. İnsanın iki kulağı bir ağzı vardır. 

Bu sebeple dinleyerek öğrendiğimiz bilgiler daha çoktur. Büyüklerimiz “Dinlemekten akıl, 
konuşmaktan pişmanlık doğar” demişlerdir.  

Müzik, şiir, hikâye ve tiyatro gibi sanatlar ekseriya dinlemek suretiyle öğrenilir.  
 
Anadilini İyi Kullanmak: Bu da “Dilbilgisi” (Gramer) bilmekle mümkün olur.  
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
FİKİR YAZILARI NASIL YAZILIR 

 
Düşünmeyi Öğrenmek 
“Merak ilmin hocasıdır.” Hayret ise bütün fenlerin anasıdır. Düşünceler yeni 

düşünceleri doğururlar. Bilgi sahibi olmanın yolu, duyu organlarını kullanmak, akıl ve haber 
yoluyladır. Akıl, düşünce ve tefekkür yoluyla ham bilgilerden yeni mamul bilgiler üretme 
faaliyetidir. Okumak ise eskilerin bilgilerinden istifade etmek ve telahuk-u efkâr ile biriken 
bilgilere sahip olmak demektir. 

Okumadan okumaya fark vardır. Başta “İyi niyet” gelir. Niyet bütün işlerin, amellerin 
ve fiillerin anasıdır. Okunan bilgiler akıl ve mantığın süzgecinden geçirilmeli ve iyice 
tartılarak hazmedilmelidir. Çözümlemeler ve tasvirler üzerinde durularak olaylar arasındaki 
ilişkiler kavranır.  

Ana fikirleri yakalamak da iyi niyetli bir okumanın faydalı şeklidir. İnsan ancak bu 
şekilde düşüncesini disiplin altına alarak muhakemesini güçlendirebilir. 

Yığma bilgi ve ansiklopedik bilgiler, bilgi değildir. Bilgi, gerçeğe uygun olan bilgidir. 
Bu da sistemli, planlı, mantıklı ve düzenli olan bilgidir. Buna akademik bilgi de denir. 
Düşünce gücünü bu bilgiden alır.  

Öğrenmenin amacı daha akıllı ve daha iyi olmaktır. İnsan düşünce ile görür, duyar ve 
anlar. Her şeyden faydalanan, her şeyi düzene koyan, başa geçip yöneten düşüncedir. Ezber 
bilmek de bilmek değil, bilgiyi hafızamızda saklamaktır. Sadece kitaptan alınan ve hayatımıza 
yansımayan bilgi süs olarak kullanılır. Bu sebeple amele dönüşmeyen bilgi faydasızdır 
denilmiştir. 

 
Gerçek düşünce ancak kendi kendimizi düşündüğümüz zaman vardır. Düşünceyi 

geliştirmek için konuları, anlamları ve varlıkları mukayese ediniz. Sanatsız bir düşünce de 
çoğu zaman bir başıboşluk içindedir. Her sanat düzenli bir düşünceden doğar. Bu anlamda 
güzel doğrunun yargıcıdır.  

Yazar “iyi budur, kötü budur” derse sorumluluğunu unutmuş olur. Genel olarak iyinin 
ne olduğunu herkes bilir. Ondan istenen iyi niyetli insanları bu meseleler üzerinde 
düşündürmektir. Bunun etkili olup olmaması ayrı meseledir. 

John Volter: “Düşüncelerinizi gözlem, deneme ve okumaya dayandırmalısınız. 
Böylelikle bilginizi çoğaltırsınız. Gözleme ve düşünceye dayanmayan çalışmalar kopya olur” 
demektedir. 

 
Makale 
Herhangi bir konu hakkında bilgi verirken türlü kaynaklardan istifade eden ve bu yolla 

fikirleri perçinleştiren, kesin ve inandırıcı bir dil kullanan gazete ve dergi yazılarına “makale” 
denir. 

Makale kuru bilgiden ziyade fikirleri bir ana fikir etrafında toplayan, geliştirme ve ispat 
gayesi olan yazılardır. Ansiklopediler, sözlükler, Atasözü ve Deyimlerden istifade eder. 
Temel kaynaklara iner. Onlarla düşüncesini ispat etmeye çalışır. 

 
Makale yazarken dikkat edilecek hususlar: 
1. Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmak, 
2. Elde edilen bilgiler üzerinde özel görüş ve fikirler çıkarmak, 
3. Ana fikri desteklemek üzere, konu ile ilgili deliller ortaya konmalı ve iddiaları 

gerçekleştirme yoluna gitmelidir. 
4. Ana fikir ve bilgiden giderek yazının tümünü özetleyecek şekilde bir sonuca 

varmaktır.  



Makalenin dili: 
Ağırbaşlı ve ciddi bir ifade kullanılır. Makaleler ciddi olmalıdır. Bilgi ve fikirleri 

başkalarına anlattığımıza göre kolay anlaşılır, yalın ve pürüzsüz bir dil kullanmak gerekir. 
Ayrıca hitap edeceği kitlenin kültür seviyesini de nazara almak gerekir.  

Makalede Plan 
a) Giriş 
b) Gelişme 
c) Sonuç. 

Konu fikrî yönden çeşitli parçalara bölünür. Hepsinin ayrı ayrı izahı yapılır ve 
birleştirilir. Yani, geniş kapsamlı bir plan yapılır ve tatbik edilir.  

 
Fıkra, Sohbet ve Deneme 
Makaleden farklı olarak “fıkra” da serbestlik ve “Sohbet” de samimiyet ve içtenlik 

hakimdir. Sohbette konunun ağıra kaçtığı yerde güldürücü ve düşündürücü bir fıkra koyup 
ilgiyi canlı bir şekilde istenilen yöne çeker. Veya sonucunu bir vecize ve atasözü ile perçinler. 
Tecrübeden çıkarılan gerçekleri ortaya koyarken tarihten ve menkıbelerden yararlanır.  

Denemede ise, oldukça serbestlik hakimdir. İstediğin gibi yazabilirsin. Her türlü 
şekilden istifade caizdir. Yeter ki sen yaz… 

 
Martin Luther “Bir ülkenin zenginliği ne gelirlerinin bolluğuna ne savunma araçlarının 

güçlülüğüne ne de umumî binaların güzelliğine bağlıdır. Bir ülkenin zenginliğini teşkil eden 
şey; okumuş yetişmiş ve karakter sahibi insanların sayısıdır. Ülkenin gerçek yararı başlıca 
gücü ve hakiki kudreti bundadır” demiştir. 

 
Sonuç: Kabiliyetin mektebi yoktur. Bütün bu anlatılanlarla beraber Allah insana 

kabiliyet vermemişse ne öğretirseniz boştur. Bu sebeple Allah’ın verdiği kabiliyet ve istidadı 
keşfederek onu geliştirdiğiniz zaman harika şeyler yapabilirsiniz. Önemli olan bunu 
keşfetmektir. İlim adamlığı da yazarlık da böyledir.  

 
 
BİR YAZIDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
1. Başlangıç 
Her yazının bir başlangıç, bir gelişme ve bir de sonucu vardır. Başlangıç ve sonuçta 

yazının bütününün manalandırma yönünden çok önemlidir. İyi bir başlangıç okuyanın 
dikkatini çeker ve o yazıyı okuma isteği uyandırır. Yazıda da konuşmada da iyi başlamak ve 
iyi bitirmek gerekir. Ortasına ne doldurursanız doldurun konuşmanızı ve yazınızı başarılı 
kılar. 

Başlangıcın tesirli olabilmesi için: 
1. Maksada doğrudan doğruya girilebilir. 
2. Tasvir, hikâye veya bir fıkra ile başlanabilir. 
3. Veciz bir cümle ile başlanabilir. 
4. Yazıya bir soru cümlesi ile başlamak da güzeldir.  
 
2. Sonuç 
Söylenecek şeylerin tamamlanması ve durulması gerektiği zaman sonuç bölümüne 

gelinmiş sayılır. Tesirli bir sonuç işlenen fikri hülâsa eden, özetleyen bir cümle vasıtasıyla 
temin edilebilir. Uzun bir yazı veya makalede ise müdafaa edilen fikirler hülâsa edilebilir. 

Küçük bir yazı için ise, bir sonuca gerek yoktur. İyi planlanmış bir küçük yazı, işlenen 
esas fikri ihtivâ eden bir cümle ile bitirmek faydalı olur. 



 
3. Konu bütünlüğü  
Mevzu işlenirken malzeme bu mevzuya uygun olmalıdır. Farkında olmadan mevzuun 

bu sınırlanmış kısmından bir başka kısma kayma tehlikesi vardır. İşte, konunun işlenecek 
kısmının o konuya uygun malzeme vasıtasıyla ifadesine konu bütünlüğü ve mevzuda birlik 
denir.  

 
4. Vuzuh (=Açıklık) 
Müphemliğe düşülmeyerek, hitap edenin seviyesine göre fikirlerin kolaylıkla ve 

açıklıkla anlaşılmasıdır. Fikirleri arasındaki münasebet ve bağlılık kavratıldığı ölçüde o yazı 
vazıhtır, açıktır ve beliğdir. Fikirler dikkatle sıralanır ve arada boşluk bırakılmazsa “Vuzuh” 
temin edilmiş olur. 

 
5. Görüş tarzı 
Yazarın müşahede ettiği şeye karşı aldığı vaziyetin o şey ile münasebetine “Görüş 

Tarzı” denir. Özellikle tasvirlerde ve hikâyelerde görüş tarzının tespiti çok mühimdir. 
 
6. Tashih (=Düzeltme) 
Acele ve dikkatsizlik hatalara sebep olur. Yazıyı bitirdikten sonra dikkatlice en az iki üç 

defa okuyarak kelime hataları, cümle düşüklükleri, imlâ hataları ve noktalama işaretleri, 
paragraflar ve uzun cümlelerin kısaltılması ve daha anlamlı hale gelmesi, gereksiz kelime ve 
ifadelerin kaldırılması için gözden geçirmek gerekir. Bu işleme “Tashih” denir. 

 
7. Kelimelerin kullanılması 
Kelimelerin lügat ve gramer ve ıstılah anlamlarını bilmek iyi konuşmak ve yazmak için 

yeterli değildir. Onları maksadımızı en iyi şekilde ifade etmek; tesirli ve canlı bir ifade tarzı 
için seçerek kullanmak gerekir. Aksi taktirde kelime hazinemizin zengin olması bir anlam 
ifade etmez.  

Kelimelerin umumî ve mecazi anlamları vardır. Mecazı hakiki, lügat manasını mecazî 
zannetmek büyük yanılgılara ve anlam kaymalarına ve mananın yanlış anlaşılmasına sebep 
olur. Bu durumda istenen maksat hasıl olmaz. Kelimelerin ustaca kullanılması önemlidir. 

Kelimelerin ahenginden de faydalanmak gerekir. Ahengi temin için de kâfiye, 
aliterasyon, assonans da birer vasıtadır. 

 
Misaller: 
“Yıllar yarlardan, yarlar yıllardan vefasız.” 
“Geceler günleri, günler geceleri kovalıyor.” 
“Bu denizler kadar derin bir deniz hasreti idi.” 
“Heyecân-ı aşka uyup kûy-i yâre dek gideriz.” (Nâilî) 
 
“Erişüb bahâra bülbül, yenilendi sohbet-i gül; 
Yine nevbet-i tahammül, dil-i bî-karâra kaldı.” (Şeyh Galip) 
 
“Dildir insanı muazzez eden. / Dildir insanı muazzep eden.” 
“Bana benden olur her ne olursa; / Başım rahat eder, dilim durursa.” 
 



CÜMLELERİN KULLANIMI 
Fikirlerin tesirli ifadesi için cümlelerin her şeyden önce gramer ve fikirce doğru olması 

şarttır. Gramer ve fikirce doğruluk ve vuzuhtan başka kelimelerin iyice seçilmesi ve yerinde 
kullanılması şartına bağlıdır. 

 
Tesirli Cümle: Cümlelerin tesirli olabilmesi için; 
1. Veciz olması: Maksadın en az kelime ile ifade edilmesi gerekir. 

 
2. Kelimelerin düzeni: Kelimelerin gramer kaidelerine göre tanzimi, üzerinde 

duracağın ve öne çıkaracağın kelimeyi tümleçten önceye almak gerekir. Duruma 
göre zarfı vs. yer değiştirmek suretiyle tesirli cümle kurmak mümkündür. 
 
Misal: “Ben bugün okula gittim.” Burada vurgulanmak istenen kelime “Ben” dir. 
“Bugün okula gittim.”  Burada öne çıkarılan “bugün” kelimesidir. 
 

3. Cümlenin nevinde ve uzunluğunda değişiklik: Uzunluk ve kısalık durumuna göre 
cümleye tesir ve güzellik katar. Bu sebeple basit, mürekkep ve muhtelif nevilerde 
cümleler kullanmak gerekir. Bir yazıda en fazla 12 kelime bulunması gerekir. Uzun 
cümleleri bölme imkânı varsa bölmek daha doğrudur. Cümleler 8 ila 12 kelime 
arasında olmalıdır. Daha kısa cümleler daha veciz sayılır. 
 

4. Âhenkli cümleler: Ahenk cümleye güzellik ve tesir meydana getirir.  
 
Misaller:  
“Akşamı duya duya; sular yattı uykuya”  
“Ben yârime gül demem, gülün ömrü tez olur.”  
 
“Canımı canan eğer isterse minnet canıma, 
Can nedir ki ânı kurban etmeyim cananıma.” 

 
Paragraflar 
İyi bir paragraf şu nitelikleri ihtiva etmelidir. 
1. Temel fikri açık veya gizli ifade eden bir esas cümle bulunmalıdır.  
2. Her paragrafta tam bir fikrin ifadesi olup, o fikir o paragrafta açılmalıdır. 
3. İyi bir paragrafta fikir birliği vardır. Sadece tek fikir üzerinde durulur.  
4. Malzeme birbirine bağlı bir surette tertip ve tanzim edilir.  
5. Mevzunun bütününe uyumlu olarak paragraftaki fikir üzerinde ehemmiyetle durulur.  
6. Paragraflar yazının nev’ine ve fikrin önemine göre ayarlanır. 
7. Arka arkaya kısa veya uzun paragraflara yer verilmez.  
8. Bir paragraftan diğerine geçerken fikirler arasında bağlantı kurulur.  
9. Paragrafların ilk satırı içeriden başlar.  
10. Yerine göre başlangıç, geçiş ve sonuç paragrafları kullanılır.  
 
İfade Nevileri 
1. Doğrudan doğruya anlatma. 
2. Hikâye yoluyla anlatma. 
3. Tasvir yoluyla anlatma. 
4. İspat ve deliller yoluyla anlatma nevilerine ayrılırlar. 
 
 



HÜLÂSÂ (=ÖZET) VE ÇEŞİTLERİ 
 
Bir yazıda plan, yazan için fikirlerin sıralı, mantıklı akılını temin etmeye yarar. Okuyan 

için ise o yazıyı daha iyi kavramaya yarayacaktır. Yazıyı iyi anlamak, bir bakıma onun planını 
iyi kavramak demektir.  

Paragrafların yerinde olması iyi bir özet çıkarmak için o yazıdaki planı dolayısıyla esas 
fikirleri ve ana fikirleri görmek mümkün olur.  

Özetler kelime ve ibareler halinde, cümleler halinde ve paragraflar halinde yapılırlar. 
 
Kaideleri 
1. Özetlenecek metni dikkatle seçmelidir. Bazı metinler ve özellikle ansiklopedik 

bilgiler özete elverişsiz metinlerdir. 
2. Seçilen metni dikkatle okuyunuz. 
3. Kendi kelimelerinizi kullanınız. Gerekirse esas metinden tırnak içinde alınabilir. 
4. Fazla kelime kullanmayınız. 
5. Metin aslındaki planı alt-üst etmeyiniz. 
6. Özeti temiz bir Türkçe ile ve itina ile yazınız. 
 
Özetleme 
Bir yazıyı belli ölçüde anlamını kaybetmeden küçültmeye “özetleme” denir. 

Özetlemenin “zaman kazanma, öğrenmeyi çabuklaştırma, hatırda tutma” gibi faydaları vardır. 
Özetlemede dikkat edilecek hususlar: 
1. Eser dikkatle ve sindirilerek okunmalıdır. 
2. Önemli hususlar not edilmelidir. 
3. Eserde anlamlı bilmediğimiz kelimelerin altları çizilerek anlam kazandırmalıdır. 
4. Eserin planı çıkarılmalıdır. 
5. Özetleme kişinin kendi ağzından ve ifadelerinden olmalıdır. 
6. Özet, eserin tamamını hatırlatacak nitelikte olmalıdır. 
 
Not Tutma 
Okurken ve dinlerken unutulmaması gereken şeyleri kısa cümlelerle bir yere 

kaydetmeye “Not tutma” denir. Not tutmak bir şeyi olduğu gibi yazmak değildir. 
Not tutarken dikkatleri uyanık tutmak, zihnimizi dağıtmamak ve konunun özünü 

kaçırmamak esastır.  
1. Dinlediklerimizi, 
2. Okuduklarımızı, 
3. Gördüklerimizi, 
4. Düşüncelerimizi not ederiz. 
Sonra o notlardan yararlanarak kendi fikirlerimizi de katarak geniş yazılar yazabiliriz. 



 
 

Kitap İnceleme 
 
A- Eserin  

Adı    : 
Yazarı   : 
Basıldığı yer ve tarih :  
Sahife adedi ve fiyatı :  
Boyutları   :  

 
B- Yazarın  

Hayat hikayesi ve sanat anlayışı ve ilmî kişiliği: 
Eserleri:  
 

C- Özet 
Kişiler   : 
Ana fikri   : 
Eserin dili ve anlatım özelliği:  
 

D- Genel Hüküm: 
 
 

Hikâye 
Yaşanan veya yaşanması mümkün olan belli bir olayı yer ve zaman göstererek tasvir 

ederek anlatma ve yazmadır. Hikâyede “Serim – Düğüm – Çözüm” bölümleri vardır. 
 
Tasvir 
Bir olayı veya kavramı gözümüzde canlandırabileceğimiz şekilde anlatmadır.  
Türleri:  
1. Portre tasviri (= İnsan tasviri) 
2. Hayvan tasviri 
3. Eşya tasviri 
4. Manzara tasviri 
5. Hareket ve davranışların tasviri şeklindedir. 
 
Şiir 
Sanat değeri taşıyan ve insanda derin duygular uyandıran manzum yazılara denir. Şiirler 

daha çok duygulara hitap ederler. 
 
Konularına Göre Şiir Çeşitleri 
1. Lirik  : Duygusal 
2. Didaktik  : Öğretici 
3. Epik  : Kahramanlık  
4. Pastoral : Tabiat ve Güzellik 
5. Dramatik : Acılı ve dokunaklı şekilde yazılırlar. 
 



GÜZEL KONUŞMANIN PRENSİPLERİ 
 
İnsan konuşan ve duygularını ifade edebilen varlıktır. Ama ne var ki güzel 

konuşabilmek pek nadir olarak doğuştandır. Güzel konuşabilme başarısının onda dokuzu 
büyük bir azimle konuşma tekniklerini öğrenip uygulamaya bağlıdır. 

 
Kuralları 
1. Konuşan cesur olmalıdır. 
2. Bilgili olmalıdır. 
3. Dinleyicileri bütün yönleri ile tanımalıdır. 
4. Konuşmaya hazırlanmalıdır 

a. Plan yapılmalıdır 
b. Mevzu ile ilgili fıkra, hikâye ve enteresan sözleri araştırıp bulup not etmeli 

ve uygun yerlerde kullanmalıdır. 
c. Konuşma ayrıca bir metin halinde yazılmalıdır. 
d. Direkt okumaktan da kaçınmalıdır. 

5. Giriş nükteli sözlerle ve dikkat çekilecek şekilde olmalıdır. İlk söz çok tesir icra 
eder. Nükte ise yemekteki tuz gibi ölçülü olmalıdır.  

6. Dinleyicilerin rahatsız olacağı hareketlerden kaçınmalıdır. Bazen bir yersiz hareket 
bütün konuşmayı tesirsiz hale getirir. 

7. Konuşma sohbet havasında ve monotonluktan uzak olmalıdır. Arada bir tebessüm 
ile emniyet ve samimiyet tesis edilmelidir. Böylece dikkatler uyanık tutulmalıdır. 

8. Konuşmacı gözleri ile bütün dinleyicileri taramalı ve gözlerinin içine bakmalıdır. 
Böylece herkese hitap ettiğini göstermelidir. 

9. Bir noktadan bahsederken o noktayı tamamen açığa çıkarmadan başka mevzulara 
kaymamalıdır. Yeniden tekrar aynı mevzuya dönmemelidir. 

10. Hatırlanması gereken önemli cümleleri tekrar etmelidir. Ahlâkî, aklî ve mantıkî 
misaller verilerek akılda kalması sağlanmalıdır. Hatıralar ve fıkralar ile hafızalarda 
derin izler bırakmaya çalışmalıdır. 

11. Konuşma basit cümlelerle yapılmalı, teknik terimler ve ilmî kurallar ile ağdalı 
cümlelerle yapılan konuşmalar dinleyicileri yorar ve ilgilerini kırar. Kısa, öz ve açık, 
herkesin anlayacağı şekilde konuşmak başarının ilk ve temel şartıdır. 

12. Dinleyicileri araştırmaya sevk etmek ve meraklarını tahrik etmek için bazı 
konularda kaynaklara müracaat etmelerini söylemek ve temel kaynaklara ve 
okumaya yönlendirmek gerekir. 

13. Güzel konuşabilmek için çok okumak gerekir. Dolmayan testi taşmaz. İyi 
dinlemeyen de hafıza ve akıl testisini dolduramaz. İyi konuşmacı iyi bir dinleyicidir.  

14. Söz söylemede kelimelerden üstün olan bir şey vardır ki o da ses tonudur. Ses 
tonuna uygun yapılacak olan jest ve mimiklerdir. Dinleyicilerde sözlerden çok 
söyleyiş tarzı daha büyük etki yapar. 

15. Bir sözde ehemmiyete değer dört nokta vardır: Konuşmacının şahsiyeti, sözleri, 
söyleme tarzı ve temsil ettiği makamdır. Konuşmacının ilmine ve makamın 
derecesine göre sözün tesiri artar.  

16. Konuşmaların iyi ve güzel olması iyi bir provaya da bağlıdır. Konuşma güzel bir 
sonuç ile bitmelidir.  

17. Konuşma bittikten sonra suallere içtenlikle eğilmeli ve cevaplar verilmelidir. 
Bilmediği konuda “Bilmiyorum!” demelidir.  

 
Not: Soruların yazılı alınması muhatapların tartışmalarını önler. 
“İnsanların akıllarına göre konuşun.” “Beyanda sihir vardır” (Hadis) 



Hatibin Sevilebilme Şartları 
1. Muhataba değer vermek ve az konuşmak, 
2. Zarif olmak ve muhatabın sözünü kesmeden sonuna kadar dinlemek, 
3. Misafirperver olmak ve çok az şaka yapmak, 
4. Kendinden bahsetmemek ve kimsenin aleyhinde konuşmamak, 
5. Temiz giyimli, traşlı ve düzenli olmak, 
6. Sır saklamasını bilmek. 

 
Başarılı Bir Konuşmada 
1. Sesi çok iyi idare edilmeli, dil yanılgısından sakınmalı, 
2. Hoşa gitmeyen kelimeler kullanılmamalı, 
3. Konuşulmaya değer konular bulmalı, 
4. Konuyu dağıtmamalı, 
5. Dedikodu yapmamalı, 
6. Can sıkıcı konuşmalardan uzak durmalı. 

 
Konuşma Hazırlanırken 
1. Gayenizi ve hedefinizi belirleyin, 
2. Yaşayarak ve dikkatinizi konuya vererek açık konuşmak, 
3. Dinleyicilerin ruh haline uygun kelimeler kullanmak, 
4. Samimi ve heyecanlı olmak, 
5. Kendinize güvenmek. 

 
Konuşurken 
1. Gösterişten, övünmekten ve tartışmaktan sakının, 
2. Öğüt vermekten, palavra atmaktan ve sırları açmaktan çekinin, 
3. Saygısızlığa sebep olmayın ve fitneye vesile olmayın, 
4. Gereksiz yere bağırmayın ve heyecanlanmayın, 
5. Konuşmak için değil bir hakikati açıklamak için konuşun, 
6. Normal ve nazik bir tavır takının, 
7. Bilmediğiniz konulara hiç girmeyin, 
8. Ciddi mevzular konuşulurken sulandırmayın. 

 
Nasıl Konuşmalı 
“İçten, tatlı, büyülü, sıkı ve kısa kesilen konuşmalar güç olsun, zararı yok; ama sıkıcı 

olmasın, süsten ve özentiden kaçınsın; düzensiz, gelişigüzel ve korkmadan yürüsün. Dinleyen 
her yediği lokmayı tadarak yesin. 

Halkın anlayacağı dilden konuşmalı. Bilinmedik kelime aramak medreseli çocuk 
gayretidir.” 

(Montaigne – Denemeler) 
 
Konuşmanın Amaçları 
Konuşmalar şu dört amaca yöneliktir: Öğretme, düşünce ve fikirleri anlatma, tasvir 

etme ve olayın içinde insanları yaşatma… 
Kuralları 

1. Konuşma içten ve samimi olmalıdır. 
2. Karşılıklı konuşmanın kurallarına riayet edilmelidir. 
3. İki kişi konuşurken doğrudan mevzuya girilmez, ya izin istenir veya bir suale 

cevap verilir.  



4. Karşısındakini dikkatle dinlemek ve sözünü kesmemek. Sözünü bitirince söz 
almak veya sual sormak. 

5. Kırıcı sözler yerine sihirli kelimeler kullanmak. “Şöyle düşünüyorum” “Bana 
öyle geliyor ki!” gibi sözlerle söze başlamak. 

6. Cümleler tam, dilbilgisi kurallarına uygun, sade, yalın ve anlaşılabilir olmalıdır. 
7. Konuşma ve cümleler kısa ve net olmalı, uzun ve anlaşılmaz kelimeler 

kullanmaktan kaçınmalı. 
8. Bilgiçlik taslamadan ve karşınızdakini kırmadan olmalıdır. 
9. Argo kelimeler asla kullanılmamalıdır. 
10. Kendimizi övmemeli ve böbürlenmemeli, başkasını küçümsememeli. 
11. Söz ve el şakalarından azami kaçınmalıdır. 

 
Önemli: 
Karşılıklı konulmalarda nezaket kurallarına azami itina gösterilmelidir. Düşünerek, 

heyecansız tam cümleler halinde konuşunuz.  
“Dinimiz nezaket ve nezafet dinidir.” (M. Kutlular) 
 
Telefonda Konuşurken 

1. Vericiyi ağzınızdan birkaç santim uzak tutunuz. 
2. Bağırarak konuşmamalı, yüz yüze gelmiş gibi sakin konuşmalıdır. 
3. Gizli şeyler konuşmamalıdır. 
4. Telefonu kim açmış ise onun kapatmasını beklemelidir. 
5. Telefonda “Alo! Kiminle görüşüyorum!” veya “Selamün Aleyküm! Ali abimle 

mi görüşüyorum?” dedikten sonra “Ben Mehmet! Nasılsınız?” diye önce 
muhatabı tanımalı sonra kendinizi takdim etmelisiniz. 

6. Telefonu size açanı tanımıyorsanız “kimsiniz?” diye üç defa sorulur isim 
verilmezse kapatırsınız. 

7. Çalınan telefona hemen cevap verilmelidir. Şayet siz yokken çalmışsa siz 
kendisini arayarak dönüş yapmalısınız. 

 
Karşılıklı Konuşmalarda 

1. Kendinizden övünerek bahsetmeyiniz. 
2. Karşınızdakine kendisi istemeden öğüt vermeyiniz. 
3. Karşınızdakine fırsat vermeden hep kendiniz konuşmayınız. 
4. Olduğu gibi anlatın ve mübalağadan sakınınız. 
5. Hoşa gitmeyen şeylerden bahsetmeyiniz. 
6. Pürüzsüz, tatlı bir dille konuşunuz. 

 
Tarif ve Tanıtım 
- Postaneye nasıl gidebilirim? 
- İleride ışıklardan sağa dönünüz, iki yüz metre ileride göreceksiniz. 
 
- Müdür odasına nasıl gidebilirim? 
- Merdivenlerden çıkınız üçüncü katta sağda altı nolu odadır. 
 
- Askerî hastaneye nasıl gidebilirim? 
- Karşı duraktan 31 numaralı halk otobüsüne bininiz, fabrika durağında inerek 50 metre 

yürüyün karşınıza çıkacaktır. 
 
 



Tanım 
1. Kısa olmalı, 
2. Tanımlanan şeyin en belirgin yönlerini göstermelidir. 
3. Benzerlerinden ayrılan yönlerini nazara veriniz. 
4. Herkesin anlayacağı bir dil kullanınız. 
5. Efradını câmi, ağyarını mânî olmalıdır. 

 
Misal:  
- Yağmur nedir? 
- Havadaki buharın yoğunlaşarak su damlaları şeklinde yere düşmesidir. 
 
Özür Dileme 
- Çok üzgünüm! Bağışlayınız! 
- Affedersiniz ayağınızı incittim galiba! 
- Özür dilerim! 
- Lütfen özrümü kabul ediniz! 
 
Şükran İfadesi 
- Teşekkür ederim! 
- Her şey için teşekkür ederim! Çok zahmet etmişsiniz… 
- Sağ olun! Gibi memnuniyet ifadelerini kullanınız. 
 
Tebrik ve Kutlama 
1. Sözlü: 

“Üniversiteler arası giriş imtihanından yüksek puan alarak “Hukuk Fakültesine” 
girdiğinizi duydum. İnanın çok mutlu oldum. Sizi candan kutlarım. Daha nice 
başarılarınızı duymak isterim.” 
 

2. Yazılı: 
“Kıymetli kardeşim! Yeni yılınızı ve yaş gününüzü kutlar sağlıklı nice mutlu yıllar 
dilerim. Sizi candan seven, M. Ali KAYA. 
 

Hal Hatır Sorma 
- çoktandır görüşemiyoruz. Nasılsınız? 
- Sağ olun, Allah’a şükür çok iyiyim… 
 
Misafir Karşılama 
- Hoş geldiniz, safalar getirdiniz! İçeri buyurmaz mısınız? 
- Kimsiniz? Kimi arıyordunuz? 
 
ANLATIM 
Anlatımda sağlam cümlenin nitelikleri 
1. Dilbilgisi kurallarına uygun olmalı 

a. Cümleler kısa ve anlaşılır olmalı, 
b. Cümleyi kuran yüklemidir. Yüklemeni önemli kullanmalıdır. En önemli 

kelimeyi yüklemin önüne getirmeliyiz. 
2. Duruluk… 

a. Yani, gereksiz sözcük ve uzatmalardan arınmış 
b. Yalın ifadelerle net sözcüklerle olmalı, 

3. Açıklık: Kolayca anlaşılır ve tam maksadı ortaya koyucu olmalıdır. 



4. Yalınlık: Süs ve özentiye başvurmadan… 
5. Akıcılık: Kulağa hoş gelmesi ve tırmalamamasıdır… 
 
Hatıra Anlatmak 
1. Konuyu ayarlayıp, planlamalı, 
2. Olay, düşünce ve duygular olduğu gibi anlatılmalı, 
3. Açık dille ve içtenlikle olmalı, 
4. Akıcı olmalıdır. 

 
Fıkra – Hikâye – Masal Anlatma 
1. Plan yapılmak 
2. Fıkrayı anlatan ciddi olmalı gülmemeli, başkalarını güldürmeli, 
3. Olayları dolaylı değil, doğrudan anlatmalıdır. 
4. Konuşma kurallarına uygun olmalıdır. 

 
MÜLAKAT 
Mülakatlar iki amaç için yapılır. 
1. Bir konuda bilgi almak için, 
2. Bir işi gerçekleştirmek için. 
 
Kaideleri: 
1. Önce randevu alınız. 
2. Görüşmeden önce sorularınızı hazırlayınız. 
3. Amacınızı açık bir şekilde ifade ediniz. 
4. Davranışlarınızda ölçülü olunuz. 
5. Heyecanlanmadan içten konuşunuz. 
6. Kendinizi övmeyiniz. 
7. Mülakata zamanında ulaşınız. 
8. Görüşleri eksiksiz yazmaya çalışın. 
9. Ayrılırken teşekkürlerinizi ifade ediniz. 
 
MÜNAZARA 
Bir konuyu delilleri ile ortaya koymak ve muhatabınızın fikirlerini çürütmek için 

yapılan karşılıklı konuşmalardır. 
Kuralları: 
1. Muhatabınızı çok iyi dinleyiniz. 
2. Sert ve kırıcı olmayınız. 
3. Hoşgörülü ve içten davranmalısınız. 
4. Muhatabınız konuşurken dinlemiyor intibaı vermekten sakının. 
5. Kitabî olunuz ve delillerinizi çok açık ortaya koyunuz. 
6. Az-öz ve kesin, net ve güçlü delillerle konuşunuz. 
7. Çok dinleyiniz ve az konuşunuz. 
8. Konu dışına çıkmayınız. 
9. Teferruattan ve gereksiz konuşmalardan uzak durunuz. 

 



MEKTUP 
 
Özel Mektuplar 
Edebî, teşekkür, kutlama tebriği, davetiyeler, başsağlığı vb. konulardaki mektupların 

tamamı özel mektuplardır. 
1. Hitap 

a. Sevgili anneciğim! 
b. Değerli arkadaşım! 
c. Canım kardeşim! 
d. Saygıdeğer öğretmenim! Vb. 

2. Plan = Giriş + Gelişme + Sonuç 
a. Giriş: Hitap, Selam ve hatır sorma ile başlar, mektubun yazılış sebebi yazılır. 
b. Gelişme: Mektubun konusu ve varsa başka konular izah edilir, bilgi verilir. 
c. Sonuç: İyi dilek ve temenniler, sevgi ve saygı ifadeleri sunulur. 

3. Unutulan husus ve dikkat çekilmesi gereken konu “Not” olarak sonuna kaydedilir. 
4.  Anlatım: Konuşurken muhatabımızın durumuna göre nasıl konuşuyorsak öyle 

yazılır. Mektupta samimiyet ve içtenlik hâkim olmalıdır. 
 
İş Mektupları 
Ismarlama ve Sipariş mektupları bu nevidendirler. 
 
Örnek: 
ABC Yayınları 
Yayınlarınızdan “Menderes ve Demirel’in Hayatı” isimli kitabınızdan adresimize 

ödemeli olarak 100 (Yüz) adet göndermenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Tarih ve İmza 

Adres: Cellal Mahallesi, No: 21 Turhal / Tokat 
 
Resmî Mektuplar 
Dilekçe vs. gibi resmî evraklar ve mektuplara resmî mektuplar denir. 
 
Dilekçe Örneği 

Belediye Başkanlığına 
Çevre Koruma Müdürlüğüne 

 
21 Eylül 2021 

……. ……. Adresinde oturmaktayım. Bulunduğum mahallede cadde üzerindeki 
ağaçların budanması ve çevre temizliğine ihtiyaç vardır. 

Gereğini arz ederim. 
 Ahmet İŞERİ 

 İmza 
TC: ………….. 
Adres: Aydınlık Mahallesi, Çevreyolu Caddesi 
Telefon: 505 894 22 34 
 



GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA SANATI 
 

“İyi bir hatip neleri söyleyeceğini değil,  
neleri söylemeyeceğini düşünerek kürsüye çıkar.” 

Çiçero  
 
Konuşma bir düşünce alışverişi ve hayatımızı başkaları ile paylaşma işidir. Güzel 

konuşmak için farz edelim ki sıradan bir günümüzün filmi yapılıyor ve yaptığımız her 
konuşma kayda alınıyor. Böylesi bir kayıt nasıl bir sonuç doğurur? 

Güzel konuşmak “Nasıl konuşuyorum?” sorusu üzerinde yeterince durmak ve 
düşünmekle mümkün olur. Bir başka husus da çevremizdeki konuşmaları ve konuşanları 
dikkatle değerlendirmek gerekir. Hz. İsa’ya (as) “Bu güzel ahlakı nereden kazandınız?” diye 
sorulunca “Edepsizlerden” diye cevap vermiştir. “Nasıl yani?” denince de “Onların 
edepsizlikleri hoşuma gitmedi, ben de onları yapmadım” diye cevap vermiştir. Biz de 
çevremizde hoşumuza gitmeyen konuşmaları değerlendirerek onların hatalarına düşmediğimiz 
zaman güzel konuşmayı öğrenmiş oluruz. 

Çocukların çoğu konuşmayı çevrelerinden öğrenirler ve onların diliyle konuşmaya 
başlarlar. H. A. Overstreet “Kişiliğimizi de zihnî gelişmemizi de belirleyen ana ölçü 
konuşmalarımızdaki yetkinliğimizdir” demektedir. 

Kötü konuşmalar konu dışı, gereksiz sözlerle dinleyicilerin kafalarını allak bullak 
ederler. Yanlış anlaşılmaya sebep olacak bir kelime ve cümle de kesinlikle yanlış anlaşılır. Bu 
sebeple ne konuşacağımızdan çok neleri konuşmayacağımızı hesaba katarak konuşmak 
gerekir.  

 
Dikkat Edilecek Hususlar 
1. Söylediklerimizi karşımızdakiler kolayca anlayabiliyor mu? 
2. Düşüncelerimi açık ve tekili biçimde belirtebiliyor muyum? 
3. Sözcükleri söylerken dil yanlışlıkları yapıyor muyum? 
4. Sesimi, duygu ve düşüncelerimi zenginleştirecek yönde kullanabiliyor muyum? 
5. Canlı ve hareketli bir biçimde konuşabiliyor muyum? 
6. El ve yüz hareketlerim yapmacık mı sempatik mi oluyor? 
7. Gereksiz açıklamalardan ve laf kalabalığından kaçıyor muyum? 
8. Anlattıklarımın önemine kendim inanıyor muyum? 
9. Sözü başka alanlara kaydırıyor ve amacından saptırıyor muyum? 
 
İyi ve güzel konuşabilme yetenek işi olmakla beraber çalışmakla elde edilen bir beceri 

ve sanattır. Çalışmakla ve egzersizlerle geliştirilebilir.  
 
İyi Bir Konuşmanın Özellikleri 
1. Yıkıcı değil, yapıcı olup ilginç ve önemli konuları içine alır. 
2. Belli bir amaca hizmet eder ve konuşmacının kişiliği ile bütünleşir. 
3. Sağlam ve sahih bilgilere ve belgelere dayanır. 
4. Dinleyicilerin ilgi ve dikkatlerini üzerinde toplar. 
5. Konuşmanın temel ögeleri: Konu + Dinleyici + Şartlar + Konuşmacıdır. 
6. Konuşmanın yöntemleri: Tartışma – Öğretme – Savunma ve Duygulandırmadır. 
7. Etkili bir ses tonu, el ve yüz hareketleri gerektirir. 
8. Canlı bir dil ve hareketli bir üslup gerektirir.  
 
Bu temel ilkeler güzel ve etkili bir konuşmanın temel özellikleridir. 
Görülüyor ki: “Konuşmak bir sanattır.” 
 



GÜNÜN 24 SAATİNİ YAŞAMAK 
Arnold Bennet 

Zamanı akıllı bir şekilde kullanabilen günün 24 saatini yaşamış olur.  
Dünya bazılarına göre üç gündür, bazı düşünürlere göre ise bir gündür. Daha dikkatli 

olanlar için ise zaman ve hayat bulunduğumuz andan ibarettir. Ânı yaşayan ve değerlendiren 
tüm zamanlarını değerlendirmiş olur. 

 John Taylor “Zamanı iyi kullanmasını bilen, davranışlarını da arkadaşlarını seçmesini 
de bilecektir” der. Shopenhauer da “Basit insan zamanı nasıl öldüreceğini, değerli insan da 
zamanı nasıl kazanacağını düşünür” demektedir. 

Başarılı insanlar, dünyayı etkileyen adamların da bir günü 24 saatten fazla değildi. Ama 
onlar bu 24 saati değerlendirmesini bildiler. Bu sebeple Napolyon “Vakit geçirmeyin ve 
durmayın. Daima hızlı olun. Benden her şeyi isteyebilirsiniz ama bir tek ‘zamanı’ benden 
isteyemezsiniz” der. Zira onun her zaman yapacağı önemli bir işi vardı. 

 
** 
Düşünebildiğin en yükseğe ulaşırsan ondan daha yükseğini bulacaksın. Görebildiğin en 

uzak mesafelere git; oraya varınca daha ileriyi göreceksin. İlerle ve kendini geliştir. Hep 
bilmezlik ve susuzluk içinde yürüyeceksin. Sevdikçe sevgin, inandıkça imanın artacaktır. 
Öğrendikçe bilgi sahibi oldukça bilmen gereken ne kadar çok şey olduğunu anlayacaksın. 

Görebiliyor ve duyabiliyorsan bol ve bereketli nimetler içindesin. Toplayabildiğin kadar 
topla, dayanabildiğin kadar doy, mutluluk sonsuzdur; bunu anlayacaksın. (Büyük Dünya 
Yıllığı, 25.) 

Bir şair “Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde / Her perde açıldıkça hedef daha 
ilerde” demiştir. Bunun için insan yapabileceğini yaptıkça öğrenecektir.  

 
** 
Kayba uğrayanların kayba uğramalarının sebebi çok fazla girişimde bulunmalarıdır. Az 

ile yetinin; ama bu sizi tembelliğe itmesin, az ve devamlı çalışın. Küçük de olsa başarıdan 
yana olmalıyız. Büyük olsa da başarısızlık büyük bir kayıp sayılır.  

Henry Kirk White “Geçmiş öldü, artık dirilmeyecek; ama gelecekte öyle güçlü bir hayat 
var ki, onu beklerken dahi canlılığını hissediyoruz. Geçmiş birçok hususlarda insanlığın 
düşmanıdır, gelecek ise her konuda dostumuzdur. Geçmiş için ümit yoktur; gelecek için hem 
umut hem de gerçekleştirmenin bir yolu vardır. Geçmiş zalimlerin ders kitabı, gelecek ise hür 
insanların dua kitabıdır. Geleceğe bakalım” demiştir. 

Bir düşünür de “Bir tek hayat felsefesi tanıyorum: Her dakikanın eşsiz bir mucize 
olduğu düşüncesidir. Çünkü hayatımızın her anı, işte budur. Hiçbir zaman yenilmeyen bir 
mucizedir” demektedir. 

 
** 
Zamanın değerini anlayan insanlar ondan en iyi şekilde nasıl istifade edeceklerini de 

bilirler. Zamanı öldürmek en kötü suikasttır.  
Düşünmek için zaman ayırın; çünkü ancak bu sayede kuvvet kazandırabilir. 
Arkadaşlık için zaman ayırın; size saadeti getirecek olan dostumuzdur.   
Oyun için zaman ayırın; çünkü oyun bir zekâ kaynağıdır. 
Çalışmak için zaman ayırın, başarının sırrı bundadır. 
 
** 
Charles Reade “Bir hareket ekerseniz, bir alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık ekersen bir 

karakter biçersin. Bir karakter ekersen bütün bir kader biçersin. Davranışlarınıza dikkat edin 



alışkanlık haline gelir. Alışkanlıklarınıza dikkat edin karakteriniz olur. Karakterinize dikkat 
edin kaderiniz olur” demiştir. 

 
** 
James Allen “Istırap şu veya bu istikametteki yalnız düşüncenin sonucudur. Bu ıstırap 

bir türlü ahenksizlik ifade eder. Bu ıstıraptan yararlanarak ruhu temizlemek, ruhun taşıdığı 
verimsizlik ve kirli yükleri atmak gerekir. Bunları atmayı ve ruhları temizlemeyi başaranların 
ıstırabı vardır” der. 

 
** 
Gece gündüz çalışmaya devam edin. Bunu da daima sessizce ve gösterişsiz bir şekilde 

devam ettirin. Ella W. Wilcon “İstikbal binasını fikir malzemesi ile kurarız. Saadet ve 
felâketimizi haberimiz olmadan kendi fikrimizle hazırlarız. Kâinatın temeli böyle atılmış ve 
adına tesadüf denilmiştir. Öyle ise kaderini seç ve hazırla; zira sevgi sevgiyi doğurur ve kin 
kini çeker” demiştir. 

Goethe “Aklın vücudumuz üzerinde hayret verici bir kudreti vardır. şu halde fikrimiz 
her zaman bize hâkim olsun” der.  

 
** 
Bizler gerçekten düşünmüyoruz. Zihin kontrolünü yaşamanın metodu zihni çözmeyi 

istediğiniz bir düşünce üzerinde toplamaktır. Montaigne “Olmaz deyip geçmek, olabilecek 
şeylerin nereye varabileceklerini haddimizi bilmeden ileri sürmek olur” demiştir.  

Samuel S. Miles de “Ne kadar ölümsüz olursa olsun, dünyada sonuç vermeyen bir 
davranış yoktur. Tıpkı ne kadar küçük olursa olsun gölgesi olan bir saç teli gibi…” der.  

 
** 
İman bir düşünce sistemi, hayata ve kâinata bir bakış açısıdır. İman hakikatleri bizim 

dünyaya ve hayata bakış açımızı düzeltir. Bediüzzaman “Güzel gören güzel düşünür, güzel 
düşünen hayatından lezzet alır” der. Bu sebeple hayatta hiçbir şey can sıkıcı değildir. Yeter ki 
onların altındaki faydaları ve hikmetleri görebilelim.  

Bunun için faydalı kitaplar okumalıyız. İskoçlar “Çok karmaşık kitaplar zihni karıştırır” 
derken “Burke “Düşünmeden okumak hazmetmeden yemeğe benzer” der. Descartes de 
“Okumak geçmiş asırların en namuslu ve akıllı adamları ile yapılan bir sohbettir” demiş ve 
onların fikirlerinden istifade ile kendimizi geliştirmemizi istemiştir. 

 



 
HAYAT KIRKINDA BAŞLAR 

Watter B. Pitkin 
Maalesef hayatı ve yaşamayı bilmiyoruz. Basit şeylerle uğraşıp duruyoruz. Biz 

okullarda hayatı bir cihette öğretiyoruz; ama hayatın amacını öğretmiyoruz. 
Filozof Robert Rogers “Çocukların en az ehemmiyet verdikleri şeyler para harcamadan, 

uğraşıp didişmeden elde edecekleri ve daimî bir sermaye gibi kullanacakları şeydir. O da; iyi 
yüklenmiş bir kafa sahibi olmak, insanca konuşmak ve insanca davranmak, disiplinli ve 
süratli bir kavrayış ve fikir enerjisi sahibi olmaktır, sözün kısası ilgilenmek ve ilgi 
uyandırmaktır” der.  

Hz. İsa (as) “İnsan dört yaşındaki bir çocuğun ahlakına sahip olmadıkça göklerin 
melekutuna giremez” der. Yani kalbinde düşmanlık, kin, haset ve kötülük düşüncesi 
olmamak, samimi ve hasbî olmak, kusur işleyince hemen itiraf etmek ve af dilemek gibi 
ahlakî meziyetlere sahip olmadıkça iyi bir insan olamaz demektir.  

Ahmaklar genç ölürler. Dimağını ve aklını güzel çalıştıranlar ve çalışanlar uzun 
ömürlüdürler. Aklını ve zekasını kullananlar bedenlerini fazla yormazlar.  

Ramayana Hint Efsanesine göre “Bir aile kırkında yükten kurtulmalıdır. Yerini diğer 
aile fertlerine bırakmalıdırlar. İnsan hayatı yirmi beş yaşına kadar eğitim ve öğretimle iyi bir 
tahsil hayatıdır. Kırk yaşına kadar mal ve servet sahibi olmalıdır. Kırkından sonra öteki 
dünyaya hazırlanmalıdır.” 

Platon’a sormuşlar: 
- “İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan davranışı nedir? 
Cevap vermiş: 
- Çocukluktan sıkılırlar büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler. 

Yarından endişe ederlerken bugünü unuturlar. Dolayısıyla ne bugünü ne de yarını yaşarlar. 
Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar; ancak hiç yaşamamış gibi ölürler” demiş. 

Evet, “Mezarlıklar hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlarla ve hiç yaşamadan ölenlerle 
doludur.” 

 
 



ŞİİRLER VE GÜZEL SÖZLER 
 

M. Ali KAYA 
Yunus Emre Şiirlerinden 
 
Çeşmelerden bardağın  
Doldurmadan koyarsan 
Kırk yıl orda durursa 
Kendi dolası değil… 
 
** 
Bir kez gönül yıktın ise 
O kıldığın namaz değil, 
Yetmiş iki millet dahi 
Elin yüzün yumaz değil. 
 
** 
Söz ola kese savaşı 
Söz ola kestire başı 
Söz ola ağulu aşı 
Yağ ile bal ede bir söz. 
 
Kişi bile söz demini 
Demeye sözün kemini 
Bu cihan cehennemini 
Yedi uçmağ ede bir söz. 
 
Az söz er yüküdür 
Çok söz hayvan yüküdür. 
Bilire bir söz yeter, 
Sende güher var ise… 
 
** 
Gönül Çalab’ın tahtı 
Çalab gönüle baktı. 
İki cihan bedbahtı 
Kim gönül yıkar ise… 
 
** 
Mal sahibi mülk sahibi 
Hani bunun ilk sahibi 
Mal da yalan, mülk de yalan 
Var biraz da sen oyalan. 
 
** 
Elif, üstün, ötürü 
Pazar eyle götürü 
Yaradılanı hoş gör 
Yaradandan ötürü. 
 

Erenlerin sohbeti 
Artırır muhabbeti 
Cahilleri sohbetten 
Her dem süresim gelir 
 
** 
Yunus sen bu sözleri 
Eğri büğrü söyleme 
Seni sığaya çeken  
Bir Molla Kasım gelir. 
 
** 
Aşksızlara verme öğüt 
Öğüdünden alır değil 
Aşksız adam hayvan olur 
Hayvan öğüt bilir değil… 
 
** 
İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır. 
 
** 
Okumaktan mana ne? 
Kişi kendin bilmektir. 
Çün okudun bilmezsin 
Ha bir kuru emektir. 
 
** 
Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz. 
 
** 
Yunus Emre der hoca 
Gerekse var bin hacca 
Hepisinden iyice 
Bir gönüle girmektir. 
 
** 
Dildir insanı muazzez eden 
Dildir insanı muazzeb eden 
 



** 
Halka verirsin talkını 
Ya sen niçün tutmazsın?  

(Yunus) 
** 
Bana benden olur her ne olursa 
Başım rahat eder dilim durursa 
 
** 
Söz bilirsen söz söyle ki 
Sözünden ibret alsınlar. 
Söz bilmezsen sükût eyle 
Seni insan sansınlar.  

(M. Akif) 
** 
İnsan dünyada hayâl ettiği müddetçe yaşar 
Asûde çek kürekleri mehtap uyanmasın.  

(Y. Kemal) 
 
** 
Uğraş, didin düşün ara bul koş, atıl, bağır, 
Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.  

(Tevfik Fikret) 
 
** 
Kendimi kurban verdim ise ne ziyânı var… 

(Y. Kadri Karaosmanoğlu) 
 
** 
Yumuşak başlı isem, kim demiş uysal koyunum 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum.  

(M. Akif) 
 
** 
Heyecân-ı aşka uyup kûy-i yâre dek gideriz. 

(Nâilî) 
 
** 
Erişüp bahâra bülbül, yenilendi sohbet-i gül 
Yine nevbet-i tahammül, dil-i bîkarâra kaldı 

(Nef’î) 
 
** 
Bir mevsimin baharına geldik ki âlemin 
Bülbül hamûş, havuz tehi, gülistan harap 

(İzzet Molla) 
 
** 
Gör zahidi kim, sahib-i irşâd olayın der… 
Dün mektebe vardı, bugün üstad olayın der. 

(Rûhî) 

Bilmem ki o ne gülen ne ağlayan demektir. 
Hakikat büyük şair, bir çağlayan demektir. 

(Fazıl Ahmet Akçay) 
 
** 
Evvel sen de havalardan uçardın, 
Şimdi enginlere indin mi gönül? 

(Karacaoğlan) 
 
** 
Vây yüzin vây kim, dilârdan ayrılmışam 
Fitne çeşm-u sâhir-i hunhardan ayrılmışam. 

(Fuzulî) 
 
** 
Bu şehri’İstabulî ki bî-misli bahâdır 
Bir sengine yekpâre acem mülkü fedadır. 

(Nedim) 
 
** 
Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı Ya Rabbi şâdan olsun; 
Benimçün nâmurad olsun diyenler ber-murad 
olsun. 

(Nâilî) 
** 
Yâ İlâhî ! Bize tevfîkini gönder. Âmin! 
Doğru yol hangisidir, millete göster. Âmin! 

(M. Akif) 
 
** 
Billâh bu gamhâre bir âh etmeğez. 

(İzzet Molla) 
** 
Akşamı duya duya, 
Sular yattı uykuya! 

(NFK) 
 
** 
Divâneyim görelden sen hadd-i lâlegûnu 
Artar bahârı görse Şeydaların cünunu… 
(Hasan Çelebi) 
 
** 
Lâleyâr ağzında ammâ vâpesin olmuş nefes 
Âşık-ı bîmârı gördüm can verip cân almada. 

(Nedim) 
** 
Gördüm ey dil minnet ister vermeye dünya murâd 
Ana minnet etmeden kurtuldum oldum nâ-murad. 

(Emir Efendi) 
 



Bir bak hele gök uyanık yer uyanıktır. 
Herkes uyanıkken uyumak maskaralıktır. 

(M. Akif) 
 
** 
Gökte yıldız arayıp nice turfa müneccim 
Kuyuyu göremez reh-güzerinde… 
 
Onlar ki laf ile verirler dünyaya nizâmât 
Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde. 

(Ziya Paşa) 
 
** 
Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez 
Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan. 
 
Ulaşır menzil-i maksuda âheste giden 
Tîz-i reftâr oalnın pâyine dâmen dolaşır. 

(Ziya Paşa) 
 
** 
Levlâ’ş-şi’ru lil-ulemâi ezrî 
Leküntü’l-yevme eş’arı Lebîdin. 

(İ. Şafî) 
 
** 
İmamünâ beynenâ yekûnü lenâ 
Lev lem yekün nûn-u lenâ yekûnü Lâ. 

(İ. Ebu Yusuf) 
 
** 
 
 
 


