
Gençler, 

Sınavda karşınıza aşağıdaki kavramlar çıkabilir. O yüzden dikkatle okuyun ve hepsini güzelce öğrenmeye çalışın. 

  “Yargı gerekçesiyle verilmiştir.”  denirse aklınıza neden-sonuç cümleleri gelsin. 

 Şart: koşul. Takdir alırsan sana telefon alırım. Cümlesi bir koşul cümlesidir. 

 Yansıma sözcükler çok basittir. Doğadaki seslerden türeyen kelimeler yansıma sözcüklerdir. Vızıltı, çıtırtı, 

gürültü, cızırtı, vak vak, mırıltı, uğultu vb. 

 İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Yakın, zıt, eş veya anlamsız kelimeler yan yana 

gelerek ikileme oluşturabilir. Yalan yanlış, aşağı yukarı, uzun uzun, abur cubur vb. 

 Bir yazıda anlatılan şeylere yani yazının konusuna içerik deriz. Üslup ise yazarın yazış biçimi ve o yazının nasıl 

yazıldığıdır.  

 Anlatım biçimleri, bildiğiniz gibi, dörde ayrılır. Size verilen metin bir olay metniyse öyküleme veya 

betimleme kullanılmıştır. Size verilen metin düşünce metniyse açıklama veya tartışma kullanılmıştır. 

Öykülemede bir olay anlatılır ve anlatılan şeyler hareket halindedir. Betimlemede ise fazla hareket yoktur. 

Anlatılan şey okuyucunun gözünde canlanır. Bol bol sıfat kullanılır. Bir konuda size bilgi veriliyorsa açıklama 

kullanılmış demektir. Tartışmacı anlatımda da bilgi verme vardır ancak yazar karşısındakiyle konuşuyormuş 

ve tartışıyormuş gibi yazar. Tartışmacı anlatımda soru işareti önemli bir ipucudur. 

 Düşünceyi geliştirme yolları da soru olarak karşınıza çıkabilir. Bunları ayıran bazı özellikler vardır. Tanık 

göstermede ünlü bir kişinin sözü kullanılır. Tırnak işareti önemli bir ipucudur. Sayısal verilerden yararlanma 

en kolayıdır. Sayılardan, oranlardan veya yüzdelerden yararlanılır. Karşılaştırmada iki durum veya iki kavram 

birbiriyle kıyaslanır. Tanımlama ise bir nesnenin veya kavramın tanıtılmasıdır. Bu nedir? Sorusunun cevabını 

verir. Örneklendirmede ise adı üstünde örnek verilir. Ünlü bir kişinin adı geçebilir fakat ünlü bir kişinin sözü 

kullanılmaz. 

 Söz sanatları soruları aslında çok basit sorulardır. Size abartma, benzetme veya kişileştirme sorabilirler. 

Abartma, bir şeyin çok fazla söylenmesi veya kolay kolay yapılamayacak bir şeyin söylenmesidir. Benzetme, 

bir kavramın veya bir nesnenin başka bir şeye benzetilmesidir. Gibi kelimesi varsa benzetme de vardır. 

Kişileştirme ise insana ait özelliklerin başka varlıklara aktarılmasıdır. Güneşin gülmesi, çiçeklerin küsmesi vb. 

 Verilen metinde anlatım ‘yaptım, baktım, bulduk, güldük vb.’ şeklinde yapılıyorsa 1. Kişili anlatım 

kullanılmıştır. Anlatım ‘yaptı,baktı,buldular,güldüler vb.’ şeklinde yapılmışsa burada 3. Kişili anlatım 

kullanılmıştır. 

 Makalede kanıtlama amacı vardır. Fıkra, gazetede çıkan köşe yazılarıdır. Anı, başımızdan geçen veya tanık 

olduğumuz olayları belli bir zaman sonra yazmaktır. Günlük, yaşadıklarımızı günü gününe yazmaktır. Roman 

ve hikaye olay yazılarıdır. İkisi de yaşanmış veya yaşanabilecek olayları anlatır. Hikaye kısadır. Olay azdır. 

Romanda ise kahraman sayısı fazladır. Olaylar karmaşıktır ve hikayeye göre daha uzundur. Destan, bir ulusun 

başından geçenleri veya kahramanlıklarını genelde nazım şeklinde anlatan yazıdır. Deneme sizin yazdığınız 

kompozisyonlara benzer. Her konuda yazılabilir. Kanıtlama amacı yoktur. Biyografi, bir kişiyi tanıtmak ve 

anlatmak için yazılan yazıdır. Otobiyografi ise kişinin kendini anlatmak ve tanıtmak için yazdığı yazı türüdür. 

Gezilip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüne de Gezi yazısı diyoruz. 



 Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortak öge sorusu sorabilirler. Bu tarz sorularda size verilen cümleleri güzelce 

bulun ve bu cümlelerde kullanılan ortak kelimeleri yani ögeleri bulun.   “Ahmet seni seviyor ve koruyor. “ 

cümlesini ikiye ayırırsak sevme ve koruma işini yapanın aynı olduğunu yani öznenin ortak olduğunu 

görebiliriz. Bu cümledeki “seni” kelimesi de ortaktır. Bu yüzden nesne ortaklığı da söz konusudur. 

 Cümlede vurgu çok basit bir konudur. Yüklemden önce gelen öge vurgulu ögedir. Bunu bilmek bu tarz bir 

soruyu cevaplayabilmeniz için yeterlidir. 

 Fiilimsileri bulabilmek için her zaman önce filleri bulmanız lazım. Daha sonra çekimli fiilleri belirleyin. Geriye 

kalanlar fiilimsidir. Bazı kelimeler fiilimsi gibi görünse de zamanla isimleştiği için fiilimsi özelliğini yitirmiştir. 

Çakmak, dolma, sarma, danışma, yakacak, dondurma vb. 

 Yüklemin türüne göre derse yüklemi bulup yüklemin isim mi fiil mi olduğuna bakıyoruz. Yüklemin yerine 

göre derse yüklemin sonda olup olmadığına bakıyoruz. Yüklem sondaysa cümle kurallıdır. Sonda değilse 

devriktir. 

 Yapısına göre diye soruluyorsa yapacağınızı biliyorsunuz. Cümlede tek yüklem varsa ve fiilimsi yoksa basit 

cümle diyoruz. Cümlede fiilimsi kullanıldıysa birleşik cümle diyoruz. Cümlede birden fazla yüklem varsa 

cümlelerin birleşme şekline bakıyoruz. Bağlaçla bağlanan cümleler bağlı cümle, virgülle bağlanan cümleler ise 

sıralı cümledir. 

 Ayrıca bazı kelimelerin yazımı çok karıştırılır. Doğrularını yazdığım bu kelimelerin yazımını karıştırmayalım. 

Herkes, hiçbiri, 23.45’te, birkaç, birtakım, herhangi bir, birçok, sapasağlam, yalnız, yanlış, kuzeybatı, 

kuzeydoğu vb. Bütün ‘şeyler’ ayrı yazılır. UNUTMAYIN! 

 Nokta, soru işareti, ünlem işareti, iki nokta işaretlerinden sonra büyük harfle başlanır. 

 Akrabalık adları küçük yazılır.(Ayşe abla, Mehmet amca vb.)  Unvanlar ve saygı bildiren kelimeler büyük 

harfle yazılır.( Sayın Başkan, Avukat Cemal Bey, Sevda Hanım vb.) Dil, din, millet, devlet ve hayvan isimleri 

büyük harfle yazılır. Dünya, güneş veya ay gibi kelimeler terim olarak kullanılmazsa küçük harfle yazılır. 

 Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük yazılır.  

 Arasöz yapmak için virgül de kullanabiliriz kısa çizgi de.  

 İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti koyulmaz.  

 Noktalı virgülden sonra küçük harfle başlanır. Noktalı virgül türleri veya takımları ayırmak için kullanılır. 

 Cümlenin ögelerini bulmak için önce yüklemi bulmanız gerekir. Yüklem cümlenin temel ögesidir. İş, oluş, 

durum veya hareket bildirir. Yüklemi bulduktan sonra işi yapanı yani ‘özneyi’ bulmanız gerekir.  

 Yüklem her zaman sonda olmaz. Başta veya ortada da olabilir.  

 Nesneyi bulmak için yükleme ‘ne’, ‘neyi’ veya ‘kimi’ sorularını sorarız. 

 Yer tamlayıcısını bulmak için yükleme ‘neye’, ‘kime’, ‘kimde’, ‘kimden’, ‘nereye’, ’nerede’, ‘nereden’ 

sorularını sorarız. 

 Zarf tümlecini bulmak için yükleme ‘ne zaman’, ‘nasıl’, ‘niçin’, ‘ne kadar’, ‘ kimle’, ‘neyle’, ‘kim tarafından’ 

sorularını sorarız. 

 Öznel yargılar kişiden kişiye değişir. Kanıtlanamaz. Güzel, çirkin, harika, tatlı, sevimli, hoş, etkileyici gibi 

kelimeler öznellik bildirir. Yani kişiden kişiye değişir. Nesnel yargılarsa kesindir. Kanıtlanabilir. Herkese göre 

aynıdır. Bir kitabın konusu veya tarihi bilgiler nesnellik bildirir. Kişiden kişiye değişmez. 


