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Paragrafın Konusu Paragrafın Ana Fikri

Paragrafın Anlam Özellikleri

“Paragraf neyden söz ediyor, ne anlatıyor?” sorusunun cevabı 
paragrafın konusunu buldurur. Anahtar kelimeler, konu hakkın-
da bilgi verir.
Örnek:
Odundan, yıllık/mevsimlik bitkilerden ya da atık (kullanılmış) 
kâğıt gibi ham maddelerden selüloz, odun hamuru ve kullanıl-
mış kâğıt hamuru elde edilir. Bunların çeşitli mekanik ve kim-
yasal işlemler ile kâğıda dönüştürülmesi esnasında uygulanan 
tüm işlem basamakları kâğıt üretim sürecini oluşturmaktadır. 
Kâğıt üretimindeki temel prensip, odun gibi bitkisel maddelerin
liflerinin saçaklandırılarak birbirine bağlanması sonrası tabaka 
formunda bir malzemenin elde edilmesidir. Kâğıt üretiminde 
selülozlar ara ürün, kâğıt-karton ve konfeksiyon ürünleri (defter,
dosya, kutu, ambalaj, havlu, peçete vb.) son ürünleri oluşturur.

Bu metnin konusu “kâğıdın üretim aşamaları ve kullanım alan-
ları”dır.

Ana fikir, yazarın paragrafı yazma amacıdır. Paragrafın bütünün-
den çıkarılır ve yargı bildiren bir cümleyle ifade edilir.
Örnek:
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanın hayal sınırlarını zor-
ladığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden yaşamımızla ilgili ön-
celiklerimizin arasına teknoloji ve tasarım kültürünü, genel
kültürün dinamik bir unsuru olarak koymak zorundayız. Çünkü 
bilimin ve teknolojinin gereklerini yerine getiremeyen toplum-
larda, bireyin kendisini enformatik kaos ortamında bulmasının 
kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Günümüzde birçok iş kolunda 
robotlardan yararlanıldığını; bilgisayar vb. cihazların çok kar-
maşık işler için bile kusursuz ve nicel açıdan insanın limitlerinin 
çok üstünde bir işlem hızı ve güvenilirliği ile akla gelebilecek 
tüm üretim ve hizmet alanlarında kullanıma girdiğini görüyo-
ruz. Kısa bir süre öncesinde bile tahmin edilemeyecek değişim-
lere yol açan bu gelişmelerin hem dünya toplumları hem de 
ülkemizde sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dengeleri değiş-
tirebilecek boyutlara ulaştığına şahit oluyoruz.
Bu metnin ana fikri “Çağı yakalamak isteyenler bilim ve tekno-
lojiyi takip etmeli, bilimin ve teknolojinin gereklerini yerine ge-
tirmelidir.” olmalıdır.
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Paragrafın Yardımcı Düşünceleri Paragrafta Başlık

Paragrafta değinilen düşünceler, paragraftan çıkarılabilecek di-
ğer yargılardır. Yardımcı fikirlerin toplamı ana fikre götürür.
Örnek:
Bir insan kendisini diğer insanın yerine koyup onu anlamaya 
çalıştığında dünyaya o insanın gözünden bakmaya başlar. O 
insanmış gibi duymaya ve hissetmeye başlayarak onun iç dün-
yasına gittikçe yaklaşır. İşte bu, iki insan arasında sağlam bir iliş-
kinin kurulması anlamına gelmektedir.

“Bir insanın bir başkasını anlayabilmesi için kendini onun yerine 
koyması gerekir.” ve “İnsan bir başkasının yerine kendini koydu-
ğunda onun iç dünyasını anlar.” yargıları bu metinden çıkarıla-
bilecek yargılardır. Dolayısıyla yardımcı düşüncelerdir.

Başlık; paragraf hakkında bilgi veren, paragrafı özetleyen, 
konu ile ilgili, kısa ve dikkat çekici sözcük veya sözcük öbek-
leridir.
Örnek:
Bizim yazınımızda deneme türü oldukça cılızdır. Hoş, dünya 
yazınında da diğer türler yanında denemenin fazla bir varlık 
gösterdiğini söylemek mümkün değil ya… Biz Türk yazınına 
dönelim. Hemen ve hiç çekinmeden söyleyebilirim ki dene-
menin zayıflığı nicelikseldir. Yani denemecimiz az, yazınımız-
da deneme türünde yazılmış yapıtların sayısı pek sınırlı. Buna 
karşılık niteliksel bakımdan dünya yazınındaki seçkin deneme 
örnekleriyle rahatça boy ölçüşebilecek yetkinlikte bir deneme 
yazınımız var.

Bu parçanın başlığı “Deneme Türü”, “Edebiyatımızda Dene-
me” şeklinde olabilir.
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Paragrafın Anahtar Kelimeleri Şiirde Ana Duygu (Tema)

Paragrafın Anlam Özellikleri

Bir paragrafın ne ile ilgili olduğu hakkında bilgi veren, en çok 
vurgulanan, tekrarlanan, konuyu veren kelimelerdir.
Örnek:
İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha 
fazla bunaltır onu. Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel 
olur geminin gidişine. Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersi-
niz yerini değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla, 
nasıl ki kazıklar daha derine gidip sağlamlaşır sarsıp sallamak-
la. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir 
yere gitmekle iş bitmez: İçimizdeki kalabalık hâllerimizden kur-
tulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek.

Bu metnin anahtar sözcükleri olarak “insan, sıkıntı, kalabalık” 
sayılabilir.

Bir şiire hâkim olan duyguya veya okuyucuya yansıtılmak is-
tenen duyguya “ana duygu” ya da “tema” denir. Şiirde işlenen 
konu ise “şiirin konusu”dur.
Örnek:
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

Bu şiirin teması “çocukluk özlemi”dir.
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81-82, Pekiştiren Etkinlik 1-2-3-4
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