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Anlatım Teknikleri

Betimleyici Anlatım

Öyküleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Sözcüklerle resim yapmaktır. Amaç, okuyucuya anı göstermektir. Durağanlık vardır, hareket yoktur.
Örnek: “Sarı tenekeden bir tramvay arabası titreyerek, sarsılarak geçti, Yediktik tarafına gitti. Sokaklar boş, derviş 
kılıklı, inmeli bir adam, kolunun birini önüne doğru sallandırarak, ayağının birini sürükleyerek geçti.”

Olaylar, oluş sırasına göre anlatılır. Amaç, okuyucuya olayı yaşatmaktır. Hareketlilik ve zaman akışı vardır.
Örnek: “Para bittikçe kasabanın zenginlerine koşuyor dilenci gibi iane veya borç istiyordum. Bir gün yine amelelerle 
beraber toz toprak içinde çalışıyordum. Bir araba ile gayet temiz giyinmiş iki efendi geldi. Bunlar mülkiye müfet-
tişleriydi. Beni hemen işten el çektirdiler ve sorguya başladılar. Suçum bir değil birçoktu. Keşif raporları hatalıydı.”

Bilgilendirme amaçlı bir anlatım biçimidir. Net, nesnel bilgi verir. Açık, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır.
Örnek: “Eser bir öğretmen romanı motifi ile sunulmuş da olsa öğretmen-öğrenci ilişkisi çerçevesinde sürdürülme-
miştir. Zaten Zehra’nın kişilik analizinin yapıldığı bölümde görüleceği üzere kendisi hâlihazırda örnek bir öğretmen 
prototipinde de değildir.”

Yazarın okuyucuya kendi fikrini kabul ettirme çabası vardır. Bilgi verilirken kişisel görüş de verilir.
Örnek: “Kimi sanatçılar, sanatın amacını içerik olarak görür. Onlara göre iletecek bir şeyi olmayan, tek satır bile 
yazmamalı. Kimileri ise sanatı biçim olarak algılar. Onlara göre güzel olmayan hiçbir şey sanatsal değildir. Oysa 
sanatta içerikle biçim etle tırnak gibidir.”
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Düşünceyi Geliştirme Yolları

1
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6

Tanımlama

Karşılaştırma

Örnekleme

Tanık Gösterme

Sayısal Verilerden Yararlanma

Benzetme

Örnek: “İkinci şans, ilkini kaybetmek demektir.”

Örnek: “Bazı sanatçılar sadece sanatçı olarak kalmaz. Neşet Ertaş, Barış Manço gibi sanatçılar, toplumun gözünde unutulma-
yacak bir yere sahiptir.”

Örnek: “Teknoloji, insan hayatına zaman kazandırmaktadır. Ankete katılan insanların %70’i teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı-
nı düşünmektedir.”

Örnek: “Çoğu insan kahvenin muhabbetin yoldaşı olduğunu düşünür oysaki muhabbetin asıl yoldaşı çaydır.”

Örnek: “Bazı insanlar gıda gibidir, onlara her zaman ihtiyaç duyulur.”

Örnek: “Hayata dair pek çok söz duyarım da Gabriel Garcia Marquez’in şu sözleri hatırımdan çıkmaz: Her zaman seni üzecek 
birileri olacaktır. Yapman gereken, insanlara güvenmeye devam etmek; kime iki defa güveneceğine daha fazla dikkat etmektir.”

“Bu nedir?” sorusunun cevabının verilmesidir.

Bir fikri veya konuyu somutlaştırmak için konuyla ilgili örnekler vermektir. Atasözleri de örneklemedir..

Düşünceyi daha kalıcı ve etkili hâle getirmek için sayılar ve sonuçlardan yararlanmaktır.

Bir olay, durum veya kavramın benzer veya farklı yönlerini kıyaslamaktır. “Göre, kadar, ise, oysa, en, daha” 
vb. ifadeler karşılaştırmayı verir.

Bir yönden daha zayıf olanı daha güçlü olana benzetmektir. “Kadar, gibi vb.” ifadeler benzetmenin göstergele-
ridir.

Düşünceyi kanıtlayabilmek için önemli birinin adı ile birlikte konuyla ilgili sözünün verilmesidir.
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Metinde Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
Bir metindeki unsurlar gerçek hayatta yaşanabilir, rastlanabilir durumlarsa “gerçek unsur”; gerçek hayatla bağdaştırılamayan, ger-
çek olmayan unsurlar ise “kurgusal (hayalî) unsur”dur.

Örnek:       “İnsan, kendi değerini çalışarak koruyabilir.” der Tolstoy. (Gerçek)
                     “Gülünü özel kılan, ona verdiğin emektir.” dedi tilki. (Kurgusal)

Metnin Dil ve Anlatımı
Bir metnin dil ve anlatım bakımından incelenmesi, yazarın konuyu ele alış biçiminin incelenmesidir. Bir metnin dil ve anlatımını, 
yazarın kullandığı üslup, anlatım tekniği, düşünceyi geliştirme yolları, cümlelerin özellikleri, sözcük seçimi, duygu veya fikir belirten 
ifadeler, anlatıcı, cümle içi anlam ilişkileri, öznel veya nesnel ifadeler vb. gibi faktörler belirler.

Hikâye Unsurları

Hikâyede Anlatıcı

Hikâyeyi oluşturan dört unsur vardır. Bazı hikâyelerde bunların hepsi olur, bazılarında unsurlardan birkaçı belirsiz olabilir.
Kişi ve Varlık Kadrosu (Karakterler): Hikâyedeki olayı yaşayan insanlar ve insan dışındaki kişiler, varlık kadrosudur.
Olay:  Bir hikâyede ne olduğudur, gerçekleşen durumlardır.
Zaman: Hikâyedeki olayın yaşandığı zaman dilimidir.
Yer (Mekân):  Hikâyedeki olayın nerede yaşandığıdır.

Hikâyeyi anlatan kişi olayı yaşayanlardan biriyse 1. kişili (1. ağızdan) anlatım; olayı yaşayanlardan biri değilse 3. kişili (3. ağızdan) 
anlatım yapılmıştır.
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Maraton Kitaplarından Testler

Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 85-86-
88-96, Pekiştiren Etkinlik 5-6-7-10

Maraton 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, Sayfa 111-113, Hareket Testi 1-2;  
Sayfa 123-125, Hareket Testi 1-2
Maraton 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, Sayfa 115-119, Maraton Testi 1-2; 
Sayfa 127-131, Maraton Testi 1-2

Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 89, 
Düşündüren Test 2; Sayfa 97, Düşündüren Test 4


