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SERİM DÜĞÜM ÇÖZÜM

GİRİŞ GEL
İŞME SONUÇ

HİKÂYE EDİCİ METNİN YAPISI

BİLGİLENDİRİCİ METNİN YAPISI

Serim bölü-
münde tanıtılan 

her şey bu bölümde 
olayın akışına dâhil olur. 
Olaylar merak uyandıra-
cak ve heyecan yarata-
cak şekilde gelişir, 
düğümlenir.

Giriş yapılan dü-
şünceler bu bölüm-
de ayrıntılar, örnekler, 
benzetmeler vb. yollarla 
geliştirilir. Düşüncenin 
derinine inilen bö-
lümdür.

Düğüm bölümündeki 
meraklar giderilir, belir-
sizlikler çözümlenir, olay 
bir sonuca bağlanır.

Derine inilen ve 
ayrıntıları verilen ko-
nuda yazarın ana fikri 
verilerek yazı bir sonuca 
bağlanır. Fikirler topar-
lanarak okuyucuya 
aktarılır.

Hikâyedeki kişile-
rin, mekânın zamanın 
vb. belirgin durumların 
tanıtıldığı, ortaya seril-
diği bölümdür.

Metnin konusuna 
adım atılır, tanıtım ve 
ön hazırlık yapılır. Bilgi-
lendirmeye giriş yapılan 
bölümdür.
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PARAGRAF BÖLME

PARAGRAFTA SIRALAMA-PARAGRAF TAMAMLAMA

PARAGRAFTA EKLEME, ÇIKARMA, YER DEĞİŞTİRME

Metin içerisinde anlatılan konu ile ilgili örnek, bakış açısı, durum, yer vs.nin değişmesi; yeni düşünce, 
olay ya da durum yeni bir paragraf gerektirir. Bu sebeple, birleşik yazılmış iki ya da üç paragrafı ayırırken 
de aynı yol izlenir.

Olay anlatan paragraflarda oluş sırası, düşünce anlatan paragraflarda mantık akışı göz önünde bulun-
durularak cümleler sıralanır. Sıralama yapılırken bir metnin giriş cümlesi olamayacak özellikteki cüm-
lelere dikkat edilmelidir.
Paragrafta boş bırakılan yerler ise boşluğun öncesine atıfta bulunan ve bunu sonrasındaki cümlenin 
akışına bağlayan cümle ile tamamlanır.

Paragrafın cümleleri zinciri oluşturan halka gibi düşünülmelidir. Halkayı bozan, akıcılığı olumsuz etkile-
yen, konuyu aniden anlamsız biçimde değiştiren cümle gereksizdir, çıkarılmalıdır. “Akışı bozan cümle” 
sorularında buna dikkat edilmelidir.
Zincirin halkaları arasında kopukluk varsa yani paragrafın bir yerinde iki cümle arasında bağlantı yoksa 
eklenecek cümle o kısma eklenmelidir.
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