
TÜRKÇE

Metin Türleri ve Söz Sanatları

MARATON İLE YAZ KURSU
8. SINIF

6. Hafta

1. MAKALE

A. BİLGİLENDİRİCİ METİNLER

3. SÖYLEŞİ (SOHBET)

5. ANI (HATIRA)

2. DENEME

4. FIKRA (KÖŞE YAZISI)

Belli bir araştırma sonucu ortaya konan bilgilerin 
aktarıldığı detaylı bilimsel yazılardır. Resmî üslupla 
yazılır. Anlatılanları kanıtlama amacı vardır. Daha 
çok nesnel yargılar hâkimdir.

Yazarın herhangi bir konuyu sanki karşısında biri 
varmış gibi sohbet havası içinde ele aldığı yazılar-
dır. Anlatılanı kanıtlama, okuyucuyu ikna etme ça-
bası yoktur.

Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin geçmişte 
gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemle-
rine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür. 
Birinci tekil kişi ağzından anlatım yapılır. Anılar tarihî 
gerçeklerin açıklanmasına yardımcı olur.

Herhangi bir konuyla ilgili yazılan düşünce yazıla-
rıdır. Yazar, kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir 
üslup kullanır. Yazar söylenileni kanıtlama, okuyu-
cuyu ikna etme çabası içine girmez.

Güncel olay veya durumların değerlendirildiği gazete 
veya dergi yazılarıdır. Anlatımı sade ve yoğundur. Konu 
kişisel görüş olarak anlatılır, düşünceleri kanıtlama ça-
bası güdülmez ancak bilimsel bir konuda da yazılabilir.
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6. GÜNLÜK (GÜNCE)

8. ELEŞTİRİ

10. BİYOGRAFİ

7. GEZİ YAZISI

9. OTOBİYOGRAFİ

Bir kimsenin günlük yaşamından edindiği izlenimleri, 
bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşünceleri tarih 
belirterek günü gününe anlattığı yazılardır. Kişi, içini 
dökerken duygu ve düşüncelerini ya hiç saklamadan 
ya da sınırlayarak aktarır.

Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve 
güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değeri-
ni yansıtma amacıyla yazılan yazılara denir. Eleşti-
ride, iyi olanın değerini ortaya koymak amaçlanır.

Sanat, spor, siyaset, bilim vb. alanlarda tanınmış 
insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyu-
cuya duyurmak amacıyla tarafsız bir görüşle yazılan
inceleme yazılarıdır. Otobiyografide olduğu gibi kro-
nolojik bir sıra takip edilir.

Gezilip görülen bir yer hakkında bilgi veren tanıtı-
cı yazılardır. Yazar gezip gördüğü yerle ilgili olarak 
izlenimlerini aktarır; okuyucuda merak ve gezme 
isteği uyandırmaya çalışır.

Kişinin kendi yaşamını kaleme aldığı yazı türüdür. 
Kişi, doğumundan otobiyografiyi yazdığı ana kadar 
yaşadıklarından söz eder. Anlatılanlarda kronolojik 
bir sıra takip edilir.

A. BİLGİLENDİRİCİ METİNLER
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11. HABER METNİ

13. DİLEKÇE

12. BLOG

14. MEKTUP

Televizyon, gazete, radyo veya dergilerde yayım-
lanmak üzere herhangi bir konuda açıklama yap-
mak, haber vermek için yazılmış yazılardır.

Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir ko-
nuda bilgi vermek için resmî veya özel kurum ve ku-
ruluşlara yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Dilekçenin 
dili ve üslubu resmîdir. Cümleler açık ve net olmalıdır. 
Dilekçelerde sevgi saygı sözcükleri yer almaz. Belirli 
kalıpları vardır.

Herhangi bir konu ile ilgili yazılmış açıklayıcı inter-
net sitesi yazılarıdır. Bloglar samimi bir üslupla ya-
zılır. Hemen her konu ile ilgili blog yazılabilir. Blog 
yazarlarına blogger denir.

Uzaktaki bir tanıdığa göndermek üzere yazılan, ken-
dine has kuralları olan yazı türüdür. Mektuptaki dil ve 
anlatım özellikleri, mektubun yazıldığı kişinin yakınlık 
derecesine ve mektubun içeriğine göre değişiklik gös-
terir. Mektuba, mektup yazılan kişiye uygun bir hitapla 
başlanır. Mektubun yazıldığı yer ve tarih mutlaka belir-
tilir. Mektup dilek ve temennilerle bitirilir.

A. BİLGİLENDİRİCİ METİNLER
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B. ÖYKÜLEYİCİ METİNLER

1) Hikâye (Öykü): Yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayın yer, zaman ve kişi bildirilerek aktarıldığı yazı türüdür.
 Olay : Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.
 Kişiler : Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.
 Yer (Mekân) : Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.
 Zaman : Olayın yaşandığı dönem, mevsim, gün ya da andır.
 Anlatıcı : Hikâyedeki olay, durum, kişi, yer ve zamanı okuyucuya aktaran kişiye denir. Birinci tekil kişi ve üçüncü tekil kişi 
 anlatıcı olmak üzere iki şekildedir.

2) Roman: Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların aktarıldığı uzun yazı türüdür. Romanlarda ana olay etrafında birçok olay ger-
çekleşir. Kişi sayısı bir hayli çoktur. Romanda da olay, yer, zaman ve kişi unsurları yer alır.
NOT: Roman, hikâyeye göre daha uzun ve daha detaylıdır. Betimlemeye sıkça yer verilir. Hikâyede bir olay ele alınırken romanda bir-
den çok olay vardır.

3) Masal: Ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayların anlatıldığı yine olağanüstü kahra-
manlara yer verilen anlatı türüdür. Hayal ürünü olan masallar, tekerlemeyle başlar. Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir. 
Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır. Masallar genellikle mutlu sonla biter.
NOT: Masallarda cinler, periler ve devler gibi doğaüstü varlıklar ve olaylar yer alır.

4) Fabl (Öykünce): Kahramanları genellikle hayvan ve bitkilerden oluşan, sonunda mutlaka bir ahlak dersi veren kısa öykülerdir. İnsan 
dışı varlıklardan oluşan kahramanlar konuşturulur. Kişileştirme ve konuşturma sanatına en sık rastlanan türdür. Çoğunlukla şiirsel bir 
dil kullanılır ve olaylar akıcı bir şekilde işlenir. Asıl amaç insanlara ders veya öğüt vermektir.
NOT: Fabllarda asıl amaç insanlara ders veya öğüt vermektir.
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5) Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâyelerdir. Efsanelerde anlatılan 
olaylar bazen gerçeküstü olabilir ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu nedenle efsanelerde 
anlatılanların bir ölçüde de olsa inandırıcılık özelliği vardır.

6) Destan: Milletleri derinden etkileyen savaş, kıtlık, göç vb. olayları anlatan çoğunlukla şiirsel bir dili olan edebî eserlerdir. Des-
tanlar belli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere 
sahiptir.
NOT: Destanlar daha çok bir milleti ilgilendiren toplumsal ve siyasi olayları ele alırken efsaneler bir yer, bir kişi veya bir olayı aktarır.

7) Tiyatro Metni: Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların sahnede canlandırılarak oynanmasına yönelik metinlerdir. Karşılık-
lı konuşmalara yer verilir. Oyuncuların yapacakları ve diğer açıklamalar yay ayraç içinde verilir.
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C. ŞİİRLER

1. ŞİİR

2. ŞARKI-TÜRKÜ

Duyguların zengin sembollerle, ritimli sözlerle, ses-
lerin uyumlu kullanımıyla aktarıldığı ve kendi başına 
bir bütün olan edebî anlatım biçimidir.

Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran 
uyumlu, ezgili insan sesleri dizisine “şarkı” denir.
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelen-
miş manzumeye “türkü” denir.
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SÖZ SANATLARI

Konuşturma (İntak)

Abartma (Mübalağa)

Kişileştirme (Teşhis)

Benzetme (Teşbih)

Zıtlık
(Tezat)

İnsan dışındaki bir varlığın insanmış 
gibi bir söz söylemesine “konuştur-
ma” denir.

Bir sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bir şeyi 
ya olamayacağı bir biçimde ya da olduğundan pek 
çok veya pek az göstermeye “abartma” denir.

İnsana özgü bir niteliğin insan dışın-
daki bir varlığa yüklenmesine “kişi-
leştirme” denir.

Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için 
aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden 
zayıf olanın niteliğinin kuvvetli olana benzetilmesine 
“benzetme” denir. Benzetmede “benzeyen, kendisine 
benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönü” olmak 
üzere dört unsur bulunur ancak bunlarının hepsinin 
benzetmede yer alması zorunlu değildir.

Birbirinin zıddı olan 
duygu, düşünce ve du-
rumları aralarında bir 
ilgi kurarak dile getir-
me sanatıdır.
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Maraton Kitaplarından Testler

Maraton 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, Sayfa 137-139, Hareket Testi 1-2
Maraton 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, Sayfa 141-145, Maraton Testi 1-2

Maraton Plus LGS 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, Sayfa 71-75-79, Test 1-2-3

Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 115-119-120-121-122-123-
124-125-126-127-128, Pekiştiren Sorular 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 117-129, Düşündüren Test 
1-2
Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 131, Maraton Test 1


