
PARAGRAFTA ANLATIM ÖZELLİKLERİ 

 

ÖZGÜNLÜK: Anlatımda herhangi birini taklit etmeme, 

tamamen kendine has bir üslup sahibi olmaktır. 

 

*Yaptığı işlerin tamamında kendi imzası hissediliyordu. 

*Onun cümlelerinde kendisinden başka ses işitilmez. 

 

SADELİK (YALINLIK): Anlatımda dilin söz 

sanatlarından ve anlatımı güçlendiren yabancı unsurlardan 

olabildiğince uzak tutularak kullanılmasıdır. 

*Böyle güzel bir aileye sahip olduğum için çok mutluyum. 

Yazar, romanlarında süslü ifadelerden, söz sanatlarından 

uzak duruyor. 

*Ağaçlar, bayramlık kıyafetlerini üzerine geçirmiş, yazı 

selamlıyordu. (Yalın (sade) bir cümle değildir.) 

 

İÇTENLİK (DOĞALLIK): Yazarın samimiyetinin 

ve hislerinin okuyucuya da aynen aktarılmasıdır. 

*Kaleme aldığı her eserde hislerinin tamamını bize de 

geçiriyor. 

*Romanı okurken kendimi sanki yazarın ailesinden bir gibi 

hissettim. 

 

DURULUK: Cümlede gereksiz sözcük kullanmamaktır. 

Aynı anlamı veren sözcükler de duruluğu bozar. 

*Ameliyattan sonra sıvı içecekler alabilir hasta. 

*Gizli sırlarımızı onunla paylaşmamalıydın. 

 

DOĞRULUK (SAĞLAMLIK): Anlatımın dilbilgisi 

kurallarına uygun düzenlenmesi, kuralların doğru 

uygulanmasıdır. Ögeler arasında uyumsuzluk, öge eksikliği 

gibi durumlar “sağlamlığı” ortadan kaldırır. 

*Türkçe’nin yapısını seviyorum. (“Türkçenin” olmalıydı, 

dil bilgisi açısından doğru bir cümle değildir.) 

*Otobüsün kapısı açılmadı ama herkes hücum etti. 

(Otobüsün kapısı açılmadı ama herkes otobüsün kapısına 

hücum etti, şeklinde olmalıydı.) 

 

AÇIKLIK: Tek anlam çıkartılan cümleler açık 

cümlelerdir. 

*Yazarın cümlelerinde ne anlatmak istediyse onu hemen 

anlayabiliyoruz. 

*Annesi Ecem’i dayısının yanına gönderdi. (Ecem’in dayısı 

mı yoksa annesinin dayısı mı belli olmadığından açık bir 

cümle değildir.) 

 

Açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilmez 
        Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden  

        Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak  

        Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak (A. Haşim) 

Bu şiirde "merdiven", "etek", "yaprak", "sema" 

sözcükleri sembolik değeri olan, mecaz anlamda kullanılmış 

olan sözcüklerdir. Söz sanatları bulunduğu için bu şiir açık 

anlatıma sahip bir şiir değildir. O halde, bu şiirin "kapalı" bir 

şiir olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Sözcüğün yanlış yerde kullanılması açıklığı bozar 

"İzinsiz inşaata girilmez." cümlesinde "izinsiz" 

sözcüğü yanlış yerde kullanıldığı için açıklık bozulmuştur. 

Açıklığın sağlanması için "izinsiz" sözcüğü "inşaata" 

sözcüğünden sonra kullanılmalıdır. “İnşaata izinsiz girilmez.” 

 

Virgül eksikliği ya da virgülün yanlış kullanılması 

açıklığı bozar 

"Sunucu yönetmeni sahneye davet etti." 

cümlesinden yönetmenin sunucu olduğu anlamı da 

çıkmaktadır. Cümledeki "sunucu" sözcüğünden sonra 

virgül (,) koyduğumuzda açıklık sağlanmış olur. “Sunucu, 

yönetmeni sahneye davet etti." 

 

Yanlış anlamda kullanılan sözcükler açıklığı bozar 

"Sis, bütün şehri kapsamıştı." cümlesinde 

"kapsamak" sözcüğüyle "kaplamak" sözcüğü birbirine 

karıştırılmış ve anlamca yanlış kullanılmış sözcükten 

dolayı cümlenin açıklığı bozulmuştur. "Sis, bütün şehri 

kaplamıştı." dediğimizde açıklık sağlanmış olur. 

 

AKICILIK: Akıcı bir cümlede ifadeler kolaylıkla 

okunabilir. Anlaşılması ve seslendirilmesi zor cümleler 

akıcı olmaz. Tekerlemeler akıcı değildir.  

*Eserde cümleler, takılmadan su gibi akıp gidiyor. 

*Hangi konuda yazarsanız yazın, metninizde cümlelerin 

ahenkle akıp gitmesine özen gösterin. 

*Bir dalda bir kartal; kartal kalkar, dal sarkar; dal sarkar, 

kartal kalkar. (Akıcı bir cümle değil.) 

 

YOĞUNLUK (ÖZLÜLÜK): Az sözle çok fazla 

şeyin anlatılmasıdır. Atasözleri, özlü sözlerdir. 

*Ateş düştüğü yeri yakar. 

*Deli deliyi görünce sopasını saklar. 

 

TUTARLILIK: Anlatımda birbiriyle çelişen düşünceler 

iler sürmeme, sık sık düşünce (fikir) değiştirmemektir. 

*Sanatçının ruh halindeki tutarsızlık, sürekli düşünce 

değişimi geçiren cümlelerinden anlaşılıyor. 

*Yazılarının bir kısmında neyi eleştirdiyse diğer kısmında 

da onu eleştiriyor. 

 

EVRENSELLİK: Yazıda bahsedilen konunun toplumun 

sadece belli bir kesimi değil tüm insanlığı ilgilendirecek 

şekilde ele alınmasıdır. 

*Tablolarında amaçladığı şey, tüm insanlığa 

seslenebilmektir. 

*Onun eserleri, bugün de yarın da herkesçe okuna bilmek, 

herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği eserlerdir. 

 

KALICILIK: Geçmiş dönemde ortaya konan bir yapıtın 

gelecekte de ilgi görmesi, uzun zaman geçerliliğini 

korumasıdır. 

*Yaptığı işler, yıllar sonra da anılmasını sağlıyor. 

*Sanatçı, yüzyıllar önce yaşamış olsa da verdiği tek eserle 

hala aramızda bulunuyor. 

 

SÜRÜKLEYİCİLİK: Anlatılanların okurun 

merakını sürekli canlı tutmasıdır. 

 

ETKİLEYİCİLİK: Okunan eserin kişinin 

hayatında değişiklik meydana getirmesidir. 

 

İNANDIRICILIK: Söylenenlerin mantık ve bilim 

açısından doğru olması, sağlam kanıtlara dayanması, 

güven uyandırmasıdır. 

                                                   Hazırlayan: astagos 

 



1. Her akşam kitapların dostluğuna sığınırdık eşimle. 

Okuduğumuz kitaplar bizi öyle sarardı ki bazen 

eşim beni gülerken görürdü, bazen de ben eşimi 

ağlarken görürdüm. 

Bu paragrafta kişinin eşiyle okuduğu 

kitapların anlatım özelliği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

               A) Evrensellik          B) Etkileyicilik 

               C) Doğallık               D) Yoğunluk 

 

2. Bu hikayemde belki diğer yazarlarla aynı konuyu 

işlemiş olabilirim ama anlatım tarzım kesinlikle 

başka bir yazarın anlatımına benzemez. Bu sayede 

de okuyucularım benim samimiyetime güvenir. 

Yazarın bu sözlerinden hareketle 

okuyucularının yazarı samimi bulmasının 

nedeni aşağıdaki anlatım niteliklerinin 

hangisiyle ilgilidir? 

               A) Akıcılık               B) Yalınlık 

C) Özgünlük             D) Özlülük 

 

3. Aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisi “az 

sözle çok şey anlatma” anlamını taşımaktadır? 

               A) Özgünlük            B) Yalınlık 

               C) Duruluk               D) Özlülük 

 

4. Her ulus, Çehov’un yapıtlarından yalnızca Rus 

yaşamına ilişkin değil aynı zamanda kendi 

yaşamlarına ilişkin birtakım asli şeyler aldığı için, 

Çehov her ülkede tanınmıştır.  

Bu paragrafta Çehov’un anlatım 

niteliklerinden hangisine önem verdiği 

söylenebilir? 

               A) Evrensellik         B) Ulusallık 

               C) Doğallık              D) Sürükleyicilik 

 

5. “Ya konuştuğun gibi ol, ya da olduğun gibi konuş.” 

Cümlesiyle hangi anlatım niteliğinin gerekliliğini 

vurgulamaktadır? 

               A) Özlülük               B) Tutarlılık 

               C) Yalınlık               D) Açıklık 

 

6. “Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su 

şişesi” Bu tekerleme hangi anlatım niteliğine ters 

düşmektedir? 

               A) Sürükleyicilik     B) Yalınlık 

               C) Akıcılık               D) Özlülük 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duruluk 

ilkesine aykırılık vardır? 

A) Bu maketi ben kendim yaptım. 

B) Asla bu konuda sana güvenmeyebilir. 

C) Anlattıklarını hiç kimse dikkatli dinlemedi. 

D) Sanki dalgasız bir deniz gibiydi yüzü. 

 

8. Tanpınar’ın eserlerinde hiçbir kelime gereksiz 

değildir. Bütün kelimeleri yerli yerinde 

kullanmıştır. 

Bu açıklamayla hangi anlam tekniği 

vurgulanıyor? 

               A) Akıcılık               B) Açıklık 

               C) Duruluk               D) Sadelik 

 

 

9. Annem Bordeauxlu, babam ise Honoluluydu. Çok 

zengin bir ailenin çocuğuydum. Okulumu 

Fransa’da okudum. 

Paragrafta altı çizili kelimeler aşağıdaki 

anlatım niteliklerinden hangisine aykırıdır? 

               A) Akıcılık             B) Etkileyicilik 

               C) Açıklık              D) Yoğunluk  

 

10. Öğrenciyken çeşitli atasözleriyle ile ilgili 

kompozisyon çalışması yapardık. O zamanlar 

kompozisyon çalışmalarında niçin atasözü 

kullanıldığını bir türlü anlamazdım ama şimdi çok 

daha iyi anlıyordum: Atasözleri yorumlandığında 

herkese göre değişen anlamlara sahip, derinliği 

olan sözlerdir de ondan. 

Bu paragrafta atasözleri ile ilgili anlatılmak 

istenen anlatım özelliği aşağıdakilerden 

hangisidir?  

               A) Özgünlük          B) Özlülük 

               C) Evrensellik        D) Açıklık 

 

11. Aşağıda sözü edilen yazarların anlatımı için 

hangi anlatım özelliği yoktur? 

*Bazı yazarlar basit olayları çok farklı bir bakış 

açısıyla anlatır. 

*Bazı yazarlar içinden geldiği gibi yazar. 

*Bazı yazarlar bir cümleye birçok anlam sığdırır. 

      A) Özgünlük          B) Akıcılık 

      C) Doğallık            D) Özlülük 

 

12. Bugün Necip Fazıl’ın hiç okumadığım bir şiiriyle 

karşılaşsam hemen “Bu, Necip Fazıl’ın şiiridir.” 

diyebiliyorum. Bu durum şiirlerini ezbere 

bilmemden falan kaynaklanmıyor. Onun kendi 

şiirini yakalamasından, kendi tarzını 

oluşturmasından kaynaklanıyor. 

Bu paragrafta Necip Fazıl’ın hangi özelliği 

vurgulanmıştır? 

               A) Özgünlük          B) Akıcılık 

               C) Evrensellik        D) Duruluk 

 

13. Gezi yazıları okuru sıkmadan kendini okutan, 

gücünü ve inandırıcılığını belgelerden alan, okuru 

belgelerin de ötesine geçiren bir yazı türüdür. 

Bu cümledeki altı çizili sözle gezi yazılarının 

hangi özelliği vurgulanmıştır? 

               A) Özgünlüğü        B) Doğallığı 

               C) Akıcılığı            D) Yoğunluğu 

 

14. Kitabın başındaki yazılarda beni ben yapan, tadı 

hala damağımı serinletip duran kitaplarımdan söz 

ettim. 

Bu cümlede yazar altı çizili sözle kendisinin 

hangi özelliğini vurgulamıştır? 

               A) Tutarlılığını         B) Evrenselliğini 

               C) Etkileyiciliğini     D) Özgünlüğünü 

 

15. “Ağrısız diş çekilir.” Cümlesi hangi anlatım 

tekniğiyle çelişir? 

               A) Akıcılık             B) Sadelik 

               C) Duruluk             D) Açıklık 

 

1.B  2.C  3.D  4.A  5.A  6.C  7.D  8.C  9.C  10.B  11.B  

12.A  13.C  14.D  15.D 


