12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT
1.DÖNEM 1.YAZILI KONULAR
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(İhtiyaç duymanız halinde konu altlarında yer alan görsellere
tıklayarak konu videolarına ulaşabilirsiniz.)

EDEBİYAT – FELSEFE İLİŞKİSİ
Edebiyat; duygu ve düşüncelerin estetik bir değerde ifade edilmesi
sanatıdır.
Felsefe; varlık, bilgi ve değerlerle ilgili problemleri akılcı bir şekilde
eleştirel bir gözle inceleyen ve temellendiren bir düşünce faaliyetleri
bütünüdür.
Soyut bir düşünce sistemi olan felsefe ile edebiyat ilişkisinden
bahsetmek mümkündür. Çünkü her iki alanda da hammadde olarak
insan işlenir ve her ikisi de dile dayanır.
Felsefe Açısından:
Edebiyatın da felsefenin de temeli insandır, her ikisi de dile dayanır.
Edebiyat ile felsefenin dili kullanma metotları farklı olsa da bu iki alan
birbirini destekler niteliktedir .
Bazı filozofların eserlerinde “edebi bir üslup” kullandıkları
söylenebilir.
Felsefe, edebiyatın dili işleyiş metotlarından yararlanmaktadır.

Edebiyat Açısından:
Kimi yazarlar düşüncelerini edebi eserlere yansıtırken ve bunu eserin
geneline yayarken felsefenin gücünden yararlanır.
Örneğin Albert Camus ve Franz Kafka isimler edebiyat ve felsefeyi bir
araya getirmiş “sanatçı filozoflar” olarak bilinir.
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EDEBİYAT PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ
Edebiyat, kişilerin duygu ve düşüncelerinin estetik bir değerde ifade
edilmesi sanatıdır.
Psikoloji, kişilerin duygu ve davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
İnsanı ve insan yaşamını anlamayı amaçlayan iki dal olan "Edebiyat ve
Psikoloji"yi birbirinden uzak olarak düşünmemek gerek.
Edebiyat-Psikoloji ilişkisi oldukça fazladır.

→ Hem psikoloji hem de edebiyatın merkezinde insan yer alır.
→ Her iki alan da insanı bir bütün olarak ele alır ve insanın iç
dünyasını anlamaya çalışır.
→ İnsan psikolojisi ve edebiyat iç içe düşünülmüş ve eserlerin ortaya
çıkmasında psikolojiden yararlanılmıştır.
→ Edebiyat ve psikoloji iç içe girmiş iki farklı alan olarak birbirini
besler.

→ Romanlarda kişilerin tahlil edilmesinde psikolojiden yararlanılır.
→ Edebiyat, psikolojinin çağrışım metotlarından yararlanmış ve
"Bilinç Akışı" tekniğini oluşturmuştur.
Dostoyevski, Suç ve Ceza adlı eseriyle psikolojik roman alanında çığır
açmıştır.
Türk Edebiyatı’nda ilk psikolojik roman Eylül (Mehmet Rauf)
Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay gibi sanatçılar
psikolojiden fazlasıyla yararlanan isimlerin başında gelmektedir.
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DİLİN DEĞİŞİM SEBEPLERİ
İnsanların duygu ve düşüncelerini sözcük ya da işaretlerle aktardıkları
binlerce yıllık bir gelişim evresi bulunan anlaşma araçlarına dil denir.
Bugün varlığını devam ettiren çoğu dilin, binlerce yıllık gelişim
evresinde sürekli değişim içinde oldukları gözlemlenir.
Dil canlı bir yapıdır ve sürekli değişim gösterir.
Dil günümüze gelene kadar siyasi, toplumsal değişim, teknoloji, çeviri,
yazarların tercihi ve kültürel gibi birçok sebepten etkilenir.

1. Kültürün Dile Etkisi
Dil sosyal bir varlık olduğundan değişimdeki en büyük payı toplumun
her türlü maddi ve manevi değeri olan kültür alacaktır.
Toplumun içinde bulunmuş olduğu kültürel hayat, dile aynen
yansıyacaktır.
Belden başlayan ve genellikle paçaları ayak bileklerine kadar inen giyecek
anlamındaki “pantolon” kelimesi, Türklerin Batı kültürü ile temasa geçmesi
neticesinde toplumsal değişimin dile etkisine örnek verilebilir.

2. Dinin Dile Etkisi
Bir toplumun yaşam biçiminde önemli değişikler gerçekleştiren
dinlerin dillere büyük bir etkisi bulunmaktadır.
Din, hem kültürel hayatı değiştirir hem de dile yeni terimler
kazandırır.
3. Teknolojinin Dile Etkisi
Özelikle son iki asırdır içinde bulunduğumuz hızlı teknolojik yenileşme
dillere bir etkide bulunacaktır.
Televizyon, bilgisayar, uçak

4. Coğrafyanın Dile Etkisi
İçinde yaşanılan coğrafya, kültüre ve nihayetinde dile bir etkide
bulunan faktördür.
5. Çevirilerin Dile Etkisi
Başka dillerden eserlerin, metinlerin tercüme edilmesi de dile yeni
kelimeler kazandırabilir.
Örneğin Tanzimat Dönemi’nde yapılan çevirilerle gazete, tiyatro,
mobilya gibi birçok kelime dilimize girmiştir.
6. Siyasal Yaşamın Dile Etkisi
Bir toplumun içinde bulunduğu siyasal yaşam dilin değişimine etkide
bulunabilir.
Örneğin “Tayyare” kelimesinin yerine Cumhuriyet Dönemi’nde
“Uçak” sözcüğünün kullanılması.
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TÜRKÇE SÖZLÜKLER
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerinin
alfabe sırasına göre tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki
karşılıklarını veren eserlere sözlük denir.
Türklerde, Doğu dünyası doğrultusunda gelişmiş eski bir sözlükçülük
geleneği vardır.
Sözlükçülük geleneğimiz 1000 yıl öncesine kadar gitmektedir.

1. Divanü Lügati’t Türk
Bugün bilinen ilk Türkçe sözlük olan Divanü Lügati’t Türk, Kaşgarlı
Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.
Araplara hem Türkçe öğretmek hem de Türkçenin de oldukça gelişmiş
bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmış olan sözlükte yaklaşık
olarak 7500 kelime yer almaktadır.
Sözlük bölümünün dışında şiir, atasözü, harita gibi bilgiler içeren
bölümleri vardır.

2. Mukaddimetü’l Edeb
Zemahşerî tarafından 12. yüzyılda Türkçe, Arapça, Farsça ve Moğolca
şeklinde hazırlanmış bir sözlük kitabıdır.
Harezm şahının isteği üzerine Türklere Arapçayı öğretmek amacıyla
hazırlanmış olan sözlük uzun bir süre medreselerde ders kitabı olarak
kullanılmıştır.
Sözlük toplamda beş bölümden oluşur: İsimler, fiiller, harfler, isim
çekimi ve fiil çekimi.

3. Codex Cumanicus
Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kıpçak Türklerinin dilini Hristiyan din
adamlarına öğretmek amacıyla 14.yüzyılda İtalyan ve Almanlar
tarafından hazırlanmış bir sözlüktür.
İki bölümden oluşan sözlüğün adı Latincedir ve anlam olarak “Kuman
Kitabı”nı ifade eder.
Eserin içerisinde Türkçe ve Latince sözlükler, metin örnekleri ve
gramer bilgileri yer almaktadır.
4. Muhakemetü’l Lugateyn
15. yüzyılda Ali Şir Nevaî tarafından Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü
ortaya koymak adına yazılmış bir eserdir.
Aslında bir dil bilgisi kitabı olan Muhakemetü’l Lugateyn eserinde
yazar; Türkçe hakkındaki görüşlerini ortaya koymuş, Türkler sosyal,
siyasi, ekonomik ve kültürel yaşantısı hakkında bilgi verirken çok
sayıda kelimeye değinip anlamlarını kullanımlarıyla birlikte
verdiğinden eser aynı zamanda bir sözlük olarak kabul görmüştür.

5. Kitab-ı Lugat-ı Vankulu
16. yüzyılın ünlü bilginlerinden Vankulu Mehmet Efendi tarafından
1589 yılında başka bir eserden çeviri olarak oluşturulmuş sözlük
kitabıdır.
Müteferrika matbaasından basılan ilk eser olan Kitab-ı Lugat-ı
Vankulu, 500 adet olarak çoğaltılmıştır.
Arapça-Türkçe olarak oluşturulan eserin içerisinde 45 bini aşkın
madde bulunmaktadır.

6. Tuhfe-i Vehbi
Sümbülzade Vehbi tarafından 18.yüzyılda yazılmış manzum FarsçaTürkçe sözlüktür.
7. Lehçe-i Osmanî
1876 yılında Ahmet Vefik Paşa tarafından hazırlanmış ve Osmanlı
Lehçesi manasına gelen sözlük kitabı, iki ciltten oluşmaktadır.
Sözlükte Arap alfabe sistemine göre dönemin örnek Türkçe cümleleri
listelenmiştir.
Birçok Türkçe sözcüğün yer aldığı sözlük daha sonraki yıllarda yazılan
sözlüklere de kaynaklık etmiştir.
8. Lugat-i Naci
Muallim Naci tarafından 1890 yılında hazırlanan Lügat-i Naci adlı
sözlük kitabı, Osmanlıcadaki birçok Arapça ve Farsça kelimelerinin
karşılıklarını içermektedir.
Muallim Naci’nin ölümünden sonra 1894 yılında yayımlanan sözlükte
aynı zamanda Batı dillerinden Türkçeye girmiş sözcüklerle birlikte
toplamda 18 bin madde başı sıralanmıştır.

9. Kamûs-ı Türkî
1899 yılında Şemsettin Sami tarafından hazırlanmış olan sözlük,
dönemin en başarılı çalışmalarından birisi olmuştur.
Adında “Türk” kelimesini barındırıp Türkçeden Türkçeye şeklinde
hazırlanan ilk sözlük kitabı olan Kamûs-ı Türki’de Şemsettin Sami,
Türkçeye dahil olmamış Arapça ve Farsça kelimeleri elemiş ve Türkçe
kökenli kelimelere öncelik vermiştir.
Yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeleri ön plana çıkarması
bakımdan önemli bir eserdir.

9. Radloff Lügati
Dünyaca ünlü Türkolog olan Friedrich Wilhelm Radloff tarafından
çalışmaları 1893 yılında başlanan ve 1911 yılında bitirilmiş olan sözlük
toplamda dört ciltten oluşmaktadır.
40 farklı lehçeden ve ağızdan oluşan bir içeriğe sahiptir.

10. TDK Türkçe Sözlük
Cumhuriyet Dönemi’nde dil alanında yapılan yenilikler ve çalışmalarla
sözlükçülük geleneğinde önemli gelişmeler görülmüştür.
Türkçeye ait önceki kaynaklar ile yerel ağızlardaki kelimelerin tespit
edilmesiyle ilgili Türk Dili Tetkik Cemiyeti (sonradan Türk Dil Kurumu)
çalışmalar yaparak büyük bir sözlük hazırlamaya başlamıştır.
TDK tarafından yapılan çalışmalarla günümüzde de gelişmeye devam
eden Türkçe Sözlük, birçok ihtiyacı karşılayacak niteliğe sahiptir.
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SÖZCÜKTE ANLAM
Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir bütün oluşturan yapı
birimine sözcük ya da kelime denilmektedir.
Her dilde kelimeler, seslerin düzenli bir sistemle bir araya gelmesiyle
oluşmuştur. Ancak kelimeler kullanıldıkları cümleye göre farklılık
gösterebilmektedir.
A. Anlam Bakımından Sözcükler
Gerçek Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
Dolaylama
Somut ve Soyut Anlam
Güzel Adlandırma
B. Anlam İlişkisi Bakımından Sözcükler
Eş Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Zıt Anlamlı Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler

GERÇEK ANLAM
Bir sözcüğün tek başına kullanıldığında tanımlanabilen anlamı, gerçek
ya da temel anlam olarak adlandırılır.
Kelimelerin sözlük anlamı da gerçek anlamdır. Gerçek anlam
genellikle sözcüğün akla gelen ilk anlamı da olmaktadır.
Bugünkü antrenmandan sonra ayağı şişmişti.
Kalp ameliyatından sonra eski sağlığına kavuşmuştu.

YAN ANLAM
Sözcüklerin gerçek anlamdan yola çıkılarak bir benzerlik sonrasında
oluşmuş şeklidir. Yani bir varlığın ismi, şekil olarak ya da işlevsel olarak
benzerlik kurulabilen başka bir varlıktan alınmıştır.
Sözcük gerçek anlamdan tam olarak kopmamıştır.
Sandalyenin ayağı kırılınca yere düştüm.
Kapının kolu oynayınca korkudan ayağa fırladık.
Masanın gözünde aradığın her şeyi bulabilirsin.

MECAZ ANLAM
Kelimelerin sözlük anlamlarından uzaklaşıp başka bir anlamda
kullanılmasıdır.
Genellikle somut kelimelerin soyutlaştırılmasıyla kullanılır.

Bugün söylediklerin kalbimi çok kırdı.
Bu sektörde pişmiş biri olarak senin fikrini almak isterim.
Arkadaşlarımın sıcak sohbetini özledim.

TERİM ANLAM
Sözcüğün; spor, sanat, bilim vb. özel alanlarda kullanılan ve bu
alanlarda kazanılan anlamına terim anlam denir.

Teşhis en önemli sanatlardan biridir. (Edebiyat)
Meridyenler arasında 4 dakikalık bir mesafe vardır. (Coğrafya)
Birazdan ikinci perde başlayacak. (Tiyatro)

MECAZ-I MÜRSEL (AD AKTARMASI)
Ø Benzetme amacının dışında bir kelimenin başka bir sözcüğün
anlamını karşılayacak şekilde kullanılmasıdır.
Ø Bir varlık anlatılmak istenildiğinde direkt onun ismini vermek
yerine, onun bir kısmını ya da başka bir özelliğini söyleyerek
anlatmaya çalışmamıza ad aktarması denir.
ü
ü
ü
ü

Öğretmen tüm sınıfa ödev verdi.
Bugün Zeki Müren dinliyorum.
Büroyu taşımak için şirketle anlaştım.
Uçak İzmir’e inmek üzereydi.

DOLAYLAMA
Ø Tek sözcükle anlatılabilecek kavram ve varlıkları birden fazla
sözcükle söyleme biçimine dolaylama denir.
ü Hayat arkadaşıyla birlikte geziye çıkmıştı.
ü Kara elmasıyla ünlü bir şehrimizdir.
ü Yavru vatanda bu hafta sonu seçim yapılacak.
ü Takım bugün meşin yuvarlığı kaleye göndermeyi başaramadı.

SOMUT VE SOYUT ANLAM
Ø Somut sözcükler duyu organlarımızla algılayabildiğimiz, yani
dokunabildiğimiz, tadabildiğimiz, duyabildiğimiz varlıkların
anlamlarını karşılar.
Kuş, kalem, yıldız, güneş, yağmur, deniz…
Ø Soyut sözcüklerin karşıladığı kavramlar ise beş duyu organımızla
algılanamazlar. Biz kavramların varlıklarını ancak düşüncelerimiz
yoluyla algılayabiliriz.
Mutluluk, üzüntü, akıl, düşünce, dil, cesaret, umut…

GÜZEL ADLANDIRMA
Ø Söylenmesinden çekinilen, korkulan, ürkülen bazı kavramların ve
düşüncelerin başka sözcükler kullanılarak ifade edilmesine güzel
adlandırma denir.
Ø Güzel adlandırma bazen inançlardan, tabulardan, ahlaki
durumlardan dolayı kullanılabilir.
ü Mahallenin neşe kaynağı olan ihtiyar dün akşam hakkın rahmetine
kavuştu.
ü Arkadaşımızın babası ince hastalığa yakalanmıştı.

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER
Ø Eş anlamlı sözcükler, aynı varlığı ya da aynı kavramı anlam olarak
karşılayan ancak yazılışlarında yani seslerinde farklılık olan
sözcüklerdir.
ü Cahil-bilgisiz
ü Cimri-pinti
ü Nasihat-öğüt
ü Ek-ilave
ü Eser-yapıt

EŞ SESLİ SÖZCÜKLER
Ø Eş sesli sözcükler her ne kadar anlamları farklı olsa da yazılışları
yani sesleri birbirine benzeyen kelimelerden oluşur.
Ø Yazılışları aynı ama anlamları birbirinden farklı olan bu sözcüklere
sesteş sözcükler de denilmektedir.
Yaş: Islaklık
Yaş: İnsanın geçirdiği her yıl
Bu yoğunluktan bezdim artık.
Temizlik bezlerini kuruladım.

EŞ SESLİ SÖZCÜKLER
UYARI: “Boya” sözcüğü ile “Boya-” fiili arasında anlam bağlantısı
kurulabildiğinden sesteş sözcükler olarak kabul edilmez. Bu tür
sözcükler ortak köklü kelimeler olarak adlandırılır.
Bundan başka şu sözcüklerde sesteşlik aranmaz: Savaş, barış, tat,
kuru, sıva, güven, ağrı…
UYARI 2: Türkçede şapkalı ünlü “^” olarak tabir edilen sözcüklerde
sesteşlik aranmaz.
Bu akşam kar yağacak.
Bu işten bizim kârımız ne olacak?

ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER
Ø Anlam bakımından birbirine karşıt olan, anlamca birbiriyle çelişen
kelimelerin bütününe zıt anlamlı ya da bir diğer ifade ile karşıt
anlamlı sözcükler denilmektedir.
ü Acı-tatlı, iyi-kötü, zengin-fakir, siyah-beyaz, aşağı-yukarı, yüksekalçak, uzun-kısa, sıcak-soğuk, az-çok, boş-dolu…
UYARI
Sözcüklere olumsuzluk eki olan “-ma/me” getirilerek zıt anlamlı
yapmak doğru değildir.
Söylemek –> Söylememek

YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER
Ø Anlamları aynı yani eş anlamlı görünen ancak aralarında az da olsa
anlam farkı bulunan kelimelere yakın anlamlı sözcükler
denilmektedir.
UYARI
Eş anlamlı sözcükleri cümle içerisinde birbirinin yerine kullanabiliriz.
Ancak yakın anlamlı sözcükleri cümle içerisinde birbirinin yerine
kullanmamız anlatım bozukluğuna yol açar.
İstemek – dilemek
Usanmak – sıkılmak
Uğraşmak – didinmek
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1960 Sonrası Hikaye
Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları, insanlarda estetik zevk
uyandıracak
şekilde anlatmaya hikaye ya da öykü denir.
•
Edebiyatımızda ilk hikaye örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilir,
Cumhuriyet’ten sonra ise hikaye gelişim gösterir.
Öykü alanındaki başarılı eserler 1960 Sonrası Hikaye geleneğinde de
verilmeye devam etmiştir.

→ Bu dönemde eser veren yazar sayısı artmış ve bununla birlikte
öykülerde konu ve anlayış olarak çeşitlilik ortaya çıkmıştır.
→ Yazarlar modernizm ve postmodernizm akımlarıyla birlikte
hikayeyi teknik ve anlatım olarak geliştirmişlerdir.
→ Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilmiştir.
→ 1960’lı yılların siyasi ve sosyal ortamı hikayeye taşınmıştır.
→ Bu dönem hikayelerinde farklı yönelimler vardır: Bireysel
duyarlılık, toplumsal çizgi ve milli-dini anlayış.
→ Bu dönemde Leyla Erbil, Demir Özlü, Demirtaş Ceyhun, Erdal
Öz, Bilge Karasu, Dursun Akçam, Orhan Duru, Necati Cumalı,
Mehmet Seyda, Talip Apaydın, Sevgi Soysal, Ferit Edgü, Yusuf
Atılgan, Bekir Yıldız gibi isimler hikaye türünde eserler vermiştir.

1960 Sonrası Hikaye Yönelimleri
1) Bireyin İç Dünyasını Ele Alan Hikayeler

Bu tarzdaki hikayelerde ise bireylerin yaşadıkları iç
bunalımlar ve çatışmalar konu olarak işlenmiştir.
Bireyin iç dünyası, iç çözümleme ve bilinç akışı gibi
tekniklerle ortaya konur.
2) Toplumsal Gerçekçi Hikayeler

Bu hikayelerde gecekondularda yaşayanlar, işçiler,
memurlar, Almanya’ya göç eden işçiler, kentlere göç
sorunu, kadınların yaşadığı sıkıntılar ve işsizlik gibi
sorunlar ele alınmıştır.
Bu anlayışta eser veren sanatçılar: Adalet Ağaoğlu,
Talip Apaydın, Sevgi Soysal, Erdal Öz, Orhan Duru,
Tomris Uyar, Nedim Gürsel, Hulki Aktunç, Füruzan,
Demir Özlü, Leyla Erbil, Bekir Yıldız.
3) Dini-Milli Duyarlılıkta Yazılan Hikayeler

Önceki dönemlere kıyasla bu dönemde dini duyarlılığı
ön plana çıkaran yazarların sayısı artmıştır.
Bu tarzda hikaye veren sanatçılar: Rasim Özdenören,
İsmail Kıllıoğlu, Durali Yılmaz, Mustafa Kutlu
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KÜÇÜREK HİKAYE
Hikayelerin bir alt dalı olarak kabul gören ve çok kısa bir şekilde
yazılmakla beraber yoğun bir anlatım içeren metinlere “Küçürek
hikaye” ya da “Minimal hikaye” denilmektedir.

Minimal
hikayeler
olmakla
birlikte
bir anlatım
• Minimal
hikayeler
kısakısa
olmakla
birlikte
yoğunyoğun
bir anlatım
gösterir.
gösterir.

Kısa ve yalın olduğundan okunması da anlaşılması da oldukça kolaydır.

• Kısa ve yalın olduğundan okunması da anlaşılması da oldukça
Serim,
düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaz.
kolaydır.

başı ve
eksikbölümleri
bırakılarakbulunmaz.
eksik kısımların okuyucunun
Serim, düğüm
vesonu
çözüm
• Hikayelerin
hayal gücüne bırakılması amaçlanır.

• Hikayelerin başı ve sonu eksik bırakılarak eksik kısımların
okuyucunun hayal gücüne bırakılması amaçlanır.

• Yazar, hikayesini imgelerden yararlanarak anlatır.
• Modern yaşam insanlarda zaman sorunu ortaya çıkarmıştır.
Sosyal medyanın da etkisiyle küçürek hikayeye olan ilgi
artmıştır.

• Hikayenin dili şiirsel bir özellikler taşımaktadır. Kısa yazılan bu
• Franz Kafka, küçürek hikayenin dünyada bilinen önemli
isimlerin başında gelir.

• Türk Edebiyatı’nda da Ferit Edgü, Necati Tosuner, Haydar
Ergülen, Ayfer Tunç gibi isimler bu türde başarılı eserler
vermiştir.

Konu Videosunu İZLE

Aşağıdaki Bağlantılardan "Türk Dili ve Edebiyatı” Ders
Konularına, Etkileşimli Notlara ve Dosyalara Ulaşabilirsiniz.

⇒ Türkçe Ders Konuları
⇒ Edebiyat Ders Konuları
⇒ TYT Türkçe Konuları
⇒ AYT Edebiyat Konuları
⇒ 9. Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 10.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 11.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ 12.Sınıf Edebiyat Notları
⇒ Öğretmen Dosyaları

