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ÖN SÖZ 

Alanyazında metin türleri ve tipleri konusunda yapılmış nice önemli 

çalışma bulunmaktadır. Akademisyenlerin ve konuyla profesyonel 

anlamda ilgilenen araştırmacıların bakış açılarına ve görüşlerinin 

felsefî temellerine bağlı olarak kavramların tanımlamaları konusunda 

farklılıklar olabilir. Özellikle bu konuyla ilgili herhangi bir dilden 

Türkçeye çeviri yapıldığında anlam değişmeleri söz konusu 

olmaktadır. Genre terimi “metin türü” olarak çevrildiği gibi bir başka 

çalışmada type terimi “metin türü” olarak da çevrilebilmektedir. 

Dolayısıyla bu terimlerin kullanımlarında bir karmaşa yaşandığı 

görülmektedir. Ancak öğrenci ve öğretmen açısından söz konusu 

tanımlara pedagojik açıdan bakıldığında bu kavramların anlaşılması 

ve somutlaşması kolaylaşacaktır. 

 

Bu iki terimin yanı sıra metnin yapısı olarak nitelendirdiğimiz ve 

metnin betimlenmesini, çözümlenmesini ve yorumlanmasını ele alan 

kavram da ayrı bir çalışma konusu olarak değerlendirilmeli ve 

konuyla ilgili meraklı okuyuculara sunulmalıdır; çünkü akademik ve 

uluslararası sınavlarda metnin yapısını bilmek ve tanımak öğrencinin 

şıklar arasından cevabı ayırt etmesine olanak sağlayacaktır. Bir 

metnin yapısını incelemek; dilbilgisel yapıya, metinsellik ölçütlerine 

ve üst yapı kavramına hâkim olmakla mümkündür ancak kitabımızın 



 

viii PEDAGOJİK BAKIŞ AÇISIYLA METİN TİPLERİ, TÜRLERİ VE YAPILARI 

odaklandığı konu özellikler metin tipleriyle türlerinin nasıl ayırt 

edileceğiyle ilgilidir.  

 

Kitabımızın yazılış amacı, öğrencinin okuyacağı metne kendisini 

hazırlamaya çalışmasıdır. Bu da ancak metin nasıl düzenlenmiştir, 

metnin yapısı nasıl oluşmuştur, metnin türü nedir, metnin tipi nedir? 

gibi soruların cevaplarıyla mümkündür. İlkokuldan lise seviyesine 

kadar öğrencilerin metin yapılarıyla tanışabilmeleri için bu soruların 

cevaplarını alabilecekleri ders ortamlarının sağlanması gerekir. Bu 

nedenle kitapta öğrencilerin bu konuyu somutlaştırarak 

anlayabilmeleri için dilbilimsel tanımlardan ve örneklerden ziyade 

pedagojik bir sınıflandırma denemesiyle metin tiplerine, türlerine ve 

yapılarına yer verilmiştir.  

 

Alana faydalı olması ve kaynak teşkil etmesi temennisiyle… 
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BÖLÜM 1 

METİN VE METİNSELLİK 

Okumak kavramı için yapılmış ve yapılacak bütün tanımları içerecek 

biçimde metinde yatan manayı çözmeye çalışan okur için okumak, 

anlamlı ve özel bir eylemdir. Genel anlamda dört çeşit okumadan 

bahsedilebilir:  

-Düz okuma 

-Sıradan okuma 

-Hassas okuma  

-Eleştirel okuma  

Düz okuma, çizgisel bir okuma şeklidir. Bu tür okumada basılı 

harflerin okunması ve göz etkinliği dışında bir eylem söz konusu 

değildir. Göz etkinliği, okuma için aracı konumundadır.  

Sıradan okumada ne okur ne de metin beklenti içindedir. Bu tür bir 

okumada üretim söz konusu değildir. Dolayısıyla metne dair çoğu şey 

okuyucuyu ilgilendirmez. Anlam ancak göz etkinliğine ek olarak 

yapılacak beyin etkinliğiyle gerçekleşir ancak sıradan okumada beyin 

etkinliği tam ve kapsamlı bir şekilde oluşmaz.  

Hassas okumada yazarın metni yapılandırma süreci, amacı/niyeti, 

söylem türü, üslubu önemlidir. Böylece okur, metnin bu uyarılarını 
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dikkate alarak anlam üretimine geçer ki bu bilinçli okurluk 

göstergesidir. Bu süreçte okur metne karşı hassastır.  

Eleştirel okumada, okur hassas okumayla birlikte metnin anlam 

derinliklerinde dolaşır ve metni değişik düzeylerde farklı anlam 

katmanlarıyla yorumlar. Ana dili öğretiminde amaç, öğrencinin bu 

dört okuma biçimini aşamalarla gerçekleştirmesi ve bu okumaları etüt 

edeceği türlerle ve tiplerle karşılaşmasıdır.  

Literatürde gördüğümüz gibi okuma kavramı karmaşık bir süreçtir. 

Konuyla ilgili görüşlerden hangisinin tam olarak doğru olduğu da 

belli değildir ve halâ da tartışma konusudur. “Ancak en çok kabul 

edilen görüş ‘etkileşimsel görüş’tür. Genel olarak bakıldığında 1. 

yaklaşımda, metnin unsurlarının zihindeki oluşuma etkisi; 2. 

yaklaşımda, okuyucunun zihninde daha önceden var olan bilgilerin 

metindeki unsurları anlamlandırmaya etkisi öne çıkmaktadır. 3. 

yaklaşım ise anlamın, okurun beklentileri ile metne ait unsurların 

birbirinden etkilenmesiyle oluşturulduğunu savunmaktadır” (Coşkun, 

2002, s. 242). Coşkun’un (2002) etkileşimsel görüşü ile girişte 

söylediğimiz dört okuma biçimi birbirini kapsar niteliktedir.  

Her eylemin bir amacı olduğu gibi okumanın da belli bir niyeti ve 

amacı vardır. Amaca yönelik okumalarda okurun aldığı hazla birlikte 

verim de artmaktadır. “Öğretim programlarında genellikle böyle bir 
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amaçtan açıkça söz edilmez. Sadece dil ve edebiyat öğretiminin 

pratik hedefleri içinde; ‘öğrencilerin dinlediklerini, okuduklarını 

inceledikleriyle ve derinlikleriyle kavrama’ kabiliyetinin 

geliştirilmesi şeklinde ifade edilmektedir” (Aytaş, 2006, s. 2-3).  

Kavramanın gerçekleşmesi için öğrencinin/okurun metni her yönüyle 

iyice ve kesin bir şekilde anlamış olması gerekir. Güneş’e (2017, s. 

122) göre okumaya ilgi okumayı sevdirme çalışmalarıyla 

mümkündür. Okul öncesinden başlayarak yapılacak küçük 

etkinliklerle okuma eyleminin gündelik hayatın normal bir parçası 

olduğu çocuğa hissettirilmelidir. Evde ebeveynlerin, okulda da 

öğretmenlerin buyurgan bir tavırla çocuklara Hadi okusana! demeleri 

onların dikkatini kitaplara ya da metinlere çekmeyecek bilakis onları 

okumaktan uzaklaştıracaktır. “Birine sevmediği bir işi yatırmak 

zordur. Bu nedenle önce okumaya dikkat çekmek ve sevdirmek 

gerekmektedir” (Güneş, 2017, s. 122).  

Öğrencinin metne ilgi duyması için eğitimin ilk ve orta 

basamaklarında türü ve özellikleri belirgin olan okuma parçaları 

seçmelidir. Böylece metinle arasında yansıtma kurmaya başlayan 

öğrenci okumaya da ilgi duymaya başlayacaktır. İlgi duyma 

aşamasında ancak öğrenci, bir metni neden okuduğunu, nasıl 

okuyacağını ve metnin hangi amaçla yazıldığını anlayabilir. 
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Okuma ekseninde değerlendirilen metin kavramı benzer şekilde diğer 

bir anlama becerisi olan dinleme için de belirtilen önemi 

taşımaktadır. Anlama sürecinin bir nesnesi olmakla birlikte öğrenci 

konuşarak veya yazarak da metin üretir ve anlama/anlatma sürecine 

katkıda bulunur. Bu doğrultuda öğrenci metnini üretirken metni 

yapılandıracak, amaç belirleyecek, buna uygun söylem türü, üslup 

geliştirecek ve böylece metinden yeni anlamlar oluşturmaya 

çalışacaktır. Öğrencinin anlamlı metinler üretebilmesi metin tipleri ve 

metin türleri hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunlara ilişkin bilgileri 

uygulamaya dökebilmesini gerekli kılar. Bu nedenledir ki özellikle 

ortaokul Türkçe derslerinde öğrencileri güçlü metin yapılarıyla 

karşılaştırıp onların metin üzerinde çok yönlü düşünmelerini 

sağlamak gerekir (Coşkun ve Tiryaki, 2011, s. 64). Bunu 

sağlayabilmek için öncelikle öğrencilerin uzlaşılabilir bir metin 

sınıflandırmasıyla karşılaşmaları gereklidir.  

Literatürde metin kavramı ve bu kavrama dair terimler üzerinde tasnif 

çelişkileri yaşanmaktadır. Sınıflandırmalardaki bu farklılıkların 

belirlenip ortak şemalar oluşturulması Türkçe öğretmenleri ve 

öğrenciler açısından oldukça faydalı olacaktır. Bu nedenle 

kitabımızda metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan metin tipleri ve 

metin türleri kavramları üzerinde durulmuştur.  



 

 
5 

Kitapta öncelikle tür teorisyenlerinin görüşlerine yer verilmiş, daha 

sonra alanyazında tür ve tipler açısından yapılan metin 

sınıflandırmaları ele alınmıştır. Ardından 2005 yılından sonra 

uygulanan Türkçe Öğretim Programlarında ve PISA sınavlarında 

metinlerin nasıl sınıflandırıldığı üzerinde durulmuştur. Alanyazında 

tür ve tip terimleri konusunda bir birlik olmadığı görülmüştür. Türkçe 

öğretimi programlarının dönem dönem yapılan gözden 

geçirmelerinde metin sınıflandırmaları konusunda bir birlik olmadığı 

tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin yararlanacağı kaynaklarda gösterilen metin türleriyle 

Türkçe öğretim programlarındaki türler uyuşmadığı gibi PISA gibi 

uluslararası çapta gerçekleşen sınav etkinliği raporunda metin 

türleriyle ve tipleriyle ilgili çizilen çerçevelerin de farklı olduğu 

saptanmıştır. Sınıflandırmalarda yaşanan bu problemler diline, 

edebiyatına ve kültürüne hâkim öğrenci yetiştirmek konusunda 

öğretmenleri de zorlayabilmektedir. Bu nedenledir ki alanyazından 

elde edilen sonuçlar neticesinde pedagojik bir sınıflandırma 

yapılmasının gerekliliği doğmuştur. Pedagojik bakış açısıyla yapılan 

etkili bir sınıflandırma öğrencilere metin farkındalığı kazandırabilir 

ve öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirebilir. Böylece 

öğrenciler LGS, PISA gibi sınavlarda uzun metin sorularıyla 

karşılaştıklarında daha bilinçli olmayı başarabilirler.  
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Bu kitapta alanyazındaki durum ortaya konduktan sonra pedagojik bir 

tür ve tip sınıflandırma denemesi yapılmıştır. Ayrıca Türkçe ders 

kitaplarındaki metinlerden örnekler gösterilerek sınıflandırmalar 

somutlaştırılmıştır. Böylece kitabımızın öğrenciler, öğretmenler ve 

alanın ilgilileri için kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür.  

Metin Kavramı  

Metin, okurun ya da dinleyicinin anlamına sunulmuş bir iletişim 

olgusudur. Metinler, alımlama ve yorumlamayla etkin hale gelirler. 

“Dilsel açıdan metin, birbirini izleyen, sıralı ve anlamlı bütünler 

oluşturan tümceler dizisidir” (Günay, 2007, s. 44). Ülper (2011, s. 

850), bir metnin taşıması gereken birçok önemli ve tanıtlayıcı 

özellikten söz etmiş ve bu özelliklerin bağıntısallık, bütünsellik, 

bildirişimsellik olduğunu belirtmiştir. Bu özelliklerden yola çıkılarak 

metin kavramıyla ilgili daha net tanımlar yapılabilir.  

Bağlam içinde anlam kazanan sözcükler, dilin kendi bağlamı içinde 

etkileşerek metni oluşturur. Metin kavramı, dilsel bir bütün içinde yer 

alan düşünce, fikir ve önermeler arasındaki ilişkileri gösteren bir yapı 

olarak tanımlanabilir (Bonnie ve Rice, 2010’dan aktaran Kaygısız, 

2018). Latince textus sözcüğünden gelen metin kavramı, “bildirişim 

değeri taşıyan, eyleme yönelik devingen bir bütündür; başı ve sonu 

ile kapalı bir yapı oluşturan dilsel göstergelerin art arda geldiği 
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anlamlı yapıdır” (Akbayır, 2007, s. 219). İletişimi/bildirişimi 

sağlayan bu yapı, her okunduğunda ya da dinlendiğinde muhatabıyla 

farklı bir biçimde karşılaşır. 

Metin temel olarak okuma eyleminin nesnesidir (Tiryaki, 2013). 

Hatta sadece bu dil becerisinin değil bütün dil becerilerinin 

merkezindedir.  Okuma ve dinleme metinden anlam çıkarma 

süreciyken konuşma ve yazma ise bir metin üretme sürecidir. 

Dolayısıyla kendisinden anlam çıkarılan ve anlam üretilen her yazılı 

unsur bir metindir. Her ne kadar bir heykel gibi kendinden anlam 

kurulan yazılı ve sözlü unsurlar dışındaki materyaller de metin 

(Akyol, 1996, s. 8) olarak kabul edilse de metin kavramıyla daha çok 

sözlü ve yazılı birimler kast edilmektedir.  

Alanyazın incelendiğinde metin kavramına ilişkin sayısız tanımla 

karşılaşmak mümkündür. Ülper (2011, s. 580), bu tanım çeşitliliğini 

metni yapılandırma sürecinde görev alan işlevsel, dilbilgisel, 

biçemsel özelliklerle ve bunlar arasındaki karmaşık ağ yapısıyla 

ilişkilendirmektedir.  Metin, “bir amaç doğrultusunda, belirli ölçütler 

ile bilişsel süreçlerin etkileşimi sonucu meydana gelen ve temel dilsel 

özelliği süreklilik olan iletişimsel bir oluşumdur” (De Beaugrande ve 

Dressler, 2013, s. 29). Swales de (1999, s. 58) çalışmasında, 

metinlerin bir söylem topluluğunca paylaşılan iletişimsel yapılar 
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olduğunu belirtir. “Unutmamak gerekir ki, hiçbir metin tek başına 

anlamlı değildir. Onu anlamlı kılan, metinsel iletişim sürecinde 

okurun onunla giriştiği iletişim ve bunun süreği olan metne dönük 

anlamsal üretimdir” (Bülbül, 2013, s. 6). Dolayısıyla metin, anlamsal 

yapısını okurla birlikte dinamik bir sürece taşır. 

Günay da (2013, s. 40), metin kavramının tanımı konusunda çok 

değişik yaklaşımlar olduğunu belirtip metin kavramını yazılı söylem 

ya da söylemin eşanlamlısı görenlerin olduğunu söyler ve filmle ilgili 

metin, müzik metni gibi farklı kavramlardan yola çıkılarak metnin 

göstergelerarası bir açılım yaratacağını da ekler. “Metin, iletişim 

bağlamına sunulmuş bir yapıdır” (Günay, 2013, s. 41). Bu iletişim 

yapısı sayesindedir ki metin bir yorumlama etkinliğine dönüşür. 

Metni yorumlama etkinliği ve metinle iletişim için okuma faaliyeti 

çok önemlidir. “Metin, dilin durağan bir birimi değil devingen bir 

sürecidir. Bir başka deyişle metin, hem ürün hem de süreç olma 

özelliğini bir arada taşır” (Günay, 2007, s. 45).  

Literatürde metin kavramıyla birlikte söylem kavramının da 

kullanıldığı görülmektedir. Aksan ve Aksan (1991, s. 91), İngilizcede 

genellikle söylemin kullanıldığı yerlerde Almanca, Dutch ya da 

İskandinav dillerinin metin kavramını kullandıklarını söylerler. 

“Bugün her iki yaklaşım da aynı alana verilmiş farklı akademik 
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adlardır” (De Beaugrande, 1985, s. 41’den aktaran Aksan ve Aksan, 

1991, s. 92). Alanyazın incelendiğinde görülmüştür ki araştırmacılar 

ya sadece metin terimini ya da sadece söylem terimini kullanmışlar, 

bazısı da metin ve söylem terimlerini eşanlamlı veya farklı kavramlar 

olarak kullanmışlardır. Koch (aktaran Eco, 1976), metin ile söylem 

arasında bir ayrım önerir ve bir izlek aktaran her metin ya da metin 

bölümünün söylem olduğunu, izlek aktarmayan metinlere de 

söylemsiz metin denilmesi gerektiğini ifade eder. Ancak önerdiği 

şeyle sunduğu tablo arasında çelişki göze çarpmaktadır. Hem metin 

ile söylemi birbirinden ayrı görmeyi önermiş hem de metni, söylem 

ve söylemsiz metin olmak üzere ikiye ayırmıştır. Brown ve Yule 

(1983) ise çalışmalarında, metin ve söylem kavramlarıyla ilgili farklı 

yaklaşımların olduğunu belirtmişlerdir:  

1. Metni bir ürün olarak gören yaklaşım  

2. Söylemi bir süreç olarak gören yaklaşım 

Ancak bunların dışında bildirişim değeri açısından metin ve söylemi 

birbirinden ayırmayan bir yaklaşım da vardır.  

 

Metni dilsel açıdan ele aldığımızda birbirine yakın üç temel anlamından söz 

edebiliriz: a. Genel anlamda dil kullanımında, metin sözün bir 

görünümüdür. Gündelik dildeki anlamıyla herkes metni tanımlayabilir, bu 

da tanımlamada geniş bir özgürlüğü ve aynı zamanda kişilerarası bir uyumu 

da beraberinde getirir. b. Daha soyut bir anlamı vardır. Farklı metin 
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türlerinin gerçekleşmelerine değişik açılardan bakılabilir, özdeş ya da farklı 

oldukları söylenebilir. Bu anlamda, bakış açıları metin türlerini, üretim 

yollarını sınıflandırabilir. c. Metin için sorulacak soru şudur: Tüm 

metinlerde ortak olan ya da olması gereken özellikler nelerdir? Metin 

oluşumlarındaki değişmezlikler nelerdir? Her üç maddede de metin, 

metindilbilimin araştırma nesnesidir; metin ya sözün dilbilimsel nesnesidir 

ya da metindilbilimin nesnesi olabilecek kendine özgü bir nesnedir, tıpkı 

dilin dilbilimin nesnesi olması gibi (Raible, 1979, s. 63-64’ten aktaran, 

Aksan ve Aksan, 1991). 

Görüldüğü gibi metin ve söylem konusundaki kavram karışıklıkları 

da ayrı bir araştırma olarak değerlendirilmelidir. Bu konuyla ilgili 

dilbilimcilerin söyleyeceklerinden çok dil öğreticilerinin 

söyleyecekleri öğrenciler açısından daha anlaşılır olacaktır. 

Metnin muhatabıyla başlattığı iletişim sürecinde taşıdığı bir ileti 

mutlaka vardır. İletinin varlığını biçimlendiren ve onu anlamlı kılan 

şey bağlamdır. “Metinsel iletişimin niteliğe dönük 

parametrelerinden” (Bülbül, 2013, s. 4) biri metnin hangi sosyal-

kültürel bağlamda biçimlendiğidir. Dolayısıyla metinler sosyal ve 

kültürel öğelerdir. Özdemir (1995, s. 29), okumaya konu olan, basılı 

ve yazılı, anlam ve anlatım bütünlüğü bulunan her şeyin geniş 

anlamda metin olduğunu ve bir şiirden bir romana, bir cümleden bir 

paragrafa değin tüm dil ürünlerinin metin terimiyle 

adlandırılabileceğini belirtmiştir. Bülbül (2013, s. 2), birçok tanımı 

bulunan metin kavramının en ahenkli ve işlevsel tanımının iletişimsel 
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bir ortamdaki doğal dil birimi olduğunu ifade eder.   

Metnin iletişim yönünü vurgulayan Günay’a (2007) göre metin, 

eyleme yönelik dinamik bir bütündür. İletişim işlevi olmayan yani bir 

iletisi olmayan yazılı ya da sözlü bir belge, metin değildir. Kısaca 

metin, “başı ve sonu kapalı bir yapı oluşturan dilsel göstergelerin art 

arda geldiği anlamlı bir yapıdır” (Günay, 2007, s. 35). Onursal (2003, 

s. 123-124) ise belli bir amaçla üretilmiş bir metnin, birbirlerine 

bağlanarak bağdaşık ve tutarlı bir anlam bütünü oluşturmuş sözcük 

dizileri olduğunu belirtir. Çetişli’ye (2006, s. 79) göre metin, 

herhangi bir konu veya olayı açıklamak/anlatmakla görevli kelimeler, 

cümleler, paragraflardan oluşan söz ve söylem bütünüdür.  

İşeri (1998, s. 11) dilsel bir ürün olan metnin, anlatımsal bir 

bütünlüğü bulunan, kelime dizilerinden oluşmuş somut bir varlık 

olduğunu belirtir ve okuma ediminin nesnesinin metin olduğunu, her 

metnin de mutlaka belli bir okura seslendiğini ifade eder. Okur için 

metnin önemi metni anlamakla doğru orantılıdır. Dolayısıyla dilsel 

bir ürünün metin sayılabilmesi için okura taşıdığı/taşıyabileceği 

anlaşılır bir iletiye sahip olması gerekir. “Anlamsal ve anlatımsal 

bütünlük taşıyan bir tümce, bir paragraf, bir kitap ya da kitabın 

herhangi bir bölümü, kısacası yazılı olan her şeyi bir metin olarak 

değerlendirebiliriz” (İşeri, 1998, s. 11). 
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Alanyazındaki tanımlardan yola çıkarak metnin özelliklerini 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:  

• Yazar tarafından bilinçli olarak oluşturulmuş bağdaşık, tutarlı    

bir dilsel düzenlemedir.  

• Bütünlük gösteren, anlaşılır bir yapıdır.  

• Yorumlanabilen, çıkarımda bulunabileceğimiz ve iletisi olan 

dilsel bir bütündür. 

• Sosyal, kültürel, durumsal bağlamlar içerisinde oluşur. 

• Metinsellik özelliği taşıyan sözlü ya da yazılı iletişimsel bir 

üründür. 

Bir bütün olarak görülen metin kavramına okuyucunun ya da 

araştırmacının nereden ve nasıl baktığı sınırları zorlayan ve aynı 

zamanda üretime geçmesini sağlayan önemli iki sorudur. Örneğin 

metinlerarasılık tekniğiyle yaklaşılan bir metinde birçok metne 

yapılan göndermeyi görebiliriz. Hatta sırf bu göndermelerden örülü 

metin platformlarıyla da karşılaşabiliriz.  

 

Kimi zaman da iletişime geçtiğimiz metnin, işitsel ve görsel 

metinlerle ilişkisini bulduğumuzda artık o metnin metinlerötesilik 

aşamasına geçtiğini söyleyebiliriz. Üretici okur tarafından okunan bir 
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metin çizgiselliği aşmış ve farklı anlam basamaklarında ilerlemeye 

başlamıştır. Bu durumdaki metin için bir son yoktur, devam edecektir 

çünkü okuru için de artık sabit bir anlam arayışı söz konusu değildir. 

Aşkın olarak nitelendirebileceğimiz bu tarz metinleri çoksesli 

metinler olarak tanımlayabiliriz. Okur için bir çeşit özgürlük alanı 

sunan bu metinler üzerinde standart bir inceleme yetersiz ve eksik 

kalacaktır. Kaynak metin olarak okunan bir bütün ise göndermelerini 

bir başka metne öykünerek değil, direkt alındığı kitaba atıf göstermek 

yoluyla yapar.  

Metin kavramını dilbilimin bir terimi olarak kullananlar, metnin 

bildirişim işlevini vurgulayan tanımlar yaparlar ya da metinleri 

gösterge olarak tanımlarlar. “Bir dil birimi ister metin, ister paragraf, 

ister tümce ya da anlatım olsun, yalnızca soyut öğeleri ya da 

betimleyici imleri ile değil, insanların onları ne olarak gördükleriyle 

tanımlanır" (De Beaugrande, 1984, s. 41’den aktaran Aksan ve 

Aksan, 1991, s. 99). Kaygısız (2018, s. 828) çalışmasında, 

metindilbilim çalışmalarının tümceyi en büyük yapısal birim olarak 

kabul eden yaklaşımlardan farklı olduğunu belirtmiş, metinlerin 

dilbilgisel ve anlamsal bileşenlerini, yapı taşlarını incelemeye 

yönelerek metnin iletişimsel bir boyut taşıdığının altını çizmiştir.  
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Günay (2013, s. 93), metindilbilimin çeşitli metin türleri arasındaki 

değişik yapı, işlev özelliklerini ortaya koyduğunu ifade eder ve 

metindilbilimin farklı ülkelerde farklı biçimlerde ele alınıp 

incelendiğini, bundan dolayı farklı kuramlardan söz edilebileceğini 

de belirtir. Dolayısıyla farklı metin inceleme biçimleri ve yöntemleri 

ortaya çıkmıştır. Günay’a (2013) göre; Almanya ekolü yanında 

ABD’den R. De Beaugrande ve W. Kintsch’i, Hollanda’dan Tuen A. 

van Dijk’ı, İngiltere’den M. A.  K. Halliday ve R. Hassan’ı, 

Fransa’dan Kristeva, Genette ve Barthes’ı, Paris’ten Greimas ve 

çevresini anmak gerekir. “Bu akımlardan kimileri, metinlerin 

iletişimsel boyutunu incelemelerinin odak noktası olarak belirlerken 

kimileri de, dilbilgisel ilişki ve yapılardan yola çıkarak metni 

incelemeyi amaçlar” (Günay, 2013, s. 94).  

Günay’a (2013) göre metnin temel üç işlevi vardır: 1-Metin hem ürün 

hem süreçtir. 2-Metnin anlaşılması ve kabul görmesi toplumla 

kurduğu iletişime/ilişkiye bağlıdır. 3-Metin tümce ötesi bir yapıdır. 

Yapısal merkezli yaklaşımcılar ise belirli bir düzene konmuş dil 

biçimlerinin metin olduğunu söylemişlerdir. Metinle ilgili biçimsel 

tanımlar, tümce üstü birim olduğunu yinelemek, metinlerin 

iletişim/bildirişim özelliğini ikinci planda tutma temayülü gösterir. 

Oysaki De Beaugrande (1984, s. 19), bildirişim değeri olan bir 
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metnin insanların iletişime yönelik davranışları ve tutumlarıyla değer 

kazandığı görüşündedir. Günay (2007, s. 44), her metnin anlam 

bütünlüğü oluşturan metin parçacıklarının (tümce ve tümce 

değerindeki birliklerin) toplamı olduğunu ve bu metin parçacıklarının 

birliğinin metnin içeriğini oluşturduğunu belirtir. Rifat (2011, s. 4-5), 

metnin dilsel üretimi tamamlanmış bir ürün, bir üretim sürecinin 

izlerini taşıyan son biçim ve okurların alımlama ufkuna göre 

yorumlanacak bir üretim kaynağı olduğunu belirtir. Güneş de (2013) 

metni şu şekilde tanımlayarak metnin yapısal özelliklerini vurgular:  

“Metin, bilgi, duygu ve düşüncelerin çeşitli biçim, anlatım ve noktalama 

özelliklerine göre yerleştirildiği yapılardır. Bu yapılara yerleştirme işlemi 

peş peşe sıralama şeklinde değil, mantıklı bir düzenleme ile gerçekleştirilir. 

Yani metinde kelime, cümle ve paragraf rast gele değil, belirli bir düzen ve 

sıra içinde, dil bilgisi kuralarına uygun olarak yerleştirilir. Bu işlem sonucu, 

birbirini izleyen cümleler, sözler ve görsellerden oluşan anlamlı yapılar 

ortaya çıkar. Yazar ile okuyucu arasında bilgi akışını kolaylaştırmak ve 

zihinsel etkileşimi sağlamak için bilgi ve düşüncelerin mantıklı bir 

sıralaması yapılmaktadır. Okuyucunun metindeki bilgilerin nasıl 

düzenlendiğini bilmesi, bunları bilinçli olarak izlemesi, metni daha kolay 

anlamasını ve zihnine yerleştirmesini sağlamaktadır. Metin kelimesi 

Fransızcada dokumak veya örmek anlamına gelen ‘texe’ kelimesiyle ifade 

edilmektedir. Türkçedeki ‘tekstil’ kelimesinde olduğu gibi metin, dille 

oluşturulmuş anlamlı bir örüntü ve bütünü anlatmaktadır” (Güneş, 2013, s. 

606).  

Bülbül’ün de (2013, s. 3) çalışmasında belirttiği gibi metin gerçek ve 

sezgi arasında bir bağ olmakla birlikte çevresel ve dönemsel algının 

tanımlayıcı ipuçlarını metinlerde görmek olasıdır ayrıca okurun, 
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kendi gerçeği ile dış dünyanın genel geçer gerçeği arasında 

alımlamaya dayalı anlam üretimi de metinsel iletişimle gerçekleşir. 

Bu iletişimle ortaya çıkan anlam üretiminde metin türlerinin, 

tiplerinin ve metin yapısını anlamanın önemi dikkate değerdir. 

Metinsellik Ölçütleri 

Yazılı veya sözlü dilsel bir ürünü anlaşılır duruma getirmek için 

metni metin yapan temel ölçütlere bakmak gerekir. 

Şimşek (2012, s. 141) tez çalışmasında, metinlerin daha iyi anlaşılıp 

incelenebilmesini ve daha nitelikli metinler oluşturulmasını 

amaçlayan dilbilimcilerin metinsellik ölçütlerini ortaya koyduklarını 

belirtmiş ve bu ölçütlerin metindilbilimin alanına giren önemli bir 

konu olduğunu ifade etmiştir. Bir çözümleme yöntemi olan 

metindilbilim, söz konusu metni diğer alanlarla işbirliği içerisinde ele 

alır. Ayata Şenöz’e (2005, s. 22-23) göre, metni çalışma konusu 

olarak seçen metindilbilim metin oluşturmanın genel koşullarını ve 

kurallarını betimler ve bunların metnin anlaşılması için taşıdığı önemi 

açıklamaya çalışır.  

Metinde anlamın ortaya çıkarılması, “dilsel üst yapıların 

değerlendirilmesi” (Özkan, 2004, s. 168) ile mümkündür. Bu açıdan 

Özkan (2004, s. 168), metindilbilimi, tümce üstü dil çalışmalarının 
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temelini oluşturan dilsel üst yapıları bütüncül anlayışla ele alan ve 

kendine çalışma konusu edinen bir dilsel çalışma alanı olarak görür. 

Metindilbilimi (text linguistics) terimini ilk olarak Coseriu’nun 

(1955) kullandığı bilgisini Aksan’dan (1991, s. 91) öğrenmekteyiz. 

Oraliş ve Ozil (1992, s. 37), metindilbilimin farklı metin türleri 

arasındaki ilişkileri araştırdığını ve metinlerin anlamsal yapılarını 

belirlemeye çalıştığını ifade ederler. Bu metin türlerinin ve 

yapılarının kullanıldıkları bağlamlardan yola çıkılarak hangi koşullar 

altında hangi ürünlerin ne tür iletişimsel işlevler üstlendikleri 

görülebilir.  

Metindilbilimi, nesnesini yedi ölçüte göre kendine konu edinir. 

Bunlar: bağdaşıklık, tutarlılık, niyetlilik, metin içi ilişki, bilgi 

vericilik, benimsenirlik ve durumsallık’tır. Özkan’ın (2004, s. 170) da 

söylediği gibi bunlardan bağdaşıklık ve tutarlılık metindilbilimsel 

incelemelerde ana yapıyı ortaya koymada en çok başvurulan 

ölçütlerdir. Daha geniş perspektiften ve ayrıntılı okumalar yapan 

okurlar için önemli bir metin incelemesi alanı büyük yapı bağlamında 

ortaya çıkar. Bu bir çözümleme yöntemi olduğu kadar aynı zamanda 

da yoğunlaşma biçimidir. Günay (2007, s. 109-110) metin 

çözümlemesinin amacının; metnin işleyiş biçimini vurgulamak, 

yazarın hedeflediği amaca nasıl ulaştığını göstermek, okuyucu 
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üzerinde bazı etkilerin nasıl yaratıldığını belirtmek, incelenecek 

metnin mantıksal yapısını iletmek ve temel düşünce biçimiyle 

bunlara katkı sağlayan diğer yan düşüncelerin ortaya koymak 

olduğunu belirtmiştir.  

Şimşek (2012, s. 142), bu koşullardan yola çıkılarak yapılan metin 

inceleme çalışmalarının aslında metni nitelik açısından inceleme 

işlemi olduğunu ve okuyucunun metindeki mesajı alabilmesi için 

metinle iletişime girmesi gerektiğini, bu nedenle metinlerin 

kavranabilmesi için farklı incelemelerin yapılması gerektiğini 

söylemiştir. Metin inceleme çalışmaları metinsellik ölçütleriyle 

doğrudan ilgilidir. 

De Beaugrande ile Dressler (2013) metinlerin işlevleri üzerinde 

odaklanırlar. Araştırmacılar (Coşkun, 2005; Lüleci, 2010; Uzun 

Subaşı, 1995) genel olarak metni, metnin yapısıyla ilgili ve 

düzenleyici unsurları yerine getiren iletişimle ilgili bir edim olarak 

görürler ve bir dil ürününün metin olabilmesi ve alıcıyla iletişim 

kurabilmesi için metinselliği meydana getiren yedi ölçütten söz 

ederler. Ülper (2011, s. 850), metin birliklerinin bir araya gelerek 

oluşturdukları bütünün bir metin olarak nitelenebilmesi için bu 

ölçütleri karşılamasının beklendiğini belirtir. Bağdaşıklık ve tutarlılık 

metin düzeyine ilişkin ölçütlerdir, diğerleri ise okur temelli 



 

 
19 

ölçütlerdir. De Beaugrande ve Dressler (2013, s. 6-7) tarafından öne 

sürülen bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, durumsallık, bilgi vericilik, 

benimsenebilirlik, metinlerarasılık metin olabilme ölçütleridir. Bu 

ölçütleri kısaca şöyle açıklayabiliriz: 

Bağdaşıklık: Metin merkezli bir ölçüttür ve kavramlar arasındaki 

ilişkileri inceler. Günay’ın (2007, s. 71) ifadesine göre; bir yazının 

metin olmasını sağlayan metin içi ilişkileri kuran dille ilgili 

özelliklerin tümünü belirtir. Yazıcı (2017, s. 118) bağdaşıklığın 

dilbilgisel bağıntıyı ve bağları gösterdiğini ayrıca metnin yüzey 

yapısının kurulmasını sağladığını söyler. Oluşturucu öğenin 

yinelenmesi (örneğin; yinelenen anlatı kişilerinin adları), artgönderim 

(anafor) ve öngönderim (katafor), eksiltili yapılar, örtük anlatımlar, 

örgeler ve izlek, dilbilgisel eylem zamanları, tümceler arası bağıntı 

öğeleri, metni bölümlere ayıran belirticiler (bağdaşıklık ilişkileri) 

şeklindeki alt başlıklar metnin küçük yapısına (tümceler arası 

düzenlemeye) ve betimlenmesine (metnin gözlemine) ait olan önemli 

kavramlardır.  

Tutarlılık: Metin merkezli bir ölçüttür ve Yazıcı’nın (2017, s. 118) 

ifadesiyle mantıksal-anlamsal bağıntıyı, bağlantıları gösteren ve 

metnin anlamsal derin yapısını oluşturan ölçüttür. Günay (2007, s. 

116), bir metni tutarlılığı bakımından incelemenin üstyapı olarak 
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genel metin çerçevesinde, metnin tümünü anlamsal olarak 

değerlendirmek olduğunu söyler. “Tutarlılık, metin oluşturabilme 

özelliği bakımından metin parçaları arasında mantıksal düzen ve 

bağlantıya dayanır” (Lüle Mert, 2011, s. 11). 

Amaçlılık: Kullanıcı merkezli bir ölçüt olan amaçlılık, metni üreten 

öznenin bir niyeti olduğunun bilinmesini gerekli kılar. Anlatılmak 

istenen mesajın ortaya konulabilmesi metnin anlaşılır olması 

açısından önemlidir. Gönderici, “bazı gerçekleri seçerek bildirmek ya 

da saklamak, karşısındakinin aklını karıştırmak ya da söylediği şeyin 

önemini belirtmek, etkisini arttırmak gibi amaçlarla bilinçli olarak 

bağlaşık ve tutarlı olmayanlar metinler üretebilir” (Dilidüzgün, 2017, 

s. 33).  

Durumsallık: Bir metnin konusunun, hedef kitlesinin, metnin 

amacına ve türüne uygun bir şekilde anlatılmasıdır. Yazıcı (2017, s. 

118) durumsallığı, alıcı açısından metnin içine sunulduğu durumla 

ilişkili hale getirilmesi olarak değerlendirir. “Metnin konusu, hitap 

ettiği kitle, ulaşmak istediği amaç ve metin türüne uygun düşecek 

şekildeki anlatımıdır” (Göçer, 2010, s. 276). 

Bilgi vericilik: Okur açısından metnin taşıdığı iletinin bilgi taşıması 

ve yeni bilgiler üretecek yoğunlukta olmasıdır. Yazıcı (2017, s. 118), 

alıcı için, metinde sunulan bilginin yeni bir bilgi değeri taşıması 
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gerektiğini söyler. Kimi metinleri anlamak için bir başka metne 

gitmek ve onun vasıtasıyla öğrenmek gerekir. Örneğin tarihsel bir 

anlatıyı anlamak ve yorumlayabilmek için metinde geçen tarihî 

unsurları öğrenmek ve başka bir kaynak metinden faydalanmak 

gerekebilir.  

Benimsenebilirlik: Metin üreticisinin amacını okuyucusuna açık ve 

anlaşılır bir şekilde iletebiliyor olması metnin benimsenebilir 

olduğunu gösterir. Günay’a (2007, s. 130) göre, her metin için belli 

bir dönem, toplum için kabul edilebilirlik ölçüsünden söz edilebilir ve 

metnin okuyucusu kendi dünyasıyla bağlantılı olarak bir metni 

algılayabilir ve yorumlayabilir; dolayısıyla kültür, toplum, yer ve 

zaman gibi dış ögeler de metni anlamlandırmada yardımcı olur.  

Metinlerarasılık: Bir metin parçası okunduğunda okuyucunun 

zihninde oluşan tüm gönderimler (sinema filmi, tiyatro, şarkı sözleri, 

resim, mimarî vb.) metinlerarasılığı ifade eder. “Kristeva’ya göre her 

metin bir alıntılar mozaiği gibi oluşur, her metin kendi içinde bir 

başka metnin eritilmesi ve dönüşümüdür” (Aktaran Aktulum, 1999: 

40-41). Dilidüzgün (2017, s. 35) çalışmasında metinlerarasılığın, bir 

metnin bir kişi tarafından üretiminin veya alımlanmasının onun diğer 

metinler üzerindeki bilgilerine bağlı olduğunu gösterdiğini 

belirtmiştir. 
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Metni metin yapan bu ölçütlerden sonra metin türü teorisyenlerinin 

görüşlerine yer verilecek, ardından sınıflandırmalardaki ayrımlara 

değinilecektir. 
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BÖLÜM 2 

TÜR KAVRAMI VE TÜR KAVRAMINA YÖNELİK 

YAKLAŞIMLAR 

Tür (genre) kelimesi, kökleri eski Yunanlılara kadar uzanan 

çalışmaları kapsamaktadır (Bawarshi ve Reiff, 2010, s. 14-15). 

Oxford İngilizce Sözlük tip/genre kavramını açıklarken tür, stil 

anlamının dışında “belirli bir sanat tarzı ya da kategorisi, edebî bir tür 

için belirlenmiş biçim, belirli bir amaç için karakterize edilen 

çalışma” (Simpson ve Weiner) tanımını kullanmıştır. Tür, edebî 

metinlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için bir modeldir. Kabul 

edilen sınıflandırma şemaları genelde edebî çalışmaların tip modeline 

dayanmakla birlikte, bu gruplandırmaya metin türleri denmektedir 

(Moessner, 2001, s. 133). Kolaç (2009, s. 596) çalışmasında, metnin 

türü ile kastedilenin edebiyat eserlerinin biçim, teknik özellikler ve 

konular açısından ayrıldığı çeşitler olduğunu belirtmiştir.  

Tür teorisyenlerinin ve post-modernlerin görüşleri 

Tür terimi bazı akademik ortamlarda gelişigüzel kullanılsa da bu 

kavramın sınırları Türkçe öğretiminde belirsizdir. Yakın zamanlara 

kadar tür teorisyenleri bu konu üzerinde durmuşlar ancak 1980’lerden 

sonra Amerikalı ve Avrupalı dilbilimciler, eleştirel söylemciler ve 

toplumdilbilimciler de tür teorisiyle ilgilenmeye başlamışlardır. Tür 

kavramı bilimsel bilginin kuruluşunu incelemede işlevsel olduğu gibi 
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dil kullanıcıları açısından da bir söylem; topluluğun normları, 

epistemolojisi, ideolojisi ve toplumsal ontolojisi hakkında bize bilgi 

sağlar (Berkenkotter ve Huckin, 1995). Fransızca bir sözcük olan 

genre Latince kökenlidir ve İngilizcede olduğu gibi Türkçede de 

eleştirel söylemde sıklıkla kullanılmasına karşın henüz üzerinde 

uzlaşılmış ortak bir kavramla karşılanmamıştır (Kantar, 2004, s. 8).  

Moessner’e (2001, s. 131) göre tür, edebî metinlerin 

sınıflandırılmaları için bir modeldir. Görüşünü kanıtlamak amacıyla 

Aristoteles’ten bugüne kadar bu kavramın trajedi, komedi ve destan 

gibi türleri ayırt etmek için kullanıldığını söylemiştir. 1970’lerde 

Todorov ve Derrida gibi postyapısalcı akademisyenler tarafından tür 

kavramı reddedilmiştir.  

Derrida, Türlerin Kanunu adlı makalesinde tür kavramının sınırlayıcı 

ve kuralcı bir etiketleme olduğunu savunmuştur. Kantar’a (2004, s. 9) 

göre, herhangi bir türe bir kez bir ad konduğunda, o ad somut olarak 

var olan türlerin çok boyutluluğunu, esnekliğini doğal olarak 

yansıtamayacağı için katı, boş bir gösterenden öteye geçemez. 

Derrida, türlere bu denli sınırlayıcı anlamlar yüklenmesinin türlerin 

karşılıklı geçirgenliğini engelleyen bir olgu olduğunu söyler. Tür 

sınıflandırmalarına sebep olan yaklaşımların okur açısından sorunlar 

yarattığı görüşündedir. “Bir metin herhangi bir türe ait değildir. Her 
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metin bir ya da birden fazla tür içinde yer alır. Türsüz metin yoktur. 

Bir tür ya da türler den söz edilebilir ama bir metin için bunlardan 

birine dâhil olmak demek bunlardan birine ait olmak anlamına 

gelmez” (Derrida, 1992, s. 230).  

Lukacs da tür kavramını, a priori yani önyargı olarak tanımlar ve 

türler arasında keskin ayrımların olamayacağını ifade eder. 

Todorov’a göre, bir yapıtın ait olduğu türe uymaması o türün var 

olmadığı anlamına gelmez (Kantar, 2004, s. 11). Türler belli 

kültürlere özeldir ve kültürden kültüre farklılık gösterir. Bakhtin ise 

tüm yazılı türlerin sözel türler sayılması gerektiğini ifade eder ve 

türleri ne belirli kuralların ne de belli yapıların oluşturduğunu söyler 

(Kantar, 2004, s. 12). Buraya kadar incelendiğinde, türlerin dinamik 

bir sistem olduğunu ve yaşam deneyimleri ve farklı bakış açılarıyla 

şekillendiği görülmektedir. Tarihsel bakış açısıyla tür kavramını 

yorumlayan Fishelov ise türün, tema ve biçem açısından adlandırılan 

dinamik bir bütün olduğunu belirtir (Kantar, 2004). Hayward, Indiana 

Üniversitesi’nde yaptığı bir çalışmada okurların metnin türüne ait 

çıkarımlarını metnin üslup özelliklerine göre değil metnin 

tonuna/yazarın okura karşı tutumuna dayanarak yaptıklarını ifade 

etmiştir. Metnin türü metnin tonuyla ayrılmaz bir biçimde öylesine 

bütünleşiyor ki, okurların yüzde sekseni yalnızca beş sözcüğünü 

okudukları bir metnin tarihsel mi yoksa kurgusal mı olduğunu 
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çıkarsayabiliyorlar (Kantar, 2004, s. 15).  

Bu teorilere göre tür kavramının belirlenmesi, metinlerin hem üretimi 

hem de alımlanması açısından tek biçimlilik yaratmaktan geçer. Okur 

türünü belirleyemediği bir metni yorumlamakta zorlanacaktır. Swales 

(1990, s. 58) çalışmasında metin türü kavramına özel amaçlı dil 

öğretimi tür teorisi yaklaşımıyla bakar ve türün iletişimsel bir olgu 

olduğunu ve toplumun ortak amaçlarını içerdiğini söyler. Dolayısıyla 

bu ortak amaçlar, söylem topluluğunun üyeleri tarafından tanınabilir 

ve türü oluşturan mantıksal temeli oluşturur. Aynı zamanda bu 

mantıksal temel, söylemin şematik yapısını, içerik ve biçem seçimini 

belirler. Bhatia (1993, s. 13-14) ise tür kavramını genre (tip) olarak 

ele almış ve akademik/profesyonel topluluk içinde düzenli bir şekilde 

tekrarlanan ve aynı şekilde algılanan bir iletişim olayı olarak 

görmüştür. Bhatia (a.g.e), iletişimsel amaçların türü oluşturduğunu 

belirterek tür basamaklarını şu şekilde sıralamıştır: niyet, durum, 

dilsel yapı, işlevsel değer. Fairclough (1995) ise tür kavramının sabit 

bir düzen olmadığını ancak kimilerinin bunu kısmen veya tamamen 

sabit bir düzen olarak gördüğünü belirtmiştir. 

Metin türü; popüler kültür, edebî çalışmalar, dilbilim, pedagoji ve 

okuryazarlık eğitimi de dâhil olmak üzere farklı bakış açılarınca 

tanımlanmış ve teorileştirilmiş bir kavramdır (Knapp ve Watkins, 
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2005, s. 21). Dilbilimsel tür çalışmaları türü bağlamsal olarak ele alır 

ve türün yapı, sosyal işlev ve bağlamı arasındaki bağlantının 

gerekçelerini açıklamaya çalışır (Rasyidah, 2019). Ancak tür 

çalışmaları, dilbilimsel açıdan birlik olunan bir disiplin olmaktan 

uzaktır çünkü üç farklı geleneğe ait teorik ve uygulamalı yaklaşımları 

içerdiği düşünülmektedir (Cozma, 2014, s. 2). Bunlar; özel amaçlı dil 

öğretimine (English for Specific Purposes/ESP), Kuzey Amerika yeni 

retorik çalışmalarına (North American New Rhetoric Studies) ve 

Avustralya sistemik-işlevci dilbilim çalışmalarına (Australian-Sydney 

School of Genre) dayanmaktadır.  

Özel Amaçlı Dil Öğretimi Bakış Açısına Göre Tür 

Tür kavramı ilk olarak ikinci dilde yazma alanına ve 1980’lerden 

sonra da Swales’in araştırma makalelerinin giriş kısımlarını 

incelediği araştırmasıyla Amerika’da özel amaçlı dil öğretimi 

çalışmalarına girmiştir (Paltridge, 2014). Özel amaçlı dil (İngilizce) 

öğretimi açısından türe odaklanan araştırmacıların temel amacı, ana 

dili İngilizce olmayanların yazım türlerini akademik ve profesyonel 

bir bağlamda anlayabilmeleri ve kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu 

nedenle bu araştırmacılar türleri bir araç olarak görür ve tür 

öğretimine odaklanırlar. Buradaki temel amaç öğrencilere mesleki bir 

yeterlik kazandırmaktır (Hyland, 2004).  
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Özel amaçlı dil öğretiminin öncülerinden Swales daha çok akademik 

çalışmaların tür özelliklerini incelemiş bir araştırmacıdır. Swales Tür 

Analizi (1990) isimli eserinde tür kavramını konuşma ve yazı dilinin 

sosyokültürel ve yapısal işlevsel özellikleri bağlamında ele 

almaktadır. Swales’e (1990) göre tür; onu oluşturan ve ortak iletişim 

amaçları bulunan bir grup iletişimsel olay içerir.  

“Bu amaçlar, ana söylem topluluğunun uzman üyeleri tarafından tanınır ve 

bu nedenle türün gerekçesini oluşturur. Bu gerekçe, söylemin şematik 

yapısını şekillendirir, içerik ve stil seçimini etkiler ve kısıtlar. İletişimsel 

amaç hem ayrıcalıklı bir ölçüt hem de burada karşılaştırılabilir retorik 

eyleme odaklanan ve bir türün kapsamını korumak için çalışan bir ölçüttür. 

Amaca ek olarak, bir türün örnekleri; yapı, stil, içerik ve hedef kitle 

açısından çeşitli benzerlikler sergiler.” (Swales, 1990, s. 58).  

Dolayısıyla, retorik olarak benzer özelliklere sahip olan örneklerin 

oluşturduğu sınıflar, türü oluşturur. Görüldüğü gibi Swales (1990, s. 

58) türü, mensubu olunan topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan 

iletişimsel amaçlarla karakterize edilen bir iletişim olayları sınıfı 

olarak görmektedir ve iletişimsel amaçların türün gerekçesini, 

yapısını, içeriğini, üslubunu etkilediğini belirtmektedir. Swales’e 

göre (1990, s. 33) tür, edebî amaçlı olsun ya da olmasın, sözlü veya 

yazılı her türden ayırt edici bir söylem kategorisine atıfta bulunmak 

için kullanılan bir terimdir. Bu bağlamda tür kavramı bilimsel 

araştırma makalelerinden, dinî eserlere, reklamlara, yasa metinlerine, 

antlaşmalara kadar uzanacak şekilde farklı söylem türlerini 
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kapsayacak şekilde genişlemiştir. “Bu bakış açısı daha önceden 

yapılmış olan kuralcı (prescriptive) sınıflandırmalara güvenmemeyi 

de beraberinde getirmektedir. Türler geçmiş ile gelecek arasında 

köprü görevi gören ve içeriğindeki fikir, inanış ve anlamların belli bir 

dili konuşan grup (discourse communities) üyelerince geçerli 

bulunduğu sosyal eylemlerdir” (Yaylı ve Yaylı, 2014, s. 144).  

Bhatia da türü Swales’e (1990) benzer bir şekilde tanımlamaktadır. 

Tür, sözlükbilimsel ve dilbilgisel kullanımlar açısından kısıtlamalar 

uygulayan kararlı yapısal biçimler olduğu kadar ayrıca bir disiplinin 

veya sosyal kurumun belirli bir dizi iletişim hedefini ifade etmek için 

geleneksel bir iletişim ortamındaki söylemsel kaynaklar gibi dil 

kullanımlarıdır (Bhatia, 2004, s. 23).  Swales (1990) gibi türe 

akademik ve profesyonel açıdan bakan Bhatia’nın (2017) temel 

hedefi şu sorulara cevap aramak ve türe ilişkin değerlendirmeler 

yapmak olmuştur:  

• Profesyoneller neden böyle yazarlar? 

• Meslekî amaçları nelerdir?  

• Bu hedeflere ulaşmada dilin rolü nedir?  

• İletişimi sağlayan nedir?  

• Meslekî hedeflerine ulaşmada onları başarılı kılan nedir? 

(Bhatia, 2017, s. 10).  
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Hyland da (2004, s. 44-45) özel amaçlı dil öğretimi çalışmalarının iş 

yerindeki uzmanlık alanları ve akademik ortamları arasındaki 

ilişkileri araştırdığını vurgulamakta ve öğretmenler tarafından 

kullanılan ve araştırılan bazı türleri sıralamaktadır:  

Akademik türler (araştırma makaleleri, konferans özetleri, kitap 

eleştirileri, lisans öğreniminde yazılan kompozisyonlar, doktora 

tezleri, proje araştırma ödenek yazısı, ders kitapları, makale kopyaları 

gibi) 

Uzmanlık türleri (doğrudan e-posta mektupları, işle ilgili fakslar, 

mühendislik raporları, yasal davalar ve özetler, e-posta notları, şirket 

yıllık raporları, bağış talepleri, tavsiye mektupları gibi) 

Kuzey Amerika Yeni Retorik Çalışmalarına Göre Tür 

Yeni retorik yaklaşım Bakhtin’in (1986) öğretilerini takip eder ve 

dilbilimsel incelemeler yerine etnografik incelemeleri yani sosyal, 

kültürel ve kurumsal bağlamları incelemeyi ön plana alır (Yaylı ve 

Yaylı, 2014, s. 144). Yeni retoristlerin temel görüşüyle retorik dil ve 

metnin dilbilimsel analizinden çok, sosyal ve ideolojik bakış 

açılarından doğmuştur (Johns, 2003). Bu alanlardaki tür bilginleri, 

türlerin formlarından ziyade gerçekleştiği durumsal bağlamlara daha 

fazla odaklandıkları ve bu türlerin bu durumlarda yerine getirdikleri 
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sosyal amaçlara veya eylemlere özel önem verdikleri için özel amaçlı 

dil öğretimi uzmanlardan farklıdırlar (Hyon, 1996, s. 696). Yeni 

retorikçiler metni çevreleyen toplumsal bağlamları vurgulayarak türü 

daha dinamik ve durağan olmayan, toplumsal kültürel bağlamlardan 

etkilenmeye açık süreğen bir süreç olarak görmektedirler (Alagözlü, 

2007, s. 3).  

Yeni retorik araştırmacılar türlerin sosyo-bağlamsal yönlerine 

odaklandıkları için metinlerin biçimlerini öğretmekten çok, üniversite 

öğrencilerine ve alanında uzmanlaşmak isteyenlere türlerin sosyal 

işlevlerini ve eylemlerini, türlerin kullanıldığı bağlamları öğretmeye 

daha fazla odaklanmışlardır (Hyon, 1996, s. 698). Bu araştırmacılar 

daha çok uzman kullanıcıların türleri sosyal amaçlar için nasıl 

kullandıklarına, türlerin nasıl geliştiğine, bilimsel makale yazarken 

gözden geçirme ve yanıtlama süreçleri, türleri yeni bağlamalara 

aktarmanın sosyal etkisi, iş yerlerindeki türlerin incelenmesi gibi 

konulara odaklanmışlardır (Hyland, 2004, s. 36-37).  

Avustralya Sistemik-İşlevci Dilbilim Bakış Açısına Göre Tür 

Sydney Okulu olarak da adlandırılan sistemik-işlevci (işlevci-

biçimci/sistemik fonksiyonel) bakış açısının Michael Halliday, JR 

Martin, Frances Christie, Bill Cope ve Mary Kalantsiz, Gunther 

Kress, Brian Paltridge, Joan Rothery gibi öncüleri bu alanda 
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çalışmışlardır. Onlara göre dil yapısı toplumsal işlev ve bağlamla 

ilgilidir. Dil kültür içinde düzenlenir ve sosyal bir amaca hizmet eder. 

Dilin belirli bağlamlarda yaptığı iş ‘işlevsel’liği, dilin yapısı ve 

organizasyonu da ‘sistemik’i işaret ederek bu bağlamlarda yapısal 

bilgi birleştirmeye çalışır (Bawarshi ve Reiff, 2010, s. 29). Sistemik-

işlevci yaklaşımın teorisine göre anlam dil sistemi ve metin yapıları 

tarafından belirlenir. Metinler, toplumsal bağlamlarda üretilir ve 

bunlar tarafından belirlenir, böylece bireysel metinlerin yapısında ve 

gramerinde belirleyici sosyal unsurları tanımlamak mümkündür 

(Knapp ve Watkins, 2005, s. 22).  Bu araştırmacılara göre tür, 

toplumsal bir amaç olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, tür 

yaklaşımları içinde en açık biçimde ifade edilen ve pedagojik 

anlamda başarılı olan yaklaşımdır (Hyland, 2004, s. 25).  

Sistemik-işlevci bakış açısını diğer tür yaklaşımlarından ayıran temel 

özelliklerden biri; sadece üniversite, meslekî ve profesyonel yazma 

yerine ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinden başlayarak yetişkin 

göçmen programlarını da içerecek şekilde tanımının genişlemiş 

olmasıdır (Hyon, 1996, s. 697). Avustralya’daki pedagojik tür 

yaklaşımının temel amacı, öğrencilerin akademik metinlerde daha 

başarılı okuyucular ve yazarlar olmalarına yardımcı olmaktır (Hyon, 

1996). Callaghan (1991) ilk ve ortaokuldaki öğrenciler için sistemik-

işlevci yaklaşımın öğrencilerin okul müfredatına ve daha geniş 
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topluluklara etkin bir şekilde katılmalarına yardımcı olmayı 

amaçladığını belirtmektedir (Aktaran Hyon, 1996, s. 700). 

Öğrencilerin sosyal başarı sağlayabilmeleri için, üretmeleri beklenen 

açıklama, anlatı, tartışma gibi metinlere maruz kalmaları gereklidir, 

ayrıca öğrencilerin bu metinleri etkili bir şekilde üretebilmeleri için 

analiz çalışmalarına yer verilmelidir (Cope ve Kalantzis, 1993). Bu 

bakış açısının temelinde özellikle fırsat eşitliği yaratılamayan 

dezavantajlı grupların sosyal yaşama uyum sağlamalarını 

desteklemek yatmaktadır.  

Sistemik-işlevci bakış açısını diğer tür yaklaşımlarından ayıran temel 

özelliklerden biri sadece lise sonrasını değil, tüm eğitim seviyelerine 

yardımcı olmaya çalışacak bir çerçeveyi sağlamaya çalışmasıdır. 

Avustralya'da tür pedagojisi, ilkokul öğrencilerinin yazma 

çalışmasıyla başlamıştır ve daha sonra ortaokul sınıflarını, yetişkin 

göçmen programlarını, akademik disiplinleri ve profesyonel 

işyerlerini içerecek şekilde genişletilmiştir (Hyland, 2004, s. 28).  

Sistemik-işlevci bakış açısına göre türler bir sosyal süreçtir. Bu 

araştırmacılar türlerin sosyal amaçlarını ve bu amaçlara hizmet etmek 

için gelişen retorik yapıları tanımlamanın önemini vurgulamıştır. Bir 

dizi metin aynı amacı paylaştığında genellikle aynı yapıyı paylaşırlar 

ve böylece aynı türe ait olurlar (Hyland, 2004, s. 25-26). SFL 
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(systemic functional linguistics/sistemik işlevci dilbilim) tür 

kavramlarının dilbilimsel bir çerçevede ortaya çıkmış olması, bu 

gelenekte çalışanların türleri; öyküleyici, nakletmeler, tartışma, 

açıklama gibi geniş retorik kalıplar olarak karakterize etme 

eğiliminde olmalarını gerektirmiştir. Hatta Biber (1989) gibi 

araştırmacılarca öyküleme, tanımlama, açıklama, tartışma gibi 

terimler farklı metin türlerinin oluşturulmasında kullanılabilecek 

metin tipleri olarak adlandırılmaktadır. “Sistemik-işlevci yaklaşımda 

tür ve tip arasında bir ayrıma gidilmemekle birlikte türler bir 

kültürdeki iletişim biçimlerinin temelini oluşturan retorik yapılardır” 

(Hyland, 2004, s. 29). Sistemik-işlevci yaklaşımcıların tür tasnifinde 

genellikle yaygın olarak kullandıkları türler; nakletmeler, kurallar, 

öykülemeler, tanımlamalar, raporlar, açıklamalar ve tanımlamalar 

gibi metinlerden oluşmaktadır. (Hyland, 2004, s. 29).  

Araştırmacıların üzerinde durdukları bu yaklaşımlar 

değerlendirildiğinde; ilkokul ve ortaokul öğrencileri açısından 

sistemik-işlevsel yaklaşımın tür ayrımında çok daha kullanılabilir ve 

işlevsel olabileceği görülmektedir. 
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BÖLÜM 3 

METİN SINIFLANDIRMASI 

Bu bölüm, konuyla ilgili temel kaynaklarda metin sınıflandırması, 

Türkçe Öğretim Programlarında metin sınıflandırması ve uluslararası 

sınavlardaki metin sınıflandırması olarak üç başlık altında ele 

alınmıştır.  

Konuyla İlgili Temel Kaynaklarda Metin Sınıflandırması 

Literatür tarandığında alanyazında metinlerin tip ve tür açısından 

incelenmesinde ve sınıflandırılmasında ortaklık olmadığı 

görülmüştür. Hatta profesyonellerin ve akademisyenlerin bakış 

açılarıyla tanımların sınırları daha da değişmektedir. Örneğin dilbilim 

alanyazınında metin cinsi/tipi (genre), metin türü (text type), söylem 

türü (type of discourse) kavramları kullanılmıştır. Dil öğreticileri 

yazma çalışmalarında metin tipi yerine anlatım tarzı/biçimi ifadesini 

kullanmışlardır. Metindilbilimsel yaklaşımda ise, metinlerin 

sınıflandırılması bir üst kavram şeklinde ve biçim/form, şema, yapı 

olarak ele alınmıştır.   

Alanyazında metinlerin sınıflandırılmasında dilbilimsel açıdan ve 

pedagojik açıdan bakanların farklı sınıflandırmalara başvurdukları 

görülmektedir. Metin tipi ve türü terimleri arasında net bir ayrıma 

gidilmemesinin nedenlerinden biri de, tür yaklaşımcılarının tür 
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kavramına odaklanarak metin tipi kavramına daha az dikkat 

etmeleridir. Bunun bir sebebi de tür terimini hem metin tipi hem de 

metin türü yerine kullanmaları olabilir. Hâlbuki bu iki terim farklı 

ancak birbirini tamamlayıcı perspektifleri temsil etmektedir. Tür ve 

metin tipi arasındaki ayrım dil öğrenimi sınıfları için önemli ve 

yararlıdır (Paltridge, 1996, s. 237). Özellikle OECD’nin bir eğitim 

projesi olan PISA sınavlarında her alandaki okuryazarlık bilgisini ve 

okuma becerilerini çözebilmek ve bu sorularla başa çıkabilmek için 

metin tipleri ve yapıları konusunda öğrencilerin farkındalık sahibi 

olmaları çok kıymetlidir. 

Lewandowski’ye (1990, s.1153) göre; başlangıcı ve sonuyla birlikte 

yazılı ya da sözlü olarak üretilen bir metin, iletişimsel işlevinin 

yanında onu üretenin amacı doğrultusunda farklı tiplere 

bürünmektedir. Metinleri tiplere ayırmada yazarın/söyleyenin hangi 

amaçla üretime geçtiği belirleyicidir. Genç’e (2017, s. 274) göre bir 

metnin tipini tespit etmek için metnin geneline bakarak yazarın 

amacına ulaşılabilir çünkü metne ilk bakıldığı anda hangi tipe ait 

olduğunu belirlemek zor olabilmektedir. Belirgin bir şekilde 

kendisini gösteremeyen ve sert çizgilerle birbirinden ayrılamayan bu 

metin tipleri ancak iletişim amacına göre şekil almaktadır (Genç, 

2017, s. 274).  
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Metin tipleri, türlere göre daha yüksek metin prototiplerine sahip 

hiyerarşik bir sistem oluştururlar (Moessner, 2001, s.134). İşlevsel ve 

tanımlayıcı olarak metin prototipleri (tip olarak ilk örnekler);  

Longacre'ın (1983) derin yapı türleri olarak adlandırdığı dört 

kategoriden (anlatı, prosedürel, açıklayıcı ve nasihat verici) ve 

Werlich'in (1983) metin tipleri olarak adlandırdığı (açıklayıcı, 

anlatısal, açıklayıcı, tartışmacı ve öğretici) beş kategoriden 

oluşmaktadır.  

Açıklanan bu tanımlayıcı modellerin temelindeki terimler; tipler, 

metin prototipleri, kavramsal veya işlevsel metin türleri olarak 

adlandırılsa da, bu modellerin değişkenleri ile bunları gerçekleştiren 

metinlerin dilsel yapısı arasında bir ilgileşim olduğu görüşü vardır. 

Maurizio Gotti (Moessner, 2001, s. 137) deneysel makalesinde 17. 

yüzyıl Erken Modern İngilizce döneminde metin sınıflandırmalarında 

ve tanımlarında terminolojik problemler olduğunu belirtmiştir. Aynı 

makalede, metinlerin tip (genre), tür (type) ve biçim/üslup (form) 

açısından incelendiklerini ve bu sınıflandırmaların metinlerin 

karakteristik özelliklerine (kısalık, sadelik, nesnellik, bakış açısı vb.) 

göre farklılaştığını ifade etmiştir.  

Alanyazında özellikle yurt dışında dil bilim ışığında söylem tipleri 

(discourse types) sınıflandırmaları yapıldığı dikkati çeker. Söylem 
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tipleri sınıflandırmasına ilişkin modelleri bütünlük içinde sunan 

araştırmacılardan biri Rankema’dır (2004). Rankema (2004), metin 

sınıflandırmalarına ilişkin görüşleri ele aldığı bölümde Bühler’in 

Organon modeline, Jakobson’un modeline, Steger’in modeline, 

Werlich’in modeline ve Biber gibi araştırmacıların 

sınıflandırmalarına yer vermektedir. Bu doğrultuda ele alınan ilk 

sınıflandırmalardan biri Bühler’e aittir.  

Metin tipleri sınıflandırılmasına ilişkin en temel kaynaklardan biri 

olan Bühler’in (Bühler 1934’ten aktaran, Lancia, 2020, s. 10) 

Organon Modelinde dilin üç temel işlevinin olduğu, buna bağlı 

olarak üç söylem türünün ve üç metin tipinin olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu modele göre; eğer dilin sembol yönü olan 

gerçekliğe atıfta baskınsa, işlev bilginin iletilmesidir. Eğer bulguya 

işaret ediliyorsa işlev anlatımdır. Dilin işaret eden yönüne atıf 

baskınsa o zaman işlev ikna etmedir (Aktaran Rankema, 2004, s. 59). 

Bühler’in metin sınıflandırması Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1: Organon Modeline Göre Metinler 

Söylem türü İşlevleri Tipler 

Sembol (symbol) Bilgi Bilgilendirici 

Söylem Tipi 

Bulgu (symptom) Anlatım Açıklayıcı 

Söylem Tipi 

İşaret (signal) İkna etme Tartışmacı 

Söylem Tipi 

Metinlerin sınıflandırılmasında önemli rol oynayan öncülerden biri 

de Egon Werlich’tir. Werlich (1982) metinlerin sınıflamasını söylem 

sınıflamasına göre yapmakta ve bu doğrultuda metinleri belirli cümle 

yapılarıyla ilişkilendirerek beş temel biçimde/tipte ele almaktadır 

(Werlich 1982’den aktaran Rankema, 2004, s. 63). Werlich’in söylem 

sınıflandırması Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2: Werlich’in (1982) Söylem Sınıflandırmasına Göre Metin 

Biçimleri/Tipleri 

 

Temel Biçimler/Tipler Öznel  Nesnel 

Betimleyici İzlenimsel betimleme Teknik betimleme 

Anlatısal söylem Bildiri  Gazete öyküleri 

Açıklayıcı söylem Deneme  Açıklama 

Tartışmacı Eleştiri Tartışma  

Öğretici Talimatlar, yönergeler Talimatlar, kurallar, 

düzenlemeler, yasalar 
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Metinlerin sınıflandırılmasında pedagojik bakış açısı dikkat çekicidir. 

Metin sınıflandırmasını pedagojik doğrultuda tanımlayan Knapp ve 

Watkins (2005) metinlerin sosyal dinamiklere bağlı süreçlerden 

oluştuğunu düşündükleri için metinleri yapıları yerine metni 

oluşturan sosyal süreçler açısından tanımlamaktadırlar. Onlara göre 

metinlerin dinamik, icra edici bir yönü vardır ve metinlere süreç 

odaklı bakmak öğretmenler için çok daha kullanışlı bir model gibi 

görünmektedir. Metinler değişime açıktırlar ve bu nedenle metinleri 

sosyal süreç kümesi olarak tanımlamak olasıdır. Bu doğrultuda 

Knapp ve Watkins (2005) metinleri bu bağlamda ele almış ve bu 

süreçler sonucunda ortaya konabilecek ürünlere yer vermişlerdir. 

Ayrıca bazı türlerin karma olabileceğini, farklı sosyal süreçler 

aracılığıyla kaleme alınabileceğini vurgulamışlardır.  

Metin tipi ve türleri arasında ayrıma giderek metinleri sınıflandıran 

öncülerden biri de Biber’dır. Biber, sınıflandırmasında dilsel 

özelliklerin ortaya çıkmasını iletişimsel işlevlerle ilişkilendirir ve 

metin tiplerini etkileşimli ve duygusal söylem türleri ile üst düzey 

bilgilendirici metinler, anlatısal metinler, resmi belgeler gibi 

bağlamdan bağımsız belgeler, reklamlar ve politikacıların 

konuşmaları, soyut ve resmi tarz olmak üzere beş temel boyut altında 

ele almaktadır. Bu beş boyut etrafında İngilizce metinleri inceleyen 

araştırmacı Tablo 3’te gösterilen sekiz metin ön tipi tespit etmiş ve bu 
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tiplerde oluşturulabilecek metinleri sıralamıştır. Her tip, boyutların 

karakteristiksel özelliklerine göre birbirine belirgin şekilde benzeyen 

bir metin grubunu temsil etmektedir (Biber, 1989).  

Tablo 3: Biber’ın Metin Tipi Tablosu 

Metin Tipleri Metinler 

Kişilerarası etkileşim sağlayan metinler Yüz yüze görüşmeler, telefon 

görüşmeleri (arkadaşlarla, iş 

ortaklarıyla…) 

Bilgisel iletişim sağlayan metinler Yüz yüze konuşmalar, röportajlar, telefon 

görüşmeleri (arkadaşlarla, iş ortaklarıyla 

olan veya bunlardan ayrılan), doğal-

hazırlıksız konuşmalar, kişisel mektuplar, 

sporla ilgili olmayan yayınlar, 

profesyonel mektuplar vb.  

Bilimsel açıklama yapan metinler Akademik yazılar, resmî belge, biyografi, 

basın yorumları, basın röportajı, hobiler 

Öğretici açıklama yapan metinler Akademik yazı, basın röportajı, resmî 

evrak, basın değerlendirmesi, hobiler, 

din, profesyonel mektuplar vb.  

Yaratıcı anlatı metinleri Romantik kurgu, genel kurgu, macera 

kurgusu, hazırlıklı konuşma, röportaj, 

bilim kurgu, din, kişisel mektuplar vb. 

Genel anlatısal açıklama metinleri Basın röportajı, genel kurgu, biyografiler, 

mizah, akademik yazı, din, hobiler, 

bilimkurgu, spor harici yayınlar, 

hazırlıklı konuşmalar, resmî belgeler 

Röportaj metinleri Spor yayınları, spor dışı yayınlar, bilim 

kurgu, hobiler vb. 

İkna içeren metinler Röportaj, doğal konuşmalar, profesyonel 

konuşmalar, din, kişisel mektuplar, 

popüler bilim vb.  
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Biber’ın sınıflandırması Avusturya sistemik-işlevci dil okulu ve özel 

amaçlı dil öğretimi yaklaşımcılarının tür odaklı yaklaşımına 

benzemektedir. Avusturya sistemik-işlevci dil yaklaşımı teorisyenleri 

metin türünü konuşmacıların kültürün üyeleri olarak yer aldığı 

aşamalı, hedefe yönelik, amaçlı bir etkinlik olarak tanımlamışlar ve 

metin türü olarak şiir, öykü, konferans, seminer, tarif, el kitabı, haber 

metni gibi türlerden örnekler vermişlerdir 

Metinlerin sınıflandırılmasında bir de pedagojik bakış açısı dikkati 

çeker. Metin sınıflandırmasını pedagojik doğrultuda tanımlayan 

Knapp ve Watkins (2005) metinlerin sosyal dinamiklere bağlı 

süreçlerden oluştuğunu düşündükleri için metinleri yapıları yerine 

metni oluşturan sosyal süreçler açısından tanımlamaktadırlar. Onlara 

göre metinlerin dinamik, icra edici bir yönü vardır ve metinlere süreç 

odaklı bakmak öğretmenler için çok daha kullanışlı bir model gibi 

görünmektedir. Metinler değişime açıktırlar ve bu nedenle metinleri 

sosyal süreç kümesi olarak tanımlamak daha makul görünmektedir. 

Bu doğrultuda Knapp ve Watkins metinleri bu bağlamda ele almış ve 

bu süreçler sonucunda ortaya konabilecek ürünlere yer vermişlerdir. 

Ayrıca bazı türlerin karma olabileceğini, farklı sosyal süreçler 

aracılığıyla kaleme alınabileceğini vurgulamışlardır. Şekil 1’de 

Knapp ve Watkins’in  (2005) metin sınıflandırması yer almaktadır: 
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Şekil 1: Knapp ve Watkins’in (2005) Sosyal Süreçlere Bağlı Metin Tipleri ve 

Türleri Sınıflandırması 

Bazı araştırmacılar da metin tiplerinin farklı retorik yapılarına ilişkin 

sınıflandırmalarda bulunmuştur. Örneğin Meyer (1975, 2003) ile 

Meyer ve Freedle’ın (1984), açıklayıcı/bilgilendirici metin tiplerini 

inceledikleri araştırmalarında bu metinleri altı temel yapıdan oluşan 

metin tipleri olarak ele almışlardır: sıralama, listeleme, tanımlama, 
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neden-sonuç, problem çözme ve karşılaştırma metinleri. Benzer 

şekilde birçok araştırmacı da metinlerdeki retorik varyasyonları 

tartışmışlar ve çalışmalarında yaygın olarak ortaya çıkan metin 

tiplerine ilişkin örnekler sunmuşlardır. Bu retorik desen tanımlarının 

her biri dil öğrenimi sınıfları için son derece yararlıdır (Paltridge, 

1996, s. 238).  

Türkiye’deki alanyazına bakıldığında Günay’a (2007) göre metinlerin 

sınıflandırılmasında üç ölçüt kullanılmaktadır: metin türü, metin tonu 

ve metin tipi. Günay (2007, s. 219) bu kavramların ayrı kavramlar 

olarak değerlendirmekte ve bu kavramları farklı bir şekilde 

tanımlamaktadır. Bu doğrultuda metin tonu, metnin okuyucuda 

bıraktığı etki ile ilgilidir. Günay (2007) metin tonunu; üreticinin belli 

bir konuyu ele alma biçimi, vericinin duyguları, niyetleri, 

duyarlılıkları gibi öğelerin bütünü olarak tanımlamaktadır.   

Yazarın amaçları/niyetleri doğrultusunda sınıflandırılan metin tipleri, 

metinsellik kavramının temelini oluşturan alt yapıyı şekillendirir. Tip 

kavramının oluşumunda her metnin işlevinin ve yazarın niyetinin ön 

planda olduğunu görüyoruz (Genç, 2017, s. 274). Günay (2007, s. 

230) metin tipinin, bazı ortak yönlerle ilgili olarak sınıflandırılmış 

metnin genel özelliğini ve daha genel metin ulamlarını belirttiğini 

ifade etmiştir. Bir metin içinde birbiri içine girmiş farklı metin tipleri 
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olabilir. Örneğin “söyleşimsel metin tipi içinde betimleyici, anlatısal 

hatta kanıtlayıcı metin tipini bulmak olasıdır. Yine anlatısal metin 

içinde betimleyici, söyleşimsel, kanıtlayıcı, hatta bilgi verici metin 

türü de bulunabilir” (Günay, 2007, s. 230). Metnin tonu tespit 

edilirken metnin okuyucuda uyandırdığı duygudan hareketle 

sınıflandırmaya gidilirken metnin tipini belirlerken, metnin genel 

özelliklerinden yola çıkılarak, yazarın niyetini anlamaya yönelik bir 

sınıflandırma yapılır.   

Bir yazarın bir öyküyü anlatmak, bir betimleme yapmak, bilgi 

vermek, bir öneride bulunmak gibi türlü niyetleri olabilir (Günay, 

2007, s. 230). Yazarın niyeti, metnin işlevini yansıtır. Bu doğrultuda 

metin tipi kavramı, yazarın niyetini, metnin işlevini yansıtan bir 

kavramdır. Metin tipi aynı zamanda metnin düzenlenişini de yansıtır. 

Düzenlenme şekli ve biçimine göre metin tipiyle ilgili birtakım 

yargılara varılabilirken metnin türünü belirlemek daha zordur 

(Günay, 2007, s. 357). Anlatım biçimine, bireyin belli bir bağlam 

içinde sözceleri dile getirmesine, dilin alıcıyla olan etkileşim 

işlevlerine veya bazı ayırt edici unsurlara bağlı olarak farklı türde 

metinler oluşur (Günay, 2007, s. 357). Şekil 2, Şekil 3 ve Tablo 4’te 

görüldüğü gibi Günay’a (2007) göre metin tipleri beş ana başlıkta ve 

sekiz alt başlıkta toplanmaktadır. Türler ise on iki ana başlık altında 

yer almaktadır. 
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Şekil 2: Günay’a (2007) Göre Metin Tipleri 

 

Şekil 3: Günay’a (2007) Göre Metin Türleri 
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Tablo 4:  Günay’ın (2007) Metin Tipi ve Metin Türü/Ürünü Tablosu 

Metin Tipi Amacı/Özellikleri Bu Tipte Kaleme 

Alınabilecek Metin 

Ürünleri (Türleri) 

Anlatısal  İnsanı ve insan yaşamını 

farklı biçimde sunmayı 

amaçlar. 

 

Anlatıcının belli bir bakış 

açısı ile birbiriyle ilintili 

olaylar dizisini belli bir 

uzam ve zaman içine 

koyarak kurguladığı metinler 

Röportaj, haberler, 

roman, masal, kısa 

öykü, tarihi metin ve 

öykü, araştırma 

raporları, mesel, tanık 

olarak verilen ifadeler, 

çizgi filmler vb.  

Betimleyici  

 

Okuyucunun göremeyeceği 

fakat hayal edebileceği bir 

imgeyi (yer, kişi, nesne) 

ayrıntılı olarak tanımlamak, 

sergilemek 

Roman, turist 

rehberleri, kısa öykü, 

masal, eşya dökümü 

listeleri, romanla ilgili 

kısa açıklama ya da 

özet, deneyimlerle ilgili 

açıklamalar, makaleler, 

el kitapları, tanıtım 

amaçlı kataloglar, 

sözlükler, tarih 

kitapları, röportaj, 

bulmaca metinleri, 

savunma tutanakları, 

özyaşamöyküleri 

Söz Dizimsel Sözcüklerle yapılan her türlü 

sanatın yer alabileceği, dilsel 

anlatım inceliklerinin ve 

belirli dizemlerin 

kullanılmasını gerektiren 

metin tipleridir. Yazarın 

amacı insanın ruhsal yanına 

seslenerek onda duygu 

yoğunluğu veya değişimi 

yaratmayı amaçlar.  

şiir, şarkı, türkü, dua, 

slogan, destan, atasözü, 

özdeyiş, duvar yazısı, 

özlü sözlü ve sağ söz 

(hikmetli söz) 

Kanıtlayıcı Bilinen ya da söylenilen 

düşünceye katılmama 

Tartışma, deneme, 

makale, bilimsel 
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nedenini belirterek var olan 

düşünceden farklı bir 

düşünceyi ortaya koymaya 

ve bu düşüncenin bir 

başkasınca kabul edilmesini 

sağlamaya çalışan metin 

tipleridir. 

Yazarın amacı kanıtlamak, 

ikna etmek, inandırmak, 

ispatlamak, bir bakış açısını 

savunmaktır.  

değerlendirme ve 

yorumlar, ders 

kitapları, felsefe 

yazıları, kullanım 

kılavuzları, iş 

mektupları ve mesleki 

mektuplar vb.  

Açıklayıcı/Bilgilendirici Okuyucunun bildiği veya hiç 

bilmediği bir konuda ona 

doğru veya yeni bilgi 

sağlamayı amaçlar.  

Yazarın amacı açıklamak ve 

bilgi vermektir.  

Felsefi ve bilimsel 

metinler, okul ve ders 

kitapları, eğitime 

yönelik hazırlanmış 

kitaplar, başvuru 

kitapları, deneme 

Buyurucu Yazarın alıcıya bir şeyler 

yaptırma isteğini belirten 

metinlerdir.  

 

Yazarın amacı; okuyucuyu 

bir şey yapmaya zorlamak, 

bir eylem yapmasını 

önermek, buyurmak gibi 

amaçlardan söz edilebilir. 

Yemek tarifleri, kanun 

ve yönetmelikler, tüzük 

ve ceza maddeleri, 

kullanma kılavuzları, 

uyulması gereken 

kuralları belirten 

yazılar, ders 

kitaplarındaki alıştırma 

soruları, trafik işaretleri 

vb. 

Önden Haber Verici Geleceğe yönelik haberler 

veren, olacak bir olay ve 

durumla ilgili tahminde 

bulunan metinlerdir. 

Kehanette bulunma, fal 

açma, burç tahmini, 

meteoroloji bülteni vb. 

Söyleşimsel  Karşılıklı konuşmaya dayalı 

metinlerdir. Her söyleşim 

biçiminde yazarın amacı 

farklıdır.  

Söyleşi, röportaj, 

tiyatro metinleri, 

gündelik konuşmalar 

vb.  
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Tabloda italik olarak gösterilen türler beş metin tipi için ortak olan 

ürünlerdir. Üstte birbirini takip eden iki tablo değerlendirildiğinde 

okuyucu ve öğrenci açısından kolaylık sağlayacak şekilde sonuçlar 

özetle şöyle cümleleştirilebilir: 

Röportaj, roman, masal ve kısa öykü gibi ürünlerin metin tipleri 

anlatısal olabilir.  

Röportaj, roman, masal ve kısa öykü gibi ürünlerin metin tipleri 

betimleyici olabilir.  

Röportaj ürününün metin tipi söyleşimsel olabilir. 

Deneme ürününün metin tipi kanıtlayıcı olabilir. 

Deneme ürününün metin tipi açıklayıcı/bilgilendirici olabilir. 

Deneme, öğretici türde yazılmış bir ürün olabilir. 

Masal ve roman, düşlemsel türde yazılmış bir ürün olabilir. 

Masal, öykü ve roman, romanesk türde yazılmış bir ürün 

olabilir. 

Günay’ın metin tipi ve türü hakkındaki görüşleri incelendiğinde 

dikkati çeken noktalardan biri metin tipi ve türü arasında ayrıma 

gitmesidir. Metin tipi daha çok yazının işlevi ile ilgili bir kavramken 

metin türü ise alıcıyla etkileşim, dilin işlevleri gibi unsurlarla ilişkili 

bir kavramdır. Dikkati çeken ikinci bir husus da bir metin türünün 
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dilin farklı metin tipleri ile kaleme alınabileceğidir. Örneğin deneme 

türünde bir metin kaleme alan bir yazar metnini kanıtlayıcı bir metin 

tipi aracılığıyla da açıklayıcı bir metin tipi aracılığıyla da kaleme 

alabilir. Bu durum yazarın metni yazma niyeti, metni düzenleme şekli 

ve metnin işlevi ile ilgili bir husustur.  

Doğrudan doğruya metin tipi terimi kullanılmamakla ve metin başlığı 

altında değerlendirilmemekle birlikte özellikle yazılı/sözlü anlatım, 

kompozisyon, Türk dili, yazma eğitimi gibi öğretim kaynaklarında 

metin tipi ve türü arasında da bir ayrıma gidildiği görülmektedir. 

Araştırmacıların metin tiplerini; anlatım tarzı (Karadağ, 2013, 

Tekşan, 2013); anlatım biçimleri (Adalı, 2011; Akbayır, 2010; Aktaş 

ve Gündüz, 2004; Göçer, 2014; Kantemir, 1991; Özdemir, 2004; 

Özdemir ve Binyazar, 1979), ifade nevileri (Tansel, 1978) gibi 

terimleri kullanarak andıkları dikkati çekmektedir. Bu araştırmacılar 

anlatım tarzı/biçimi olarak ifade ettikleri terimin yazarın metni yazma 

amacıyla ve metnin işleviyle doğrudan ilişkili olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Örneğin Karadağ (2013) bu durumu şu 

cümlelerle açıklamaktadır:   

“Anlatım tarzı, bir konunun ele alınış ve işleniş süreçlerini kapsar. En basit 

söyleyişle Nasıl anlatacağız? Sorusunun cevabıdır. Anlatım tarzını 

belirleyen en temel unsur anlatıcının amacıdır. Yazı okunmak temel amacına 

bağlı olarak okura bilgi vermek, bir şey öğretmek, bir fikri kanıtlamak, 

izlenim kazandırarak sözcüklerle çizilen bire resmin dünyasına onu 
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sürüklemek, okuru bir tahkiye içine çekerek estetik zevki tatmin etmek gibi 

amaçlar güder” (Karadağ, 2013, s. 151). 

 

Bu bakış açısına göre metinler genel olarak dört başlık altında 

incelenmektedir. Örneğin Adalı (2011) metinlerdeki anlatım 

biçimlerini (aslında metin tiplerini) Tablo 5’te belirtilen başlıklar 

altında ele almaktadır: 

Tablo 5:  Adalı’nın (2011) Anlatım Biçimleri (Metin Tipleri) 

Anlatım Biçimleri Amaç 

Öyküleyici Olay içinde yaşatmak  

Açıklayıcı Bilgi vermek 

Betimleyici İzlenim kazandırmak 

Tartışmacı  Düşüncesini kanıtlamak 

Söz konusu bu araştırmacılardan bazıları (ör. Akbayır, 2010; Tansel, 

1978) belirtilen anlatım biçimleri/ifade nevileri aracılığıyla 

yazılabilecek türleri de belirtmektedirler. Örneğin Akbayır (2010), 

açıklayıcı anlatımla yazılan metin türleri arasında bilimsel metinler, 

ders kitapları, başvuru kitapları, deneme, dinî bilgiler, ders verici 

hikâyeler, nutuk, vaiz, felsefî metin gibi metinleri; tartışmacı 

anlatımla yazılan metin türleri arasında magazin, tartışmalar, 

denemeler, makale, bilimsel değerlendirmeler, yorumlar, ders 

kitapları, yergi yazıları, felsefe yazıları, reklam metinleri, rapor, iş 

mektupları, kullanma kılavuzu, gibi metinleri; betimleyici anlatımla 

yazılan metin türleri arasında roman, öykü, senaryo, tiyatrodaki 
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dekor, kostüm tanımları, basında çıkan makaleler gibi metinleri; 

sıralamaktadır. 

Görüldüğü gibi geleneksel bir anlayışla olmakla birlikte genellikle 

anlatım tarzı/biçimi olarak adlandırılan terimler aslen metin tiplerini 

işaret etmektedir. 

Anlatım tarzı/biçimi ifade nevilerinin tasnifinde araştırmacılar 

arasında genel bir birlik olmamakla birlikte bunların içinde yer alan 

metin türlerinde de araştırmacılar arasında ciddi farklılıklar 

görülmektedir. Adalı (2011), Özdemir (2004), Aktaş ve Gündüz 

(2004), Cemiloğlu (2004), Erkul (2004), Aytaş (2006) gibi 

araştırmacıların metin tür tasnifleri şu şekildedir:  

Adalı (2011) metin türlerini; kurmaca türler, gerçek yaşama bağlı 

türler ve düşünce-bilgi ağırlıklı türler olmak üzere üç (3) başlık 

altında sıralamaktadır. Kurmaca türler arasında şiir, anlatı, öykü-

roman, tiyatroyu; gerçek yaşama bağlı türler arasında günlük, 

mektup, anı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, gezi yazısı, röportaj, 

haber yazısı, reklam metnini; düşünce-bilgi ağırlıklı türler arasında 

ise makale, köşe yazısı, deneme, eleştiriyi sıralamaktadır.  

Özdemir (2004, s. 239-286) metin türlerini; öğretici ve bilgilendirici 

türler (makale, fıkra, röportaj, eleştiri, deneme, mektup, günlük, anı, 

gezi yazısı, yaşam öyküsü ve öz yaşam öyküsü) ile yaşantı 
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kazandırıcı (öykü, roman ve tiyatro) olmak üzere iki (2) başlık 

altında ele almaktadır.   

Aktaş ve Gündüz’e göre (2004) göre metin türleri, form yazılar, 

öğretici metinler ve edebî türler olmak üzere üç (3) başlıkta 

değerlendirilmektedir. Bu tasnife göre form yazılar mektup, telgraf, 

öz geçmiş, dilekçe, rapor, karar, ilan, resmî yazılar, tebliğden; 

öğretici metinler makale, deneme, eleştiri, fıkra, sohbet, röportaj, 

gezi, anı, günce, biyografiden; edebî türler, anlatma esasına bağlı 

kurmaca metinler, lirik metinler, dramatik metinlerden oluşmaktadır.  

Cemiloğlu ise (2004, s. 31) metin türlerini olaya dayalı türler, 

düşünceye dayalı türler ve duyguya dayalı türler olmak üzere üçe 

ayırmaktadır. 

Erkul (2004, s. 81) metinleri genel olarak sanatlı metinler (şiir, 

hikâye, roman, masal, fıkra, tiyatro), bilgilendirici metinler (makale, 

fıkra), düşünce metinleri (deneme, eleştiri, röportaj, gezi yazısı, 

günlük, anı) ve yazışma metinleri (özel yazışmalar, resmî yazışmalar) 

olmak üzere dört (4) grupta ele almıştır.  

Aytaş (2006, s. 263), edebî türlerin tasnifinde başlangıçtan günümüze 

kadar değerini yitirmeyen temel ortaklıkların esas alınması 

gerektiğini vurgulamakta ve bu doğrultuda edebî türleri şiir, tiyatro, 

anlatı türleri (roman, hikâye, efsane, masal) ve düşünce türleri 
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(makale, fıkra, söyleşi, deneme, mektup, gezi yazısı, anı, röportaj) 

olarak ayırmaktadır. 

Bu hususlar değerlendirildiğinde araştırmacıların metin türleri 

sınıflandırmasında da önemli farklılıklar görülmektedir. Örneğin gezi 

yazısını bir araştırmacı gerçek yaşama bağlı türler arasında ele 

alırken bir diğeri bilgilendirici metin türleri arasında 

değerlendirmektedir. Bu durum biyografi, anı gibi farklı türlerde de 

açığa çıkabilmektedir. Görüldüğü gibi araştırmacılar türlerin 

sınıflandırılmasında ciddi problemler yaşamaktadırlar. Aslında bu 

sorunların temel kaynağı karma türlere yer verilmemesidir. 

Metinleri söylem türleri ve metin türleri başlığı altında ele alan Kıran 

ve Eziler Kıran (2003, s. 17-27), yazarın amacına göre söyleminin de 

değişebileceğini vurgulayarak metinleri dörde (4) ayırmaktadırlar: 

betimsel, anlatısal, açıklayıcı ve kanıtlayıcı. Betimsel metinlerde bir 

yer, nesne veya varlığın özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilir. 

Anlatısal metinler; bir olguyu, bir öyküyü anlatır. Açıklayıcı 

metinler; bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla 

yazılır. Kanıtlayıcı metinler ise seslendiği kişiyi ikna etmek amacıyla 

yazılana metinlerdir. 

İşeri (2017) sınıflandırmasında metin tip ve tür terimlerini eş değer 

görerek metin türlerini iki üst başlık altında değerlendirmektedir: 
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bilgilendirici ve anlatısal metinler. Bilgilendirici metinler genellikle 

araştırma makaleleri, tezler, betimleyici durum raporları, ders 

kitapları gibi dilin bilgi verme alma amacına dönük metinlerden 

oluşmaktadır. Anlatısal metinler ise dilin anlatma amacına dönük 

kullanımına izin veren kurgusal olan ve kurgusal olmayan metin 

türleri olarak iki alt başlık altında incelenmektedir. Ayrıca bunlar da 

kendi içlerinde alt başlıklar altında ele alınmaktadır. Buna göre 

kurgusal olan metinler öykü, roman, şiir, destan, tiyatro; kurgusal 

olmayan metinler ise anı, gezi, günlük, deneme gibi türlerden 

oluşmaktadır. Görüldüğü gibi daha önceki sınıflandırmalardan farklı 

olarak İşeri’nin  (2017) metin tipi ve türü ayrımına gitmeden sadece 

metin türü terimini kullanarak metinleri sınıflandırdığı görülmektedir. 

Ayrıca metinleri sınıflandırırken ikili bir tasnifi tercih ettiği daha 

önce deneme gibi metin türlerini bilgilendirici/tartışmacı metinler 

gibi sınıflandırmalar arasında alan araştırmacılardan ayrılarak bu 

metin türünü anlatısal metinler arasında sıraladığı görülmektedir.  

Metin tipi, türü ve cinsi (genre) terimlerini kullanarak bir 

sınıflandırmaya giden Bozkurt (2018) araştırmasında metin tipi ve 

türü terimlerini eş değer tutmakta, yabancı araştırmaların daha çok 

‘genre’ terimiyle karşıladığı ve Türkçeye ‘tür’ olarak çevrilen terim 

için ‘cins’ terimini tercih etmektedir. Buna göre “söylem türleri ya da 

temel metin biçimleri (betimleme/tanıtma, anlatısallık, açıklama, 
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tartışma/savlama, öğretme/yönlendirme) metin cinsleridir (genre) ve 

yazarın metni oluşturma amacıyla birlikte ortaya çıkar. Sözgelişi 

okuyucusunu ikna etmek isteyen bir yazar metnini tartışma yapısına 

göre kurar.” (Bozkurt, 2018, s. 94) ilkesinden hareketle metin 

türlerini betimleyici/tanıtıcı, anlatısal, tartışmacı/savlayıcı, açıklayıcı 

ve yönlendirici/öğretici metinler olmak üzere beş (5) ana başlık 

altında sınıflandırmakta, bunlar altında alt türlere yer vermektedir. 

Bozkurt (2018) metinlerin karma türlerden de oluşabileceğini 

vurgulamaktadır.   

Türkçe Öğretim Programlarında Metin Sınıflandırmaları 

Metin odaklı yapılan Türkçe eğitiminin bütün beceri alanları için ana 

malzemesi metindir. Dolayısıyla ilkokuldan itibaren ancak özellikle 

ortaokul 5. sınıftan başlayarak Türkçe derslerinde öğrencilere metin 

türü ve tipi farkındalığı kazandırmak için onların farklı metin 

yapılarıyla karşılaşmalarını sağlamak gerekir.  

Yapılandırıcı anlayışın benimsendiği ve ilkokullar için uygulanan 

2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda (1-

5.sınıflar) metin sınıflandırılmasında tip terimi yerine tür teriminin 

kullanıldığı ve bu doğrultuda metinlerin öyküleyici, bilgilendirici ve 

şiir olmak üzere üç başlık altında ele alındığı ve kazanımlarda masal, 

deneme gibi alt türlere yer verildiği görülmektedir. Görüldüğü gibi bu 
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2005 Programı’nda metinler şiir haricinde tipler açısından ele 

alınmaktadır. Kazanımlar içinde de türlere değinildiği dikkati 

çekmektedir. 2009 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 

Kılavuzu’nda (1-5. sınıflar) da bir önceki programın bakış açısı 

devam ettirilmiştir.  

2006 yılında yürürlüğe giren ve ortaokul kademesinde uygulanan 

İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda 

metinler açısından herhangi bir sınıflandırmaya gidilmemiş ancak 

hangi sınıf düzeyinde hangi türlerin yer alabileceğine ilişkin 

bilgilendirme yapılmıştır. Altıncı sınıfta şiir, hikâye, anı, masal, fabl, 

deneme, tiyatro, mektup gibi metin türlerine; yedinci sınıfta şiir, 

hikâye, anı, deneme, tiyatro,  sohbet (söyleşi), gezi yazısı, biyografi 

türlerine; sekizinci sınıfta şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme, 

sohbet (söyleşi), eleştiri, destan türlerine yer verilebileceği 

belirtilmiştir. Neredeyse aynı yıllarda biri ortaokul biri ilkokul 

kademesinde uygulanan iki programda metinlerin farklı bir 

sınıflandırmayla ele alındığı görülmektedir.  

2015’te yayımlanan Türkçe Dersi (1-8.sınıflar) Öğretim 

Programı’nda metin türleri hikâye edici, bilgilendirici ve şiir olmak 

üzere üç başlık altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca programda bu metin 

türlerinin alt türlerine yer verildiği ve bilgilendirici metin yapılarına 
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değinildiği şeklinde çok önemli bir ifade yer almaktadır (MEB 2015, 

s. 10):   

“5-8. sınıflar düzeyinde hikâye edici metinler kapsamında hikâye, masal, 

fabl, anı, destan, efsane, roman, tiyatro türlerinden; bilgi verici metinler 

kapsamında kronolojik sıralamaya, tanımlamaya/betimlemeye, 

karşılaştırmaya, sebep-sonuca ve problem çözmeye dayalı metin 

yapılarından ve gezi yazısı, deneme, eleştiri, söyleşi, köşe yazısı, makale, 

biyografi, otobiyografi, mülakat vb. türlerden örneklere olabildiğince yer 

verilecektir. Bütün sınıflarda düzeye uygun şiirlere yer verilecektir.”  

2015 yılından sonra yürürlüğe giren 2017, 2018 ve 2019 Türkçe 

Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2017, 2018a, 2019) metin türleri 

üç (3) ana başlıkta toplanmıştır: bilgilendirici metinler, hikâye edici 

metinler ve şiir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre 5-8.sınıflar 

için tür dağılımında üç (3) başlık altında 28 metin ürünü 

bulunmaktadır. Buna göre bilgilendirici metinler arasında anı, 

biyografiler, otobiyografiler, blog, dilekçe, efemera ve broşür, e 

posta, günlük, haber metni, reklam, kartpostal, kılavuzlar, gezi yazısı, 

makale, fıkra, söyleşi, deneme, mektup, özlü sözler, sosyal medya 

mesajları; hikâye edici metinler arasında çizgi roman, fabl, hikâye, 

karikatür, masal, efsane, destan, mizahi fıkra, roman, tiyatro; şiir 

arasında mani, ninni, türkü, şarkı, şiir, tekerleme, sayışmaca gibi 

türler sıralanmıştır. 2017, 2018, 2019 yıllarında uygulanan Türkçe 

Öğretimi Programlarında hangi sınıf seviyesinde hangi metinlere yer 



 

 
59 

verileceği ve metin sınıflandırması Tablo 6’da sunulmuştur. (MEB, 

2019, s. 17):  

Tablo 6: 2017, 2018, 2019 Yıllarında Uygulanan Türkçe Öğretim Programlarında 

Metin Sınıflandırması 

TÜRLER 1 2 3 4 5 6 7 8 

BİLGİLENDİRİCİ METİNLER 

Anı  + + + + + + + 

Biyografiler, Otobiypgrafiler       + + 

Blog      + + + 

Dilekçe     +  + + 

Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki, 

harita, afiş vb. karma içerikli metinler) 

 + + + + + + + 

E-posta   + + + + + + 

Günlük  + + +   + + 

Haber Metni, Reklam  + + + + + + + 

Kartpostal  + + +     

Kılavuzlar (kullanım kılavuzları, tarifname, 

talimatnameler vb.) 

 + + + + + + + 

Gezi Yazısı      + + + 

Makale/Fıkra/Söyleşi/Deneme     + + + + 

Mektup     + + + + 

Özlü Sözler (atasözleri, deyim, duvar yazıları, döviz vb.) + + + +     

Özlü Sözler (vecize, atasözü, deyim, aforizma, duvar 

yazıları, motto, döviz vb.) 

    + + + + 

Sosyal Medya Mesajları    + + + + + 

HİKÂYE EDİCİ METİNLER 

Çizgi Roman + + + + + + + + 

Fabl + + + + + + + + 

Hikâye + + + + + + + + 

Karikatür + + + + + + + + 

Masal/Efsane/Destan + + + + + + + + 

Mizahi Fıkra + + + + + + + + 

Roman    + + + + + 

Tiyatro + + + + + + + + 

ŞİİR 

Mani/Ninni + + + +     

Şarkı/Türkü + + + + + + + + 

Şiir + + + + + + + + 

Tekerleme/Saymaca/Bilmece + + + +     
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Tablo 6’da belirtilen ve şiir haricinde programlarda metin türleri 

başlığı altında yer alan bu ürünler (öyküleyici ve bilgilendirici 

metinler) Günay’ın (bkz. 2007) metin sınıflandırmasına göre 

değerlendirildiğinde bunların metin tipleri olduğu söylenebilir, ancak 

programda bunlar metin türü başlığı altında yer alan alt türler gibi 

gösterilmiştir. 2015 Türkçe Öğretimi Programı’nda bilgilendirici 

metin yapılarına değinilirken daha sonra yer alan programlarda bu 

metin yapılarına değinilmemesi şaşırtıcıdır.  

Öte yandan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yazarlık ve Yazma 

Becerileri Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (MEB, 

2012) metinlerin sınıflandırılmasında metin tiplerinin göz önünde 

bulundurulduğu ve metinlerin yapıları açısından üç (3) başlık altında 

değerlendirildiği göze çarpmaktadır. Söz konusu sınıflandırmaya 

göre metinler tartışmacı metinler, öyküleyici metinler ve 

bilgilendirici metinler olarak üç başlık altında ele alınmıştır. Ayrıca 

bilgilendirici metinler tanıtmaya yönelik metin yapısı, kronolojik 

sıralamaya dayalı metin yapısı, karşılaştırmaya dayalı metin yapısı, 

problem çözmeye dayalı metin yapısı ve sebep-sonuca dayalı metin 

yapısı olmak üzere beş (5) başlık altında incelenmiştir. Bu doğrultuda 

yapılan sınıflandırma Şekil 4’te sunulmuştur.  
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Şekil 4: 2012 MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yazarlık ve Yazma 

Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda Metin Sınıflandırması 

Bu programda metinler betimleyici, öyküleyici, tartışmacı ve 

bilgilendirici olmak üzere dört (4) başlık altında ele alınmıştır. 

Aslında programda metin tipleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Ayrıca programda üç metin tipinin (tartışmacı, bilgilendirici ve 

öyküleyici) metin yapısına ilişkin bilgiler sunulmuştur. Bilgilendirici 

metinlerin kendi içinde ayrılan metin yapılarına da yer verilmiştir. Bu 

özellikler 2012 programını diğer programlardan ayıran temel 

özelliklerdir. Bunların yanı sıra programda tartışmacı metinlere yer 

verilmesi de onu diğer programlardan ayırmaktadır.  
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2018 yılı Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda 

(Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) ise 

metinlerin sınıflandırılmasına ilişkin herhangi bir sınıflandırılma 

yapılmamakla birlikte yazma sürecinde öğrencilerin üretebilecekleri 

metinlere ilişkin şöyle bir açıklama bulunmaktadır (MEB, 2018b, s. 

13-14): 

“5 ve 6. sınıflarda öğrencilere öyküleyici, bilgilendirici ve şiir türündeki 

metinlerin genel özellikleri öğretilir. Yazılı anlatımlarında masal, anı, öykü; 

deneme, söyleşi gibi edebî türlerin bütün özelliklerini yansıtmaları 

beklenmez.  Aynı şekilde 7 ve 8. sınıflarda öğrenciler, edebî türlerle ilgili 

özellikleri yansıtan deneme (tartışmacı anlatım), makale (kanıtlayıcı 

anlatım) türlerine uygun yazılı anlatım çalışmaları yapmaya yönlendirilir 

fakat öğrencilerden türün bütün özelliklerini yansıtmaları beklenmez.”  

Buradan da anlaşılacağı üzere bu programda metinler genel itibarıyla 

üç (3) başlık altında ele alınmıştır: öyküleyici, bilgilendirici ve şiir. 

Bunların altında masal, deneme gibi alt türlere yer verilmiştir. 

Bütün bu sınıflandırmalar göz önünde bulundurularak 2005 sonrası 

Türkçe Öğretimi Programlarında yer alan metin sınıflandırmaları şu 

Tablo 7’de özetlenmiştir. 
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Tablo 7: 2005 sonrası Türkçe Öğretimi Programlarında Metin Sınıflandırması 

Program Metin Sınıflandırması 

2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı 

ve Kılavuzu’nda (1-5. Sınıflar) 

Bilgilendirici 

Öyküleyici 

Şiir 

2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) 

Öğretim Programı 

6. sınıf; şiir, hikâye, anı, 

masal, fabl, deneme, tiyatro, 

mektup 

7. sınıf; şiir, hikâye, anı, 

deneme, tiyatro, sohbet 

(söyleşi), gezi yazısı, biyografi 

8. sınıf; şiir, hikâye, anı, 

makale, roman, deneme, 

sohbet (söyleşi), eleştiri, 

destan 

2009 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı 

ve Kılavuzu’nda (1-5. Sınıflar) 

Bilgilendirici 

Öyküleyici 

Şiir 

2012 Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 

Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi (5, 6, 7 ve 8. 

Sınıflar) Öğretim Programı 

Betimleyici 

Öyküleyici 

Bilgilendirici (Sıralama, 

tanıtma, sebep-sonuç, 

karşılaştırma ve problem 

çözme) 

Tartışmacı 

2015 Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar)  

 Öğretim Programı 

Hikâye edici 

Bilgilendirici (kronolojik 

sıralama, 

tanımlamaya/betimleme, 

karşılaştırma, sebep-sonuç ve 

problem çözme) 

Şiir 

2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve 

Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) 

Hikâye edici 

Bilgilendirici 

Şiir 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve 

Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) 

Hikâye edici 

Bilgilendirici 

Şiir 

2018 Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 

Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi (5, 6, 7 ve 8. 

Sınıflar) Öğretim Programı 

Bilgilendirici 

Öyküleyici 

Şiir 

2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve 

Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) 

Hikâye edici 

Bilgilendirici 

Şiir 
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Tablo 7’den de anlaşılacağı üzere 2005 yılından günümüze kadar 

uygulanan programlarda üzerinde fikir birliği bulunan bir sınıflamaya 

rastlanmamaktadır.  

Programların metin sınıflandırmasındaki farklılıklarına alanyazındaki 

araştırmacılar da dikkat çekmektedir. Türkben de (2018, s. 2155), 

çalışmasında konuyla ilgili alanyazın incelendiğinde metin türleri ile 

ilgili çok sayıda sınıflandırmanın yapıldığını belirtmiştir.  

“5. sınıf Türkçe ders kitabında on dört farklı metin türüne yer verilmiştir. Bu 

türlerden ikisi şiir, biri film, biri haber metni, biri çizgi film, ikisi video ve 

bir tanesi de masal olmak üzere 8 dinleme metni yer almaktadır. Serbest 

okuma metinleri arasında da 2 hikâye, 1 masal, 1 roman, 1 deneme, 2 şiir ve 

1 makale yer almaktadır. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda sınıf 

düzeylerine göre yapılan metin dağılımında yer verilen dilekçe, e-posta, özlü 

sözler, sosyal medya mesajları, çizgi roman mizahi fıkra, ninni ve tekerleme 

gibi bazı türlere ders kitaplarında yer verilmediği görülmüştür” (Türkben, 

2018, s. 2158).  

Diğer sınıf düzeylerinde de benzer şekilde bazı türlere yer verildiği 

ancak Türkçe Öğretim Programı’nın önerdiği türlere yer verilmediği 

görülmektedir. Bunun dışında Türkçe ders kitaplarındaki metin türleri 

arasında da farklılıklar görülmektedir.  

Bıçak ve Alver (2018, s. 2489) araştırmalarında, öğretmenlerin 

temalara ve metin türlerine ilişkin görüşlerine yönelik düşüncelerini 

tanımlamalarını istemiştir. Ö2 kodlu bir öğretmen, “geçen senelerde 

metin türleri, olay yazısı ve düşünce yazısı olarak ayrılmaktaydı. Yeni 
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eklenen bilgilendirici metin türü kapsamına hangi türlerin girdiği 

hakkında öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi olmadığını 

düşünüyorum. Çocukların daha anlayabileceği türde sınıflandırma 

yapılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde ve çalışmamızı 

destekleyen önemli bir çıkarımda bulunmuştur. Keklik de (2009) 

makalesinde metin türü, edebî tür, yazılı anlatım türü kavramlarının 

birbirlerine karıştırılarak kullanıldığını ifade etmiştir. Burada 

araştırmacı metin türü ve edebî tür başlıklarını ayrı terimler olarak ele 

almıştır. Keklik (2009), edebî türü yazılı anlatım türlerinin veya 

metin türlerinin bir alt başlığı olarak değerlendirir. Araştırmacıya 

göre edebî türler şekil bakımından nazım ve nesir olarak; başka bir 

açıdan da sözlü ve yazılı edebî türler olmak üzere ikiye ayrılır. Keklik 

(a.g.e. s. 7) eğitim açısından metin türleri ifadesini kullanarak 

başlattığı makalesinde aslında pedagojik bir yaklaşımdan 

bahsetmiştir. Cemiloğlu da (2004), 2005 Türkçe Öğretim Programı’nı 

değerlendirdiği makalesinde, 1-5.sınıflar açısından yapılan tür 

sınıflandırmasının (şiir-duygu, öyküleyici-olay, bilgilendirici-

düşünce) çocukların seviyesine uygunluğu açısından doğru bir 

uygulama olduğunu ifade etmiştir.  

Metin türleri farklı ders kitaplarında çeşitli isimlerle ifade edilmiş ve 

sınıflandırılmıştır: 
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“1–8. sınıf Türkçe dersi ders kitapları bu konuda kendi içinde 

tutarsızdır. Birinci sınıf ders kitabında öykülendirici metin ile öykü 

isimleri ayrı ayrı geçerken dördüncü sınıfta metin türleri öyküleyici 

metin, bilgilendirici metin ve şiir olarak geçmektedir. Altıncı sınıf 

ders kitabında metin türleri bazen metin türü ile edebi tür aynı 

anlamda kullanılırken bazen de hikâyenin türleri olarak fantastik 

hikâye, mizahi hikâye gibi ifadelerle adlandırılmıştır.  Yedinci sınıf 

ders kitabında metin türleri kısmen metin türü ile edebi türle aynı 

anlamda kullanılırken kısmen de konferans, didaktik metin, bildirme 

yazısı, düşünce yazısı gibi ifadelerle adlandırılmıştır” (Keklik, 2009, 

s. 8).  

Uluslararası Bir Sınav Olarak PISA’daki Metin Sınıflandırması 

Ana dili eğitimi şüphesiz ki her ülke ve onun kültürü için çok 

önemlidir. Özellikle yaşadığımız ülke açısından bakıldığında tüm 

Türkiye’deki Türkçe öğretmenleri, dil öğreticileri ve sonrasında Türk 

Dili ve Edebiyatı öğretmenleri arasında bu konuda bir fikir birliği 

oluşması gereklidir. Dilin müfredatı ortak yürütülmediğinde sanat ve 

estetik zevk açısından öğrenciler eksik ve yetersiz 

bırakılacak/bırakılıyor demektir. Burada önemli olan nokta, 

pedagojik açıdan öğrencilere konunun nasıl ve hangi sınırlarla 

anlatılması gerektiğidir. Üstelik sadece sanat ve estetik zevk 

açısından değil, öğrencilerimizin katıldıkları uluslararası sınavlarda 

da metinleri ve metin yapılarını tam, doğru ve evrensel ölçülerle 

algılayabilmeleri için bu anlam bütünlüğü çok önemlidir. Alanyazın 

taramamızda da görüldüğü gibi her dönemde konuyla ilgili sıkça 
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çalışma yapılmış ancak öğrenciye kolaylık ve açıklık sağlayacak bir 

sınıflandırmaya gidilmemiştir. Konunun netleşmesi hem Türkçe 

öğretmenleri ve dil öğreticileri hem de öğrenciler için çok faydalı 

olacaktır çünkü metinleri bu bağlamda çeşitlendirmek LGS ve 

özellikle de PISA gibi uluslararası sınavlar için elzemdir.  

PISA 2018 Türkiye Ön Raporu’nda, okuma becerilerini ölçmek 

amacıyla farklı boyutlar tanımlamıştır (OECD, 2019a). Bunlar:  

• Farklı metin türleri  

• Okuyucunun metinle etkileşime girdiği bilişsel süreçler  

• Farklı zorluk düzeylerinde sorular ve görevler 

Ön rapor incelendiğinde de görüleceği gibi (2018, s. 31-33) metin 

türlerine ve açıklamalarına uzunca yer verilmiştir. Raporda, dijital 

medya unsurlarının yaygınlaşmasının çok sayıda yeni metin türünün 

oluşmasına yol açtığı belirtilmiştir hatta bu nedenle PISA 

uygulamalarında okuma becerilerinin değerlendirilmesi için farklı 

metin türlerinin kullanıldığı ifade edilmiştir (OECD, 2019b). Bu 

bağlamda Ören, Konuk, Sefer ve Sarıtaş (2017, s. 275-276) 

çalışmalarında; Türkiye’deki öğrencilerin PISA’da karşılaştıkları 

metin türlerinin neler olduğunu, okul müfredatı aracılığıyla 

öğrendikleri (tanıdıkları) metin türlerinin neler olduğunu ve okuma 
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becerisini öğrencilere kazandırmada kullanılan Türkçe dersine ait 

öğretim programlarında yer alan metin türlerinin neler olduğunu 

sorgulamışlardır. Araştırmalarının sonunda PISA sınavında kullanılan 

metin türleri ile müfredattaki türleri incelemişlerdir. Ören vd.’nin 

(2017) elde ettikleri sonuçlar ilgi çekicidir çünkü Türkçe öğretim 

programında yer alan metin türlerini PISA sınavında kullanılan metin 

türleriyle karşılaştırdıklarında çok sınırlı ve çok genel türlere 

rastladıklarını belirtmişlerdir. Ören vd.’ne (2017) göre; PISA’da 

kullanılan metin türleri Türkçe öğretim programlarında yer alan 

türlerin tamamını içermekte ve hatta onları alt türleriyle 

detaylandırmaktadır. PISA’da yer alan metin türleri günlük 

hayatımızda karşımıza çıkan çok daha işlevsel olan türlerdir. PISA 

(2018, s. 32) Türkiye Ön Raporunda metinlerin yazılma nedenlerinin 

ve düzenlerinin çeşitlilik gösterdiği ve betimleme, hikâye, açıklama, 

tartışma, yönerge ve etkileşim olmak üzere altı (6) metin türünün 

tanımlandığı belirtilmiştir. Dolayısıyla PISA’nın metin türü olarak 

kabul ettiği türlerle Ortaokul Türkçe Öğretim Programlarındaki türler 

örtüşmemektedir. Metin türleriyle ilgili ortak bir yaklaşım olmadığı 

yapılan araştırmalarda da bu şekilde görülmektedir.  

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde sınıflandırmalarla ilgili olan 

karmaşanın sadece ülkemizin değil tüm dünyanın eğitim sistemindeki 

bir problem olduğu açıktır. Bu nedenle söz konusu olan araştırma 
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eğitim sistemimizdeki bir aksaklığı değil tüm dünyada olan aksaklığı 

göstermektedir.  

Bunun dışında PISA’nın (2018, s. 32) hazırladığı raporda şekil 

bakımından metinler üçe ayrılmıştır: devamı olan metinler (gazete 

haberleri, makaleler, romanlar, kısa hikâyeler, inceleme yazıları ve 

mektuplar), devamı olmayan metinler (listeler, tablolar, grafikler, 

diyagramlar, reklamlar, planlar, kataloglar ve indeksler), karışık 

metinler (durağan ve dinamik metinlerin çoğu, devamı olan ve 

olmayan şekilde birden çok ögenin bir araya gelmesi ile oluşan 

metinler). Tür açısından ise PISA (2018) değerlendirmesinde 

metinler, temel edebî amaçlara göre sınıflandırılmıştır: betimleme 

(günlüklerdeki belirli bölümler, kataloglar, yer bildiren haritalar, 

teknik kılavuzlardaki tanımlamalar), hikâye (hikâyeler, kısa 

hikâyeler, oyunlar, biyografiler ve gazetedeki vaka incelemeleri), 

açıklama (tanımlar, terimler ve isimlerin düşüncelerle arasındaki 

ilişkiyi açıklayan metinler), tartışma (editöre yazılan mektuplar, 

elektronik ortamdaki bir forumda yer alan e postalar, tartışma 

yazıları).  

Görüldüğü gibi sadece metin türü ve metin tipi ayrımında yaşanan 

farklılıklar olduğu gibi PISA’da da metin türü ve metin şekli 

ayrımlarına gidilmiştir. PISA Ön Raporu’nun üzerinde özellikle 
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durduğu konu, bilişsel süreçlerdir. Burada öğrenciyi, metnin 

niteliğini ve biçemini değerlendirmeye davet eder. “Okuyucular 

metnin içeriği ve biçiminin yazarın bakış açısı ile tutarlı olup 

olmadığını değerlendirmelidirler. Bunu yapabilmek için de 

okuyucuların gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerinden 

yararlanarak farklı bakış açılarını karşılaştırabilmeleri gerekebilir” 

(PISA, 2018, s. 34). Metinlerdeki uyuşmazlıkları belirleme ve 

uyuşmazlıkların üstesinden gelme becerisi, PISA raporuna göre 

bilişsel süreçlerle ilgilidir. Bu nedenle öğrenci farklı türde metinlerle 

ne kadar çok karşılaşır ve bu metin türlerini tanırsa anlam ve 

bağlamdaki noksanlıkları kolayca fark edebilecektir. OECD, 

2019a’ya göre öğrenciler, farklı metinlerdeki bilgileri 

karşılaştırabilmeli, metinler arasındaki benzerlikleri, zıtlıkları ve 

aykırılıkları belirleyebilmeli ve bu aykırılıkları gidermek için 

yapılması gerekenlere karar verebilmelidir. Bu nedenle de 

kaynakların güvenirliğini, doğruluğunu, mantığını ve kaynaklardaki 

savların geçerliğini değerlendirebilmelidirler.  

Yeni Bir Metin Sınıflandırma Denemesi 

Bütün hususlar değerlendirildiğinde gerek tür odaklı yaklaşımlar, 

gerek dil bilim, dil anlatım kitapları, gerekse Türkçe Öğretimi 

Programları ve PISA gibi uluslararası sınavlar doğrultusunda metin 
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sınıflandırmalarında ciddi bir karmaşa söz konusudur. Bu 

sınıflandırmalarda karmaşa yaşanmasının türlü sebepleri vardır. 

Bunlardan bazıları: 

1- Alanyazında metinlerin sınıflandırılmasında genel olarak 

metin tipi ve türü terimleri kullanılmaktadır. Ancak 

araştırmacıların bu terimlere yükledikleri anlamlar 

değişebilmektedir. Bazı araştırmacılar da kimi zaman metin 

tipi ve metin türü terimlerini eşdeğer görmektedir. 

Terimlerde uzlaşma olmaması ciddi bir sıkıntıya yol 

açmaktadır. 

2- Metin tipi yerine geleneksel ve daha çok kompozisyon ile 

yazılı anlatım eserlerinde anlatım biçimi/tarzı gibi terimler 

kullanılmaktadır. Bu da yine bir terim karmaşası 

doğurmaktadır. 

3- Metin tipleri ya da anlatım biçimleri sınıflandırmalarında 

farklılıklar görülmektedir. Örneğin bazı araştırmacılar 

metin tipleri arasında betimleyici, tartışmacı, bilgilendirici 

ve öyküleyici metinleri sıralarken bazıları tartışmacı 

metinleri bunlar arasında sıralamamaktadır.  

4- Metin türleri sınıflandırmaları her araştırmacıya göre 

değişmektedir. Kimi araştırmacılar keskin sınırlar çizerek 

türleri belirli sınırların içine dâhil etmeye çalışmaktadır. 
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Örneğin bir araştırmacı deneme türünü bilgilendirici 

metinler arasında sıralarken bir diğeri tartışmacı metin 

arasında bir diğeri de anlatısal/öyküsel metinler arasında 

sıralayabilmektedir.  

5- Kimi araştırmacılar metin türlerinin değişkenliğinden ve bu 

türlerin farklı tipler vasıtasıyla kaleme alınabileceğinden 

bahsetmektedir. Bu doğrultuda karma metinlere 

değinmektedirler.  

6- Sadece kaynaklarda değil öğretim programlarında on yıl 

gibi kısa bir süre içinde çok farklı metin sınıflandırmalarına 

gidildiği, hatta aynı zaman diliminde okullarda farklı metin 

sınıflandırmalarının yürürlükte olduğu görülmektedir. 

Örneğin 2012 yılındaki Yazarlık ve Yazma Becerisi 

Öğretim Programı’nda metinler tartışmacı, öyküleyici, 

bilgilendirici metinler olarak sınıflandırıldığı dönemde 

ortaokullarda Türkçe Öğretimi Programında herhangi bir 

metin sınıflandırılmasına gidilmemiştir ve ilkokullar için 

uygulanan Türkçe Öğretimi Programı’nda metinler 

bilgilendirici, öyküleyici ve şiir olarak tasnif edilmiştir.   

Altı maddede genel olarak özetlenmeye çalışılan bu farklılıkların asıl 

nedeninin akademisyenlerin, profesyonellerin ve uygulayıcıların 

farklı bakış açılarına bağlı olduğu belirgindir ancak bilimde ve ilimde 
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amaç, faydalı olmaktır. Dolayısıyla tartışmalardan çıkacak pedagojik 

bakış açılı ve öğrenci dostu bir sentez öğretmen ve öğrenciler için 

gereklidir. Rankema’nın (2004) aktardığı gibi Biber (1989), Bühler 

(1934) ve Werlich’in (1982) çalışmalarında metin tipleri terimini 

metin türlerinden ayrı bir kavram olarak kullandıkları ortadadır. 

Knapp ve Watkins (2005) ise diğerlerine nazaran çok daha pedagojik 

bir yaklaşımla sosyal süreçlere bağlı metin sınıflandırması 

yapmışlardır.  

Yurt içi çalışmalara bakıldığında ise; Günay’ın (2007) metin türü ve 

tipi ayrımı yaptığı açıktır. Benzer bir şekilde Karadağ (2013) ve 

Tekşan (2013) metin tipi yerine anlatım tarzı ifadesini 

kullanmışlardır ancak kastettikleri metin tipleridir. Akbay (2010), 

Adalı (2011), Göçer (2014), Özdemir (2004), Aktaş ve Gündüz 

(2004), Kantemir (1991), Özdemir ve Binyazar (1979) da metin tipi 

yerine anlatım biçimleri terimini kullanmışlardır ki yine kastedilen 

metin tipleridir. Örneğin Tansel (1978) yıllar önce metin tipi yerine 

ifade nevileri terimini kullanmıştır. Bu terim farklılıklarının hem ders 

kitaplarında hem de Türkçe öğretim programlarında olması sadece 

öğretmenler ve öğrenciler için değil araştırmacılar için de sıkıntı 

oluşturabilmektedir. Öğrenciler açısından bakıldığında; farklı 

amaçlarla okumalar gerçekleştirebilmek ve bunlardan anlamlı bir 

sonuç çıkarabilmek için öğrencilerin çok çeşitli metin türleriyle ve 
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tipleriyle karşılaşmaları önemlidir. Örneğin kanıtlayıcı metin tipiyle 

yazılmış deneme türünde bir ürünü okumak öğrenci için üç şey sunar 

(bkz. Günay’ın metin tipi ve türü tablosu): metin tipini öğretir, o 

metin tipiyle hangi türlerin yazılabileceğini öğretir, tip ve tür 

arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Farklı konulardaki metinleri 

okumak farkındalığı sağlar ve aynı zamanda öğrenciye konusu farklı 

metinlerin aynı metin tipleriyle yazılabileceğini öğretir.  

Alanyazındaki bu görüşler bütün olarak ele alındığında temelde sekiz 

(8) metin tipiyle karşılaşılmaktadır:  

• Öyküleyici/anlatısal,  

• Betimleyici,  

• Bilgilendirici/açıklayıcı/öğretici,  

• Tartışmacı/kanıtlayıcı,  

• Yönlendirici/buyurucu,   

• Söz dizimsel,  

• Haber verici  

• Söyleşimsel/etkileşimsel metin tipleri. 

Bilgilendirici metinler daha karmaşık yapılı metinlerdir ve beş farklı 

söylem tipinde kaleme alınarak kendi içerisinde beş başlıkta ele 

alınabilir. Bunlar da sıralamaya dayalı metinler, tanıtmaya dayalı 
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metinler, sebep-sonuca dayalı metinler, karşılaştırmaya dayalı 

metinler ve problem çözmeye dayalı metinlerdir. Metin türleri ise 

deneme, söyleşi, masal, hikâye, roman, tiyatro, fıkra, anı, gezi, 

biyografi, otobiyografi, e posta, dilekçe gibi metin türlerinden kahve 

falına kadar uzanabilen üretildiği topluluğun söylem biçimine, 

iletişime göre şekillenebilen ürünlerdir. Bu ürünler farklı metin 

tipleriyle oluşturulabilir.  

Belirli bir türdeki ürünü oluştururken yazar baskın olarak bir metin 

tipini kullanabilir, örneklerle bakalım: 

Örnek 1: Deneme türünde bir metin kaleme alan bir yazar genel 

olarak bilgilendirici veya tartışmacı metin tipini baskın olarak 

kullanabilir. Öte yandan yazarlar bazen farklı metin tiplerini de 

baskın olarak kullanarak karma yapıda metinler oluşturabilirler.  

Örnek 2: Gezi türünde bir metin kaleme alan bir yazar, baskın olarak 

hem bilgilendirici metin tipi hem de öyküleyici metin tipini 

kullanarak karma bir metin ortaya koyabilir. Karma türler arasında 

özellikle gezi yazısı, biyografi/otobiyografi, anı türündeki metinler 

sıralanabilir.  

Şekil 5 ve Tablo 8’de alanyazındaki görüşler çerçevesinde ele 

alınabilecek bir metin tip ve tür sınıflandırması yapılmıştır: 
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Şekil 5: Metin Tipleri Sınıflandırma Önerisi 

 

Tablo 8: Metin Tipleri ve Metin Türleri Sınıflandırma Önerisi 

Metin Tipi Amacı Bu Tipte Kaleme Alınabilecek 

Metin Ürünleri (Türleri) 

Öyküleyici/Anlatısal  Olayı anlatmak Öykü, roman, masal, destan, efsane, 

mit, çizgi roman, fabl, mizahi fıkra, 

haber metni, tanık ifadeleri, çizgi 

film, çizgi roman, senaryo, vb.  

Betimleyici  Bir nesnenin kendine özgü 

niteliklerini söz veya yazıyla 

aktarmak, göz önünde canlanacak 

şekilde kaleme almak vb. 

Roman, öykü, masal, turizm tanıtım 

broşürü, biyografi, otobiyografi anı 

vb. 

Bilgilendirici/Açıklayı

cı/Öğretici 

(Sıralayıcı, tanıtıcı, 

karşılaştırmaya dayalı, 

sebep/sonuç, problem 

çözme)  

Tanıtmak, tanımlamak, 

bilgilendirmek, öğretmek, gerekçe 

sunmak, sonuçları açıklamak, 

karşılaştırmak vb.  

Yemek tarifi, deneme, sohbet, 

biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, 

anı, günlük, mektup, makale 

(akademik yazı), felsefi ve bilimsel 

metinler, ders kitapları, başvuru 

kitapları, resmî belge, hobi 

metinleri, dini metinler (kutsal 

kitaplar), sözlük maddeleri, broşür, 

tanıtım katalogları, el kitabı vb. 
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Tartışmacı/Kanıtlayıcı Bir konuyla ilgili farklı görüşleri 

ortaya koymak, savunmak, 

kanıtlamak, ikna etmek, 

inandırmak, ispatlamak, bir bakış 

açısını savunmak vb. 

Tartışma, münazara, deneme, 

makale, eleştiri, bilimsel dergiler, 

delil metinleri vb. 

Buyurucu/Yönlendiric

i  

Okuyucunun bir eylem yapmasını 

istemek, okuyucuyu bir şeye 

yönlendirmek vb.  

Yemek tarifi, kılavuz, yasa ve 

yönetmelik, tüzük ve ceza 

maddeleri, prospektüs, talimat, 

yönerge, tanım, broşür, 

ansiklopedi/sözlük maddeleri, ders 

kitaplarındaki alıştırma soruları vb.  

Söz Dizimsel Çeşitli dil ve anlatım incelikleriyle 

okuyucunun duygu ve düşünce 

dünyasını etkilemek vb. 

Şiir, şarkı, türkü, dua, slogan, 

destan, atasözü, özdeyiş, duvar 

yazısı, özlü sözlü ve hikmetli söz, 

vb. 

Haber Verici Geleceğe yönelik haberler vermek, 

bir durum veya olayla ilgili 

tahminde bulunmak vb. 

Kehanette bulunma, fal açma, burç 

tahmini, meteoroloji bülteni vb. 

Söyleşimsel/Etkileşim

sel 

Genel olarak karşılıklı konuşmaya 

dayalı olarak bilgi, duygu, düşünce 

alışverişinde bulunmak vb.   

Söyleşi, röportaj, tiyatro metinleri, 

radyo oyunları, yüz yüze 

görüşmeler, gündelik konuşmalar, 

telefon görüşmeleri, telefon 

mesajları, e postalar, kişisel 

mektuplar, kartpostallar, bayram 

mesajları vb.  

*Bir metin türü yazarın tercihine ve metnin üretildiği ortama göre farklı metin 

tipleriyle üretilebilir. Bu nedenle bir metin türü kesin sınırlarla çizilmiş belirli bir 

metin tipine dâhil edilmemiştir.  

**Bazen yazarlar özellikle gezi yazısı, biyografi/otobiyografi, anı gibi metin 

türlerini kaleme alırken karma türler oluşturabilir. Öğrencilere karma türler 

hakkında da bilgi verilmelidir.  

Özellikle dilbilimin dışında kalan metin çalışmalarında kullanılan 

metin türü ve metin tipi kavramlarının açıklanmasında açıklık ve 

tutarlılık olması gerekir çünkü öğrencinin iletişime geçtiği metinlerle 
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ilgili çalışmalarda metindilbilim ve söylem çözümlemesi bir araç 

değildir. Kavramlarla ilgili bu farklılıklarda ortaklık sağlanmazsa 

ortaokul öğrencilerinin karşılarına çıkan metin sorularını algılamaları 

konusunda sorunlar yaşamaya devam edebilecekleri bir gerçektir.  

Konuyla ilgili yapılan literatür araştırması ve tartışmalar neticesinde 

MEB’in hem Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda hem de Türkçe 

ders kitaplarında metin türleri ve tipleri konusunda daha belirgin 

sınıflandırmaya gitmesi gerekli görülebilir. Üniversitelerin Türkçe 

Öğretmenliği Ders Programı’nda da aynı şekilde yapılacak gözden 

geçirmelerle geleceğin Türkçe öğretmenleri arasında konuyla ilgili 

bir birlik/ortaklık sağlanması önemlidir.  
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BÖLÜM 4 

METİN TİPLERİ BAĞLAMINDA METİN YAPILARI 

Yazarlar belirli bir söylem tipinde metin kaleme aldıklarında, farklı 

yapılarda metinler oluştururlar. Aslında bir metnin tipler açısından 

değerlendirilmesini sağlayan en temel kavram metin yapısı 

kavramıdır. Metin yapısı; bir metindeki bölümlerin, fikirlerin 

düzenlenişi ve birbirleriyle ilişkilerini ifade eden, daha çok metnin 

tutarlılığıyla ilişkili olan ve metnin büyük yapısını (macrostructure) 

temsil eden bir kavramdır (Armbruster, 2004; Kintsch ve Van Dijk, 

1978; Van Dijk, 1980). Bu yapılar sadece metinle sınırlı olmayan 

evrensel bilişsel süreçleri yansıtan söz bilimsel yapılardır. (Williams, 

2005, s. 7). İster masal ister hikâye gibi bir metin türü kaleme alınsın 

yazar genel olarak yer, zaman, kişi, problem, başlatıcı olay, tepki gibi 

metin elementlerini kullanarak fikirlerini bir düzen içerisinde ortaya 

çıkarır. Hikâye ve masalın türü farklı olmasına rağmen yazar bu 

unsurlarla bir öyküleyici metin yapısı kurmuş olur ki bu yapı metnin 

tipini oluşturur. Dolayısıyla metin yapısı metin tiplerini oluşturan bir 

unsurdur. Metin yapısı metindeki bilgilerin, unsurların nasıl 

düzenlendiğini ifade eden ve bir metin tipini kendine has kılan 

özellikleri barındıran bir terimdir.  
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Öğrencilerin metin tiplerini ve bu tiplerde oluşturulan metin 

yapılarını bilmesi anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesini sağlar. 

Metin yapısını bilmek, bir öğrencinin dinlediği veya okuduğu metnin 

nasıl organize edildiğini anlamasını ve o metni hafızasında tutmasını 

da kolaylaştırır. Metin yapısı metnin önemli noktalarının 

kodlanmasına ve hatırlanmasına rehberlik eder (Armbruster, 

Anderson ve Ostertag, 1987). Metin yapısına dair eğitim alan 

öğrencilerin anlama ve anlatma becerileri gelişmektedir (ör. 

Armbruster vd., 1987, Beydoğan, 2010; Raphael, Kirschner ve 

Englert, 1988). Bu demektir ki metin yapısını bilmek kodlamayı, 

anlamayı, hatırlamayı, konuşarak ve yazarak bir metin üretmeyi 

kolaylaştırır.   

Alanyazında özellikle üç metin tipinin belirgin bir yapısı olduğuna 

değinilir. Bunlar öyküleyici, bilgilendirici ve tartışmacı metin 

yapılarıdır. Bundan sonraki bölümde bu metin yapılarına ilişkin 

detaylı bilgi verilecektir.  

Öyküleyici Metin Tipi ve Yapısı 

Öyküleyici metinler insanlık tarihinin en eski metinleri arasında 

sıralanabilir. Bu metinler zaman ve kültüre göre değişiklikler gösterse 

de metin elementleri açısından en somut biçimde tespit edilebilen 

metin tipidir (Coşkun, 2007). Çocuklara küçük yaşlardan itibaren 
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masallar, hikâyeler okunur, anlatılır. İlkokula başladıkları zaman da 

çocuklar ilk olarak bu metinler aracılığıyla ilk okuma ve yazmayı 

öğrenirler. Bu nedenledir ki öyküleyici metinler diğer metinlere 

kıyasla çocukların daha çok aşina oldukları metinlerdir. Alanyazında 

yapılan araştırmalar gösteriyor ki öğrenciler bu metinleri 

bilgilendirici metinler gibi daha karmaşık yapılı metinlere kıyasla 

daha zor anlıyorlar ve bu tipte daha zor metinler üretiyorlar 

(Williams, 2005).  

Hikâye, masal, destan, efsane gibi metin türlerinde kaleme alınan 

öyküleyici metin tiplerinin genel olarak tek bir yapısı bulunmaktadır. 

Batılı araştırmacılar zihinde öyküleyici metinlere dair bir şema 

oluştuğu görüşünü benimseyerek bu şemaya uygun metin yapıları 

tespit etmişlerdir. Bu doğrultuda öyküleyici metin yapısı bir 

öyküleyici metnin temel unsurlarını ve bu unsurlar arasındaki ilişkiyi 

betimler. Öyküleyici metin yapısına ilişkin bir yapı şeması Stein ve 

Glenn’e (1979) aittir. Onların geliştirdikleri yapıya göre hikâye, 

ortam ve bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Ortam 

bölümünde hikâye kahramanı ve hikâyenin geçtiği sosyal ve fiziksel 

ortam tanımlanır. Ortam, başlatıcı olay, içsel cevap, girişim, sonuç ve 

tepki gibi unsurları barındıran bölümün gelişmesine yol açar 

(Aktaran, Güzel Özmen, 1999, s. 107-109; Özcan, 1999, s. 68-69).  
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Türkçe öğretimi bağlamında öyküleyici metin yapılarını ele alan 

Akyol’a göre (1999a, 2014) öyküleyici metinler genel olarak 

başlangıç, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Başlangıç aşamasında karakterler tanıtılır, sahne/dekor tanımlanır, 

problem tanımlanır ve okuyucu güdülenir. Gelişme aşamasında 

problem karmaşıklaşır, engeller ortaya çıkar, karakterlere ilişkin 

detaylı bilgi verilir ve okuyucu karakterle ilişki kurar. Sonuç 

aşamasında ise problem çözülür, sonuç ortaya çıkar ve okuyucu 

rahatlar (Akyol, 1999a, 2014).  

Başlangıç, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan hikâye 

elementleri genel olarak şu elementlerden oluşur (Akyol, 1999a, 

2014; Coşkun, 2007; Güzel Özmen, 1999): 

1. Dekor: Dekor bölümü ortam bölümü olarak da 

adlandırılabilir. Bu bölümde öyküleyici metinde yer alan 

kahramanın alışkanlıkları üzerinde durulur, kahraman 

tanımlanır. Ayrıca yer ve zaman unsurları betimlenir. 

Öyküleyici metinlerdeki kahramanlar insanlar olabileceği 

gibi hayvanlar ve başka varlıklar da olabilir. Ana karakter 

hikâyedeki problemin oluşmasında ve çözüme 

kavuşturulmasında önemli bir rol üstlenir. Diğer karakterler 

de ana karaktere yardımcı olan karakterlerdir. Olayların 
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karmaşıklığına göre ana karakter ve yardımcı karakterlerin 

sayıları artabilir. Mekân ve zaman unsurları ele alındığında 

zaman kronolojik bir sıralamayla ilerleyebileceği gibi 

kronolojik bir sıralamayla da ilerlemeyebilir. Sunulan 

zaman dilimi ile geçmiş ve gelecek arasında sıçramalar da 

yapılabilir. Metin tek bir mekânda geçebileceği gibi birden 

fazla mekân unsuru da kullanılabilir.  

2. Başlatıcı Olay: Öyküleyici metinlerdeki olaylar dizisini ve 

problemi başlatan olaydır. Başlatıcı olayın ana işlevi 

problemin ortaya çıkmasını sağlaması ve bir içsel cevaba 

yol açmasıdır. Bu başlatıcı olay; fiziksel bir çevrede 

meydana gelen ve bir canlı tarafından yapılmayan bir doğal 

olay, kahraman veya diğer kişiler tarafından gerçekleştirilen 

bir eylem veya açlık, acı ya da hastalık gibi fizyolojik 

durumlarda meydana gelen içsel olaylar da olabilir. 

3. Problem: Öyküleyici metinlerin esas amacını oluşturan ve 

olayların merkezinde yer alan temel problemdir. Daha çok 

başlatıcı olaydan sonra ortaya çıkar. Ana karakterin diğer 

karakterlerle veya doğal engellerle mücadelesi gerekebilir.  

4. Problemi Çözme Teşebbüsleri/Girişim: Ana karakterin 

öyküleyici metnin merkezinde amaca ulaşmak ve problemi 

çözmek için başvurduğu düşünüş şekilleri, uygulamalar ve 
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etkinlikleri kapsar. Girişim, öyküleyici metnin en uzun 

bölümünü oluşturur. Ana karakterin olayların 

karmaşıklığına göre birden çok girişimi olabilir.  

5. Sonuç: Probleme ve problemi çözme girişimlerine bağlı 

olarak olumlu veya olumsuz biçimde sonuçlanabilir. Ana 

karakterin amacına ulaşıp ulaşamadığını, girişimlerinin 

sonucunda ortaya çıkan değişikliği ifade eder.  

6. Tepki/Cevap: Başlatıcı olaydan itibaren ana karakterin 

girişimlerinin sonuçlarına göre gösterdiği tepkileri ifade 

eder. Tepkiler; mutluluk, üzüntü veya heyecan gibi ifadeleri 

içeren duygusal cevaplar, karakterin başlatıcı olay 

karşısındaki düşüncelerini anlatan bilişsel tepkiler veya 

karakterin arzularını, emellerini anlatan hedefler tarzında 

ifade edilebilir. Demek ki tepkiler; duygular (mutluluk, 

heyecan vb.) bilişsel tepkiler (unuttu, düşündü, anladı vb.), 

eylemlerden (hızla koşmaya başladı vb.) oluşabilir. Tepki 

unsuru karakterin bir sonuca nasıl tepki verdiğini 

gösterebildiği gibi bir amaca ulaşmanın öyküde yer alan 

ikinci bir karakteri de nasıl etkilediğini gösterebilir.  
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Bilgilendirici (Açıklayıcı) Metin Tipi ve Yapıları 

Bilgilendirici metinler; okuyucuya bir konu hakkında bilgi vermek 

veya okurun düşüncelerini değiştirmek ya da güçlendirmek amacıyla 

yazılan metinlerdir. Bu metinler kimi zaman öğretici metinler olarak 

da ele alınmaktadır (Aktaş ve Gündüz, 2004, s. 261). Hatta bu 

metinler kullanmalık metinler olarak da anılmaktadır. Özdemir’e 

(1999, s. 125) göre gazete, deneme, eleştiri, yemek pişirme kitabı, 

kent kılavuzu, anı, yaşam öyküsü gibi farklı türlerde kaleme 

alınabilecek bu metinlerin öğrettikleri gerçek yaşamda da 

uygulanabildiği için bu metinler kullanmalık metinler olarak 

anılmaktadır. Alanyazında bu metinlerin açıklayıcı metinler başlığı 

altında da aynı kapsamı içerecek şekilde ele alındığı dikkati 

çekmektedir (ör. Taylor ve Beach, 1984; Tompkins, 2000; Williams, 

Hall ve Lauer, 2004).  Bu doğrultuda genel olarak bilgilendirici 

metinler, herhangi bir konu hakkında okuyucuyu bilgilendirmek, ona 

bir şeyi açıklamak ve öğretmek amacıyla yazılan metinler olarak ele 

alınabilir.  

Bilgilendirici metinler genel olarak giriş, gelişme ve sonuç 

bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde okuyucuya konu tanıtılır, 

okuyucu konuya yönlendirilir. Gelişmede konu türlü yönleriyle farklı 

fikirlerle desteklenerek açıklanır, tartışılır, düşünmeyi geliştirme 
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yollarıyla geliştirilir. Sonuç bölümünde ise konu toparlanarak 

özetlenir ve isteniyorsa konuyla ilgili bir hükme varılır. Bilgilendirici 

metinler yazarın amacı, ana fikir, yardımcı fikir, fikirleri destekleme 

yolları, kelime zenginliği, bağdaşıklık unsurları (özellikle bağlaçlar) 

gibi elementlerden oluşur (Marinak ve Gambrell, 2009, s. 19).  

Bilgilendirici metinlerde ana fikir ve yardımcı fikirler metnin bel 

kemiğidir. Ana fikir yazarın vermek istediği mesajı yansıtır. Kimi 

zaman yazar ana fikri doğrudan metnin bir bölümünde (özellikle de 

giriş ve sonuç bölümlerinde) sunabilirken kimi zaman metin içinde 

ana fikre doğrudan doğruya yer vermeyerek okuyucunun metinle 

ilgili bir çıkarımda bulunmasını isteyebilir. Bilgilendirici metinlerde 

her paragrafın ana fikri metnin yardımcı fikridir. Yardımcı fikirlerin 

sentezi de metnin ana fikrini oluşturur (Akyol, 1999b).  

Öyküleyici metinlerle kıyaslandığında bilgilendirici metinler 

öğrencilerin daha az aşina oldukları metin tipleridir. Üstelik bu 

metinler öyküleyici metinler gibi tek bir metin yapısına sahip 

değildir. Alanyazında bu metinler genel olarak Meyer ve Freedle’ın 

(Meyer, 2003; Meyer ve Freedle, 1984) sınıflandırması göz önünde 

bulundurularak beş yapıda ele alınmaktadır (Akyol, 2014; Güzel 

Özmen, 2011; Tok ve Küçük, 2014; Tompkins, 2000): sıralamaya 

dayalı metinler, tanıtmaya dayalı metinler, sebep-sonuç metinleri, 
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problem çözmeye dayalı metinler ve karşılaştırma metinleri. 

Meyer’in (2003) bir sınıflandırmasında listeleme metin yapısına da 

yer verilmektedir. Listeleme sıralamanın altında 

değerlendirilebileceği için bu kitapta listeleme sıralamaya dayalı 

metinlere dâhil edilmiştir.  

Bilgilendirici metin tipleri içinde yer alan bu metin tiplerine ilişkin 

yapılar şu şekilde açıklanabilir (Akyol, 1999b, 2014; Coşkun, 2007; 

Güzel Özmen, 2011; Meyer, 2003; Tok ve Küçük, 2014): 

Sıralamaya Dayalı Metin Yapısı:   

Sıralamaya dayalı metinler bilginin aşamalı olarak sıralandığı 

metinlerdir. Bu metinlerde bilgiler belirli bir düzen veya zamana göre 

gruplandırılır ve konu belirli bir sırada ilerleyen paragraflarla 

desteklenir. Bu metinlerde birinci, ikinci, üçüncü vb., sonra, sonraki, 

önce, önceki, nihayet, daha sonra, son olarak, başlamak, başlamak 

için, zaman geçtikçe, yakında, ilk sırada gibi bağlama ögeleri 

kullanılır.  

Bu metinlere örnek olarak gösterilebilecek metin türlerinin başında 

yemek tarifleri gelmektedir. Çünkü bu metinlerde bir yemeğin 

yapılışına ilişkin bir dizi işlem sıralanarak anlatılmaktadır. 

“Doğumdan dört yaşına kadar çocuk” konulu bir makalede bilgiler 
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özellikle süreç içerisindeki sıralamayı dikkate alarak aktarılırsa bu 

metin de sıralamaya dayalı metinler arasında yer alacaktır.  

Listeleme metinleri de sıralamaya dayalı metinler arasında 

sıralanabilir. Örneğin “başarıya giden yolda on adım” gibi bir konuda 

yazacağı deneme metninde yazar listeleme yoluna başvuracak, 

yapılacakları sıralayacaktır. Bu metinlere örnek olarak ayrıca 

alışveriş listeleri, bir cihazın kullanım kılavuzu gibi metin türleri de 

örnek olarak gösterilebilir. Bu metinlerde birinci, ikinci, üçüncü, 

daha sonra, ek olarak, ayrıca gibi bağlama ögeleri kullanılır.    

Tanıtmaya Dayalı Metin Yapısı 

Tanıtmaya dayalı metinler bir varlık, kavram, yer vb. bir şeyin 

özelliklerinin belirtildiği, niteliklerinin açıklandığı metinlerdir. Bu tür 

metinlerde yazar, konuyu tanıttıktan sonra her paragrafta ele aldığı 

konunun özelliklerine, detaylarına yer verir. Anlatılanları 

örneklendirerek betimleyerek detaylandırır. Bu tür metinlerde ana 

fikir bir konunun niteliklerinin açıklanması ile ilgilidir. Bu metinlerde 

örneğin, benzer şekilde, üstelik, karakteristik özellikleri, özellikleri 

gibi bağlama ögeleri kullanılır.  

Tanıtmaya dayalı metin tipinde yazılabilecek metin türlerine deneme, 

sohbet, makale, gezi yazıları, biyografi örnek olarak gösterilebilir. 

“Yırtıcı hayvanların özellikleri” konulu bir makale tanıtıcı metne 
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örnek olarak gösterilebilir. Yazarın “iyi bir dostun özellikleri”ni 

anlatan bir deneme yazısı tanıtıcı metin tipi ve yapısı ile kaleme 

alınabilir. “Beypazarı Evleri” konulu bir gezi yazısında yazar tanıtıcı 

bir metin yapısı ile yazabilir.  

Sebep-Sonuca Dayalı Metin Yapısı 

Sebep sonuca dayalı metinler bir konunun, fikrin ortaya çıkış 

nedenleri ve buna bağlı sonuçları ortaya koyan metinlerdir. Bu 

metinlerde fikirler arasındaki nedensel bağlantılar ve etkiler gibi 

ilişkiler sunulur. Bu tip metinlerde öyle ki, o zamandan beri, sonuç 

olarak, -dan dolayı, bu nedenle, bu yüzden, etkisiyle, eğer, çünkü gibi 

bağlama ögeleri kullanılır.  

Sebep sonuca dayalı metin tipinde yazılabilecek metin türlerine 

makale veya denemeler örnek gösterilebilir. “Çocuk oyunlarının 

çocukların bilişsel gelişimindeki etkileri” konulu bir makale sebep 

sonuca dayalı metne örnek olarak gösterilebilir. “Televizyon 

bağımlılığı” konulu bir deneme kaleme alan bir yazar bu bağımlılığın 

etkileri üzerinde durarak sebep sonuca dayalı bir metin oluşturabilir.  

Problem Çözmeye Dayalı Metin Yapısı 

Problem çözmeye dayalı metinler bir sorunu çözmek amacıyla ele 

alınan metinlerdir. Bu tür metinlerde problem ortaya konarak 
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problemin nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulur. Bu metinler 

genellikle sorun, sorunun nedenleri ve bu sorunu ortadan kaldırarak 

soruna cevap veren bir çözüm kısmından oluşur. Bunun için yazar 

önce problem/i/leri listeler, bunların neden ve sonuçları üzerinde 

durduktan sonra probleme ilişkin çözüm yolları sunar. Bu tip 

metinlerde problem, çözüm yolu, tehlike, soru, sorun, çözüm, cevap, 

sorunu çözmek için gibi anahtar ifadeler kullanılır.   

Problem çözmeye dayalı metin tipinde yazılabilecek metin türlerine 

makale örnek olarak gösterilebilir. “Deniz kirliliğine çözüm yolları” 

konulu bir makale bu metin tipiyle kaleme alınabilir. Sebep sonuç 

metninde örnek verilen teknoloji bağımlılığını konu alan metin 

çözüm yolları sunularak geliştirilirse problem çözmeye dayalı bir 

metin oluşturulur. 

Karşılaştırmaya Dayalı Metin Yapısı 

Karşılaştırmaya dayalı metin tiplerinde birbiriyle ilişkili kavram, 

durum, mekân, araç, kişi gibi herhangi varlıkların üstünlük, benzerlik 

veya farklılıkları karşılaştırılır. Bu tür metinlerde benzer olarak, 

farklı olarak ve veya buna rağmen, bunun yerine, 

karşılaştırıldığında, her ikisi, aksine, yerine, ancak, diğer taraftan 

gibi bağlama ögeleri kullanılır.  

Geçmişteki ve günümüzdeki komşuluk ilişkilerinin benzerlik ve/veya 
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farklılıkları açısından kıyaslayarak sohbet türünde bir metin kaleme 

alan yazar, karşılaştırmaya dayalı metin tipini kullanmış olacaktır.  

Tartışmacı Metin Tipi ve Yapısı 

Tartışmacı metin, “düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak yazarın 

bir konu hakkında öne sürdüğü iddiasını veri ve gerekçelerle 

destekleyip karşı iddia ve iddiaları çürütmeye çalıştığı ve bunlarla 

konuyu sonuca bağladığı metin”lerdir. (Coşkun ve Tiryaki, 2011). Bu 

metinler için kimi kaynaklarda kanıtlayıcı metin terimi de 

kullanılmaktadır. Örneğin Aktaş ve Gündüz’e (2004) göre bu 

metinler ortaya atılan bir öneriyi, düşünceyi, bir yargıyı değiştirmek, 

desteklemek veya yanlışlığı kanıtlamak için başvurulan metinlerdir. 

Günay’a (2007, s. 324) göre bu metinler “değişik tanımlamalar, 

açıklamalar, düşünce biçimleri, karşı çıkma, kısaca kanıtlamaya 

yönelik her türlü anlatım biçimiyle örülü bir metinsel yapıdır. Yani 

var olan iki tezin birini ya da ötekini destekleyen kanıtları açıklayan 

metin tipleridir.” Bu metinlerde yazar bir savı savunarak veya 

reddederek okuyucunun kanılarını, inançlarını değiştirmeyi ve 

okuyucuyu ikna etmeyi amaçlar (Kıran ve Kıran, 2003). Görüldüğü 

gibi bu metinlerde yazarın temel amacı savunduğu görüşü kanıtlarıyla 

desteklemek, okuru bu konuda ikna etmektir. Yazar bunu yaparken 

karşıt görüşü reddeder ve reddetme gerekçelerini de ortaya koyar.  
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Tartışmacı metin yapısının dayandığı Toulmin Modeli sınırlıkları göz 

önünde bulundurularak Coşkun ve Tiryaki (2011, 2013) tarafından 

geliştirilmiştir. Araştırmacılara göre tartışmacı metin yapısı ana ve 

yardımcı elementler olarak iki ayrı kısımda ele alınmaktadır. Ana 

elementler veri/zemin, iddia, karşı iddia ve sonuç’tan; yardımcı 

elementler ise destek gerekçesi, çürütme gerekçesi ve koşullu kabul 

den oluşmaktadır (Coşkun ve Tiryaki, 2011; MEB, 2012): 

Ana elementler: 

1. Veri/Zemin: Tartışmanın okuyucu tarafından daha iyi 

anlaşılabilmesi için iddia ve karşı iddiaya ilişkin gerekli 

bilgilerin sunulduğu, problemin ortaya konduğu, iddianın 

beslendiği ve hazırlandığı bölümdür.  

2. İddia: Tartışılan konu ile ilgili olarak yazarın savunduğu, 

ayrıntılı fikir ve kanıtlarla desteklenen ana fikirdir. Öne 

sürdüğü iddiasını kanıtlamak zorunda olan yazar bence, 

bana göre, tabii ki, hiç şüphe yok ki gibi ifadeleri kullanır. 

3. Karşı iddia: Yazarın iddiasıyla ters düşen veya iddiasına 

karşı çıkan görüşlerdir. Yazar iddiayı çürütmeye çalışacağı 

için karşı iddiayı açık, anlaşılır bir biçimde sunmalı; bu 

iddiayı çürütmek için etkili kanıtlar ortaya koymalıdır. 

Yazar karşı iddia elementini oluştururken “bazılarına göre 
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…”, “bazı kimseler ... olduğunu savunur”, “birçok insana 

göre …” şeklinde başkalarının ağzından aktarım yollarını 

kullanabilir. 

4. Sonuç: Yazarın iddiasından hareketle okuyucuya vermek 

istediği temel iletidir. Yazar bu elementi ortaya koyarken 

kısacası, sonuç olarak, bütün bunlara göre, özetle söylemek 

gerekirse gibi ifadeleri kullanabilir.  

Yardımcı Elementler: 

1. Destek gerekçesi: Yazarın iddiasını güçlendirmek amacıyla 

ortaya koyduğu açıklama ve kanıtlardır. Yazar destek 

gerekçesini anlaşılır ve etkili kılmak için düşünceyi 

geliştirme yollarından yararlanabilir. Yazar destek 

gerekçesini daha çok iddiasına yönelik sunmakla birlikte 

karşı iddianın daha anlaşılır olmasını sağlamak adına karşı 

iddiaya ilişkin destek gerekçelerini de sunabilir. Bu 

durumda yazarın karşı iddianın destek gerekçelerini de 

çürütmesi gereklidir. 

2. Çürütme gerekçesi: Çürütme gerekçesi, yazarın karşı 

iddiayı çürütmek için ortaya koyduğu açıklamalar veya 

kanıtlardır. Karşı iddianın reddedilmesi için yazar karşı 

iddiaya ait zayıf noktaları ortaya koyar. Çürütme 
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gerekçesini anlaşılır ve etkili kılmak için yazar düşünceyi 

geliştirme yollarından yararlanabilir.  

3. Koşullu kabul: Tartışmacı metinde yazar, karşı iddiayı 

tamamen reddedebileceği gibi karşı iddianın ancak belli 

koşullar altında geçerli olduğunu ve onun dışındaki 

durumlarda geçersiz olduğunu ortaya koyabilir. 
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 BÖLÜM 5 

TİP VE TÜRLERİNE GÖRE METİN ÖRNEKLERİ 

Örnek Metin-1 

BİRAZ DA BİZ ÖLELİM 

Allah’ın sıcak bir gününde, Hoca merhum susuzluktan öyle bir 

yanmış, öyle bir yanmış ki, âdeta dili dışarı düşmüş. Senli benli 

görüştüğü biri görmüş:  

“Hoca efendi, bizimki akşama soğukluk yapmıştı; her halde 

şimdiye kadar buz kesmiştir. Az buçuk harareti keser, buyur da, iki 

kaşık içelim!” demiş; götürmüş Hoca’yı evine, dayamış bir tencere 

hoşafı önüne. Ne var ki, kendisi koca bir kepçe almış; Hoca’nın da 

bir kaşık vermiş eline. Rahmetli’nin kaşığı dolu gidip, boş gelirken, 

adam kepçe kepçe gövdeye indiriyormuş. Her indirişte de: “Of 

öldüm!” deyip duruyormuş. Bir, iki derken, Hoca dayanamamış: 

“Yahu, Allah rızası için, ver şu kepçeyi de, biraz da biz 

ölelim!” demiş. 

     Derleyen: Eflatun Cem Güney 

Metin Tipi: Öyküleyici metin  

Metin Türü: Mizahi fıkra  
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Örnek Metin-2 

 

Kaynak: https://bolu.ktb.gov.tr/TR-70032/tanitim-brosuru.html  

Metin Tipi: Betimleyici Metin 

Metin Türü: Turizm Tanıtım Broşürü 

 

 

 

 

https://bolu.ktb.gov.tr/TR-70032/tanitim-brosuru.html
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Örnek Metin-3 

MEHMET OKUR 

Mehmet Okur, 26 Mayıs 1979’da, İstanbul’dan Bursa’ya 

uzanan yolda bir sahil kasabası olan Yalova’da doğdu. Babası 

Abdullah, annesi Nimet Okur’dur.  Okur çiftinin ilk çocuğu, 

Mehmet’ten yedi yıl önce 1972’de doğan kızları Yasemin’di. 

Mehmet’ten yedi yıl sonra, 1986’da ise çiftin ikinci kızı Seda 

dünyaya geldi. Bu beş kişilik ailenin kökleri ise bir taraftan Bosna’ya 

ve diğer taraftan ise Kafkasya ve Ukrayna’ya dayanıyordu. Mehmet 

Okur’un ismini aldığı kişi olan büyük büyük babası Mehmet Bey, 

Bosna-Hersek’te imamlık yaparken Türkiye’ye, Adapazarı’na göç 

etmiş. Onun oğlu Mahmut ise Zehra adında bir kızla evlenmiş ve 

Mehmet Okur’un babası Abdullah’ı dünyaya getirmiş.   

Abdullah Okur, Yalova Belediyesi’nde çalışan bir memurdu. İş 

konusunda oldukça becerikli olan Abdullah Bey, ucundan tuttuğu her 

işin altından kalkabilen ve ailesi için her zaman elinden gelenin en 

iyisini yapan bir adamdı. Sıfırdan başlamak hiçbir zaman kolay 

olmadı. Diğer birçok göç etmiş aile gibi Okurlar da hayata sıfırdan 

başlamak zorunda kalmışlardı. Bu nedenle de Mehmet ve kız 

kardeşleri için hayatın ilk yılları pek kolay olmadı. Mal varlıkları 

yoktu; ancak aile içerisinde her zaman sevgi ortamı hâkimdi. Nimet 
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Okur büyük kızları Yasemin’i de Mehmet’i de evlerinde bir ebe 

yardımıyla doğurmak durumunda kalmıştı. Mehmet doğduğunda tam 

63 cm boyundaydı. Karamürsel’de bir ABD Donanma Üssü vardı. 

Orada Mehmet’i muayene eden bir doktor, Abdullah ve Nimet Okur 

çiftine oğullarının Amerikan standartlarının dahi üzerinde bir büyüme 

göstereceğini söyledi.  

Bugünkü hâline bakarak Mehmet’in kolay bir bebeklik dönemi 

geçirdiğini ve çabucak büyüdüğünü düşünmek büyük bir hata olur. 

Mehmet neredeyse bir buçuk yaşına kadar oldukça kötü bir öksürük 

ile boğuştu. Mehmet iyileştikten sonra günde ortalama dört litre taze 

süt içiyordu. Mehmet’in her geçen gün artan iştahı da heybetli 

bedenine ihanet etmiyordu. 

Abdullah Bey, oğlu Mehmet’in gerçek dünya ile tanışmasını 

istediğinden bir kamyonetin arkasında plastik araç gereçler satan bir 

akrabalarından Mehmet’i de yanında çalıştırmasını rica etti. Mehmet 

yaptığı işten oldukça memnundu. Daha sonra Abdullah Okur, oğlunu 

Yalova Belediyesi için çalışan bir çay bahçesinde işe yerleştirdi. 

Mehmet burada saatlerce çalışıp müşterilere çay servisi yaptı. Bu 

arada tüm boş vakitlerini de çok düşkün olduğu futbol ile 

değerlendiriyordu. Yalova Acar Spor Kulübü alt yapısında kalecilik 

yapan Mehmet gelecek vaat eden bir oyuncu olarak gösteriliyordu. 
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Ancak zamanla küçük bir sorun, aslında bir boyut sorunu ortaya çıktı. 

Futbol kalesi Mehmet’in önünde durması için çok küçük kalmaya 

başlamıştı.  

Mehmet, o dönemde popüler olmaya başlayan ABD Ulusal 

Basketbol Ligi (NBA) maçlarını televizyondan seyretmeye ve 

gelişmeleri takip etmeye çalışıyordu. Televizyondan öğrendiği 

basketbol figürlerini sokakta uygulamaya çalışırken basketbol 

antrenörü Ahmet Bey’in dikkatini çekti. Mehmet’te büyük bir 

potansiyel olduğunu fark eden tecrübeli antrenör, Mehmet’in takımı 

ile birlikte idmanlara çıkmasını sağladı.   

Yeteneğinin yanı sıra, on dört yaşına basmaya hazırlanan 

Mehmet’in neredeyse 1.92 metreyi bulan boyu da fark edilmeye 

başlandı. Abdullah Bey, oğlunun basketbol ile daha ciddi 

ilgilenmesinin iyi olacağına karar verdi. Bunun üzerine Mehmet, 

Türkiye Birinci Basketbol Ligi kulüplerinden Oyak Renault’un 

altyapısında basketbola başladı. Mehmet kendini geliştirdikçe takımı 

kötü sezonlar geçirdi ve ikinci lige düştü. Mehmet, 1996-1997 

sezonunda 17 yaşındayken ikinci ligde son derece başarılı 

performansıyla takımının tekrar birinci lige taşınmasında büyük 

fayda sağladı. 1997-1998 dönemi Mehmet’in birinci ligde oynadığı 

ilk sezondu. Basketbol oynamaya sadece dört yıl önce başlamış olan 
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Mehmet, o dönem oyunlarda aldığı kısıtlı dakikalarda oldukça iyi bir 

sayı ve ribaunt ortalaması ile oynadı.  

Bir sonraki dönem Mehmet, Bursa takımı Tofaş’a geçti. 1999-

2000 sezonunda Tofaş, Türkiye Ligi’ni şampiyon olarak bitirdi. Tam 

Mehmet kendini Türkiye Ligi’nde gösterdiği sırada Tofaş Kulübü şok 

bir kararla yatırımlarını durdurdu ve takımı birinci ligden çekti. 

Bunun üzerine Mehmet, Efes Pilsen ile bir yıllık kontrat imzaladı. O 

sene Efes Pilsen “Final Four” (Faynıl For) oynadı ve Avrupa 

üçüncüsü olarak sezonu kapadı. Mehmet Okur ise o yaz döneminde 

NBA kamplarına katıldı ve burada Detroit Pistons takımı tarafından 

seçildi. Ancak o sezon NBA’ya gitmedi ve bir yıl daha Efes Pilsen’de 

oynayarak kendini geliştirip seneye Detroit’e gitme kararı aldı.  

O sene son derece başarılı bir dönem geçirdi ve kendini her 

geçen gün daha çok geliştirdi. 2002 yılında Detroit Pistons ile kontrat 

imzalayarak NBA kariyerine başladı. İlk sene iyi bir sayı ver ribaunt 

ortalaması ile oynadı, ikinci sene takımın en önemli oyuncularından 

biri oldu. O yıl takımı NBA’yı şampiyon olarak bitirdi. 2004-2005 

sezonu başında Utah Jazz ile altı yıllık kontrat imzaladı. Mehmet 

(Memo), kariyeri boyunca ikinci ligden Türkiye’nin en iyi 

takımlarına ve Milli Takıma kadar nerede oynadıysa oynasın her 
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zaman “önce takım” zihniyetine sahip olmuş ve oynadığı takımda 

varlığını hep hissettirmiştir.  

 

Düzenleyen: Günseli MINDIKOĞLU 

(İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndan alınmış, 

kısaltılmış ve düzenlenmiştir.) 

 

Metin Tipi: Bilgilendirici Metin 

Metin Türü: Biyografi 
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Örnek Metin-4 

DİLİMİZ KUŞATMA ALTINDA 

Televizyon Kanallarımızın, Reklamcıların Dikkatine!  

Bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdürebilir 

kılabilmek için yüreğimize, beynimize silinmemecesine 

yerleştireceğimiz duygu “sevgi”dir. İnsanoğlunun toplumsal 

yaşamında, ilişkilerinde, “sevgi”nin var olma gerekliliği bana göre 

değişmez kuraldır ya da öyle olmalıdır. Kişi mesleğini sevmezse 

başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz 

olur, çevresine yabancılaşır. Aile bireyleri arasında sevgisizlik 

çocuğu yalnızlığa iter. Çocuğumuzu sevmezsek onu topluma çeşitli 

sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz, bu böylece sürüp gider.  

Nereye mi varmak istiyorum? Konuştuğumuz Türk diline, 

dilimize, ana dilimize... Öyle görüyorum ki biz kendi “dilimizi”, 

konuştuğumuz, yazdığımız, insanlarla ilişki kurmakta aracı olan 

Türkçemizi sevmiyoruz.  

Neden mi? Seviyor olsaydık, dilimize özen gösteriyor olsaydık 

çocuğumuza gösterdiğimiz ilgiyi, sevgiyi, özeni, emeği “Türk diline” 

vermiş, verebilmiş olsaydık bugünkü duruma düşmezdik. 

Osmanlıcadan, Acemceden alıntı sözcüklerden arındırılmış bir 

Türkçeyi yerleştirmek uğruna Cumhuriyet’ten günümüze yapılan 
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çalışmalar süredursun, “Türk dili” şimdi de yepyeni bir tehditle karşı 

karşıya: Küreselleşme adına, İngilizcenin kuşatması altında, giderek 

benliğinden, özünden uzaklaşıyor. Kimi aydınlarımız, yazarlarımız, 

çizerlerimiz, basınımız, sanatçılarımız, televizyon kanallarımız, 

reklamcılarımız, sözün kısası hemen hepimizin katkısıyla (!) dilimiz 

giderek “yozlaştırılıyor”. (…)  

Öyle bir duruma geldik ki alfabeyi bile değiştirdik. Harfleri 

İngilizce telaffuzu ile dillendirmeye başladık. Taksim, “Taxim” diye 

yazılıyor. Bununla kalınsa iyi. Başka hiçbir dilde görülmeyen bir 

buluşla (!) yabancı dillere özenilerek müthiş bir yaratıcılık 

örnekleniyor. (Dönerchi… Eskiji gibi) Türkçe 1. Çevrenizde Türkçe 

olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi 

söyleyiniz. 2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını 

doğru buluyor musunuz? Niçin? Hazırlık çalışmaları gazete ve 

dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, röportajı, inceleme ve 

araştırması bulunmaktadır. Başlıca eserleri: Değişen Bir Şey Var mı?, 

Türkiye’m Yazıları, Bir Yalnız Diva Suna Korat... Sözcükler 

İngilizce eklerle zenginleştiriliyor (!); Börek Center (sentır), Boncuk 

Center…  

Ayaküstü lokantaya yakıştırılan “Şip Şak” gibi güzel bir ad, ne 

hikmetse İngilizce olarak Ship Shak (uydurma bir İngilizce) 
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yazılabiliyor. Kulelerin adı tower (tavır), alışveriş merkezlerinin 

shopping center (şoping sentır), ayakkabı mağazaları shoe center (şu 

sentır) oluyor.  

Bununla da yetinilmiyor, açılan hemen her alışveriş 

mağazasına, lokantaya, iş yerlerine İngilizce adlar veriliyor. Elinizde 

bir broşür; “why-b”, (vay be yerine) sunulan ürünün sloganı da şöyle: 

Move your life! (Muv yor layf) Bu paket servisi yapan lokantanın 

sunduğu yemekler de sanmayın ki İngiliz ya da yabancı mutfağının 

ürünleri, hepsi Türk mutfağından… neymiş, “why-b” okunduğu 

zaman, hem İngilizce hem Türkçede anlamı olan bir sözcükmüş! (...)  

Bizans döneminde Konstantinople’den değişe değişe günümüze 

İstanbul diye gelen güzelim kentimizin adı, New İstanbul ya da The 

İstanbul oluvermiş… (…)  

Televizyonlarımızın İşlevi  

En güzel, doğru Türkçenin, yaygın bir iletişim aracı olan 

televizyon kanallarından halkımıza sunulması gerekirken dilimizin 

tam anlamıyla linç edildiğine tanık oluyoruz. Hemen her yerli dizide, 

sanatçıları yöresel dilde konuşturmak yaygın hâle gelmiş durumda. 

Diziler bu konuda âdeta yarışıyorlar. Anadolu halkının kendi 

şivesiyle konuşması doğal ama gerekli ve doğru olan halkımızın 
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iletişim araçlarıyla doğru ve güzel Türkçeye özendirilmesi değil 

midir?  

Bu modaya ne yazık ki reklam şirketlerimizle, reklam ajansları 

da uyuyor. Yöresel reklam dilinin yanı sıra, şimdilerde İngilizce, 

İtalyanca hatta Portekizce reklamlar boy gösteriyor TV kanallarında. 

Reklamı yapan kız Portekizce konuşurken Türkçesi altyazıdan 

veriliyor. Neymiş, kahvenin vatanı Brezilya imiş, orada Portekizce 

konuşulurmuş. (…)  

Sözün özü: Dilimizden utanmayalım. Bir ulusu ulus yapan 

temel ögenin dil olduğunu, ulusu parçalamaya götüren yolun da önce 

“kültür ve dil”in yozlaşmasından başladığını unutmayalım! 

Deniz BANOĞLU  

(MEB 2019 Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 8. Sınıf Ders 

Kitabı’ndan alınmıştır.) 

 

Metin Tipi: Tartışmacı 

Metin Türü: Eleştiri 
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Örnek Metin-5 

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının 

kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının 

niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, 

kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve 

esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 52’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

A) Bakanlık: (Değişik ibare: RG-23/5/2019-30782) Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığını, 

b) Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde 

yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, 
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disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı 

planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu, 

c) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak 

verilecek hizmet içi eğitimi, 

ç) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini 

tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı, 

d) İtfaiye birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 

belirtilen birimleri, 

e) (Ek: RG-14/11/2017- 30240) (Mülga: RG-2/4/2020-31087) 

f) (Ek: RG-14/11/2017- 30240) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

g) (Ek: RG-14/11/2017- 30240) KPSS: B grubu kadrolar için yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavını, 

ğ) (Ek: RG-14/11/2017- 30240) Sınav:  Belediyenin boş itfaiye eri 

kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim düzeyleri 

itibariyle geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak 

sıralama sonucu belirlenen adayların katılımı ile yapacağı yazılı veya 

sözlü sınav ile uygulamalı sınavı, 

h) (Ek: RG-14/11/2017- 30240) Sınav kurulu: Giriş sınavına ilişkin 

işlemleri yürütmek üzere beş kişiden teşkil ettirilen kurulu, 

ifade eder. 
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Kaynak:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10713&

MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

 

Metin Tipi: Buyurucu/Yönlendirici 

Metin Türü: Yönetmelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10713&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10713&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


 

 
109 

Örnek Metin-6 

SABIR KUŞU 

  

Bekleyip sabredene 

Dertler su olur gider 

Eziyetlere gülüp geçene 

Sevaplar dizilir geçer 

  

Sevmediğine sabredene 

Sevdikleri kuş olur konar 

Kederlere gülüp geçene 

Rızıklar serilir geçer 

  

Kıt kanaat geçinene 

Rızıklar müjdelenir 

Zorluklara gülüp geçene 

Âhiret sualsiz geçer 

Nil Didem ŞİMŞEK 

 

Metin Tipi: Söz dizimsel 

Metin Tür: Şiir 
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Örnek Metin-7 

 

Kaynak: https://www.gzt.com/gztmzt/ince-bir-zeka-pariltisi-ornegi-

20-duvar-yazisi-2517294 

Metin Tipi: Söz dizimsel 

Metin Türü: Duvar yazısı 

 

 

 

 

https://www.gzt.com/gztmzt/ince-bir-zeka-pariltisi-ornegi-20-duvar-yazisi-2517294
https://www.gzt.com/gztmzt/ince-bir-zeka-pariltisi-ornegi-20-duvar-yazisi-2517294
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Örnek Metin-8 

Burç Tahmini  

Bugünlerde ay yay burcu seyriyle birlikte daha fazla kitap okumak 

isteyebilirsin. Yolculuklara çıkabilirsin. Sosyal medyayı daha aktif 

kullanabilir, sevidklerinle ilgilenmek durumunda kalabilirsin. 

Alışveriş yapma isteğini bastıramayabilirsin. Harcama kalemlerin 

artabilir. Gereksiz harcamalar yaparken kendini bulabilirsin, dikkatli 

olmalısın. Kendini yenilemek için ve yeni bir bakış açısına sahip 

olmak için, bedenine ve ruhuna iyi davranman gerekebilir. Kendi 

gerçeklerinin farkına varabilir, kendini keşfe çıkabilirsin. 

 

Metin Tipi: Haber Verici  

Metin Türü: Burç Tahmini 
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Örnek Metin-9 

Kahve Falı 

“… Onun arkasında mesela bir şey leylek, eee leylek demeyim de, bir 

kuş çırpınması var. Sanki onun arkasında bir şeyleri uçuracaksın. 

Arkasından bir şeyler geçecek ama iyi şeyler. Böyle kuş uçması kanat 

çırpma, kutlama gibi görüyorum. Kutlama var. Bi oluşum için kuş, 

kuşun ağzında bi haber var. Onun uzantısında böyle hayırlı işler var.” 

       (Alagözlü, 2007, 

s. 9’dan alınmıştır.)   

 

Metin Tipi: Haber Verici  

Metin Türü: Kahve Falı 
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Örnek Metin-10 

YILDIZLARA BAKMAK 

ARABACI- Bey, ne yapacaksın, dedim rasathanede? 

YOLCU – Duymadın mı? 

ARABACI – Söylemediniz ki! 

YOLCU – Ben söylemedim; ama sen sesi duymadın mı? 

ARABACI – Hangi sesi? 

YOLCU – Bir sesleniş duymadın mı? 

ARABACI – Yoo! Bu saatte buralarda kimse yoktur ki, ses olsun! 

YOLCU – Ama yol, gündüz gibi aydınlık. 

ARABACI – Yıldız ışığından, Bey! 

YOLCU – Gökte yıldız var demek? 

ARABACI – Var ya, var ya! Görmüyor musun, Bey? (Sessizlik. Bir 

süre tekerlek, nal sesleri.) 

(Bir kapı tokmağı, bir gong gibi tok ve yankılı üç kere vurulur. 

Sessizlik. Kapı ağır ve demirden bir sesle açılır. Sessizlik.) 

GÖZLEMEVI MÜDÜRÜ – Fakat Azizim, sizi içeriye alamam; çok 

geç! Rasathaneyi gezmek istiyorsanız gündüz gelin. 

Aslında, öğretmenleriyle toplu halde gelen öğrencilere açıktır burası.  

YOLCU – Sayın ki ben de bir öğrenciyim, öğrenmek istiyorum, 

öğrenmek zorundayım. Fakat başka zaman vaktim yok; geri 

çevirmeyin beni; yıldızları hemen şimdi görmek istiyorum.  
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GÖZLEMEVI MÜDÜRÜ – Yıldızlar rasathaneden görülmez. 

YOLCU – Bense en iyi buradan görülür sanıyordum. Öğrenmeye 

geldim, acaba. 

GÖZLEMEVI MÜDÜRÜ – (Sözünü keser.) Gecenin bu saatinde 

artık hiçbir şey öğrenemezsiniz. 

YOLCU – Öğrenmenin de saati mi var? 

GÖZLEMEVI MÜDÜRÜ – Var ya! Her şeyin bir öğrenme zamanı 

var. Bazı şeyler gün doğarken öğrenilir, bazı şeyler de öğlen 

saatlerinde. Sonra her şeyin bir öğrenme yeri var. Yalnızlıkları 

öğrenmek için soğuk, taş odalarda gece yarılarını beklemek gerekir. 

Dereleri, gölleri bahar şafaklarında kırlarda; denizleri, çölleri yaz 

ayları kızgın öğle üzerleri evlerde, basık odalarda öğrenirsiniz. Ayrı 

şeyler bunlar. Mesela sokakları öğrenmek için…  

      Behçet NECATİGİL 

 

Metin Tipi: Etkileşimsel/Söyleşimsel 

Metin Türü: Radyo Oyunu  
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Örnek Metin-11 

GİZE 

Ve işte piramitler! Otobüsümüz Gize yönüne dönünce Keops, 

Kefren ve Mikerinos piramitleri, olanca görkemleriyle karşımıza 

çıkıyor. Bu piramitler tek tek taşlarla örülmüş. MÖ 24642575 yılları 

arasında yapılmış. En büyük piramit Keops. Bunun taban kenarı 230 

metre. Yüksekliği 146 metre. Bugün dış sıvaları döküldüğünden boyu 

dokuz metre kısa durumda. Bu dünya haritası piramit yapılırken her 

biri ortalama 2750 kilogram ağırlığında iki milyon üç yüz bin adet 

granit taşı kullanılmış. Merdiven gibi basamak basamak yükselen 

piramidin içine girmek, dışına tırmanmaktan daha zor. Firavun 

mezarı, piramidin merkezine yakın bir yerde. Mezar ortamına 

ulaşmak için çok dar bir koridordan, iki büklüm sürünerek yukarıya 

tırmanmak gerekiyor. İlk gelişimizde olduğu gibi bu kez yine 

herkesle birlikte koridora girip tırmanışa geçtim. Ama yarı yola bile 

varamadan içim daraldı. Boğulur gibi oldum. Canımı dışarıya zor 

attım. (...)  

Bu piramitlerin planlanması akıl durdurucu. Ya yapılışı! O da 

insanı şaşırtıyor.  

Rehberin dediğine göre, Nil’in taşma dönemlerinde halk, tarım 

yapamazmış. Suların çekilip geriye kalan bereketli toprağın 
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kuruması, dört ay alırmış. Mısırlılar işte bu dört aylık boş 

dönemlerinde, piramitlerde işçi olarak çalışırlarmış. Oysa Herodot bu 

piramitlerin esirlere yaptırıldığını yazıyor. Üstelik bu insanlara, 

yiyecek olarak sadece kuru peksimet ve soğan verildiğini belirtiyor.  

Rehberin dediğine göre, Keops Piramidi yapılırken dörder aylık 

dönemlerde yüz bin işçi, yirmi yıl çalışmış. (...)  

Piramidin içine girenler, kan ter içinde dönüyorlar. Rehber 

bizleri peşine takıyor. Keops ile Kefren Piramidi arasında bulunan 

panoramik bir tepeye götürüyor.  

Buradan piramitlere ve çevreye bakarken insan, tarifsiz duygu 

ve coşkularla dolup taşıyor. Bu duygular arasında ürkü de var. Ben 

bunca görkem içinde kendimi, denizde bir damla gibi 

duyumsuyorum.  

Sanırım geçmişte insanoğlu da doğanın görkemi karşısında 

kendini pek küçük, pek çelimsiz gördü. Bu duyguları içinden söküp 

atabilmek için böylesine görkemli eserler oluşturdu.  

Bu büyülü tepe, dünyanın dört bir yanından gelen gezginlerle 

dolu. Herkes göz kesilmiş, çevreyi saran tarihsel görkemi 

özümsemeye çalışıyor. Piramitlerin en iyi korunmuş olanı Keops. 

Kefren ve Mikerinos oldukça yıpranmış. Bu üç dev piramidin 

arkasından üç küçük piramit daha var. Onlar da yıkık dökük. 
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Söylendiğine göre bunlar, firavun eşlerinin mezar piramitleriymiş. 

Büyülü tepenin gerisi, göz alabildiğine çöl. İnsanlar, piramitler ve 

çöl... Çok etkileyici bir görünüm. 

                Gülten DAYIOĞLU               

(MEB 2019 Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 7. Sınıf Ders 

Kitabı’ndan alınmıştır.) 

Metin Tipi: Öyküleyici ve bilgilendirici metin tipinden oluşan karma 

metin 

Metin Türü: Gezi yazısı  
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BÖLÜM 6 

YAPILARINA GÖRE METİN ÖRNEKLERİ 

Öyküleyici Metin Tipi ve Yapısı Örneği  

KUŞ YEMİ 

 Beyazıt kahvelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. 

Kahvede pek az insan vardı. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak 

sesle dertleşiyor; bir ihtiyar, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile 

uyukluyordu. Kahvenin ortasında eski, ipek çarşaflı bir kadın gözüme 

ilişti. Yanında altı yaşlarında bir erkek çocuk, çocuğun elinde de bir 

kafes vardı. Bu kadında uzun yıllar kızı ve damadıyla Anadolu’da 

dolaşmış temiz bir İstanbul hanımı tipi vardı. 

Kahveciye yavaş bir sesle bir şeyler söylüyor; küçüğün elindeki 

kuş kafesini gösteriyordu. 

Kahveci, gazetesinin üstünde uyuklayan ihtiyara seslendi: 

- Sen kuş meraklısısın. Ucuz bir saka var, alır mısın? 

İhtiyar adam, kuş sesini işitince gözlerini açtı, çocuğu yanına 

çağırarak kafes eline aldı, galiba meraklı bir uzmandı. Dudaklarını 

bükerek: 

- Yaramaz, dedi. 

Büyük anne üzgün bir bakışla ihtiyarı süzdü: 
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- Satacak değildik ama… Aylık çıkmadı da… 

- Hepimiz o hâldeyiz… Kuşa yaramaz dedim ama, yarasa da 

alacak para nerede? 

Onlara dikkatle baktığımı gören kahveci yanımdan geçerken: 

- Allah kimseye düşürmesin. Bu ihtiyar kadının genç bir 

damadı vardı Balkan’da şehit oldu, geçen yıl da kızı sizlere 

ömür, öldü. Torunu ile yalnız kaldı. 

Gözümün önünde bir aile faciası canlanıverdi. Bu karışık 

yıllarda güçlükle bağlanmış birkaç lira aylık aylardan beri 

çıkmıyordu. Vaktiyle çok iyi günler gördüğü hâlinden belli olan 

büyük ana yavaş yavaş bütün eşyalarını satıyor, en sonra, sıra bu 

küçük sakaya geliyor. Ekmekçiye, bakkala borç biriktikçe birikmiştir. 

Bugün yarım ekmek, bir mendil kömür alacak para bulunamamıştır. 

Küçüğü aç bırakmamak için kuşu satmaktan başka çare yoktur. 

Bu eski tel kafesin içinde başını boynuna kıstırarak neye 

uğrayacağını düşünüyor gibi görünen zavallı kuş para etmiyor; fakat 

onun kıymetini bir de bu şehidin küçük yetimine sorarsanız… 

Büyük anne, torununu bu küçük dilsiz kardeşinden ayırmak için 

kim bilir ne vakitsiz bir hayat dersi vermiştir. 

Kuş satılmadı. Büyük anne yaşlarla dolan gözlerinin ucu ile 

torununa bakıyor; çocuk da görünüşte üzüntülü. Fakat küçük 

yaramaz, nafile, beni büyük annen gibi aldatamazsın! Kendini kederli 
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gibi göstermeye çalışırken gözlerinin içi gülüyor; kuşunu 

beğenmedikleri için seviniyorsun!... Şimdi görürsün. 

Kahveciyi araya koyarak büyük anne ile pazarlığı girişiyorum. 

Kafesi istediği fiyata satın alıyorum. Büyük anne üstüne bıraktığım 

parayı birden bire alamıyor. Böyle alım satımlar gayet basit şeyler 

olduğu hâlde ona ağır geliyordu. Yalnız içinden beş kuruş alarak 

çocuğa veriyor, belli ki aralarında kuşun satılması işi konuşulurken 

bir şart koşulmuş. Büyük anne benimle aylık işini konuşuyor. Amacı 

söz arasında bu parayı gene çaktırmadan almaktır. Fakat söze bunun 

için başladığı hâlde derdini anlatmakta gene bir zevk buluyor. 

O kadar konuşuyoruz ki küçüğün uzunca bir zaman aramızdan 

kaybolduğunu göremiyorum. O biraz sonra elinde bir simit ve bir 

küçük külâhla geliyor. Simitle kendi karnını doyuracaktır. 

Parasının yarısıyla da kuşuna yem almıştır. Büyük annesiyle 

konuşurken ona bakıyorum. Küçük avucuna bir parça yen döküyor, 

kafese uzanıyor; kuş belli ki onun elinden yem yemeye alışmıştır. 

Kafesin telleri arasından gagasını uzatıyor. 

Çocuk onu tutmak, gagasına bir ayrılık öpücüğü kondurmak 

istiyor. 

Sonra beni eteğimden çekiyor; yaşlarla dolu parlak gözleriyle 

yüzüme bakarak yalvarıyor: 
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- Bu yem sizde kalsın; ona yedirirsiniz, olmaz mı? 

Külahı aldıktan sonra geri veriyorum. 

- Yavrum, bu kuşa ben bakamam; onu sana bırakayım da gene 

sen bak! Sonra büyüyünce alırım, olmaz mı? 

Büyük anne bunu doğru bulmuyor. 

-Ne önemi var. Büyük anne, küçüğe benim bir hediyem olsun: 

fakat ne olursa olsun bir daha onu satmamak şartıyla, diyorum. 

                                                                  Reşat Nuri GÜNTEKİN 

      (Par, 1974’ten alınmıştır.) 

KUŞ YEMİ METNİ İNCELEME ÇALIŞMASI 

Metin Tipi: Öyküleyici metin 

Metin Türü: Hikâye  

Metnin Yapısı: Öyküleyici metin yapısı 
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KUŞ YEMİ METNİNİN ÖYKÜLEYİCİ METİN YAPISI 

Başlık KUŞ YEMİ 

Dekor Beyazıt kahvelerinden birinde bir arkadaş 

bekliyordum. Kahvede pek az insan vardı. İki üç 

kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; 

bir ihtiyar, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile 

uyukluyordu. Kahvenin ortasında eski, ipek çarşaflı 

bir kadın gözüme ilişti. Yanında altı yaşlarında bir 

erkek çocuk, çocuğun elinde de bir kafes vardı. Bu 

kadında uzun yıllar kızı ve damadıyla Anadolu’da 

dolaşmış temiz bir İstanbul hanımı tipi vardı. 

Başlatıcı Olay Kahveciye yavaş bir sesle bir şeyler söylüyor; 

küçüğün elindeki kuş kafesini gösteriyordu. 

Birinci 

Girişim  

- Sen kuş meraklısısın. Ucuz bir saka var, alır 

mısın? 

İhtiyar adam, kuş sesini işitince gözlerini açtı, 

çocuğu yanına çağırarak kafes eline aldı, galiba 

meraklı bir uzmandı. Dudaklarını bükerek: 

- Yaramaz, dedi. 

Büyük anne üzgün bir bakışla ihtiyarı süzdü: 

- Satacak değildik ama… Aylık çıkmadı da… 

-  Hepimiz o hâldeyiz… Kuşa yaramaz dedim 

ama yarasa da alacak para nerede? 

 



 

 
123 

Problem/Amaç Gözümün önünde bir aile faciası canlanıverdi. Bu 

karışık yıllarda güçlükle bağlanmış birkaç lira aylık 

aylardan beri çıkmıyordu. Vaktiyle çok iyi günler 

gördüğü hâlinden belli olan büyük ana yavaş yavaş 

bütün eşyalarını satıyor, en sonra, sıra bu küçük 

sakaya geliyor. Ekmekçiye, bakkala borç biriktikçe 

birikmiştir. Bugün yarım ekmek, bir mendil kömür 

alacak para bulunamamıştır. Küçüğü aç 

bırakmamak için kuşu satmaktan başka çare 

yoktur. 

Bu eski tel kafesin içinde başını boynuna kıstırarak 

neye uğrayacağını düşünüyor gibi görünen zavallı 

kuş para etmiyor; fakat onun kıymetini bir de bu 

şehidin küçük yetimine sorarsanız… 

Büyük anne, torununu bu küçük dilsiz kardeşinden 

ayırmak için kim bilir ne vakitsiz bir hayat dersi 

vermiştir. 

Birinci 

girişimin 

sonucu 

…….. 

Kuş satılmadı. 

 Tepki Büyük anne yaşlarla dolan gözlerinin ucu ile 

torununa bakıyor; çocuk da görünüşte üzüntülü. 

Fakat küçük yaramaz, nafile, beni büyük annen gibi 

aldatamazsın! Kendini kederli gibi göstermeye 

çalışırken gözlerinin içi gülüyor; kuşunu 

beğenmedikleri için seviniyorsun!... Şimdi 

görürsün. 
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İkinci girişim  Kahveciyi araya koyarak büyük anne ile pazarlığı 

girişiyorum.  

İkinci 

girişimin 

sonucu 

Kafesi istediği fiyata satın alıyorum. Büyük anne 

üstüne bıraktığım parayı birden bire alamıyor. 

Böyle alım satımlar gayet basit şeyler olduğu hâlde 

ona ağır geliyordu. Yalnız içinden beş kuruş alarak 

çocuğa veriyor, belli ki aralarında kuşun satılması 

işi konuşulurken bir şart koşulmuş. Büyük anne 

benimle aylık işini konuşuyor. Amacı söz arasında 

bu parayı gene çaktırmadan almaktır. Fakat söze 

bunun için başladığı hâlde derdini anlatmakta gene 

bir zevk buluyor. 

Tepki Büyük anne üstüne bıraktığım parayı birden bire 

alamıyor. Böyle alım satımlar gayet basit şeyler 

olduğu hâlde ona ağır geliyordu….. Fakat söze 

bunun için başladığı hâlde derdini anlatmakta gene 

bir zevk buluyor. 

Üçüncü 

Girişim ve 

Sonucu  

O kadar konuşuyoruz ki küçüğün uzunca bir zaman 

aramızdan kaybolduğunu göremiyorum. O biraz 

sonra elinde bir simit ve bir küçük külâhla geliyor. 

Simitle kendi karnını doyuracaktır. 

Parasının yarısıyla da kuşuna yem almıştır. Büyük 

annesiyle konuşurken ona bakıyorum. Küçük 

avucuna bir parça yen döküyor, kafese uzanıyor; 

kuş belli ki onun elinden yem yemeye alışmıştır. 
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Kafesin telleri arasından gagasını uzatıyor. 

Çocuk onu tutmak, gagasına bir ayrılık öpücüğü 

kondurmak istiyor. 

Sonra beni eteğimden çekiyor; yaşlarla dolu parlak 

gözleriyle yüzüme bakarak yalvarıyor: 

- Bu yem sizde kalsın; ona yedirirsiniz, 

olmaz mı? 

Külahı aldıktan sonra geri veriyorum. 

- Yavrum, bu kuşa ben bakamam; onu 

sana bırakayım da gene sen bak! Sonra 

büyüyünce alırım, olmaz mı? 

Tepki Büyük anne bunu doğru bulmuyor. 

- Ne önemi var. Büyük anne, küçüğe 

benim bir hediyem olsun: fakat ne olursa 

olsun bir daha onu satmamak şartıyla, 

diyorum. 

ÖYKÜDEKİ METİN ELEMENTLERİ 

Dekor Ana Kahraman 

(Karakter) 

Yaşlı kadın, altı yaşlarında 

erkek çocuk, anlatıcı 

 

Yardımcı 

Kahraman 

(Karakter) 

Kahveci, kuşu satın almak 

isteyen ihtiyar adam  

 

Zaman Balkan Savaşları sonrası bir 

gün 

Mekân Beyazıt kahvelerinden biri 
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Başlatıcı Olay Yaşlı kadının küçük çocukla birlikte kuşu satmak 

için kahveye gelmesinin ardından kahvecinin kuşu 

kahvedekilere göstermesi 

Amaç Balkan Savaşlarından sonra torununa bakmak 

zorunda kalan ve parası olmayan kadın ve 

torununun kuşu satmak istemesi 

Girişimler ve 

Sonuçları 

Birinci Girişim 

ve Sonucu 

Gazetesinin üstünde uyuklayan 

kuş meraklısı adama kuşu 

satmaya çalışmaları sonucunda 

adamın kuşu almaması 

İkinci Girişim ve 

Sonucu 

Anlatıcının kuşu satın almak 

istemesi ve satın alması 

Üçüncü Girişim 

ve Sonucu 

Kuşuyla vedalaşmak isteyen 

çocuğun kuşuna kuş yemi alıp 

gelmesi, vedalaşması ve 

anlatıcının çocuğa kuşu hediye 

etmesi  

 

Tepki/Tepkiler Duygusal 

Tepkiler 

Birinci girişimin sonucunda 

çocuğun kendini kederli gibi 

göstermeye çalışırken aslında 

kuşunu beğenmedikleri için 

sevinmesi, gözlerinin içinin 

gülmesi 

 

İkinci girişimin sonucunda 
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büyükannenin derdini 

anlatırken zevk duyması 

Bilişsel Tepkiler Birinci girişimin sonucunda 

anlatıcının aklından geçen 

“şimdi görürsün” düşüncesi 

 

Üçüncü girişimin sonucunda 

anlatıcı kuşu çocuğa geri 

vermesi üzerine büyükannenin 

bu davranışı doğru bulmaması 

 

Eylemler Birinci girişim sonucunda kuş 

satılmayınca büyükannenin 

yaşlarla dolan gözlerinin ucu 

ile toruna bakması  

 

İkinci girişimin sonucunda 

büyükannenin anlatıcıyla aylık 

işini konuşarak söz arasında 

parayı çaktırmadan almaya 

çalışması 

 

Üçüncü girişimin sonucunda 

anlatıcının çocuğa kuşu bir 

daha satmamak şartıyla hediye 

etmesi 
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Bilgilendirici Metin Tipi ve Yapısı Örneği  

Sıralamaya Dayalı Metin Örneği 

KÜÇÜLEN TİŞÖRTÜNÜZDEN ÇANTA YAPMAYA NE 

DERSİNİZ? 

İyi durumdalarsa küçülen giysilerimizi tanıdıklarımıza veririz. 

Ancak bazı giysilerimizi o kadar çok severiz ki bir daha giyemeyecek 

olsak da saklamak isteriz. Sizin de böyle giysileriniz varsa bunları 

bambaşka ürünlere dönüştürebilir böylece kullanmaya devam 

edebilirsiniz. İnternet bu konuda inanılmaz önerilerle dolu. İşte bu 

önerilerden biriyle karşınızdayız. Tişörtten çanta yapımı. Üstelik 

dikişsiz! 

Bu iş için yalnızca çok eski olmayan küçülmüş bir tişört, bir 

tükenmez kalem, büyükçe bir kâse ve tişörtü kesebileceğiniz bir 

makas gerekiyor. Hepsi bu kadar! O zaman hemen başlayalım. 

1. Önce tişörtünüzü kesim yapabileceğiniz bir yere düzgünce 

serin. Kollarını kesip çıkarın. 

2. Kâseyi yaka bölümüne yerleştirin. Kâsenin çevresinden bir 

çizgi çizin. 

3. Çizginin çok az altından keserek yakayı tişörtten ayırın. 

4. Tişörtün etek ucunu da kesip çıkarın. 
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5. Etek ucuna, ön ve arka parçaları birlikte tutarak, yaklaşık 1,5 

santimetre aralıklarla 5’er santimetrelik kesikler yapın. 

Böylece tişörtün etek ucunda püsküller oluşacak. 

6. Bu aşamada bir karar vermeniz gerekiyor. Çantanızın altı 

püsküllü mü olsun yoksa düz mü? Eğer düz olmasını 

isterseniz tişörtün tersini çevirmeniz gerekiyor. Ama bundan 

sonra yapacağınız işlem her iki model için de aynı olacak. 

Tişörtü, püsküller önlü arkalı denk gelecek şekilde tekrar 

düzgünce yayın. Bir kenardan başlayarak püskül çiftlerinin 

her birindeki ön ve arka bölümü iki sıkı düğümle birbirine 

bağlayın. 

İşte markete giderken yanınıza alabileceğiniz bir çantanız oldu 

bile! Tişörtün tersini çevirmediyseniz püsküllü bir çanta, 

çevirdiyseniz de düz bir çanta... Çantanız nasıl oldu? Beğendiniz mi? 

Bizden size birkaç tavsiye. Bu çantayı aynı zamanda güzel bir kumsal 

çantası olarak da kullanabilirsiniz. Hatta farklı tasarımlarla yeni 

çantalar da hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız çantaları arkadaşlarınıza 

da hediye edebilirsiniz.  

       Meltem Yenal 

       (Düzenlenmiştir.) 

(Bilim Çocuk Dergisi’nin Ocak, 2020 tarihli 265’inci sayısından 

alınmıştır.)  
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KÜÇÜLEN TİŞÖRTÜNÜZDEN ÇANTA YAPMAYA NE 

DERSİNİZ? METNİ İNCELEME ÇALIŞMASI 

Metnin Tipi: Bilgilendirici Metin Tipi 

Metnin Türü: Sohbet 

Metnin Yapısı: Sıralamaya Dayalı Metin Yapısı 

 

Metnin Başlığı Küçülen Tişörtünüzden Çanta Yapmaya Ne 

Dersiniz? 

Metnin Elementleri 

Metnin Konusu Küçülen tişörtten çanta yapımı 

Yazarın Amacı Çanta yapımı konusunda çocukları 

bilgilendirmek, onları araştırmaya ve üretmeye 

teşvik etmek 

Metnin Ana Fikri Biz çocuklar küçülen tişörtlerimizden dikişsiz 

çanta yapabiliriz. 

Detaylar/Yardımcı 

fikirler 

1. Tişört yapımı için malzemelerin 

hazırlanması 

2. Tişört yapım süreci 

3. Tişört yapımının sonucunda kullanılması 

Düşünceyi 

Geliştirme Yolları 

Örneklendirme  

Bağlama 

ögeleri/Anahtar 

Kelimeler 

Önce, böylece, bu aşamada, eğer, bundan 

sonra, işte, hatta vb.  
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Tanıtmaya Dayalı Metin Örneği 

İNSANSI ROBOTLARLA TANIŞALIM 

İnsansı robotlar, görünümleri insana benzeyen robotlardır. Bu 

robotlar insanların hareketleri ve becerileri örnek alınarak geliştirilir. 

Günümüzde farklı ülkelerde geliştirilen pek çok insansı robot var. 

Bunların bazılarıyla tanışmaya hazır mısınız? 

 ASIMO, Japonya’daki bir otomobil firması tarafından 

geliştirilmiş bir insansı robot. Bu firma 1986 yılından beri insansı 

robot geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar 

sonucunda da farklı robotlar ortaya çıkmış. İlk olarak 2000 yılında 

tanıtılan ASIMO bu robotlardan biri. ASIMO’nun adı İngilizce 

“Advanced Step in Innovative Mobility” sözcüklerinin 

kısaltmasından oluşturulmuş. Bu sözcükler Türkçede “yenilikçi 

hareketlilikte ileri adım” anlamına geliyor. Zaman içinde 

ASIMO’nun farklı modelleri de geliştirildi. Her bir modelde 

ASIMO’ya yeni özellikler kazandırıldı. 2011 yılında tanıtılan en son 

modelinin boyu 130 santimetre, ağırlığıysa 48 kilogram. ASIMO 

yürüyebiliyor, koşabiliyor, merdiven inip çıkabiliyor, top 

oynayabiliyor, dans edebiliyor, konuşabiliyor. Ayrıca sesleri tanıma, 

el sıkışma, komutları anlama, farklı yüzleri tanıma, yüz ifadelerini 
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algılama gibi özelliklere de sahip. ASIMO dünyanın en gelişmiş 

insansı robotu. 

 Kısmet, ABD’deki Massachusetts (Mesaşusets) Teknoloji 

Enstitüsünden Dr. Cynthia Breazeal (Sintiya Bıreyzıl) tarafından 

geliştirilmiş bir insansı robot. Kısmet adı dilimizde de kullanılan 

Arapça kısmet sözcüğünden geliyor. Kısmet’in gövdesi yok, yalnızca 

bir başı var. Kısmet insanlarla iletişime geçebilen ve ilişki kurabilen 

bir robot. Kısmet’in kaşları, gözleri, göz kapakları, kulakları, çenesi, 

dudakları var. Bunları kullanarak yüzüne farklı ifadeler verebiliyor. 

Ona gösterilen şeyleri gözleriyle izleyebiliyor. Onunla iletişim kuran 

kişinin ses tonundan, hareketlerinden ve söylediklerinden ipuçları 

toplayarak tepkiler veriyor. Örneğin, kendisine güzel bir söz 

söylendiğinde mutlu olmuş gibi kaşlarını, kulaklarını kaldırıyor; 

gözlerini, ağzını açıyor. 

 iCub, “RobotCub” adlı bir Avrupa Birliği projesi kapsamında 

geliştirilmiş küçük bir insansı robot. Vücut ölçüleri 3,5 yaşındaki bir 

çocuğunkine benziyor. Çocuklar gibi keşif yoluyla öğrenebiliyor. 

iCub görüyor, işitiyor, emekliyor, ok atıp hedefi vuruyor, yüzünü 

farklı şekillere sokuyor ve top, plastik şişe gibi küçük nesneleri 

tutuyor. 
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 QRIO (Kurıyo), Japonya’daki bir elektronik firması tarafından 

geliştirilmiş bir insansı robot. QRIO adı “Quest for Curiosity” 

sözcüklerinden türetilmiş. Bu sözcükler Türkçede “merak için 

yapılan araştırma” anlamına geliyor. QRIO’nun boyu 60 santimetre, 

ağırlığıysa 7 kilogram. QRIO yürüyebiliyor, koşabiliyor, sesleri ve 

yüzleri tanıyabiliyor, konuşabiliyor, dans edebiliyor, şarkı 

söyleyebiliyor, orkestra yönetebiliyor, golf oynayabiliyor ve 

İnternet’e bağlanarak araştırma yapabiliyor. 2003-2006 yılları 

arasında QRIO’nun farklı modelleri geliştirilmiş. 

 Partner Humanoid (Partnır Hüminoid), Japonya’daki bir 

otomobil firması tarafından geliştirilmiş bir insansı robot. Bu robot 

tıpkı bir insan gibi yürüyebiliyor ve alet kullanabiliyor. Partner 

Humanoid’in insanlara gündelik işlerde yardımcı olabileceği, 

yaşlılara ve hastalara bakabileceği, doktor ve hemşirelere destek 

hizmeti verebileceği düşünülüyor. Bu robot, keman ve trompet de 

çalıyor. 

 Nao Humanoid (Nao Hüminoid), Fransa’da robot teknolojisi 

üzerinde çalışan bir firma tarafından geliştirilmiş bir insansı robot. 

Nao Humanoid’in en önemli özelliği programlanabiliyor olması. Nao 

Humanoid’in boyu 57 santimetre ve ağırlığı 5 kilogram. Nao 

Humanoid’den birçok alanda, özellikle de eğitim alanında 
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yararlanılıyor. Nao Humanoid dokuz farklı dilde yazılmış yazıları 

okuyabiliyor; sesleri, konuşmaları, yüzleri ve nesneleri ayırt 

edebiliyor. Nao Humanoid 2008 yılından beri “RoboCup” adlı 

uluslararası robot yarışmasında da futbol oynuyor.  

Seçil GÜVENÇ HEPER 

(Ekoyay Yayınları Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 6. 

Sınıf Ders Kitabı’ndan alınmıştır.) 
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İNSANSI ROBOTLARLA TANIŞALIM METNİ İNCELEME 

ÇALIŞMASI 

Metnin Tipi: Bilgilendirici Metin Tipi 

Metnin Türü: Makale 

Metnin Yapısı: Tanıtmaya Dayalı Metin Yapısı 

 

Metnin Başlığı İnsansı Robotlarla Tanışalım 

 

METNİN ELEMENTLERİ 

 

Metnin Konusu İnsansı robotlar 

 

Yazarın Amacı İnsansı robotlara ilişkin okuyucuları 

bilgilendirmek, bu robotların özelliklerini 

açıklamak 

Metnin Ana Fikri Bazı robotlar insanların pek çok özelliğini 

yerine getirebilmektedir. Hatta kimi zaman 

insanlara belirli konularda yardımcı 

olabilmektedir. 

Detaylar/Yardımcı 

fikirler 

1.  Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olan 

ASIMO; yürüyebilme, koşabilme, merdiven 

inip çıkabilme, top oynayabilme, dans edip 

konuşabilme gibi pek çok insansı özelliğe 

sahiptir.  

2. Kısmet insanlarla iletişime geçebilen ve 

ilişki kurabilen bir insansı robottur.  

3. iCub bir çocuk gibi keşif yaparak 

öğrenebilen; emekleme, işitme, ok atıp 

hedefi vurma, yüzünü farklı şekillere 

sokma, küçük nesneleri tutma gibi 

özelliklere sahip bir insansı robottur. 
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4. QRIO sesleri, yüzleri tanıma, dans etme, 

konuşma, şarkı söyleme, orkestra yönetme, 

golf oynama, internete bağlanma gibi üst 

düzey becerileri yapabilen insansı bir 

robottur.  

5. Partner Humanoid diğer robotlardan farklı 

olarak insanlara gündelik işlerde yardımcı 

olabilecek, hastalara bakabilecek, doktor ve 

hemşirelere destek olabilecek insansı bir 

robottur.  

6. Nao Humanoid dokuz farklı dilde yazılmış 

eserleri okuyabilme, sesleri, konuşmaları 

tanıyabilme gibi pek çok özelliği olmakla 

birlikte özellikle eğitim alanında 

yararlanılabilen bir insansı robottur.  

Tanıtma Ögeleri 1. ASIMO’nun özellikleri 

2. Kısmet’in özellikleri 

3. iCub’ın özellikleri 

4. QRIO’nın özellikleri 

5. Partner Humanoid’ın özellikleri 

6. Nao Humanoid’in özellikleri 

Düşünceyi 

Geliştirme Yolları 

Tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, 

örneklendirme, benzetme  

 

Bağlama 

ögeleri/Anahtar 

Kelimeler 

İlk olarak, özellikle, özellik, tanıtılan, bu robot, 

zaman içinde, her bir modelde, örneğin, en 

önemli özelliği, gibi vb.  
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Sebep-Sonuca Dayalı Metin Örneği  

SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİNİZİ ETKİLİYOR 

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Said Ercan, sosyal medyada beğenilmeme korkusunun 

insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi. Ercan, aynı 

zamanda insanların hayatlarının artık birçok yerinde sayılar olduğunu 

da dile getirdi.  

Ercan yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına yönelik 

araştırmalar yaptıklarını ve araştırmalara göre insanların sosyal 

medyada genellikle beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirtti.  

Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir 

çeşit kaygı bozukluğu FOMA'nın görüldüğünü aktaran Ercan, "Bu 

insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor. 

Türkiye'de 50 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcılar ortalama 

beş dakikada bir telefonuna bakıyor. Yine yapılan araştırmaya göre 

cüzdanımızı kaybettiğimizde bunun yanımızda olmadığını üç saatte 

fark ediyoruz ama telefonu kaybettiğimizi beş dakikada anlıyoruz." 

diye konuştu.  

Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan 

Ercan, şöyle konuştu: "Sosyal medyada bir şey paylaştıklarında 
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insanlar hemen 'Kaç beğeni oldu, kaç kişi gördü?' diye bakıyor. 

Sosyal medyada beğenilme kullanıcıları mutlu ediyor. Beğenilmeme 

ile karşılaşan kullanıcılarda ise psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. 

Sosyal medyada beğenilmeme psikolojiyi bozuyor. Bu tamamen 

istatistiklerle yaşar hâle getiriyor bizi. Yani hayatımızın her alanında 

sayılar var artık. Sayılarla yaşıyoruz.”  

Sosyal medya kullanıcıları tarihten uzak yaşıyor Ercan, 

insanlığın günlük yaşamındaki kadim bilgilerin sosyal medyaya 

aktarılamadığını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının tarihî 

bilgiden ve gelenekten uzak yaşadığını aktaran Ercan, "İnsanlar için 

her şey arama moturundan ibaret oldu. Arama motoruna yazdığında o 

bilgi yoksa insanlar inanmıyor. Hâl böyle olunca ortaya garip 

sonuçlar çıkıyor. Fenomen ve profesörü takipçi sayısına göre 

değerlendiriyorlar, kıyaslıyorlar. Sosyal medya bilgiyi takipçi 

sayısına göre derecelendiriyor. Aslında öyle de değil tabii ki. Buna 

göre sosyal medya meslekleri de etkiliyor. Bilgi değil de önemli olan 

sosyal medyaya göre beğenilme ya da takipçi sayısı oluyor." şeklinde 

konuştu.  

         Yeni Şafak Gazetesi (25 Temmuz 2017)  

(Anıttepe Yayınları Türkçe 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ndan 

alınmıştır.)  
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SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİNİZİ ETKİLİYOR METNİ 

İNCELEME ÇALIŞMASI 

Metnin Tipi: Bilgilendirici Metin Tipi 

Metnin Türü: Gazete Makalesi 

Metnin Yapısı: Sebep-Sonuca Dayalı Metin Yapısı 

Metnin Başlığı Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor 

METNİN ELEMENTLERİ 

Metnin Konusu Sosyal medyanın olumsuz etkileri 

Yazarın Amacı Sosyal medyayla ilgili halkı bilgilendirmek ve  

bilinçlendirmek 

Metnin Ana Fikri Sosyal medya kullanımı insan yaşamını pek 

çok açıdan olumsuz yönde etkilemektedir.  

Detaylar/Yardımcı 

fikirler 

1. Sosyal medya insanlarda beğenilmeme 

korkusu yaratmaktadır.  

2. İnsanlar beğenilmek için sosyal medyada 

bir şeyler paylaşmaktadırlar.  

3. Sosyal medya kullanan pek çok insanda 

FOMA görülmektedir.  

4. Sosyal medya kullanan insanlar beğenilme 

korkusu yaşamaktadırlar. Bu da psikolojik 

sorunlara neden olmaktadır. 

5. Sosyal medya kullanımı insanları tarihi 

bilgiden ve gelenekten uzaklaştırmaktadır.  



 

140 PEDAGOJİK BAKIŞ AÇISIYLA METİN TİPLERİ, TÜRLERİ VE YAPILARI 

6. Sosyal medyada bilgiler takipçi sayısına 

göre değerlendirilmektedir.  

Sebep-Sonuç 

İlişkileri 

1. Sebep: Sosyal medya kullanımı 1. Sonuç: 

Bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA 

2. Sebep: Sosyal medyanın çok kullanılması 

2. Sonuç: Beğenilmeme korkusu ve 

psikolojik sorunlar  

3. Sosyal medya kullanımı 3. Sonuç: 

İnsanların tarihî bilgiden ve gelenekten 

uzaklaşması 

4. Sosyal medya kullanımı 4. Sonuç: 

Meslekleri olumsuz yönden etkilemesi, 

bilgiyi önemsiz kılması 

Düşünceyi 

Geliştirme Yolları 

Açıklama, sayısal verilerden yararlanma, tanık 

gösterme, karşılaştırma 

Bağlama 

ögeleri/Anahtar 

Kelimeler 

Sorun, yol aç-, …-a göre, için, amacıyla, ortaya 

çık-, hâl böyle olunca, sonuç vb.  
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Problem Çözmeye Dayalı Metin Örneği 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 

          Sevgili Çocuklar, dünya her geçen gün yeni teknolojik araç 

gereçlerle donatılmakta. Her gün kullandığımız ürünlerin yeni 

modelleri yapılmaktadır. Bu gelişmeler hayatımıza sayısız fayda 

sağlamaktadır. Bununla birlikte teknoloji kullanımı üzerindeki 

kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir. Teknolojik ürünleri 

kullanırken ölçüsüz ve sınırsız davranırsak sağlığımızı kaybederiz, 

ailemizin üyeleriyle ve diğer insanlarla ilişkilerimizde ciddi sorunlar 

yaşarız. İşte bu duruma “teknoloji bağımlılığı” adı verilir. Bağımlılık; 

bilgisayar, tablet ve cep telefonlarıyla internete, televizyona ve başka 

bir oyun cihazına olabilmektedir. Bir süre sonra kişi kendi temel 

ihtiyaçlarını dahi ihmal ederek bütün vaktini teknolojik araçla 

geçirmeye başlar. 

Bu bağımlılığın birtakım belirtileri vardır. Bunlar arasında gece 

geç saatlere kadar bilgisayarın başında kalarak uyku düzenimizin 

bozulması, bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından uzak 

kalındığında gergin ve boşluktaymış gibi hissetme, internette oyun 

oynamak için yemek öğünlerinden, derslerden ödün vermek, ekran 

karşısında geçirdiğimiz zaman hakkında yalan söylemek gibi 

nedenler sıralanabilir. Ayrıca yüz yüze arkadaşlıklar yerine sıklıkla 
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sanal ortamlarda konuşmak, bilgisayar başında uzun süre kalındığı 

için duruş bozukluğu, hâlsizlik, baş ağrısı, sırt ağrıları, obezite gibi 

rahatsızlıkların baş göstermesi de bu bağımlılığın belirtileri arasında 

sıralanabilir.  

Peki, kendimizi teknoloji bağımlılığından nasıl koruyabiliriz? 

İlk yapılacak şey sosyal ve sportif faaliyetlere katılmaktır. Diğer bir 

çözüm yolu bağımlı olunan cihazı ailenin ortak kullanımına açmak, 

ailece yapılacak etkinlikleri artırmaktır. Ardından cihazların yerini 

değiştirerek, gelecek için kendimize hedefler koyarak ve bu hedefler 

doğrultusunda planlarımızı yaşama geçirerek de kendimizi bu 

bağımlılıktan koruyabiliriz. Üretken olmaya çalışmalı, yaşamı 

koordine ederken teknolojiye yenik düşmemeli ve teknolojiyi doğru 

ve yerinde kullanmayı amaç edinmeliyiz. Gerekirse bir uzmandan da 

yardım alabiliriz.  

Sonuç olarak teknoloji bağımlılığından kurtulabilmek için 

hayatımızda uygulamamız gereken pek çok şey vardır. Bu çözüm 

yollarını uygularsak bu bağımlılıktan kurtulabilir, ortaya çıkabilecek 

sorunları engellemiş oluruz. Her şeyden önemlisi teknolojiyi amacına 

uygun ve kararında kullanabilir, hayatımızı bir düzen içerisinde 

yaşayabiliriz.  

   TSE Öncü Çocuk Dergisi 
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 (Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ndan 

alınmış ve düzenlenmiştir. ) 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI METNİ İNCELEME ÇALIŞMASI 

Metnin Tipi: Bilgilendirici Metin Tipi 

Metnin Türü: Sohbet 

Metnin Yapısı: Problem Çözmeye Dayalı Metin Yapısı 

Metnin Başlığı Teknoloji Bağımlılığı 

METNİN ELEMENTLERİ 

Metnin Konusu Teknoloji bağımlılığından korunma yolları 

Yazarın Amacı Çocukları teknoloji bağımlılığından korumaya 

yönelik olarak bilgilendirmek, bu bağımlılığa 

ilişkin çözüm yollarını açıklamak 

Metnin Ana Fikri Teknoloji bağımlılığı insanı sağlığından 

edebilecek bir bağımlılıktır. Bu bağımlılıktan 

kurtulmanın türlü çözüm yolları vardır.   

Detaylar/Yardımcı 

fikirler 

1. Teknoloji bağımlılığı teknolojik ürünleri 

kullanırken ölçüsüz ve sınırsız 

kullanmaktır. 

2. Teknoloji bağımlılığı sosyal, fiziki, 

duyuşsal sorunlara neden olur.  

3. Teknoloji bağımlılığı sportif, sosyal 

etkinliklerle ve amaçlı, planlı yaşamaya 
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çalışarak ortadan kaldırılabilir.  

Problem ve çözüm 

yolları  

Problem: Teknoloji bağımlılığı  

Problemin etkileri:  

      Fiziksel etkileri: Uyku düzeninin 

bozulması, yemek düzeninin bozulması, 

hastalıkların oluşması 

      Duyuşsal etkileri: Gergin ve boşluktaymış 

gibi hissetme 

      Sosyal etkileri: Derslerden ödün vermek, 

yalan söylemek, arkadaşlıkları sanallaştırmak,  

Problemin çözüm yolları: Sosyal ve sportif 

etkinliklere katılmak, amaçlı ve planlı 

yaşamak, üretken olmaya çalışmak, uzmandan 

yardım almak 

Problemin sonuçları: Bağımlılıktan kurtulmak, 

olası sorunları engellemek, teknolojiyi amacına 

uygun kararında kullanmak, hayatı düzene 

koymak 

Düşünceyi 

Geliştirme Yolları 

Tanımlama, örneklendirme 

Bağlama 

ögeleri/Anahtar 

Kelimeler 

Bağımlılık, çözüm yolu, en önemlisi, sonuç 

olarak, diğer önlem, diğer çözüm yolu vb.  
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Karşılaştırmaya Dayalı Metin Örneği 

 

İYİMSERLİK, KÖTÜMSERLİK 

İnsanları birçok bakımdan iki sınıfa ayırabilirsiniz. Fakat en 

doğrusunu Auguste Breal adında bir muharrir yapmıştır. O muharrir, 

"İnsanları, beraber yaşadıkları kimselere hayatı hoş bir hâle 

getirenler, bir de beraber yaşadıkları insanlara hayatı zehir edenler 

diye ikiye ayırmak kabildir." diyor. 

Bana öyle gelir ki, muharrir bu ayırmayı yaparken insanlardan 

bir kısmının iyimser, bir kısmının da kötümser olduğunu anlatmak 

istemiştir. İyimser yahut eski tabiriyle nikbin dediğimiz insanlar 

hakikaten yalnız kendilerinin hayatını tatlılaştırmakla kalmazlar, 

beraber yaşadıkları insanlara da hayatı pembe bir gözlük arkasından 

seyrettirirler. Böyleleri en feci hadiseler karşısında kaldıkları zaman 

bile ümitsizliğe kapılmaz; o karanlık hadisenin, gece içinde parlayan 

yıldızlar gibi, ışık veren bir noktasını bulup ertesi güne o noktadan 

bakmayı tercih ederler.  

Burada "tercih ederler" sözünü gelişigüzel kullanmadığımı 

herhalde siz de fark etmişsinizdir. Çünkü iyimser dediğimiz adam, en 

kötü meseleler karşısında kaldığı zaman bu meseleyi iyi tarafından 

mı, yoksa kötü tarafından mı göreyim diye düşünmez; yaradılışı onu 

doğrudan doğruya karanlıklar içinde aydınlık noktaları aramaya 
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götürür. Siyahlar içinden bir bakışta beyazları görür. Bir de 

kötümseri, eski tabirle bedbin dediğimiz adamı düşünün. Aman 

Allah!... Bedbin gözler güneşte bile kara kara lekeler bulacaklardır. 

Nerede olduğunu şimdi hemen toparlayamıyorum, fakat bir 

yerde okumuştum; iyimser insanla kötümser insanı birbirinden 

ayırmak için güzel bir usul bulmuşlar. Bir masanın üzerine yarım 

bardak su koyup insanları teker teker davet ederek masanın üzerinde 

ne gördüğünü sorarlarmış. Kötümser adam, yani o her şeyi kara, her 

şeyi korkunç, her şeyi noksan gören adam "Yarısı boş bir bardak 

görüyorum." dermiş. Buna karşılık iyimser olan kimseler "Yarısına 

kadar dolu bir bardak." gördüklerini söylerlermiş. 

Kötümserler gerçekten böyledir. Onların gözlerine boşluklar 

çarpar. Yürekleri sanki vesvese ile doldurulmuştur. Parmağında 

küçük bir sivilce çıksa kötümserin aklına ilk gelen şey bunun bir 

kanser başlangıcı olduğudur, iyimser ise parmağında bir sivilce 

çıktığını, bunu iyi bakarak geçiştirmenin mümkün olduğunu düşünür. 

Böylelikle kendisine de, etrafına da hayatı zehir etmez. Ama 

kötümser öyle değildir. Hiçbir şeyden memnun olmadığı, en iyi 

fırsatlar karşısında zihnini kötü ihtimallere doğru işlettiği için her 

şeyden önce kendisini berbat eder; daima kara kara düşündüğünden 
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gülmek fırsatlarını sık sık kaçırır. Adeta yaşayamaz, Allah'ın 

bahşettiği o bulunmaz imkânı kullanmadan bu dünyadan göçer gider. 

Meşhur Düşes de Windsor'un pek sevdiği Lady Mendi adında 

bir ihtiyar hanım vardı. Belki adını duymuşsunuzdur. Çünkü 

iyimserlikten bahsedildiği zaman onun adını hatırlamamak mümkün 

olmaz. Çok yaşamış, çok görmüş olan bu ihtiyar kadın, "İnsanın yaşı 

ne kadar ilerlerse ilerlesin, yaşamak için vakit geçmiş değildir. Daima 

yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Yenileri öğrenince de eskileri 

unutmak âdetimdir. İhtiyar olduğumu hiçbir zaman düşünmem.  

Bütün yeni cereyanlarla hemen ilgilenirim. Çünkü ben iyimser 

bir kadınım." der ve hep neşeyle, keyif içinde, kuruntusuz, üzüntüsüz 

geçmiş olan hayatını, tıpkı büyük kumandan Sezar gibi üç kelime ile 

anlatır. Bilirsiniz Sezar bir muharebeden döndüğü zaman Senatoda 

kendisinden bu mücadelenin tafsilatını sormuşlar, o da sadece 

"Gittim, gördüm, yendim." demiştir. Lady Mendi da kendi hayatını 

tıpkı onun gibi üç kelimeyle anlatıyor: "Güldüm, yaşadım, sevdim." 

Hayatı böyle hep iyi tarafından, rahat tarafından, keyifli 

tarafından almak, yok yere dertlenmemek, hiç yüzünden, hatta 

oldukça mühim sebepler bulunsa bile kederlere batmamak ne iyi şey. 

Böyleleri toprağa tohum serpen çiftçi gibi geçtikleri yerlere saadet 

dağıtırlar. Bu saadet tohumları buğday misali yeşermekte gecikmez. 
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En ufak şeylerden memnun olurlar. Gündelik hayat onlar için küçük 

ikramiyelerle doludur. Beş on dakikayı tesadüfen hoş geçirmek; 

keyifle söylenmiş bir şarkıyı dinlemiş olmak; güzel bir tablo 

seyretmek; gerçekten layık olanlara ufak bir yardımda bulunmak; 

tabiatın harikuladeliklerine hayran kalmak, bir çocuğun masum 

üzüntüsünü gidermek; her şey, bir kötümserin gözünde hiç değeri 

olmayan her şey, iyimserin hayatını zenginleştirir. 

Bu dünyada gördüğünüz bütün iyi eserler iyimserlerin eseridir. 

Çünkü insan kötümser olunca eser vermesine imkân kalmaz. ' Bütün 

işlerin başlangıcı çetin mücadelelerle doludur. En ehemmiyetsiz bir 

engel karşısında yılıveren kötümser, bir kenara çekilip kara 

düşüncelere dalarken iyimser adam, o mücadelelerin sonunu 

görebildiği için engellerin üzerine atılmaktan çekinmeyecektir. 

Hayatın engelleri, sonunun daima iyi olacağına inanan insanların 

güçleri sayesinde ortadan kalkar. Dünyayı refaha ve bolluğa 

kavuşturan onlardır. "En iyi iş neşeli bir adamın elinden çıkan iştir." 

diye bir söz vardır. İnsan çalışırken neşesini kaybetmemeli. 

Meşhur Doktor Victor Pauchet kötümserleri anlatırken, biraz 

önce bizim tesadüfen dokunduğumuz kötümserin vesveselerini daha 

ilmi bir şekilde şöyle anlatıyor: "Onlar," diyor, "yalnız ruhça değil, 

vücutça da dayanıksızlardır yahut vücutlarını yavaş yavaş dayanıksız 
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hâle getirirler. Çünkü iyimser adamın ruhu gibi vücudu da 

hastalıklara karşı durmaya hazır bir hâldedir. Son yıllarda dünyada 

kanser vakalarının artmasına daha çok kötümserler sebep oluyor. 

Kanser öyle bir hastalıktır ki başlangıçta doktora gidilirse, kolaylıkla 

önlenebilir. Fakat kötümserler kuşkuludurlar, kararsızdırlar, en kötü 

ihtimalleri akıllarına getirmelerine rağmen bir karara varamadıkları 

için hastalıkları ilerler ve önüne geçilmez bir hâl alır. Şayet hiç 

yokken kendilerine bu hastalığı kondurmuşlarsa sinirlerini kendileri 

perişan etmiş olurlar." 

Kötümserlik cemiyette her bakımdan yıkıcı bir rol oynuyor.  

Bu sözleri dinlerken tabii aklınıza gelen suali tahmin etmiyor 

değilim. Peki ama nasıl iyimser olmalı? 

İnsan dünyaya iyimser olarak gelmektedir. Küçük çocukların 

en tatlı hayaller içinde büyüdüklerini hatırlayacak olursanız bu sözün 

doğruluğuna inanırsınız sanıyorum. Sonradan kötümser olduğumuza 

göre dostlarımızı iyimser insanlardan seçelim. Neşe bulaşır, derler. 

Onların neşeleri bize bulaşır, hayatı hoş tarafından almaya 

alışacağımız için kötümserliğimizden eser kalmaz belki. 

Şevket RADO 
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İYİMSERLİK KÖTÜMSERLİK METNİ İNCELEME 

ÇALIŞMASI 

Metnin Tipi: Bilgilendirici Metin Tipi 

Metnin Türü: Sohbet 

Metnin Yapısı: Karşılaştırmaya Dayalı Metin Yapısı 

Metnin Başlığı İyimserlik Kötümserlik 

METNİN ELEMENTLERİ 

Metnin Konusu İyimserlik ve kötümserlik kavramlarının 

tanımları 

Yazarın Amacı Kötümser ve iyimser insanlar arasındaki farkları 

açıklamak ve insanları iyimserliğe yönlendirmek 

Metnin Ana 

Fikri 

  İnsanlar iyimser ve kötümser olmak üzere iki 

sınıfa ayrılabilir. İnsan doğuştan iyimser 

doğmasına rağmen sonradan kötümser olur.  

Karşılaştırma 

unsurları  

İyimser insanın 

özellikleri 

Kötümser insanın 

özellikleri 

Beraber yaşadıkları 

kişilere hayatı hoş hâle 

getirirler.  

Beraber yaşadıkları 

kişilere hayatı zehir 

ederler.  

En kötü olaylar 

karşısında ümitsizliğe 

kapılmazlar. Umut ışığı 

ararlar.  

İyi olaylarla 

karşılaştığında bile 

kötü bir yön bulur.  
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Bardağın dolu tarafını 

görür.  

Bardağın boş tarafına 

odaklanır.  

Çözüm üretmeye 

çalışır.  

Yüreği vesvese ile 

doludur. 

İyi ihtimallere 

odaklanır.  

Kötü ihtimalleri 

düşünür.  

Hayattan zevk alırlar. Hayatı kendine zehir 

eder, gülme fırsatını 

kaçırır.  

İyi eserler üretirler.  Kötümserliği eser 

vermesine imkân 

bırakmaz.  

Mücadelecidirler.  Ufak bir engel 

karşısında yılgınlığa 

bürünürler.  

Vücutları dinçtir.  Vücutlarında hastalık 

emareleri görülür.  
 

Düşünceyi 

Geliştirme 

Yolları 

Tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, 

benzetme 

Bağlama 

ögeleri/Anahtar 

Kelimeler 

karşılaştırdığımızda, fakat, ama, ise, ancak, 

kötümser ise, iyimser ise vb.  
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Tartışmacı Metin Tipi ve Yapısı İnceleme Örneği 

HAYVANAT BAHÇESİNE HAYIR! 

Hayvanlar doğa ve insan yaşamı için önemli bir rol 

oynamaktadır. Filler, kaplanlar, gergedanlar gibi vahşi hayvanlar 

doğada yaşayan bir türdür. Bu hayvanlar vahşi doğada geniş ve doğal 

bir ortamla yaşarlar. Ancak günümüzde bu hayvanlar insanların 

eğlencesi olmak adına hayvanat bahçelerinde tutulmaktadır. 

Bana soracak olursanız ben bir hayvansever ve doğasever 

olarak bunun yapılmasını çok da uygun bulmuyorum ki yapılan kimi 

araştırmalar da bunu destekliyor. Hayvanat bahçelerinin hayvanlar 

üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri olduğunu gösteren bu 

araştırmalardan da hareketle hayvanların hayvanat bahçesinde 

tutulmamaları için bazı temel gerekçeler mevcut.    

Birincisi hayvanata bahçesinde esaret altında tutulmaları 

hayvanları strese sokuyor. Hayvanat bahçeleri onlar için adeta bir 

hapishaneye dönüşüyor. Esaret şoku hayvanları bastırabiliyor, onların 

gergin ve histerik bir şekilde hareket etmelerine neden olabiliyor.  

Sonuç olarak bu hayvanlar insanlara dahi zarar verebiliyor. ABD 

Hayvanat Bahçesi Başkanı Walter insanların yerleşim şekli 

nedeniyle yaşam alanları daralan hayvanların kendilerini gergin 
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hissettiklerini, bu stres yüzünden psikololojik sorunlar yaşadıklarını 

ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtiyor. 

İkinci olarak hayvanat bahçelerindeki hayvanlar zihinsel ve 

fiziksel sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalmakta. Oxford 

Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2002 yılında yayımladıkları raporda, 

hayvanat bahçesindeki fillerin yüzde 40'ının amaçsız ve tekrar eden 

hareketler gösterdiğini açıkladı. Rapora göre hayvanat bahçesindeki 

filler daha genç ölüyor. Doğurganlıkları da azalan filler, uzun süre 

kapalı olmaları ve egzersiz azlığı nedeniyle, enfeksiyon kapmaya da 

daha eğilimli. Bu durum onları yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya 

getirmekte. 

Bazı insanlarsa hayvanların hayvanat bahçesinde tutulmaları 

konusunda hemfikir görünüyor. Kimi araştırmacılar bunun hayvanlar 

için daha güvenli olacağını ve soyu tükenmeyeceklerini söylemekte. 

Çünkü onlara göre hayvanların avlanma ya da başka bir nedenden 

ötürü ölme olasılıkları, hayatta kalma şanslarından hâlâ daha yüksek. 

Hayvanat bahçeleri sayesinde onlara yiyecek ve barınak sağlanıyor, 

ilaç ve üremeleri kontrol ediliyor. Bu bakış açısına göre hayvanat 

bahçelerindeki vahşi hayvanların birçoğu, miktarları hızla azaldığı 

için nesli tükenmekte olan listede yer alan hayvanlardır. Bu nedenle 
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onları vahşi doğaya geri döndürmek her zaman güvenli bir seçenek 

değildir. 

Kimi araştırmacılar bunun hayvanlar için daha güvenli 

olacağını ve soyu tükenmeyeceklerini söylemekte. Çünkü onlara göre 

hayvanların avlanma ya da başka bir nedenden ötürü ölme 

olasılıkları, hayatta kalma şanslarından hâlâ daha yüksek. Hayvanat 

bahçeleri sayesinde onlara yiyecek ve barınak sağlanıyor, ilaç ve 

üremeleri kontrol ediliyor. Bu bakış açısına göre hayvanat 

bahçelerindeki vahşi hayvanların birçoğu, miktarları hızla azaldığı 

için nesli tükenmekte olan listede yer alan hayvanlardır. Bu nedenle 

onları vahşi doğaya geri döndürmek her zaman güvenli bir seçenek 

değildir. 

Bu düşüncenin aksini söylemek de mümkün.  Çünkü hayvanat 

bahçelerinin sadece hayvanlar üzerinde de olumsuz etkisi yok. Bu 

durum sadece hayvanları değil, aslında bütün ekosistemi 

dengesizleştiriyor. Hayvanlar bu hapishanelere esir edildikleri ve 

doğal yaşamda var olma hakkına sahip olamadıkları için doğal bir 

şekilde üreyemiyor. Hatta pek çok hayvan ve bitki türü de yaşamını 

kaybediyor. İngiltere’de 2019 yılında yayımlanan bir rapora göre 

orman ekosistemlerindeki büyük yırtıcı hayvanların kaybının, oyun 

hayvanlarının büyük oranda artmasına, genç ağaçların büyümesini 
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engellemesine ve biyolojik çeşitliliği azaltmasına neden olduğu tespit 

edildi. Bu durumun aynı zamanda ormansızlaşmaya neden olduğu ve 

iklim değişikliğiyle ilgili potansiyel bir endişe olan daha az karbon 

tutumu ile sonuçlandığı da belirtildi. 

Bir bakış açısına göre de hayvanat bahçesi, çocuklar ve 

hayvanlarla ilgilenen insanlar için eğitim çalışmalarından biri olabilir. 

Buna göre hayvanat bahçesi, hayvanların yaşamını gerçekten 

yakından görme fırsatı bulabileceğimiz tek yer ve bazen de onlara 

dokunabiliyoruz. Bu düşünceye göre hayvanat bahçeleri ayrıca belirli 

hayvanlar hakkında birçok bilgi sağlama yeri. Hatta bu konuyla ilgili 

olarak Tufts Üniveristesi'nde hayvan davranışlarını inceleyen 

Nicholas Dodman da televizyonun olmadığı zamanlarda çocukların 

hayatlarında ilk defa bir hayvanı, hayvanat bahçesinde gördüğünü ve 

bunun çok eğitici olduğunu belirtti. 

Peki, bu gerçekten de ne kadar kabul edilebilir bir düşünce? Bu 

düşüncenin temelinde insanoğlunun bencil fikirleri yatmaktadır. 

Konunun merkezinde hayvanlar olduğuna göre hayvanların bir şeyler 

öğrenmesi gerekmez mi? Hayvanat bahçesi vahşi hayvanların doğada 

nasıl yaşadığı ve nasıl davrandığı hakkında neredeyse hiçbir şey 

öğretmez. Yalnızca bir su aygırının doğadaki görüntüsüyle hayvanat 

bahçesindeki görüntüsünü hayal edin. Birinde vahşi yaşamın 
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içerisinde nasıl yaşaması, kendini nasıl koruması gerektiğini öğrenen, 

özgür bir hayvan; diğerinde vahşi doğaya salınıverse nasıl 

davranacağını bilemeyen ve esir düşmüş mutsuz bir hayvan. 

Özetlemek gerekirse adeta bir hapishanede kalmalarına göz 

yumarak vahşi hayvanlarda fiziksel, zihinsel, duyuşsal tahribata yol 

açamayız, onların sömürülmesine göz yumamayız ve doğal sistemin 

bozulmasına sebep olamayız. Bu doğrultuda herkesi kararlı bir duruş 

sergilemeye ve “Hayvanat bahçelerine hayır!” demeye davet 

ediyorum. 

       Merve MÜLDÜR 

Başlık  HAYVANAT BAHÇESİNE HAYIR! 

Veri (Zemin) Hayvanlar doğa ve insan yaşamı için önemli bir rol 

oynamaktadır. Filler, kaplanlar, gergedanlar gibi 

vahşi hayvanlar doğada yaşayan bir türdür. Bu 

hayvanlar vahşi doğada geniş ve doğal bir ortamla 

yaşarlar. Ancak günümüzde bu hayvanlar insanların 

eğlencesi olmak adına hayvanat bahçelerinde 

tutulmaktadır.  

İddia 1 Bana soracak olursanız ben bir hayvansever ve 

doğasever olarak bunun yapılmasını çok da uygun 

bulmuyorum ki yapılan kimi araştırmalar da bunu 

destekliyor. Hayvanat bahçelerinin hayvanlar 

üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri olduğunu 

gösteren bu araştırmalardan da hareketle hayvanların 
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hayvanat bahçesinde tutulmamaları için bazı temel 

gerekçeler mevcut.    

İddiaya destek 

gerekçesi-1  

Birincisi hayvanata bahçesinde esaret altında 

tutulmaları hayvanları strese sokuyor. Hayvanat 

bahçeleri onlar için adeta bir hapishaneye dönüşüyor. 

Esaret şoku hayvanları bastırabiliyor, onların gergin 

ve histerik bir şekilde hareket etmelerine neden 

olabiliyor.  Sonuç olarak bu hayvanlar insanlara dahi 

zarar verebiliyor. ABD Hayvanat Bahçesi Başkanı 

Walter insanların yerleşim şekli 

nedeniyle yaşam alanları daralan hayvanların 

kendilerini gergin hissettiklerini, bu stres yüzünden 

psikololojik sorunlar yaşadıklarını ve bunun kabul 

edilemeyeceğini belirtiyor.  

İddiaya destek 

gerekçesi-2 

İkinci olarak hayvanat bahçelerindeki hayvanlar 

zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarıyla da karşı 

karşıya kalmakta. Oxford Üniversitesi'ndeki 

araştırmacılar 2002 yılında yayımladıkları raporda, 

hayvanat bahçesindeki fillerin yüzde 40'ının amaçsız 

ve tekrar eden hareketler gösterdiğini açıkladı. 

Rapora göre hayvanat bahçesindeki filler daha genç 

ölüyor. Doğurganlıkları da azalan filler, uzun süre 

kapalı olmaları ve egzersiz azlığı nedeniyle, 

enfeksiyon kapmaya da daha eğilimli. Bu durum 

onları yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya 

getirmekte.  

Karşı iddia Bazı insanlarsa hayvanların hayvanat bahçesinde 

tutulmaları konusunda hemfikir görünüyor.  
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Karşı iddiaya 

destek gerekçesi-1 

Kimi araştırmacılar bunun hayvanlar için daha 

güvenli olacağını ve soyu tükenmeyeceklerini 

söylemekte. Çünkü onlara göre hayvanların avlanma 

ya da başka bir nedenden ötürü ölme olasılıkları, 

hayatta kalma şanslarından hâlâ daha yüksek. 

Hayvanat bahçeleri sayesinde onlara yiyecek ve 

barınak sağlanıyor, ilaç ve üremeleri kontrol ediliyor. 

Bu bakış açısına göre hayvanat bahçelerindeki vahşi 

hayvanların birçoğu, miktarları hızla azaldığı için 

nesli tükenmekte olan listede yer alan hayvanlardır. 

Bu nedenle onları vahşi doğaya geri döndürmek her 

zaman güvenli bir seçenek değildir. 

Çürütme gerekçesi-

1 

Bu düşüncenin aksini söylemek de mümkün.  Çünkü 

hayvanat bahçelerinin sadece hayvanlar üzerinde de 

olumsuz etkisi yok. Bu durum sadece hayvanları 

değil, aslında bütün ekosistemi dengesizleştiriyor. 

Hayvanlar bu hapishanelere esir edildikleri ve doğal 

yaşamda var olma hakkına sahip olamadıkları için 

doğal bir şekilde üreyemiyor. Hatta pek çok hayvan 

ve bitki türü de yaşamını kaybediyor. İngiltere’de 

2019 yılında yayımlanan bir rapora göre orman 

ekosistemlerindeki büyük yırtıcı hayvanların 

kaybının, oyun hayvanlarının büyük oranda 

artmasına, genç ağaçların büyümesini engellemesine 

ve biyolojik çeşitliliği azaltmasına neden olduğu 

tespit edildi. Bu durumun aynı zamanda 

ormansızlaşmaya neden olduğu ve iklim 

değişikliğiyle ilgili potansiyel bir endişe olan daha az 
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karbon tutumu ile sonuçlandığı da belirtildi.  

Karşı iddiaya 

destek gerekçesi-2 

Bir bakış açısına göre de hayvanat bahçesi, çocuklar 

ve hayvanlarla ilgilenen insanlar için eğitim 

çalışmalarından biri olabilir. Buna göre hayvanat 

bahçesi, hayvanların yaşamını gerçekten yakından 

görme fırsatı bulabileceğimiz tek yer ve bazen de 

onlara dokunabiliyoruz. Bu düşünceye göre hayvanat 

bahçeleri ayrıca belirli hayvanlar hakkında birçok 

bilgi sağlama yeri. Hatta bu konuyla ilgili olarak 

Tufts Üniveristesi'nde hayvan davranışlarını 

inceleyen Nicholas Dodman da televizyonun 

olmadığı zamanlarda çocukların hayatlarında ilk defa 

bir hayvanı, hayvanat bahçesinde gördüğünü ve 

bunun çok eğitici olduğunu belirtti.  

Çürütme gerekçesi-

2 

Peki, bu gerçekten de ne kadar kabul edilebilir bir 

düşünce? Bu düşüncenin temelinde insanoğlunun 

bencil fikirleri yatmaktadır. Konunun merkezinde 

hayvanlar olduğuna göre hayvanların bir şeyler 

öğrenmesi gerekmez mi? Hayvanat bahçesi vahşi 

hayvanların doğada nasıl yaşadığı ve nasıl 

davrandığı hakkında neredeyse hiçbir şey öğretmez. 

Yalnızca bir su aygırının doğadaki görüntüsüyle 

hayvanat bahçesindeki görüntüsünü hayal edin. 

Birinde vahşi yaşamın içerisinde nasıl yaşaması, 

kendini nasıl koruması gerektiğini öğrenen, özgür bir 

hayvan; diğerinde vahşi doğaya salınıverse nasıl 

davranacağını bilemeyen ve esir düşmüş mutsuz bir 

hayvan.  
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Koşullu Kabul  

(Sınırlandırma) 

-  

Sonuç Özetlemek gerekirse adeta bir hapishanede 

kalmalarına göz yumarak vahşi hayvanlarda fiziksel, 

zihinsel, duyuşsal tahribata yol açamayız, onların 

sömürülmesine göz yumamayız ve doğal sistemin 

bozulmasına sebep olamayız. Bu doğrultuda herkesi 

kararlı bir duruş sergilemeye ve “Hayvanat 

bahçelerine hayır!” demeye davet ediyorum.  
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