
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 
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Düşünceyi Geliştirme yolları 
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Anlatmak 

istediklerimizi, 

eksiksiz ve etkili bir 

biçimde anlatmak 

için düşünceyi 

geliştirme yollarını 

kullanırız. 



 

ANLATIM BİÇİMLERİ (TEKNİKLERİ) 
 
Yazarın duygu veya düşüncelerini ya da bir olayı anlatırken kullandığı yöntemlerdir.. 

 
1. AÇIKLAYICI ANLATIM (AÇIKLAMA) 

Bilgi vermek amacı ile oluşturulan yazılarda kullanılan anlatım tekniğidir. Bu tür yazılarda amaç 
okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek olduğu için  anlaşılır bir dil kullanılır. Açıklayıcı 
anlatımda yazar, duygularına yer vermez, nesnel bir anlatım hakimdir. 
 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, 
hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile 
tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra 
toplumsal konulara yönelmiştir.  

 

2. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM (ÖYKÜLEME) 
 

Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine 
öyküleme (hikâye etme) denir. 
 

Öykülemede ise zaman akış halindedir ve olaylar bu akış içinde verilir. Buna fotoğraf ve film 
örneğini verebiliriz: Fotoğrafta zaman, olay ve varlıklar donmuş durumdadır. İşte betimleme bu 
donmuş durumun sözcüklere dökülmüş şeklidir. Oysa filmde zaman, olay ve varlıklar hareket 
halindedir, işte öyküleme de belli bir zaman aralığında geçen olayları anlatan film gibidir. 
 

Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz 
hızlı sürdü. Önümüzde giden araç ani fren yapınca ona arkadan çarptık. Bereket, taksici 
hemen frene basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabii ben de derse yetişemedim. 
 

 

3.  BETİMLEYİCİ ANLATIM (BETİMLEME - TASVİR ETME) 
 

Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi 
anlatılmasına betimleyici anlatım (tasvir etme) denir. Betimlemede gözlem esastır 
 

 
Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar 
öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru 
kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol var.  

  
  

 4.TARTIŞMA (TARTIŞMACI ANLATIM) 
 
Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı 

anlatım tekniğine tartışma denir. Amaç kendi düşüncesini savunmak, varsa yanlış düşünceyi çürütmek 
olduğundan yazar, düşüncelerini sanki karşısında okuyucu varmış da onunla konuşuyormuş gibi ele 
alır. Bu yöntemde önce eleştirilecek olan düşünce verilir. Yazar, kendi düşüncesinin doğruluğunu, 
eleştirdiği düşüncenin ise yanlışlığını savunur. 

 
Bazı bilim adamları yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyorlar. Üstelik bunlar, edebiyatçı 
olmadıklarını ileri sürerek, hoş görülmelerini de istiyorlar. Ama bu, mazeret olamaz. 
Çünkü bizim onlardan istediğimiz; duygu ve düşüncelerini düzgün bir dille yazmalarıdır. 
Bunun için de sanatçı olmaya gerek yoktur. Her insan ana dilini hatasız kullanacak 

ölçüde bilmelidir bence. 



 

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 
 

Parçada anlatılanları daha anlaşılır hâle getirmek, okuyucuyu etkilemek, onun ilgisini çekmek 
gibi amaçlarla bu dört anlatım biçimine ek olarak bazı yardımcı yöntemler de kullanılabilir. 
Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden, yukarıda gördüğümüz dört temel anlatımın (açıklama, tartış-
ma, betimleme, öyküleme) birinin içinde yararlanılabileceği gibi bu yöntemlerden herhangi biri par-
çanın anlatımında hâkim konumda da olabilir. 
  

1. TANIMLAMA 
 

Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir. Genelde açıklayıcı ve 
tartışmacı anlatım tekniklerinde tanımlamadan yararlanılır. Tanım, “Bu nedir?” sorusuna cevap verir. 

 
Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, 
yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve 
bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir. 
Parçada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılarak destanlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Ancak bu yapılırken ilk cümlede “Destan nedir?” sorusuna cevap olacak şekilde tanımlamadan 
yararlanılmıştır. 
 

2. ÖRNEKLEME 
 

Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler ver-
ilmesine örneklendirme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olması amaçlanır. 
 
 
Günümüzde turizmle kalkınan birçok ülke vardır. Sözgelimi İspanya yılda 7-8 milyar dolar net turizm 
geliri elde eder.  
 

3. BENZETME 
 
Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya benzetme denir. 
 

 “Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak 
söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış 
olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler. 

 

4.KARŞILAŞTIRMA 

Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için 

kullanılan anlatım yoluna karşılaştırma denir.  

Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, 
yazma sonsuz. Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi  
gibi söylendiği anda yitip gider.” 
Bu parçada “konuşma” ile “yazma” karşılaştırılmış, yazmanın konuşmadan üstün 

olduğu belirtilmiştir. 
  
  
 
 
 



 

5. TANIK GÖSTERME 
 

Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan ve 
görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık gösterme denir. 
Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak, tanık gösterme için yeterli değildir. Bu, örneklendirme olur. 
Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Önce yazar kendi 
görüşünü verir. Daha sonra bu görüşü kanıtlamak, inandırıcılığı artırmak için, o alanda tanınmış bir 
kişiden söz edip, o kişinin sözlerine yer verilir. 

 
Gökyüzüne hakim olanlar, dünyaya hakim olurlar. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
“İstikbal göklerdedir.” Sözü ne de güzel bir sözdür. 
  

 
6. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA 
 
Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgilerden, anketlerden ya da grafiklerden yararlanıl-
masıdır. 

 
 Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ormanlar olmasaydı yaşadığımız dünya 
tozdan geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam 
ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KAYNAKÇA: www.dil-bilgisi.net 


