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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Yaşanmış olayların, üzerin-
den zamangeçtikten sonra 
yazıldığı yazı türüne
anı (hatıra) denir.

Otobiyografi kişinin kendi 
hayatını anlatması; biyografi 
tanınmış birinin hayatını 
anlatılmasıdır. 

Masal: Hayali karakterlerin 
yer aldığı olağanüstü olayları, 
yer ve zaman unsurlarını 
belirtmeden anlatan bir
türdür

Düzenli bir biçimde yazılan, 
tarih atılan günlük notlara, 
bir yazarın yaşamı boyunca 
günü gününe yazdığı
yazılara günlük denir.

Fabl: İnsan dışındaki varlık-
lara, insanlara ait özellikler 
verilerek onların başından
geçen olayların anlatıldığı, 
sonunda ders verme amacı 
güden kısa yazılardır.

Destan: Bir ulusun kahra-
manlıklarını, savaşlarını, 
büyük toplumsal olaylarını 
anlatan ve genellikle şiir
(nazım) biçiminde oluşturu-
lan eserlere destan denir.
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız. 

Metin Türü: Metin Türü:
Tilki, çok sinirlenmişti. Aslan Kral’ın yanına 
bir hışımla gitti. Kiminle konuştuğunun farkına 
varamadı. Aslan öfkelendi. Tilkiyi tuttuğu gibi 3 
metre uzağa fırlattı. Tilki neye uğradığını şaşırdı. 

Birbirini seven aşıkların hikayesi dilden dile 
anlatıldı. Bu gördüğün kayalar onlarmış. Bir 
rivayete göre hükümdarın kızı bir çobana aşık 
olmuş. Çoban ne yapsa da gönlünü ondan uzak 
tutamamış. Kızı sarayından kaçırmış. Sarayın 
adamları hemen onların peşine düşmüş. Birbi-
rinden ayrılmak istememişler. Sonra öyle sıkı 
sarılmışlar ki kimse ayıramamış. Sabaha kadar 
durdukça iyice taşlaşmışlar ve kaya olmuşlar. 

Metin Türü: Metin Türü: 
Bir varmış bir yokmuş, zamanın birinde gaddar 
bir padişah varmış. Halkına hep zulmedermiş. 
Günlerden bir gün kızı amansız bir hastalığa 
yakalanmış. Dünyanın her yerinden hekimler 
getirtmiş ama nafile. Kızı bir türlü iyileşmiyor-
muş. Padişah bir gün bir rüya görmüş. Rüyasın-
da bir gözü görmeyen bir çoban onu ateşten kur-
tarıyormuş. Uyanır uyanmaz o çobanı bulmaya 
başlamış. 

İlkokul ikinci sınıftaydık o zamanlar. Arka-
daşıma uyup okuldan kaçtık. Köydeki göle 
gidip balık tutmayı düşünüyorduk. Ellerimizle 
yaptığımız oltalarla göle gitmiştik. Oltalarımıza 
nihayet bir balık takılmıştı fakat bir türlü kıyıya 
çekemiyorduk. Arkadaşım inat etmişti. Balık 
daha güçlü çıktı. Ben pes ettiğim anda arkada-
şım oltayı bırakmadığından balık tarafından 
suya çekilmişti. Suda kayboldu arkadaşım. 
Köydekilere koşarak haber verdim. O gün 
bugündür bu göle her geldiğimde arkadaşımı 
hatırlarım. 

Metin Türü: Metin Türü:  
Son zamanlarda saygı diye bir şey kalmadı. Bü-
yüklerimiz geldiği zaman bir ayak ayak üstüne 
bile atamazdık, onlar konuşurken pür dikkat 
dinler sözlerine müdahale etmezdik. Şimdiki 
nesil ne saygıyı bıraktı ne anlayışı. Saygıyı kay-
beden bir toplum geleceğini de kaybeder. 

Romanını birkaç bölüme ayırması güzel olmuş 
fakat bölümler arası geçişler hiç de başarılı de-
ğil. Kapak tasarımında soyut bir şeyler düzenle-
me fikri olumlu görünse de resmin tutarsızlığı 
hiç de içerikle uygun görülmemektedir. 

Metin Türü: Metin Türü: 
Ben 1970 yılında Sivas’ta doğdum. İlkokuldan 
sonra köyde okul olmadığından eğitim hayatım 
da sona erdi. Uzun bir süre çobanlık yaptıktan 
sonra 20’li yaşlarda İstanbul’a çalışmaya gittim. 
Tanıştığım bir yönetmen sayesinde filmlerde fi-
güran olarak rol almaya başladım. Birkaç filmde 
oynadıktan sonra filmlerdeki rolüm uzamaya 
başladı. İlk başrol filmimi 2000 yılında çektim. 

Beylik Baba derler bir yiğit varmış
Atıyla ovalar, dağlar aşarmış
Onun cesaretine alem şaşarmış
Sen de mi öldün, ey Beylik Baba
Beylik Baba öldü ve namı kaldı
Ahretine büyük sevaplar aldı
Bu dünyada iken kaç köle saldı
Gönlü bol, geniş yol, mert Beylik Baba
Atını sürerdi, yıldırım gibi
Beylik Baba adamdı, adamın dibi
Korudu camiyi, mescit, mabedi
Anıldı dillerde hep Beylik Baba
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Herhangi bir konuda bilgi
vermek veya bir gerçeği sa-
vunmak için yazılan yazılara 
makale denir.

 
Bir yazarın herhangi bir
konu üzerinde, özel görüş ve 
düşüncelerini iddiasız, kesin 
kurallara varmaksızın anlat-
tığı yazılara deneme denir.

 
Yazarın, gündelik
olaylarla ilgili düşüncelerini, 
okuyucu ile karşı karşıya 
oturup konuşuyormuş
gibi içten bir hava içinde yaz-
dığı yazılara sohbet denir.

 
Bir yazarın, herhangi bir 
konu üzerinde, kişisel anla-
yış, görüş ve düşüncelerini 
güzel bir üslupla, hiçbir
kanıtlama gereği duymadan 
anlattığı yazı türüne fıkra 
denir. Mizah ve gazete
köşe yazısı olmak üzere iki 
türde fıkra vardır. 

 
Bir sanat eserinin olumlu
ya da olumsuz yanlarını 
somut verilere dayanarak 
yargılayıp eserin gerçek
değerini ortaya koymak 
amacıyla yazılan yazı türüne 
eleştiri denir.
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Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız.  

Metin Türü: Metin Türü: 
Toplam nüfus sadece 7 milyon olan Azerbay-
can’da kitaplar ortalama 100.000 tirajla basılır-
ken, Türkiye’de bu rakam 2000 - 3000 
Ortalama ABD’de doları, Türkiye’de ise bu rakam 
10 ABD doları altındadır.
Türkiye’de onun 100 kişiden sadece 4,5 kişi kitap 
okuyor.

(Sert bir şekilde içeri girer)
-Siz benim kim olduğumu bilmez misiniz?
(Meydandaki insanlar korkuyla ses çıkaramaz)
-Söyleyin ben kimim?
(Meydanda oturan köyün delisi araya girer.)
-Sen insanın ben de insanım.
(Adam delinin cesaretine hayran kalır)
-Gel bakalım cesur deli yanıma.

Metin Türü: Metin Türü: 
17 Nisan 1990

Bugün seninle dostluğumuzun son günü. En 
sevdiğim insanı kaybettim. Onun acısını kelime-
lerle tarif edemem. Dün yanımda olan annem 
bugün yok. Toprağın altına koyduklarında her 
şeyin sonu olduğunu düşündüm. Bu tarih yaşa-
dığım bu acı benim hayatımda dönüm noktası 
olacak. 

Bugün gazete köşesinde sanattan bahsetmek 
isiyorum. Sanat her insanda olmazsa olmazı-
dır aslında. Bizler günlük koşturmacalardan 
bir türlü uzaklaşamadığımız için ruhumuzu 
gıdasız bırakmaya devam ediyoruz. Gelişmiş 
ülkelerde bu durum bizimkilerden çok farklı 
durumda. 

Metin Türü: Metin Türü:  
Muhakkak bu şehre gelmelisiniz. Tarihin zen-
ginliğini en derinden hissedeceksiniz. İlk insan-
lığın var olduğu ve ilk yaşamın hayat bulduğu bu 
şehir güneydoğunun en şirin şehridir. Güneşin 
doğuşunun ve batışının en güzel izleyeceğiniz 
bu şehirde, misafirperverliğin ne kadar önemli 
olduğunu fark edeceksiniz.

Sevgili Arkadaşım,
Uzun yıllar oldu yazışmayalı. Yıllar önce 
buradan ayrılınca çok üzülmüştüm. Seninle oy-
nadığımız oyunlar aklıma geldikçe burnumda 
türüyorsun. Umarım her şey yolundadır. 
Kendine iyi bak, ailene selam söyle.
Hoşça kal.

Metin Türü: Metin Türü: 
Yazarımız 1950 yılında İstanbul’da doğru. 
Eğitiminin büyük bir bölümünü İstanbul’da 
tamamladı. Fransa’da birkaç üniversitede öğret-
menlik yaptı. Ülkesine döndüğünde Galatasar 
Üniversitesi’nde göreve başladı. Fizik alanında 
yaptığı çalışmalarla dünya tarafından tanınmaya 
başlandı. 

Sabah erkenden uyanmıştı. Şehir henüz mah-
murluğunu üstünden atamamıştı. Evinden çı-
kıp rıhtıma doğru yürüdü. Bir balıkçı dostunu 
gördü. Sıcak bir çay içip kendine geldi. Birkaç 
gündür düşündüğü şeylerin etkisinde kalmıştı. 
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 Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız. 

Metin Türü:Fabl Metin Türü: Efsane

Tilki, çok sinirlenmişti. Aslan 
Kral’ın yanına bir hışımla gitti. 
Kiminle konuştuğunun farkına 
varamadı. Aslan öfkelendi. Tilkiyi 
tuttuğu gibi 3 metre uzağa fırlattı. 
Tilki neye uğradığını şaşırdı. 

Birbirini seven aşıkların hikayesi 
dilden dile anlatıldı. Bu gördüğün 
kayalar onlarmış. Bir rivayete göre 
hükümdarın kızı bir çobana aşık 
olmuş. Çoban ne yapsa da gönlünü 
ondan uzak tutamamış. Kızı sara-
yından kaçırmış. Sarayın adamları 
hemen onların peşine düşmüş. 
Birbirinden ayrılmak istememiş-
ler. Sonra öyle sıkı sarılmışlar ki 
kimse ayıramamış. Sabaha kadar 
durdukça iyice taşlaşmışlar ve kaya 
olmuşlar. 

Metin Türü: Masal Metin Türü: Anı

Bir varmış bir yokmuş, zamanın 
birinde gaddar bir padişah varmış. 
Halkına hep zulmedermiş. Günler-
den bir gün kızı amansız bir hastalı-
ğa yakalanmış. Dünyanın her yerin-
den hekimler getirtmiş ama nafile. 
Kızı bir türlü iyileşmiyormuş. 
Padişah bir gün bir rüya görmüş. 
Rüyasında bir gözü görmeyen bir 
çoban onu ateşten kurtarıyormuş. 
Uyanır uyanmaz o çobanı bulmaya 
başlamış. 

İlkokul ikinci sınıftaydık o zaman-
lar. Arkadaşıma uyup okuldan 
kaçtık. Köydeki göle gidip balık 
tutmayı düşünüyorduk. Ellerimizle 
yaptığımız oltalarla göle gitmiştik. 
Oltalarımıza nihayet bir balık 
takılmıştı fakat bir türlü kıyıya 
çekemiyorduk. Arkadaşım inat 
etmişti. Balık daha güçlü çıktı. Ben 
pes ettiğim anda arkadaşım oltayı 
bırakmadığından balık tarafından 
suya çekilmişti. Suda kayboldu 
arkadaşım. Köydekilere koşarak 
haber verdim. O gün bugündür 
bu göle her geldiğimde arkadaşımı 
hatırlarım. 

Metin Türü: Sohbet Metin Türü:  Eleştiri

Son zamanlarda saygı diye bir şey 
kalmadı. Büyüklerimiz geldiği 
zaman bir ayak ayak üstüne bile 
atamazdık, onlar konuşurken pür 
dikkat dinler sözlerine müda-
hale etmezdik. Şimdiki nesil ne 
saygıyı bıraktı ne anlayışı. Saygıyı 
kaybeden bir toplum geleceğini de 
kaybeder. 

Romanını birkaç bölüme ayırması 
güzel olmuş fakat bölümler arası 
geçişler hiç de başarılı değil. Kapak 
tasarımında soyut bir şeyler dü-
zenleme fikri olumlu görünse de 
resmin tutarsızlığı hiç de içerikle 
uygun görülmemektedir. 

Metin Türü: Otobiyografi Metin Türü: Destan

Ben 1970 yılında Sivas’ta doğdum. 
İlkokuldan sonra köyde okul 
olmadığından eğitim hayatım da 
sona erdi. Uzun bir süre çobanlık 
yaptıktan sonra 20’li yaşlarda İstan-
bul’a çalışmaya gittim. Tanıştığım 
bir yönetmen sayesinde filmlerde 
figüran olarak rol almaya başladım. 
Birkaç filmde oynadıktan sonra 
filmlerdeki rolüm uzamaya başladı. 
İlk başrol filmimi 2000 yılında 
çektim. 

Beylik Baba derler bir yiğit varmış
Atıyla ovalar, dağlar aşarmış
Onun cesaretine alem şaşarmış
Sen de mi öldün, ey Beylik Baba
Beylik Baba öldü ve namı kaldı
Ahretine büyük sevaplar aldı
Bu dünyada iken kaç köle saldı
Gönlü bol, geniş yol, mert Beylik 
Baba
Atını sürerdi, yıldırım gibi
Beylik Baba adamdı, adamın dibi
Korudu camiyi, mescit, mabedi
Anıldı dillerde hep Beylik Baba

Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız.  

Metin Türü: Makale Metin Türü: Tiyatro

Toplam nüfus sadece 7 milyon olan 
Azerbaycan’da kitaplar ortalama 
100.000 tirajla basılırken, Türkiye’de bu 
rakam 2000 - 3000 
Ortalama ABD’de doları, Türkiye’de ise 
bu rakam 10 ABD doları altındadır.
Türkiye’de onun 100 kişiden sadece 4,5 
kişi kitap okuyor.

(Sert bir şekilde içeri girer)
-Siz benim kim olduğumu bilmez 
misiniz?
(Meydandaki insanlar korkuyla ses 
çıkaramaz)
-Söyleyin ben kimim?
(Meydanda oturan köyün delisi araya 
girer.)
-Sen insanın ben de insanım.
(Adam delinin cesaretine hayran kalır)
-Gel bakalım cesur deli yanıma.

Metin Türü:Günce Metin Türü: Fıkra

17 Nisan 1990
Bugün seninle dostluğumuzun son 
günü. En sevdiğim insanı kaybettim. 
Onun acısını kelimelerle tarif edemem. 
Dün yanımda olan annem bugün yok. 
Toprağın altına koyduklarında her şeyin 
sonu olduğunu düşündüm. Bu tarih ya-
şadığım bu acı benim hayatımda dönüm 
noktası olacak. 

Bugün gazete köşesinde sanattan 
bahsetmek isiyorum. Sanat her insanda 
olmazsa olmazıdır aslında. Bizler günlük 
koşturmacalardan bir türlü uzakla-
şamadığımız için ruhumuzu gıdasız 
bırakmaya devam ediyoruz. Gelişmiş 
ülkelerde bu durum bizimkilerden çok 
farklı durumda. 

Metin Türü: Gezi Yazısı Metin Türü:  Mektup

Muhakkak bu şehre gelmelisiniz. 
Tarihin zenginliğini en derinden his-
sedeceksiniz. İlk insanlığın var olduğu 
ve ilk yaşamın hayat bulduğu bu şehir 
güneydoğunun en şirin şehridir. Gü-
neşin doğuşunun ve batışının en güzel 
izleyeceğiniz bu şehirde, misafirper-
verliğin ne kadar önemli olduğunu fark 
edeceksiniz.

Sevgili Arkadaşım,
Uzun yıllar oldu yazışmayalı. Yıllar önce 
buradan ayrılınca çok üzülmüştüm. 
Seninle oynadığımız oyunlar aklıma 
geldikçe burnumda türüyorsun. Umarım 
her şey yolundadır. 
Kendine iyi bak, ailene selam söyle.
Hoşça kal.

Metin Türü:Biyografi Metin Türü: Hikaye-Roman

Yazarımız 1950 yılında İstanbul’da 
doğru. Eğitiminin büyük bir bölümünü 
İstanbul’da tamamladı. Fransa’da birkaç 
üniversitede öğretmenlik yaptı. Ülkesine 
döndüğünde Galatasar Üniversitesi’nde 
göreve başladı. Fizik alanında yaptığı 
çalışmalarla dünya tarafından tanınma-
ya başlandı. 

Sabah erkenden uyanmıştı. Şehir henüz 
mahmurluğunu üstünden atamamıştı. 
Evinden çıkıp rıhtıma doğru yürüdü. Bir 
balıkçı dostunu gördü. Sıcak bir çay içip 
kendine geldi. Birkaç gündür düşündüğü 
şeylerin etkisinde kalmıştı. 


