D‹L VE ANLATIM 5

Metinler gerçeklikle iliflkileri, anlat›m biçimleri, ifllevleri ve yaz›l›fl amaçlar›na
göre öncelikle sanat metinleri ve ö¤retici metinler olarak iki gruba ayr›l›r.
I. SANAT MET‹NLER‹
Sanat metinleri, gerçeklerin sanatç›n›n hayal, duygu ve düflünce dünyas›nda
yeniden yorumlanmas› ve flekillenmesiyle meydana gelir.

❂

-

Sanat metinlerine edebî metinler de denir.

-

Bu metinlerde estetik ön plandad›r.

-

Sezdirmek ve hissettirmek esast›r.

-

Her okundu¤unda yeniden yorumlanmaya aç›kt›r.

-

Edebiyat biliminin içerisinde yer al›r.
Sanat metinleri kendi içerisinde:

A. fiiir (coflku ve heyecan› dile getiren metinler)
B. Olay çevresinde oluflan edebî metinler olarak iki gruba ayr›l›r.
A. fiiir (coflku ve heyecan› dile getiren metinler): Duygular›, izlenimleri,
coflkular› dilsel bir anlat›m içinde ve özellikle dizeler hâlindeki ritimlerle, uyumlarla ve
imgelerle aç›klayan metinlerdir.
B. Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinler:
-

Kurmacan›n (hayal ürünü) imkânlar›ndan yararlan›r.

-

Yoruma dayan›r.

-

Bir olay örgüsü vard›r.

-

Olay örgüsü hayalî olarak düzenlenir.

-

Kifli, zaman, mekân gibi ögeler yer al›r.

-

‹nsana özgü soyut durumlar somutlaflt›r›l›r.
Olay çevresinde oluflan edebî metinler:

1. Anlatmaya ba¤l› edebî metinler
2. Göstermeye ba¤l› edebî metinler olarak iki gruba ayr›l›r.
Anlatmaya ba¤l› edebî metinler ve göstermeye ba¤l› edebî metinler aras›ndaki en
büyük fark; birisinin anlatmaya ve okumaya di¤erinin ise göstermeye ve seyretmeye
ba¤l› olmas›d›r.
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1. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinler
a. Destan
b. Masal
c. Halk hikâyesi
d. Mesnevi
e. Manzum hikâye
f. Hikâye
g. Roman
2. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler;
a. Geleneksel Türk tiyatrosu
(Orta oyunu, Karagöz, köy tiyatrosu)
b. Modern Türk tiyatrosu
(komedi, dram, trajedi) olarak gruplara ayr›l›r.
II. Ö⁄RET‹C‹ MET‹NLER
Ö¤retici metinlerde amaç gerçe¤in yeniden yorumlanmas› de¤il oldu¤u gibi
anlat›lmas›d›r. Önemli olan okuyucuya bilgi vermek ya da bilgiyi paylaflmakt›r. Bu nedenle
ö¤retici metinlerde ifadeler aç›k ve nettir. Her okundu¤unda farkl› yorumlanmaz.
Ö¤retici metinler;
1. Tarihî metinler (tarihî konular› anlatan ve belgelere dayanan metinler)
2. Felsefî metinler ( felsefî konular› anlatan metinler)
3. Bilimsel metinler (bilimsel geliflmeleri anlatan metinler)
4. Gazete çevresinde geliflen metinler (makale, deneme, sohbet, f›kra, elefltiri, haber
yaz›s›, röportaj vb.)
5. Kiflisel hayat› konu alan metinler (an›, mektup, günlük, gezi yaz›s›, biyografi, oto
biyografi vb.) olarak grupland›r›l›r.
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