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GÖNDERGESEL İŞLEV
D�l�n b�lg� verme �şlev�d�r.  
Amaç, gönderge konusunda, doğru,
nesnel, gözlemleneb�l�r b�lg� vermekt�r.
Göndergesel �şlevde duygular d�le
get�r�lmez.
Nesnell�k hak�md�r.
Sözcükler genell�kle gerçek anlamlıdır.
Cümleler, genell�kle kısa, net ve
anlaşılırdır.



Bu �şlev daha çok öğret�c� met�nlerde,
nesnel anlatılarda, ders k�taplarında,

ans�kloped�lerde, kullanma kılavuzlarında,
b�l�msel b�ld�r�lerde, kısa not ve özetlerde

karşımıza çıkar.

ÖNEMLİ



Koşuk, Halk
edeb�yatı nazım

şek�ller�nden olan
koşmanın �lk hal�d�r.

Atom çek�rdeğ�nde
bulunan poz�t�f
yüklü tanec�kler

protonIardır.

İstanbul, Marmara
Bölges�’nde yer alır.

GÖNDERGESEL İŞLEVLE İLGİLİ
ÖRNEK CÜMLELER



HEYECANA BAĞLI İŞLEV
Bu �şlevde çoğunlukla duygular,
heyecanlar, korkular, sev�nç ve
üzüntüler d�le get�r�l�r.  
Öznell�k ağır basmaktadır. 
Ünlem cümleler�nde d�l�n bu �şlev�
kullanılır.
Özel mektuplarda, öznel bet�mlemeler
ve anlatılarda, l�r�k ş��rlerde, eleşt�r�
yazılarında d�l�n heyecana
bağlı �şlev�nden sıkça yararlanılır.



Yaşasın, b�z
kazandık!

S�z yanlış
davranıyorsunuz,

bu kadar ön
yargılı olmayın.

Eyvah, annem�
aramayı

unutmuşum.

HEYECANA BAĞLI İŞLEVLE
İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER



Mesajın, alıcıyı b�r harekette bulunacak
b�ç�mde etk�lemes� amacıyla gönder�lmes�d�r.
Amaç, alıcıda b�r tepk� ve davranış değ�ş�kl�ğ�
oluşturmaktır.
D�l�n alıcıyı harekete geç�rme �şlev�yle
hazırlanan met�nlerde gönder�c�, �let�y� alanı
�ş�n �ç�ne sokmayı �ster.  

.

ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ



Em�r, r�ca, �stek cümleler�nde d�l, alıcıyı
harekete geç�rme �şlev�yle kullanılır.

Propaganda amaçlı s�yas� söylevler,
reklâm met�nler�, genelgeler, el �lanları
genell�kle d�l�n bu �şlev�yle oluşturulur.



ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİYLE
İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Kapıyı kapatab�l�r m�s�n?
Derslere zamanında gel�n.
Lütfen, bağırmadan konuşun.
Opt�k formu kurşun kalemle
doldurunuz.
Ordular! İlk hedef�n�z Akden�z’d�r, �ler�!
Bu sorular b�r saat �ç�nde çözülmüş
olacak!Ben� d�kkatl� d�nley�n!



İlet�n�n alıcıyı denetleme amacıyla gönderd�ğ�
�şlevd�r.

Kanalı kontrol �şlev�nde �let�ş�m�n sürdürülmes�
asıl amaçtır.

Telefon konuşmalarında, törenlerde, uzun
söylevlerde, dostlar arasındak� konuşmalarda,
öğrenc�-öğretmen d�yaloglarında; d�l�n kanalı
kontrol �şlev�n� yansıtan �let�ler sıkça kullanılır.  

Bu �şlev daha çok, soru cümleler�yle karşımıza
çıkar.

KANALI KONTROL İŞLEVİ
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KANALI KONTROL İŞLEVİYLE İLGİLİ
ÖRNEK CÜMLELER

Bu konuyu anladınız mı?
Yarın sabah yanımda olun, tamam mı?
Sıfatlar konusunda sorusu olan var mı?

Ben� anladınız değ�l m�?
Ses�m arka tarafa kadar gel�yor mu?



D�lle �lg�l� b�lg�ler vermek
üzere düzenlenen

�let�lerde d�l, d�l ötes�
�şlevde kullanılır.

D�l ötes� �şlev�n yer aldığı
met�nlerde �let�ler, d�l�

açıklamak, d�lle �lg�l� b�lg�
vermek �ç�n düzenlen�r.

DİL ÖTESİ İŞLEV



DİL ÖTESİ İŞLEVLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Türkçede �lk
heceden
sonra “o,ö”
bulunmaz.

F��l,
cümledek� �ş�,
oluşu,
hareket�
b�ld�r�r.

Bu cümlede
mecaz
anlamlı çok
sözcük
kullanılmış.



ŞİİRSEL(SANATSAL) İŞLEV

İlet�n�n, b�r anlam
aktarmaktan çok, karşı

tarafın farklı duygularına
h�tap etmes� ve onda

çağrışımlar uyandırması
amaçlanmıştır

D�l�n bu �şlev�yle, daha çok,
edebî met�nlerde

karşılaşılır.

Sözcükler yan ve mecaz
anlamlarıyla kullanılır.
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SANATSAL İŞLEVLE İLGİLİ
ÖRNEKLER

Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden

Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen!

Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen

Gözlerin , dişlerin ve ak pak gerdanınla

Ne güzel komşumuzdun sen fahriye abla

Ahmet Muhip Dıranas
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