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A N L A T I M
T E K N İ K L E R İ

 .................., anlatıcının birtakım olayları ve bu olaylar çerçevesindeki

insanları, belli bir mekan ve zaman çerçevesinde dinleyiciye/okuyucuya

aktarmasıdır.

Kurmacanın bir anlatıcı" tarafından aktarılmasına ................ denir.

Sözlü edebiyat döneminde "destancı, masalcı" gibi anlatıcılar vardı. Yazılı

edebiyatta, bu kişilerin yerini yazarın seçtiği "............, ......... ve ............"

anlatıcılar almıştır.

Özellikle ilahi bakış açısından anlatılarda egemen olan yöntem ............

yöntemidir.

Tiyatro ve sinema sanatlarına özgü sahnede ve perdede sahnelenmesi

şeklinde olay veya durumların dramatize edilmesiyle gerçekleşen anlatım

tarzına ....................... tekniği denir.

Öykü ve romanlarda gösterme tekniği ....... şekilde ortaya çıkar. Birincisi

......... ve ........... oluşan "konuşma"dır. İkincisi ise anlatıcının olayı anlatması

değil okuyucunun göz ününde ...................dır.

Diyalog, ............... konuşma demektir.

 Bir eserde olayın geçtiği yer/çevre, özellikle bir evin içi, karakterin detaylı

bir şekilde anlatılmasına ...................... denir.

Kişinin kendi kendine konuşmasına ................... denir.

 ......................., bireyin duygu ve düşüncelerinin seri fakat düzensiz olarak

bir iç düşünme halinde verilmesidir.
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A) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
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T E K N İ K L E R İ

  Ay gibi parlayan Yusuf, Mısır'a köle diye getirilmiş, pazarda satılacaktı. Herkes ona

bir paha biçiyor, aşıkları sıraya girmiş müşteri yazılıyordu. Kimisi sandık sandık

mücevher, kimisi çuval çuval misk, kimisi top top kumaş hazırlıyorlardı. Rayiç

yükselmiş, fiyat arttıkça artmıştı. Tam o sırada, yüzündeki çizgilerden bütün

ruhunun haritası okunabilen iki büklüm bir ninecik korkak adımlarla kalabalığa

yaklaştı.  ( ...............................)

 "Ankara'da dün iki arabanın kafa kafaya çarpışması sonucu, gerilim filmlerini

aratmayacak biçimde, korkunç bir kaza oldu. Çarpışmanın hızıyla ön camdan

fırlayan yolculardan biri oracıkta yaşamını yitirdi." ( ..................... )

"Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı

dinince sordular:– Kaç yıldır tutsaksın?– Kırk!– Nerelisin?– Edremitli.– Adın ne?–

Kara Memiş.– Kaptan mıydın?– Evet… " ( ............................. )

 Dağın hemen dibinde, gümüş dere, vadi boyunca gürül gürül akıyordu. Onun

yanında ve onun gibi kıvrıla kıvrıla bir yol uzanıyor, bir dağın arkasında çayla

birlikte bu yol da kayboluyordu. Karşı kıyı dik ve ormanlıktı. Ormanlar hemen

oradan başlıyor ve dağların karlı tepelerine kadar uzanıyordu. ( ............................. )

Gözlerden iyice uzaklaşmıştım. Yalnız yürümeyi ve saatlerce oturmayı seviyordum.

Denizin üstünde martılar adeta yalnızlığıma ortak oluyordu. Arada bir de balık

avlamak için suya akın ediyorlardı. Saatlerce oturdum. Her balık yem olduğunda

martıların mutluluğuna ortak oldum. Deniz sakindi. Kayalara hafifçe bir dalga

vuruyordu. Dalga sesi martılarla karıştı. Fark ettim ki hayatta farklı tonlar var. Belki

de onları fark edebilmek gerekiyordu. Bugüne kadar nasıl kaçmıştım her şeyden.

Mesela arkadaşlarıma güvenmedim hiçbir zaman. Sanki mutluluklarında ben

yoktum. Belki çocukken böyle değildik. ... ( ...................................... )
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B) Aşağıda verilen metinlerde hangi anlatım tekniği
kullanışmıştır?.
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  Öykü ve romanlarda gösterme tekniği dil aracılığıyla yapılır.  (D) (Y)

 Kimi öykülerde  anlatımın yanında diyalog tekniğinden yararlanırken kimi öyküler,

sadece diyalog tekniğinden oluşur. (D) (Y)

Aslında bir tiyatro terimi olan "monolog", kişilerin birbirleriyle yaptığı

konuşmaya denir. (D) (Y)

 İç diyalog tekniğini bir öykü karakterinin sanki "karşısında başka biri varmış

gibi"  kendi kendisiyle konuşmadır. (D) (Y)

 Bilinç akışında,  yazar, araya girerek okuyucuyu, kahramanın iç dünyasına

çeker.

Bilinç akışı tekniğini ilk deneyen Tolstoy'dur. (D) (Y)

 Şimdiki zamandan geçmiş zamana dönüş yapma tekniğine geriye dönüş

denir. (D) (Y)

Bir sanatçının eserlerinin taklit yoluyla yeniden yazılmasına "parodi" adı

verilir. (D) (Y)

Zaman, hikayelerde her zaman kronolojik akar. (D) (Y)

Özetleme tekniği, hızlı geçilmesi gereken yerler içindir. (D) (Y)

 I. tekil kişili bakış açısında öznellik söz konusudur. (D) (Y)

 Bir tema farklı yazarlar tarafından işlenemez. (D) (Y)

 Bir kahramanın iç dünyasını anlatmak için iç monolog tekniğini kullanmak

yerinde olur. (D) (Y)

 Bilinç akışını Türk edebiyatında Oğuz Atay Tutunamayanlar romanında

uygulamıştır. (D) (Y)

Ömer Seyfettin, "İlk Cinayet" öyküsünde geriye dönüş tekniğini kullanmıştır.

(D) (Y)
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C) Aşağıda verilen bilgileri "doğru" "yanlış" olarak
değerlendiriniz.
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