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1. Öncüllerde verilen dönem İlk Türkçe Dönemi’dir. “Al-
tay Dil Teorisi”ni, yani bu dillerin genetik akrabalığını 
kabul etmeyenler için Türk dilinin dönelendirilmesinde-
ki ilk evre, 5000 yıllık geçmişi olan İlk Türkçe (Erken 
En Eski Türkçe, Ön Türkçe; İng. Preturkic) dönemidir. 
Bu dönem, Çuvaşça dâhil bütün Türk dillerinin ata dö-
nemidir. Ön Türkçe döneminde r // z ve l // ş denklik-
leri sebebiyle daha sonra ortaya çıkacak olan ayrışma 
henüz olmamıştır. Dönemin en önemli özelliği -daha 
sonra r ve z’ye gelişecek olan- *ŕ ve -daha sonra l ve 
ş’ye gelişecek olan *ľ fonemlerinin bulunmasıdır. 

CEVAP: E

2. Öncüllerde verilen özelliklerler Ural-Altay dil ailesine 
aittir. Seçenekler arasında bu dile sahip olan dil Ma-
carca’dır.

Estonyalı bilgin Ferdinand Johann Wiedemann (1805-
1887), Ural-Altay dil ailesinin ortak özellikleri üzerinde 
çalışmış ve bu dil ailesinin özelliklerini aşağıda verilen 
14 maddede toplamıştır:

1. Ural-Altay dillerinin en başta gelen özelliği ‘ses 
uyumu’dur.

2. Bu dillerin sözcüklerinde gramatikal cinsiyet yok-
tur.

3. Sözcük belirleyici (belirtme edatı) işleviyle sözcü-
ğün başına yazılan

 Arapçadaki لا ‘el-’ tarif harfi (krş.: باتكلا ‘el-
kitâbü’) veya İngilizcedeki ‘the’ artikeli (krş.: the 
Americas) gibi ulamalar yoktur.

4. Sözcük yapımı eklerledir.

5. İsimlerin çekiminde iyelik ekleri kullanılır. 

6. Fiil şekilleri zengindir.

7. Hint-Avrupa dillerindeki ön-ek (preposition) yerine 
son ek (postposition) kullanılır. 

8. Sıfatlar isimlerden önce gelir. 

9. Sayı sözlerinden sonra çokluk eki kullanılmaz 
(beş elma, üç kişi gibi).

 Türkçede üç silahşörler, kırk haramiler, yedi cüce-
ler gibi tamlamalar istisnaî örneklerdir.

10. Karşılaştırma, -den çıkma durumu (ablative) eki 
ile yapılırş.

11. Yardımcı fiil olarak i- kullanılır. 

12. Ural-Altay dillerinin çoğunda olumsuz hareket için 
ayrı bir fiil vardır.

13. Soru eki bulunmaktadır.

14. Bağlar yerine fiil şekilleri kullanılır.

CEVAP E
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3. Finlandiyalı bir dil bilgini olan ve Grekçe ile bazı doğu 
dillerini öğrenen Matthias AlexanderCastrén, kısa 
süren hayatının neredeyse tümünü bu dilleri incele-
meye adamıştır. Castrén’in 1850 yılında yayımladığı, 
Türkçeye çevirisiyle Altay 

Dillerinde Zamir Ekleri (De affixispersonalibus lin-
guarum Altaicarum / Über die Personalsuffixe in den 
altaischen Sprachen, Helsingfors 1850) adlı doktora 
tezi olan bu çalışmarda, Ural-Altay dillerinin hepsine 
birden ‘Altay’ adını verir ve 5 gruba ayırır: 

1. Fin-Ugor 

2. Samoyed 

3. Türk-Tatar 

4. Moğol 

5. Tunguz dili 

Bir dil ailesine mensup diller arasında ortak olan unsur-
lardan biri de zamirlerdir. Buradan hareketle Castrén, 
eserinde, Fincedeki zamir sistemi ile diğer “Altay” dil-
lerindeki zamir sistemini karşılaştırmış, bu dil ailesine 
giren dillerde kişi zamirleri ve ekleri bakımından belli 
bir benzerliğin olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. 

CEVAP: B

4. • Söz başı ve içindeki a/e ünlüleri genelde yazıl-
maz. Aşağıda parantez içine alınmış olan ünlüler 
gibi: 

  d1 k1 = (a)d(a)k = “ayak” 

  r2 n2 = (e)r(e)n = “adamlar” 

 •  Söz sonundaki bütün ünlüler yazılır. 

 •  İlk hecenin düz ünlüsünden sonraki düz-dar ünlü-
ler genellikle yazılmaz 

 •  İlk hecenin düz ünlüsünden sonraki yuvarlak ün-
lüler genelde gösterilir. 

  I d1UK = ıduk = “kutsal, mukaddes” 

  k2l2Ü r2t2m = k(e)lürt(ü)m = “getirdim” 

 •  İlk hecenin yuvarlak ünlüsünden sonraki yuvarlak 
ünlüler genelde yazılmaz. 

  U l1 g1 = ul(u)g = “ulu, büyük” 

  k2 Ü ŋ l2 = köŋ(ü)l = “gönül” 

 •  Orhun yazıtlarında üst üste konulmuş iki nokta 
(:) dışında herhangi bir noktalama işareti kullanıl-
mamıştır. Bu işaret sözcükleri veya söz öbeklerini 
ayırmak için kullanılır fakat her sözcük sonunda 
kullanılmamıştır. Tek heceli veya çok kısa sözler 
genellikle kendinden 

sonra veya önceki sözcükle birlikte yazılır. 

CEVAP: D
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5. Orta Türkçe döneminin başlangıcından XV. yüzyıla 
kadar olan dönem içinde doğuda Harezm Türkçesi ve 
batıda Eski Oğuz Türkçesi (EAT) hâkim olmuştur. 

CEVAP: B

6. Uygurcada anlatı ve masallara Avdan veya çatik adı 
verilir. 

CEVAP: D

7. Atebetü’l-Hakâyık’ın dört nüshası bilinmektedir. Bu 
nüshalardan en iyi ve en eski tarihli olanı Semerkand 
nüshasıdır. 848 (1444) yılında Semerkand’da hattat 
Zeynelabidin tarafından kopyalanmıştır. Bu nüsha 
Uygur harfleriyle yazılmıştır. Ayasofya Kütüphanesi 
nr. 4757’de kayıtlı bir mecmuanın baş kısmında bulu-
nan Ayasofya nüshası ise, 884 (1480)’te Abdürrezak 
Bahşı tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. Metin, üst 
satırları siyah mürekkeple Uygur harfleri ve alt satır-
ları kırmızı mürekkeple Arap harfleriyle olmak üzere 
iki alfabeyle yazılmıştır. Topkapı Sarayı Kütüphanesi 
Hazine kısmı nr. 35552’de kayıtlı bulunan Topkapı Mü-
zesi nüshası Arap harflidir. Eserin dördüncü nüshası 
ise, Uzunköprü’de Seyit Ali’nin kitapları arasında bu-
lunmaktadır. Arap harfli olan bu nüsha baştan, ortadan 
ve sondan eksiktir. 

CEVAP: B

8. Çağatay Türkçesi metinlerinde ek fiilin öğrenilen geç-
miş zamanın çekiminde irmiş / imiş ve irken / iken bi-
çimleri kullanılmıştır. 

mülazimi irkendür

 Ek fiilin öğrenilen

  Geçmiş zamanı 

CEVAP: C
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9. ulayu “ve” 

ul+ : İsim kök 

a- : İsimden isim yapma eki 

-(y): Kaynaştırma ünsüzü 

-u: Zarf fiil eki 

iniygünüm 

ini(y) : Erkek kardeş 

+gün : Çokluk eki 

+üm : I. tekil kişi iyelik eki 

og(u)l : evlat 

+an : çokluk eki 

+ım : I. tekil kişi iyelik eki

CEVAP: D

10. Verilen cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı şöyledir: 

Bundan sonra unvanlı ve önemli kişilere şöyle diyerek 
sordu: “(insan) nasıl zenginlik, servet kazanmayı ister-
se (dilediğinden) çok olur?” 

anta ‘ondan’ 

a

+n : zamir n’si 

+ta: bulunma- çıkma durumu 

neçükin ‘nasıl, niçin’ < ne+çe+ök 

Pekiştirme edatı 

kangar+sar 

Şart eki 

at+lıg 

İsimden isim yapma eki 

CEVAP: B
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11. Çarh-nâme: Hoca Ahmet Fakih tarafından kaleme alı-
nan 100 beyitlik bir manzumedir. Kaside şeklindedir. 
Din ve tasavvuf konularında yazılmış öğretici mahiyet-
te bir eserdir. 

Fakr-nâme: Aşık Paşa tarafından kaleme alınan 160 
beyitlik mesnevi türünde bir eserdir. Dinî ve tasavvufi 
içerikli öğretici bir eserdir. 

İskender-nâme: Ahmedi tarafından kaleme alınan 
8000 beyitten fazla bir manzumedir. 1390 yılında ya-
zılmıştır. Mesnevi türünde bir eseridir. Eser, Büyük İs-
kender’in hayatı etrafında gelişen olayları destansı bir 
tarzda anlatılır. Türk Edebiyatının ilk manzum İsken-
der-nâme’sidir. İskender-nâme, daha önce birçok Fars 
şairi tarafından ele alındıysa da Ahmedî’nin bu eseri 
bir tercüme olmak-tan öte telife yakın bir özellik taşır. 

Çeng-nâme: Ahmedi Dâî tarafından kaleme alınan 
1446 beyitlik eser mesnevi türünde yazılmıştır. Bir 
Türk çalgısı olan çengin mahiyeti yer yer dinî, ahlakî 
ve tasavvufî motiflerle işlenir. Bu eser dâî’nin en özgün 
ve en güçlü eseri kabul edilmektedir.

Mi‘râc-nâme : Harezm- Altın ordu sahasına ait olan 
eser Dil, uslup ve işlediği konu bakımından Neh-
cü’l-Ferādis’e benzer. Miraç olayını anlatan anonim bir 
eserdir. Mirāc-nāme’nin Uygur harfleriyle yazılmış tek 
nüshası Paris Bibliothegue Nationale’de bulunmakta-
dır. Bu nüsha 1436’da Malik Bahşı tarafından Herat’ta 
istinsah edilmiştir. Bu sebeple XIV. yüzyılda yazıldığı 
tahmin edilmektedir. Osman Fikri Sertkaya eser üze-
rinde doktora çalışması yapmıştır. 

CEVAP: B

12. X. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan batıya göç eden 
Oğuzların, XIII. yüzyıldan itibaren kendi lehçelerine 
dayalı olarak Anadolu ve civarında kurup geliştirdikleri 
edebî yazı diline Eski Anadolu Türkçesi (=EAT) denil-
mektedir. XV. yüzyılın ikinci yarısına kadarki metinlerin 
dili bu şekilde adlandırılır. Bu terim yerine daha önce-
leri “Eski Osmanlıca” da kullanılmaktaydı. Daha sonra-
ları, Türkiye Türkçesinin tarihî şeklini temsil ettiğinden 
dolayı, “Eski Türkiye Türkçesi” denilmeye başlandı. 
Son yıllarda ise “Eski Oğuzca” terimi önerilmektedir. 

CEVAP: D
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13. Verilen metnin günümüz Türkçesi şöyledir:
Tanrı gibi gökte olmuş (yaratılmış) Türk Bilge Kağan, 
bu zamanda oturdum (tahta çıktım). Sözlerimi tama-
mıyla işit. Ve erkek kardeşim, oğullarım, birleşik bo-
yum (soyumsopum), halkım güneyde…

teŋri teg Edat

teŋride bolmış türük Sıfat Fiil

bu ödke İsim

tüketi eşidgil Zarf

CEVAP D

14. özüŋ : dönüşlülük zamiri almıştır.

alġıl : emir eki ile çekimlenmiştir.

sen ök : kuvvetlendirme edatı almıştır.

barça : eşitlik durumu ekini almıştır.

Verilen beyitlerde sıfat fiil ile çekimlenmiş herhangi bir 
sözcük yoktur.

CEVAP A

15. Fihi Mâ Fih “onun içindeki odur”,” ne varsa onda var” 
anlamlarına gelen eser Mevlana’nın bazı sohbetleri sı-
rasında sorulan sorulara verdiği cevaplara; tasavvuf, 
din, ahlak ve felsefe ile ilgili görüşlerini anlattığı dünya, 
insan ve şiir anlayışından söz ettiği konuşmalara yer 
verilmiştir. Ayrıca bu eser Sultan Veled ve müridleri 
tarafından tutulan notlar olup vâkıât (ders notları) tü-
rünün Anadolu’daki ilk örneğidir. 

CEVAP: C

16. Aykırılaşma: İki sesin ortak özelliklerinin artması an-
lamındaki benzeşmenin tersi olarak görülebilecek bir 
ses olayıdır. İki sesin ortak özelliğinin azalması aykı-
rılaşma olarak adlandırılır. Aynı durum kaynaklarda 
benzeşmezlik ve disimilasyon terimleriyle de gösteri-
lir. Ortak özelliklerin azalması kısmen olabileceği gibi 
tamamen farklı bir sese dönüşme şeklinde de ortaya 
çıkabilir. Türkiye Türkçesinde benzeşmeye göre az 
görülür. Farklılaşmanın ses tekrarından kaçınmak, 
tekdüzeliği önlemek, hecelemeyi kolaylaştırmak gibi 
nedenlerinden söz edilebilir:

Eski Türkçe Günümüz Türkçesi 
tepme tekme 
derşür- devşir-

aşçı ahçı 



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 1

Alıntı sözcüklerin Türkçeleşme sürecinde de az sayı-
da aykırılaşma örneğine rastlanır: 

Orijinal biçim Günümüz Türkçesi 
attar aktar 

muşamma muşamba 

bādincān patlıcan 

tennūr tandır 

kınnap kırnap 

CEVAP A

17. Oluşum Yerlerine Göre Ünsüzler:
Ünsüzlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler-
den birisi, oluşum noktasıdır. Bununla, bir ünsüzün 
çıkarılması sırasında ciğerlerden gelen havanın en-
gellenmesinin ses aygıtının hangi bölgesinde, yani 
boğumlanmanın söyleyiş organlarının neresinde ger-
çekleştiği kastedilmektedir. Telaffuz organlarında ses-
lerin oluşmasında önemli rolü oynayan belli noktalar 
vardır. Bunlara kaynaklarda boğumlanma noktaları 
denilmektedir. Ünsüzlerin oluşumuna en az iki organ 
katılır.

Çift Dudak Ünsüzleri: Havanın dudakların kapan-
ması sonucu engellenmesiyle oluşan ünsüzlerdir. Çift 
dudak ünsüzleri /b/, /p/, /m/’dir.

Diş-Dudak Ünsüzleri: Havanın üst dişlerle alt dudak 
tarafından engellenmesi sonucu oluşan seslere denir: 
/f/, /v/ sesleri Türkçedeki diş-dudak ünsüzleridir.

Dil Ucu-Diş Ünsüzleri: Dil ucunun dişlerin arkasına 
değmesi sonucu oluşan seslerdir: /d/, /n/, /s/, /t/, /z/ 
sesleri Türkçenin dil ucu-diş ünsüzleridir.

Diş Eti-Damak Ünsüzleri: Dil ucunun diş etine değ-
mesi ile oluşan seslerdir: /c/, /c/, /j/, /ş/ sesleri bu grup-
taki seslerdir.

Ön Damak Ünsüzleri: Dilin on tarafının on damağa 
doğru kabararak, havayı engellemesiyle oluşan sesle-
re denir. /g/, /k/, /l/, /r/, /y/ sesleri bu gruba girer. Bun-
ların aslında dil-ön damak ünsüzleri olarak adlandırıl-
maları gerekir. Ancak on damak ünsüzleri adı yaygın 
olarak kullanılmaktadır.

Art Damak Ünsüzleri: Dilin arka tarafının kabarıp 
yumuşak damakla birlikte soluğu engellemesi sonucu 
oluşan /g/, /ğ/, /k/, /l/ sesleri bu gruba dahildir.

Gırtlak Ünsüzleri: Soluğun gırtlakta bir tıkanmaya 
uğramasıyla çıkarılan seslere denir. Standart dilde sa-
dece /h/ sesi bu tanıma uyar.

CEVAP D
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18. Sözcük sonlarında yer alan süreksiz sert ünsüzlerden 
“p, ç, t, k” sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde 
süreksiz sert ünsüzlerin yumuşayarak “b, c, d, g “ses-
lerine dönüşmesi olayına “ün süz yumuşaması” denir. 
Ünsüz yumuşamasına “ünsüz değişimi” de denmek-
tedir. 

ekmek+i > ekmeği, sokak+a > sokağa harç+ı > har-
cı, yurt+u > yurdu, kitap+ın > kitabın art +ı > ardı, ya-
maç+ı > yamacı, kalp + i > kalbi, renk+ > rengi 

Ancak bu kurala uymayan bazı sözcükler vardır: 
a) Tek heceli sözcüklerden birçoğu: 
 İlk-i > İlki Kat-a > Kata Saç-ı > Saçı 

b) Türkçeye yabancı dillerden gelen sözcükler: 
 millet + i - > milleti hukuk + u - hukuku devlet + in — 

> devletin 

c) Özel isimlerdeki ünsüz yumuşaması yazıda 
gösterilmez: İzmit + e > İzmit’e Gölcük + ü > 
Gölcük’ü, Ahmet + i > Ahmet’i

d) Sözcük sonlarındaki yapım ve çatı eki “-t” ünlü-
lerle karşılaşınca yumuşamaz. Konut-u, taşıt-a, 
Korkut-un..

C şıkkındaki sarp sözcüğü de ünlü yumuşamasına uğ-
ramayan sözcüklerdendir. 

CEVAP: C

19. Kültür ve medeniyetlerin nasıl oluştuğu ve geliştiği, 
dünya üzerindeki kültür ve medeniyetlerin benzer ve 
farklı oluşlarının nedenleri açıklamak için ortaya atı-
lan Gelişme kuramının temsilcisi Edward Tylor’dur. Bu 
kurama göre insan ruhu her yerde bir ve aynıdır. Bun-
dan dolayı farklı toplumlarda benzer ürünler ortaya 
çıkmıştır. Bu duruma en güzel örnek, Dede Korkut Ki-
tabı içinde bulunan “Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek” ve 
“Basat’ın Tepe Gözü Öldürmesi” anlatmaları ile Yunan 
destanları “İlyada ve Odysseia’’nın bazı bölümlerinin 
birbirine benzemesidir. 

CEVAP: A
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20. Âşıklar tarafından ortaya konulan ve insan hayatının 
ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar olan saf-
haların yaş kademelerine göre konu edildiği destan-
lara “yaşname” denir. Verilen beyitler incelendiğinde 
“yaşname” türünde yazılmış bir destandan alındığı 
görülmektedir. 

CEVAP: D

21. Türk halk hikâyeleri konularına göre şöyle tasnif edilir: 

1- Kahramanlık hikâyeleri 

 Köroğlu ve kolları, Celali Bey ve Mehmed Bey, 
Kirman Şah, Eşref Bey 

2- Dini- Hâmasi hikâyeler 

 Hz Ali Cenkleri, Hamzanâme, Batdal Gazi, Ebu 
Müslim Cenkleri 

3- Dini-içtimai, ahlaki hikâyeler 

 Kesik Baş, Geyik Hikâyesi, Güvercin Hikâyesi, 
deve Hikâyesi, Ejderha Hikâyesi vb. 

4- Aşk Hikâyeleri 

Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Âşık Garip, Tahir ile 
Zühre vb.

CEVAP: E

22. XVI. yüzyılda yaşayan Güvâhi’nin öğüt verici sözleri-
ni içine alan Pendnâme adlı eserinde üç Nasreddin 
Hoca fıkrasına (Aklı yoktu ki..., Ye kürküm ye, Peşin 
parayı gördün de...) yer verilmiştir. 

CEVAP: B

23. Halk hikâyeleri ister yazılı, ister sözlü kaynaklardan 
alınsın iki temel kısımdan oluşur. 

 A. Manzum Kısımlar 

 B. Mensur Kısımlar 

 A. Manzum Kısımlar 

Bu bölümde hikâye değişmez. 

Fasıl kısmında halk şiirinin değişik türlerinden örnekler 
görülür. 

Bunlar; 

 1- Divan(Divanî) 

 2- Tecnis 

 3- Tekerleme 

 4- Koşma 

 5- Destan 

 6- Muamma 

CEVAP: E
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24. Verilen bilgi Dede Korkut Kitabının giriş bölümünden 
alınmıştır. 

CEVAP: C

25. Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Göl ortasında ağa-
cın kabuğunda yalnız başına oturan çok güzel bir kız 
gördü. Gözleri gökten daha uçuk mavi, saçları ırmak 
gibi dalgalı, dişleri inci gibi beyaz idi… Oğuz Kağan 
onu görünce aklı başından gitti; sevdi ve aldı. Günler-
den ve gecelerden sonra kız, üç erkek çocuk doğur-
du. Birincisine Gök, ikincisine Dağ, üçüncüsüne Deniz 
adını koydular. Bundan sonra Oğuz Kağan büyük bir 
şölen verdi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra yap-
tırdı. Türlü yemekler, türlü şaraplar, tatlılar ve kımızlar 
yediler içtiler. Şölenden sonra Oğuz Kağan Beylere bu 
buyduğu söylemiştir. 

CEVAP: C

26. Sözlü kültür ortamında yaratılan ve sözlü edebiyat 
geleneğinin bir türü olan efsane “Gerçek veya hayalî 
muayyen şahıs hadise veya yer hakkında gerçek ol-
duğuna inanılarak anlatılan hikâye”ye denir. Anlatılan 
bu efsaneye baktığımızda köyün adı, köye yakın bir 
yerde insan şeklinde benzeyen iki kayanın oluşum ne-
deni ile açıklanabilir. 

CEVAP: C

27. Dede Korkut hikâyeleriyle, halk hikâyeleri arasındaki 
bir başka benzerlik de antlarda karşımıza çıkmaktadır. 
Dede Korkut hikâyelerinde çeşitli ant örnekleri vardır. 
Bunlardan birisi de kız ve erkek kahramanın uyuma 
saatinde aralarına kılıç koyup yatmalarıdır. Dede Kor-
kut hikâyelerinin Uşun Koca Oğlu Segrek hikâyesinde 
görülmektedir. Araya kılıç koyarak yatma şeklindeki 
ant, destanların yanı sıra masal ve halk hikâyelerinde 
de görülmektedir. Şah İsmail, Kirmaşah, Yaralı Mah-
mut gibi hikâyelerde de yolculuk sırasında uykuları 
geldiğinde aralarına kılıç koyarak yatarlar.

CEVAP D

28. Menkibeye göre Mehmet Seyranî 15 yaşında iken ba-
basının imamlık yaptığı camide, “pir elinden Hak bâ-
desi içmiş”tir. Bu bâde içiminden sonra Seyranî adını 
tapşırmıştır. Yûnus Mektebi’nin bir müntesibi olan âşık 
taşlamalarıyla ün kazanmıştır. 

CEVAP: D
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29. Bağlama-Muamma
Âşık karşılaşmalarında en önemli bölümlerden biridir. 
İki âşık birbirlerini dinî tasavvufî ve İslâmî menkıbeler 
konusunda sınarlar. Bu bölümde çok kere zor ayaklara 
da başvurulur. Âşıklar birbirlerini hem bilgi hem de sa-
nat yönünden zorlarlar. Bağlama, muamma adıyla da 
anıldığı için âşıklık geleneğinde yer alan askı-muam-
ma ile karıştırılmaktadır. Askı şeklindeki muammalar 
daha çok anonim bilmece karakterindedir. Soruların 
cevapları canlı veya cansız cisimlerdir. Bağlama gru-
buna giren muammalar ise iki âşığın birbirinin bilgisini 
ve sanattaki hünerini yoklama esasına dayanmakta-
dır.

CEVAP B

30. Yaralı Mahmut hikâyesi sadece Türkiye’de bilinmek-
tedir. Hem sözlü hem de yazılı kaynaklarda nüshaları 
mevcuttur. 

Devrin padişahı muhteşem bir saray yaptırır. Sarayın 
güzelliğini gören halk onun büyük bir eksikliğinin ol-
duğunu söyler bu da Gence Padişahının hazinesinde 
olan “çamçırak” taşlarıdır. Padişah bu taşları getirebi-
lecek bir yiğit arar. Bu haberi duyan Mahmut bu işe ta-
lip olur. Gence ordularıyla savaşan Mahmut çamçırak 
taşlarını padişaha getirir. 

CEVAP: A

31. Şair, zenginlik peşinde koşanlara hitap ederek, “kıya-
met gününde sizden altın, gümüş isteyeceklerini san-
mayın, hiçbir faydası olmayacak o kıyamet gününde 
“kalb-i selim” isterler” demektedir. Beyitte “O gün ki ne 
mal fayda verir ne de oğullar. Ancak Kalb-i Selim ile 
gelenler müstesna” ayetinde iktibâs vardır. 

CEVAP: B

32. Beytin dil içi çevirisi şöyledir: Melek, onun önünde 
giden bir seyis olsa yeridir; güneş, onun altın nalına 
yüzünü sürse layıktır. Gâşiyedar, seyis anlamının ya-
nında divan şairleri tarafından Cebrail içinde kullanıl-
mıştır. İkinci mısrada güneş ile atın arasında kurulan 
biçimser benzerliğe, nalın altın sıfatı sayesinde renk 
ortaklığı da katılmıştır. Bütün bu övgüler, at aracılığıyla 
binicisine yöneliktir. 

CEVAP: B
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33. Verilen beytin günümüz dil içi çevirisi şöyledir:
Ey aşkının gam okunu dostlarının sinesine atan, kir-
piklerinin hançerini canlar saf saf diziliş bizi öldürsün 
diye bekliyorlar.

CEVAP: B

34. Verilen beyitler kıyafetnâme türünde yazılmış bir mes-
neviden alınmıştır. Edebiyatımızda Kıyafetnâme türü-
nün ilk manzum örneği Hamdullah Hamdi vermiştir. 
Aruzun “failatün mefailün fa’lün” kalıbıyla yazılmış bu 
eseri Katib Çelebi, Hamdullah Hamdi’nin İmam Şa-
fii’den tercüme ettiğini söylemektedir. 

CEVAP: C

35. Fuzuli’ ye ait bu beyitler kıt’a nazım şekliyle yazılmış.
Felsefi konuların işlendiği bu beytin vezni fe’ilâtün 
(fâ’ilâtün), fe’ilâtün , fe’ilâtün, fe’ilün (fa’lün), kafiyesi 
düzeni de “xa xa “dır 

CEVAP: B

36. Beyitlerin alıntı yapıldığı mesnevi “Yusuf u Züleyha” 
dır. Yusuf bir gece rüyasında güneş ve ayın on bir 
yıldızla birlikte kendisine secde ettiği rüyasını baba-
sına anlatmasını ve babasının bu rüyadan kimseye 
bahsetmemesi gerektiğini konusunda uyarması ancak 
kardeşleri tarafından bu durumun öğrenilmesi sonucu 
Yusuf’u kuyuya atmalarının anlatıldığı bu beyitler “Yu-
suf u Züleyha” mesnevisinde geçmektedir. 

CEVAP: E

37. Her beytinin iki mısra arasına aynı vezin ve kafiyede 
üçer mısra eklenerek yapılan bir tahmis biçimi vardır. 
Bu yöntemle yapılan tahmîslerde her bendin ilk ve son 
mısraı tahmis edilen gazele, aradaki üç mısra da tah-
misi yapan şaire aittir. Bu tahmislere tahmîs-i mutar-
raf, yapılan işleme de taştîr (= teştîr) denir. Nedîm bu 
tahmisinde XVII. yüzyıl şairlerinden Nedîm-i Kadîm’in 
5 beyitlik bir gazelini alarak bu gazelin her beytinin iki 
mısraı arasına aynı vezin ve kafiyede üçer beyit ek-
lemiş ve gazeli beş bendli bir mutarraf tahmîs hâline 
getirmiştir. Tahmisin vezni mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’i-
lündür.

CEVAP: A
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38. Beytin dil içi çevirisi; şiir, kulağa hoş gelmelidir ki ez-
berlenebilsin. Kulağa hoş gelen şiiri sadece insan de-
ğil, melekler bile ezberler. Nâbî’ye göre, şiir sanatında 
başarılı olmanın kıstaslarından biri de onun okuyup 
dinleyenlerce beğenilmesi, insanlar, hatta melekler ta-
rafından ezberlenmesidir. 

CEVAP: C

39. Bugünkü bilgilere göre Anadolu’da yazılan ilk Hüsrev-i 
Şirin’i yazan Fahri Türkçe yazmaya özen göstermiş. 
Tercüme yaparken Arapça ve Farsça kelimeleri Türk-
çeleri ile tercüme etmiştir. 

CEVAP: B

40. Kafiye-i mücerrede, sadece revînin tekrarlanmasıyla 
meydana gelen kafiye çeşididir. B seçeneğindeki kafi-
ye sadece revî harfi ile yapılmıştır. Revî harfi s’dir. Bu 
harften önce gelen harflerde bir tekrar yoktur.“gelir” ke-
limesi ise rediftir. Kafiye-i mürekkebe birden fazla ses 
benzeşmesinden meydana gelen kafiyelerdir. Bu kafi-
yede revî dışında ridf,(Revîden önceki “elif(â),vâv(û), 
ye(î)) kayd(Revîden önce gelen ve kendisinden kısa 
ünlü bulunmaya sakın sessiz harf) ve te’sis (Revî ile 
arasında hareketli bir ünsüz olan elif)adı verilen kafiye 
harflerinden birinin tekrarıyla yapılan kafiyedir. A, C,D, 
E seçeneklerinde Kafiye-i mürdefe vardır. Bu beyitler-
de revîden önce ridf(â,û,î) harfleri vardır. 

CEVAP: B

41. Muzâri sözcük anlamıyla

“benzeyen, ortak” demektir.

Mef ûlü fâilâtün mefûlü fâilâtün

__ _ . /_ . _ _/ _ _ ./ _ . _ __

Müstef’ilün feûlün müstef’ilün feûlün

__ _ ./ _ . _ _/ _ _ ./ __ . _ _

CEVAP: A

42. Serbest müstezat nazım şeklinin Servetifünun döne-
minde Divan şiirindeki müstezat nazım şeklinin değiş-
tirilmesiyle ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu yeni 
şekil, Servetifünun şairleri ve II. Meşrutiyet döneminde 
özellikle Ahmet Haşim’in elinde şiirde şekil serbestliği-
ne giden yolu açmıştır. Tevfik Fikret’e ait “Ey Kız” şiiri 
edebiyatımızda serbest müstezat nazım şeklinin ilk 
örneğini oluşturmaktadır.

CEVAP: B
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43. Şinasi’nin Fransız kültürü etkisiyle şiirlerin altına “li-
san-ı avam üzre” (halk diliyle), “Safi Türkçe” (yalın 
Türkçe) gibi ifadelerle Türk şiirini ilk defa eski şekiller-
den çıkarmıştır. 

CEVAP: C

44. Ziya Paşa’nın şiirinin en özgün yanlarından biri; es-
kilerin sövgüye dayalı hiciv üslubundan farklı olarak 
yergiye dayalı seviyeli, temiz ve nazik bir hiciv üslubu 
geliştirmesidir.

Ayrıca hakimane üslubun da en güzel örneklerini ver-
miştir.

Bu bakımdan Ziya Paşa, özgün bir yere sahiptir diye-
biliriz. Bu bağlamda o hikmet, fikir, mesel şairi olarak 
ünlenmiştir.

Birçok beyti ya da mısrası günümüzde bile atasözü 
niteliğinde birer vecize olarak bilinmektedir.

CEVAP: D

45. Fecriâti topluluğu içinde tiyatro türünde en başarılı 
sanatçı Müfit Ratip’tir. Döneminde tiyatroda teknik ba-
kımdan en iyi eserleri ve tiyatro ile ilgili eleştirileri o 
yazmıştır. 

Eserleri 

Oyun: Safiyede, Zincir Bir Buhran, Kadın Pençesi 

CEVAP: A
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46. PEYAMİ SAFA
 • Sanat kaygısı ile yazdığı eserlerinde kendi ismi-

ni kullanan Peyami Safa, para kaygısıyla yazdığı 
sıradan yazılarda annesi Server Bedia’nın ismin-
den esinlenerek oluşturduğu “Server Bedii” tak-
ma adını kullanır. Bu adla kaleme aldığı “Cingöz 
Recai” adındaki polisiye dizi romanları çok büyük 
ilgi görür. Ayrıca yine bu isimle yazdığı “Cumba-
dan Rumbaya” ve “Selma ve Gölgesi” adlı roman-
ları da oldukça dikkat çeker.

 • “Fatih-Harbiye”de Doğu-Batı çelişkisini oldukça 
etkileyici bir dille anlatır. Peyami Safa, eserde, 
mesleğinin getirdiği ustalığın etkisiyle psikolojik 
tahlillerde oldukça başarı gösterir.

 • “Sözde Kızlar” romanında mütareke yıllarındaki 
ahlaki bozukluklara yönelir. 

 • “Matmazel Noralya’nın Koltuğu” yapıtında da 
mistisizmi ön plana çıkarır. 1949’da yayımlanan 
bu eserinde tıp öğrenimi sırasında bunalıma gi-
rip felsefeye yönelen ve bunun sonucunda misti-
sizmde karan kılan bir genci anlatır.

 • Otobiyografik roman özelliği taşıyan “Dokuzun-
cu Hariciye Koğuşu” romanında kendi haya-
tının bir bölümünü anlatır. Roman, anlatımdaki 
yalınlık, psikolojik çözümlemelerdeki başarı ve 
gerçekçi betimlemelerle de ön plana çıkar.

CEVAP: C

47. Ziya Gökalp gibi Ömer Seyfettin de Türk destanlarını 
nazma çekmiştir. “Yeni Gün’de Ergenekondan çıkışı; 
“Kırk Kız” da Kırgızların varoluşunu; Köroğlu Kimdi?” 
de Köroğlu’nun gerçek kimliğini anlatır. Altun Işık, Ziya 
Gökalp’a ait bir eserdir. 

CEVAP: E

48. Edebiyatı Cedide sanatçıları içerisinde mensur şiir 
kaleme alan yazarlardan biri olan Hüseyin Cahit Yal-
çın’dır. Muhteva, dil ve yapı bakımından hikâyelere 
yaklaşan bu mensur şiirleri kötümser bir hayat görü-
şüyle yazmıştır.(Kaynak: Türk Edebiyatında Mensur 
Şiir Literatürü- Cafer Garipen) 

CEVAP: E
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49. Tanzimat döneminde “sebk-i hindi” ekolünü devam et-
tiren topluluk Encümen-i Şuarâ’dır. Bu topluluğa üye 
olan kişiler her salı Hersekli Ârif Hikmet Bey’in evinde 
toplanmışlardır. Klasik şiir zevkinin hâkim olduğu mec-
lise eski şiir geleneği içindeki devrin öne çıkan şairleri-
nin yanı sıra genç şairlerde katılmıştır.

CEVAP: B

50. Verilen şiir incelendiğinde Garipçilerin özelliklerinden;

 _ Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmaları,

 _ Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışma-
ları,

 _ Vezin ve kafiyeye karşı çıkmışları,

 _ Mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkıp; yalnızlığa 
önem vermeleri çıkarılabilir. 

Ancak verilen metinden yaşama sevinçlerini fazlasıyla 
şiire yansıtmaları söz konusu değildir.

CEVAP: C

51. Eleştirilerinde özellikle Marksist vurguları ön plana 
çıkaran Cemal Süreya, Turgut Uyar, Adnan Binyazar, 
Rauf Mutluay, Muzaffer Erdost gibi izlenimci özel eleş-
tiriyi devam ettiren sanatçılara karşı milli-manevi de-
ğerleri ön plana çıkararak eleştiri yazanlar; Nihat Sami 
Banarlı, Ahmet Kabaklı, Orhan Şaik Gökyay, Mehmet 
Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, 
İlhan Geçer, Beşir Ayvazoğlu, Rasim Özdenören. 

CEVAP: E

52. Parçada tanıtılan sanatçı Sevinç Çokum’dur. 

Çırpıntılar’da parçalanmış aileleri ve göç dramını 
Avustralya’da ayakta kalmaya çalışan bir ailenin se-
rüvenini; Deli Zamanlar’da aynı apartmanı paylaşan 
dostların birbirine yabancılaşmalarını; Gül Yüzlüm’de 
köyden kente çalışmak için göç eden dul bir kadının 
karşılaştığı zorlukları; 27 Mayıs askeri darbesinin bir 
fon olarak kullandığı“Karanlığa Direnen Yıldız” Sevim 
Çokum’a aittir. Azap Topraklar Emine Işın Öksüz’e ait 
bir eserdir. 

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 1

53. E seçeneğinde verilen;

“İlk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni Yalan Zamanlar-
da kadın duyarlığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlâkî 
değerler karşısındaki özgürlük sorunlarını ve erkekler-
le olan ilişkilerini yalın, akıcı ve dilsel bir oyun haline 
getirdiği şiirsel üslupla anlatır. “bilgi İnci Aral’a aittir.

CEVAP E

54. Garip’le başladığı şiir çevresini genişleterek 1945’ten 
sonra yeni şiirle temasa geçen Atıf Ceyhun Kan-
su, sanatını evrensel insan tecrübesiyle bütünleşti-
rir.1960’tan sonra yazdığı Yurdumdan, Bağımsızlık 
Gülü, Sakarya Meydan Savaşı ve Buğday, Kadın, 
Gökyüzü kitaplarıyla Anadolu insanının dünyasını 
yansıtmıştır. 

Şiir kitapları: Çocuklar Gemisi, Yanık Hava, Haziran 
Defteri, Bağımsızlık Gülü 

CEVAP: A

55. Necati Cumalı’nın “Tütün Zamanı” romanı İzmir’in 
Urla ilçesindeki bir köyde geçen bir aşk öyküsünü 
konu edinmektedir. Roman, tütün ekme ve topla-
ma zamanına denk gelen bu aşk öyküsü çerçeve-
sinde Ege köylülerinin tarıma dayalı yaşamı, imece 
usulleri, gelenek görenek ve içtimai hayatlarını ele 
almaktadır.

CEVAP C

56. Edebî Kişiliği: Toplumcu roman ve hikâye yazarların-
da olan Sadri Erdem, eserlerinde ağa-tüccar sömürü-
sünü, fabrika-işçi ilişkisini, bürokrasinin halk üzerinde-
ki baskısını anlatmıştır. 

Eserleri: 

Roman: Çıkrıklar Durunca, Bir Varmış Bir Yokmuş, 
Düşkünler, Yol Arkadaşları 

Öykü: Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı İndir Bacayı 
Kaldır, Korku, Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu 

Gezi: Ankara-Bükreş, Bir Vagon Penceresinden 

Deneme: Fikir ve Sanat 

CEVAP: E

57. Realistler, duyguların aldatıcı tarafına dikkat çekerek 
eserlerine duygu ve düşüncelerini katmazlar. Yazar, 
olaylar, mekân ve kahramanlar karşısında tarafsızdır.

CEVAP: B
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58. 1980 sonrasında yazılan şiir, bazı edebiyat çevrelerin-
de kayıp dönem olarak adlandırılmaktadır. 2000’li yıl-
lara değin süren sessizlik ve şiirdeki hareketsizlik, bir-
çok kesimi bu dönem edebiyatını yok saymaya itmiştir.

Bu dönemde Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Se-
dat Umran, Seyhan Erözçelik, Lale Müldür, Ahmet Er-
han ve Küçük İskender gibi şairler şiirin hareketliliğini 
sağlamışlardır.

1980 Sonrası Şiirin Özellikleri:

 _ Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır.

 _ 1980 şairleri için ortak bir anlayıştan çok, grupların 
ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edi-
lebilir.

 _ Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiiratı ve Sombahar 
gibi dergiler bu dönemde etkilidir.

 _ İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde olduğu gibi 
ideolojiyi şiirlerinde öncelikli bir öğe olarak görme-
mişlerdir.

 _ Düz yazıya yaklaşan bir üslupla, anlatmaya imkân 
veren temaları da şiirlerinde işlemişlerdir.

 _ İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem ver-
meleri bakımından İkinci Yeni’yle yakınlıkları var-
dır.

Soruda verilen V. metin Mehmet Akif Ersoy’a aittir.

CEVAP: E

59. Cengiz Aytmatov’un Kırgızistan milli yazarı seçilme-
sinden sonra yazın hayatında hikâyecilikten roman 
yazarlığına bir kayma yaşanır. İlk romanı olan “Toprak 
Ana” 1963’te yayımlanır. Bunu “Elveda Gülsarı”, “Kı-
zıl Elma”, “Beyaz Gemi”, “Sultanmurat” ve “Gün Olur 
Yüzyıl Olur” eserleri izler. “Elveda Gülsarı” romanı 
yayımlandığında büyük bir heyecan oluşturur. Cengiz 
Aytmatov, bu eserinde yalnız insanların değil hayvan-
ların psikolojisini de başarıyla anlatır.

CEVAP: B
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60. Henüz on dört yaşındayken yazarlık hayali kuran Ste-
inbeck, hem Amerika’nın hem de tüm dünyanın top-
lumcu, gerçekçi ünlü roman ve öykü yazarları arasın-
da yer alır. Yazınsal faaliyetlerinde tiyatro önemli bir 
yer tutar. Natüralizmin etkisinde olan John Steinbeck, 
eserlerinde yoksul kesimlerin, işçilerin problemlerine 
eğilir. California çevresi eserlerinde geniş yer tutar. 
Toplumsal gerçekçiliği ayrıntılı bir gözleme dayandırır. 
Tamamıyla gerçekçi bir yaklaşımla eserlerini kaleme 
alır.

“Bitmeyen Kavga” kitabında tarım işçilerinin greve 
gitmelerini konu edinir. Bunları greve teşvik eden iki 
Marksist fikirli işçiden genişçe bahseder. Marksist bir 
bakış açısının egemen olduğu bu eserde John Ste-
inbeck, Amerikan çalışma sistemine ciddi bir eleştiri 
getirir.

“Fareler ve İnsanlar” eseri ona büyük ün kazandırır. Bu 
ünlü eseri, hem roman hem de tiyatro tekniğiyle yazıl-
mıştır. İki göçmen işçinin karmaşık ilişkileri, bunların 
yaşadığı ağır şartlar bu eserle dile getirilir.

“Gazap Üzümleri” romanı Steinbeck’e Pulitzer Ödü-
lü’nü getirir. Tarımdaki hızlı kapitalist süreç bu eserin-
de anlatılır. Bu eseri 1940’ta sinemaya uyarlanır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra romanlarında ideolojik 
unsurlar ön plana çıkmaya başlar. Sonraki yıllarda ise 
politikadan uzak duygusal tarafı ağır basan eğlendirici 
yapıtlara yönelir.

Pulitzer Ödülü sahibi bir yazar olan John Steinbeck, 
1962’de de Nobel Ödülü alır.

Eserleri
 _ Fareler ve İnsanlar

 _ Gazap Üzümleri

 _ Sardalya Sokağı

 _ Kenar Mahalle

 _ Bitmeyen Kavga

 _ Acı Hayatlar

 _ Cennetin Doğusu

 _ İnci

 _ Al Midilli

 _ Ay Battı

CEVAP: B
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61. Şiirde ölçü kafiye ve dörtlük uygulamasına karşı çıkan, 
şiirde şairanelik ve mecazlı söyleyişi kabul etmeyen 
Garip akımının temsilcilerinden biri olan Orhan Veli’ye 
ait bu şiir, Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları 
belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Ka-
zanımları için uygun bir şiir değildir.

CEVAP: E

62. Türk edebiyatında eski-yeni tartışmasında eski ede-
biyat taraftarlarının öncüsü olmuştur. Gelenekçi şiir 
anlayışının temsilcisi olan Muallim Naci Recaizade 
Mahmut Ekrem’le girdiği kafiye tartışmasıyla tanınır. 
Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı “göz için 
uyak” anlayışını benimsemiştir. Muallim Naci eski-yeni 
tartışmalarından “Demdeme” başlıklı yazılarında Re-
caizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme”lerine karşılık 
görüşler beyan eder. Bu tartışmaya “abes-muktebes” 
tartışması da denmiştir.

CEVAP: C

63. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. 
Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrenci-
leri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, tek tip 
bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek 
uygun değildir. Öğrencinin akademik gelişimi tek bir 
yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.

CEVAP: D

64. John Donne’nin “Pire”(the Flea) adlı şiirinden alınan 
bu metnin anlatımı “ironik anlatım”dır. 

Bu şiir, platonik aşk ve iffet kavramlarını haddinden 
fazla önemseyip abartan, tabir caizse pireyi deve ya-
pan (!) o devrin tutucu anlayışlarına karşı söylenmiş 
bir şiirdir. 

Donne’ın bu şiirinde geleneksel aşk şiirleriyle alay etti-
ği, o zamana dek kutsanmış bir tema olan aşkı anlatır-
ken, gayet alakasız bir imge (pire) kullandığı ve bu yol-
la iffet ve onur kavramlarını tartışmaya açtığı görülür. 

Edebiyatımızda ise bu tür şiirlere Garip akımının ön-
cülerinden olan Orhan Veli Kanık’ın Bedava şiiri örnek 
olarak gösterilebilir. 

CEVAP: B
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65. Hâkim (İlahi-Tanrısal Olimpik) Bakış Açısı 

Anlatıcı olayların içerisinde yer almaz. 

Anlatıcı olaylara dışarıdan, müdahale etmeden, geniş 
bir perspektiften bakar. 

Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısıdır. 

Anlatıcı kişilerin zihinlerinden geçenleri, geçmişte ya-
şadıklarını, en gizli mahrem bilgilerini bile bütün ayrın-
tısı ile bilir. 

Anlatıcı, olayları anlatır, istediği yerleri özetler. 

Bu durumda anlatıcı, kahramanlardan daha fazlasını 
bilir. 

Anlatıcı olaylara tam olarak hâkim olduğu için olayları 
yorumlama gücü diğerlerine göre daha güçlüdür. 

Üçüncü ağızdan anlatım vardır. 

CEVAP: C

66. Hakan Öğretmenin dersinde kullanmış olduğu teknik 
istasyon tekniğidir. 

CEVAP: E

67. Öznel-izlenimci eleştiriyi devam ettirenler genellikle 
ele aldıkları metin konusunda kendi duygu ve düşün-
celerini ifade etmekten, kişisel kesin yargılar vermek-
ten kaçınmazlar. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatın-
da öznel eleştiri anlayışıyla dikkat çeken ilk isim olan 
Nurullah Ataç’tır. Ataç eleştiri üzerine yapmış olduğu 
çalışmalarla eleştirinin bağımsız bir alan olmasını sağ-
lamıştır. 

Ahmet Haşim’in Göl Saatleri şiir kitabı üzerine yazmış 
olduğu yazısının bir bölümünden alınan bu metin öz-
nel-izlenimci anlayışla değerlendirilmiştir. 

CEVAP: C

68. Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen, öğrencilerinin bol 
bol örnekler üzerinde çalışmalarını sağlayarak tüme-
varım yaklaşımını kullanır. Yani öğretmen dersi örnek-
ten genel bilgiye doğru işler. Buluş yoluyla öğretme, 
düşünce yeteneğini geliştirmede kullanılan yaklaşım-
dır. Öğrenci, örneklerden yola çıkarak soyut kavram 
olgu ve düşünceye kendisi ulaşır. 

CEVAP: B
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69. Ömrümde Sükût, Cahit Sıtkı Tarancı’nın 1933’te ya-
yımlanan ilk şiir kitabıdır. Necip Fazıl Kısakürek tesiri 
altındaki bu şiirlerde, Fransız şiirinin tür ve biçim etkisi 
görülmekte ve Tarancı’nın çocukluk anıları, özlemleri, 
içinde yaşadığı zamanın kişisel bunalımları ele alın-
mıştır. Şairin lise yıllarında yazdığı ve Akademi, Muhit 
ve Galatasaray dergilerinde neşrettiği bazı şiirleri de 
içinde barındıran kitap, yedi bölüm hâlinde 21 şiiri ih-
tiva etmektedir.

CEVAP: B

70. Öğretmen metni okumadan önce öğrencinin dikka-
tini çekme ve ön bilgilerini harekete geçirmek için 
sorular sormuştur. Bu amaçla metnin başlığından ve 
görsellerinden hareketle tahmin etme soruları, ön bil-
gilerini harekete geçirir. Bu uygulama öğrencileri gü-
dülemekte, dikkati metne yönlendirmekte ve seçmeli 
okuma becerilerini geliştirici olmaktadır.

CEVAP: A

71. Örnek olay Güdümlü yazma

Balık kılçığı Eleştirel yazma

Beyin fırtınası Yaratıcı yazma

Altı şapka Duygulardan hareketle yazma

CEVAP: D

72. İşçi ve köylü sınıflarının ezilmesine karşı olan, bu sos-
yal sınıfların liderliğinde yapılacak bir devrimi ve daha 
sonrasında yaratılacak komünist bir rejimi savunan 
yazarlar, eserlerinde de genellikle bu sınıfları konu alır. 
Bu nedenle, yoksulluk, ağır çalışma koşulları, hastalık, 
işçilerin uğradığı haksızlıklar, köylülerin yorucu günlük 
yaşantıları gibi konular, Toplumcu Gerçekçilik akımı-
nın en sık değindiği temalar arasında yer alır.

Türk Edebiyatı’nda özellikle 50’li ve 60’lı yıllarda çok 
etkili olan bu anlayışta eser veren başlıca yazarlar ise 
şunlardır: Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Samim Koca-
göz, Kemal Bilbaşar, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar 
Kemal, Fakir Baykurt, Faik Baysal, Aziz Nesin, Rıfat 
Ilgaz, Dursun Akçam, Cevdet Kudret, Talip Apaydın, 
Cahit Irgat, Reşat Enis, İlhan Tarus , Muzaffer Buy-
rukçu, Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)

CEVAP: D
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73. “Veda Busesi”, Türk sanat müziğinin şüphesiz en bili-
nen, en çok sevilen şarkılarından biri... Yusuf Nalkesen 
tarafından 1951 yılında Muhayyer Kürdî makamında 
bestelenen bu içli şarkının sözleri ise zamanının ünlü 
“beş hececi”lerinden biri olan şair ve gazeteci-yazar 
Orhan Seyfi Orhon’a ait.”

Şiirini incelediğimizde söz sanatlarıyla anlamın güç-
lendirildiği gözlemlenmektedir.

“11’li hece ölçüsü” ile yazdığı “Veda” isimli bu ünlü şii-
rin hikâyesi ise şöyle anlatılmakta: Şair, bu şiirini kan-
serden ölen kızı için yazmış. Şöyle ki:

Ölümünden hemen önce kızı, babasından “gidişine 
ağlamaması” konusunda söz istemiş, o da söz vermiş. 
Ama baba kalbi, o anda verdiği sözü tutmamış ve kızı 
ile arasında geçen o son anları şiire dökmekten ken-
dini alamamış. 

CEVAP: C

74. Verilen metin öyküleyici anlatım türünde yazılmıştır. 
Bir olayı yer, zaman ve kişi unsurlarına bağlayarak dile 
getiren anlatım biçimine öyküleyici anlatım (öyküleme) 
denir.

 _ Öyküleyici anlatımın başlıca özellikleri şunlardır:

 _ Öyküleyici anlatım, olay anlatımına dayanır. Öykü-
lemede olmazsa olmaz şey olaydır. Olayın olma-
dığı yerde öyküleme olmaz.

 _ Öyküleyici anlatımda olay belli bir zaman diliminde 
gerçekleşir.

 _ Öykülemede olayın geçtiği bir yer vardır.

 _ Olayın içinde yer alan ve çoğunlukla da bu olayı 
gerçekleştiren kişi veya kişiler vardır.

 _ Öyküleyici anlatım metinleri fiillerin çok fazla yer 
aldığı metinlerdir.

 _ Öyküleme, okuyucuyu bir olay içinde yaşatma, o 
olayı hikâye etme yöntemidir.

 _ Öyküleyici anlatımda varlıklar hareket halinde ve-
rilir.

 _ Öyküleyici anlatımda bir anlatıcı vardır. Anlatıcı, 
olayı genellikle geçmiş zaman kipiyle (-di, -miş) 
anlatır. Çoğunlukla da olay görülen geçmiş zaman 
kipi “-dı” ile anlatılır.
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 _ Öyküleyici anlatımın olduğu metinler okundu-
ğunda olay, bir film şeridi gibi oluşur. Öyküleyici 
anlatımı oluşturan paragraflarda bir yerleri gezen 
kişilere, onların ayak seslerine, gezmelere rastla-
rız. Yani öykülemede sürekli bir devinim söz ko-
nusudur.

 _ Öyküleyici anlatımda duygu değil “merak” unsuru 
önemlidir. Bütün amaç okuyucuyu bir olay içinde 
yaşatmaktır.

 _ Öyküleyici anlatımda olaylar genellikle oluş sıra-
sına göre dile getirilir. Bazen geçmişe gidip olayın 
anlatıldığı anlatımlar da olabilir. Bu anlatım türüne 
öykü ve roman başta olmak üzere masal tiyatro, 
biyografi, otobiyografi, anı ve gezi türlerinde çok 
fazla başvurulur.

 _ Öykülemenin yer aldığı metinlerde sürekli olarak 
“Ne oldu?”, “Nasıl oldu?” sorularına cevap aranır.

 _ Öyküleyici anlatım daha çok betimleyici anlatımla 
kullanılır.

 _ Öykülemede anlatılmak istenen düşünceler olay-
ların içindedir.

CEVAP: E

75. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ile dört 
temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırıl-
ması hedeflenen “alana özgü beceriler” şunlardır:

 _ Bilgi Okuryazarlığı 

 _ Eleştirel düşünme 

 _ Görsel Okuryazarlık 

 _ İletişim ve İş birliği 

 _ Medya okuryazarlığı 

 _ Yaratıcı düşünme

CEVAP: E


