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1. ANA TÜRK DİLİ

Türkçe(y) / Göktürk

Oğuz / Batı
Türkiye Türkçesi

Azerbaycan
Türkmen
Gagavuz

Kuzeydoğu
Altay

Hakas
Tuva

Kıpçak / Kuzey
Kırgız
Kazak
Tatar

Başkurt
Nogay
Kumuk

Karaçay-Balkar
Karaim

Karluk / Doğu
Uygur
Özbek

Bulgarca(r)

Çuvaşça(r)

Yakutça(t)

CEVAP C

2. Bugüne kadar yapılan lehçe tasniflerinde, tasniflere 
esas alınan belli başlı ses özellikleri şunlardır: 

 1. Aslî veya gelişme yolu (mesela d > z) ile meyda-
na gelen z sesinin korunması veya r sesine dö-
nüşmesi. 

 2. t ve d sesleri ile d sesinin z veya y şeklinde geliş-
mesi. 

 3. Tek heceli sözlerin sonundaki -g / -ġ sesinin ko-
runması veya -v (-u) olması. 

 4. Birden fazla heceli sözlerin sonundaki -g / -ġ sesi-
nin korunması veya sedasızlaşarak -k / -k olması 
yahut düşmesi. 5. Çekim eklerinin başındaki g- / 
ġ- sesinin korunması veya düşürülmesi. 

 6. Kelime başındaki y- / s- seslerinin durumu. 

 7. ol- ve bol- söz farkı da zaman zaman kullanılmak-
la birlikte bu fiil, tasnifin esasına ait olmayıp daha 
çok, bir tek lehçe grubunu karakterize eder. 

 8. -GAn sıfat-fiili de başındaki g- / ġ-sesi dolayısıyla 
tasniflerde kullanılmıştır. 

CEVAP: A

ÇÖZÜM - 2
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3. Gørnbech (1873-1948) çalışmasında (Der türkische 
Sprachbau, I, 1936, s. 10-14.) Türk dilini, yazılı ürün-
ler vermeye başladığı Orhun Türkçesinden başlayarak 
üç döneme ayırmıştır:

 _ Eski Türkçe: orhun (Köktürk), uygur. 

 _ Orta Türkçe: Kaşgar (Karahanlı), Çağatay, Ku-
man, Eski osmanlı. 

 _ Yeni Türkçe:
a. Güney Türkçesi: Osmanlı, Azerî, Türkmen. 

b. Batı Türkistan lehçeleri: Özbek, Hive. 

c. Doğu Türkçesi: Kaşgar, Kuça, Turfan, Komul, 
Tarançi. 

d. Kuzey Türkçesi: Koybal, Altay, abakan, 
Soyon, Uryanhay. 

e. Kıpçak Türkçesi: Kırgız, Volga lehçeleri 
(Kazan vb.), Başkurt, Karayim. 

Türk dilinin dönemlendirme çalışmalarından bir diğeri 
de Louis Ligeti (1902-1987)’ye aittir. “Çin Yazısiyle 
Yazılmış Barbar Gloüssaları Meselesi” adıyla Tür-
kiye Türkçesine çevrilen yazı da bu konuda yazılmış 
ilk çalışmalardan biridir (Çeviren: Hasan Eren, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, IX/3 Eylül, Ankara 
1951, s. 301-327). Bu yazıda Ligeti, Türk yayzı dilinin 
başlangıcını 6. yy olarak verir. Ligeti’nin dönemlendi-
rilmesi ise şöyledir: 

 _ Eski Türkçe (VI-IX. yy): Köktürkçe ve Uygurca 
devir. Eski Kırgızca da belki buraya dahil edilebilir. 
Her üç dil Eski Türkçenin özelliklerini taşır. 

 _ Orta Türkçe (X-XV. yy): 
a. Mani ve Buda tercümeleri ile Uygur yazı dilinin 

kuruluş devri. 

b. Çağatay yazı dili devri. 

c. Kıpçak ve Oğuz dil yadigarları devri. 

 _ Yeni Türkçe: XVI. asırdan itibaren, bugünkü Türk-
çenin kuruluş devri. 

András Róna-Tas’ın 1991’de yayımladığı An Introdu-
ction to Turcology adlı eserde Eski Türkçe dönemi iki 
gruba ayrılmış, ikinci grupta yer alan ‘Geç Eski Türk-
çe’ dönemi ise üç aşamada değerlendirilmiştir: 

Old Turkic (Eski Türkçe) 
 _ Early Old Turkic (Erken Eski Türkçe 400 - 550) 
 _ Late Old Turkic (Geç Eski türkçe 550 - 1200) 

a. Late Old Tukic I (Geç eski Türkçe I 550 - 700) 

b. Late Old Turkic II (Geç eski Türkçe II 700 - 
1000) 

c. Late Old Turkic III (Geç Eski Türkçe III 1000 - 
1200) 



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 2

 _ Middle Turkic (Orta Türkçe 1200-)

Røna-Tas’ın bu çalışmasında dikkati çeken yan, Kara-
hanlı Türkçesinin, Geç Eski Türkçe döneminin üçüncü 
alt grubunda de-ğerlendirilmesidir. Diğer bir deyişle, 
Orta Türkçe döneminin 1200’lerden itibaren, Moğol 
istilası ile başlatılmasıdır. 

Røna-Tas’tan sonra onun görüşünü benimseyen di-
ğer bir bilim adamı Lars Johanson’dur. Johanson’un 
“History of Turkic” (The Turkic Languages, Lon-
don-New York 1998, s. 81-125) adlı makalesinde 
Türk dilinin yazı dili olmasından sonraki aşamaları ele 
alınmıştır. VII. yy’dan Moğol istilasına kadarki dönem 
“Daha Eski Dönem” başlığı altında verilmiş olup

 _ Doğu Eski Türk dili 

 _ Eski Uygur Türkçesi 

 _ Karahanlı Türkçesi 

olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Johanson’(da 
da Orta Dönem, Røna-Tas’ta olduğu gibi XIII. yy’dan 
itibaren başlar ve çeşitli yazı dillerini kapsar. Jonas 
Echmann bu konuda herhangi bir çalışma yapmamış-
tır. 

CEVAP: D

4. Uygur yazılı ürünlerinin özgün nitelikli olmadığını dü-
şünenler de vardır. Ancak çeviri olan bu eserlerde 
çoğu kez genişletme ve eklemelere gidilmiş, böylelikle 
metnin daha iyi anlaşılır duruma getirilmesine çalışıl-
mıştır. Çeviri eserlerin yanında az sayıda özgün (te-
lif) eser de vardır. Eldeki çeviri eserlerin büyük kısmı 
Çinceden yapılmış olanlardır. Hangi dilden çevrildiği 
bilinmeyen metinler de vardır. 

CEVAP: C

5. Ebulgazi Bahadır Han 17. yüzyılda yazdığı Şecere-i 
Türk’te şöyle diyor: 

Bu tarihi, tahsilli tahsilsiz, herkesin anlayabileceği 
Türkçe ile (Türkî tili bilen) yazdım. Ben Türk dilini beş 
yaşındaki çocuğun bile anlayabileceği bir tarzda kul-
landım. Çağatay Türkçesinden (Çağatay Türkîsidin) 
veya Arapça ve Farsçadan tek kelime karıştırmadığım 
açıktır.” (Eckmann 1988: X). 

CEVAP: B
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6. Harezm Türkçesi, Ali Şir Nevayi’den başlayarak farklı 
isimlendirmelerle de olsa Orta Türkçe dönemi içinde 
ayrı bir devre olarak ele alınmıştır. Altın Ordu Türkçesi 
ile Harezm Türkçesini birbirinden ayıran ölçütlerin tam 
olarak ortaya konulamamış olmasından dolayı genel-
likle “Harezm-Altın Ordu” ismi tercih edilmektedir. Ha-
rezm-Altın Ordu Türkçesi eserlerinden; 

 _ Mukaddimetü’l-Edeb, 

 _ Rabguzi’nin kısasü’l-Enbiya’sı, 

 _ Nehcü’l-Ferdis, 

 _ Muinü’l-Mürid, 

Satır Arası Kur’an Tercümesi’ müelliflerin yaşadığı 
bölgeler dikkate alınarak genellikle Harezm Türkçesi 
eserleri olarak ele alınmıştır. 

Bunun yanında aynı sebeplerle: 
 _ Kutb’un Husrev ü Şirin’i, 

 _ Muhabbetname, 

 _ Mirac-name, 

 _ Dasitan-ı Cümcüme 

ve Altın Ordu sahasına ait yarlık ve bitikleri ise Ha-
rezm-Altın Ordu eserleri başlığı altında gösterilmiştir. 

CEVAP: E

7. Beyitlerin dil içi çevirisi şöyledir: 
Vücuduma gönlüm sultan idi (kendi kendimin sultam 
idim) 

Bu sebepten canım ferman kıldı 

Gönül fermanını can ile tuttum, 

Başka bütün düşünceleri bir defalığına unuttum

Kazan gibi kaynadım ve sevda pişirdim 

Nizamî balından helva pişirdim 

Altın Ordu sahasında yazılan bu eser Kutb’un Husrev 
ü Şîrîn adlı eserinden alınmıştır. Kutb bu eseri Gence-
vi Nizâmi’nin aynı adı taşıyan mesnevisini Türkçeye 
çevirmiştir.” Nizâmî balıdın halvâ bişürdüm” ifadesiyle 
bunu açıkça görmekteyiz. 

CEVAP: C
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8. Yapılarına göre cümleler iki grupta ele alınır:

Basit cümleler, birleşik cümleler. 

Basit cümleler: Bir tek yüklemi olan isim ya da fiil 
cümleleridir. 

Birleşik cümleler: Birden fazla yüklemden oluşan 
cümlelerdir. 

atan yüki aş bolsa açka az körünür. 

şart eki çekimli eylem

(Şartlı bileşik cümle yapısı) 
CEVAP: D

9. B, C, D, E seçeneklerde verilen bilgiler doğrudur. 

Bulunma Hâli (locative) + da 

Ünsüz uyumuna uymaz. Sadece ötümlü olarak +da / 
+de şeklinde eklenir: 

pes anı bir yerde gizledi. 

gâh odında vü gâh suda idi 

CEVAP: A

10. “sözümü iyice işit, sıkıca dinle” 

edgüti “iyice” < ed “mal, mülk” +gü “iyi” [isimden isim 
-sıfat yapım eki] +ti [isimden isim -zarf- yapım eki] 

katıgdı “sağlamca” < kat- “katmak, katılaştırmak” –(ı)g 
“katı” [fiilden isim yapım eki] +tı [isimden isim -zarf-ya-
pım eki] +DI ekini almış edgüti ‘iyice’, katıgdı ‘iyice, 
sıkıca sözcükleri “Tarz zarfı “görevinde kullanılmıştır. 

CEVAP: C

11. Türkolojide “karışık dilli eserler” ya da “olga bolga 
sorunu” diye adlandırılan eserler, Oğuzların kendi 
lehçelerine dayalı bir edebi dil geliştirirken verdiği ilk 
ürünlerdir. 

CEVAP: E
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12. Verilen metnin günümüz Türkçesine çevrimi şöy-
ledir:
Ve erkek kardeşim, oğullarım, birleşik boyum (so-
yum-sopum), halkım güneyde Şadapıt beyler, kuzey-
de Tarkanlar..

ul + a [isimden fiil yapım eki] -(y)u [kalıplaşmış zarf-fiil 
eki]

bir +ik [isimden fiil yapım eki] –i [kalıplaşmış –yapım 
eki görevini üstlenmiş- zarf-fiil eki]

ini(y) + gün [çokluk eki] + üm [1. tekil kişi iyelik eki]

og(u)l + an [çokluk eki] + (ı)m [1. tekil kişi iyelik eki]

NOT: ogul sözcüğü ünlü ile başlayan bir ek aldığı za-
man ikinci hecedeki ünlü düşer, orta hece düşmesine 
uğrar. Günümüzde “oğlan” kelimesi artık çokluk anla-
mıyla kullanılmamaktadır.

bir(i) “güney” +(y)e [yönelme durumu eki]

yır(ı) “kuzey” +(y)a [yönelme durumu eki]

Metinde sıfat fiil eki almış sözcük yoktur.

CEVAP E 

13. Melik isim tabanı

+ke : yönelme durumu

Kerek < kergek < kerge – fiil tabanı

-k : Fiilden isim yapma eki

Öz İsim tabanı

+i : 3. Kişi iyelik eki

+niŋ tamlayan eki

Verilen beyitte belirtme durumu eki

CEVAP B

14. “Prajnâraksita adlı İl-Balık’lı (Bugünkü Kulca yakınla-
rında) bir Türk tarafından Toharcadan çevrilen eser 
Maytrisimit’tir. Tercüme edilen eserde Maitreya Bur-
kan’ın menkıbevî hayatı anlatılır. Maitreya, müslüman-
ların Mehdisi gibi, istikbalde gökten yere inip insanları 
nirvânaya ulaştıracak olan bir Burkan’dır. “Ülüş” adı 
verilen bölümlerden meydana gelen Maytrisimit dra-
matik özelliği ile dikkati çeker. Her “ülüş”, “bu hâdiseyi 
falan yerde tasavvur etmek lâzımdır” sözleriyle başlar. 
Bu bir nevi sahne tasviridir. Gerek Gabain, gerek eseri 
ilmî olarak neşreden Şinasi Tekin, Maytrisimit’in bir 
tiyatro eserine benzediğini ve muhtemelen sahnelen-
diğini belirtmektedirler. Esasen eser, “körünç (görüle-
cek şey, piyes)” olarak adlandırılmıştır.” Ahmet Bican 
Ercilasun. 

CEVAP: D
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15. kördi erse > kör-di+er-se 

“gördüyse, görünce” 

kor-: fiil kökü 

-di: görülen gecmiş zaman eki 

er-: yardımcı fiil kökü 

-se: görülen gecmiş zamanın şartı, 

3.teklik şahıs eki 

-di+er-se: zarf-fiil fonksiyonunda 

alarġa >alar+ġa 
“onlara, alar 

3. çokluk şahıs zamirinin yönelme hali eki almış şekli” 

algalı > al-galı “almak i.in” 

al-: fiil koku 

-galı: zarf-fiil eki 

aytayın > ay-t-ayın 
“söyleyeyim” 

ay-: fiil koku 

-t-: fiilden fiil yapım eki 

-ayın: emir 1.teklik şahıs eki 

kaçan > ka+ça+n 
“ne zaman, ne zaman ki” 

ka: isim koku 

+ça: eşitlik hali eki 

+n: vasıta hali eki 

CEVAP: E

16. Dudaksıllaşma: Dudak ünsüzü olmayan ama dudak 
ünsüzleriyle ortak özelliği olan bir ünsüzün dudak ün-
süzüne dönüşmesine dudaksıllaşma denir. Standart 
Türkçede yuvarlak ünlüler komşuluğundaki geniz n’si 
yine bir geniz ünsüzü, ama aynı zamanda dudak ün-
süzü de olan /m/’ye değişmiştir.

CEVAP D

17. Türkçe sözcüklerde, hece sonunda ancak belli ünsüz 
çiftleri bulunabilir: 

-lç, -lk, -lp, -lt: ölç-, ilk, alp, alt 

-nç, -nk, nt: inanç, denk, ant 

-rç, -rk, -rp, -rs, -rt: sürç-, ürk-, sarp, pars, art 

-st: üst 

CEVAP: C
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18. A “Bugün-e kadar” ilgeç vardır. 

B “Bugüne kadar gel-en” sıfat fiildir 

D Cümlenin zarf tümceli “zaman zaman mizahi, za-
man zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak” tır. Ve iki-
leme yer almıştır. 

E “zaman zaman mizahi, zaman zaman da hüzünlü bir 
dil” sıfat tamlamasıdır. “zaman zaman” ikilemesi belgi-
siz sıfat olarak kullanılmıştır 

Ancak cümle çatı olarak öznesine göre etken değildir, 
işi yani anlatma işini yapan “anlatılıyor” diye ifade edil-
diğinden belli değildir.

CEVAP: C

19. Milman Perry ve Albert Lord tarafından biçimlendirilen 
bu kuram Sözlü Formül (sözlü komposizyon) kuramı-
dır. Eski Yugoslavya’daki çoğunlukla Boşnak âşıkların 
müzik eşliğinde anlattıkları Homeros’un eserlerini in-
celemesiyle ortaya çıkmıştır. Kuramın iki temel terimi 
vardır: Bir düşünceyi ifade etmek için hep aynı vezin 
koşullarında düzenli olarak kullanılan kelime grubunu 
ifade eden “Furmula / Kalıp” ve Formula ile birleştiri-
lerek bir konunun âşık tarafından her zaman aynı ke-
limelerle ifade edilmesi ya da betimlenmesi anlamına 
gelen “tema”dır

CEVAP: B 

20. Zincirbent Ayaklı Koşma: Ayaklı koşmaların kısa mıs-
raları (ziyade mısraları) veya kısa mısraların son keli-
meleri kendinden sonra gelecek mısralarda tekrarla-
nan koşmalara Zincirbent ayaklı koşma denir. 

CEVAP: E

21. Köprülü, Türk destanlarını, tarihi ve kavmi dairelere 
göre şöyle sınıflandırmıştır(Köprülü,1981:44-63) 

1. Eski Türk ya da “Hiyung-Nu” dairesi. Alp Ertunga, 
Oğuz 

2. Göktürk ya da “Tu-kiie” dairesi: (Ergenekon, 
Köroğlu) 

3. “Uygur” dairesi: Uygurların türeyişi, göçü ve mani-
hezmi kabulü ile ilgili metinler 

CEVAP: C
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22. Orta oyununun kişileri ve fasılları Karagöz oyunuyla 
büyük oranda benzerlik gösterir. Oyunun en önemli iki 
kişisi Kavuklu ile Pişekâr’dır. Kavuklu, Karagöz oyu-
nundaki Karagöz’ün karşılığı, Pişekâr da Hacivat’ın 
karşılığıdır. 

CEVAP: B

23. Kars’ın Çıldır ilçenin Sahara kasabasında doğan Âşık 
Şenlik’in asıl adı Hasan’dır. Pir elinden bade içen 
Şenlik uyandığı zaman “Şenlik” adını tapşırmıştır.Re-
van’da karşılaşıp yendiği aşıklardan onu çekemeyen-
ler, yemeğine bir “ağu” koyarak zehirlemişlerdir.

CEVAP: E

24. Halk hikâyeleri anlatıldığı çevreye ve anlatan aşığa 
göre farklılıklar gösterse de genel olarak fasıl, döşe-
me, asıl konu(hikâye), duvak kapamayla birlikte dört 
bölümden oluşur bazen de bunlara ek olarak “efsane”-
lerle beş bölüm halinde tertip edilmiştir. 

Fasıl bölümünde Âşık hikâyesine başlamadan önce 
dinleyicileri hikâyeye hazırlamak için önce “divanî” 
söyler. Divanî özel ezgileri olan ve “Fa’ilâtûn/ fâ’ilatün/
fû’ilatün/ fâ’ilün” vezniyle veya on beşli hece kalıbıyla 
söylenen bir şiirdir. 

Döşeme bölümü manzum veya mensur kalıplaşmış 
cümlelerden oluşmuş bir girişle başlanır. 

Asıl konu(hikâye), Hikâyenin asıl anlatıldığı bölümdür. 

Sonuç ve Dua bölümünde ise hikâyelerin sonucuna 
göre iki kısma ayrılır: Vuslata erenler ve trajik bir sonla 
bitenler. Bâdeli âşıklardan Âşık Garip vuslata ermiştir. 
Âşık Kerem gibi yanarak vuslata ermeyenler gerçek 
vuslatın öbür dünyada olduğu mesajı ile biter. Mutlu 
sonla biten hikâyelerde“duvak kapama” adı verilen 
beş mısralık bentlerden oluşan muhammes şeklide bir 
türkü söylenir. Mutlu sonla bitmeyen hikâyelerdeyse 
genellikle “bayatı” makamında veya “tatyan havaları” 
söylenir. 

CEVAP: E

25. Konuyla ilgi olarak Metin Ekici tarafından hazırlanan 
Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Teşekkül Eden Halk 
Hikâyeleri (Ekici 1995) adlı eserde de Bey Böyrek, 
Şah Yusuf, Âşık Garip, Hüyrlükga ve Hemra, İzzet 
Bey, Gül ile Sitemkâr ve hikâyelerinin Dede Korkut 
Hikâyeleri ile benzerlikleri tespit edilmiştir.

CEVAP E
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26. Saz şairlerinin aruzun feilâtün / feilâtün / feilâtün / fei-
lün kalıbına uygun şekilde yazdıkları şiir “selis”tir. 

CEVAP: C

27. Âşık Garip hikâyesinde tayyi zaman ve tayyi mekan 
motifleriyle Hazreti Hızır’ın çok önemli bir yeri vardır. 
Aşılması zor engeller (Kızıldağ, Erzurum gediği, Kars  
dağları) Hazreti Hızır’ın yardımıyla aşarlar. 

Tahir İle Zühre hikâyesinde ise Mardin Kalesi’nde yıl-
larca hapsolan Tahir dua edince Hazreti Hızır, bir göz 
açıp kapama anında Tahir’i Zühre’ye kavuşturur. 

CEVAP: D

28. Usullü ezgiler, genellikle oyun havaları olup bölgele-
re göre değişik adlar alırlar. Ege’de Zeybek, Karade-
niz’de “Horon” veya Yalı havası Erzurum’da, “sümma-
ni” Harput’ta,“şıkıltım” Isparta ve yöresinde, “dattiri” 
Konya’da “oturak” Şanlıurfa’da,“kırık” Ordu, Giresun, 
Marmara ve Trakya’da “Karşılama” adlarını alır. 

Kerem, Kayabaşı, Divan, Maya, Bozlak, Koşma, Ga-
rip, Hoyrat, müstezad, Türkmani, Çukurova, Aydos, 
Eğin ise usulsüz ezgilerdir. 

CEVAP: E
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29. Pertev Naili Boratav sözlü kaynaklardan Türk folklo-
ru ve halk edebiyatıyla ilgili derlemeler yapmıştır. Bu 
ürünlerin ortaya çıkış koşullarını, bu koşulların ürünle-
re yansıyış biçimlerini incelemiştir. Öykü ve masalların 
zamanla uğradıkları değişimlerde, toplumdaki deği-
şimlerin etkisine dikkat çekmiştir. Boratav derlemele-
rini ve çıkardığı sonuçları başka ulusların benzer ede-
biyat ürünleriyle de karşılaştırarak halk edebiyatının 
evrensel özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 
Boratav’ın W. Eberhard ile birlikte yazdığı Typen Tür-
kischen Volksmârchen (1953; “Türk Halk Masallarında 
Tipler”) adlı çalışması Türk masallarıyla ilgili araştır-
malarda yeni bir çığır açmış, genç Türk folklorcularına 
örnek olmuştur.

Türk halk edebiyatı araştırmaları öncüsü Pertev Naili 
Boratav 2000 masal, 40 halk hikayesi, çocuk oyunları, 
türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana 
gelen zengin bir arşiv kurdu. CNRS, Sedat Simavi, TC 
Kültür Bakanlığı ödülleri almıştır.

Pertev Naili Boratav’ın Eserleri

 _ Köroğlu Destanı, 1931, 2003.

 _ Folklor ve Edebiyat I, 1939, 1991.

 _ Folklor ve Edebiyat II, 1954, 1991.

 _ Bey Böyrek Hikâyesine Ait Metinler, 1939.

 _ Halk Edebiyatı Dersleri, 1943, 2000.

 _ İzahlı Halk Şiiri antolojisi, 1946, 2000.

 _ Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği,1946, 2002.

 _ Typen Türkischer Volsmarchen, 1953.

 _ Zaman Zaman İçinde, 1958, 1992.

 _ Le Tekerleme, 1963, 2000.

 _ Az Gittik, Uz Gittik, 1969, 1992.

 _ 100 Soruda Türk Folkloru, 1973, 2003.

 _ Nasreddin Hoca, 1996.

CEVAP: E
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30. Tarihî-Coğrafî Fin Kuramı’nın genişlemesini ve halk 
anlatılarının yapısal bakımdan çözümlemesini sağla-
yarak; Tarihi-Coğrafi Fin Okulu’na teorik bir katkı su-
nan Danimarkalı halkbilimci Axel Olrik, “Epik Yasalar 
Teorisi” adını verdiği çalışmasında herhangi birinin 
farklı halklara ait metinleri okurken yabancılık hisset-
mediğini belirtir ve bunun tesadüf olmayacağı üze-
rinde durur. Bunu açıklayan “ilkel insanın ortak zihin 
yapısı” ve “bu özelliğe uygun doğa kavramı ve ilkel mi-
toloji”nin yeterli olmadığını düşünür ve ayrıntılarda da 
benzeşmelerin olduğu tespitini ileri sürer. Bu tanışıklık 
hissini oluşturan benzerlikleri de, “halk anlatılarının 
epik kuralları olarak” kuramsal bir çerçeveye oturtur. 

Olrik’in belirttiği epik kanunlar şunlardır: 

 1. Giriş ve bitiriş kuralı

 2. Yineleme kuralı 

 3. Üçleme kuralı 

 4. Bir sahnede iki kuralı 

 5. Zıtlık kuralı 

 6. İkizler kuralı 

 7. İlk ve son durumun önemi kuralı 

 8. Tek çizgi kuralı 

 9. Kalıplaşma kuralı 

 10. Tablo sahnelerinin kullanılması 

 11. Sagenin (anlatı) mantığı 

 12. Tek entrika 

 13. Epik birlik 

 14. İdeal epik birlik

 15. Dikkati başkahraman üzerine toplama.

Kalıplaştırma Kuralı: Aynı çeşitten iki insan veya 
durum, elverdiği ölçüde değişik değil, elverdiği ölçü-
de birbirine benzerdir. Genç kahraman, üç gün arkası 
arkaya bilmediği bir yere gider. Her gün bir devle kar-
şılaşır, hepsiyle aynı şeyi konuşur ve hepsini aynı bi-
çimde öldürür. Hayatın böyle katı üsluplaştırılmasının 
kendine özgü bir estetik değeri vardır. Gereksiz olan 
her şey atılmış ve sadece gerekli olanlar göze çarpıcı 
bir durumda ortaya çıkarılmıştır (Olrik, 1994b: 4).

CEVAP C
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31. Mâh-ı bedr : ayın on dördüncü gecesi, dolunay 

münevver: parlatılmış, aydınlatılmış; ışıltılı, parlak

dâye: çocuğa bakan dadı, süt veren kişi

Diliçi çeviri: Senin gibi dolunayın ışıltılı güzelliğini gö-
renler, meğer dadısı süt yerine nur emzirmiş, derler.

Hz. Peygamberin güzelliği dolunaya (mâh-ı bedr) ben-
zetilmiştir. [teşbih-i beliğ].

Bedr, aynı zamanda Hz. Peygamber’in Mekke-Medi-
ne arasında kâfirlerle savaştığı yeri hatırlatılmaktadır 
[telmih].
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CEVAP: D

32. B seçeneğinde verilen beyitte Şair ilk mısrada Rabbin-
den bir dilekte bulunuyor; mademki sevgilisinin saçını 
Leylî kıldı kendisini de Mecnûn kılmasını istiyor fakat 
ikinci mısrada bu dileğinin maksadına kâfi gelmediğini 
düşünerek dönüyor ve daha öte bir hâl takip ediyor. 

CEVAP: B
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33. Sebk-i Hindî’nin önemli bir özelliği olan “bercesteli be-
yit” söyleme Şeyh Galip’te de görülmektedir. Beytin dil 
içi çevirisi; 

Sönmüş muma fanusun yararı olmaz. Bedenim canı-
ma daha ne kadar yük olmaya devam edecektir. 

CEVAP: B

34. Soy temizliği, mertlik, yiğitlik, gençlik, delikanlılık, cö-
mertlik, el açıklığı ve eski esnaf teşkilatı anlamlarına 
gelen “fütüvvet” kelimesinden oluşturulan “fütüvvet-
nâme”ler esnaf teşkilatı ile bunların uymaları gereken 
terbiye, doğruluk, dürüstlük, helal yeme, dini kurallara 
bütünüyle bağlı kalmaya dair yöntem ve kurallardan 
söz eden, yönetmelikler, tüzüklerdir. Fütüvvetten bah-
seden müstakil risalelerin 

ilki, Muhammed b. Hüseyin es- Sülemî (ö. 412 / 1021) 
tarafından kaleme alınan Kitabü’l -Fütüvve’dir. 

CEVAP: C

35. Bir şiir içinde, her beytin son kelimesini ondan sonraki 
beytin ilk kelimesi olarak kullanma demek olan iâde 
sanatıyla yazılan gazellere gazel-i mu’ad denir. 

CEVAP: E
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36. A, B, C, E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. 

YED-İ BEYZÂ 

Beyaz el; Hz. Musa’ya verilen mucizelerden biri. 

Kur’an-ı Kerim’de İsrâ sûresinin 101. âyetinde Ce-
nab-ı Hakk şöyle buyuruyor: “Andolsun biz Musa’ya 
açık dokuz âyet (mucize) verdik.” İşte bu dokuz muci-
zeden birisi de “Yed-i Beyzâ”dır. Mucizelerin hepsi ise 
şunlardır. Bunlar A’râf sûresinde genişçe anlatılmıştır: 

 1. Yılan şekline dönüşen asâ; 

 2. Koynundan çıkardığında ışık saçan el, “yed-i 
beyzâ”; 

 3. Hz. Musa’nın sihirbazları açık bir yenilgiye uğrat-
ması; 

 4. Hz. Musa’nın daha önceden verdiği habere uy-
gun olarak ülkede umumi bir kıtlığın meydana 
gelmesi; 

 5. Fırtına; 

 6. Çekirge; 

 7. Ambarlarda buğdayları yiyip bitiren buğday kurdu 
ile beraber insan ve hayvanları saran bir istilâ ola-
yı; 

 8. Her tarafı kurbağaların kaplaması; 

 9. Gökten yağmur hafinde kan yağması (Mevdûdî, 
Tefhîmü’l-Kur’an, Terc. Heyet, II, 84-86). 

Rivayet edildiğine göre, Musâ (a.s.)’nın rengi esmerdi. 
Elinin insanlara tabii rengiyle gösterir, sonra koynuna 
sokar, çıkarır, bembeyaz lekesiz bir surette parlardı. 
Tekrar bir daha sokar, çıkarır, bu defa da eli eski ren-
gine dönerdi 

Kaynak: http://www.sevde.de/islam_Ans/Y/19.htm 

CEVAP: D

37. Mesnevi türü içerisinde yerli konulara yer veren Taş-
lıcalı Yahya “Şah u Gedâ” adlı mesnevisinden klasik 
mesnevideki mekânı değiştirmiştir. Olaylar İstanbul’da 
geçer. Ayasofya ve at tasvirlerinin yapıldığı bu beyitler 
“Şah u Gedâ” dan alınmıştır. 

CEVAP: C

38. Âşık Çelebi edebiyat tarihimizde esas olarak tezkire-
siyle tanınmıştır. Çelebi’nin kendine has canlı, samimi, 
bir üslûbu vardır. Tezkiresinin en önemli tarafı Âşık Çe-
lebi’nin şairinden öğrendiği veya yakınından duyduğu 
en doğru ve geniş bilgiyi vermesi, bir psikolog gibi şa-
irleri ve olayları tahlil etmesidir. 

CEVAP: C
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39. Dahhâk’ı devirerek yerine Feridun’un geçmesini sağ-
layan Gâve’dir. Gâve halkı isyana sevk etmiş ve de-
mirci önlüğünü bayrak haline getirerek isyanı başlat-
mıştır. 

Isfahân’da Gâve adlı bir dilîr 

Kim anun çengâline döymezdi şîr 

   Ahmedî 
CEVAP: C

40.  Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün

 (Fâilâtün) (Fa’lün)

CEVAP: B

41. İlk şiirlerinde “Semendi” mahlası ile yazan şaire, at 
canbazı anlamına gelen bu mahlastan dolayı itiraz 
eden devrin şeyhülislamı “Neşati” mahlasını verdiği 
rivayet edilir. Sebk-i Hindi’nin önemli temsilcileri ara-
sında yer alan Neşati, Hâkâni’nin meşhur hilyesi ve 
Cevri’nin Hilye-i Çâr-yâr-ı Güzini tarzında bir eser ver-
me düşüncesiyle nazmetmiştir. 

CEVAP: B
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42. Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü 

 (imale)

Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü

 (imale)

mütefâ’ilün / fe’ûlün / mütefâ’ilün / fe’ûlün

+ + – + – / + – – / + + –+ – / + – – 

Gehî zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda 

 (vasl) (imale)

Düşe kalka haste-i gam der-i lutf-ı yâre düştü

 (imale) 

mütefâ’ilün / fe’ûlün / mütefâ’ilün / fe’ûlün

+ + – + – / + – – / + + –+ – / + – – 

Bu kalıbı fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün / fe’ilâtün biçimde 
takti edenler de vardır.

CEVAP: E

43. Sone
 _ Servetifünun döneminde Fransız edebiyatından 

alınmıştır. Bütün Avrupa edebiyatlarında soneye 
rastlanır.

 _ Sone daha çok lirik konulara elverişli olduğundan 
sevilmiş ve tutulmuştur.

 _ On dört mısradan oluşan bir nazım biçimidir.

 _ Sonenin ilk iki bendi dörder, son iki bendi üçer di-
zelidir.

 _ Sonenin ilk iki bendi son iki üçlükte söylenecek 
duygu ve düşünce için bir hazırlık, bir giriş bölümü-
dür. Özellikle son dize duygu yönünden en güçlü 
dize olur ve şiirin bütün etkisini üzerinde toplar.

 _ Kafiye şeması, abba - abba – ccd - ede veya abba 
- abba – ccd – eed şeklindedir.

CEVAP: A

44. Tanzimat sonrası Türk edebiyatında edebiyat kavra-
mını, yeni bir yaklaşımla ilk defa ele alıp tanımlayan 
kişi Şinasi’dir. 

CEVAP: D

45. Edebiyat ve özellikle tiyatro hakkındaki görüşlerini 
“Mukaddime-i Celal” de dile getiren sanatçı Namık 
Kemal’dir. 

CEVAP: D
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46. Tanzimat döneminde yazdığı eleştiri yazılarıyla dikkati 
çeken Mizancı Murat, edebiyatı bir milletin “tercüme-i 
ahvâli” ve “hayat-ı maneviyyesi” olarak görür. Eleştiri-
leriyle ilgili görüşlerini “Mizan” gazetesinden yayımla-
yan yazar ayrıca tenkitlerini “Turfan da mı Yoksa Turfa 
mı” adlı eserinin “ifade-i mahsusâ” bölümünde ortaya 
koymuştur. 

CEVAP: B

47. M. Kayahan Özgül’ün “Resmin Gölgesi Şiire Düştü” 
eserinde belirttiği üzere ilk örneklerine “Mir’ât-i Âlem” 
dergisinde rastladığımız tablo altı şiir yazma modası 
özellikle Ara Nesil mensuplarınca rağbet görmüştür. 
Seçeneklerde verilen Abdulhâk Hamit Tarhan bu şiir 
modasıyla eser vermemiştir. 

CEVAP: E

48. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bir Sürgün romanında II. 
Abdülhamit’in baskıcı yönetiminden Fransa’ya kaçan 
Jön Türkleri ele almıştır. 

CEVAP: D

49. Cenap Şahabettin etkilendiği sembolizm akımından 
dolayı şiirlerinde müziğe ve ahenge önem vermiştir. 
Oldukça süslü ve ağır bir dil kullanan sanatçı şiirlerin-
de “sâât-i semenfam“,“çeng-i müzehhep”, “nay-i 
zümürrüt” gibi deyim ve imgelere sıkça yer vermiştir. 
Şiirlerinde genellikle aşk ve doğa konularını ele alan 
sanatçı şiiri, “kelimelerle yapılmış resim” olarak tanım-
lar. 

CEVAP: B

50. I. şiir, Garip akımına mensup Orhan Veli’ye ait Bayram 
şiirinden; II. şiir, II.Yeni anlayışına özgü yazan Edip 
Cansever’in Behçet Necatigil’e yazmış olduğu “Leylak 
Itır Lale” şiirinden alınmıştır.

CEVAP: D

51. Şiirleri zekâya, ince alaya dayanan Salah Birsel, Garip 
ve İkinci yeni akımlarını kendine göre yorumlamıştır. 
Asıl ününü yayımladığı denemelerde kazanan şair, 
Dünya İşleri, Hacivat’ın Karısı, Kikirikname şiirleri ironi 
ve hamur özellikleri taşır. 

CEVAP: B
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52. “Denebilir ki, Türkiye’de aydın sorununu Türkiye’nin 
tarihsel dönüşümüne somut insana eklemleyen ro-
manlar, ilk kez Adalet Ağaoğlu’nun çabasıyla gerçek-
leştirilmiştir. Ağaoğlu, günümüzün hiç kuşkusuz en 
önemli romancısıdır. Bir Düğün Gecesi, yalnız uzman-
ların, eleştirmenlerin üzerinde düşünce birliğine vardı-
ğı bir roman değil; aynı zamanda geniş bir okuyucu 
kitlesi tarafından benimsenen, tartışılan bir eser.” 

    -Hilmi Yavuz- 

CEVAP: B

53. Şiirde cümlelerin bir mısrada bitmeyip diğer dizelere 
da kayması veya bir cümlenin şiirde birkaç dizeye bö-
lünmesi olarak tarif edilebilir.

Anjanbman Türk şiirine Fransız şiirinden geçmiş, şii-
rimizde ilk kez şiirde yenilik arayışında olan ve nazmı 
nesre yaklaştırmaya çalışan Servetifünun şairlerinde 
görülmüştür. Kelimenin Fransızca aslı “enjambement”, 
İngilizce ise “enjambment” olarak geçmiştir.

Anjanbman daha çok manzum hikâyelerin yazımında 
kullanılmış, nazmı nesre yaklaştıran bir üslup özelliği 
veya teknik bir uygulama olarak kabul edilmiştir.

Anjanbman Servetifünun ve Ara Nesil sanatçıları özel-
likle M. Akif ve Tevfik Fikret’in şiirlerinde başarıyla uy-
gulanmış [1]sonraki dönemlerde de yeni bir ritm, ses 
ve söyleyiş oluşturmak isteyen diğer şairler tarafından 
da zaman zaman kullanılmıştır. Servetifünuncular An-
jambman tekniği uzunlu kısalı dizeleri olan serbest 
müstezat biçiminde de uygulamışlar, başarılı örnekler 
vermişlerdir.

Buna rağmen anjabman, daha çok manzum hikâye-
lerde tercih edilen bir teknik olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

CEVAP: D

54. Metinde olay örgüsünden söz edilen roman” İnce Me-
met”tir. 

CEVAP: C
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55. Oktay Rıfat “Yaşayıp ölmek ve avarelik üzerine şiir-
ler” kitabında bir yandan Garip çizgisini sürdürürken 
bir yandan geleneksel biçimler denedi. Ona göre şiir, 
içerik ve dil işidir. Çağdaş sanatın gelişmelerini ve so-
runlarını ele alan yazılar, şiir çevirileri, oyunlar ve oyun 
çevirileri yayımladı. Şiirinin üçüncü evresinde toplum-
sal sorunları konu alan şiirlere ağırlık verdi. Türk şiiri-
nin Cumhuriyet dönemindeki tarihsel gelişimini onun 
şiirlerinde görmemiz mümkündür. Şiirle ilgili hiçbir 
konuda tutucu değildir. Bunun için, Garip döneminde 
Orhan Veli’nin mektepleşme eğilimine karşı çıkarak, 
Garip hareketine bir tepki olarak doğan İkinci Yeni’nin 
kuruluşunu gerçekleştirir. Şiirlerinde aşk, yaşama se-
vinci, özgürlük ve zaman problemi en çok üzerinde 
durduğu konulardır. 

CEVAP: B

56. Sonsuzluk Kervanı” adlı şiir kitabının sonunda poeti-
kasını bu şekilde dile getiren sanatçı Necip Fazıl Kı-
sakürek’tir. 

CEVAP: D

57. Orhan Şaik Gökyay, aruz ile yazdığı ilk şiirleri Kas-
tamonu’daki Açıkgöz gazetesinde yayımlandı. 1926 
yılında Balıkesir’de görev yaptığı sırada Çağlayan 
adlı bir dergi çıkardı. Yazıları Ülkü, Varlık, Orkun ve 
Hisar gibi dergilerde çıktı. “Bu Vatan Kimin?” adlı şiiri 
oldukça sevilmiştir. Eski nesirlerden sadeleştirmeler 
yapmıştır. Sert kitap eleştirilerinde bulunmuş, bu ya-
zılarını Destursuz Bağa Girenler adlı kitabında topla-
mıştır. Genellikle ulusal konuları işleyen lirik şiirler ya-
zan Orhan Şaik Gökyay’ın, arınmış duru bir dili vardır. 

CEVAP: D

58. Sürrealistlere göre sanattaki her türlü gerçek, yaratılı-
şın kaynağı olan bilinçaltındadır. Gerçek insana ulaş-
mak, öncelikle onun bilinçaltına inilmesi ve bilinçaltının 
boşaltılması ile mümkün olabilir. Gerçeküstücüler, her 
türlü sanat kurallarına, ahlâkî değer ve töreye, hatta 
deneye karşı çıkarlar. Zira aklın ürünü olan bu değer-
ler, bilinçaltının su yüzüne çıkmasına engel teşkil eder. 

CEVAP: B
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59. SABAHATTİN EYÜBOĞLU (1908-1973)
 _ Denemeci, sinemacı, sanat tarihçisi eleştirmen ve 

çevirmendir.

 _ O, etkinliklerinde halka ve köye yönelme, Do-
ğu-Batı köprüsü kurma taraftarıdır.

 _ Dilimizin gelişmesine, edebiyatımızın milli ve ev-
rensel özellikler kazanmasına katkıda bulunmuş-
tur.

 _ Anadolu, Anadolu halkı, Atatürk tutkunluğu, de-
mokrasi, halk dili, halk sanatı, halk eğitimi en çok 
işlediği konulardır.

 _ Anadolu kültürünü en iyi bilen sanatçılardandır.

Deneme: Mavi ve Kara, Sanat Üzerine Denemeler,

Yunus Emre’ye Selam, Anadolu Ormanları,

Hitit Güneşi, Anadolu Ormanları…

CEVAP: B

60. Behçet Necatigil
 _ Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta hal-

li bir vatandaşın, birey olarak başından geçecek 
durumları hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üç-ge-
ninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, du-
yurmaya çalıştı.

 _ Halk kültüründen aldığı öğeleri Batı şiiri ile birleş-
tirmiştir. Son şiirlerinde divan şiirinin özelliklerin-
den yararlanarak kapalı bir şiire ulaşmıştır.

 _ Divan şiirinin cinaslı, tevriyeli anlatımından yarar-
lanmıştır. Bazı şiirlerinde mitolojik unsurları kullan-
mıştır.

 _ Edebiyatımızda “evler şairi” olarak tanınmıştır.

 _ Toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışıyla yazdığı 
şiirleri yanında, bireysel, psikolojik ve metafizik 
temaları işlediği şiirleri de tat alınarak okunacak 
şiirlerdir. Toplumsal konulu şiirlerinde genelde dar 
gelirli insanların yaşamına eğilen şair, daha çok 
kendi yaşadığı semti ve o semtteki yaşayışı yan-
sıtmıştır.

Eserleri:

Şiir: Kapalı Çarşı, Eski Toprak, Çevre, Evler, Dar Çağ, 
Yaz Dönemi, Divançe, Sevgilerde, Arada, İki Başına 
Yürümek, Söyleriz, Zebra, Kareler Aklar, Beyler

Radyo Oyunu: Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç 
Turunçlar, Pencere

Araştırma: Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Edebi-
yatımızda Eserler Sözlüğü, Küçük Mitologya Sözlüğü

Düzyazı: Bile / Yazdı

CEVAP B
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61. Altın Araba masalından alınan bu metin Hakim (İla-
hi-Tanrısal Olimpik) bakış açısıyla anlatılmıştır. Metin 
Betimleme tekniğiyle değil öyküleme tekniğiyle yazıl-
mıştır.

CEVAP: D

62. Farklı yüzyıllarda kaleme alınan bu metinlerden birin-
cisi aruz vezniyle ikincisi hece vezniyle yazılmıştır. 

CEVAP: C

63. Edebî metinler, coşku ve heyecana dayalı, olay çevre-
sinde gelişen edebî metinler ve öğretici metinler olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

Duygu ve coşkuyu dile getiren metinler, şiirlerdir. 

Olay çerçevesinde oluşan metinler, anlatmaya bağlı ve 
göstermeye bağlı olmak üzere ikiye ayrılır. Anlatmaya 
bağlı metinler; masal, destan, mesnevi, halk hikâye-
si, manzum hikaye, hikaye ve romandır. Göstermeye 
bağlı metinler de geleneksel tiyatro ve modern tiyatro 
olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel tiyatro, Karagöz, 
orta oyunu, meddah, seyirlik köy oyunlarıdır. Modern 
tiyatro ise trajedi, komedi ve dram türlerinde olabilir. 
Öğretici metinler, Gazete Çevresinde Gelişen Metin-
le; Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj, 
Kitap yazısı Haber Yazısı Kişisel hayatı konu edinen 
metinler; hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, 
mektup ve günce olarak öne çıkmaktadır. 

Seçeneklere baktığımızda; Arzu ile Kamber, halk hikâ-
yesi, 

Akif Bey ve Mikadonun Çöpleri modern tiyatro, sarnıç 
ise hikâyedir. Bu dört seçenek de olay çerçevesinde 
oluşan metinlerdendir. Odalar ve Soralar şiirdir yani 
duygu ve coşkuyu anlatan edebî metinlerdendir. 

CEVAP: E
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64. Pazar yeri; öğrencilerin birbirlerini tanımasına, görüş-
lerini, çözümlerini birebirleriyle paylaşmalarına el ve-
rişli yeni bir öğrenme tekniğidir. 

UYGULANIŞI 
 1. Konu belirlenir. Konu belirlenmesi bir film izlen-

mesinin veya bir karikatür ya da fotoğraf gösterip 
veyahut kısa bir hikâye anlatılmasının ardından 
olabilir. 

 2. Öğrencilere küçük kâğıt parçaları dağıtılır.(ilgi 
çekmesi için renkli kartonlar, çizgi kahraman re-
simli kâğıtlar v.s olabilir) 

 3. Öğrencilerin her bir kâğıda duruma göre; 

Konuyla ilgili sormak istediği soru. 

Konuyla ilgili görüşü. 

Verilen problemin yaratıcı bir çözümü. 

Gibi verileri yazmaları istenir. Belirli bir zaman konul-
ması dersin planlı olmasına ve sınıf ortamının disiplinli 
bir şekilde yönetilmesine olanak sağlar. 

 4. Öğrencilerin yazacaklarını bitirdikten sonra kâ-
ğıtları üzerlerine takmaları ve sınıfta birbirlerinin 
üstlerindekileri okuyarak dolaşmaya başlarlar. 

 5. Yazılanlarla ilgili soruları varsa birbirlerine sor-
maları ve beğendikleri kart olursa değiştirmeleri 
sağlanır. 

 6. Değişimin iki yönlü olması sağlanmalı ve müm-
kün olduğu kadar çok değişikliğin yapılmasına 
teşvik edilmelidir. 

 7. Sınıfın tekrar toplanması, hangi değişikliklerin 
yapıldığını ve nedenlerinin konuşulması ile son 
bulur. 

AVANTAJLARI 
 1. Öğrencilerin birbirlerini tanımasına elverişlidir. 

Öğrenciler sınıf içersin de birbirlerinin fikirlerini 
tam anlamı ile anlayamazlar fakat bu yöntemde 
kimseden etkilenmeden kendi düşüncelerini yaz-
dıkları içini herkesin özü ortadadır. 

 2. Öğrencilerin görüşlerini, çözümlerini birbirleriyle 
paylaşmalarını sağlar. Fikirlerini özgürce söyler 
ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunur. 

 3. Fikir alışverişini kolaylaştırır. 

 4. Derse aktif katılım artırır. Herkes bir kâğıt verildi-
ği için derse kesinlikle katılmak zorunda kalır ve 
konu ile ilgili bildiği veya bilmediği ne varsa yaza-
bilir. 

 5. Bir başkasının düşünce ve görüşlerini saygı gös-
termeyi sağlar. Sürekli birilerinin fikirlerini dinle-
yen ve yer yer de kendi fikrinden daha doğru fikir-
lerle karşılaşınca kendisini dışında kalan kişilerin 
de fikirleri olduğunu bilir ve saygı gösterir. 
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 6. Herkesin düşüncesini aynı anda belirtmiş olması-
na imkân sağlar. Bütün sınıfa aynı anda yapılan 
uygulamada herkes kendi fikrini yazar. Sözel ol-
madığı için de kişiler birbirlerinden etkilenmez. 

DEZAVANTAJLARI 
 1. İyi bir koordinasyon gerekir. Yapılan ders önce-

den çok iyi planlanmalı, uygulama varsa sürele-
rini iyi ayarlanmalı, zaman planlanması doğru ve 
biraz esnek olmalıdır ki aksaklıklarda ders akışı 
aksamasın. 

 2. İyi koordinasyon olmadığında; 

  Zaman kaybı olabilir. Sınıf içersinde aktif katılım 
hat safhada olduğu için sınıfın düzenini sağlamak 
zaman alır. Konunun anlaşılması bazen çok zor 
olur istenen sorular gelmeyebilir gelse de açıkla-
ma gelmeyebilir. Bu anlamda zaman istendiği gibi 
yönetilemez(çünkü ortamda tam anlamı ile bir yö-
netici yoktur). 

Sınıf hâkimiyetinin kaybına neden olur. (Açıkgöz, 
2014) 

CEVAP: D

65. Türk edebiyatı ders kitaplarını incelerken temel alı-
nacak ölçütleri üç ana grupta toplayabiliriz. 
Bunlar sırasıyla: 

 _ Biçimsel görünüm 

 _ Bilimsel içerik 

 _ Dil ve Anlatım. 

Bu ana ölçütlerin altında daha ayrıntılı ölçütler yer al-
maktadır. Bu gruplama içinde yer alan her ölçütü irde-
lemekte yarar görülmektedir. 

Biçimsel Görünüm 
Ders kitaplarını incelerken işe biçimsel görünümden 
başlanabilir. Biçimsel görünümü değerlendirmek için 
ölçütler takımı geliştirilebilir; ya da MEB kitap inceleme 
ile ilgili esas ve usullerde yer alan ölçütler kullanılabilir. 
Bu bölümde bir kitabın dış ve iç kapakları ile ön ve 
arka bölümlerine ait bilgiler bulunur. 



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 2

Bilimsel İçerik 
Ders kitabında yer alan metinler bilimsel açıdan ince-
lenmesi, bilimsel hataların olmaması, programdaki he-
deflerle tutarlı bilgi ve becerilerin aktarılması önemlidir.  
Özellikle Türk edebiyatı kitaplarında kullanılan kelime 
ve cümle yapıları, dilbilgisi kuralları ve dil becerilerini 
geliştirici alıştırmaların nitelikleri bilimsel içerik bağ-
lamında ele alınıp incelenmelidir. Bu incelemelerde 
konu alanı uzmanlarının görüşlerine başvurulması 
uygun olabilir.

Dil ve Anlatım 
Türk edebiyatı ders kitapları özellikle kullanılan dil 
ve anlatım özelliği açısından çok dikkatli bir şekilde 
incelenmelidir. Ana dil bilincinin kazandırılmasında 
doğru ve düzgün Türkçe ile yazılmış ders kitapları çok 
önemli yer almaktadır. Yazılı anlatım sanatını en iyi 
kullanan yazarlardan örneklerin sunulması, Türkçenin 
zenginliklerini öğrencilere aktarmada ve kazandırma-
da önemlidir. Bu nedenle Türk edebiyatı ders kitapları-
nı ölçüt dayanaklı bir değerlendirme yaparak seçmek 
gerekir. Türk edebiyatı ders kitaplarını ölçüt dayanaklı 
değerlendirebilmek için hazırlanan bir ölçek aşağıda 
verilmiştir. 

CEVAP: A

66. Söz korusu okuma türünde amaç, öğrencilerin birlikte 
çalışma ve okuma becerilerini geliştirmedir. Öğrenciler 
bir şiir ya da düz yazı bölümlerini gruplara ayrılarak 
birlikte okurlar. Dört şekilde yapılabilir. Birincisi hep 
birlikte okuma adı verilen metnin tamamının sınıf veya 
grup tarafından okunması, ikincisi metnin bölümle-
re ayrılarak her grubun bir bölümü okuması şeklinde 
grup olarak okuma, üçüncüsü metnin belirlenmiş bö-
lümlerinden birini bir grubun, diğer bölümlerini de ikinci 
grubun okumasının sağlandığı karşılıklı okuma ve öğ-
rencilerin gruplara ayrılarak her bölümü bir grup veya 
bütün grupların birlikte okumasına dayanan nakaratlı 
metinleri okumadır. 

CEVAP: B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 2

67. SÜREÇLERİNE GÖRE DİNLEME TEKNİKLERİ 
 _ Dinleme Öncesi Aşama 
 _ Dinlemeyi Planlama Teknikleri 

  Ön bilgileri harekete geçirme 

  Dinleme ortamını inceleme 

  Dinleme amacını belirleme 

  Konu başlığı, resimler vb. hareketle konuşma içe-
riğini tahmin etme 

  Dinleme yöntemini ve biçimini belirleme 

  Bilgiyi zihinde tutma biçimlerini belirleme 

  Not alma biçimlerini belirleme 

 _ Dinleme Aşaması 
  Anlama Teknikleri (soru gelen bölüm) 

  Konuşma ve bilgiler arasında bağ kurma 

  Soruları belirleme 

  Açıklayıcı noktaları not alma 

  Sözel olmayan ipuçlarını gözleme (jestleri, ifade-
ler, duruş vb.) 

  Anlaşılmayan yerleri belirleme ve sorular sorma 

  Kendi kelimeleriyle konuşmanın bir özetini yapma 

  Yeni bir kelimenin anlamını belirlemek için konuş-
ma bütününden yararlanma 

 _ Bilgiyi Yapılandırma Teknikleri 
  Konuşmanın konusunu belirleme 

  Konuşmacının hareket noktalarını belirleme 

  Ana düşünceyi belirleme 

  Yardımcı düşünceleri belirleme 

  Konuşmacının amacını yorumlama 

  Aktarılan bilgileri düzenleme 

  Bilgileri yeniden kullanmak için zihinde düzenle-
me 

  Konuşma biçimini belirleme 

  Anahtar kelimeleri ve kavramları belirleme 

  Karşılaştırmaları ve örnekleri inceleme 

  Bir soruna önerilen çözüm yollarını ya da bir ola-
yın nedenlerini inceleme 

  Önerileri inceleme 

  Hayal ve gerçekleri belirleme 

  Olaylarla düşünceleri ayırma 

  Birincil ve ikincil bilgileri ayırma 

  Konuşmanın mantıksal düzenini tanıma 

  Konuşmada olayların oluş düzenini tanıma 

 _ Bilgiyi Düzenleme Teknikleri 
  Grafikler, tablolar, kavram şemaları vb. biçimlerde 
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düzenleme 

  Konuşmayı özetleme 

  Konuyu şemalarla ifade etme 

 _ Dinleme Sonrası Aşama 
  Konuşmayı Değerlendirme Teknikleri 

  Konuşmada verilen bilgileri değerlendirme 

  Sunu biçimi ve içeriğini değerlendirme 

  Nedenleri, kaynağını ve bakış açılarını değerlen-
dirme 

  Sözel ve sözel olmayan ipuçlarını değerlendirme 

  Anlamı değerlendirme 

  Dinleme amacına ulaşma durumunu belirleme 

Görüldüğü gibi her aşamada uygulanacak çok sayıda 
dinleme tekniği vardır. Teknikler listesi açık uçludur ve 
sürekli yeni ilaveler yapılmaktadır. Öğretmenin görevi 
bu tekniklerin hepsini öğrencilere öğretmek değildir. 
Önemli olan dinleme sırasında öğrencilere çeşitli din-
leme teknikleri kullanma alışkanlığı vermektir. 

CEVAP: B

68. Olay öyküsünde, hikâye olaylar zinciri, kişi, zaman, 
yer ögesine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm 
sırasına uygun olarak anlatılır. Olay, zamana göre 
mantıklı bir sıralama ile verilir. Durum öyküsünde ise 
her hikâye olaya dayanmaz. Anlatım çarpıcı, heyeca-
na getirici tarzda değildir. Anlatım günlük hayattandır. 
Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve 
hayaller ön plana çıkar. C seçeneğinde verilen metin 
Çehov (durum) hikâye türünde; diğer seçeneklerde 
verilen metin Olay hikâyesi ne örnektir. 

CEVAP: C

69. Baki’nin görsünler redifli bir gazelinden alınan bu beyit 
aruzun “Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün” kalıbıy-
la yazılmıştır. 

CEVAP: D

70. Ferdi Öğretmenin vermiş olduğu birinci metin Divan 
edebiyatına, ikinci metin Cumhuriyet dönemine aittir. 
Verilen metinleri incelediğimizde her iki metninde aynı 
temaların işlediği görülmektedir. 

CEVAP: C
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71. 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Programı’nda öğretim 
programının özel amaçlarıyla öğrencilerin;

 _ Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için 
önemini kavramaları, 

 _ Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, 
Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim 
ve gelişimi tanımaları, 

 _ Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, ma-
nevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlama-
ları,

 _ Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini 
doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimci-
ler olmaları, 

 _ Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleşti-
rel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alış-
kanlığı kazanmaları, 

 _ Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları 
cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını 
paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve de-
ğerlendirmeleri amaçlanmaktadır.

CEVAP: E

72. Hazırlıklarına 1949 yılı sonlarında, “eski şiirimizden, 
millî kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve 
güzel bir şiir sergilemek, o yıllarda şiirimizi çıkmaza 
sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çıkmak ve tavır al-
mak’” parolasıyla başlanan Hisar dergisi, ilk sayısını 
16 Mart 1950’de yayımlamıştır.

Yayın hayatını iki dönem halinde sürdüren Hisar der-
gisi, birinci yayın döneminde (Ocak 1957’ye kadar) 
75; ikinci yayın döneminde de (Ocak 1964’ten Aralık 
1980’e kadar) 202 olmak üzere toplam 277 sayı çık-
mıştır. 

Onlara göre sanat ve sanatçı özgür olmalı, hayata ve 
insana belli bir ideolojinin dar penceresinden bakma-
malıdır. İnsanın iç zenginliklerini yakalamak ve oku-
yucuya sezdirmekle sorumlu olması gereken sanatın 
“sosyal realizm” denilen sığ gerçekçilik ve ideolojik 
gözlükle bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Ulusal 
olmadan uluslararası olunamaz. Sanatçının dil, duy-
gu, düşünce ve yaşayış bakımından yabancılaşması 
hoş karşılanmaz. 

CEVAP: C
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73. Metnin olay örgüsünü belirler. Öyküleyici metinlerde 
olayların birbirleriyle ilişkisi ve sıralanışı (kurgulan-
ması) üzerinde durulur. Kazanımı şiire ait bir kazanım 
değildir.

CEVAP: E

74. Yazınsal yapıtlardaki olay ve durumlarda yer alan ya 
da bunlara dolaylı bir biçimde karışan kimselere o ya-
pıtın kişisi denir. Kişiler, tipleştirme ya da karakterlen-
dirme yoluyla yapıtlarda yer alır. Karakter ise yapıtta 
duyguları, düşünceleri, iç dünyaları ve davranışları 
farklı özellikler gösteren kişilerin her biridir.

Karakterlerin oluşturulma yollarını şu şekilde belirtir: 

 _ Davranışlarıyla ve eylemleriyle,

 _ Konuşmalarıyla, 

 _ Fiziksel özellikleriyle,

 _ Diğer karakterlerin yorumlarıyla,

 _ Yazarın yorumuyla

Karakterlerin Davranışları ve Eylemleri
Karakterlerin belirgin özelliklerinin öne çıkmasını sağ-
layan okurların özdeşim kurmalarındaki önemli etken-
lerden biri sergiledikleri davranışlar ve eylemlerdir. 
Soruda verilen metinde karakterlerin de takma adla-
rını hak edecek davranışlar ve eylemler sergiledikleri 
görülür.

Bu konu hakkında KARAKTER ÇÖZÜMLEMELERİ-
NİN KURGUDAKİ YERİ: “BİNTEPE’NİN HAYALETİ” 
ÖRNEĞİ Melda KARAGÖZ* adlı makalede detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

CEVAP: E

75. Hüseyin Suat, Servetifünuncular içinde tiyatroyla en 
çok ilgilenen sanatçıdır. Başarılı bir tiyatro dili olan 
sanatçının “Şehbal Yahut İstibdadın Son Perdesi” 
(1908), “Deva-yı Aşk” (1910) gibi eserleri vardır.

CEVAP: E


