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1. KÖKEN BAKIMINDAN DİLLER
Ural - Altay Dilleri

Hami - Sami Dilleri

Kafkas Dilleri

Çin - Tibet Dilleri

Bantu Dilleri

Hint - Avrupa Dilleri

Ural Dilleri

Hint - İran Kolu

Macarca

Hintçe

Tarihî Sanskritçe

Türkiye

Tuva

Nogay

Yakut

Japonca

Almanca

Bulgarca

İspanyolca

Boşnakça

Estonca

Urduca

Avestçe

Azerbaycan

Uygur

Karaim

Çuvaş

Kırım - Tatar

Kırgız

Altay

Moğolca

Flemenkçe

Sırpça

Portekizce

Ukrayna dili

Fince

Farsça

Tacikçe

Türkmen

Dolgan

Tatar

Karaçay - Balkar

Özbek

Şor

Mançuca

İngilizce

Lehçe

İtalyanca

Letçe

Norveç dili

Korece

Fransızca

Slovakça

Rusça

İsveçce

Toharca

Samoyed dili

Ermenice

Bengalce
Peştuca

Gagavuz

Kazak

Başkurt

Tarihi Türk Lehçesi
Orhun / Göktürk

Peçenek

Çağatay

Kuman / Kıpçak

Bulgar

Eski Uygur

Hazar Kumuk

Karakalpak

Hakas

Tunguzca

Latince

Çekçe

Rumence

İrlanda dili

İzlanda dili

Türkçe

Arapça

Gürcüce

Çince

Orta ve Güney Afrika dilleri

Akadca

Çerkezce

Tibetçe

İbranice

Abhazca

Tayca

Fenikece

Çeçence

Lezgice

Dunganca

Aramice

İnguşça

Avarca

Birmanca

Berberîce

Lazca

Kabartayca

Vietnam dili

Habeşçe

Abazaca

Adigece

Altay Dilleri

Avrupa Kolu

(Güney - Doğu Asya Dilleri)

(Afrika’daki en büyük dil ailesi)

Çağdaş Türk Lehçesi

CEVAP C

ÇÖZÜM - 3
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2. Öncüllerde verilen araştırmacılar şunlardır:

Orhun ve Uygur Türkçelerini, Eski Türkçe (Alttürkisc-
he) adı altında değerlendiren Gabain; yazmış olduğu 
gramerinde (Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1941), 
“Uygurca” kavramını açıklarken bu yazı dili içerisinde, 
başta Uygurlar olmak üzere beş boyun ağız özellik-
lerinin görüldüğünü söyler, fakat bu boyların hangileri 
olduğunu belirtmez. Bu konuda sadece “Ağız Ayrılık 
ları” konusunda, n ve y ağzından bahseder.

Türk Lehçeleri üzerine çalışma yapan Talat Tekin; 
kendisinden önce yapılmış olan tasnifleri değerlendir-
miş, eksik yönlerini ortaya koyduktan sonra kendi tas-
nifini vermiştir. Tekin’in tasnifinde Halaççayı, Çuvaşça 
gibi eski bir lehçe olarak kabul etmiştir.

Altay dilleri teorisinin kurucusu Ramstedt’tir.
Ramstedt’ten sonra değişik ülkelerden birçok Altayist 
ve Türkolog konuya ilgi göstermiş ve bu teoriyi destek-
lemişlerdir. Amerikalı dilci Street ise bu dillere Japon 
ve Aynu dillerini de eklemiştir.

Osttürkische Grammatik der Islamischen Littera-
tursprachen adlı eserinde ilk defa Orta Türkçe terimini 
kullanan Türkolog Carl Brockelmann’dır. 

CEVAP: E

3. Nostratik teorisi, altı dil ailesinin aynı kökten çıktığını 
ve dolayısıyla bir “büyük aile” (super family, macrofa-
mily) oluşturduğunu kabul eder. Nostratik büyük aile-
sini oluşturan altı dil ailesi şunlardır: Samî-Hamî, Kart-
vel, Hint-Avrupa, Ural, Dravid, Altay (İlliç- Svitıç 1971). 

CEVAP: D
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4. Orhun (Türk-runik, Runik, Köktürk) harfleriyle yazıl-
mış yazıtlar, Talat Tekin’in “Göktürk Alfabesiyle Türk-
çe” (Tarih ve Toplum, Şubat 1984 veya Tarih Boyunca 
Türkçenin Yazımı, Simurg, Ankara 1997, s. 17-30) 
başlıklı makalesinde altı grup altında şu şekilde de-
ğerlendirilmiştir: 

1. Köktürk Yazıtları: II. Köktürk Kağanlığı (682-745) 
döneminde dikilmiş yazıtlardır. 

 _ Köl Tigin (KT- 732)

 _ Bilge Kağan (BK- 735)

 _ Tonyukuk (T- 720-725 veya 732’den sonra)

 _ Çoyren Yazıtı (Ç- 688-692) 

 _ Küli Çor (KÇ- İhe Hüşötü 719-723)

 _ Ongin (O- Işbara Tarhan 732-735) 

 Yukarıda verilen bilgilere göre Çoyren yazıtı Orhun 
harfli ilk yazıt olarak kabul edilir. 

2. Uygur Yazıtları: 745’te II. Köktürk Kağanlığı tama-
mıyla yıkılıp onun yerine 840’a kadar devam eden 
I. Uygur Kağanlığı döneminden kalan runik harfli 
metinlerdir. 

 Bu grubun malzemesini ise şunlar oluşturur: 

 _ Mayan Çor (MÇ- Şine Usu 759-760)

 _ Taryat (Terhin- 753)

 _ Karabalgasun (808-821)

 _ Suci (820- 840)

 _ Tez Yazıtı (750?)

 _ II. Karabalgasun (825-840) 

3. Yenisey Yazıtları 
4. Hoytu-Tamir Yazıtları 
5. Talas Yazıtları (Batı Türkistan Yazıtları) 
 Bu yazıtların dışında Talas vadisinde bir ağaç çu-

buk üzerine yazılmış Köktürk harfli kısa bir metin 
de vardır. 

6. Doğu Türkistan Yazmaları 
 Bu yazmalar içinde hacim bakımından en önemlisi 

Irk Bitig’dir. 114 sayfalık bu eserin ilk yayımlayanı 
W. Thomsen’dir. Thomsen, eserin 9. yy. ait olduğu 
tahmininde bulunmuştur. 

CEVAP: D
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5. Kıpçak Türkçesi metnine ait bir bilmeceden alınan bu 
metin Kodeks Komanicus’tan alınmıştır. Bilmece adı 
Divanu Lügat’it Türk’te geçmesine rağmen bu türde ilk 
örneklere Kodeks Komanicus’ta rastlamaktayız. 

Verilen metnin çevirisi şöyledir: 

“Sende bende yok, kayada yok; oyun taşta yok, Kıp-
çak’ta yok (Kuş sütü) 

CEVAP: E

6. Harezm ve Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinlerde 
yaygın olarak karşımıza çıkan çift dudak ünsüzlerinin 
(b,p,m,ṽ) etkisiyle meydana gelen ünlü yuvarlaklaşma-
ları Karahanlı Türkçesi metinlerinde de görülmektedir.

C seçeneğinde verilen; yapul- “örtünmek, kapanmak” 

buna örnek teşkil eder. 

Not: Bu sözcükler hem düz hem de yuvarlak ünlüyle 
yazılmıştır. 

yapul~yapıl 

CEVAP: C

7. A seçeneğinde “ḳolsunı” 

B seçeneğinde “saḳınġıl” 

D seçeneğinde “baḳġıl” 

E seçeneğinde “ayayın” 

C seçeneğinde emir kipi çekimi yoktur. 

CEVAP: C
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8. yilik < yil-ik “ilik” 

il: fiil tabanı 

-ik : fiilden isim yapma eki 

(kelime başında /y-/ türemesi gerçekleşmiştir.) 

süŋekke “kemiğe” 

süŋ- : fiil tabanı 

-ek : Fiilden isim yapma eki 

+ke : yönelme durum eki 

erenke “kişiye,insana” 

er : İsim tabanı 

+en: İsinden isim yapma eki 

+ke : yönelme durumu eki 

sunulmas “uzatılmaz” 

sun-: Fiil tabanı 

-u: yardımcı ünlü 

-l- : Fiilden fiil yapma eki (ettirgenlik) 

-mas : geniş zamanın olumsuzu 

teg “gibi” 

teg : edat 

CEVAP: C

9. EAT’deki iyelik ekleri hem Eski Türkçedeki şekillerle 
hem de günümüz Türkiye Türkçesindeki şekillerle ay-
nıdır. Sadece ünlülerinde küçük farklılıklar vardır. Tür-
kiye Türkçesindeki büyük ünlü uyumu EAT’de tam ge-
lişmemiş olduğundan, bu dönemde 1. ve 2. kişi ekleri 
sadece ‘dar-yuvarlak ünlü’, 3. kişi ise sadece “dar-düz 
ünlü” ile kalıplaşmıştır. 

CEVAP: B

10. Hoca Mes’ud tarafından yazılan bu eser Süheyl ü 
Nev-bahâr’dır. Hoca Mes’ud’un yeğeni İzzeddin Ah-
med tarafından yazılmış, kalan bölümleri kendi isteği 
üzerine Hoca Mes’ud tarafından tamamlanmıştır. Ese-
rin sonundaki beyitte eser adı olarak Kenzü’l Bedâyi 
olarak geçmesine rağmen eser kahramanlarının ad-
larıyla anılır. 

CEVAP: B
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11. Dîvânu Lugati’t-Türk hakkında ilk çalışma, Ali Emiri ta-
rafından bulunan ve yayımlanmak üzere sadece Kilisli 
Rıfat Bilge’ye verildiğinden, ilk yayın onun tarafından 
yapılmıştır. Dîvân’daki sözvarlığı ise ilk defa Carl Bro-
ckelmann tarafından incelenmiştir: 

Eserin Besim Atalay tarafından Türkçeye çevrilme-
sinden sonra Dîvânu Lugati’t-Türk hakkında kitap, 
makale ve tez çalışmaları olmak üzere birçok yayın 
yapılmıştır, Türk kültürü ve dili açısından zengin bir 
malzeme olan eserle ilgili çeşitli çalışmalar devam et-
mektedir. Besim Atalay’ın çalışması 1939-1943 yılları 
arasında yayımlanmıştır: 

Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, Ankara 1939, TDK 
(19852, 19943) 

Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II, Ankara 1940, TDK 
(19862, 19943) Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III, 
Ankara 1941, TDK (19862, 19943) Divânü Lûgat-it-
Türk Dizini “Endeks”, Ankara 1943, (19862, 19943). 

Özbek bilgini Salih Mutallibov Türkiy Sözler Devani 
adıyla eserin Özbekçeye çevirisini yayımlamıştır. 

Eseri bir bütün olarak ele alan diğer bir çalışma James 
Kelly ve Robert Dankoff tarafından İngilizce olarak ya-
yımlanmıştır. 

Dîvânu Lugati’t-Türk’te yer alan manzum parçalar Ta-
lat Tekin tarafından incelenmiştir. 

CEVAP: A

12. Oğuzca kendi özelliklerine Anadolu’da yazı dili haline 
gelmiştir. Bu süreç şu ana dönemlerden oluşmaktadır: 

 1. Eski Anadolu Türkçesi 

 2. Osmanlı Türkçesi (ve ağızları) 

 3. Türkiye Türkçesi (ve ağızları)

CEVAP: D
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13. Verilen metnin günümüz Türkçesi şöyledir:

Doğuda (ileride) güneşin doğacağı yere, güneyde 
gündüz ortasına, batıda güneşin battığı yere, kuzeyde 
gece ortasına kadar ondan içerdeki halk…

tug - sık [gelecek zaman sıfat-fiil eki] +ka [yönelme 
durumu eki]

ortu +sı [3. tekil kişi iyelik eki] +ŋaru [yön gösterme eki]

NOT: 
3. kişi iyelik eklerinden sonra ad durum ekleri gelirse 
araya zamir /n/’si girer.

Burada da üçüncü tekil kişi iyelik ekinden sonra ad du-
rum eklerinden olan +garu yön gösterme eki gelmiştir. 
Bu ekin ilk sesi /g/ ile zamir /n/’sinin kaynaşması sonu-
cu yön gösterme ekinin ilk sesi /ŋ/’ye dönüşmüş ve ek 
+ŋArU olmuştur.

Verilen metinde zarf fiil eki almış herhangi bir sözcük 
yoktur.

CEVAP E

14. Ķutı : İlahi bir kaynaktan gelen güç

 ḳut isim tabanı

+ı : 3.tekil iyelik eki

Yakın: “yakın”

Ya- fiil tabanı

-k- : fiilden fiil yapma eki

-ı- : yardımcı ünlü

-n : fiilden isim yapma eki

Tapug ḳılġuḳa : “hizmet etmeye”

Tap- : fiil tabanı

-u : yarımcı ünlü

- g : fiilden isim yapma eki

- guka : zarf fiil eki

Yırak: “uzak”

Yır- fiil tabanı 

-a- : fiilden fiil yapma eki

-k : fiilden isim yapma eki

Salġunı : “uzaklaştıracağını”

Sal-: fiil tabanı

-gu : sıfat fiil eki

+nı : belirtme durumu eki

CEVAP D
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15. Oğuz Kağan Menakıbı, ilim âlemince Oğuz Kağan 
Destanı olarak bilinmektedir. Oğuz Kağan Desta-
nı’ndaki destan kelimesi, bir kişinin övünçle anlatılan 
durumları anlamında manakıb ‘övgünlükler’ anlaşıl-
malıdır. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlattığı için bu 
eseri Oğuz Kağan Menakıbı olarak adlandırmak daha 
yerinde olacaktır. Genellikle Oğuz-nâme olarak adlan-
dırılan Oğuz Kağan menkıbelerinin farklı ve pek çok 
rivayetleri vardır. 

Bunlar arasında en önemlileri şunlardır: 
 1. Reşîdü’d-dîn’in Câmi’ü’t-tevârîh adlı Farsça ese-

rinde yer alan rivâyet 

 2. Harezm Türkçesi Oğuz Kağan Menâkıbı 

 3. Ebu’l-Gâzi Bahâdır Han’ın Şecere-i Terâkime’si 

 4. Yazıcızâde Alî’nin Târih-i Âl-i Selçuk adlı eserinin 
başında Câmi’ü’t-tevârîh’ten çevrilen bölüm

 5. Dede Korkut Oğuz-nâmeleri 

 6. Çağatay Türkçesi ile yazılmış Uzunköprü’de ele 
geçen manzum bir Oğuz-nâme 

CEVAP: D

16. Göçüşme
Kelime içinde yan yana veya uzak seslerin yer değiş-
tirmesi olayıdır.

gr>rg göçüşmesi: ögren-> örgen

ġm>mġ göçüşmesi: yaġmur>yamgur

CEVAP: A

17. Ötümlü Ötümsüz
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CEVAP E
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18. İstisnaları olmak üzere Türkçe kökenli sözcüklerde 
vurgu son hecededir. 

Türkçede isimler, sıfatlar, zamirler ve çok heceli olma-
yan birleşik fiil gövdelerinde vurgu son hecededir. Bu 
yüzden, beşinci, onlar, tavuklar, becerikli sözcüklerin-
de vurgu son hecededir. 

Ancak zarfların vurgusu ilk hecededir. E şıkkındaki 
“tekrar” zarftır. Ayrıca vurgunun son hecede olmadığı 
bazı durumlar şunlar: 

 _ Bazı Türkçe sözcüklerde veya Türkçeleşmiş söz-
cüklerde vurgu baştadır: Amca, hala, anne… 

 _ İki ya da üç heceli yer adlarında vurgu ilk ya da 
orta hecede olabilir: Palu, Seyhan, Çorlu, Tavşan-
lı, Denizli, Kırıkkale… 

 _ Pekiştirmelerde vurgu ilk hecededir: simsiyah, 
yusyuvarlak, yapayalnız… 

 _ Seslenmelerde vurgu ilk hecededir: Arkadaşlar, 
Oğlum, Yavrum… 

CEVAP: E

19. Metin Merkezli Kuramsal Yaklaşımlar şunlardır: 
1. Gelişme Kuramı 

2. Yayılma Kuramı 

3. Tarihi- Coğrafi Fin Kuramı 

a) Axel Olrik’in Epik Yasaları 

b) Antti Aarne , Stith, Thopson ve Hans-Jörg 
Uther’in Masa Tipleri Kataloğu 

c) Stith Thompson ve Hall edebiyatı motif indeksi 

4. Psikoanalitik Kuram ve Yöntem 

5. Yapısalcı Kuram ve Yöntem 

a) Lord Raglan’ın Gelenek Kahraman Kalıbı 

b) Vladamir Propp’un Yapısalcılık Yöntemi 

c) Cloude Levi- Strauss’un Yapısalcı Yöntemi 

d) Joseph Campel’in Kahramanın sonsuz 
Yolculuğu 

e) Greimas’ın Gösterge Bilim Yöntemi 

6. İdeolojik Halk Bilimi Kuramı

Bağlam ve İcra Merkezli Halk Bilimi Kuram ve Yön-
temi 
1. İşlevsel Halk Bilimi Yöntemi 

2. Sözlü Formül Kuramı ve Yöntemi 

3. Bağlamsal Kuram 

CEVAP: B
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20. Reşit Rahmeti Arat “Eski Türk Şiiri” adlı çalışmasında 
bu terimleri şöyle açıklamıştır: 

Koşug: Günümüzde de yaygın olarak kullanılan koş-
ma şeklinin Türk edebiyatında ilk görüldüğü biçimdir. 
Koşug terimi “şiir”, “nazım”, ve “beyit” anlamlarını da 
karşılamıştır. 

Kojan: En eski şekli “koşag”tan “koşan”a ve “kojong” 
dönüşltüğü düşünülen bir edebiyat terimidir. Koşag 
şekli doğrudan “koşug”la ilişkili olmalıdır. Altay Türkleri 
arasında “kojong” şekliyle günümüzde yaşamaktadır. 
Kojong Altay Türkçesinde “şarkı, türkü” anlamına gel-
mektedir. 

Ir/Yır: Bu sözcüğün her iki şekli de ozan-baksı döne-
minde kullanılmıştır. Bu kullanım şekilleri Dîvânu Lü-
gâti’t-Türk’te “yır koşmak: koşma, türkü oluşturmak, 
yır koşulmak: Şiir oluşturulması”, “yırlamak” veya “ır-
lamak”: her ikisi de şark söylemek anlamına gelmek-
tedir. 

Küg: Ozan Aprunçur’un bir şiirinde “şiir” anlamında 
kullanıldığı düşünülen bu kelime şirin bestesi ve ezgisi 
anlamındadır. 

Takşut: Budist Uygur metinlerinde karşımıza çıkan 
“takşut” kelimesi “şiir, nazım, beyit” anlamında kulla-
nılmıştır. 

Takmak: Takşut kelimesiyle aynı kökten geldiği düşü-
len bu kelime “kalabalık karşısında ezbere söylenen 
şiir” anlamındadır. Tıpkı “koşug” gibi “dörtlüklerden 
oluşan şiir” anlamını da içermektedir. 

İslâmiyet önce Türk edebiyatında bu terimlerin yanın-
da başka dillerden özellikle de Sanskritçeden alınma-
sı kuvvetle muhtemel olan “Şlok” (Şiir, bent), “padak” 
(şiir, dize), “kavi” (şiir) ve Sogodca “baş / başik” (ilahi) 
gibi kelimeler de kullanılmıştır. 

CEVAP: A

21. …açılır a düz kafiye 

…seçilir a (ı)lır redif

…göçülür a “ç” yarım kafiye

…çağlar b konu bakımından pastoral şiir özelliği gös-
terir.

CEVAP E
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22. Bir Arap fıkra tipi olan Cuha, VII. yüzyılın sonu ile VIII. 
yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılmaktadır. 

Nasreddin Hoca’ya ait olduğu söylenen pek çok fıkra-
nın› (Ye kürküm ye, Dünyanın dengesi, Neyini kaçır-
mış Acaba, vb.) Cuha’da görülmektedir.

CEVAP E

23. B, C, D, E seçeneklerde verilen bilgiler doğrudur. Bade 
içme anında şok geçirerek dili çözülmeyen âşıklara 
“tutuk”; sırrını saklamayıp açılan âşıklara da “murdar-
lanmış” adı verilir. 

CEVAP: A

24. Meydan Şairi: Halk toplantılarında doğaçlama olarak 
da şiirler tertip eden ve onları sazları ile çalıp söyleyen 
şairlerdir. 

Ümmî âşıklar: Genellikle öğrenim görmemişlerdir. 
Saz çalmasını bilenlerin yanında, çalamayanlar da 
vardır. Hazırlıksız olarak şiir söylerler. Şiirleri büyük 
ölçüde millî veznimiz hece vezniyledir. Âşık Veysel, 
Fehmi Gür, vb. 

Okuma yazma bilen âşıklar: Bu âşıklar öğrenim gör-
müşlerdir. saz çalmasını bilirler. Şiirleri hece vezniyle-
dir. Ayak (kafiye) konusunda, muamma hazırlama ve 
çözmede başarılıdırlar. Murat Çobanoğlu, Şeref Taş-
lıova, Yaşar Reyhanî, Hacı Karakılçık, vb. 

Kalem şairleri: Saz çalmasını bilmezler, öğrenim gör-
müşlerdir, Şiirleri büyük ölçüde hece vezniyledir. Halil 
Karabulut, Erzurumlu Ümmanî Can, vb. 

CEVAP: E
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25. Aziz Mahmud Hüdâyi, Dinî- Tasavvufî Türk Edebiyatı 
şairleri zümresi içinde yer almış, sade ve hikemi ma-
hiyette şiirler yazmıştır. Aziz Mahmud Hüdâyi’nin eser-
lerini; Türkçe ve Arapça olmak üzere başlıca iki grupta 
toplayabiliriz. 

Türkçe Eserleri 
 _ Divân-ı İlâhîyat: Tasavvufî hikmet ve nasihatler-

den oluşmuş bir Divân’dır. 

 _ Tarikatnâme: Dervişliğin erkân ve adabı anlatıl-
maktadır. 

 _ Tezâkir-i Hüdâi: I. Ahmed’e gönderilen mektup ve 
tezkirelerin toplandığı bir eserdir. 

 _ Ecvibe-i Mutasavvıfâne: Kendisine sorulan bazı 
tasavvufî sorulara verdiği cevaplardır. 

 _ Nasâyih ve Mevâız: Bazı nasihat ve vaazların 
derlendiği bir eserdir. 

 _ Mi’râciye: Mi’rac’ı, ayet ve hadislere dayanarak 
anlatan küçük mensur bir risaledir. 

 _ Necatü’l Garik fi’l-Cem’i ve’t-Tefrik: Bazı tasav-
vufî makamlardan bahseden eserdir. 

Arapça Eserleri 
 _ Câmiu’l-Fadâil ve Kâmiu’r-Reâil: Tasavvufî ah-

laka dair olan meşhur eseridir. 

 _ Fethu’l-Bâb ve Refu’l-Hisâb: İnsanın yaradılışın-
dan ve insanın sıfatlarından bahseden bir eserdir. 

 _ Keşfü’l-Kânâ an Vechi’s-Sema: Tasavvuftaki 
sema konu edilmiştir. 

 _ Habbetü’l-Mahabbe: Allah, peygamber ve ehl-i 
beyt sevgisi üzerine bir eserdir.

 _ Nefâisü’l-Mecâlis: Bazı ayetlerin tasavvufî tefsiri 
yapılmıştır. 

 _ Tecelliyât: Hayatta iken mazhar oldu¤u tecellileri 
anlatan ve tarihleri ile tespit edilen bir risâledir. Vâ-
kıât: Tarikat sırları ile ilgili bir risaledir. 

CEVAP: B

26. Halk hikâyelerinde mekân, üzerinde yaşanılan dünya-
dır. Daha çok hikâyelerin başlangıç yeri Hayber, Herat 
ve Isfahan’dır. Bununla beraber bazı hikâyeler dar bir 
muhitte de teşekkül edebilir: Arzu ile Kamber, Asuman 
ile Zeycan, Hurşlit ile Mahımihri, vb. (Erzincan, Kale-
zehoş, yayla). Bazı halk hikâyelerinde ise mekân Kaf-
kaslar ve Ortadoğu’dur: Âşık Garip, Sümmanî ile Gül-
peri, Sevdakar Şah, Salman Bey ile Turnatel Hanım, 
Kaçak Nebi ve Mihrali Bey, gibi. Masal kaynaklı halk 
hikâyelerinde ise mekân türün yapısına göre Hindis-
tan, Kaf Dağı, Yemen, vb. olabilmektedir. Şah İsmail, 
Kirmanşah, Latif şah, 

CEVAP: C
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27. Dede Korkut hikâyelerinin onuncusu olan Kan Tura-
lı hikâyesinde, Kan Turalı’nın babası İç Oğuz ve Dış 
oğuz’da oğluna kız arar. Ancak Kan Turalı’ya uygun 
kız yoktur. Günün birinde Kan Turalı’nın tanımına 
uyan kızın Trabzon’da olduğu anlaşılır. Ancak Selcen 
Hatun kendisiyle evlenecek gençte aradığı, üç vahşi 
hayvanla güreşmeyi kaybeden her genci öldürmekte 
ve onların başından bir kale yapmaktadır. Benzer hu-
sus halk hikâyelerinin de değişmez motiflerindendir. 
Kirmanşah insan başından kale yapan Yemen Padişa-
hının kızını (Kadın savaşçı) yener.

CEVAP A

28. Kelile ve Dinme M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı dü-
şünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tar-
zında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır.

Beydeba’nın yaşadığı zaman hakkında birçok ihtilaf 
bulunmakta ise de kitabın Depşelem isimli bir Hint 
hükümdarı zamanında yazıldığı düşünülmektedir. Zira 
eserin hükümdara sunulduğu ve hükümdara bir tür na-
sihat niteliğinde olduğu öne sürülmüştür.

Fabl türünün ilk ve en önemli örneklerinden olan Kelile 
ve Dimne’deki hikâyeler siyasetten erdeme kadar bir-
çok farklı konuyu ele almıştır.

Eser, adını ilk bölümündeki bir hikâyenin kahramanı 
olan iki çakaldan almıştır; “doğrunun ve dürüstlüğün” 
simgesi “Kelile” ile “yanlışın ve yalanın” simgesi “Dim-
ne”dir.

CEVAP D

29. Kaşgarlı Mahmut’un Türkmen maddesinde bahsettiği 
destan “Şu” destanıdır.

CEVAP C

30. Tarihi Görüş / Hindoloji Okulu/Tarihi Nazariye Bu gö-
rüşe göre masalların çıkış noktası Hindistan’dır. Ünlü 
Hint masal kitapları(Pançatantra,Vetala pancovincati,-
Çakasaptati)masalların kaynağını oluşturmaktadır. Ta-
rihi görüşün temsilleri Thedor Benfey, Henry Gaidoz, 
Joseb Bediler’dir. 

CEVAP: B
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31. Âhenk: kelimelerin akıcılığı, kulakta güzel tesir bıra-
kacak şekilde bir araya getirilmesi sözün ses yapısının 
çeşitli yollarla etkileyici şekilde düzenlenmesidir.

Divan şiirinde ahenk unsurları şunlardır: 

 _ Mevzûn(vezinli), Mukaffa (kafiyeli)sözler 

 _ Söz diziminin fasih kelimelerden oluşması 

 _ Söz sanatları Nazım şekillerinin yapısal özellikleri 

 _ İnşâd(özellikli şiir okuma) 

Muhteva Divan şiirlerinin içerikle ilgili bölümünü kap-
sar. 

CEVAP: E

32. Divan şiirinde “zülf” ile -gece anlamının gözetildi-
ği- şam, ayrıca sevgilinin güzelliği ile Mısır arasında 
kurulan ilişkiye dayalı bu beyitte şair, sevgilinin zülfün 
yaptığı kusuru affetmesini istiyor. Bu isteğini de “Yan-
lış hesap Bağdad’dan döner.” atasözünü dile getirerek 
destekliyor. 

CEVAP: A

33. Beytin dil içi çevirisi şöyledir: Gönül ülkesinin hâkimi-
yetini tamamıyla ele geçiren sevgilin her sözü bir fer-
man sayılacaktır. 

Divan şiirinde sevgilinin niteliklerinin ve güzelliğinin 
mutlak olmasının yanı sıra onun âşığa ilgisiz davran-
ması (istiğnâ,tecâhül), aşığın haline acımaması, sü-
rekli naziçinde alınası sevgilinin karakterini oluşturur.
Divan şiirinde aşk tek taraflıdır. Âşık için sevgili bir 
padişah veya efendi mertebesindedir. Âşık ise onun 
kölesidir ve bu durumdan şikâyetçi değildir. 

CEVAP: C

34. Verilen beyitler müzeyyel gazel örneğidir. Bâki mah-
lasını söyledikten sonra gazele devam etmiştir. Bu tür 
gazellere “müzeyyel gazel” adı verilir. 

CEVAP: B

35. Bir şehrin güzelliklerini anlatan türlere “şehrengiz” de-
nir. Verilen beyitler şehrengiz türünden alınmıştır. Bur-
sa’nın güzelliklerini anlatan bu beyitler Lamiî Çelebi’ye 
aittir. 

CEVAP: B
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36. Sûz-ı dil-ârâ makamının mucidi olan İlhamî, sanata ve 
sanatkâra verdiği önemle tanınmış; reformist, hassas 
ruhlu bir padişahtır. Kaynaklarda, bestekârlığının şair-
liğinden üstün olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda 
iyi bir Mevlevi olan padişah, Şeyh Galip’le yakın bir 
dostluk kurmuştur. Şair, hikemî ve âşıkane şiirlerinden 
çok kafes ardında geçen veliahtlık günlerinde yaşadı-
ğı ıstırabı, kasveti, saltanat yıllarında yaşadığı buhran-
ları lirik bir dille ifade ettiği şiirleriyle dikkati çekmiştir 

CEVAP: E

37. Edebiyatımızın şuara tezkireleri gibi önemli kaynak-
larından olan nazire mecmuaları, şairlerin birbirleri-
ne söyledikleri nazireleri toplayan kitaplardır. Şairler 
arasındaki karşılıklı tesirleri, mana ve hayal alışve-
rişlerini, hangi şairlerin hangi devirlerde ve kimler ta-
rafından beğenilip tutulduğunu ve örnek alındığını bu 
eserlerden anlamak mümkündür. Ayrıca tanınmış bir 
şiirin asıl kaynağının hangi şaire ait olduğu, beğenilen 
mazmunların ve hayallerin nerelerden geldiği yine bu 
eserlerde bulunabilir. Bunun yanında nazire mecmua-
ları, tezkirelerde bulunmayan pek çok şairi ve şiirlerini 
unutulmaktan kurtardıkları için de önemli eserlerdir. 

CEVAP: E

38. Mutasavvıf bir şair olamamasına rağmen Bağdatlı 
Ruhi, gazellerinde her harfin ilk şiirini dini içerikli yaz-
maya özen göstermiş Allah ve Peygamber sevgisini 
işlemiştir. 

CEVAP: E

39. Kanuni’nin iltifatına nail olan ve Sultanûş- şuara un-
vanıyla anılan Bakî, klasik söyleyişin en büyük üstadı 
olarak kabul edilir. Sağlam ve kusursuz bir söyleyişi 
vardır. Şiirlerinde mana ve aruz uyumunu en üst sevi-
yeye ulaştırmıştır. Sanat gücünün farkında olan Bakî; 

“Millet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur Bakî kalur 
sahife-i âlemde adımız” diyerek isminin ebediyen ka-
lacağını dile getirmiştir. 

CEVAP: A
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40. Şikâyetname ve Tazarruname düz yazı (nesir) biçimin-
de oluşturulmuştur 

CEVAP: B

41. Gazel, aruzun Muzârî bahri’nde yer alan mef’ûlü / 
fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Bu kalıp, 
Türk şiirinde Muzârî bahrinin en çok kullanılan kalıbı 
olduğu gibi, Türk aruzunun öteki kalıpları arasında da 
en çok başvurulan kalıplardan biridir.

CEVAP: B

42. Hayret ey büt / sûretün gör / dükde lâl ey / ler meni

-  -  -  - /  -  +  -  -  / -  +  -  -  /  - +  -

 (vasl)
Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün
Diğer seçeneklerde verilen beyitler 

Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün
.  _  _  _  /  .  _  _  _  /  .  _  _  _  /  .  _  _  _

vezni ile yazılmıştır. 

CEVAP C

43. Manzum Hikâye
Şiir şeklinde yazılmış, belli bir olay etrafında oluşturul-
muş hikâyelere manzum hikâye denir. Şiirde olduğu 
gibi kafiyeli ve ölçülü yazılır. Okura bir ders, bir ibret 
verme amaçlanır. Belli bir olay, olayın kişileri, geçtiği 
mekân ve zaman vardır. “Giriş, gelişme ve sonuç” bö-
lümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir. Manzum 
hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevre-
nin kişileri tanıtılır. Sonra olay anlatılır. Bir hikâye gibi 
sonlandırılır. Didaktik şiir özelliği taşır. Öyküden farkı, 
şiir biçiminde yazılmasıdır. Mesneviler beyitlerden olu-
şurken, manzum hikâyelerde ise dize topluluklarının 
belli bir sayısı yoktur. Manzum hikâyeler, Tanzimat’tan 
sonra ortaya çıkmıştır. Tevfik Fikret’le başlayan bu türü 
Mehmet Akif Ersoy geliştirmiştir.

CEVAP: E
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44. Tanzimat’tan sonraki yıllarda Batı kültür ve edebiyatı-
nın tesiri altında ortaya çıkan yeni Türk edebiyatının 
ikinci nesline mensup olan Abdülhak Hâmid, yaklaşık 
dört devri idrak etmiş ve bu süre içinde Türk edebiya-
tında şekil ve muhteva bakımından gerçek anlamda 
yenilikler yapmış şahsiyetlerin başında gelmektedir. 
Kuvvetli bir kişiliğe sahip olmakla birlikte, uzun ömrü 
boyunca hemen her devrin havasına uymaya çalış-
mıştır. Nâmık Kemal neslinden sonra sosyal mese-
leleri daha çok ferdî planda ele almak suretiyle yeni 
bir dönem başlatan ve daha yaşarken “şâir-i âzam”, 
“dâhi-i âzam” unvanlarıyla şöhret bulan Hâmid, şiirle 
birlikte tiyatro türünde de birçok eser vermiş, bu alan-
da da bazı yenilikler yapmıştır. Tanzimat’tan sonraki 
yıllarda ilk defa Şinâsi ile başlayan divan edebiyatın-
dan uzaklaşma ve yeni bir edebiyat kurma gayreti, 
onun tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha Sahrâ adlı 
ilk şiir kitabıyla yeni bir ufuk açan ve Türk şiirini yeni bir 
vadiye sokan Hâmid, Türk edebiyatına bu şekilde yeni 
bir tabiat, insan ve hayat anlayışı getirmiştir. Yeni şii-
ri, zevk ve hayal dünyasıyla Batı şiirine yaklaştırmayı 
da başaran Hâmid’in şiirlerinde muhteva ve şekil ba-
kımından da büyük yenilik ve zenginlikler mevcuttur.

CEVAP: E

45. Eski Türk edebiyatının İran edebiyatı etkisi altında 
kaldığını söyleyen Namık Kemal, yeni bir edebiyatın 
temellerini atmaya çalışır. 

CEVAP: B

46. Sami Paşazade Sezai
Kısa anlatılarımızı batılı biçime yakınlaştırması ba-
kımından önemli bir isimdir Sami Paşazade Sezai. 
Öyküyü bağımsız bir tür olarak kabul eden ilk kişidir. 
Öykünün mesajının, amacının ahlaki olması zorunlu-
luğuna ilk karşı çıkan da Sami Paşazade Sezai’dir. O 
bir anlamda öykücülükte ‘edeb’li olma zorunluluğunu 
ortadan kaldırmıştır.

Öykülerinde toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin 
serüvenlerini anlatır. Öykü karakterlerinin duygularını 
da yazar. Bu yolla karakterlerini gerçeğe yakınlaştı-
rır. Dili süslü, üslubu Ahmet Mithat ile Namık Kemal 
arasında bir çizgidedir. Öyküleri; Küçük Şeyler (1891) 
ile anı ve makalelerinin de yer aldığı Rumuzu’l Edeb 
(1900) adlı kitaplardadır. Küçük Şeyler’de yer alan öy-
küler biçim ve yapı bakımından Fransız tarzına ben-
zerler. Burada yer alan öykülerin Servetifünun dönemi 
edebiyatçılar üzerinde de ciddi tesirleri olduğu muhak-
kaktır

CEVAP: B
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47. Fecriati’den başka bir edebi yönelişe katılmayan Fec-
riati yazarları için hikâye ve roman türünde başarıyı 
yakalayan sanatçı Cemil Süleyman (Alyanakoğlu)’dur. 
Sağlığında “Fecriati’ninHalit Ziya’sı”gibi bakılan Cemil 
Süleyman’ın eseri: 

Timsali Aşk, Ukde, İntizam, Siyah Gölgeler ve henüz 
basılmayan Kadın Ruhu’dur. 

CEVAP: C

48. Yahya Kemal, hiçbir edebi gruba dâhil olmayan ve 
geçmişe ait her değerin küçümsendiği bir ortamda 
öncelikle yapması gerekenleri saptamakla işe koyu-
lur.Bu maceranın eşiğinde şiir ait “nefes” ve “ses” gibi 
iki unsuru ön plana çıkarır.Ancak onun şiirlerinin asıl 
önemli tarafı , nağmeleşen lisanın halis cevheri kesi-
len “derûnî ahenk”tir

CEVAP: D

49. Servetifünun hareketinin şiir estetiğinin oluşumunda 
büyük katkısı olan şair, şiirlerinde iç ahenge önem 
veren sembolist bir şiir yaratmak istemiştir. Toplumsal 
konulardan uzak durmuş, şiirlerinde daha çok aşk, 
doğa ve doğanın değişen durumlarını anlatmıştır. Şiir 
anlayışını yaratırken Verlaine ve C. Baudelaire’den 
etkilenmiş, şiiri nesir ve müziğin kaynaşmasından olu-
şan bir tür olarak değerlendirmiştir. Şiirde sözcüklerin 
ahengine, ses gücüne ve tonlamalarına büyük önem 
vermiştir. 

Şiir dili oldukça ağırdır. O güne kadar Türk şiirinde 
kullanılmayan birtakım kelimeleri şiir diline sokmuştur. 
Pitoresk, yani zihinde resim gibi bir hayal uyandıran 
güzellik duygusu, Cenap Şahabettin›in vazgeçeme-
diği bir şiir tarzı olmuştur. Bu durumu derinlemesine 
anlatma ihtiyacı, şairi sözcüklerle oynamaya itmiş, alı-
şılmadık mecazlar ve tamlamalarla, eski sözcüklerle 
bir şiir dili yaratmaya çalışmıştır.

CEVAP: E
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50. Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler 
için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anla-
yışla kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluşturur-
lar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına 
uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni ola-
naklar sunacak bir yapıya sahiptir. Dilde saflaşma dü-
şüncesi, kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öğe 
olarak gösterir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak dü-
şüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir. Saf (öz) şiir 
anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde 
tutan görüşünden hareketle, Batı edebiyatından Paul 
Valery, Stephane Mallarme ve Divan şiirinin biçimci 
yapısından bir hayli etkilenen; 

 _ Ahmet Haşim 

 _ Yahya Kemal Beyatlı 

 _ Ahmet Hamdi Tanpınar 

 _ Cahit Sıtkı Tarancı 

 _ Ahmet Muhip Dıranas 

 _ Behçet Necatigil 

 _ Asaf Halet Çelebi 

 _ Necip Fazıl Kısakürek 

 _ Özdemir Asaf 

 _ Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 _ Ziya Osman Saba 

gibi şairlerimizde görülen ortak zevk ve anlayışa ve-
rilen addır. 

 _ Türk edebiyatında “Saf Şiir” eğilimi Ahmet Ha-
şim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı ma-
kalesiyle (Türk edebiyatında ilk poetika örneği ka-
bul edilir.) başlar. 

CEVAP: D
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51. 1950’lerde “Hisar” dergisi etrafında toplanan Munis 
Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin 
Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Ba-
kiler gibi sanatçıların oluşturduğu edebi topluluktur.

“Radyo Hisar Saati” programında sanat görüşlerini 
açıklamışlardır. Hisar dergisinin 113. ve 114. (Mart 
1967) sayılarında bu görüşler yayımlanmıştır:

 a. “Sanatçının Dili Yaşayan Dil Olmalıdır.” Aksi 
takdirde, ister eski, ister yeni olsun ölü kelimeler-
den doğan her eser yeni nesilleri birbirinden ayı-
rır.

 b. “Sanatçı Bağımsız Olmalıdır.” Zira onun eseri 
siyasi sistemlerin de, ekonomik doktrinlerin de 
propaganda aracı değildir.

 c. “Sanat Milli Olmalıdır.” Çünkü kendi milletinden 
kopmuş bir sanatın milletler arası bir değer ka-
zanması beklenemez.

 d. “Sanatta Yenilik Esastır.” Ne var ki bu yenilik 
eskinin ret ve inkarı şeklinde yorumlanmamalıdır.

CEVAP: C

52. Edip Cansever’in Garip akımı etkisi altında yazdığı şi-
irlerini topladığı kitabı İkindi Üstü’dür. 

CEVAP: E

53. Necip Fazıl Kısakürek’e ait olan verilen şiir halk ede-
biyatı geleneğinden yararlanılarak modern şiirin için-
de harmanlanmıştır. Sade bir dille yazıla şiirde, söz 
sanatlarının ve şaire özgü imgelerin etkili bir biçimde 
kullanıldığı görülür.

CEVAP: A

54. İslami söylemin Türk şiirindeki önemli temsilcilerinden 
olan sanatçı, şiirlerini divan ve halk edebiyatının este-
tiği ile örmüştür. İlhamın gücüne inanan şairin şiirlerin-
de, İslami şiirin iki büyük öncüsü Necip Fazıl ve Sezai 
Karakoç’un yoğun etkisi vardır. Şiirlerini Türk Edebi-
yatı, Aylık Dergi, Güldeste, Kardelen, Sur, Kalem, 
Kırağı vb. dergilerinde yayımlayan şair, 1990 yılında 
“Yağmur” adlı şiiriyle Türkiye Diyanet Vakfı Naat-ı Şe-
rif Büyük Ödülünü kazanmıştır. Çiçekler Üşümesin, 
Nuyageva, Yankı ve Hüzün, Aşkım İsyanımdır Benim, 
Rüveyda şiir kitaplarının bazılarıdır.

CEVAP: C
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55. Cumhuriyet döneminin köy ve köylü gerçeklerine eği-
len romancılarından biri olan Kemal Tahir; Köyü, köy-
lüyü, kuvvetli bir gözlemle, şehirlilerle köylülerimizin 
evrimini, yöresel renkleriyle anlatır. Cezaevlerinde ta-
nıdığı insanlar, sürgünde bulunduğu köy çevreleri, ele 
aldığı konuları yalnız sanatçı sezgisiyle değil, bilimsel 
bir yöntemle, köy gerçeklerini anlatmasıyla diğer ro-
mancılardan ayrılır. Romanları, “nehir roman” niteliği 
taşır.

Her romanı günümüzün köy – şehir yaşantılarını, ta-
rihsel ve toplumsal gelişmeleri içinde ele alan bir di-
ğer romanının devamı gibidir. “Sahici Türk romanı 
işçimizle köylümüzün realitesinden çıkacaktır.” 
görüşünü savunur. Not olarak derlediği sözcüklerle, 
deyimlerle, cümlelerle, araştırma ve kültür zenginliği 
ile İstanbul şivesinin kaynaşmasından doğan canlı, ra-
hat bir anlatımla yazar.

Şiir denemeleriyle, dedektif ve macera romanlarıyla 
takma adla yaptığı çevirilerle yazı hayatına atılmış; 
hikâye ve romanda karar kılmıştır. Sağırdere, Esir 
Şehrin İnsanları, Körduman, Rahmet Yolları Kesti, 
Yediçınar Yaylası, Yorgun Savaşçı ve Devlet Ana 
en önemli romanlarıdır.

CEVAP: C

56. Behçet Necatigil’in şiirleri ve radyo oyunları arasında 
bir yakınlık vardır. O, radyo oyununun esasını “Konuş 
ki seni göreyim” diye özetler ve radyo oyunlarını , “şi-
irinin agrandismanı” sayar. Sanatçı oyunlarında, duy-
duğu suçluluktan arınamayan insanı çeşitli biçimlerde 
işlemiştir. Buna en güzel örnek “Üç Turunçlar” oyunu-
dur. Üç Turunçlar masalı oyunun temelini oluşturmak-
la birlikte iç oyunun öyküsü bu masal üzerinden anla-
tılır. Oyunda suçluluğuyla eksen oluşturan Abla kendi 
kapalı varlığını sürdürür. 

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 3

57. Yazı hayatına şiir yazmakla başlayan Mehmet Seyda, 
realist bir yol tuttuğu romanlarında bireyin ruh çözüm-
lemelerine yer verir. Romanları genel olarak 1923-
1946 yılları arasında Türkiye’deki toplumsal değişiklik-
lerin geleneksel Türk ailesinde yaptığı yıkımları, büyük 
bir ailenin parçalanışı ve çözülüşü etrafında ele alır. 

Başlıca eserleri Öyküleri; Beyaz Duvar (1962), Zon-
guldak Hikâyeleri (1962), Başgöz Etme Zamanı 
(1963), Oyuncakçı Dükkanı (1964), Garnizonda Bir 
Olay (1968), Bana Karşı Ben (1976), Kapatma (1980), 
122 Şairler ve Yazarlar 

Romanları: Yaş Ağaç (1958), Ne Ekersen (1958), Cin-
sel Oyun (1960), Süeda Hanımın Ortanca Kızı (1970), 
İhtiyar Gençlik (1968), İçe Dönük ve Atak (1973), Ger-
çek Dışı (1976), Köroğlu Destanı (1969), Sultan Döşe-
ği (1969), Nemrut Mustafa (1970) Çocuk kitapları: Bir 
Gün Büyüyeceksin (1956), Cumhuriyet Öncesi Yazar-
lardan Çocuklara Hikâyeler (1978), Düşleme Oyunu 
(1979), Bastıbacak Ermiş (1979), Deli Ali (1980) 

CEVAP: A

58. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, çocukluğu yoksul bir aile-
de geçen, hayatı boyunca saatlerle içli dışlı olan, sayı-
sız iş değiştirmesine karşın Halit Ayarcı ile tanışınca-
ya kadar yoksulluktan bir türlü kurtulamayan, dürüst, 
gerçekçi, akılcı olmaya çalışsa da çevresinin etkisiyle, 
yalanlarla kuşatılmış bir hayat süren Hayri İrdal’ın anı-
ları şeklinde kaleme alınmış ve eleştirmenlerce Tür-
kiye’nin Tanzimat öncesinde başlayan, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarına kadar devam eden bir döneminin alaycı ve 
eleştirel anlatımı olarak nitelenmiş bir romandır. 

CEVAP: B

59. Soruda verilen birinci şiir, mistik tarzda; ikinci şiir, Ga-
rip şiir anlayışına uygun olarak yazılmıştır.

CEVAP: B
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60. 
Akım Sanatçı Eser

Hümanizm Dante İlahi Komedya

Klasisizm Moliere Cimri

Realizm Stendhal
Kırmızı Ve 

Siyah

Naturalizm Emile Zola Meyhane

Sembolizm Baudelarie
Kötülük 
Çiçekleri

CEVAP: A

61. İdris Öğretmenin öğrencilerine vermiş olduğu bu şiir, 
sembolizmin kurallarını ortaya koyan Paul Verliane’nin 
“Şiir Sanatı” şiiridir. A seçeneğinde Behçet Necati-
gil’den;Bseçeneğinde Ahmet Hamdi Tanpınar’dan;C 
Seçeneğinde Ahmet Haşim’den; D seçeneğinde Fa-
ruk Nafız Çamlıbel’den örneklerler veren öğretmen bu 
geleneğe uygun örnekler vermiştir. E seçeneğinde ise 
Orhan Veli’den örnek veren öğretmen hata yapmıştır. 

CEVAP: E

62. Ayda öğretmenin vermiş olduğu şiirde söylev tarzı ifa-
deler yer almamaktadır. 

CEVAP: C

63. Hasan Öğretmen dersinde İkinci Yeni şiirini işlemekte-
dir ve dersinde de İkinci Yeni mensubu şairlerine ait bir 
örnek vermelidir. Hasan Öğretmenin kullanmış olduğu 
bu materyal öğretim hedefine uygun değildir. 

CEVAP: D

64. Cemil Meriç’in Bu Ülke; Ahmet Rasim’in Eşkâl-i Za-
man; Sabahattin Eyüpoğlu’nun Mavi ve Kara; Suut 
Kemal Yetkin’in Yokuşa Doğru gazete çevresinde ge-
lişen edebi metinlerdendi. Boğaziçi Yalıları ise Abdül-
hak Şinasi Hisar’a ait Kişisel hayatı konu alan (anı) 
metinlere örnektir. 

CEVAP: A
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65. Özellikleri verilen eleştir türü Ruh çözümleyimci (Psi-
kanalitik) eleştiridir. 

CEVAP: D

66. ● Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının en önemli 
uygulamalarından biri olan probleme dayalı öğ-
renme, öğrenme öğretme sürecindeki yeni para-
digmayı temsil etmektedir. 

 ● Probleme dayalı öğ renme, gerçek yaşam prob-
lemleri üzerine temellenir. Gerçek yaşam prob-
lemleri, öğrenme sürecine bir uyaran olarak ek-
lenir. Bu yolla düzenlenen öğrenme etkinlikleri ile 
daha kalıcı öğrenme sağlanır ve edinilen dene-
yimler daha kolay hatırlanır. 

Probleme dayalı olarak gerçekleştirilmesi planlanan 
öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi aşağıda verilen 
aşamaları içerir: 

 ● Gruplar oluşturulur. 

 ● Öğretmen karmaşık yapılı bir

problem durumu tasarlar. 

 ● Problem durumu öğrencilere slaytlarla, video 
gösterisi ile , resimlerle ya da metin biçiminde su-
nulur. 

 ● Öğrenciler, problem senaryosunda etkin sorum-
luluk alarak problem durumunu kendilerine mal 
ederler. 

 ● Öğrenciler, problem durumu hakkında ne bilip ne 
bilmediklerini belirleyerek problemin çözümü için 
görev dağılımı yaparlar. 

 ● Öğrenciler, var olan durumu irdeleyerek gerçek 
problemi belirler ve çözüm için bir araştırma ger-
çekleştirirler. 

 ● Öğrenciler, problem durumu hakkında birkaç ola-
sı çözüm üretir ve bunlardan birisi üzerine hem 
fikir olurlar. 

 ● Öğrenciler, konuya ilişkin yeni ve eski bilgilerini 
karşılaştırır. 

CEVAP: A
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67. Öğretmenin dersinde yaptırmış olduğu tartışma tekni-
ği “panel” dir. Panel, belirli bir konuda 3-5 kişilik grup 
tarafından dinleyicilerin önünde tartışmanın yapılma-
sıdır.Amacı; gerçeği bulmaktan çok bir konunun çeşitli 
yönlerini aydınlatmak ya da konuyla ilgili çeşitli eğilim 
ve görüşleri ortaya koymaktır. 

CEVAP: B

68. Aylin Öğretmenin verdiği metin İslamiyet öncesi me-
tinlerinden sagu örneğidir. Şekil ve öz bakımından ele 
aldığımızda “Sagu”nun devamı olarak halk edebiyatın-
da ağıt divan edebiyatında mersiye olarak karşımıza 
çıkar. A seçeneğinde mesnevi; C seçeneğinde gazel; 
D seçeneğinde güzelleme E seçeneğinde Koşuk ör-
nekleri verilmiştir. 

CEVAP: B

69. I. Şiir Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na; II. Şiir Kemalettin Ka-
mu’ya; III. Şiir Ahmet Kutsi Tecer’e IV. Şiir Necmettin 
Halil Onan’a;V. Şiir Ömer Bedrettin Uşaklı’ya aittir. 

CEVAP: A

70. Hikâye Türleri
Hikâyeler genel olarak olay hikâyesi ve durum hikâye-
si olmak üzere ikiye ayrılır:

Maupassant tarzı hikâye de denilen olay hikâyesinin 
Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileri: Ömer Seyfet-
tin, Refik Halid Karay ve Reşat Nuri Güntekin’dir.

Rus yazar Anton Çehov tarafından geliştirilen bu hikâ-
ye türüne Çehov tarzı hikâye de denir. Durum hikâye-
sinin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileri Memduh 
Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık’tır.

Olay ve Durum Hikâyesi Farkı
Zincir (Olay Hikâyesi); Son Kuşlar, Otlakçı, Mendil Al-
tında, Semaver(Durum Hikâyesi)

 _ Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan dü-
zenli bir planı vardır. Serim, düğüm, çözüm planı-
na uyulmamıştır.

 _ Olay ağırlıklıdır. Durum ağırlıklıdır.

 _ Merak ögesi canlı tutulmuştur. Merak ögesi ön pla-
na çıkarılmamıştır.

 _ Hikâye beklenmedik bir sonla bitirilmiştir. Hikâye-
de bitmemişlik duygusu söz konusudur.

CEVAP: B
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71. İkinci Yeni temsilcilerinden biri olan Edip Cansever’e 
ait bir şiirden alınan bu metinlerden hareketle saf şiir 
ile toplumcu şiir arasındaki ilişkiyi açıklar. Kazanımını 
öğrencilere benimsetmek mümkün değildir.

CEVAP: C

72. Güdümlü Yazma
Amaç :

 _ Öğrencilerin herhangi bir konu ile ilgili duygu, dü-
şünce ve bilgilerini etkili bir biçimde anlatmalarını 
sağlamaktır.

Uygulama :
 _ Öğretmen bir konu hakkında öğrencileri bilgilen-

dirir.

 _ Konu sınıf ortamında çeşitli yönleri ile tartışılır.

 _ Öğrenciler bu iletişim sürecinde edindikleri bilgileri 
yazarlar.

CEVAP: A

73. Türk dili ve edebiyatı derslerinde dil bilgisi çalışmaları, 
öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden ha-
reketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinde yaptırılacak-
tır. Konu anlatımına girilmeyecektir. Temel eğitimde 
görmüş oldukları konulara yönelik olarak gerektiğinde 
hatırlatma amaçlı kısa açıklamalar yapılabilir.

CEVAP: B
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74. 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programının esas 
aldığı yaklaşımları şu şekilde de ifade etmek mümkün-
dür:

 _ Öğrenme öğretme süreci öğrenci için anlamlı ve 
bütünleştirici olmalıdır.

 _ Öğrenme öğretme süreci değer odaklı olmalıdır.

 _ Öğrenme öğretme süreci motive edici olmalıdır.

 _ Farklı öğretim yaklaşımları ve stratejileri bir arada 
ve dengeli şekilde kullanılmalıdır.

 _ Öğrenme öğretme sürecinde bilgi ve iletişim tek-
nolojileri aktif şekilde kullanılmalıdır.

 _ 2018 programı tür odaklı ve beceri merkezli bir 
yaklaşımla hazırlanmıştır.

CEVAP: E

75. Kitaplardaki metinleri anlamak, çözümlemek ve eleş-
tirel bakışla değerlendirebilmek için öğrenciler metin 
türü, yazarlar, şairler, edebî dönemler, akımlar, kav-
ramlar vb. hakkında bazı temel bilgilere ihtiyaç duy-
maktadırlar. Bu bilgiler metnin işlenişini destekleyecek 
şekilde ders kitaplarında doğrudan verilmelidir. 

CEVAP: A


