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Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

1. 
YAPI BAKIMINDAN DİLLER
Tek Heceli (Yalınlayan) Diller

Eklemeli (Bitişken) Diller

Çekimli (Bükümlü) Diller

Çince

Altay Dilleri

Kök Bükümlü Dilleri

Gövde Bükümlü Dilleri

Ural Dilleri

Kaynaştırıcı Özellik

Tibetçe

Türkçe

Hami - Sami Dilleri

Hint - Avrupa Dilleri

Baskça

Moğolca

Akadca

Almanca
İngilizce
Latince

Arnavutça
Litvanca

Tarihî Sanskritçe
Ermenice

İspanyolca
Portekizce

Rusça
Sırpça

Hint - İran dilleri
Yeni Farsça

Hintçe
Flemenkçe

İskandinav dilleri
Yunanca

Keltçe
Hititçe

Orta Farsça
Fransızca
İtalyanca
Rumence
Bulgarca

Lehçe
Avestçe
Urduca

Arapça
İbranice

Bantu dilleri

Vietnamca

Mançu - Tunguzca

Siyamca

Korece

Endonezyaca

Japonca

Afrika dilleri

Fince

Estçe

Himalaya dilleri

Estonca

Eskimoca

Macarca

Kızılderili dilleri

Samoyed

Gürcüce

Ugorca
Permce

CEVAP: D

ÇÖZÜM - 4
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2. Türk Lehçeleri ile ilgili ilk eser, Kaşgarlı Mahmut’un Di-
vanüLügati’t Türk’ü dür. 

Kaşgarlı eserinde Türk dilini Doğu ve Batı grubu şek-
linde iki temel kola ayırmıştır. 

Doğu koluna Hâkâniye adını vermiştir. Bu kolda:

 _ Karluk

 _ Yağma

 _ Çigil

 _ Argu

 _ Tohsı

 _ Uygur ağızlarını dâhil etmiştir. 

Batı grubu ise bütün Oğuz grubu lehçeleri ile Kırgız 
Kıpçak, 

Peçenek ve Bulgar dillerden oluşmaktadır. 

CEVAP: E

3. Türk lehçeleri üzerinde tasnif denemeleri yapan bilim 
adamlarından biri de Samoyloviç’tir. Samoyloviç yap-
mış olduğu tasnifte, Orhun ve Uygur’u D grubu içe-
risine; Çağatay Taġlık-grubu içerisinde tarihi şiveler 
arasına dâhil etmiştir. Samayloviç’in tasnifinde Tav- 
grubu içerisinde tarihi lehçeler bölümünde yer alan 
şive “Kıpçak”tır. Kırgız ise Çağdaş şiveler içerisinde 
yer almıştır. 

III. Tav- Grubu (Kıpçak, Kuzeybatı)
Bu grubun hususiyetleri şunlardır:

1. z (tokuz),

2. y<d (ayak <adak),

3. bol-,

4. -v<-i (tav<tağ),

5. -<-i (tavlı<tavlıg),

6. g- (kalgan).

Bu gruba şu şiveler dahildir:

a. Eskilerden: Kıpçak

b. Bugünkülerden:

1. Altay,

2. Teleüt,

3. Kumandı,

4. Kırgız,

5. Kumuk,

6. Karaçay,

7. Balkar,

8. Tobol,
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9. Baraba,

10. İç Rusya şiveleri,

11. Mişer,

12. Başkırt,

13. Kırım (Güney sahili hariç),

14. Karaim (Osmanlılaşmış olanlar hariç),

15. Nogay,

16. Kazak.

Bu gruba dâhil şiveler, birbirlerine olan yakınlıklarına 
göre, şu bölümlerde toplanabilir:

1. Moğol devrinden önceki şiveler:

 a.

  1. Altay,

  2. Teleüt,

  3. Kırgız.

 b.

  1. Kumık,

  2. Karaçay,

  3. Balkar,

  4. Karaim,

  5. Tatar.

2. Moğol devrinden sonraki şiveler:

  1. Kazak,

  2. Nogay.

CEVAP: C

4. Türk dilinde fiil zaman ve kip çekimleri kişi eklerinin 
geliş şekillerine göre üç kategoride toplanır. 

Kişi zamirleri kullanılarak çekimlenen fiil zaman ve kip-
leri şunlardır: 

Kişi Ekleri Olarak Kişi Zamirlerinin Kullanıldığı Fiil Çe-
kimleri 

Tekil Çoğul 
1. Kişi Men Biz 
2. Kişi Sen Siz 
3. Kişi Ø / Ø+ol Ø 

1. Geniş ve şimdiki zaman. 

2. -mIş ekli geçmiş zaman. 

3. -DAçI ekli gelecek zaman 

4. -çI ekli gelecek zaman 
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İyelik Eklerine Benzer Kişi Eklerinin Geldiği Fiil Çekim-
leri

Tekil Çoğul 
1. kişi +m +mIz 
2. kişi +ŋ / +G +ŋIz/+GIz 
3. kişi +Ø +Ø 

Bu yapıyla kullanılan zaman ve kip ekleri şunlardır: 

1. –DI ekli geçmiş zaman 

2. –sIK ekli gelecek zaman 

Her Kişi İçin Farklı Eklerin Kullanıldığı Fiil Çekimi sa-
dece emir kipinde görülmektedir.

Tekil Çoğul 
1. kişi -(A)yIn -(A)lIm 
2. kişi -Ø / -gIl -(I)ŋ / -Ø / -gIl 
3. kişi -zU(n) / -çUn -zU(n) / -çUn 

CEVAP: C

5. Uygur Harfli Metinler 
1. Kutadgu Bilig “Viyana” nüshası 

2. Atabetül Hakayık “Semerkant” 

3. nüshası 

4. Miracnáme 

5. Tezkiretü’l Evliya 

6. Bahtiyar - náme 

7. Muhabbet – náme

8. Letafet náme 

9. Siracül - Kulup 

10. Fatih Sultan Mehmet’in Fermanı (Akkoyunlu 
Uzun Hasan’a) 

11. Sekkaki ve Lutfi’nin bazı şiirleri 

12. Rahatü’l-kulûb 

CEVAP: E
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6. Uygurcaya çevrilmiş en hacimli sudur Altun Yaruk’tur. 
Altun Yaruk, “altın ışık” manasına gelir. Beş Balık’lı 
Şıngku Seli Tutuŋ tarafından Çinceden Uygurcaya 
çevrilmiş olan eser, “tercümeden ziyâde müstakil bir 
adaptasyon”dur. Şıngku Seli Tutuŋ birçok ilâvelerle 
eseri genişletmiştir. Reşid Rahmeti Arat tarafından 
eski Türk şâirleri arasında zikredilen Şıngku Seli Tu-
tuŋ, Uygurlar çağı Türk edebiyatının en mühim sima-
larından biridir. Altun Yaruk’ta yer yer lirik bir eda ta-
şıyan ve ağıtları andıran şiirler, Şıngku Seli Tutuŋ’un 
orijinal ve kuvvetli bir şâir olduğunu da göstergesidir. 
10. yüzyılın ilk yarısında yazıldığı tahmin edilen Altun 
Yaruk’un istinsahı 17. asırdadır. Birkaç nüshası bu-
lunan ve oldukça hacimli (Radloff ve Malov neşrinde 
707 sayfa) olan Altun Yaruk; burkancılığın esaslarını, 
felsefesini ve Buda’nın menkıbelerini anlatan bir eser-
dir. İçinde çatikler ve şiir parçaları da bulunmaktadır. 

CEVAP: A

7. ümize: (<Fars.) “ümit, umut” 

+i: iyelik 3. tekil 

+n: Zamir n’si 

+i : Yükleme hali eki 

CEVAP: E

8. A seçeneğinde rivayet birleşik çekimi vardır: aytur ir-
kendür.

Çağatay Türkçesinde rivayet birleşik çekimi, zaman 
veya kip eki almış asıl fiilden sonra ir-/i- yardımcı fiiline 
-mış ve -ken öğrenilen geçmiş zamanların getirilme-
siyle yapılır.

B seçeneğinde ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman çe-
kimi; irmiş 

C seçeneğinde ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi; 
kâfir idim

D seçeneğinde şart kipi çekimi kılsangız 

E seçeneğinde ise gereklilik çekimi; kirek bolsa vardır. 

CEVAP: A
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9. ÖZELLİK KARAHANLICA OĞUZCA 
1. tk. kişi zamiri: men ben 

Kelime başında y- y- : yelgin Ø- : elgin 

Kelime başında t- t- : tewey d-: devey 

w (çift dudak sesi) w (çift dudak sesi): ew v (diş dudak 
sesi): ev 

Kelime içinde /d/ /d/ : adak /y/ : ayak 

Hece başında /G/ /G/ : tamgak /Ø/ : tamak 

Kaynak: AÖF Ders Kitabı

CEVAP: C

10. Bu yapıdaki birleşik fiiller, isim ya da sıfatla birlikte ço-
ğunlukla bol-, kıl-; daha az da et-, tur- ve tut- yardımcı 
fiillerinden birinin kullanılmasıyla oluşturulur.

Diğer bir yapı ise -A/-U/-I zarf-fiil eki almış asıl fiilin 
bar-, bil-, bėr-, kėl-kör- tur-gibi tasviri fiillerle birlikte 
kullanılmasıyla oluşur. 

küç ḳılmadılar bizke ançası bar boldılar isim /sıfat 
+yardımcı fiil biçiminde oluşan birleşik fiil yapısı 

CEVAP: E

11. Atabetü’l Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından 
Karahanlı Türkçesiyle yazılmış manzum bir eserdir. 
Yükneki eserini “ulu emir, Türk ve Acem meliki” olarak 
nitelediği Muhammed Dad İspehsalar’a sunmuştur. 

atı< at+ı “adı” 

at:İsim tabanı 

+ı : teklik 3. kişi iyelik eki 

(İki ünlü arasında tonlulaşma gerçekleşmemiş) 

işitgen kişi Niteleme sıfatı 

tép< té- p zarf fiil eki 

Şahımġa du’a birle yād ḳılsu tép 

Şahımı dua ile yâd etsinler diye 

Şahımga< şah+ı+m+ga “şahımı” 

Şah: İsim tabanı 

+ı : yardımcı ünlü 

+m : teklik . kişi iyelik eki 

+ga : yönelme durumu eki (+ga yönelme durumu eki 
metinde belirtme durumu görevinde kullanılmıştır) 

CEVAP: A
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12. Verilen metnin günümüz Türkçesi şöyledir:

Tatlı sözle, yumuşak ipekli kumaşla aldatıp uzak(ta 
bulunan) halkı öylece yaklaştırır imiş. Yaklaşıp yerleş-
tikten sonra kötü bilgi(li) o zaman düşünürmüş. 

agı ‘ipekli kumaş’ +n [araç durumu eki]
ar- ‘aldatmak’ –(ı)p [zarf-fiil eki]
bodun ‘halk’ +(u)g [belirtme durumu eki]

CEVAP D

13. ayur< ay-ur : geniş zaman eki

negü :”nasıl”

ne : isim tabanı

+gü : isimdem isim yapma eki

çerigin “ordusunu”

çerig : isim tabanı

+i: üçüncü kişi iyelik eki

+n: belirtme durumu eki

sıguka : “bozmak için”

sı : fiil tabanı

-guka : zarf fiil eki 

“etingü” sözcüğü zarf fiil ekini almamıştır.

CEVAP C

14. yol+(u)g : Belirtme durumu eki 

teg-gey : Gelcek zaman eki 

tegre< tegir (çevirmek) - e : Zarf fiil (kalıplaşmış) 

CEVAP: C
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15. El-Kavanînü’l-Külliyye li-Zabti’l- Lügati’t-Türkiyye 
Arapça olarak 15. yüzyılın başlarında Kahire’de ya-
zıldığı tahmin edilen bir Türkçe dil bilgisidir. İstanbul 
Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa bölümünde 
bulunan eserin bilinen tek nüshası 85 yapraktır. Arap-
ça sözler siyah mürekkeple, Türkçe sözler ise harekeli 
olarak kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

El-Kavānin’in diğer Memlük sahası dilcilik eserlerin-
den ayrılan en önemli yönü, sözlük bölümünün olma-
yıp sadece gramerden ibaret bulunmasıdır. Eser; fiil, 
isim ve ekler olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Sonuç 
kısmında da fiillerin teklik ikinci kişi emir biçimleri liste 
halinde verilmiştir. 

Kitabu Bülgatü’l-Müştak fî Lugati’t-Türk ve’l-Kıf-
çak 
Cemâleddin Ebū Muhammed Abdullah et-Türkî tara-
fından 14. yüzyılın ikinci yarısında veya XV. yüzyılın 
başlarında yazıldığı tahmin edilen Arapça-Türkçe bir 
sözlüktür. Günümüze ulaşan tek nüshası Paris’te Bib-
lioteque Nationale Türkçe Yazma Bölümündedir. Eser, 
normal satırlar olarak değil, ikinci yapraktan itibaren 
zikzaklı baklava dilimi biçiminde yazılmıştır. Kare bi-
çimindeki baklava dilimlerinde her köşeyi bir kelime 
oluşturmaktadır. Her sayfada 23 baklava dilimi bulun-
maktadır 

CEVAP: D

16. Ünsüz Sızıcılaşması
Kapantılı ünsüzlerin genellikle ünlü seslerin etkisiyle 
sızıcı ünsüzlere dönüşmesi olayıdır.

-p->-f- : toprak > tofrak, yaprak > yafrak, oprak > ofrak 

Bu örneklerde görülen bu sızıcılaşma olayı Nevâyî’den 
itibaren Çağatay Türkçesinin karakteristik özelliklerin-
den biri olmuştur.

CEVAP: E
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17. Tarihsel Süreç
Ses değişmelerinin bir bölümü eklenmeyle ilgili değil-
dir. Bunlar sözcüğün başta Eski Türkçe olmak üzere, 
bilinen eski biçimleriyle günümüzde kullanılan biçim-
lerinin karşılaştırılması sonucunda belirlenebilirler. Bu 
tür ses olayları çoğu zaman sonuçlanmış süreçlerdir. 
Çok nadir olarak geçiş döneminin işareti olarak ikili bi-
çimlere de rastlanabilir. Ayrıca ses olayı sonuçlanmış 
olsa bile genel bir değişme eğiliminin izleri belli durum-
larda korunmuş olabilir.

Eski Türkçe Günümüz Türkçesi
 _ bedük büyük

 _ töpü tepe

 _ adak ayak

Ayrıca aynı ses bir sözcükte bağlama göre değişen 
gelişmeler gösterebilir:

Örneğin Ana Türkçede uzun unlulu olan kȫk “gök” 
sözcüğü çağdaş Türkçede göğer- “yeşermek”, gövel 
“yeşil, mavi” ve gök sözcüklerinde üç ayrı ses geliş-
mesiyle görülmektedir. Hatta sözcüğün ağızlarda göğ 
“mor” biçimi ve anlamı da vardır.

Kaynak : AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 
1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ

CEVAP: A

18. Cümlelerin ögelerini bulalım. 

Avrupa’daki milyonlarca insan 

 Özne 

yeni gelişmeler ışığındaki kanser 

 B.li Nesne 

araştırmalarını dikkatle 

 Zarf T. 

takip ediyor. 

 Yüklem 

Türklerin en eski sanatları arasında 

 Özne 

yer alan minyatürün uzun bir geçmişi vardır. 

 Yüklem 

Her sanat yapıtı, yazarının haya-

 Özne DT (YT) 

tından büyük ölçüde izler taşır. 

 ZT Yüklem 
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Bilim adamları, 

 Özne 

ülkelerinin desteğini arkalarında hissettikçe 

 ZT 

daha rahat çalışır. 

 ZT Yüklem 

Doğa kendisini yenilerken ona 

 Özne  B.li Nesne 

saygı duymamızı bekler. 

 Yüklem 

CEVAP: B

19. Antropolojinin halkbilimine olan yakınlığından dolayı 
halkbilimi ve özellikle de halk edebiyatı çalışmalarını 
inceleyen antropologlar tarafından geliştirilen perfor-
mans merkezli halkbilimi kuramı İşlevsel Halkbilimi 
yöntemidir. 

CEVAP: C

20. Divanî olarak da adlandırılan divanlar, aruzun 
“fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbıyla oluşturulur. 
Divan veya divanîler âşıklar tarafından bu türe has 
ezgilerle icra edilirler. Divanî ezgilerinden bazılarına 
Osmanlı divanîsi, Kars divanîsi ve terekeme divanîsi 
adları verilmiştir. Bentlerindeki mısra sayısına göre ad 
alan divanın gazel, murabba, muhammes, müseddes, 
musammat ve ayaklı divan denilen şekilleri vardır. 
Divanîler çoğunlukla gazel biçiminde yazılmışlardır. 
Divanların kafiye düzeni, gazel biçiminde (beyitlerle) 
yazılanlarında aa/xa/xa/xa...; dörtlükler (murabbalarla) 
şeklinde oluşturulanlarda ise aaxa, bbba, ccca... veya 
aaaa, bbba, ccca... şeklindedir.

CEVAP: B

21. İslamiyet öncesi Sözlü Dönem’e ait bu şiir, bir koşuk-
tan alınmıştır. Koşuklar “şölen” ya da “sığır” adı verilen 
dini törenlerde söylenir.

CEVAP: D
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22. “Kaygusuz Abdal “Gülistan” adlı eserinde Cevherin 
kıymetini nasıl sarraf bilirse can içinde gizli olan ha-
zineyi de ancak Ehl-i dil olanlar bilir.” biçimindeki ifa-
delerle başlayan vahdet-i vücûd’u anlatmakla başlar. 
Kaygusuz, Türkçenin Hz. Âdem’den beri varlığını 
sürdürmekte olduğunu“gülistan” adlı eserinde Türkçe 
olarak; “Ya Cibril! Git Âdem’e Türkî dilince söyle, dur-
masın, cenneti en kısa zamanda terk etsin” buyurarak 
ortaya koymuştur. 

CEVAP: C

23. Türk epik destan geleneğindeki başlıca tipler ve taşı-
dıkları tipolojik özellikler şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

1. Bilge Kağan Tipi 
 Türk destanlarında bağımsız düşünür tipi yoktur. 

Türk destanlarında bilge devlet adamları vardır ve 
bilgisini, uzmanlığını devletin geleceği için kullanır. 

2. Alperen Tipi 
 Destanlardaki başkahraman son derece güçlü ye-

nilmez bir alp yiğit olmasının yanı sıra, davası ve 
toplumu için kendisini feda edecek kadar da birey-
selliği aşmış, toplumcu bir dünya görüşüne sahip 
eren özellikleri gösteren bir tiptir. 

3. Kadın Tipleri 
 “Altın Arıg Destanı” başta olmak üzere birkaç Türk 

destanının başkahramanı kadındır. Bu yapıyı ana-
erkil yapının uzantıları olarak görmek de mümkün-
dür. 

4. Kahraman Atı Tipi 
 Destanlarda en az kahramanlar kadar önemli bir tip 

de kahramanın atıdır. Hemen hepsi mitolojik göl, 
ırmak ve denizlerde yaşayan mitolojik bir aygırın 
aştığı kısraktan doğan, gerektiğinde kanatlanıp 
uçabilen “tulpar” at özelliğine sahiptir. 

5. Bozkurt(Gökbörü) Motifi 
 Türk epik destanlarında Bozkurt bir tip olarak değil 

motif olarak karşımıza çıkmaktadır. 

CEVAP: D

24. Kuklanın Türkler arasında XIII yüzyıldan itibaren var 
olduğu sanılmaktadır. Ancak Türkiye’ye XVI yüzyılda 
girmiştir. XV. yüzyılda”Camasbnâme” de adı verilme-
den ipli kuklanın oynatıldığından söz edilmektedir. 
“Kukla” kelimesinin ilk kullanışı da Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde ve XVII yüzyıla ait bazı eserlerde 
görülür. Doğan Kaya Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı 
Terimleri Sözlüğü 

CEVAP: E
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25. Nasreddin Hoca fıkraları Lamii Çelebi’den itibaren 
nazma çekilmektedir. Ziya Gökalp, Fuad Köprülü ve 
Orhan Veli Kanık fıkraların nazma çekilmesi görüşü-
nü savunurlar. Fıkraların nazma çekilmesine karşı 
olanlar da vardır; bunlar arasında, Samim Kocagöz, 
Şükrü Kurgan vb. sayılabilir. Güvahî, Taşlıcalı Yahyâ, 
Nev’izâde Atâyî, Ataşzâde Mehmet İzzet Paşa, Çay-
lak Tevfik, Ali Ekrem Bolayır, Seracettin Hasırcıoğlu, 
Orhan Seyfi Orhon, Nurettin Sevin, Fazıl Hüsnü Dağ-
larca, Ceyhun Atıf Kansu Hoca’nın fıkralarını nazma 
çekmişlerdir. Bununla birlikte (Sami Ergun, Halil Kara-
bulut, Nejat Sefercioğlu ve Nüzhet Erman) Nasreddin 
Hoca fıkralarını kitap bütünlüğünde ele almışlardır. 

CEVAP: E

26. Âşıkların hayatları etrafında oluşan hikâyeler şöyledir: 

1. Âşık Garip: Hayatı etrafında(Garip ile Senem) 

2. Âşık Tahir: Hayatı etrafında Tahir ile Zühre 

3. Cihan: Hayatı etrafında Cihan(cahan) ile Abdullah 

4. Ercişli Emrah: Hayatı etrafında Ercişli Emrah ve 
Selvi Han 

5. Kerem Dede: Hayatı etrafında Kerem ile Aslı 

6. Kurbanî: Hayatı etrafında Gurbanî ve Peri 

7. Tufarganlı Âşık Abbas: Hayatı etrafında Tufarganlı 
Âşıg Abbas ve Gülgez Peri 

Kahramanları hayalî olanlar 
Mirza-yı Mahmut, Ülfetin, Derdiyok ile Zülfü Siyah, Elif 
ile Mahmut. 

CEVAP: B

27. Fütüvvetnâme bir eserin değil, bir konuda yazılmış bü-
tün eserlerin ortak adıdır. 13-14. yüzyılda Anadolu’da 
hem bir tasavvuf akımı hem de bir sivil toplum hareketi 
gibi ortaya çıkan Fütüvvet teşkilatının esaslarını işle-
yen, bu teşkilâta girenlerin uymaları gereken kuralları 
anlatan bütün eserlere “fütüvvetnâme” denilmiştir. XII. 
yüzyılda kurulan Ahilik (Fütüvvet); dinî, ahlaki, meslekî 
dayanışma ve yardımlaşma örgütüdür. Örgüt, üyelerin 
ahlâk kurallarını belirlediği gibi, onlara sanat da öğre-
tir. Örgütün ilkeleri, yaşama ve davranış kuralları da 
“fütüvvetnâme”lerle belirlenmiştir. Günümüze ulaşan 
en eski fütüvvetnâme, 10. yüzyılda mutasavvıf Şulemi 
tarafından yazılan Arapça Kitabü’l-Fütüvve’dir. 

CEVAP D
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28. Bir âşık kolunun var olabilmesi yahut yeni bir âşık ko-
lunun ortaya çıkabilmesi için birtakım belirleyici öğe-
lerin var olması gerekir. Öğelerin sayısı, çeşitliliği ve 
değişik oluşu, kolların belirlenmesine ve farklılaşma-
sına yol açar.

Bu ögeleri şöyle sıralayabiliriz:
1. Odak hüviyetindeki usta âşığın dil ve üslubu,

2. İşlediği konular,

3. Usta âşığın başından geçen ve hafızalardan silin-
meyecek izler bırakan çeşitli olaylar,

4. Usta âşığın karşılaşmaları,

5. Usta âşığın tasnif ettiği hikâyeler,

6. Usta âşığın kendisine ait ezgiler,

7. Usta âşığa ait ayaklar. 

Detaylı bilgi için bakınız. Edebiyatımızda Âşık Kolları 
ve Şenlik Kolu Dr. Doğan Kaya

CEVAP E

29. 17. Yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Âşık Kuloğlu 
hakkında çok az şey bilinmektedir. Tarihçi Naima’daki 
kayıtlara göre II. Osman’ı öldüren Davut Paşa’yı cel-
lâtların elinden kurtarmıştır. Evliya Çelebi, Seyahat-
namesi’nde Kuloğlu’nu çağının ünlü âşıkları arasında 
saymaktadır. 

CEVAP: C

30. Âşıklar tarafından genellikle on bir hece ile yazılan / 
söylenen, çağdaşı yahut kendilerinden önce yaşamış 
olan şairlerin mahlaslarına ve onları niteleyen birtakım 
vasıflarına yer verilen şiirlere “şairname” denir

Âşık Ömer’den alınan bu dörtlük “şairname” türünde 
bir eserden alınmıştır.

CEVAP: D

31. Fuzûli’ye ait bu beyitte en belirgin söz sanatı Hüsn-i 
Ta’lil’dir. 

Fuzûlî bu beytinde insanların perişanlığını kendi âh u 
zârına, kendisinin perişan durumunu da onları perişan 
etmesine bağlayarak Hüsn-i Ta’lil sanatı yapmıştır. 

CEVAP: C
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32. “Hâtem-i Tay” masallarda ve hikâyelerde cömert ve 
merhamet sahibi birisi olarak karşımıza çıkar.

CEVAP: D

33. Beytin dil içi çevirisi şöyledir: 

Bu İstanbul şehri eşsiz değerdedir, baha biçilmez, 
Bir taşına bütün bir İran ülkesi feda olsun. Nedim’in 
Der-Vasf-ı Sa‘d-âbâd u İstanbul Der-Zımn-ı Medh-i İb-
rahîm Pâşâ (İstanbul kasidesi) adlı eserinden alınan 
bu beyit aruzun Mef’ûlü / mefâ’îlü / mefâ’îlü / fe’ûlün 
vezni ile yazılmıştır. Kasidenin matla, nesib (giriş) bö-
lümünden alınan bu beyitte Nedim İstanbul sevgisini 
dile getirmiştir. D seçeneğinde verilen cinaslı kafiyeye 
yer verilmiştir ifadesi bu beyit için söylenemez. 

CEVAP: D

34. Semender –tıynetan (semender yaratılışlılar) ifadesin-
de aşık insanlar semendere benzetilmiş, ancak ben-
zeyen unsur zikredilmeyerek “açık istiare” yapılmıştır. 

CEVAP: B

35. Bir şiiri alaycı bir şekilde taklit etme tehzil denir. 
Nef’î’nin Edirne’nin güzelliklerini anlatan kasidesine 
karşılık Fazıl Ahmet İstanbul’un meselelerini alaycı bir 
şekilde ele almıştır. 

CEVAP: E

36. Verilen beyitlerin içerik özellikleri dikkate alındığında 
bir savaşın anlatıldığı görülmektedir. 

Sabit’in Sefaretname adlı eserinden alınan bu beyitler 
“Gazavatname” türünde yazılmıştır. 

CEVAP: D

37. Salim kaleme aldığı Tezkire-i Şuara adlı eserinde Ne-
dim’i tâze-zebân (Duyulmamış güzel sözler söyleyen) 
olarak nitelendirmiştir. 

CEVAP: B
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CEVAP: D

39. Bu mecmûa derleyeni belli nazîre mecmûalarımızdan, 
Budinli Hisali tarafından derlenen bu mecmua yalnız-
ca matla’ları ihtiva etmesi, beyitleri bir araya getirirken 
zemin şiirin belirtilmemesi gibi yönleriyle diğer nazîre 
mecmûalarından ayrılır. Hisâlî’nin, matla’ları derleye-
rek meydana getirdiği eserinde dîvan şiirindeki genel 
özellikleri görmek mümkündür. Şâir matla’ları sıralar-
ken ilk olarak Besmele ile başlamış, sırasıyla Allah’ın 
isimlerini, sıfatlarını anlatan beyitleri, Hz. Muham-
med’le ilgili beyitleri, daha sonra da dîvan edebiyatı-
nın genelinde işlenen sevgilinin güzelliği, cefası, âşığa 
yüz vermemesi, dünyanın fâniliği, dünyaya fazla bağ-
lanılmaması gerekliliği gibi değişik konuları ihtiva eden 
matla’ları derlemiştir. Beyitlerin bu şekilde sıralanması 
klasik bir dîvan tertibini hatıra getirmekte ve Hisâlî’nin 
Metâliü’n-nezâir’i tertib ederken konu birliğine önem 
verdiğini göstermektedir. 

CEVAP: E
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40. Parçada özellikleri verilen Şair Sabit’tir. Sabit, şiir dilini 
soyut olmaktan çıkararak güncel ve somut kelimelerle 
yerli ve milli bir dil anlayışını temsil etmiştir. 

Kendine özgü bir üslûp oluşturan şair, Zafername adlı 
mesnevisinin başında 

‘‘Urup nazm-ı Leylâ vü Mecnûna el 
Deliye söz atma sakın vaz gel’’ 
diyerek yeni ve farklı konular bulma yönündeki anlayı-
şını dile getirmiştir. 

CEVAP: E

41. Verilen beyitte şair, düzyazının uzun söz söylemeyi 
gerektirmesi nedeniyle, dilden dile dolaşamayıp çabuk 
unutulacağını, oysa şiirin hemen unutulmayıp dillerde 
daha uzun süre kalabileceğini söyler. 

CEVAP: C

42. Gazellerin ilk beyti olan matlada mısralar kendi arala-
rında kafiyelidir. Şairin mahlasının geçtiği makta beyti 
ise son beyittir. Bu bağlamda verilen beyitlerin sırası 
doğru olarak E seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: E

43. TERZA-RİMA (Örüşük Uyak) 

Kafiye düzenininden dolayı \’\’Örüşük uyak\’\’ adı da 
verilen edebî bir şiir yazım kalıbıdır. Şiir, üçer mısra-
lık bentler halinde yazılır şiirin en sonunda serbest bir 
mısra bulunur. Aslında bent sayısı sınırlı olmamakla 
birlikte, genellikle onuncu serbest mısra ile şiir sonlan-
dırılırş.

Terza-rima, İtalyan edebiyatından, Fıransız ve İngiliz 
edebiyatına geçerek yaygınlaşmıştır. Dante\’nin \’\’İla-
hi Komedya\’\’ adlı eseri Terza-rima ile yazılmış olup 
bu tarzın tipik bir örneğidir.

a b a / b c b / c d c / d e d /e

CEVAP D
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44. A, B, C, D seçeneklerinde verilen beyitler Ziya Paşa’ya 
ait hikemi üslupla yazılmıştır E seçeneğinde verilen 
beyit ise Fuzuli’ye aittir.

“Ruhun görgeç olur sûz u derûn u dûd-ı dil hâsıl
Bahâr eyyâmı sıçrar berk-i rahşende sehâb oynar”
“Yanağını görünce içim yanar ve gönülden duman 
yükselir. Bahar zamanları parlak şimşek çakar ve bu-
lutlar gökte dolaşıp durur.”

CEVAP E

45. Gâve (1876)
Konusu Firdevsî’nin, Fars edebiyatının millî destanı 
olan Şehnâme’sinden değiştirilerek alınmıştır.7 İran’ın 
mitolojik hükümdarlarından Cemşid’in tahtına oturarak 
halkı zulümle yöneten Dahhak’ı, Arabistan çöllerinden 
gelerek peşine taktığı çobanlarla birlikte tahtından in-
diren Gâve’nin, Cemşid’in torunu Feridun’u tahta çı-
karması konu edilmektedir.

CEVAP: B

46. A, C, D, E seçeneklerinde verilen bilgiler Fecr-i Âti 
Beyannamesinde yer alır. Fakat Fecr-i Âti mensupla-
rının milli mücadeleyi teşvik etmek gibi bir düşünceleri 
yoktur. 

CEVAP: B

47. Parçada tanıtılan sanatçı Ali Ekrem Bolayır’dır. Sa-
nat hayatının ilk yıllarında “ilham”,“Ayın Nadır” takma 
adlarını kullandı. Servet-i Fünûn’da yazmaya başla-
dıktan sonra asıl şöhretine kavuşan Ali Ekrem, daha 
sonra Malumat’ta yazmaya başladı. Dile hâkim olan 
sanatçı hece vezni ile şiirler yazmış olsa dahi aruz 
veznindeki başarıyı yakalayamamıştır. 

Başlıca eserleri şunlardır: 

 _ Zilâl-i İlham 

 _ Ana Vatan 

 _ Şiir Demeti 

 _ Kırmızı Fesler 

 _ Ordunun Defteri 

CEVAP: E
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48. Klasik Türk edebiyatına yönelik eleştiriler Tanzimat’tan 
beri görülmektedir. Bu eleştirilerden en çok ses getiren 
ise Abdulbaki Gölpınarlı’nın “Divan Edebiyatı Beyanı-
dır” adlı kitabıdır. Daha sonra Gölpınarlı yazmış oldu-
ğu bu kitaptan pişmanlık duymuştur. 

CEVAP: B

49. Batılı anlamda Türk romanının başlangıcı sayılan ve 
Tanpınar’ın nesli adına konuşan ilk eser diye tanımla-
dığı roman Mai ve Siyah’tır. 

CEVAP: D

50. Rıza Tevfik, önceleri Servetifünuncuların tesirinde şiir 
yazamaya başlamış; daha sonra saz ve tekke ede-
biyatı geleneğinden faydalanarak koşma ve nefesler 
yazmıştır. Ona göre; “Türk’ün milli vezni hecedir öyle 
ki Türkçede küçük kızlar bile eveleme geveleme, deve 
kuşu kovalama şeklinde heceyle şiir yazabilecek Mil-
li dil terbiyesine sahiptir” (Özçelebi 1998:91) Serab-ı 
Ömrüm şairin tek şiir kitabıdır. 

CEVAP: C

51. Behçet Necatigil’in “Şiirimizin Evliya Çelebisi” olarak 
adlandırmış olduğu şair İlhan Berk’tir. 

“Şiirimizin evliya çelebisi, kıtalar, kentler, insanlar gö-
rüyor, ölçüyor, biçiyor; denizcidir, topograftır, tarihçidir, 
kısaca, görmüş geçirmiş bir seyyah - ı alem.” 

   Behçet Necatigil 

CEVAP: D

52. Edip Cansever; Cemal Süreya, Tomris Uyar ve Turgut 
Uyar ile katıldığı bir açık oturumda Tomris Uyar’ın “ne-
den düz yazı yazmadığı” sorusuna karşılık olarak “Yal-
nızca şiir düşünüyorum. Biraz da tembellik denebilir, 
ama şiirden başka hiçbir yazı biçimi beni ilgilendirmi-
yor artık.” diye cevap veren yazar Edip Cansever’dir.

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 4

53. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi (1911) romanın-
da, ağabeyi Meftun Bey’in alafrangalık adına aileyi 
her türlü rezaletin içine soktuğunu gören Raci, çare-
sizlikten intihar etmeyi düşünür: “Raci’nin ağabey na-
mını verdiği bu ahlaksız mecnûnun gidişi ne gidişti!... 
Ailede ne servet, ne rahat, hatta ne de namus hiçbir 
şey kalmadı.... Aman ya Rabbi, ne rezalet... Bu kadar 
kepazeliği ıslâha Raci, tek başına nasıl muktedir, mu-
vaffak olabilecekti? Bu tefekkürât-ı muzâllime te’siriyle 
bazen zihni o mertebe kararıyordu ki intihara tasdiye 
kadar varıyor ve sonra biraderinin hıyâneti yoluna 
kendinin kurban gitmesini pek muvafık bulmuyordu.” 
(s.424) 174 Hüseyin Rahmi, sahte alafrangalığı yerme 
amacıyla önce Şık romanını yazmış, sonra bu temayı 
daha da genişleterek, Şıpsevdi romanını kaleme al-
mıştır. Alafranga adı ile tefrika edilirken (1901) yarıda 
kalan bu roman, Meşrutiyetten sonra Şıpsevdi adı ile 
basılabilmiştir. Romanda körü körüne Batı’ya bağlı 
olan Meftun ile körü körüne Doğu’ya bağlı kalan Edibe 
karşılaştırılmış ve her ikisinin de gülünç yanları belir-
tilmiştir.175 Raci, romanın olumlu tiplerinden biridir. 
Ağabeyi Meftun’un yanlış alafrangalık fikirleri yüzün-
den ailenin her bakımdan olumsuzluğun içine itildiğini 
gören Raci, önce intiharı düşünür; ama daha sonra bu 
fikrinin yanlışlığını görerek intihardan vazgeçer.

CEVAP C

54. Şiirin ana özelliği gerçekçi ve toplumcu bir içerik taşı-
ması olan Mehmet Akif, Yeni Türk edebiyatında Namık 
Kemal’den beri gelen “Hamasî” duygusal söyleyişin en 
önemli temsilcisidir. Mehmet Akif’in Safahat kitabın-
daki “Çanakkale Şehitleri”nin anlatıldığı bölüm, işgal 
günlerinde yazdığı “Bülbül” ve yeni devletin milli marşı 
olmak üzere yazdığı “İstiklal Marşı” gibi şiirleri, yaşanı-
lan dönemin destanı niteliğini taşıyan eserleridir. 

CEVAP: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 4

55. Turan OFLAZOĞLU (1932 -) Oyun yazarı. 

 _ Vefa Lisesini ve İstanbul üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Felsefe bölümlerini 
bitirmiş, Washington’da tiyatro öğrenimi görmüş-
tür. 

 _ Birçoğu basılmış, TV’de yayınlanan tarihsel konu-
lu oyunlar yazdı. 

 _ Tiyatro eserleri dışında şiir, deneme, çeviri, senar-
yo türlerinde eserler vermiş; Nietzche, Rilke, Sha-
kespeare, Kafka, Lorca ve Bergman’dan çeviriler 
yapmış, tiyatro üstüne yazılar yayınlamıştır. 

Oyunlarında daha çok, tarihi olayları ve tarihi şahsi-
yetleri işlemiştir. İsmail Dede Efendi’nin yaşamını an-
lattığı “Yine Bir Gülnihal” ve henüz tahta çıkmaya hazır 
olamayan bir şehzadenin içinde bulunduğu durumu 
anlattığı “Deli İbrahim” adlı oyunları bunun başarılı ör-
nekleridir. 

Ayrıca Kafka, Nietsche, Rilke, Shakespeare gibi ya-
zarlardan çeviriler yapmıştır. 

Turan Oflazoğlu Eserleri 

Tiyatro (Oyunları): 

 _ Keziban-Allah’ın Dediği Olur (1967), 

 _ Deli İbrahim (1967), 

 _ IV. Murat (1970), 

 _ Sokrates Savunuyor (1971), 

 _ Elif Ana (1980), 

 _ Fatih (Bizans Düştü adıyla, 1981), 

 _ Genç Osman (1981), 

 _ Kösem Sultan (1982), 

 _ III. SelimKılıç ve Ney (1983), 

 _ Güzellik ile Aşk (Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından, 
1986), 

 _ Atatürk (1886), 

 _ Cem Sultan(1986), 

 _ Sinan (1988), 

 _ Gardiyan (1989), 

 _ Dörtbaşı Mamur Şahin Çakır Pençe (1991), 

 _ Kanunî Süleyman (1997), 

 _ Yine Bir Gülnihal (1997), 

 _ Korkut Ata (1998), 

 _ Yavuz Selim (1999). 

Senaryoları: 

 _ Topkapı (1992), 

 _ Mütarekeden Büyük Taarruza (1994). 

CEVAP: A
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56. Akif duyguyu doğallıkla şiirleştirmesini sağlayan içten-
liği ve şiir dilini konuşma dili esnekliğine ulaştırması 
bakımından, Yahya Kemal şiirlerine bir ses genişliği 
ve âhengi sağlayan dil disiplini ile ve Hâşim de özgün 
imgeleriyle modern Türk şiirinin kurucu üç şairi olarak, 
Cumhuriyet dönemi şiirinin temellerini oluşturur.

CEVAP: E

57. Parçada sözü edilen roman Sevgi Soysal’ın Şafak adlı 
eserdir. E seçeneğinde verilen Tante Rosa Sevgi Soy-
sal’a aittir. 

 _ Yaralısın Erdal Öz 

 _ Issızlığın Ortasında Mehmet Eroğlu 

 _ Bir Akşam Alacası Selim İleri 

 _ Dersaadet’te Sabah Ezanları Atilla İlhan 

CEVAP: E

58. Bir zamanlar Tanpınar’ın etkisinde kaldığını şu anda 
bu etki üzerinden attığını söyler. Hayran olduğu Dos-
toyevski’den insan ruhunun labirentlerini vermesi 
bakımından etkilenir. Oscar Wilde’ın insan ruhunun 
evrensel prensipler doğrultusunda ve çok sade çizgi-
lerle hikayeler yazmasından etkilenir. Nun Masalları 
döneminde Oscar Wilde gibi hikayeler yazmak ister. 
Nun Masalları’nın sade görünümünde onun etkisinin 
olduğunu söyler. Mustafa Kutlu’dan teknik anlamda 
geleneğe yaslanması yönünden etkilenir. Sezai Kara-
koç’tan geleneğin dönüştürülerek bugün nasıl kullanı-
labileceğini öğrendiğini söyler.

Şiir, hikâye, deneme ve incelemeleri Dolunay, Türk 
Edebiyatı, Milli Kültür, Kayıtlar, Yedi İklim, Dergâh 
mecbuaları ve Zaman Gazetesi’nde yayınlanan Beki-
roğlu’nun eserleri:

 _ Nun Masalları (Öykü)

 _ Şair Nigâr Hanım (İnceleme)

 _ Halide Edib Adıvar (İnceleme)

 _ Mor Mürekkep

 _ Yusuf İle Züleyha / Kalbin Üzerine Titreyen Hüzün 
(Şark Mesnevîsi)

 _ Mavi Lâle 

CEVAP: E
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59. Victor Hugo, Fransa’da romantizmin sözcüsü sayıl-
mış, yapıtlarında yurt ve insan sevgisi temalarını işle-
miştir. “Cromwell” adlı dramının önsözünde romantiz-
min temel ilkelerini açıklamış, romantizmin önde gelen 
ismi olarak anılmıştır. Romantik dramın kurucusudur. 
“Cromwell” ve “Hernani” adlı dramları, Paris’te, isya-
na benzer bir heyecan uyandırmıştır. “Hernani” adlı 
oyunun oynanmasından sonra romantiklerle klasik 
edebiyat taraftarları arasında “Hernani Savaşı” de-
nilen tartışma başlamış ve bu tartışma romantiklerin 
“klasisizm” karşısında kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. 
İlk romanı “Nötre Dame’ın Kamburu’ndan sonra, çok 
sayıda şiir, piyes ve roman yazmıştır. “Sefiller” adlı ro-
manında toplumdan dışlanmış insanların dünyalarını 
gözler önüne sermiştir.

Eserleri: Sefiller, Nötre Dame’ın Kamburu: Roman 
Cromwell, Hernani: Tiyatro

CEVAP: B

60. Sembolizmin şiir anlayışı: Şiiri sözcüklerle yapılmış bir 
beste olarak gördüklerinden, şiirde müzikselliğe önem 
verdiler. Ölçü, uyak biçimsel özellikleri ikinci planda 
düşündüler. Şiirdeki müziği özle biçim arasında bir 
uyum öğesi olarak gördüler.

CEVAP: A
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61. Yazarın seçtiği herhangi bir konuda iddia ve ispatlama 
kaygısı gütmeden düşmeden düşüncelerini kesin so-
nuçlara varmadan açıkladığı yazı türüdür. 

Denemeye özgü bir konu türü yoktur. Özgürce seçilen 
bir konuda, yazarın kendi kendiyle konuşma havası 
içinde yazdığı yazı türüdür. Yazının konusu yazarın o 
anda aklına geliveren bir konu görünümündedir. Öğre-
tici ve düşünsel yanı da vardır. 

Denemenin belirleyici özellikleri nelerdir? 
Makale gibi düşünsel plânla yazılır. Fakat makaleden 
kısa yazılardır. 

Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Bi-
limselden çok kişisel görüşünü açıklar, okuyucusunu 
kendisi gibi düşündürme kaygısı yoktur. 

Günübirlik yazılardır, en beğenileni bile birkaç gün 
sonra unutulur. 

Deneme, Avrupa edebiyatında Fransız Montaigne ile 
başladı. Türk edebiyatında ise Tanzimat sonrasında 
özellikle de Servet-i Fünûn döneminde karşımıza çı-
kar. Ancak asıl gelişmesini Cumhuriyet döneminde 
gerçekleştirir. Günümüzde deneme en sevilen türler-
den biridir. 

Ahmet Haşim’in “Bize Göre” ve “Gurabane-i Lakla-
kan” türün ilk örneklerini oluşturur. 

Nurullah Ataç, edebiyatımızda bu türün en başarılı 
örneklerini vermiştir. 

E seçeneğinde verilen eser Falih Rıfkı Atay’a ait “Fık-
ra” (Köşe yazısı) türünde bir eserdir. 

CEVAP: E

62. Verilen metin Klasisizm akımının özelliklerini taşımak-
tadır. 

CEVAP: E

63. Seyyid Nesimi’nin tuyuğ türündeki eseri aruzun 
fâilâtün – fâilâtün – fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Kafiye 
düzeni aaxa şeklindedir. Asaf Halet Çelebi’nin şiiri ser-
besttir. İran mitolojisindeki halk hikayesinden esinlene-
rek yazılmış olan Beddua şiirinin konusu sevgidir. 

Ölçüsü ve kafiye düzeni bulunmamaktadır. Baki’nin 
gazel türünde yazılmış bir şiirinden alınan beyit aruzla 
yazılmıştır.  D seçeneğinde verilen şiirlerde farklı ko-
nular işlenmektedir  bilgisine ulaşılamaz. Çünkü veri-
len şiirlerin hepsi aşk, sevgi konusunu işlemektedir. 

CEVAP: D
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64. Tüm disiplinlerde olduğu gibi Türk dili ve edebiyatı öğ-
retiminde de yapılandırmacılığın ilkeleri doğrultusunda 
öğrencilerin kendi öğrenme yaşantılarını oluşturmala-
rına yönelik eğitim ortamları düzenlenmeli ve öğren-
cilerin kendi deneyimleri yoluyla ve etkileşim içinde 
öğrenme yaşantıları kazanmaları sağlanmalıdır. 

Türkçe öğretiminde, yapılandırmacı yaklaşımın etkin 
bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik olarak öğret-
menlerin özellikleri şu biçimde açıklanabilir: 

 _ Her öğrenme alanına yönelik etkinliklerde öğrenci 
farklılıklarının bilincindedir. 

 _ Türkçe etkinliklerinde gerçek bilgileri ve güncel 
kaynakları kullanır. 

 _ “Tanımla, analiz et, tahmin et ve düşün” terimlerini 
kullanır. 

 _ Dersi yönlendirir, yeni yöntemler uygular. 

 _ Temalar doğrultusunda alternatif konular önerir. 

 _ Dil becerilerinin kazandırılmasına yönelik yeni bil-
gileri, eski bilgiler üzerine inşa eder. 

 _ Öğrencilerin arkadaşları ve kendisiyle sözlü ve ya-
zılı iletişim kurmasını sağlar. 

 _ Öğrencinin sorumluluk duygusunu geliştirir. 

 _ İş birliği ile öğrenmeye olanak sağlar. 

 _ Etkinliklerde yanıt için bekleme zamanı verir. 

 _ Öğrencinin düşünmesini ve yeni yöntemler geliş-
tirmesini sağlar. 

 _ Dil etkinliklerinde rehberdir. 

 _ Öğrencilerin ana dili Türkçeye karşı ilgilerini geliş-
tirmede yardımcı olur. 

CEVAP: B

65. Öğretmenin savunmuş olduğu teknik “Tahmin etme” 
tekniğidir 

CEVAP: A

66. Soruda verilen I. metin Tanzimat Dönemi sanatçısı Na-
mık Kemal’e ait İntibah romanı; III. metin Servetifünun 
Dönemi sanatçısı Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırık Hayatlar 
romanı; II. metin ise Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Pe-
yami Safa’nın Biz İnsanlar adlı romanına ait özetlerdir.

CEVAP A
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67. İŞARETLEYEREK OKUMA YÖNTEMİ
Amaç: Konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar 
kelime ve kavramlar ile önemli görülen yerlerin belir-
lenmesidir.

Uygulama: Not alma yönteminden farklı olarak öğren-
ciler, önemli gördükleri yerleri metin üzerinde işaretler. 
Bunun için farklı renklerde kalemler kullanılır. Öğren-
ciler altını çizdikleri veya çeşitli işaretlerle belirledikleri 
bölümleri, kendi cümleleriyle ifade ederek anlamlı bir 
metin oluştururlar. Böylece, metin ana hatlarıyla kav-
ranmış olur.

CEVAP: C

68. Şiir hakkında görüşünü dile getiren sanatçı Orhan 
Veli’dir. E seçeneğinde verilen şiir Garip Akımı’nın en 
önemli temsilcisi olan Orhan Veli’ye aittir.

CEVAP: E

69. Toplumcu gerçekçi şairlerden Nazım Hikmet’e ait bu 
şiir öncülerde verilen bütün kazanımlar için uygundur.

CEVAP E

70. Verilen şiir İkinci Yeni sanat anlayışına uygun olarak 
kaleme alınmıştır.

CEVAP: D 
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71. NEKROLOJİ:
Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki gün-
lerde genellikle gazete ve dergilerde ölen kişinin ya-
kın çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün 
niteliklerin, erdemlerinin, çalışmalarının ve diğer özel-
liklerinin anı üslubuyla anlatıldığı yazılara denir. Ölen 
kişinin yakınlarından alınan alıntılara, hatırlara veya 
ölen kişinin meziyetlerini ortaya koyan anılara yer 
verilir. Onunla ilgili yaşanmış özel hatıralar hatırlatılır. 
Bu anlamda da biyografinin öğretici, ciddi ve tarafsız 
amacından koparak duygusal bir havaya bürünmüş 
olur. Nekrolojilerde ölen kişiyle ilgili tarihe yansıma-
mış, özel hayatta yaşanıp yaşayan kişilerin arasında 
kalmış anılar hatırlanıp yazılabilir. Diğer anlamıyla 
hayatın yaşamdan ölüme kadar ki tarihsel çizgisi de 
bilimsel bir yaklaşımla veya alıntılara başvurularak da 
anlatılabilir.

Bu yazılar bir anlamda öleni çok seven birinin öznel 
açıklamalarıdır. Bu yazılar bir anlamda öleni çok se-
ven birinin ölene karşı duyduğu sempatiyi ağıtları, 
duygusal, öznel ve sıcağı sıcağına içinden geçenleri 
içeren açıklamalarıdır. Bu tür yazarlara örnek olarak 
Yahya Kemal’in ölümü dolayısıyla kaleme alınmış şu 
yazıları verebiliriz:

 1. Vehbi Cem Aşkun: İstanbul Aşığını Kaybetti

 2. Nimet Behsuz: Büyük Şairin Arkasından

 3. Cenap Gedik oğlu: Bir Dev Şair Göçtü.

CEVAP D
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72. 2018 Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programlarında 
yer alan “kök değerler” şunlardır:

Değerler
Değerlerle İlişkili Tutum ve Davra-
nışlar

Adalet
Adil olma, eşit davranma,paylaş-
ma

Dostluk
Diğer kâmlık, güven duyma, sadık 
olma, vefalı olma, yardımlaşma

Dürüstlük
Açık ve anlaşılır olma, doğru söz-
lü olma, etik davranma, güvenilir 
olma, sözünde durma

Özdenetim
Davranışlarını kontrol etme, davra-
nışlarının sorumluluğunu alabilme, 
özgüven sahibi olma

Sabır Azimli olma, tahammül etme

Saygı
Alçakgönüllü olma, başkalarına 
kendine davranılmasını istediği 
şekilde davranma,

Sevgi
Aile birliğine önem verme, fedakâr-
lık yapma

Sorumluluk
Kendine, çevresine, vatanına, 
ailesine karşı sorumlu olma

Vatanseverlik

Çalışkan olma, dayanışma, kural-
lara ve kanunlara uyma, tarihsel 
ve doğal mirasa duyarlı olma, top-
lumu önemseme

Yardımseverlik
Cömert olma, fedakâr olma, işbirli-
ği yapma, merhametli olma, misa-
firperver olma, paylaşma

CEVAP: E

73. Doğru cevap C seçeneğidir. C seçeneğinde verilen 
şiir, Ali Mümtaz Arolat’a aittir.
Millî Edebiyat Cereyânı’na katılıp, hecenin ve konuş-
ma Türkçesinin güzel örneklerini veren şahsiyetler 
arasında gördüğümüz şâirin şiirlerinde, ince bir mela-
lin yanı başında, mûsikîyi değerlendirmek için sarf edi-
len sürekli bir gayretin varlığı da göze çarpar. başlan-
gıçta ritme ve hayâl güzelliğine yer veren şiirler yazdı. 
Önceleri hece vezniyle yazarken sonra serbest nazma 
yöneldi. İlk şiirlerini Seza imzasıyla; Şâir, Nedim, Yeni 
Mecmua ve Dergâh dergilerinde yayımladı.

CEVAP: C 
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74. Dilin Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi
Bu işlevde ileti alıcıyı harekete geçirmek üzere düzen-
lenmiştir.

 _ İletinin bir çeşit çağrı işlevi gördüğü bu işlevde 
amaç, alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği ya-
ratmaktır.

 _ Propaganda amaçlı siyasî söylevler, reklâm me-
tinleri, genelgeler, el ilanları genellikle dilin bu iş-
leviyle oluşturulur.

 _ Dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle hazırlanan 
metinlerde gönderici, iletiyi alanı işin içine sokma-
yı, onu sorgulamayı ister.

 _ Emir, rica, istek cümlelerinde dil, alıcıyı harekete 
geçirme işleviyle kullanılır.

CEVAP: E

75. Lokman Öğretmenin vermiş olduğu ipuçları Karacaoğ-
lan’a aittir.

CEVAP: C


