
www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

1. Ural-Altay dilleri, dil bilginlerinin yapmış olduğu çalış-
malarla Ural ve Altay dilleri olmak üzere iki gruba ay-
rılmıştır Bu ayrımı başlatan kişi Wilhelm Schott (1802-
1889)’tur. O, ilk olarak Ural-Altay dilleri arasındaki 
benzerlikler üzerinde durmamış, bu dilleri öğrenmeye 
çalışmıştır. Leksik (sözlük bilgisine ait) malzemenin 
uygunluğuna ve morfolojik (yapı bilgisine ait) özellik-
lere dayanarak dil ailesine giren dillerin karakteristik 
özelliklerini tespit eder. Schott, bu sahanın alanını da-
raltır ve Ural-Altay dillerini iki grupta toplar:

 1. Çud Dilleri: Fin-Ugor Dilleri

 2. Tatar Dilleri: Türk, Moğol, Tunguz Dili

Schott, Ural-Altay dillerini bu şekilde iki gruba ayırır 
ve bunlara Altay veya Çud-Tatar Dilleri adını verir. 
Schott, çalışmaları ile daha çok bir Altayist; yani Altay 
dil grubuna yapmış olduğu gruplamada “Tatar dilleri” 
olarak- giren diller arasındaki yakınlık ve benzerlikleri 
tespit etmeye çalışan biri olarak tanınmıştır. Schott, 
bu konudaki eserini 1836’da vermiştir: Versuch über 
tatarischen Sprachen (=Tatar Dilleri Üzerine Tecrü-
be), Berlin 1836. Bu eserde, ‘Tatar’ adını verdiği Türk, 
Moğol, Tunguz dillerinden oluşan grubun akrabalık 
derecesini tespit etmeye çalışmış, kelime ve kökler 
arasındaki benzerlikler ile ilişkileri, eklerdeki fonetik 
gelişmeleri gözlemlemiş, gerektiğinde Fin-Ugor dille-
ri ile de karşılaştırmaya ver vermiştir. Sonuçta, Altay 
dilleri için en karakteristik fonetik özelliklerinden biri ve 
en önemlisi olan

Türkçe /z/ = Çuvaşça /r/

Türkçe /ş/ = Çuvaşça /l/

ses denkliklerini ortaya koymuştur.

CEVAP B

2. Talat Tekin’in tasnifinde yer alan lehçeler şunlardır:

1. r-1 grubu: Çuvaşça

2. hadaq grubu: Halaçça

3. ataq grubu: Yakutça

4. adaq grubu: Tuvaca (Karagas diyalekti ile birlik-
te)

5. azaq grubu: Hakasça, Orta Çulım, Mrass, Taştıp, 
Mat ur ve Yukarı Tom diyalektleri; San Uygurca

6. tağlığ grubu: Kuzey Altay diyalektleri (Tuba, 
Kumandü, Çalkandû, Aşağı Çulım, Kotıdotı, 
Aşağı Tom)

7. tülü grubu: Altayca (Güney diyalektleri: Asıl 
Altay, Telengit, Teleüt)

8. tölû grubu: Kırgızca
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9. tağlıq grubu: Özbekçe, Yeni Uygurca

10. tawlı grubu: Tatarca, Başkurtça, Kazakça, 
(Karakalpakça ile birlikte) Nogayca, Kumukça, 
Karaçayca-Balkarca, Baraba Tatarcası, Kırım 
Tatarcası

11. tağlı grubu: Salarca

12. dağlı grubu: Türkmence, Horasanı, Özbekçenin 
Harezm-Oğuz diyalektleri, Azeri (Kaşgay-
Aynallu, Kerkük, Erbil diyalektleri ile birlikte), 
Türkçe (Gagauz ile birlikte) (Tekin 1989; 141-
168).

CEVAP A

3. Karluk Doğu grubu içerisinde yer alan ve Çağatay 
Türkçesinin devamı nitelliğinde olan lehçe Özbek 
Türkçesidir. Diğer Çağdaş Türk Lehçeleri şöyledir:

1. Türkiye Türkçesi

2. Azerbaycan Türkçesi

3. Türkmen Türkçesi

4. Gagavuz Türkçesi

5. Kırım-Tatar Türkçesi

6. Karaçay-Balkar Türkçesi

7. Kumuk Türkçesi

8. Nogay Türkçesi

9. Karaim Türkçesi

10. Tatar Türkçesi

11. Başkurt Türkçesi

12. Altay Türkçesi

13. Şor Türkçesi

14. Hakas Türkçesi

15. Tuva Türkçesi

16. Uygur Türkçesi

17. Dolgan Türkçesi

18. Kazak Türkçesi

19. Kırgız Türkçesi

20. Özbek Türkçesi

21. Karakalpak Türkçesi

22. Yakut Türkçesi

23. Çuvaş Türkçesi

CEVAP D
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4. -dAç(I) : Köktürkçede işlek olmasına rağmen sonraki 
dönemlerde körelmiş gelecek zaman sıfat-fiil ekidir. 

Cümle geldeç yıl ola dir âşikâr 

CEVAP: E

5. Köktürk alfabesinin kökeni hakkında ortaya konulan 
görüşlerde A, B, C, D seçeneklerinde verilen bilgiler 
doğrudur. Köktürk alfabesinin kökenini Sogd ve Grek 
alfabesine benzeten Sir Gerard Clauson’dur. Rus 
bilimci E. D.Polivanov ise bu yazının kökenini Türk 
damgalarına bağlamış olmakla birlikte yazının Arami- 
Sogd ve Pehlevi alfabelerinden de etkilenmiş olabile-
ceğini bildirmiştir. Ayrıca bu alfabedeki bazı işaretlerin 
ideografik kökenli olduğunu belirtmiştir. 

CEVAP: E

6. Tibetçede “Bilge ve Aptal” masalının bir bölümü Uy-
gurcada Kalyanamkara ve Papamkara adıyla bilin-
mektedir. Bu konuda Türkiye’de H.N. Orkun, Fran-
sa’da ise son olarak J.R.Hamilton çalışmıştır.

CEVAP: E

7. Orhon ve Uygur Türkçesinde -sar/- ser ekiyle kurulan 
şart kipinin -sa/-se biçimi Uygur dönemine ait kimi tıp 
ve astroloji metinlerinde görülür, Karahanlı Türkçesin-
de ek artık tamamiyle –sa/-se biçimindedir. 

1. Tekil Kişi: sa/-se men ekiyle kurulur. Kişi adılı kay-
naklı kişi ekleri kullanılmaktadır: bar-sa men “gitsem”, 
kör-se men “görsem” Kuran Tercümesinde az sayıda 
da olsa iyelik eki tipindeki kişi ekleriyle yapılmış çekim-
lere rastlamaktayız: bol-sam “olsam” 

2. Tekil Kişi: sa/-se sen ekiyle kurulur: bar-sa sen “git-
sen”, iç-se sen “içsen” kol-sa sen “istesen” iyelik eki 
tipindeki kişi ekleriyle oluşmuş örnekler” kör-seŋ “gör-
sen” bol-saŋ “olsan” 

3. Tekil Kişi: sa/-se ekiyle kurulur: aç-sa “açsa” bak-
sa “baksa” 

1. Çoğul Kişi: sa/-se miz ekiyle kurulur: biti-se miz 
“yazsak” bol-sa miz “olsak” buz-sa mız “bozsak” 

2. Çoğul Kişi: sa/-se siz/sizler ekiyle kurulur: bil-se 
sizler “bilseniz” bul-sa siz “bulsanız” yaşur-sa siz “giz-
leseniz” 

3. Çoğul Kişi: sa / -se+lar / ler ekiyle kurulur: bol-salar 
“olsalar” bul-salar “bulsalar” 

CEVAP: D
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8. bu ‘aşḳdan : İşaret sıfatı 

Bundan : bu+n+dan 

bu : İşaret zamiri 

+n : Zamir n’si 

dan : Ayrılma hal eki 

böyle Zarf olarak kullanılmıştır. 

bu ile > böyle 

Senüŋ : Sen+ üŋ 

sen İkinci tekil kişi zamiri 

üŋ ilgi hali eki 

gider isem } Geniş zamanın şartı 

git fiil. t sesi ötümleşmiştir. 

-er Geniş zaman eki 

i- Cevheri fiil 

-se Şart eki

-m birinci teklik kişi eki 

CEVAP: D

9. Sıfat fiil (-Ar, -Ur) ekleri bu dönemde durum ekleri ala-
rak zarf-fiil görevinde kullanılır. 

tog-arda zarf-fiil 

kıl-urda zarf-fiil 

CEVAP: C

10. Mahmut bin Ömer ez-Zemahşeri tarafından yazılan 
Mukaddimetü’l-Edeb, Arapçayı öğretmek için yazılmış 
Arapça kelime ve kısa cümlelerden oluşan pratik bir 
eserdir. Diğer seçeneklerde verilen eserler dini- didak-
tik mahiyette kaleme alınmıştır. 

CEVAP: A

11. Beyitlerin dil özellikleri dikkate alındığında Çağatay 
Türkçesi dönemine ait eserlerden alındığını görmek-
teyiz. 

1. beyitte geçen “tofrak” ikinci beyitteki “Çākler ėylep 
“ve son dörtlükte geçen “Sekkaki” kelimelerinden bu 
beyitlerin Çağatay Türkçesine ait olduğunu söyleyebi-
liriz. 

CEVAP: D
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12. Âşık Paşa şiirlerini genellikle dil bilinci ile yazmıştır. 
Batılı dil bilimcilerden daha önce “dilin oluşumu / or-
taya çıkışı” konuları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu 
yönüyle genel dilbilimci özelliği taşımaktadır. 

Âşık Paşa anlatımı “dille(sözlü) anlatım, kalemle (ya-
zılı) anlatım” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ayrıca “Ga-
ripname” adlı eserinde genel dil bilim hakkında bilgiler 
vermiştir. 

CEVAP: B

13. “Türk halkı (senin) yaşayıp vatan tutacağını buraya 
kazıdım, yanılıp öleceğini de.”

Türük bodun “Türk halkı” İsim tamlaması

Öl-sik (sıfat fiil eki) + iŋ (2. Tekil kişi iyelik eki) + in 
(belirtme hâli eki)

Tir-ip (zarf fiil eki)

Yan-ıl (edilgenlik eki FFYE) - ıp (zarf fiil eki)

Yeme bağlaç

Verilen cümlede edat görevinde kullanılmış bir sözcük 
yoktur.

CEVAP C

14. bol – mış 
kol – mış Sıfat fiil eki

CEVAP C

15. Verilen cümlelerin çevirisi şöyledir:

Kara Toyın bu damga benimdir.

Bu damga ben Asana’nındır.

men ‘ben ‘ + ing (ilgi durum eki)

CEVAP: E
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16. Artdamaksıllaşma: Ön damak ünlülerinin art damak 
ünlüsüne dönüşmesine artdamaksıllaşma denir. Aynı 
durumu göstermek için kaynaklarda, gösterdiği du-
rumlar arasında bir çağrışım olmadığı için bu çalışma-
da tercih edilmemiş olan kalınlaşma terimi de kullanılır.

Türkçe sözcüklerde geniz n’sinin etkisiyle veya başka 
nedenlerle ön ünlülerin artlaştığı görülebilir: 

Eski Türkçe Günümüz Türkçesi 
teñri tanrı 

idi-siz ıssız 

isig ısı 

CEVAP: B

17. Türkçe kelimelerde söz sonunda /b/, /c/, /d/, /g/ ünsüz-
leri bulunmaz. Ayrıca Çok heceli sözcüklerin sonunda 
/p/ sesi de bulunmaz. Bu kuralın zarffiil eki –(y)Xp ve 
yabancı sözcükler gibi istisnaları vardır. Verilen keli-
melerde Türkçe olan ve bu kurala aykırı sözcük “ge-
lip”tir. 

CEVAP: E

18. A seçeneği doğrudur. Cümlenin yüklemi sonda olduğu 
için kurallı, anlamca da bir eylemin yapılmamasını be-
lirttiği için olumsuzdur. 

B seçeneği doğrudur. “kitaplarını okuyan çocukların 
yaşama ilişkin sorunlarla karşılaşmasını” cümlenin be-
lirtili nesnesi ve içinde fiilimsi yer aldığından (okuyan, 
karşılaşmasını) yan cümlesidir. 

D temel cümlenin yüklemi “istemez” fiili etken (öznesi, 
yazar) ve geçişlidir. (nesnesi, kitaplarını okuyan ço-
cukların yaşama ilişkin sorunlarla karşılaşmasını) 

E seçeneği doğrudur. Temel cümlenin yüklemi “iste-
mez” basit yapılıdır. 

Ancak C seçeneğinde yan cümleciğin yüklemleri birle-
şik yapılı değildir. 

CEVAP: C

19. Parçada özelliği verilen yöntem gözlem (müşâhede) 
yöntemidir. Katılımlı gözlem (içten bakış) katılımsız 
gözlem (dıştan bakış) olmak üzere ikiye ayrılır. 

CEVAP: B
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20. Kahramanın kardeşi gibidir. Atın dünyaya gelişi ile 
kahramanın doğumu arasında bir bağ vardır. 

Karakaytaz: Kirmanşah’ın atı 

Kır ve Doru at: Köroğlu’nun atı 

Düldül: Hz. Ali’nin atı 

Aşkar: Battal Gazi’nin atı 

Siyah at: Kamber’in atı 

Kamertay: Şah İsmail’in atı 

Bengiboz: Bey Börek’in atı 

CEVAP: B

21. Bir giriş ve on iki hikâyeden oluşan Dede Korkut hikâ-
yelerinin konusu da çeşitlilik göstermektedir. Bunlar-
dan birinci (Dirse Han Oğlu Boğaç Han) ve on ikinci (İç 
Oğuzun Dış Oğuza Asi Olup Beyrek’in Öldürülmesi) 
hikâyelerde Oğuzların kendi aralarındaki mücadeleler 
anlatılmaktadır. Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Hikâ-
ye ile Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi’nde ise 
Oğuzların olağanüstü güçlerle olan mücadelesi ele 
alınmıştır. Kalan sekiz hikâyede (Salur Kazan’ın Evinin 
Yağmalanması, Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek, Kazan 
Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Esir Düşmesi, Kanlı Koca 
Oğlu Kan Turalı, Kazılık Koca Oğlu Yigenek, Begil 
Oğlu Emren, Uşun Koca Oğlu Segrek, Salur Kazan’›n 
Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Kurtarması ise Oğuzların 
komşuları ile olan mücadelelerini görmekteyiz.

CEVAP C

22. Çocuksuzluk üzerine kurulan Tahir ile Zühre hikâye-
sinde öncüllerde verilen motifler görülmektedir.

CEVAP D

23. Halk hikâyelerinde anlatılan bazı olayların tarihle çok 
yakın ilişkisi vardır. Köroğlu hikâyelerinde celali ayak-
lanmalarının; Ercişli Emrah ile Selvihan hikâyesinde 
Şah oğlu Abbas’ın Van Kalesini kuşatmasının; Yaralı 
Mahmut hikâyesinde ise İstanbul Padişahı’nın Gen-
ce’ye yaptığı seferin izlerini bulabilmekteyiz.

CEVAP: D
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24. Tematik olarak son derece zengin bir çeşitliliğe sahip 
olan efsanelerin ihtiva ettikleri konulara göre yapılmış 
ve genel kabul görmüş sınıflandırılması şu şekildedir: 

 I) Yaratılış ve Dünyanın Sonu ile ilgili Efsaneler 

 II) Tarihî Efsaneler ve Medeniyet Tarihi ile ilgili 
Efsaneler 

 A. Medeniyetle ilgili yerlerin ve şeylerin kayna-
ğını anlatan efsaneler. 

 B. Belli yerlerle ilgili efsaneler. 

 C. İlk ve erken tarihle ilgili efsaneler. 

 Ç. Savaşlar ve felaketlerle ilgili efsaneler. 

 D. Belli ve seçkin şahsiyetlerle ilgili efsaneler. 

 E. İsyanlarla ilgili efsaneler. 

 III) Olağanüstü Kişiler, Varlıklar ve Güçlerle İlgili 
Efsaneler 

 A. Kaderle ilgili efsaneler. 

 B. Ölüm ve ölülerle ilgili efsaneler. 

 C. Tabiat›n ve hayvanların koruyucularıyla ilgili 
efsaneler. 

 Ç. Olağanüstü yaratıklarla ilgili efsaneler. 

 D. Tabiatta bulunan ruhlarla ilgili efsaneler. 

 E. Hayaletlerle ilgili efsaneler. 

 F. Şekil değiştiren yaratıklarla ilgili efsaneler. 

 G. Şeytanla ilgili efsaneler. 

 H. Hastalık ve sakatlığa sebep olan yaratıklar-
la ilgili efsaneler. 

 I. Olağanüstü güçleri olan yaratıklarla ilgili ef-
saneler. 

 J. Mitik hayvanlar ve bitkilerle ilgili efsaneler 

 K. Hazinelerle ilgili efsaneler. 

 IV) Dinî Efsaneler. 

  Kendi başlarına bağımsız bir tür olmakla birlikte 
pek çok diğer sözlü edebiyat türü gibi efsaneler 
de icra edildikleri bağlamın durumuna göre bazen 
mitler, epik destanlar başta olmak üzere diğer an-
latıların içinde de yer alabilirler. 

CEVAP: B
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25. Masal kahramanlarından bazıları sembolik tiplerdir ve 
karakteristik özellikleri taşırlar bunlar: 

1- Keloğlan: Şansı, aklı, zekâyı 

2- Köse: Hainliği, kötülüğü 

3- En Küçük Kardeş: Zekâyı, aklı, şansı, başarıyı, 
iyiliği 

4- Büyük Kardeş: Kıskançlık ve kötülüğü 

5- Üvey Anne: Kötülüğü ve zulmü 

6- Üvey Kız Kardeş: Kıskançlığı 

7- Yaşlı Adam: İyiliği ve yardımı 

8- Teyze: kötülüğü ve kıskançlığı sembolize eder. 

CEVAP: C

26. “Gevheri ta’birdir. Mustafa ismim” mısrasından adının 
Mustafa olduğu anlaşılan Gevheri iyi bir öğrenim gör-
müştür. Hem hece hem de aruzla şiir yazan Gevheri 
musikî ile de ilgilenmiştir. 

CEVAP: D

27. “Ayaklı Koşma”dır.2015 ÖABT’de buna benzer bir 
soru gelmiştir.

Ey benim cânânım can içre cânım

Şuh nevcivânım olma bî-vefâ

Rahmeyle bana

Ben sana kurbanım gel kes gerdanım

Dök yerlere kanım tek ol âşina

olma bî-vefâ

Nâr-ı aşkın serde düştüm yek derde

Şeklin perilerde yoktur kişverde

Ellerin hançerde zerrin kemerde

Hep gördüğün yerde gel bakma kıya

Can sana fedâ

CEVAP: E

28. A, B, C, D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. E 
seçeneğinde Âşık Garip vuslata eren badeli bir âşıktır 
fakat Âşık Kerem vuslata erememiştir. Âşık Kerem 
hikâyesinde “Yanıp Kül Olma” motifi karşımıza çıkar. 

CEVAP: E
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29. Nasrettin Hoca’dan bahseden kaynaklarda ilki ve en 
önemlisi XV. Asırda yazılmış olan Saltuknâme’dir.

Cem Sultan’ın arzusu üzerine Ebu’l Hayr-ı Rumi ta-
rafından kaleme alınan ve Sarı Saltuk’un menakıbını

anlatan mensur bir eserdir. Halk ağzından derlenerek 
yazıya geçirildiği için son derece sade bir üslûba sa-
hiptir.

CEVAP: B

30. Halk şairlerinin âruzun fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün 
kalıbında söyledikleri şiirlere “divan” denir. Divanlar 
genellikle gazel biçiminde yazılır. Soruda verilen divan 
ise dörtlükler(murabba) şeklinde oluşturulmuştur. Ka-
fiye düzeni genellikle aaxa, bbba, ccca.. şeklindedir.

CEVAP: E

31. Bir şiirde her beytin sonundaki kelime veya kelime gru-
bunu ondan sonraki beytin başında tekrarlanmasına 
“i’âde” denir. Verilen beyitte seheri sözcüğü ile i’âde 
sanatı yapılmıştır. 

CEVAP: D

32. Beytin dil içi çevirisi 

Ey Feryat, sevgilinin naz uykusunu dağıttın, neyler-
sin? Bu yaptığınla bütün dünyayı harap edip de ne 
yapacaksın?

Naz uykusunda olan güzelin uyanması fitneye neden 
olacaktır. Fitne çıkınca da dünya harap olup kıyamet 
kopacaktır. 

CEVAP: C

33. Hz. Muhammed’in mübarek vasıflarını ve kısmen de 
ahlaki özelliklerinin anlatıldığı eserlere “hilye” adı ve-
rilir. Öncüllerde verilen beyitlerde Hz. Muhammed’in 
gözlerinin ve dişlerinin özellikleri anlatılmıştır. 

CEVAP: C
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34. İki şairin mısra ya da beyit beyit birlikte söyledikleri 
gazellere “müşterek gazel” denir. Söz konusu gaze-
lin beyitlerinin ilk mısraları Abdi’ye, ikinci mısraları ise 
Nâbi’ye aittir. 

CEVAP: D

35. Beytin taktii şu şekilde yapılır:

Nâzdan hâmuşsan yoksa zebânun duymadan

İstesen bin dâstân söylersin ebrûlarla sen

-  +  -  - / -  +  -  -  /  -  +  -  -  /  -  +  -  /
Vezin gereği imâle-i memdüde

(medd) yapılmıştır.

CEVAP: C

36. Bir eserin olumlu taraflarını belirtmek üzere başkası 
tarafından yazılan ve ilgili eserin baş tarafına konulan 
yazıya takriz denir. 

Safâyi tarafından kaleme alınan ve Rıza Tezkiresi’ne 
zeyl olarak yazdığı “Nuhbetü’l-Asar min-Feva’idil- 
Eşar” Bu şekilde oluşturulmuş bir tezkiredir. 

CEVAP: E

37. Nedim’in şiirlerindeki önemli özelliklerden biri de yer-
lilik merakıdır. Divan şiirinde Necâtî Bey’le belirginle-
şen, Bâkî ve Şeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ gibi 
şairlerin eserlerinde mükemmelleşen mahallîleşme 
akımının XVIII. yüzyıldaki en büyük temsilcisi Ne-
dîm’dir. İfade ve üslûpta halk edebiyatına yakınlaşma-
sı, gerçek hayattan alınan unsurları kullanması, günlük 
dilden gelen deyimlere yer vermesi, yerlilik arzusunu 
gösteren unsurlar olarak değerlendirilmektedir. XVIII. 
yüzyılda halk şiiri ve divan şiiri arasında görülen nisbî 
yakınlaşmada onun da etkisi vardır. Nedim’in 

Sevdiğim cemâlin çünkim göremem 

Çıkmasın hayâlin dil-i şeydâdan 

Hâk-i pâye çünki yüzler süremem 

Alayım peyâmın bâd-ı sabâdan 

dörtlüğüyle başlayan koşması onun yerlilik arzusunun 
en somut örneğidir. 

CEVAP: E
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38. Neriman: Şehname’deki büyük kahramanlardan 
Şâm’in babasıdır. Divan şiirlerinde kahramanlık sem-
bolü olarak kullanılmıştır.

Fağfûr: Çin hükümdarlarının unvanıdır. Divan şiirlerin-
de büyük bir padişah olma özelliğiyle anılır. 

Minuçihr: Divan şiirlerinde saltanatı ve kahramanlı-
ğıyla anılır. 

Feridun: Divan şiirlerin de adaletin, uzun ömürlülü-
ğün ve gücün sembolüdür. 

Mani: Behram tarafından derisi yüzülerek öldürülmüş-
tür. Divan şiirlerinde resim yapma yeteneğiyle anılır. 

Zülfi nakkâşı suya bir resm ider kim reşk ider

Manî-i Çin yazdığı nakş-ı Niğaristan’na

   Ahmet Paşa
CEVAP: E

39. Veysi tarafından kaleme alınan bu eser “Hâbname”dir.
Veysi, bu eseriyle devlet memurlarına liyakatli ve eh-
liyetli kişiler getirilmediği sürece dünyanın kötülükler-
den kurtulamayacağını anlatmak istemiştir. 

CEVAP: C

40. Aşık Çelebi tezkiresinde “şi’r ü inşâyı şîr ü şeker gibi 
cem etti” diyerek hem nazımda hem nesirde başarı-
lı olduğunu vurguladığı Lamiî Çelebi, Molla Camî’nin 
eserlerini tercüme ettiği için “Camî’i Rum” lakabıyla 
anılır. Devrinden itibaren “Mükemmel ve mürettep di-
van sahibi” olarak tanınır. İki hamse oluşturacak kadar 
eseri kaleme alan Lamiî Çelebi velüd (üretken) bir şair 
ve yazardır. 

CEVAP: C

41. Mahlas olarak kullanılan “Dâ’i” kelimesi beyitte aynı 
zamanda “dua et” anlamıyla birlikte kullanılmıştır. Ger-
çi Dâi (Dua eden) devlete duasını yazar. 

Bir gör kollayıp kayırdığını ne üslupla iletir. 

CEVAP: A
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42. Verilen beytin aruz kalıbı

mef’ûlü   /   fâ’ilâtü   /   mefâ’îlü   /   fâ’ilün

  Mihr-i        cihân      çeşmimize    şeb-ârâ 

    _ *             * _            _ * * *          _ _ _

 imale          med            imale      vasl (ulama)

CEVAP: C

43. TRİYOLE
 _ Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı nazım biçi-

midir.

 _ 10 mısralık nazım şeklidir. (2, 4, 4)

 _ Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı ikinci 
kısım gelir.

 _ Kafiye şeması: AB/ aaaA/ bbbB şeklindedir.

 _ İlk iki mısraın birincisi ilk dörtlüğün sonunda; 
ikincisi ikinci dörtlüğün sonunda tekrar eder.

CEVAP: E

44. Halk dilinin Şinasi’den sonraki asıl temsilcisi Ahmet 
Mithat Efendi’dir. Ahmet Mithat Efendi “Bahtiyarlık” 
romanında köy hayatıyla şehir hayatını karşılaştıran 
yazar köy hayatını öne çıkarır. 

CEVAP: D

45. Halit Ziya’nın ilk romanlarındaki bazı karakterlerin 
sonraki romanlarda geliştirilerek tekrar okuyucunun 
karşısına çıkarıldığı görülmektedir. Sözgelimi Nemi-
de’de bütün hayatını kızının mutluluğuna adayan ve 
bahçesinde yetiştirdiği güllerle uğraşan Şevket Bey, 
Aşk-ı Memnu’da yine kızını çok seven ve oymacılıkla 
uğraşan Adnan Bey olarak karşımıza çıkar. Aynı şey 
Nemide ve Nihal için de söylenebilir.

Halit Ziya’nın bazı romanlarındaki bir yapı dikkat çe-
kicidir. Romanın başında aile fertleri kendi başlarına 
huzurlu bir hayat sürerler. Bir süre sonra aileye biri gi-
rer ve her şey karışır ve bir sarsıntı yaşanır. Huzurun 
yerini huzursuzluk ve karmaşa alır. Eserin sonunda 
düğüm çözülür ve aile tekrar eski haline döner. Ferdî 
ve Şürekâsından itibaren gördüğümüz bu yapı, Aşk-ı 
Memnuda, Kırık Hayatlarda ve Nesl-i Ahir’de çok be-
lirgin bir şekilde kendini gösterir.

CEVAP: A
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46. Ahmet Şuayb eleştiri türünde yazılar yazmış, bu ya-
zılarını “Hayat ve Kitaplar” adlı eserinde bir araya ge-
tirmiştir. 

CEVAP: C

47. Şiirlerinde Ankaralı Âşık Ömer mahlasını kullanan 
Behçet Kemal Çağlar’ı Tanpınar şöyle değerlendirir: 
“Büyük bir nazım kolaylığına sahip olan ve şekil endi-
şelerine coşan bir lirizmi belâgatı tercih eden Behçet 
Kemal’in şiiri saz ve halk şairleri ananesine bağlıdır. 
Atatürk înkilâplarını başından beri kendisine ilham 
kaynağı yapan bu şairin bugünkü Türk şiirinde ihmal 
edilmez bir yeri vardır. 

CEVAP: C

48. Mehmet Kaplan, Tanzimat ile Servetifünun devri ara-
sında yer alan yazarlara “ara nesil” adını vermiştir. 
Seçeneklerde verilen Tahsin Nahit ara nesil sanatçı-
larından biri değildir. 

CEVAP: D

49. Modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan 
Ahmet Haşim, bilindiği üzere Şiir

Hakkında Bazı Mülahazalar adlı yazısında şiir hakkın-
daki görüşlerini anlatmış, şiirin “ne olduğu” ya da “ne 
olmadığı” noktasında bazı tespitlerde bulunmuştur. 
Verilen poetika Ahmet Haşim’a aittir.

CEVAP: D

50. İkinci Yeni’nin en güçlü şairlerinden olan Cemal Sü-
reya(seber), bu harekâtın en özgün imge dünyasına 
sahip yazarıdır. Enis Batur’un da belirttiği gibi imge 
duyarlığıyla diğer şairlerden ayrılır. Poetik açıdan en 
makul imge türü sayılan yayılgan imge türüne İkinci 
Yeni şairleri arasında en fazla Cemal Süreya’nın şiirle-
rinde rastlanır. (Korkmaz 2002:276) 

CEVAP: C
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51. Şiir hakkındaki poetikasını bu şekilde ortaya koyan sa-
natçı Hilmi Yavuz’dur. Ona göre “Sahih şairler içinde 
bulundukları tarihin entelektüel arka planıyla bütünleş-
miş şairlerdir.” (Mert, Alptekinoğlu:S.2000, s.13) Hilmi 
Yavuz’a göre sahih şairler şunlardır: Âsaf Hâlet Çele-
bi, Ahmet Hâşim, Yahya Kemal, Behçet Necatigil ve 
tabiî ki kendisi.. 

CEVAP: B

52. Parçada Asım Bezirci’nin eleştirdiği kişi Atilla İlhan’dır. 

Kaynak/ Cumhuriyet 27.07.2005 

CEVAP: E

53. Asım Bezirci, Nesnel bir eleştiri yapmak niyetiyle 
Ataç’ın eleştiri anlayışına karşı çıkarak eleştirmenliğe 
başlamıştır.

Asım Bezirci, özellikle Feti Naci ile birlikte 1980’lere 
kadar Marksist eleştirinin önde gelen isimlerinden biri 
olmuştur. Bezirci, sosyalist düşünceyi sanat ve edebi-
yat anlayışının temeli olarak kabul eder. 

CEVAP: D

54. İlk şiir sevgisini doğum yeri Sivas’ın yöresel kültürün-
den almakla beraber, şiir coğrafyası, siyasi sınırları 
aşan gönül coğrafyasını içine alacak kadar geniştir. 
Bu geniş coğrafyanın geçer ses bayrağı Türkçedir. 
Fakat Yavuz Bülent Bakiler, Anadolu romantizmini şii-
rinin ana mihveri yapar. Son dönemlerinde düzyazıya 
yönelen Bakiler, lirik söyleyişinden ayrılır. Şiirlerini, dö-
neminin önemli dergileri olan Türk Sanatı, Hisar, Var-
lık, Töre ve Türk Edebiyatı’nda yayımlar. Necip Fazıl 
Kısakürek, Arif Nihat Asya ve Cahit Külebi’den bir hay-
li etkilenmiştir. İlk döneminde, ses itibarıyla onlardan 
daha liriktir. Bu yönüyle Külebi’ye daha yakın olduğu 
görülür. Millî romantik duyuşunda ideolojik bir saplantı 
yoktur. Kendi ifadesiyle: “Şiire ideoloji açısından ba-
kanlar için önemli olan sanat değil, propagandadır. Bu 
bakımdan yazılanlar umumiyetle bir el ilanı mahiyetini 
taşımaktadır. Bu propagandacıların gürültü ve reklam-
ları, gerçek şiir kozası örenleri maalesef gölgelemek-
tedir.” (Tüzer 1999,11)

CEVAP: E
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55. Peyami Safa “Bir Tereddüdün Romanı romanını” adlı 
eseri kendi hayatından izler taşır. Bu yüzden otobiyog-
rafik bir romandır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra insanlar 
bunalıma düşmüş, kararsızlıklarla, tereddütlerle yaşa-
maya çalışmıştır. Roman, adını bu tereddütlerden al-
mıştır. 

CEVAP: D

56. Bir Hüzünlü Haz, Hasan Ali Toptaş’ın 1979 yılında ya-
yımladığı eseridir. 

CEVAP: A

57. ALEV ALATLI (1944 – ...)
 İzmir’de doğdu. Romanlarıyla tanınır ancak çeviri ve 
incelemeler de yapmıştır. Romanlarında ütopik özel-
liklere, içsel çatışmalara, siyasi olaylara yer vermiştir. 
Uzun ve devrik cümleleri sıkça kullanması, her dilden 
sözcüğü kullanması eserlerinin akıcılığını ve anlaşırlı-
ğını etkilemiştir.

Eserlerinde bilinç akışı ve farklı anlatım tekniklerine 
yer vermiştir. 

Yaseminler Tüter mi Hala? adlı eserinde Kıbrıslı Ele-
ni ile Arif Tahsin’in evlilik serüvenini anlatır. 

Or’da Kimse Var mı? adıyla yayımladığı dörtlemesin-
de yerleşmiş geleneksel değerler ile aydınların çatış-
masını ele alır.

İşkenceci adlı romanında 12 Mart, 12 Eylül öncesi si-
yasal olayları işler. Eserde, toplumu sömüren çıkarcı 
kesimlerin iç dünyasını anlatırken “işkence, baskı, 
haksızlık bitsin dediğimiz hâlde işkenceyi yapan yine 
bizler oluyoruz.” mesajını vermeye çalışır.

Yapıtları: Roman: Yaseminler Tüter mi Hala?, İşken-
ceci, Kadere Karşı Koy, Or’da Kimse Var mı? Schrö-
dinger’in Kedisi, Gogol’un İzinde 

İnceleme-Deneme: Aydın Despotizmi, Eylül, Hayır 
Diyebilmeli İnsan, Yorumsuz

CEVAP: B

58. Verilen metin Realizm akımının özelliklerini taşımak-
tadır. 

CEVAP: A
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59. Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılmış olan hukuk-
çu baba, savaştan sonra iktidarla çatışınca, kalabalık 
ailesiyle birlikte Beyrut’a kaçmak zorunda kalmıştır. 
Orada ufak bir lokanta açar ve iki oğluyla birlikte çalış-
maya başlar. Ancak işler kötü gider ve aile geçinemez 
hale gelir; üstelik baba ağır bir hastalığa yakalanmıştır. 
Aile çocukların kazandığı üç-beş kuruşla hayatını sür-
dürmeye çalışırken, babasının baskısından bunalan 
-aslında çok genç yaştaki- büyük oğul işten atılır, bir 
türlü yeni iş bulamaz, ailenin yükünü tek başına taşı-
yan kardeşiyle çatışmaya başlar. Sonunda babasını 
razı ederek yurda -Adana’ya- geri döner. Hâlâ yok-
suldur ama baskıdan kurtulmuş, yaşama sevincini ya-
kalamıştır; arkadaş edinir, futbolda başarı kazanır ve 
hayatına kızlar girer... Tıkanmış yaşamlarında bireysel 
çıkış arayan küçük insanları anlatan Küçük Adamın 
Romanı dizisinin birinci kitabı olan Baba Evi, Orhan 
Kemal’in yokluk içinde, aile baskısıyla geçen çocuklu-
ğunun, ilk gençliğinin öyküsü.

CEVAP: A

60. Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı 
olarak tanınan Victor Hugo; ‘Cromwel” adlı oyununun 
ön sözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına 
karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya 
koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın 
sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dame’ın Kam-
buru” dünya klasikleri arasında yerini alır.

CEVAP: D

61. Ruhi Bey’in verilen süreçte uyguladığı öğretim tekniği 
bilişsel çıraklıktır. Çünkü bilişsel çıralık, öğrencinin bir 
uzmanın giderek azalan desteği ile o işi kendi başına, 
hatta kendi oluşturduğu şekliyle yapar duruma geldi-
ği bir öğrenme süreci olduğu söylenebilir. Öğrenenin, 
farklı uzmanları gözlemesi onun farklı uzmanlık şekilleri 
olabileceğini ve kendine özgü şekil geliştirebileceğini 
fark etmesi açısından yararlıdır. Öğretici, başlangıçta 
model olarak ve öğrenciyi çalıştırarak katıldığı sürecin 
kontrolünü yavaş yavaş öğrenene bırakmalıdır. 
Böylece, öğrenen o işi tek başına yapma ve kendi 
öğrenme şeklini geliştirme fırsatı elde eder. 

CEVAP : A
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62. Sınıf içi performansın, sınıf dışı faaliyetler sonucunda 
meydana getirilen ürünün, gösterinin, sununun veya 
performansın değerlendirilmesinde DERECELİ PU-
ANLAMA ÖLÇEĞİ (RUBRİK) kullanılır. Rubrik de de-
nilen dereceli puanlama ölçeğinde yer alan maddeler 
öğretmen tarafından amaca uygun olarak konu ya da 
der içinden kapsamlı bir şekilde belirlenir. Dereceleme 
ölçekleri, öğrencilerin cevaplarını ve performanslarını 
belirlenen ölçütlere göre puanlamada kullanılacak bir 
kılavuzdur. Dereceleme ölçeği öğrenicinin cevapları, 
performansın başlangıcında orta ve ileri düzeylerin-
de hangi yetkinlikte olduğunu belirtir. Ölçütler ve na-
sıl değerlendirileceği örneklerle sınıfa açıklanmalıdır. 
Yapılan bu değerlendirme ile öğrencinin kendi perfor-
mansını değerlendireceği ölçütler de sağlanmış olur. 
(Yılmaz, 2014) 

CEVAP: D

63. Müşerref Öğretmenin dersinde vermiş olduğu örnekler 
Türkçenin Çağatay dönemine aittir. 

Dehnâme, Beng ü Çagır Çağatay sahası sanatçıla-
rından Yusuf Emiri; Gül ü Nevruz ise Lutfî tarafından 
kaleme alınmıştır. 

CEVAP: E

64. Eleştirel düşünme süreci 
Eleştirel düşünme süreci beş aşamadan oluşmakta ve 
ele alınacak konunun belirlenmesi ile başlamaktadır. 
Ardından konu ile ilgili veri, bilgi ve kanıtlar toplanmak-
ta; farklı argümanlar ve bakış açıları incelenmekte; 
incelenen argümanların dayandığı varsayım, veri, bil-
gi ve kanıtlar gözden geçirilmektedir. İkinci aşamada 
elde edilen bulgular üçüncü aşamada bir değerlendir-
meye tabi tutulmakta, gereksiz ya da geçersiz olanlar 
ayıklanmaktadır. Kalanlar arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar saptanmakta, bağlantılar ve ilişkiler tanım-
lanmaktadır. Dördüncü aşamada kalan veri, bilgi ve 
kanıtlar mantıksal bir çerçeveye oturulmaktadır. Be-
şinci ve son aşamada ise mantık çerçevesi içerisinde 
varılan sonuçlar sunulmakta; sonuçların geçerliliği ve 
sağlamlığı hakkında bir yargıya varılmaktadır. 

CEVAP: A
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65. Hatice Öğretme Öğrencilerine Peyami Safa’nın Do-
kuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserinden alınmış bir 
metin örneğini vermiştir. Bu eser “Bireyin İç Dünyasını 
Esas Alan Eserler” kategorisinde yer almaktadır 

CEVAP: C

66. Çalıştay (WorkShop – Düşünme Atölyesi) 
Konusunda uzman bir grubun belirli bir yer ve zaman-
da çok kısa ya da 3 – 4 günlüğüne toplanarak belli 
bir konu üzerinde derinlemesine bilgi topladıkları, tar-
tıştıkları, probleme çözüm üretip ortak karar aldıkları 
tekniktir. 

Çalıştay genellikle güncel eğitim sorunlarına çözüm 
bulmak ve eğitime yeni uygulamalar katmak için konu-
sunda uzman olan kişilerin yaptığı toplantıdır. 

CEVAP: B

67. Türk edebiyatında “Saf Şiir” eğilimi Ahmet Haşim’in 
“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle 
(Türk edebiyatında ilk poetika örneği kabul edilir.) baş-
lar. 

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. Verilen şiiri 
incelediğimizde bu şiir, saf(öz şiir)anlayışından uzak 
bir sanat anlayışıyla kaleme alınmıştır. 

CEVAP: B

68. Kaan Öğretmenin verdiği metin İslamiyet öncesi me-
tinlerinden koşuk örneğidir. Şekil ve öz bakımından 
ele aldığımızda “Koşuk”un devamı olarak halk edebi-
yatında koşma divan edebiyatında gazel olarak karşı-
mıza çıkar. A seçeneğinde mesnevi; B seçeneğinde 
mersiye;C seçeneğinde gazel; D seçeneğinde güzel-
leme E seçeneğinde sagu örnekleri verilmiştir. 

CEVAP: C
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69. Öğretmenin yapmış olduğu etkinlikte “Metinde önemli 
noktaların vurgulanmış biçimlerini kavrar.” kazanımına 
uygun herhangi bir etkinlik yapmamıştır.

CEVAP: A

70. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, si-
yasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 

a. Şiirde şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan 
unsurlara ve/veya şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişki-
sine değinilir. 

b. Bazı metinlerde ise içeriğin/göstergelerin genel an-
lamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle 
ilişkisi üzerinde durulur.

c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alı-
nır.

CEVAP: B

71. Anı (Hatıra)
Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi 
olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan 
bir dille anlattığı yazılara anı (hatırat) denir. Bir başka 
deyişle, özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve 
anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı tü-
rüdür. Verilen özellikler anı türüne aittir. C seçeneğinde 
verilen metin gezi yazısı özelliklerini göstermektedir.

CEVAP: C

72. Verilen metinde atasözlerine yer verilmemiştir.

CEVAP: E
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73. “Halk edebiyatı sanatçısı olan Dertli, şiirlerini hem 
hece hem de aruz ölçüsüyle yazmıştır ve divanı bu-
lunmaktadır.” diyen öğretmen dile getirdiği düşünce ile 
çelişmektedir.

CEVAP: D

74. A seçeneğinde verilen şiir, Necati Cumali’ye; B seçe-
neğinde verilen şiir, Cahit Sıtkı Tarancı’ya; C seçene-
ğinde verilen şiir, Attila İlhan’a; D ve E seçeneklerinde 
verilen şiir, Orhan Veli’ye aittir.

CEVAP: A

75. Divan şiiri ile tanzimat şiirinin benzerlik ve farklılıkları

Benzerlikleri:
Nazım şekilleri benzer: Kaside, gazel, terkib-i bend, 
müseddes vb.

Ölçü benzer: Aruz ölçüsüyle şiirler yazılır.

Kafiyeleniş benzer:
Dil benzer: Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların 
kullanılması.

Farklılıkları: Tema –Konu (İçerikle İlgili)

Divan Şiirinde Tema: Aşk, tabiat, tasavvuf,ahlak,övgü 
(devlet ve din büyüklerine)

Tanzimat Şiirinde Tema: Halkı aydınlatmaya yönelik 
yeni tema ve konular işlenmiştir. Hürriyet, eşitlik, ada-
let, kanun, yönetimden ve dönemden şikayet vb.

CEVAP: E


