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Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

1. İran’da konuşulan Türkçenin çeşitli varyantları bulun-
maktadır. Bu varyantlar bilimsel literatürde Azerbay-
can, Kaşkay, Sungur, Horasan, Türkmen ve Halaç 
Türkçesi olarak yer almaktadır. Söz konusu varyantlar 
arasında bulunan Halaç Türkçesi, İran’da Tahran’ın 
160 km güneybatısında Save, Kum, Erak ve Tefriş 
illeri arasında konuşulmaktadır. 2000 yılı sayımlarına 
göre Halaç Türkçesini konuşan nüfusun 42.100 ol-
duğu ifade edilmektedir. Halaç Türkçesinin, İran’daki 
diğer Türkçe varyantlardan ayrı bir gelişim çizgisi ta-
kip ettiği bilinmektedir. Telhab ve Herrab ağızlarıyla iki 
kola ayrılan Halaç Türkçesi, birçok arkaik dil özelliğini 
bünyesinde barındırmasıyla Türk dili alanında özgün 
bir konuma sahiptir. Ana Altayca söz başı /*p/ sesini, 
/h/’ye değiştirerek yaşatması; Eski Türkçe söz içi /d/ 
sesini koruması; birincil uzunlukları bulundurması gibi 
özellikler Halaç Türkçesinin özgün konumuna dair ör-
nekler olarak sıralanabilir (bk. Doerfer, 1998, s. 273-
276; Gökdağ, 2012, s. III-IX).

CEVAP: D

2. Strahlenberg, eserinde Kuzey Avrupa ve Sibirya ara-
sında Ural-Altay kavimlerinin konuştuğu 32 dili “Tatar” 
adı altında toplamış ve bu dilleri konuşan halkların 
isimlerini vererek Tabula Polyglotta (çok dilli tablo)’da 
altı gruba ayırmıştır: 

1. Fin-Ugor

2. Türk-Tatar 

3. Samoyed 

4. Moğol-Mançu 

5. Tunguz 

6. Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki halklar. 

CEVAP: D

3. Türk Lehçelerinin Ses Özelliklerine Göre Tasnifi; 

Türk lehçe grupları ve ses özellikleri şöyle sıralana-
bilir: 

Uzak Lehçe Grupları 

 I. r Grubu (r-z, l-ş, s-y) (Çuvaş). 

 II. t Grubu (t-d, s-y) (Yakut). 

Yakın Lehçe Grupları 

 I. d Grubu (adak , taġ, taġlıġ, kalġan (Sayan) 

 II. z Grubu (azak, taġ, taġlıġ, kalġan (Abakan) 

 III. tav Grubu (ayak, tav, tavlı, kalġan (Kuzey) 

 IV. taġlı Grubu (adak, taġ, taġlıġ, kalġan (Tom) 

 V. taġlıġ Grubu (ayak, taġ, taġlıġ, kalġan (Doğu) 

 VI. dağlı Grubu (ayak, dağ, dağlı, kalan (Güney) 

CEVAP: B

ÇÖZÜM - 6
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4. A, B, C, E seçeneklerinde verilen cümleler isim cüm-
lesi; D seçeneğinde verilen cümle ise fiil cümlesidir.

CEVAP: D

5. • Karahanlı Türkçesinde ilk heceünlüsü “i” olan 
bazı kelimeler, Harezm Türkçesinde kapalıe’ye 
(é) dönmüştür: Béş, yél, té-, yér

 • Aslı kapalı e’li olup y / ى ileyazılmış kelimeler ya-
nındabazen ilk hecesinde e sesibulunduran keli-
meler de i / eokutacak şekilde y / ى ile yazılmıştır:-
kes-, es-, Tenri

 • Arapca, Farsca kelimelerinyazımında da kapalı e 
görülebilmektedir:imin>emin, biter>beter

 • Eskiden beri e ile kullanılankelimeler bu e sesini 
korumuşlardır:edgu, kelin, kendu, 

Ayrıca eskiden beri i sesiyle kullanılankelimeler de bu 
seslerini muhafazaetmişlerdir:bil-, bitig, kit- 

Kaynak: MustafaARGUNŞAH Harezm Dönemi Metin-
lerindee/i Sorunu

CEVAP: D

6. uruşunç ‘vuruşma’ : -unç, -uş-, ur-

(< ur-uş-unç)

CEVAP: B

7. tutḳunı < tut-ḳu+nı

tut- : Fiil tabanı

-ḳu : sıfat-fiil eki

+nı : belirtme durumu eki

CEVAP: D
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8. Köktürkçede, ötümlülük - ötümsüzlük bakımından 
ünsüzler arasında bir uyum yoktu. EAT metinlerinde 
de bu uyum görülmez. Bugün ünsüz uyumuna giren 
eklerin ilk ünsüzü EAT metinlerinde sadece ötümlü şe-
killeriyle kullanılmıştır. 

Sadece ötümlü ünsüzle başlayan ekler:
+dA :Bulunma hâli eki

+dAn :Ayrılma hâli eki

-dI :Görülen geçmiş zaman eki

-dUk : Sıfat-fiil eki

+dUr : Bildirme eki

-dUr- : Ettirgenlik eki

CEVAP: A

9. F. W. K. Müller bu bölgede yapılan kazılarda Tohar, 
Soğd, Çin ve Sanskrit dillerine ait belgeleri kapsadığı 
için bu dilleri kullanmıştır.

CEVAP: A

10. Yusuf Has Hâcib eserini meydana getirirken gerek 
nazım örgüsü, gerekse epik üslup açısından Firdev-
sî’nin 1010 yılında tamamladığı Şeh-nâme’sinden et-
kilenmiş, Onun Farsçada yaptığını Türkçede yapmak 
istemiştir. Yusuf Has Hacib bu eseriyle hem Türk hü-
kümdarlık felsefesi ve devlet idaresinin hem de hikmet 
geleneklerinin Arap ve Fars gelenekleri ile karşılaştı-
rılabilecek derecede başarılı olduğunu göstermek ve 
ispatlama kamacını gütmüştür. Bu amaçlada devleti 
yönetenler ve yönetim biçimleriyle ilgili sözleri, deyiş-
leri Orta Asya’daki Türk hükümdar ve devlet büyükle-
rinden seçmiştir.

CEVAP: C
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11. Karahanlı dönemi metinlerinden alınan bu beyitte; 

yaŋlıġ :”gibi” 

yaŋ : İsim tabanı 

+lıġ : İsimden isim yapma eki

yüzini : “yüzünü” 

yüz : İsim tabanı 

+i : Teklik üçüncü kişi iyelik eki 

+ni : Belirtme durumu eki 
körey : “göreyim” 

kör- : Fiil tabanı 

-ey : Teklik I. kişi emir eki
altı çizili sözlükler bu ekleri almıştır. 

CEVAP: C

12. Üçüncü kişi iyelik ekinden sonra hal eki getirildiğinde 
“zamir n’si”nin bazen kullanılmaması Harezm Türkçesi 
döneminde başlamıştır. Çağatay Türkçesi döneminde 
ise bu durum kesin bir kurala bağlanmış ve Çağatay 
Türkçesi döneminin karakteristik özelliği olmuştur. 

CEVAP: C

13. Bu recüŋ İşaret Sıfatı 

renc : İsim 

üŋ : İlgi hali eki 

göyünmüş 

göy - : Fiil 

-ü :yardımcı ünlü 

-n- : Fiilden fiil yapma eki 

- miş : Sıfat fiil eki 

sevdā : İsim 

+dur : Bildirme (ek fiil) geniş zaman üçüncü teklik kişi 

CEVAP: B

14. Bunca işi gücü vermesini düşünmeden “Türk hal-
kını öldüreyim, neslini yok edeyim” dermiş sakın- 
‘düşünmek’ < sa- ‘hesap etmek, saymak’ –k ‘düşünen, 
tedbirli’ [fiilden isim yapım eki] +ı [isimden fiil yapım 
eki] –n [dönüşlülük eki FFYE] –matı [olumsuz zarf-fiil 
eki]

CEVAP A
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15. bil - fiil tabanı

uk - fiil tabanı

koş - fiil tabanı

unıt - fiil tabanı

tüz + isim tabanı

CEVAP D

16. Ötümsüzleşme: Ötümlü bir ünsüzün ötümsüzleş-
mesi, Türkçe sözcüklerde çok yaygın değildir. En iyi 
bilinen örneklerinden biri, bir grup sözcükte söz başın-
daki b- > p- gelişmesidir:

Eski Türkçe Günümüz Türkçesi 
barmak parmak 

bış- piş-

bastırma pastırma 

bars pars 

busug pusu 

Türkçedeki en yaygın ötümsüzleşme olayı, alıntı 
sözcüklerde söz sonunda bulunan ötümlü ünsüzlerin 
Türkçede söz sonunda ötümlü ünsüzden kaçınma 
eğilimine paralel olarak ötümsüz karşılıklarıyla değiş-
tirilmesidir: 

Orijinal biçim Türkçe 
kitāb kitap 

redd ret 

Standart dil Konuşma dili 
yapıyoz yapıyos 

gelmez gelmes 

olmaz olmas 

CEVAP: E

17. Türkçede çok sayıda kök ve gövde, hem çekim hem 
de yapım eklerinin bir bölümünden önce ikinci veya 
son hecedeki ünlülerini yitirebilmektedir. B seçeneğin-
de bu durum söz konusu değildir.

CEVAP: B
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18. Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın aslî temaları, insan-
lara ilk önce Rabbini tanıtmak, ilim öğretmek ve neti-
cede de nefis terbiyesi yaptırmaktır. 

Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın aslî temaları genel 
olarak şöyledir:

Allah’ın birliği 

Peygamberler

Din ve tasavvuf büyükleri: Sahabeler, dört halife, ta-
savvuf kültüründe önemli bir yeri olan Hallac-ı Mansur 
gibi.

Dinî inanç 

Vecd

Tasavvufî aşk

İnsan-ı kâmil

Dünyanın faniliği

Nefis, nefis terbiyesi:

Ferdî ahlak ve toplum ahlakı

Velâyet

Şeyh-mürid

Ricâlü’l-gayb

Kerâmet

Zikir

Zühd: Allah’a ulaşmak için dünyadan yüz çevirmek.

Hâlvet: Dünyadan el çekip Allah’a yönelmek.

Ehl-i beyt

Tayy-i zaman tayy-i mekân: Mesafelerin hızla alın-
ması, uçmak.

Çile-erbâin

CEVAP: D

19. Hayatı hakkındaki bilgileri, hayatı etrafında oluşan 
Ercişli Emrah ile Selvihan Hikayesinden öğrendiği-
miz aşığı Fuat Köprülü gün ışığına çıkarmıştır. Pir 
elinden bade içen aşık hakkında yapılan araştırma-
larda en güvenilir kaynak : “Erciş kurbünde(yakının-
da) yetişmiş derd-i yâr ile bağrıyanık Karakoyunlu 
âşıklardandır”(Sakaoğlu) kısa bilgi notudur.

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 6

20. Pançatantra: “Beş masal kitabı” anlamına gelmekte 
olup Hint masal kitaplarının en eskisidir. Kathâsarit-
sâgara; Türkçe “masal nehirleri okyanusu” anlamına 
gelip Hint masal kitaplarını en büyüğüdür.

Hitopadeça: Masalların büyük bir bölümü “Pançatant-
ra” dan alınmış olup Türkçe “faydalı bilgiler” anlamına 
gelir.

Vetalapancovincati: Vetala’nın 25 hikayesi anlamına 
gelen eserde masal “bir cesetle saklı kötü bir ruh” ola-
rak açıklanır.

Ferec Ba’de’ş-şidde: Arap masal kitaplarından biridir. 
X. Yüzyılda Tanûhi tarafından kaleme alınmıştır.

CEVAP: D

21. Gevhernâme, Kaygusuz Abdal tarafından kaleme 
alınmış 71 beyitlik bir mesnevidir. Başlangıçta “Vah-
det-i Vücûd” görüşünü, deryadan kenara atılan “gev-
her” teşbihiyle dile getirir. “Gevher”in canı Hz. Muham-
med’dir.

CEVAP: B

22. Fuad Köprülü’nün araştırmaları sonucu ortaya çıkan 
Ercişli Emrah’ın hakkındaki bilgiler, hayatı etrafında 
oluşan Ercişli Emrah ile Selvihan Hikâyesi ile bir iki 
küçük belgeye dayanmaktadır. Hikâye anlatıcısı med-
dah, âşık ve halk hikâyecilerinin anlattığına göre o, 
âşık bir babanın çocuğudur ve pir elinden bade içmiştir 
Ercişli Emrah ise aruzu bilmemektedir, şiirlerinin 
tamamını hece vezni ile söylemiştir.

CEVAP: B

23. Mehmet Kaplan’ın Erzurum’da bulunduğu yıllarda 
keşfettiği Behçet Mahir’den derlenen ve Köroğlu Des-
tanı’nın 14 kolunun metnini içine alan eser 1973 yılın-
da Mehmet Kaplan’ın önderliğinde Mehmet Akalın ve 
Muhan Bali tarafından yayımlanmıştır.

CEVAP: D



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 6

24. Giriş ve on iki hikâyeden oluşan Dede Korkut hikâ-
yeleri ile halk hikâyeleri arasındaki motif benzerlikleri 
şöyledir;

a. Kırk ince belli kız/oğlan

b. Kül tepeçük olmaz, güyegü oğul olmaz

c. At ayağı külüg ozan dili çevük olur

ç. Av avladılar kuş kuşladılar

d. Açların doyurulması çıplakların giydirilmesi

e. İnsan başından kale yapma

f. Çocuksuzluk / Elma yiyerek hamile kalma

CEVAP: D

25. Uygur döneminden kalma halk şiiri örnekleri Doğu 
Türkistan’da, Maniheist ve Budist kültür ortamında or-
taya çıkmıştır. Uygur döneminde Maniheist Uygurlar-
dan kalma sekiz şiir vardır.

“Tang Tanrı’’ ilahi olarak nitelendirilen şiirlerden biridir.

Anı ted Orunlarta, Otuz Beş Buda ya Saygı, Hikmet 
Erdemi, Maitreya Övgü şiirleri ise Budizmi benimsemiş 
Uygurlardan kalmıştır.

CEVAP: E

26. Soruda verilen hikâye Köroğlu’nun Zuhuri kolundan 
alınmıştır.

CEVAP C

27. “Fatma”, “Gülnazik”, “Kadının Çilesi”, “İyi kalpli 
Kadın” masallarında iftiraya uğramış ve ölümle ce-
zalandırılmış iyi kalpli, dürüst kadın kahramanlara cel-
latları kıyamaz ve onları serbest bırakarak giysilerini 
bir hayvanın kanına bulayıp kanıt olarak götürürler. Bu 
motif, başta birçok kez filmi de yapılan “Pamuk Prens 
ve Yedi Cüceler” olmak üzere, pek çok dünya ma-
salında olduğu gibi, gerçek yaşamda da örneklerine 
rastlanır. 

“İsmail’in İyiliği” masalında yer alan ve genel olarak 
masallarda çok görülen “padişahın gülmeyen kızını 
veya oğlunu güldürenlerin ödüllendirilmesi” motifi var-
dır. 

CEVAP: B
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28. Masallar, olağanüstülükler üzerine kurulmuştur. Ola-
ğanüstülük masalın doğasında var olan bir şeydir. Sık 
karılaştığımız olağanüstülüklerden bazıları şunlarlar:

a. Daha çok efsane metinlerinde gördüğümüz “tayy-i 
zaman, tayy-i mekan” motifi masal metinlerinde de 
görülmektedir. Masalcı belki de aşılması zor olan 
bazı engelleri, uzaklıkları bu motifle ortadan kaldı-
rabilmektedir.

b. “Şekil değiştirme” masalların değişmeyen motifi 
olup, burada büyüsel yapıyla çeşitli dönüşümlere 
rastlanır. İnsan; hayvana, bitkiye veya herhangi bir 
nesneye dönüşürken, bunun tam tersi de olabil-
mektedir.

c. Daha çok destanlarda karşılaştığımız öldükten 
sonra dirilme motifinin örneklerini masallarda da 
bulmaktayız.

ç. Masallarda hasta veya yaralı kahramanlar, halk 
hekimliğinden yararlanılarak tedavileri yapılmakta-
dır. 

CEVAP D

29. Karaca Oğlan ile İsmikan Sultan Hikâyesi Radloff’un 
Proben adlı eserinin VII. Cildinde yer alan tek metni 
vardır. Metin başlangıçç itibarıyle Türk ve dünya ma-
salları arasında çok yaygın olan Üç Turunçlar’ın temel 
motifi olan ihtiyar kadının testisinin kırılması üzerine 
onun “üç turunçların hışşmına şuğrayasın” şeklindeki 
bedduasıyla başlamaktadır. Hikâye, kahramanlarının 
birbirine kavuştuğu, mutlu sonla biten hikâyelerdendir.

CEVAP: E

30. Az gittim uz gittim, Eflatun Cem Güney’e; Halk Hikâ-
yeleri ve Halk Hikâyeciliği, Pertev Naili Boratav; Billur 
Köşk Masalları, Tahir Alangu’ya; Taşeli Masalları, Ali 
Berat Alptekin’e aittir. 

CEVAP: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 6

31. Verilen beyitte müşâkele sanatı vardır.Birden fazla 
anlamı olan sözcüklerin art arda gelecek şekilde, iki 
anlamı ile kullanılması, birinin söylediği bir sözü bir 
başkasının değişik anlama gelmek üzere tekrarlama-
sı. Karşılıklı konuşan iki kişiden birinin gerçek veya 
mecazi anlamda söylediği bir sözü, diğeri başka bir 
düşünceye yanıt olacak şekilde tekrarlar. Birinci an-
lamı gerçek olursa çoklukla ikinci kullanıştaki anlamı 
mecazidir. Müşâkelede mutlaka tekrar edilen bir ke-
lime vardır. 

Verilen beyitte gam askerini yenilgiye uğratarak; 
gama, derde, tasaya yenik düşmeden sevgilinin gön-
lüne girmeyi, “demirden kaleye girme” ye benzeten 
şair ikinci “girme” fiilini “gönül kazanmak” anlamında 
kullanılmıştır. 

CEVAP: C

32. Tevriye, şiir ve düz yazıda yakın ve uzak iki anlamı 
bulunan lafzın yakın anlamını değil uzak anlamını kas-
tetmektedir. 

A seçeneğinde “tokunur” dokunmak ve ağır gelme, 
üzme anlamında 

C seçeneğinde “gül”, çiçek adı ve gül ismini 

D seçeneğinde “kara”, siyah ve kara parçasını 

E seçeneğinde “ayak” hem uzuv olarak hem de kadeh 
anlamalarında kullanılarak tevriye sanatı yapılmıştır. 

B seçeneğinde böyle bir anlatım yoktur. 

CEVAP: B

33. Nesre çeviri: Sâkî! Ger âşık ol bûy-i zülfe müşg derse 
tünd olma bir kadeh ver, dimağı ter eylesün. 

bûy : koku 

tünd : sert, haşin, kızgın 

tünd ol- : kızmak 

dimağ : beyin, akıl, şuur 

Diliçi çeviri: Saki! Eğer âşık o zülüf kokusuna misk 
derse kızma; bir kadeh ver, aklını ve bilincini tazelesin. 

İlk dizede, yaygın olarak kullanılan zülüf-misk ilişkisi 
söz konusu edilmektedir. Beytin ikinci dizesinde “ter 
eylesin dimağı” ibaresini “damağını ıslatsın” şeklinde 
de günümüz 

Türkçesine aktarabiliriz. Her iki anlamıyla da aklını ba-
şına toplasın öğüdü anlaşılmaktadır. Çünkü âşık için 
zülüf kokusu miskten daha güzeldir. 

CEVAP: C
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34. Fuzûli’nin kendisine evkaftan bağlanacağı vaat edi-
len maaşı alamadığı için Nişancı Celâl-Zâde Mustafa 
Çelebi’ye yazdığı bir mektuptan alınan bu parça “Şika-
yetnâme” adıyla tanınmıştır. 

CEVAP: D

35. Konusunu Arap edebiyatından alan ve mesnevi ha-
linde ilk olarak İran edebiyatında işlenen Varka ve 
Gülşah hikâyesi, Ayyukî adlı bir şair tarafından ka-
leme alınmıştır. Türk edebiyatında ise ilk defa Yusuf 
Meddah tarafından kaleme alınmıştır. Hz Peygamber 
zamanında Mekke şehrinde bulunan Benî Şeybâ ka-
bilesine reislik eden iki kardeşin Varka ve Gülşah isimli 
çocukları arasında geçen aşkı anlatan bu mesnevide 
âşıklar öldükten sonra tekrar dirilerek hayatlarına de-
vam ederler. 

CEVAP: D

36. Edebiyatımızın en büyük kaside şairi Nef’î’nin kaside-
sinden alınan bu beyitler, kasidenin “mehdiye” bölü-
münden alınmıştır. 

Medhiye: Maksad veya Maksüd adı verilen bu bölüm, 
kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür. 

CEVAP: B

37. Kelimeler 
mumlayın: Mum gibi 

Pâyân: son, bitim, bitiş 

Delübdür: deliyor, delmektedir. 

Peykân: okun ucundaki sivri demir. 

temren. İm’an: belli bir yerde durma, ince eleyip sık 
dokuma 

Cemâl-i hüsn: güzelliğin yüzde görünmesi, yüzde 
yansıması, güzelliğin yüze vuruşu, yüz güzelliği. 

Mağrur olmak: büyüklenmek 

Kemâl-i hüsn: güzelliğin olgunluk aşaması. 

Ölmezdin öndin: ölmeden önce. 

Tapuga irmege: katına gelmeye, karşına çıkmaya, 
sana kavuşmaya. 

Şair bu dörtlükte derdinin bir dermanı olup olmadı-
ğını, bu sabretmenin daha ne kadar süreceğini aşk 
ateşinden dolayı mum gibi yandığını belirtip bu yan-
manın bir sonunun olup olmadığını, düşmanların onun 
bu acıklı haline güldüğünü ve sevgilisinin hiç insafı 
olup olmadığını soruyor. Şair sevgiliye seslenerek 
bakışlarının oku ciğerini deldiğini, eğer sevgilisinin 
buna inanmıyorsa yüreğinde attığı okun ucuna bak-
masını söylüyor. 

CEVAP: B
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38. Mecalisü’n nefâis, Baharistan, Tezkire-i Devletşah He-
rat’ta yazıldıkları için “Herat Ekolü” tezkireleri olarak 
adlandırılırlar. 

CEVAP: D

39. Türk edebiyatında bu türün ilk örneği olan ve fe’ilâtün 
mefâilün feilün vezniyle yazılan ve tam adı Menâkıbü’l 
–Kudsiyye fî-Menâsibi’l-Ünsiyye adlı eser Elvan Çele-
bi kaleme almıştır. 

CEVAP: D

40. Beytin dil içi tam ve doğru çevirisi şöyledir: 

Sana] kavuşmada ayrılık korkusu, ayrılıkta can sıkıntı-
sı var; ayrılık derdi öyle, kavuşup kucaklaşmak böyle... 

CEVAP: C

41. Nizâmi’nin Hüsrev-ü Şirin mesnevisi Anadolu saha-
sında ilk defa Fahri tarafından Türkçe olarak tercüme 
edilmiştir. Işknâme adını da verdiği bu eserin giriş kıs-
mında İsa Bey için yazılmış bir kaside de vardır. 

CEVAP: E

42. Bâkıyâ din / turmasun güf / târe tâkat / kalmadı

 _  + _  _  /  _  +  _  _  /  _  + _ _ /  _  +  _

Vaktidur ol / hüsrev-i dev / râne söylen / söylesün

_  +  _  _  /  _  _  +  _  /  _  +  _  _  /  _ +  _
CEVAP: A

43. C seçeneğinde verilen beyit Ziya Paşa tarafından ka-
leme alınmıştır. 

Kâdı ola da’vâcı vü muhzır dâhi şâhid

Ol mahkemenin hükmüne derler mi adâlet? 

(Davacı hâkim, mübaşir de şahit, oradan verilen hük-
me adalet denir mi?) 

CEVAP: C

44. Özellileri verilen eser 18. Yüzyıl devlet adamlarından 
Giritli Aziz Efendi’nin yazdığı muhayyelât’tır.

CEVAP: E
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45. Ahmet Midhat’ın “Letaif-i Rivayat” adıyla kitaplaşan 
hikâyelerinde kullandığı dil, meddah dilidir ve hikâye-
lerin anlatımında geleneksel hikâye anlatımımızın çe-
şitli izleri görülür. Okuyucuya “ey kari! , ey karie!” ifade-
leriyle seslenmesi, merak uyandırıcı olaylar anlatması, 
hikâye içindeki olayları yorumlaması ve okuru sık sık 
bilgilendirmesi meddahlık geleneğinin etkilerindendir.

CEVAP: B

46. TANPINAR, Ahmet Hamdi (1901 - 1962)
Şiir, makale, deneme, biyografi, edebiyat tarihi, öykü 
ve roman türlerinde eserler yazdı. Dilimize yeni bir 
ses, yeni bir deyiş getiren sanatçıdır. Hece ölçüsünü 
en güzel uygulayan şairlerin başındadır. Şiirlerinde 
derin bir müzik, zaman teması, renkli bir imajın yanı 
sıra, bilinçaltına inen bir duyarlık görülür. Yurt sevgisi, 
geçmiş özlemi, sevme-sevilme isteği, şiirlerinde sık 
sık karşılaşılan motiflerdir. Seçkin, çeşitli mecazlara, 
düşüncelere, soyut sözcüklere geniş yer veren, ken-
dine özgü zengin bir cümle yapısı vardır. Şiir diliyle 
nesir dili arasında kesin bir ayrılık görülmez. “Şiirde 
sustuğum şeyleri, roman ve hikâyelerimde anlatırım.” 
der. Öykü ve romanlarında da şiirsel nitelik görülür. 
Sembolizme, empresyonizme varan bir belirsizlikle 
psikolojik anları işler. Öykü ve romanlarında, “Tek bir 
insan çevresinde dünyayı toplamak” ister. Yaşantısını, 
istek ve umutlarını, acı ve sevinçlerini eserlerine konu 
yapmıştır. 

CEVAP: C

47. Özellikleri verilen şiir akımı “İkinci Yeni” ye aittir. I.ve 
III. numaralı şiirler bu felsefeye uygun olarak kaleme 
alınmıştır. II. numaralı şiir Ahmet Haşim tarafından ka-
leme alınmıştır.

CEVAP: B

48. Gazetelerde çevirici olarak yazı hayatına başlayan 
Refik Halit Karay mizah dergilerinde yazdığı yazılar 
yüzünden sürgüne gönderilmiştir. 

Anadolu insanının hikâyelerini anlattığı Memleket 
Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri adlı eseriyle Memleket 
edebiyatının öncüsü olmuştur. 

CEVAP: B
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49. Orhan Asena (1922 - 2001) Yazar ve Şair. 
Diyarbakır doğumlu olan yazar, ilk ve orta öğrenimini 
Diyarbakır’da, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde yaptı(1945). Eğil, Niksar, Ulukışla’da 
hükümet doktorluğu yaptı. Çocuk hastalıkları uzmanı 
olunca, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nda çalıştı. Doktorluğa bir süre Almanya’da 
hekimlik yaptıktan sonra Ankara’ya yerleşti. 

Edebiyata yıllarında başlayan yazar, uzun süre şiirler 
yayınladıktan sonra, kendini tamamen tiyatroya verdi. 
Çeşitli ödüller aldı. 

1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sa-
natçısı unvanını almıştır. 

Orhan ASENA Eserleri 
Oyunları: 
Korku-1956 

Kocaoğlan-1956 (Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün 
açtığı yarışmada birincilik ödülü) 

Tanrılar ve İnsanlar-1960 (Türk Dil Kurumu Tiyatro 
Ödülü) 

Hürrem Sultan-1960 

Yalan-1962 

Kapılar-1963 

Tohum ve Toprak /Alemdar Paşa-1964 

Gecenin Sonu-1964 

Hacivat Politikacı-1964 (Kültür Bakanlığı Karagöz Me-
tinleri yarışması üçüncülük ödülü) 

Fadik Kız-1968 

Öç-1968 

Korkunç Oyun-1968 

Simavnalı Şeyh Bedrettin-1969 

Atçalı Kel Mehmet-1970 (TRT Sanat Ödülleri Yarışma-
sı Başarı Ödülü -1970) 

Geçkin Kız-1971 

El Kapısı-1972 

16 Mart 1920-1974 

Karagöz Emekli-1974 

Şili’de Av-1975 (İsmet Küntay Tiyatro Ödülü) 

Ölü Kentin Nabzı-1978 (1980- İsmet Küntay Tiyatro 
Ödülü) 

Murtaza-1978 

Ali-1979 (Çocuk Oyunu) 

Seyis Başı Konağı-1981 

Ölümü Yaşamak-1982 (1983 -Avni Dilligil Tiyatro 
Ödülü) 
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Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe-1982 (1983 -Türkiye 
İş Bnakası Tiyatro Büyük Ödülü) 

İlk Yıllar-Roksolan-1985 

Toroslar’dan Öteye-1985 

Karagöz Emekli Oldu-1986 (Kültür Bakanlığı Karagöz 
Metni Yarışmasında üçüncülük ödülü-1986) 

Yıldız Yargılanması-1990 (1991 Güngör Dilmen’in 
oyunu ile birlikte) 

Şiir: 
Masal-1941 

Kıt Kanaat-1957 

http://www.turkedebiyati.org/yazarlar/orhan_asena.
html 

CEVAP: A

50. Berna Moran’ın da “fantastiği içeren ve tür olarak gotik 
ile polisiye karışımı bir anlatı” olarak nitelendirdiği Bilgi 
Karasu’nun son romanı kılavuzdur. 

CEVAP: D

51. Ebubekir Eroğlu, Behçet Necatigil çizgisindeki şair-
lerce kullanılan “gelenekten yararlanma” ifadesini de 
doğru bulmaz. Onun yerine gelenekten beslenme 
kavramını tercih eder. Geleneği biçimsel bir devamlılık 
olarak değil aynı duyuşun içinde var olmak şeklinde 
algılar. 

CEVAP: C
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52. Küçük Adamın Hayatı
1940’lar, “küçük adam” hayatı olarak kavramlaştı-
ran bir yaşama biçiminin ve anlayışının edebiyata 
girdiği yıllardır. Şiirde Orhan Veli, hikâyede Sait Faik 
ve romanda Orhan Kemal bu “küçük adam”ların 
hayatlarını ortaya koyarlar. Sait Faik’in, “Dostları-
mı, sevdiklerimi çarşı içlerinin kara çocuklarından 
seçtim. Her umumi, herkese açık yol, aşçı dükkânı, 
bahçe, kır benim oldu. Köylülerle beraber demir 
parmaklıklarına asılıp belediye gazinosunda saz 
dinledim.” (Abasıyanık 1950: 43) şeklindeki sözleri 
edebiyatın bu yeni kaynağını gösterir. Orhan Veli’nin 
şiirleri, hem mekânsal hem de tematik bağlamda Sait 
Faik’in öykülerinin simetrisidirler.

Ahmet Oktay, 1940’ların küçük adamının, küçük üreti-
ciler, marjinaller arasında bir şair-avare olarak dolaş-
tığını; 1950’lerin küçük adamının ise büyük şehirde, 
metropolün cangılında, insanlıktan umudunu kesme 
noktasına gelen bir melankolik gibi göründüğünü; 
yalnız, küskün ve umarsız olarak dolaştığını söyler 
(Oktay 1993: 124). Âşık, sarhoş, işsiz, neşeli, hüzünlü 
ve yoksullara karşı duyarlı olan; bedensel ve ruhsal 
arzularını günlük pratikler içinde dillendiren ve yaşa-
yan; deniz kıyılarında, sinema ve fabrika önlerinde, 
tramvay ve vapurlarda, meyhanelerde dolaşan küçük 
adam figürünün en tipik örneğinin Orhan Veli’nin şiirle-
rinde görüldüğü kabul edilegelmiştir.

CEVAP: B

53. Parçada özeti verilen eser Peyami Safa’ya ait Yalnızız 
romanıdır.

CEVAP: A

54. Soruda verilen dizeler İkinci yeni hareketinin önde ge-
len şair ve kuramcılarından sayılan Cemal Süreya’ya 
aittir.

CEVAP: B

55. Ciğerdelen , Safiye Erol’un en meşhur romanıdır. 

Romanda şimdiki zaman ile geçmişte meydana gelen 
bir aşk etrafında, Türk romanının geleneksel teması 
Doğu-Batı çatışması işlenir. Şimdiki zaman, mimar 
Turhan Tuna’nın ağzından anlatılır. Geçmiş zaman ise 
romanın kadın kahramanı Cangüzel’in yazdığı hikaye-
lerle 17.yüzyıla, Estergon Kalesi cengine kadar gider. 

CEVAP: A
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56. Anlatıcı ve onun hâkim bakış açısıyla kurulan, anlatıcı-
nın kahramanın zihninden geçenleri okuduğu anlatım 
tekniğine iç çözümleme denir.

Bu teknikte anlatıcı, figürün zihnine rahatça nüfuz 
ederek onun düşüncelerini “diye düşündü” gibi ifadey-
le aktarır ve figürü edilgenleştirerek anlatır.

CEVAP: D

57. Hikâye ve roman yazarı Tarık Dursun. İzmir’de doğdu. 
Ortaokul öğreniminden sonra hayata atılarak çok çe-
şitli işlerde çalıştı. Gazetelerde çalıştı (Son Havadis, 
Pazar Postası, Yenigün, Ulus, Vatan, Milliyet), sekre-
ter yardımcılığı yaptı, kitap tanıtma yazıları yazdı. Bir 
ara senaryo yazarlığı ve rejisörlüğü yaptı. Milliyet Ya-
yınlan’nı yönetti. 

Sanat hayatı hikâye ile başlar (1947). Daha sonra, 
1949-1954 yıllarında Kaynak ve Varlık dergilerinde şiir 
denemelerini yayımladı. 1954′ten sonra hikâyeciliğe 
başladı. Eserlerinde İşçilerin, dargellrii memurların ve 
esnafın hayat mücadelesini anlatır. Şiirli dili İle ve de-
ğişik konularla dikkat çekmiştir. Yazılarında Tarık Dur-
sun K. imzasını kullanır. 

Hikâye Kitapları: 
1. Hasangiller (1955), 

2. Vezir Düşü (1957), 

3. Güzel Avrat Otu (1960), 

4. Sevmek Diye Bir şey (1965), 

5. Yabanın Adamları (1966), 

6. 36 Kısım Tekmili Birden (1970), 

7. Bağ riyanık Ömer ile Güzel Zeynep (1972), 

8. Bahriyeli Çocuk (1976), 

9. İmbatla Dol Kalbim (1982). 

Romanları: 
1. Rıza Bey Aile Evi (1957), 

2. İnsan Kurdu (1959),

3. Sabah Olmasın (1967),

4. Denizin Kanı (1968),

5. Kopuk Takımı (1969),

6. Gün Döndü (1974),

7. Kayabaşı Uygarlığı’nın Yükselişi ve Birdenbire 
Çöküşü (1980), 

8. Alçaktan Uçar Güvercin (1980). 

CEVAP: A
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58. “Bir şehir bana bir roman yazdırabilir” diyen Nazlı 
Eray’ın Sis Kelebekleri zamansız şehir Sinop’ta kanat 
çırpıyor. Romanın her sayfası okurun zihninde yılla-
ra tekabül ediyor, insanın zamanla kavgası ve ölüme 
meydan okuma isteği kahramanımızın yolculuğuna 
eşlik ederken, şehrin dehlizlerinden çıkıp sihirli bir ik-
sirle tarihin sapaklarına giriyor. 

Nazlı, dedesi Tahir Lütfi Tokay’ın geçmişinin peşinden 
koşmaktadır. Ona adını veren dedesi, henüz bebek-
ken ölmüş ve geriye yalnızca 40 yaşlarındayken çek-
tirdiği bir fotoğrafını bırakmıştır. Tahir Lütfi, Sadrazam 
Mahmut Şevket Paşa’nın katli üzerine yargılanarak, 
1913 senesinde Bahricedid vapuru ile Sinop Cezae-
vi’ne getirilir. Nazlı, cezaevinin insan fosforu sinmiş taş 
duvarları, ürkütücü sessizliği, rüzgârın boyun eğdirdiği 
kavak ağaçları ve Karadeniz’i de içine alan puslu sisi 
eşliğinde dedesi Tahir Lütfi’nin ve mazinin peşindedir 
artık. 

Olayları ve durumları tersine çevirerek anlatıyor, bir 
masal dünyasına, bir düş evrenine sokarak anlatıyor. 
Ama hakçası, güzel anlatıyor. Gerçekten şaşırtıcı bir 
yazar. -Cemal Süreya- 

CEVAP: C

59. Selim İleri ilk romanı Destan Gönüller‘den başlayarak 
gittikçe zenginleşen izlekleriyle ve sıra dışı aşkları 
konu edinen romanlarıyla dikkati çekmektedir. Selim 
İleri, Ölünceye Kadar Seninim romanında Süha Rik-
kat adlı bir kadının yaşamına giren iki erkek ile olan 
birlikteliği ve ayrılık nedenlerini sorgular. Birincisinde 
çıkar ve varsıllık, ikincisinde ise insanları kişilikleri ve 
bireysel eğilimleri yüzünden dışlayan ve onu intihara 
götüren toplumsal değerler ön plandadır. İleri, asli kişi 
aynı zamanda başarılı bir romancı olan Süha’nın iç 
dünyasını okura açarken bilinç akışı tekniğini başarılı 
bir şekilde kullanmıştır. 

Selim İleri ‘nin geniş yankı uyandıran ve olumlu olum-
suz pek çok eleştiriyi üzerine çeken son romanı Yarın 
Yapayalnız’da yine sıra dışı bir aşkı işlemektedir. 

CEVAP: D
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60. İtalyan şairi Tomasso Marinetti (1876-1944)’nin 
1909’da Fransa’da yayımlanan bildirgesiyle ortaya 
çıkmış olan, yaşamın sürekli bir değişim süreci için-
de olduğunu, sanatın da yerleşik bütün kuralları bir 
yana bırakarak yaşamdaki bu hızlı değişmeye uygun 
yeni biçimler, yeni anlatım yolları ve olanakları bulmak 
gerektiğini savunan edebiyat akımı. Sanatla yaşam 
arasında hızlı değişim süreci yönünden nasıl bir bağ-
lantı ve koşutluk oluşturulabilir? Fütürizm bunun için 
sanatın her dalına ve alanına hızı, dinamizmi, makine-
yi sokarak geleceğe yönelmekle oluşturacağını söyler. 
Bunun için de şiirden ölçü, uyak, biçim gibi geleneksel 
tüm bağları atılmalı, serbest şiir kullanılmasını gerekli 
görür. Üslubun değişmesini, durukluktan sıyrılmasını 
vurgular. Bunun için yaratılacak yeni üslubun yaşamın 
devingenliğine, değişkenliğine uygun olmasını zorunlu 
kılar. Bu da geleneksel dilbilgisi ve sözdizimi kuralları-
nın kırılmasıyla olacaktır. Şiirin içeriği de değişmeli her 
türlü atılımı, savaşkanlığı, sanayi girişimlerini, tersane 
ve makineleri övmelidir şiir. Fütürizmin bildirgesi de bu 
şöyle ortaya konur:

“Biz şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve ataklık 
alışkanlığını dile getirmek istiyoruz. Korkusuzluk, gözü 
peklik, başkaldırı, şiirimizin başlıca öğeleri olacaktır. 
Edebiyat şimdiye değin dalgın hareketsizliği, kendin-
den geçişi ve uykuyu övdü. Biz saldırgan devingenliği 
(dinamizmi), hummalı uykusuzluğu, koşuyu, ölüm pe-
rendesini, şamarı ve yumruğu yücelteceğiz.” 

CEVAP: D

61. Panel, belli konunun bir yöneticinin başkanlığında o 
konuyu derinliğine işlemeleridir. Eğer uzman kişiler 
yoksa panele katılanlar iyi bir ön hazırlıktan sonra, 
adete bir uzman bilgisi ile tartışma yapılmalıdır.Konu 
çeşitli açılardan ele alınır samimi bir havada tartışma-
ları şeklinde olur. 

Öğretmenin uygulamış olduğu bu teknik paneldir. 

CEVAP: C

62. Hasan Öğretmenin kullanmış olduğu öğretim modeli 
sunuş yoluyla öğretimdir. Sunuş yoluyla öğretim 
stratejisinde genelleme dersin başında öğretmen 
tarafından bir görsel eşliğinde sunulur ve öğretim 
genelden özele doğru adım adım yapılır. 

CEVAP: C
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63. Karikatür, bir yaşam ya da bir insanlık durumunun, bir 
duygunun, düşüncenin ya da tasarımın, çizgiyle alım-
layıcı da (karikatür ile etkileşime girende) etkiler uyan-
dıracak biçimde anlatılması sanatıdır (Sever, 2007). 
Karikatür, birey ve toplumdaki olumsuzlukların, çe-
lişkilerin, yanlışlıkların, kötülüklerin eleştirel bir gözle 
abartılı çizgilerle anlatılması olarak tanımlanabilir. Ka-
rikatürist, tıpkı bir öğretmen gibi iyiyi, güzeli, doğruyu 
göstermeyi ve öğretmeyi hedefler. 

Türk edebiyatı öğretiminde karikatür kullanımının ne-
denlerini şöyle sıralamaktadır: 

Karikatürler, öğrencilerin ilgisini derse yöneltmelerine, 
ilgilerini sürekli kılmalarına katkı sağlayabilir. 

Karikatür, anlama ve anlatma becerilerinin kullanılma-
sı için doğal uygulama ortamları yaratabilir. Karikatür, 
duyma ve düşünme dürtüsünü devindirerek öğrencile-
ri düş ve düşünce üretmeye isteklendirebilir. 

 Karikatürler, sınıfta demokratik bir kültür ortamının 
oluşmasına katkı sağlayabilir. 

 Karikatürler, öğretimde incelenen metnin iletisini/ileti-
lerini destekleyen görsel bir metin olarak kullanılabilir. 

Karikatürler, gözlemleyerek en ince detaylara kadar 
incelenen ve sonra bu detayların sadeleştirilerek olay-
ların tanımlanmasıyla oluşturulan vurucu mesajlar 
içerir. Türk edebiyatı öğretiminde öğretici metinleri 
anlama, yazınsal metinlerin iletilerini anlamlandırma 
çabalarının, bir uyaran olarak çizginin (karikatürün) 
anlatım olanaklarıyla desteklenmesi; anlama ve anlat-
ma becerilerinin uygulamalarla geliştirilmesini, dersin 
bilgi aktarmacılığından kurtarılmasını, öğrencilerin de 
öğretim sürecinin birer öznesi konumuna gelmesini 
sağlayacaktır (Sever, 2007). 

CEVAP: B

64. Verilen metin saz sairlerinin aruzla yazdıkları türlerden 
“satranç”ın örneğidir. 

CEVAP: E

65. Açıklık, öğretmenin iletişim sürecinde, dersi işlerken 
ve değerlendirme yaparken (sınavlarda) kullandığı di-
lin anlaşılır, açık, net ve anlamlı olması demektir. 

Açıklığı arttırmak için öğrenmeyi kolaylaştıran mater-
yaller, görsel-işitsel araç ve gereçler kullanılabilir. 

Not: Kullanılan dilin açık ve anlaşılır olması yaşama 
yakınlık, somut eşyalar ve öğretim materyallerinin kul-
lanılması da somuttan soyuta ilkelerini gerektirir. 

CEVAP: C
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66. Hatice Öğretmen öğrencilerine Köyün Kamburu adlı 
eserden bir bölüm getirmiştir. Bu eser, Toplumcu Ger-
çeşkçi sanat anlayışına uygun bir örnektir.

CEVAP: B

67. Biçimlendirici değerlendirmede, öğrencilerin 
öğrendiklerini beceriye dönüştürme düzeyleri belirle-
nir. Bu değerlendirme, öğretme süreci devam ederken 
ve ünite sonlarında yapılır. Elde edilen bilgilerden ha-
reketle gerekirse ek öğretim uygulamaları planlanır. 
Süreç içinde yapılan bu değerlendirme, öğrenme 
düzeyini arttırıcı bir role sahiptir, not verme amaçlı 
kullanılmaz. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde biçimlen-
dirici değerlendirme; “Metni Anlama ve Çözümleme” 
ve “Eleştirel Okuma” çalışmalarında sorular ve etkin-
liklerle 

“Yazma Sürecini Uygulama” ve “Sözlü İletişim Uygula-
maları” aşamasında öğrencilere yönelik geri bildirimler 
ve değerlendirmelerle gerçekleştirilir. 

CEVAP: B

68. Öğrencilere okumaya ilişkin beceriler kazandırılırken 
zihinsel süreçler eyleme geçmekte ve öğrenciler, me-
sajları kodlamaktan çok çözümlemeye çalışmaktadır. 
Bu yönüyle okuma, öğretilen değil öğrenilen beceri-
ler bütünü olarak düşünülmeli ve okuma becerilerinin 
kazandırılmasında öğrencilerin sürece etkin olarak 
katılımları sağlanmalıdır. Bu bağlamda okuma eğitimi 
süreci şu bileşenlerden oluşur: 

 _ Okuma öncesi etkinlikler 
 _ Okunacak metinle ilgili önceki bilgileri etkin 

hale getirme 

 _ Okuma amacını oluşturma 

 _ Tahminlerde bulunma ve metni gözden geçir-
me 

 _ Elde edilen sonuçları ve bilgileri sınıflandırma 

 _ Okuma etkinlikleri 
 _ Akıcı okuma 

 _ Anlamayı kontrol etme 
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 _ Okuma sonrası etkinlikler 
 _ Yanıt verme 

 _ İnceleme 

Yanıt verme: Okuma sonrası yapılan etkinlikler, de-
rinlemesine anlamaya ve okudukları metinle ilgili yanıt 
vermeye yönelik etkinlikleri kapsar. Bu aşamada öğ-
renciler metinle ilgili düşüncelerini kendi sözcükleriyle 
özetler, metinle ilgili olan konuşmalara katılır, metinle 
ilgili yorumlar yapar. Metinle ilgili sorulacak soruların 
yanıtlarını kendi zihninde sınıflandırır. Öğrenciler bu 
aşamada okudukları metinle ilgili duygularını anlatan 
bir kompozisyon yazabilir ya da resimleyebilir. Yanıt 
verme aşamasında gerçekleştirilebilecek kimi etkinlik-
ler vardır. Bu aşamada öğrencilerden okunan metnin 
temasıyla ilgili diyagramlar oluşturmaları, açık uçlu so-
rular sorularak yanıtlamaları istenebilir. Sınıf tartışması 
şeklinde yürütülebilecek etkinliklerde ise öğrencilerin 
metnin konusu, kahramanları, yazarın hangi konuyu 
araştırdığı, anlatılan olay, konuyla ilgili deneyimler gibi 
konularda görüşleri alınabilir ve yorumlar tartışılabilir. 
Tartışma tüm sınıfla yapılabileceği gibi küçük gruplarla 
da yapılabilir. Böylece öğrenciler kendi yanıtlarını ve 
bakış açılarını sınıfla paylaştıkları gibi bir grubun par-
çası olma duygusunu da kazanırlar. 

Soruda verilen Fatih Öğretmen’in sınıfında öğren-
cileriyle “Karakterlerden hoşlandım/hoşlanmadım 
çünkü….., merak ediyorum neden….., olay hakkında 
şöyle düşünüyorum çünkü….., Eğer ben olsaydım…..” 
açık uçlu sorularını yanıtlamaya yönelik bir etkinlik 
yapması okuma sonrası etkinliklerin yanıt verme aşa-
ması ile ilgidir. 

CEVAP: A

69. Olvido” şiiri Ahmet Muhip Dranas’a aittir. 

CEVAP: E

70. I. Metin Necip Fazıl Kısakürek, II. Metin ise Mehmet 
Emin Yurdakul’dan alınmıştır. Metinleri incelediğimiz-
de her iki şiirinde uyaklara dikkat edilerek hece ölçü-
süyle kaleme alındığını görmekteyiz. 

CEVAP: B
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71. Kasidenin bölümleri şunlardır:
Nesib (teşbib): Kasidenin giriş bölümüdür. Bir tabiat 
tasvirinin yapıldığı veya sevgilinin güzelliklerinin 
anlatıldığı bölümdür. Bu bölümün konuları bahar, kış, 
yaz, Ramazan, bayram, nevruz, gül, sümbül, güneş, 
söz ustalığı, kalem, gece, savaş, at veya bir güzel 
olabilir. Kasideler bu bölümde ele alınan konuya göre 
adlandırılır.

Girizgâh: Asıl konuya giriş yapmak üzere düzenlenmiş 
en fazla iki beyitlik bölümdür.

Medhiye: Kasidenin sunulduğu kişinin, yani padişahın 
veya bir devlet büyüğünün övüldüğü bölümdür. Bu 
bölümde abartılı ve sanatlı bir övgü vardır.

Tegazzül: Şair, genellikle methiyeden sonra arada bir 
gazel söyler. Bu bölüme tegazzül adı verilir. Tegazzül 
bölümü her kasidede bulunmaz.

Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür. Burada da 
şair abartılı bir ifade kullanır.

Dua: Şairin, kendisi, daha çok da övdüğü kişi için 
Allah’tan yardım dilediği, dua ettiği bölümdür. Kaside-
nin son bölümü olduğu için şairin mahlası bu bölümde 
yer alır.

CEVAP: E

72. “Bilgilendirici (Öğretici) Metinler” bölümü içerisin-
de yer alan “yazma” kazanımları şunlardır:

 _ Farklı türlerde metinler yazar.

 _ Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana dü-
şünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

 _ Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

 _ Yazacağı metni planlar.

 _ Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

 _ Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uy-
gun yazar.

 _ İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere 
dikkat ederek yazar.

 _ Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır.

 _ Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.

 _ Yazdığı metni gözden geçirir.

 _ Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu 
üstlenir.

 _ Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

E seçeneğinde yer alan kazanım konuşma bölümün-
de yer alır

CEVAP: E
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73. Öğretmenin dersin giriş aşamasında verdiği 
bilgiler Servetifünun Dönemi’ne aittir. Serveti fünun 
sanatçıları, yaşadıkları dönemdeki siyasal baskılar ve 
sansür nedeniyle bireysel konulara yönelmiştir. Bunun 
sonucu olarak sosyal içerikli temalardan uzak dur-
muşlar; eserlerinde hayâl-hakikat çatışması, başarısız 
aşklar, karamsarlık gibi bireysel temalara yönelmişler-
dir. 

CEVAP: B

74. Haşim, bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Hece öl-
çüsünü, musiki açıdan yetersiz bulduğu için kullanmı-
yor, ayrıca onu, “Köylü vezni” diye niteliyordu. Bunun 
yanında şiirlerinde hiçbir zaman anlaşılma kaygısı 
gütmedi. Öyle ki dili ağırdı. Hiç çekinmeden Arapça 
ve Farsça sözcükleri de şiirine katıyordu. Son dönem 
şiirlerinde daha sade bir dil benimsedi. Şiirleri her 
zaman imge ve iç ahenk bakımından çok zengin oldu.

CEVAP: D

75. Duygu öğretmen dersinde sırasıyla “Dikkat çekme, 
Güdüleme” basamaklarını kullanmıştır. 

CEVAP: E


