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Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

1. SlavDilleri:
1. Rusça

2. Bulgarca

3.	 Sırpça

4. Lehçe

5. Çekçe

6. Slovakça

CEVAP: E

2. Uygurca	/ń/	ve	/y/	ağzını	Gabain	bulmuştur.	Buradaki	
/n/	ve	/y/	sesleri	Orhun	Türkçesinde	/ń/	ve	(/ń	y/	polatal	
n)	birleşik	sesidir.	

 _ Çıkma	hâli	eki	/n/	diyalektinde	+DA,	/y/	diyalektin-
de	ise	+DIn’dır.

 _ Ünsüzlerden	sonra	ilgi	hâli	eki	/n/	diyalektinde	+Iŋ,	
/y/	diyalektinde	ise	+nIŋ’dır.

 _ Görülen	geçmiş	zaman	çekiminde	teklik	ikinci	şa-
hıs	eki	/n/	diyalektinde	zaman	zaman	+g	iken,	/y/	
diyalektinde	+ŋ’dir.

 _ Gereklilik	çekimi	için	/n/	diyalektinde	-	sIg	eki	kul-
lanılırken	/y/	diyalektinde	-	gUlUk	eki	kullanılmıştır.

 _ /n/	 diyalektinde	çok	sık	 -pAn	zarf-	 fiil	 eki,	 /y/	 ağ-
zında	ise	sadece	–	(X)p	zarf-	fiil	eki	kullanılmıştır.

 _ /n/	diyalektinde	 -	 (X)glI	 sıfat	 -	 fiil	ekinin	yanı	sıra	
-(X)gmA	eki	de	kullanılırken	/y/	diyalektinde	daha	
çok	-	(X)gmA	eki	kullanılmıştır.

 _ n/	diyalektinde	kullanılan	erki	yerine	/y/	diyalektin-
de	erinç	tercih	edilmiştir.

n	ağzı	

Belirtme	durumu	eki:	+ag

İyelik 1. ve 2. çoğul kişi eki: +amaz, +aŋaz

Belirli	geçmiş	zaman	1.	tekil	kişi:	-t+am

1.	ve	2.	çoğul	kişi	emir	eki:	-alam,	-aŋ

Addan	sıfat	yapım	eki:	+lag

Zarf-fiil	eki:	-ap

Ayrıca	Mani	metinlerinde	 tapıġ	 “hürmet,	 hizmet,	 hu-
zur”	tapaġ;	sarsıġ	“kaba”	sarsaġ;

yalıŋ	“yalın,	çıplak”	yalaŋ;	tarıġ	“ekin,	darı”	taraġ;	balıḳ	
“balık;	şehir”	balaḳ	olmuştur.

CEVAP: B

ÇÖZÜM - 7
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3. birkiye	‘biricik’	<	bir	‘bir,	tek’	+kiye	[isimden	isim	yapım	
eki;	küçültme	ve	okşama	anlamı	katar.	Orhun	Türkçe-
sinde	bu	ek	+kIńA:	Küçültme	isimleri	yapar.	az+kıńa 
‘azıcık,	pek	az’	şeklindedir.

Orhun ve Uygur Turkceleri arasındaki farklar
1.	 Uygurcada	 y ve n ağızlarının	 oluşmasına	 neden	

olan	Orhun	Turkcesindeki	 /ń/	 (n͡y)	 birleşik	 sesinin	
Uygurcada	/y/	ve	/n/’ye	donuşmesi.

2.	 Orhun	Turkcesi	b- ~ (söz	 içi	 /n/,	 /ŋ/	 olması	 duru-
munda)	m- >	Uygurcada	m-.

3.	 Orhun	Turkcesi	-b-, -b > Uygurca -w-, -w.

4.	 Orhun	Turkcesinde	 gelecek	 zaman	 cekimi	 -DAcI,	
-cI ve -sIK ekleri	ile	yapılırken	Uygurcada	bu	zama-
nın	 çekiminde	diğer	 eklerin	 yanı	 sıra	 -GAy ekinin	
gorulmeye	başlaması.	

5.	 Ad	 durum	 eklerinden,	 cıkma	 durumu	 eki	 Orhun	
Turkcesinde	 +DA iken,	 Uygurcada	 bulunma	 du-
rumu	ekinin	yanı	 sıra	bu	ekin	 işlevini	+DIn ekinin	
alması.

6.	 İlgi	 hali	 eki	 Orhun	 Turkcesinde	 +Iŋ / +nIŋ iken	
Uygurcada	unlu	veya	unsuzle	sonlanan	sozlerden	
sonra	+nIŋ olarak	gelmesi.

CEVAP: A

4. Verilen	 metin	 eski	 Uygur	 döneminde	 yazılan	 Kalya-
namkara	et	Papamkara’dan	alınmıştır.

Sözcük Çözümlemeleri
yul-	 ‘yolmak;çekip	 almak’	 -(u)ġ	 [fiilden	 isim	 yapım	
eki]+ķa	[yönelme	durumu	eki]

küsüş	‘arzu,	istek’	<	küse-	‘istemek’	-ş	[fiilden	isim	ya-
pım	eki:	-ş	eki	burada	olduğu	gibi	kendisinden	önceki	
ünlüyü	daraltabilir.

Örnek:	alķa-	 ‘övmek’	fakat	alķış]	ķantur-	 ‘kandırmak,	
doyurmak’	 <	 ķan-	 ‘kanmak,	 doymak’	 -tur	 [ettirgenlik	
eki]	 -ġalı	 [zarf-fiil	 eki]	 bulunçusuz	 ‘bulunmaz,	 ender’	
<	bul-	‘bulmak,	ele	geçirmek’	-(u)n	[dönüşlülük	eki]	-ç	
[fiilden	 isim	 yapım	eki]	 +çu	 [isimden	 isim	 yapım	eki]	
+	suz	[isimden	isim	yapım	eki:	yok-luk	sıfatları	üretir]

CEVAP: A
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5. Günümüzde	 Çağatay	 Türkçesi	 dediğimiz	 edebi	 dili	
kullanan	 şair	 ve	 yazarlar	 kendi	 dönemlerinin	 dili	 için	
Türkçe, Türk Tili, Türkî	 terimlerini	 kullanmıştır.	Ça-
ğatay	Türkçesi	 terimi	bu	dönem	eserleri	 için	kullanıl-
mamıştır.

Ayrıca	eserlerinde	çoğu	kez	Türkçe, Türk Tili, Türkî 
terimlerini	kullanan	Nevâyî;	kendi	döneminin	edebi	di-
lini	adlandırmak	için	birkaç	defa	“Çağatay Lafzı”	teri-
mini	kullanmıştır.

CEVAP: A

6. Çağatay	Türkçesi	eserlerinde	iyelik	ekleri,	ünlüyle	bi-
ten	kök	ve	gövdelere	doğrudan,	ünsüzle	bitenlere	ise	
bir	yardımcı	ünlüyle	getirilirler.

III.	kişi	iyelik	ekleri	düz	ünlülüdür.	Genel	Türkçede	III.	
kişi	 iyelik	ekleri	 ile	hâl	ekleri	arasında	bulunan	zamir	
n’si,	 Çağatay	Türkçesinde	 genellikle	 kullanılmaz.	 Bu	
durum	Çağatay	Türkçesinin	en	karakteristik	özellikle-
rinden	 biridir.Ayrıca	 -g	 >	 -k,	 ve	 –z	 >	 -s	 ötümsüzleş-
meleri	ile	-p-	>	-f-	sızıcılaşmaları	ve	sayılarda	görülen	
ikizleşme	olayları	Çağatayca	Türkçesinin	karakteristik	
özelliklerindendir.

CEVAP: E

7. Mukaddimetü’l-Edeb
Arapçayı	öğretmek	üzere	yazılmış,	Arapça	kelime	ve	
kısa	cümlelerden	oluşan	pratik	bir	sözlüktür.	Bu	kelime	
ve	ibarelerin	altına	Harezm	Türkçesi,	Farsça,	Harezm-
ce	(bir	İran	dili),	Moğolca,	Çağatayca,	Osmanlıca	gibi	
dillerde	anlamları	yazılmıştır.

En	eski	nüshalar	Harezm	Türkçesi	ve	Farsça	 ile	 ter-
cüme	edilenlerdir.

Eser	beş	bölümden	den	oluşmaktadır:

1.	 İsimler

2.	 Fiiller

3.	 Harfler	(Edatlar,	isim	ve	fiil	dışındaki	gramer	unsur-
ları)

4.	 İsim	Çekimi

5.	 Fiil	Çekimi

Mukaddimetü’l-Edeb	Eski	Türkçe	ve	Orta	Turkçe	dö-
nemi	sözlüklerinde	bulunmayan	pek	çok	kelimeyi	içer-
mesi	 sebebi	 ile	 Divānu	 Lugati’t	 Türk’ten	 sonra	 Orta	
Türkçe	döneminin	en	zengin	kelime	hazinesini	barın-
dıran	sözlüktür.

CEVAP: C
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8. Dörtlüklerde	geçen	“kün	togdı”,	”ay	toldı”,	”	odgurmuş”	
gibi	sözcükler	bu	eserin	bize	Kutadgu	Bilig’den	alındı-
ğını	göstermektedir.

CEVAP: B

9. big:	‘Bey,	beyliğin	lideri’
oġ(u)l:	‘oğul,	erkek	evlat’
+ı:	iyelik	3.tk.

+üŋ:

İsim	Tamlaması

es-:	‘(rüzgar)	esmek’
[-düginde:	zarf-fiil]

-duK+:	sıfat-fiil

+i+:	iyelik	3.tk.

+n+:	zamir	n’si

+de:	bulunma	h.

baŋla-:	‘ezan	okumak;	yüksek	sesle
bağırmak’

[baŋ+la-]

baŋ:	‘ezan’

+la-:	isimden	fiil

[-duķda:	zarf-fiil]

-duķ+:	sıfat-fiil

+da:	bulunma	h.

gör-:	‘görmek’	-elüm:	istek-emir	k.
1.çk.

di-:	‘demek,	soylemek’	-rleridi:	geniş
z.

hikāyesi	3.çk.

CEVAP: E

10. Bâbür	Divanı’na	ait	metinde	geçen	Çağatay	Türkçesi-
nin	karakteristik	özellikleri	şunlardır:	

e-ü > ö-ü :	İlk	hecesinde	/e/	ünlüsü	olup	ikinci	hece-
sinde	/ü/	bulunan	kelimelerde	gerileyici	dudak	benzet-
mesi	gerçekleşir	 ilk	hecedeki	 /e/	sesi	 /ö/	hâline	gelir.	
ösrük (<	esrük)	

Zamir n’si yoktur: Köktürkçeden	beri	3.	kişi	iyelik	eki	
üzerine	 hâl	 ekleri	 getirilirken	 ortaya	 çıkan	 zamir	 n’si	
Çağatay	Türkçesinde	pek	çok	örnekte	kaybolmuştur:	
köz+i+ge ‘(onun)	gözüne’	

CEVAP: C
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11. Muînü’l Mürid
“Bu	kaç	söz	ayıtgan	atı	İslâm	ol	

Tileki	âhır	vakt	îmân	İslâm	ol”	mısralarında	da	yer	al-
dığı	gibi	“İslam”	adındaki	bir	kişi	tarafından	yazılmıştır.	
Mustafa	Argunşah	ve	Recep	Toparlı	hocalara	göre	ise	
bu	eser	Şeyh	Şeref	Hoca	tarafından	yazılmıştır.	

Kısasü’l-Enbiyā 
Kıśaśü’l-Enbiyā,	peygamber	kıssaları	anlamına	gelir.	
Başta	Hz.Muhammed	olmak	üzere	diğer	peygamber-
ler	ile	‘Avac	bin	Annak,	Harut	ve	Marut	gibi	Kuran’da	
da	anılan	bazı	kıssaları	içermektedir.	Kutadgu	Bilig	ve	
Atabetü’l-	Hakāyık’ta	da	karşılaşılan	mani,	tuyuğ	şek-
lindeki	dörtlükler	Kıśaśü’l-	Enbiyā’daki	manzumelerin	
önemli	bir	özelliğidir.	Halk	edebiyatının	etkisini	göste-
ren	bu	manzumelerde	genellikle	divan	şiirinde	en	sık	
rastlanan	aruz	ölçüleri	kullanılmıştır	

Nehcü’l-Ferādis 
Dinî	ve	didaktik	nitelikte	bir	eserdir.	Kırk	hadis	türünde	
mensur	olarak	kaleme	alınmıştır.	Nehcü’l-Ferādįs,	Ha-
rezm	Türkçesinin	dil	özelliklerini	 tespit	etmek	 için	en	
önemli	kaynak	eserlerden	biridir.	Eser	dünya	ve	ahiret-
te	mutlu	olmanın	yollarını	ortaya	koyan	Müslümanlık	
bilgilerini	içerir.	

Mukaddimetü’l-Edeb 
Arapçayı	öğretmek	üzere	yazılmış,	Arapça	kelime	ve	
kısa	cümlelerden	oluşan	pratik	bir	sözlüktür.	Bu	kelime	
ve	ibarelerin	altına	Harezm	Türkçesi,	Farsça,	Hârezm-
ce	(bir	İran	dili),	Moğolca,	Çağatayca,	Osmanlıca	gibi	
dillerde	 anlamları	 yazılmıştır.	 En	 eski	 nüshalar	 Ha-
rezm	Türkçesi	ve	Farsça	ile	tercüme	edilenlerdir.	Eser	
beş	bölümden	oluşmaktadır:	

1.	 İsimler	

2.	 Fiiller	

3.	 Harfler	(Edatlar,	isim	ve	fiil	dışındaki	gramer	unsur-
ları)	

4.	 İsim	Çekimi	

5.	 Fiil	Çekimi	

Mukaddimetü’l-Edeb	Eski	Türkçe	ve	Orta	Türkçe	dö-
nemi	sözlüklerinde	bulunmayan	pek	çok	kelimeyi	içer-
mesi	 sebebi	 ile	Divānü	 Lügati’t-	Türk’ten	 sonra	Orta	
Türkçe	döneminin	en	zengin	kelime	hazinesini	barın-
dıran	sözlüktür.	

Satır Arası Kuran Tercümesi 
Kuran’ın	Harezm	Türkçesi	 ile	 yapılmış	 tercümesi	 İs-
tanbul	Süleymaniye	Kütüphanesi,	Hekimoğlu	Alipaşa	
Bölümünde	 bulunmakta	 olup	 1363	 yılında	 istinsah	
edilmiştir.	Satır	arası	kelime	kelime	tercüme	olan	me-
tin,	 harekesizdir.	Her	 sayfada	9	 satır	Arapça,	9	 satır	
Türkçe	olmak	üzere	 toplam	18	satır	 bulunan	metnin	
tamamı	583	varaktır.
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Cevāhirü’l-Esdāf 

Muįnü‘l-Mürįd’in	bulunduğu	mecmuanın	sahife	kenar-
larına	yazılmış	altı	kıtalık	bir	metindir.	Dörtlükler	halin-
de	yazılmıştır.	Tasavvufî,	didaktik	bir	parçadır.	F.	Köp-
rülü	 (1928:	 344),	 dil	 ve	 edebiyat	 özelliklerini	 dikkate	
alarak	bu	eseri	Harezm	muhitine	dâhil	etmiştir.	

Hüsrev ü Şirin 

1341	yılında	Altın	Ordu	şairi	Kuŧb	tarafından	Altın	Ordu	
hükümdarı	Tını	Beg	Han	ile	eşi	Melike	Hatun	adına	ya-
zılmış	bir	mesnevidir.	Kuŧb	eserini	aynı	addaki	Genceli	
Nizami’nin	mesnevisinden	 tercüme	etmiştir.	Tını	Beg	
Han’ın	babası	Özbek	Han’ın	ölümünden	sonra	1341	
yılında	tahta	geçmesinden	ve	1342	yılında	da	kardeşi	
tarafından	 öldürülmesinden	 hareketle	 eserin	 yazılış	
tarihi	1341	veya	1342	olarak	tahmin	edilmektedir	

Muhabbet-nāme 

1353	 yılında	 Hārezmį	 tarafından	 Sir	 Derya’da	 yazıl-
mış,	Altın	Ordu	sarayı	etrafında	oluşmuş	klasik	ede-
biyata	örnek	teşkil	eden,	mesnevi	tarzında	uzunca	bir	
manzumedir.	Asıl	adı	bilinmeyen	Hārezmį’nin,	kullan-
dığı	mahlastan	Harezmli	olduğu	anlaşılmaktadır.	

Hārezmį,	o	devirde	Altın	Ordu	adına	Sıgnak	eyaletini	
idare	eden	Muhammed	Hāce	Beg’in	isteği	üzerine	kışı	
onun	sarayında	geçirmiş,	söz	konusu	eseri	burada	ya-
zıp	kendisine	sunmuştur.	

Dāsitān-ı Cümcüme 

1368-1369	 yılında	Ĥüsām	Kātib	 tarafından	Altın	Or-
du’da	edebî	bir	gaye	güdülmeden	geniş	halk	kitleleri	
için	mesnevi	nazım	şekli	ile	yazılmış	dinî	lirik	bir	hikâ-
yedir.	 Eserin	 konusu,	 İlyas	Peygambere	 iman	 etme-
diği	 için	 çok	eziyetler	 çeken,	 fakat	 kendi	 adamlarına	
iyi	davrandığı	 için	kendi	adamları	 tarafından	diriltilen	
Kesikbaş	 adlı	 meşhur	 bir	 dinî	 menkıbeye	 dayanır.	
Cümcüme-nāme	de	denilen	eser	konusu,	nazım	şekli	
ve	vezni	bakımından	

İran şairi Feridüddin Attar’ın aynı adlı eserinden 
Türkçeye tercümedir. 

Mirāc-nāme 

Dil,	üslup	ve	 işlediği	konu	bakımından	Nehcü’l-Ferā-
dįs’e	benzer.	Mirac	olayını	anlatan	anonim	bir	eserdir.	
Konularının	 sıralanışı	 bakımından	 Nehcü’l-Ferādįs’e	
benzemekle	 birlikte,	 gök	 tasviri	 kısmındaki	 ayrıntılar	
farklıdır.	 MiǾrāc-nāme’nin	 Uygur	 harfleriyle	 yazılmış	
tek	 nüshası	 Paris	 Bibliothègue	 Nationale’de	 bulun-
maktadır.	Bu	nüsha	1436’da	Malik	

Bahşı	tarafından	Herat’ta	istinsah	edilmiştir.	Bu	sebep-
le	XIV.	yüzyılda	yazıldığı	tahmin	edilmektedir.	Osman	
Fikri	 Sertkaya	 eser	 üzerinde	 doktora	 çalışması	 yap-
mıştır.	
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Sirācü’l-Kulûb 
Mensur	bir	eser	olup	didaktik	mahiyette	dinî-tasavvufî	
konuları	 işlemektedir.	 Harezm	 Türkçesi	 ile	 tercüme	
edilmiş	birkaç	nüshası	bulunmaktadır.	Bu	nüshalardan	
biri	Moskova	Devlet	Arşivi’ndedir.	1554’te	istinsah	edil-
miş	olan	bu	nüshada	on	dokuz	sual	ve	cevabı	yer	alır.	

İbni Mühennā Lugati / Hilyetü’l- Lisān ve Hulbe-
tü’l-Beyān 
XIV.	yüzyılda	İbni	Mühennā	tarafından	yazılmış	Arap-
ça-Türkçe-Moğolca	bir	sözlüktür.	Eserle	ilgili	ilk	yayını,	
Avrupa’da	bulunan	5	yazmaya	dayanarak	P.	M.	Melio-
ranskiy	yapmıştır.	1923	yılında	Kilisli	Rıfat,	İstanbul’da	
Müze-i	Hümāyūn’un	kütüphanesinde	bulduğu	yeni	bir	
nüshayı	İstanbul’da	yayımlamıştır.	Bu	nüshada	eserin	
yazarının	 adının	 İbni	 Mühennā	 olarak	 kayıtlı	 olması	
sebebiyle	eser,	İbni	Mühennā	Lügati	olarak	tanınmış-
tır.

CEVAP: D

12. Harezm Türkçesini Karahanlı Türkçesinden Ayıran 
Başlıca Özellikleri şöyledir; 

 _ /d/’den	meydana	gelmiş	olan	/ḍ/’nin	yanında	/y/’ye	
de	rastlanır:	kadğu	>	kaḍğu	>	kayğu.	

 _ Çok	 heceli	 kelimelerin	 sonundaki	 +ġ	 düşmüştür:	
arıġ	>	arı.	

 _ Görülen	 geçmiş	 zaman	 kipinin	 çekiminde	 birinci	
çokluk	şahıs	eki	-dümiz	yerine	-duk	olmuştur:	ber-
dükimiz	

 _ İsimden	isim	yapma	eki	olan	+lıġ	/	+liġ	ekinin	ġ	/	g	
ünsüzü	düşmüş	-lı	şekli	de	görülmeğe	başlanmış-
tır:	atlıġ	/	atlı	•	Yönelme	eki	+ka	/	+ke’nin	yanında	
+A	da	kullanılmağa	başlanmıştır:	bizge	/	bize	

 _ Gelecek	zaman	eki	olarak	-IsAr,	-ġu	/	-gü,	-Asi	kul-
lanılmıştır:	keçürgüm	

CEVAP: C

13. Orhun	Türkçesinde	 bağlaç	 olarak	 azu ‘veya,	 yoksa,	
yahut’	takı‘ve,	dahi’,	ulayu‘ve’,	yeme	‘ve,	dahi,	…	da’		
yan	cümle	bağlacı	olaraktiyin‘diye,	için’	tip ‘diye’	söz-
leri	kullanılır.

CEVAP E
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14. taş	‘dış,	dışarı’	+ġaru	[yon	gosterme	eki]

taş	‘dış’	+tın	[cıkma	durumu	eki]

ḳuruġ	‘kuru’	<kuru-	‘kurumak’	-ġ	[fiilden	isim	yapım	eki]

sansız	 ‘sayısız’	 <sa-	 ‘hesap	 etmek’	 –n	 ‘sayı’	 [fiilden	
isim	yapım	eki]	+sız	 [isimden	 isim	–sıfat-	 yapım	eki,	
yokluk	eki]

ḳuruġ	‘kuru’	<kuru-	‘kurumak’	-ġ	[fiilden	isim	yapım	eki]

özlüg	‘ruhu	olan,	canlı’	<	öz	‘öz,	ruh’	+lüg	[isimden	isim	
–sıfat-	yapım	eki]

CEVAP: C

15. bol-	‘olmak’	–(u)p	[zarf-fiil	eki]

en͡gir- ‘eğirmek’	–er	[3.	tekil	kişi	geniş	zaman]

taḳı-	‘ve,	dahi’	<taḳ-	‘takmak,	eklemek’	–ı	[kalıplaşmış	
zarf-fiil	eki]

CEVAP: C

16. Boğumlanma Noktasına Göre Ünsüzler
Türkçedeki	 ünsüzler	 boğumlanma	 noktalarına	 göre	
çeşitli	gruplara	ayrılır.

Gırtlaktan	 dudaklara	 kadar	 boğaz	 ve	 ağız	 yolunun	
çeşitli	 bölgelerinde	 ünsüzlerin	 boğumlanma	 noktası	
bulunur.

Buna göre ünsüzler şöyle sınıflandırılır:
Boğumlanma	noktalarına	göre	ünsüzler:

 _ Dudak	Ünsüzleri:	b,	f,	m,	p,	v

 _ Diş	ünsüzleri:	c,	ç,	d,	j,	I,	n,	r,	s,	ş,	t,	z

 _ Damak	ünsüzleri:	g,	ğ,	k,	y

 _ Gırtlak	ünsüzleri:	h

CEVAP: C
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17. /c/	 sesi	 /d/	 ve	 /j/	 ünsüzlerinin	 birlikte	 sesletilmesiyle,	
/ç/	sesi	ise	/t/	ve	/ş/	ünsüzlerinin	birlikte	sesletilmesiyle	
oluşan	“afrike	sesler”dir.	Bu	seslerin	sesletimi	sırasın-
da,	dilin	ön	ve	orta	kısmı	öndamağa	dayanıp	tam	bir	
kapanma	 oluşturur.	 Patlamadan	 sonra	 kapanma	 ya-
vaşça	azalır	ve	aynı	yerde	soluğun	çıkacağı	bir	daral-
ma	oluşur.

CEVAP: E

18. Şathiyye	“Allah	ile	tekellüfsüz	şakalı	bir	eda	ile	konuşur	
gibi	yazılan	türe	verilen	addır.

Şiiri	içerik	bakımından	incelediğimizde	“şathiye”	türün-
de	yazılan	bir	eserden	alınmıştır.	

CEVAP: C

19. Duvaggapma:	 Halk	 hikayelerinin	 sonunda	 aşık	 ve	
maşuğun	kavuşturulmasından	sonra	söylenen	güzel-
lemelere	verilen	ad.

Sersuhane:	 Saz	 meclislerinde	 aşığın	 kendi	 şiirini	
okumadan	önce	yahut	bir	hikayeyi	anlatmaya	başla-
madan	önce	fikri,	mistik	hatta	didaktik	tarzda	söylediği	
manzum	ürün.

Bunlar	 bölgelere	 göre	 değişik	 adlar	 alabilir.	 (Selçuk,	
peşrav)

CEVAP: E

20. Türk	masalları	 “döşeme”, “olay” ve “dilek” olmak	
üzere	üç	bölümden	oluşur.	Döşeme	bölümü,	masalcı-
nın	dinleyicileri	masal	havasına	sokmak,	onları	biraz	
güldürmek,	 biraz	 da	 ustalığını	 .göstermek	 amacıyla	
söylediği	 tekerlemeden	oluşur.	Olay	bölümü	de	ken-
di	 içinde	 serim, düğüm, çözüm bölümlerine	 ayrılır.	
Dilek	bölümünde	ise	masal	“Onlar ermiş muradına,  
darısı buradakilerin başına…” gibi	mutluluk	dileyen	
bir	tekerlemeyle	sona	erdirilir.

CEVAP: A
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21. Rüyada	içildikten	sonra	insanlara	şiir	söyleme	yetene-
ğini	kazandıran	manevi	 içkiye	 “bade”	denir.	Aşıkların	
bir	kısmı	bunu	“dolu”	olarak	adlandırır.

Bade	içmenin	iki	çeşidi	vardır:

	 1-	 Er	dolusu

	 2-	 Pir	dolusu

Er	 dolusu	 badeyi	 için	 âşık	 kahramanlık	 özelliklerini	
kazanır.	Köroğlu	bu	badeyi	içtiği	düşüncesi	yaygındır.	
Pir	 dolusu	 badeyi	 için	 aşıklar	 ise	 şiir	 söyleme	 yete-
neği	kazanırlar.	Âşık	Garip,	Âşık	Tahir, Âşık Kerem, 
Çıldırlı Âşık Şenlik,	 Narmanlı	 Sümmanî,	 Pasotlu	
Müdami,	Aşık	Yaşar	Rayhani,	Murat	Çobanoğlu,	Şeref	
Taşlıova,	Temel	Turabî bu	badeyi	içmişlerdir.

CEVAP: D

22. Türk	 edebiyatında	 seyahatname	 türüne	 örnek	 olabi-
lecek	 ilk	 eser	 Hoca	 Gıyaseddin	 Nakkaş’ın	 Acâibü’l-	
Letâif’idir.	 Bu	 eser	 aynı	 zamanda	 bir	 sefaretname	
olarak	da	 tanınır	 ve	Hıtay	Sefaretnamesi	adıyla	anı-
lır.	 1422’de	 tamamlanan	 eserde	 Hoca	 Gıyaseddin,	
Timur’un	 oğlu	 Mirza	 Şahruh’un	 Çin	 imparatoruna	
gönderdiği	 elçilik	heyetinin	Herat’tan	başlayan	ve	üç	
yıl	 devam	eden	yol	 culuğunu	anlatır.	Farsça	 kaleme	
alınan	bu	eser	daha	sonra	Türkçeye	çevrilmiştir	

Kaynak	:	Dr.	MUHADDERE	N.	ÖZERDİM	http://dergi-
ler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1019/12353.pdf	

CEVAP: C

23. Araştırmacının	kullanmış	olduğu	kuram	“Gelişme	Ku-
ramı”	Kültür	ve	medeniyetlerin	nasıl	oluştuğu	ve	geliş-
tiği,	dünya	üzerindeki	medeniyetlerin	birbirleriyle	ben-
zerlik	ve	farklılıklarının	oluşunun	nedeni	ve	bazı	kültür	
ve	 medeniyetlerin	 diğerlerine	 göre	 ileri	 ya	 da	 geri	
olmasından	 kaynaklanan	 sorunlardan	 dolayı	 ortaya	
çıkan	Gelişme	kuramın	ana	 temsilcisi	 İngiliz	Edward	
Tylor’dur.

19.	yüzyıl	sonlarında	ortaya	atılan	bu	kuram	 ile	bazı	
medeniyetlerin	diğerlerinden	ilerde	bazılarının	ise	ge-
ride	olduğunu	ve	bu	toplumların	din,	inanç	ve	günlük	
yaşantılarda	birbirleriyle	 ortak	özelliklerinin	 olduğunu	
tespit	 edilmiştir.	Farklı	 kıtalarda	yaşayan	gelişmiş	 ya	
da	gelişmemiş	halkların	bile	arasında	görülen	benzer-
likler	bu	kuramın	ortaya	çıkmasında	etkili	olmuştur.

Bu	kurama	göre	medeniyetler	 düz	bir	 çizgi	 üzerinde	
hareket	 etmektedir	 ve	 geride	 kalanlar	 bir	 gün	 arala-
rında	 bağlantı	 olmasa	 bile	 diğerleri	 ile	 benzer	 kültür	
birikimini	gerçekleştirecektir

CEVAP: C
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24. Eşrefoğlu	Rûmî;	Anadolu’nun	Türkleşmesi	ve	Türkle-
rin	İslamiyet’i	hayat	tarzı	haline	getirmelerinde	rol	alan	
ve	Anadolu’da	Mevlevilikten	 sonra	 Ehl-i	 Sünnet	 tari-
katlarının	yayılmasında	emeği	geçen	önemli	mutasav-
vıflarımızdan	 biridir.	 Eşrefoğlu’nun	 şiirlerinde	 Yûnus	
Emre	 tesiri	 kuvvetle	 hissedilir.	 Hece	 ve	 aruz	 veznini	
başarıyla	kullanmış,	lirik	şiirler	yanında	didaktik	man-
zumeler	de	yazmıştır.	Bu	ilâhîlerinden	birçoğu	bestele-
nerek,	bugün	dahi	pek	çok	yerde	okunmaktadır.	Onun	
didaktik	mahiyetteki	mensur	 eserlerinde	 ise	 devrinin	
halk	 dilini	 en	 iyi	 bir	 şekilde	 kullanmış	 olması	 ve	 bu	
sayede	tasavvufî	ahlakın	halk	arasında	yayılmasında	
büyük	rol	oynamıştır.Eşrefoğlu’nun	nesri,	XIV-XV.	yüz-
yıl	Anadolu	 Türkçesinin	 en	 güzel	 örnekleri	 arasında	
yer	alır.	Onun	Divânı’nın	dışında	kalan	diğer

Mensur eserleri;
 _ Müzekki’n-Nüfûs,	

 _ Tarikatnâme,	

 _ Delâilü’n-Nübüvve,	

 _ Fütüvvetnâme,	

 _ İbretnâme,	

 _ Ma’zeretnâme,	

 _ Hayretnâme,	

 _ Münâcâtnâme,	

 _ Esrârü’t-Tâlibin,	

 _ Tacnâme,	

 _ Elestnâme,	

 _ Nasihatnâme,	

 _ Cinânü’l-Canân

CEVAP D

25. Karagöz’ün	oyun	repertuarı	yirmi	sekiz	oyundan	oluş-
maktadır.	 Bu	 rakam,	 ramazan	 ayında	Tanrıya	 tapın-
makla	 geçirilmesi	 gereken	 “Kadir	 gecesi”	 dışındaki	
gecelerin	sayısına	denktir.	Ne	var	ki,	bilinen	Karagöz	
oyunlarının	sayısı	bu	rakamın	üzerinde	olup,	Karagöz	
sanatçıları	 Ramazan	 aylarında	 onlar	 arasından	 seç-
tikleri	yirmi	sekiz	oyunla	kendilerine	göre	bir	dağarcık	
meydana	getirirler.”

Cevdet	 Kudret	 Karagöz’ün	 gerek	 eski	 klasikleşmiş	
oyunlarını	ve	gerekse	de	daha	sonradan	bu	repertua-
ra	dâhil	edilmiş	olan	oyunlarını	iki	başlık	altında	tasnif	
eder:	 Kâr-ı	 kadîm	 (eski	 zaman	 işi:	 klasik),	 Nev-icâd	
(yeni	uydurulmuş:	Modern)	
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Kâr-ı kadîm oyunlar:	Abdal	Bekçi,	Ağalık,	Bahçe,	Ba-
lık,	Büyük	Evlenme,	Canbazlar,	Câzûlar,	Çeşme,	Fer-
had	ile	Şirin,	Hamam,	Kanlı	Kavak,	Kanlı	Nigâr,	Kayık,	
Kırgınlar,	 Mandıra,	 Meyhane,	 Orman,	 Ödüllü	 (Pehli-
vanlar),	Salıncak,	Sünnet,	Şairlik,	Tahir	ile	Zühre,	Tah-
mis,	Ters	Evlenme,	Tımarhane,	Yalova	Safası,	Yazıcı.	

Nev-icâd oyunlar: Aşçılık,	 Bakkal	 (Yangın),	 Bursalı	
Leylâ,	Cincilik,	Eczane,	Hain	Kâhya,	Hançerli	Hanım,	
Kerem	 ile	Aslı,	Leylâ	 ile	Mecnun,	Sahte	Esirci,	Sah-
te	Kedi,	Ortaklar,	Karagöz’ün	Fotoğrafçılığı,	Karagöz	
Dans	Salonunda

CEVAP E

26. Destan	 motifleri,	 destan	 kahramanları	 ile	 iç	 içe	 bir	
durumdadır.	 En	 önemli	 rol	 kahramanın	 olduğu	 için	
motifler	 kahramanın	 eylemlerine	 uygun	 olarak	 geli-
şirler.	Ayrıca	 toplumun	 inancı	 ve	 yaşantısı	 da	motif-
leri	 şekillendirir.	 İslâmiyetin	 kabulünden	 önceki	 Türk	
destanlarında	Şamanist	unsurların	ön	planda	olduğu	
görülmektedir.	Soruda	verilen	şmotiflerin	 temsil	ettiği	
durumlar	şöyledir:

Işık :	Aydınlık	veren	dini	bir	motiftir.
Mağara :	Sığınak	ve	ana	karnını	temsil	eder.
Ya da :	Millî	birlik	ve	bütünlüğü,	halkın	mutluluğunu	ve	
devletin	idealini	temsil	eder.

Ağaç : Oba,	ata	devşletiş	temsil	eder
At : Göçebe	yaşamı	temsil	eder.

CEVAP C

27. Diğer	 adı	 ile	 şeki	 olan	 sicillemeler	 aşık	 fasıllarında	
bağlama	 -	 muamma	 bölümünde	 rekabet	 halindeki	
aşıklardan	yenen	aşık,	yenilen	aşığı	soyu	ve	kişiliği	ile	
ilgili	ağır	sözler	söylediği	şiirlerdir.

Sicillemeler;	7-16	hece	ile	aynı	kafiye	ile	en	az	10	mıs-
radan	oluşan	bent	 yahut	 bentlerle	 söylenen	nasihat,	
millilik,	mistik	ve	belli	bir	inanç	konularında	söylenmesi	
gerekenlerin	sayılıp	döküldüğü	şiirlerdir.

CEVAP B
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28. Dede	Korkut	hikayeleri’nden	alınan	bu	metinler	alkış	
örneğidir.

CEVAP A

29. XVII.	yüzyılın	ünlü	seyyahı	Evliya	Çelebi	Akşehir’i	an-
latırken	Hoca	ve	mezarının	dışında	Timur’u	küçük	dü-
şüren	“Sen beş para etmezsin” fıkrasını	da	anlatmıştır.	
Fıkra	özelinde	ÖSYM	şu	ana	kadar	bir	soru	sormadı	
özellikle	fıkra	tipleri	önemlidir.

CEVAP B

30. Seyrânî‘nin	 asıl	 adı	 Mehmed’dir.	 Develi’nin	 Oruza	
(bugünkü	 Cami-i	 Kebir)	 Mahallesinde	 dünyaya	 gel-
miştir.	Babası,	aynı	mahallenin	imamı	Cafer	Efendi’dir.	
Mehmed	Seyrânî,	 iki	 yıldan	 fazla	 bir	medrese	 tahsi-
li	 görmüş	 ve	 burada	 dinî	 ilimleri	 de	 tahsîl	 eylemiştir.	
Menkıbeye	 göre	 Mehmed	 Seyrânî;	 15	 yaşında	 iken	
babasının	 imamlık	yaptığı	camide,	 “Pîr	elinden	Hakk	
bâdesin	 içmiş”tir.	 Bu	 bâde	 içiminden	 sonra	 Seyrânî	
adını	almıştır.	Seyrânî,	bir	ara	İstanbul’a	gitmiş,	orada	
Divân	şairleriyle	tanışmıştır.	Bu	sebeple	divan	tarzın-
da	da	şiirler	söylemiştir.	Yalnız	burada	söylediği	“taşla-
malar”	sebebiyle	İstanbul’u	terk	ederek	Develi’ye	geri	
dönmüştür.	Daha	sonra	Anadolu’nun	muhtelif	yerlerini	
dolaşmış	hatta	Halep’e	kadar	gitmiştir.	1866’da	mem-
leketi	olan	Develi’de	ölmüştür.

CEVAP A

31. Verilen	dörtlükte	üçüncü	dizede	akıs	sanatı	yapılmış-
tır.	 Dizedeki	 “bir	 gün	 bana	 derinden”	 ibaresi	 tersine	
çevrilerek	alt	dizede	“derinden	bir	gün	bana”	şekliyle	
tekrarlanmıştır.	

CEVAP: C

32. İştikak,	 bir	 kök	 ile	 o	 kökten	 türemiş	 bir	 veya	 daha	
fazla	kelimenin	aynı	ibarede	bulunmasıdır.	Aşıklığıyla	
övünen	şair	beytinde	“aşk”	kökünden	türemiş	iki	keli-
me	kullanılmaktadır.	“uşşak”	“aşık”	

CEVAP: D
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33. Anadolu’da	yazılan	ilk	örneğine	II.	Murad	döneminde	
rastladığımız	nazire	mecmualarından	ilki	Ömer	B.	Me-
zid	tarafından	yazılan	Mecmû’atün	Nezâir”	adlı	eser-
dir.	

CEVAP: B

34. I.	 Beyit	Gazavatnâme	

	 II.	 Beyit	Melhame	

	 III.	 Beyit	Fahriye	

CEVAP: C

35. Nesre çeviri: Evvel	ü	âhir	senün	nazîrün	yok;	hatm-ı	
cümle	enbiyâ	kevn	ü	mekânun	mâyesi	zâtın	durur.	

nazîr :	benzer,	eş.	
hatm :	son,	bitirme;	mühürleme	
enbiyâ :	nebiler,	peygamberler	
kevn : olma,	varlık	
kevn ü mekân : varlık,	kâinat,	evren	
mâye : maya,	öz;	bilgi	
Diliçi çeviri:	Önce	ve	sonra	senin	benzerin	yok;	cüm-
le	nebilerin	sonu	ve	evrenin	özü	sensin.	

Hz.	Muhammed’in	bütün	nebilerden	üstün	olduğu	ve	
son	 peygamber	 olarak	 gönderildiği	 anlatılmaktadır.	
Hz.	Peygamber,	evrenin	özüdür.	Çünkü	evrenin	yara-
dılışının	 sebebidir.	 Divan	 şairlerince	 sıkça	 yinelenen	
“sen	olmasaydın	felekleri	yaratmazdım”	kudsî	hadisi-
nin	muhatabı	Hz.	Muhammed’dir.	

CEVAP: A

36. Verilen	şiir	 şekil	 ve	 içerik	bakımından	 incelendiğinde	
miracnâmeden	alınmıştır.	

Miraç	 “göğe	 çıkma”	 anlamına	 gelmektedir.Hz	 Mu-
hammed’in	Recep	ayının27.	Gecesi	“Burak”	 ile	göğe	
çıkması	ve	orada	Cenab-ı	Hak	ile	bizzat	görüşmesini	
konu	alır.	

CEVAP: B
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37. A	seçeneğinde	verilen	beyitte	Soyut	bir	kavram	olan	
‘hikmet’	teşbih-i	beliğ	yoluyla	güneşe	benzetilerek	so-
mutlaştırılmış;	B	seçeneğinde	Şair,	soyut	birer	kavram	
olan	umudu	gözle,	emelleri	 ise	gülşenle	somutlaştır-
mıştır;	C	seçeneğindeki	beyitte	yer	alan	diraht,	nihal,	
berg	ü	bâr	gibi	bahçeye	ait	unsurlar	bir	araya	getirile-
rek	 tenasüp;	bu	unsurlar	ateşe	benzetilmek	suretiyle	
somutlaştırılmış;	Cennetten	kovulup	dünyaya	gönderi-
len	insan,	‘çerâğ-ı	bezm-i	hecr’e	yani	ayrılık	gecesinin	
lambasına	benzetilmek	suretiyle	somutlaştırılmış	tır.	E	
seçeneğinde	ise	böyle	bir	durum	söz	konusu	değildir.	

CEVAP: E

38. Beytin diliçi çevirisi söyledir: 
Ey	 efendi	 Sanma	 ki	 senden	 altın	 ve	 gümüş	 isteye-
cekler	Hayır	Yevme	 la	 yenfau	da	ancak	 kalb	 i	 selim	
isterler		Beyitte	Şuara	suresinin	88	89	ayetlerini	telmih	
mevcut	olup;	Yevme	la	yenfau	malun	vela	benun	/	Illa	
men	eta’llahe	bi	kalbin	selim	buyurulmaktadır.	Mealen	
O	gün	(kiyamette)	mal	da	fayda	vermez	evlatlar	da	/	
Ancak	sağlam	bir	 kalb	 ile	Allah’ın	huzuruna	gelenler	
müstesna	demek	olur	ki	şair	ahirete	temiz	kalb	ile	git-
mek	gerektigini	vurgulamaktadir.	

CEVAP: C

39. Nedim’in	“kafir”	 redifli	gazelinden	alınan	bu	beyit	 için	
kesin	olarak	gazelin	matla	(ilk)	ya	da	makta	(son)	be-
yiti	değildir	yargısına	ulaşabiliriz.	

CEVAP: D

40. Gâve;	Dehhâk’a	karşı	gelerek	halkı	isyana	sevk	etmiş.	
Ferdun’un	çıkmasıyla	sonuçlanan	isyanı	başlatmıştır.	
Gâve,	Divan	edebiyatında	haksızlığa	ve	zulme	başkal-
dırmanın	sembolü	olarak	geçer.	

CEVAP: D
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41. Pertev,	gazellerinin	 yanında	musammatlarının	 çoklu-
ğuyla	da	tanınan	bir	şairdir.	Divanında	terbiden	taşire	
kadar	72	musammat	vardır.	Bunlar	arasında	yer	alan	
“Nev-ayin”	başlıklı	muaşşeri,	Galip	ve	Nedim’le	karşı-
lıklı	konuşma	tarzında	yazılan	orijinal	bir	şiirdir.	Hoca	
Neşet	meclisinde	yetişen	şairlerin	Galip’ten	sonraki	en	
önemli	 ismi	Pertev’dir.	 İzzet	 tarafından	 tertip	edilmiş.	
Divanında	 500’ün	 üzerindeki	 gazele	 karşılık	 hiçbir	
kasidesi	yoktur.	Pertev,	Nâyab	için	yazdığı	mahlasna-
mesinde,	 renkli,	 sanatlı,	 derin	 anlamlar	 ve	mazmun-
larla	yüklü,	girdaba	benzeyen	şiirlerin	hayal	ve	anlamı	
örteceğini;	 şiirin	 akan	 su	 gibi	 okuyucuyu	 yormayan,	
akıcı	bir	üslupla	yazılması	gerektiğini	söylemiştir.	Ona	
göre	 sadece	 zevk	 ve	 sefa,	 şiir	 için	 yeterli	 değildir.	
Onda	insanı	etkileyen,	yakıcı,	hassas	duygular	da	ol-
malıdır.	Çünkü	şiir	kalbe	ait	bir	maceradır.	Pertev,	bu	
sebeple	kendini	 “kadim	zevk”in	kucağına	bırakmıştır.	
Şiirlerinde,	 Baki	 ve	 Şeyhülislam	 Yahya’yı	 hatırlatan	
klasik	üsluba	uygun,	külfetten	uzak,	lirik,	canlı,	özenli	
bir	 üslubu	vardır.	Pertev,	 bu	üslubuyla	güzel	 bir	 tarz	
(tarz-ı	hasen)	icat	ettiğini	söylemekle	birlikte,	bu	tarz-
da	 iyi	bir	 takipçi	olmanın	ötesine	geçememiştir.	Şair,	
mecazi	aşkın	dedikodusunu	bile	etmeyi	gereksiz	gör-
düğünü	söylemekle	birlikte,	yer	yer	Nedim	gibi	beşerî	
aşk	 şiirleri	 de	 söylemiştir.	Onun	 da	 gönlü	 sarışın	 bir	
güzeldedir;	esmerliği	bazen	şikâyet	konusu	bile	eder.	
Gönlünü	hoş	 etmeyen,	 cefalı	 sevgili	 istemez.	Bu	 tür	
imajlar,	 klasik	 estetikte	 başlayan	 çözülmenin	 göster-
geleridir	kaynak	AÖF	ders	kitabı	

CEVAP: D

42. Yahya	Kemal’e	ait	bir	şiirden	alınan	bu	dizeler	Rubai	
nazım	şekliyle	 yazılmıştır.Seçeneklerde	 verilen	 diğer	
bilgiler	doğrudur.

CEVAP: C
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43. Pantun
Aslı	 Malezya’ya	 ait	 bir	 nazım	 şeklidir.	 Malezya’da	
yüzyıllardan	beri	 kullanılmakta	olan	bu	nazım	şeklini	
Fransızlar,	 19.	 yüzyılda	 kendi	 dillerine	 uyarladılar.	
Edebiyatımızda	 ise	 ilk	 defa	 Edip	 Aysel	 kullanmıştır.	
Bent	 sayısı	 sınırsızfır.	Bunun	sebebi	 ilk	dörtlüğün	 ilk	
mısrasınınn	son	dörtlüğün	son	mısrası	olarak	tekrar-
lanması	zorunluluğudur.	Dörtlüklerin	2.	ve	3.	mısraları	
kendilerinden	sonra	gelen	dörtlüklerin	1.	ve	3.	mısra-
ları	olarak	tekrarlanır.	Bir	de	en	önemlisi	dörtlüklerin	1.	
beyitlerinin	öznel,	2.	beyitlerinin	 ise	nesnel	ve	 tasvîrî	
olması	lâzımdır.	1.	dörtlük,	ikisi	açık,	ikisi	kapalı	olmak	
üzere	çapraz	kafiyeli	dört	mısradan	oluşur.

Dörtlüklerin	ilk	iki	mısrası	belirli	bir	fikir	veya	bir	tasvire	
aittir.	Her	dörtlüğün	son	 iki	mısrası	 ise	başka	bir	ko-
nuyla	ilgilidir.	Fakat	bu	iki	konu	arasında	yakın	bir	mü-
nasebet	olmalıdır.	Bunlar	birbirine	karışmadan	bentten	
bende	bir	örgü	halinde	bağlanırlar.	Kafiye	düzeni	ge-
nellikle	şöyledir:	abab	bcbc	cdcd	dada.	

CEVAP: B

44. Tanzimat	Fermanıyla	hız	kazanan	batılılaşma	hareket-
leri	 dönemin	 eserlerinde	 de	 görülmeye	 başlanmıştır.
Eserlerinde	özellikle	hayatın	alafrangalaşması	ve	Ba-
tıyı	yanlış	anlama	teması	sıkça	ele	alınmıştır.	A,	B,	C,	
D	seçeneklerinde	verilen	eserler	buna	örnektir.	Efruz	
Bey,	II.	Meşrutiyetin	ilanında	Birinci	Dünya	Savaşı’na	
kadar	geçen	dönemin	hikayesidir.	Ömer	Seyfettin	bu	
eserinde	Efruz	Bey’in	kişiliğinde	dönemin	aydınlarını	
hicveder.	

CEVAP: E

45. Tanpınar’ın	sözünü	ettiği	 kişi,	Fecr-i	Âti	 şiirinin	pren-
siplerine	sonuna	kadar	bağlı	kalan	ve	bu	şiir	görüşünü	
daha	ileri	noktalara	taşıyan	sanatçı	Ahmet	Haşim’dir.	

CEVAP: D
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46. Emin Bülent
 _ Fransız	 edebiyatıyla	 yakın	 temastadır	 ve	 klasik	
edebiyattan	Fuzuli	hayranıdır.	Ancak	dilindeki	tam-
lamalar	en	kuvvetli	tesiri	Fikret’ten	aldığı	görülür.

 _ Hisarlara	karşı,	Hatif	Diyor	ki	gibi	Namık	Kemal’de-
ki	 gür	 sesin	 duyulduğu	 şiirleri	 aslında	 bir	 destan	
şairi	olarak	doğduğunu	akla	getirir.

 _ Hacer	 ile	 İsmail	eserinde	klasik	edebiyatımızdaki	
zemzem	kıssasını	telkin	ettiği	bilinir.

 _ II.	Meşrutiyet	sonrası	Gurbet	geceleri	sana,	Kendi	
Kendime,	gibi	şiirlerle	hissi	ve	şahsi	konulara	yö-
nelmiştir.

 _ Manzumeleri	Salih	Zeki	Aktay	tarafından	Emin	Bü-
lend’in	Şiirleri	adıyla	kitapta	toplanmıştır.

CEVAP: C

47. Tahir	Alangu,	 incelemelerinde	 nesnel	 bir	 anlayış	 uy-
gulamaya	çalışmıştır.	“Cumhuriyetten	sonra	Hikaye	ve	
Roman”	eseriyle	tanınan	sanatçı	edebiyat	araştırma-
cısı	ve	eleştirmendir.	

CEVAP: B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

ÇÖZÜM - 7

48. Muallim Naci
 _ Tanzimatçılarla	 aynı	 dönemde	 yaşamasına	 rağ-
men	sanat	anlayışı	bakımından	onlardan	ayrılır.

 _ Eski	 şiirin	 temsilcisi	 olarak	 tanınmasına	 rağmen	
Batılı	şiir	tarzında	başarılı	örnekler	yazmıştır.

 _ Türk	 edebiyatında	 eski-yeni	 tartışmasında	 eski	
edebiyat	taraftarlarının	öncüsü	olmuştur.	Gelenek-
çi	şiir	anlayışının	temsilcisidir.

 _ Şiirlerinde	yalın	ve	sade	bir	Türkçe	kullanmıştır.

 _ Halk	edebiyatı	 nazım	biçimlerinden	 faydalanmış-
tır.

 _ Şiirlerinde	yalnızlık,	gurbet,	doğa,	karamsarlık	ve	
milli	duyguları	işlemiştir.

 _ Aruz	ölçüsünü	kullanmıştır.

 _ Köyden	söz	eden	ilk	şiiri	yazmıştır.	(Köylü	Kızların	
Şarkısı)

 _ Çocukluk	anılarını	anlatırken	sade	bir	dil	kullanmış	
ve	en	sade	Tanzimat	nesrini	o	yazmıştır.

 _ Recaizade	Mahmut	Ekrem’le	girdiği	kafiye	 tartış-
masıyla	tanınır.	Ekrem’in	“kulak	için	kafiye”	anlayı-
şına	karşı	“göz	için	uyak”	anlayışını	benimsemiştir.

 _ Muallim	Naci	eski-yeni	 tartışmalarından	“Demde-
me”	 başlıklı	 yazılarında	 Recaizade	 Mahmut	 Ek-
rem’in	 “Zemzeme”lerine	 karşılık	 görüşler	 beyan	
eder.	 Bu	 tartışmaya	 “abes-muktebes”	 tartışması	
da	denmiştir.

Eserleri
 _ Şiir: Terkib-i Bend-i Muallim Naci Ateşpare	(1883),	

Şerâre	 (1884),	Fürûzan	 (1885),	Sümbüle	 (1889),	
Yadigâr-ı Naci	 (ölümünden	 sonra	 Şeyh	 Vasfi	
tarafından	ilk	şiirleri	ile	gazete	ve	dergilerde	kalmış	
şiirlerinin	bir	araya	getirildiği	eser	1896).

 _ Eleştiri: Muallim, Demdeme I-II-III, Yazmış Bulun-
dum.

 _ Anı: Medrese Hatıraları, Ömer’ in Çocukluğu.

 _ Sözlük: Lügat-ı Naci.

 _ Araştırma: Osmanlı Şairleri, İstilahât-ı Edebiyye 
(Divan	edebiyatı	hakkında	bilgi	verir.), Esâmi.

 _ Mektup: Muhaberat ve Muhaverat, Şöyle Böyle, 
Mektuplarım.

 _ Oyun: Heder, Musa Bin Ebi’l-Gazan yahut Hami-
yet.

CEVAP: D
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49. Parçada	dile	getirilen	dönem	İkinci	Yeni	dönemidir.	C	
seçeneğinde	verilen	eser	İkinci	Yeni	üyesi	İlhan	Berk’e	
aittir.	

CEVAP: C

50. Necip	Fazıl,	 “Poetika”sında	şiirde	duygu	ve	düşünce	
dengesini	 önemsediğini	 gösterir.	Ona	göre	 felsefi	 ve	
didaktik	fikir	kaba,	içerisinde	düşünceyi	eritip	barındır-
mayan	duygu	ise	kör	ve	sığdır.	Kısakürek	aynı	şekil-
de	şiiri	de	“mutlak	hakikati	arama”	işi	olarak	tanımlar.	
Ona	 göre	 şiir,	mutlak	 hakikati	 sır	 ve	 güzellik	 yoluyla	
aramaktır.	 Daha	 sonra	 “şirde	 Usûl”	 ve	 “şirde	 Gaye”	
başlıkları	 altında	 bu	 işin	 nasıl	 gerçekleştirilebileceği-
ni	 anlatır.	 Burada	 sembolist	 görüşe	 yaklaşır;	 “remzî”	
(sembolik)	ve	“sırrî”	(gizemli)	olmak	şiirin	ana	vasıfları	
arasındadır.	Necip	Fazıl	 için	şiiri	 şiir	 yapan	üç	 temel	
faktör	 “mutlak	 hakikati	 aramak”;	 sembolik	 ve	gizemli	
olmak;	güzellik,	heyecan,	ahenk	ve	eda	gibi	özellikleri	
taşımaktır.

CEVAP C

51. Masal	Masal	İçinde,	Ahmet	Ümit’in	polisiye	roman	kur-
gusuyla	yazdığı	bir	eserdir.	Diğer	seçeneklerde	verilen	
eserler	İhsan	Oktay	Anar’a	aittir.	

CEVAP: D

52. Biyografik	romanlar	bir	sanatçı	ya	da	önemli	bir	kişinin	
hayatını	anlatan	romanlardır.

Adı	Aylin	(Aylin	Devrimer),	Ayşe	Kulin

Allah’ın	 Süngüleri:	 Reis	 Paşa	 (Mustafa	 Kemal	 Ata-
türk),	Attila	İlhan

Bir	Bilim	Adamının	Romanı	(Mustafa	İnan),	Oğuz	Atay

Bir	 Fikir	 Adamının	 Romanı	 (Ziya	 Gökalp)	 Mehmet	
Emin	Erişirgil

Bozgunda	 Fetih	Rüyası	 (Yahya	Kemal):	 Beşir	Ayva-
zoğlu

Füreya	(Füreya	Koral),	Ayşe	Kulin

Gazi	Paşa	(Mustafa	Kemal	Atatürk):	Attila	İlhan

Goethe:	Bir	Dehanın	Romanı	(Goethe),	Hasan	Ali	Yü-
cel

Hava	Kurşun	Gibi	Ağır	(Nazım	Hikmet):	Hıfzı	Topuz

İslamcı	 Bir	 Şairin	 Romanı	 (Mehmet	 Akif	 Ersoy):	
Mehmet	Emin	Erişirgil

Şah	 ve	 Sultan	 (Şah	 İsmail	 ve	 Yavuz	 Sultan	 Selim)	
İskender	Pala

Turgut	Reis	(Turgut	Reis):	Halikarnas	Balıkçısı

CEVAP: D
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53. Orhan	Pamuk’un	 “en	 renkli	 ve	 en	 iyimser	 romanım’’	
dediği	Benim	Adım	Kırmızı,	Osmanlı	padişahı	III.Mu-
rad’ın	saltanat	döneminde	9	gün	süreyle	karlı	bir	hava-
da	geçer.	Minyatür	sanatçılarının	anlatıldığı	bu	roman	
birçok	ödül	almıştır.	

CEVAP: E

54. Parçada	edebi	hayatından	bahsedilen	sanatçı	Sami-
ha	Ayverdi’dir.	 İlk	eserim	olan	 “Aşk	Bu	 İmiş’i	okuyup	
da	hislerimi	rencide	eden	bir	eserin	reaksiyonu	ile	on	
beş	günde	yazmıştım.	Neşretmeyi	tasavvur	etmezken	
sözünden	çıkmayacağım	bir	büyüğüm	arzusu	neticesi	
olarak	neşrettim”	

Ayverdi Semiha 
CEVAP: C

55. III.	şiir	Garip	temsilçisi	olan	Orhan	Veli’ye	aiittir.	Diğer	
dizeler	Haşim	tarafından	kaleme	alınmıştır.

CEVAP: C

56. Şeyh	Galip’in	Hüsn	ü	Aşk	mesnevisinden	yararlanarak	
“Güzellik	ve	Aşk”ı	yazan	sanatçı	Turan	Oflazoğlu’dur	

CEVAP: C

57. Servet-i	 Fünun	 romancıları	 Namık	 Kemal’in	 açtığı	
“sanatkârane	 roman”	 tarzını	 her	 bakımdan	 modern	
Batı	 romanı	 seviyesine	 yükseltirlerken;	 ayni	 devirde,	
bu	tarzı	çok	daha	ilkel	bir	seviyeye	indirerek,	romantik	
maceralarla	halkın	çok	çabuk	harekete	geçen	acıma	
duygularından	faydalanan	romancılar	da	(Ahmet	Ra-
sim,	Mehmet	Celâl,	Mustafa	Reşid,	Fatma	Aliye,	Saf-
vet	Nezihi,	Vecihi,	Güzide	Sabri)	kolaylıkla	ün	kazan-
dılar.	Bunların	yanında	ise,	Namık	Kemal’in	tarzından	
zamanla	realizme	kayan	Ali	Kemal	ve	Ahmet	Midhat’ın	
tarzını	geliştiren	ve	romancılıktaki	gücüyle	hepsinden	
ayrılan	Hüseyin	Rahmi	yer	alırlar.

CEVAP: E
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58. Modern	Türk	şiirinin	dilini	ve	hayal	gücünü	en	çok	zor-
layan	şairlerinden	birisi	olan	Cahit	Zarifoğlu,	öncesiz	
ve	 sonrasız	 bir	 şiir	 ortaya	 koymuştur.	 Onun	 şiirleri,	
içerdiği	 hüzün	 bakımından	 İkinci	Yenicilerden	Turgut	
Uyar’la,	 düşünce	 yapısı	 açı	sından	Sezai	Karakoç’la,	
imge	 dünyası	 bakımından	Alman	 şair	Rilke	 ile	 ilişki-
lendirilse	de,	tekil	bir	şiirdir.	Bu	kendine	özgü	oluş,	şi-
irlerinin	 genellikle	 kapalı	 ve	 anlaşılmaz	 bulunmasına	
neden	olmuştur.

CEVAP: E

59. Divan	şiirine	yönelik	görüşleri	verilen	sanatçı	Behçet	
Necatigil’dir.

CEVAP: A

60. Cengiz	 Dağcı,	 romanlarında	 Kırım	 Türklerinin	 Rus-
lardan	 gördüğü	 baskı	 ve	 zulümleri	 anlatır.	 Eserlerini	
“annemin	dili”	dediği	Türkiye	Türkçesiyle	kaleme	alır.

CEVAP: C

61. Verilen	 parça	 Hacı	 Bektaş	 Veli’nin	 en	 önemli	 ve	 en	
hacimli	eseri	“Makalat”tan	alınmıştır.	Makalat;	Şeriat,	
Tarikat,	Marifet	ve	Hakikat	gibi	dört	kapıdan	her	kapı-
nın	 da	 on	makamından	 bahseder.	Makalat’ta	 tasav-
vuftan	kalp	ahvalinden	zahit	arif	ve	muhiplerden	bah-
sedilerek	 insan	övülmekte	 kendisine	 verilen	nimetler	
dile	getirilmektedir.	Makalatın	ilgi	çeken	en	önemli	hu-
susu	düşüncelerin	Kur’an	ayetlerine	ve	Hz.	Peygam-
ber’in	hadis-i	şeriflerine	dayandırılmış	olmasıdır.	Bazı	
bölümlerde	konular	sadece	ayetler	zikredilerek	anlatıl-
maya	çalışılmıştır.	

CEVAP: B

62. Fuzûlî’nin	Su	Kasidesi	İslâmî	Türk	edebiyatında	Pey-
gamber	sevgisi	ile	yanıp	tutuşan	gönüllerin	aynası	ol-
muştur.	Verilen	beyitlerden	yola	çıkarak	bu	şiirin	Pey-
gamber	sevgisiyle	yazıldığını	görmekteyiz.	

CEVAP: D

63. Öğrencilerin	bu	metinden	hareketle	duyguların	alışıl-
madık	biçimlerde	anlatmasına	ulaşırlar.	

CEVAP: A
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64. Betiler	 dilin	 sıradan	 kullanımının	 yanında	 geliştirilen	
savlı	 kullanımı	 belirtir	 ya	 da	 bir	 sözcüğün	 bilinen	 ve	
var	 olan	 anlamının	 yaında	 yeni	 bir	 anlam	 katılması-
nı	 gösterir.	Söylemdeki	 düşünce,	 kanı	 ve	duyguların	
yayın	ve	yalın	anlatımından	uzaklaşan,	az	ya	da	çok	
değerli	bir	buluş	olan	az	ya	da	çok	çarpıcı	biçime,	de-
yişe	beti	denir.	

CEVAP: C

65. Hızır’la	Kırk	Saat,	Gül	Muştusu	Sezai	Karakoç’a,	Açıl	
Kilidim	Açıl	Ercümend	Behzad	Lav’a,	Denizden	Çalın-
mış	Ülke	Zeki	Ömer	Defne’ye	ait	şiir	kitaplarıdır.	Şahin	
Öğretmen	bu	kitapları	öğrencilerine	örnek	olarak	der-
sinde	kullanabilir.	Fakat	Deniz	Küstü,	Yaşar	Kemal’e	
ait	roman	türünde	bir	eserdir.	

CEVAP: E

66. KAVRAMA:	Bilişsel	alanın	bu	düzeyi	öğrencinin	daha	
çok	öğrendiklerini	kullanarak	bilgi	üretmesi	ile	ilgilidir.	
Kavrama	 düzeyinde,	 bilgi	 düzeyinde	 kazanılan	 dav-
ranışların	 öğrenci	 tarafından	 özümsenmesi,	 kendine	
mal	edilmesi,	anlamının	yakalanması	söz	konusudur.	
Burada	 bilginin	 TRANSFER	 edilmesi	 gerekmektedir.	
Transfer	türü	öğrenmelerde	yalnız	başına	ezberleme,	
anımsama	ve	tanıma	yoktur.	Bunlara	ek	olarak	ve	on-
ların	üstünde	yeni	bir	anlatım	biçimine	çevirme,	yeni	
bir	grafiği	yazılı	yada	sözlü	olarak	açıklama,	bir	olgu-
nun	 nedenini,	 niçinini,	 nasıl	 ve	 niye	 olduğunu	 kendi	
cümleleriyle	gerekçe	göstererek	açıklama,	yeni	örnek	
verme,	 verilenlerin	 geçmişini	 ve	 geleceğini	 kestirme	
vardır.	

Bu	aşamada	öğrenci	öğretimin	sonucunu	kendi	cüm-
leleriyle	 ifadelendirmeli,	 teşhis	 etmeli,	 örneklemeli,	
açıklamalı	ve	sınıflandırmalıdır.	

CEVAP: B

67. Ön	bilgileri	harekete	geçirme	/	Konu	belirleme	

Konuşma,	yazma	ve	görsel	sunu	ile	ilgili	yapılan	çalış-
malarda	öğrencilerin	önceden	öğrendikleri	bilgileri,	de-
neyimleri	harekete	geçirme	çalışmalarıdır.	Bu	amaçla	
öğrencilere	 çeşitli	 sorular	 sormalı	 ve	 konu	 belirleme	
çalışmaları	yapılmalıdır.	

CEVAP: A

68. Metinle	görüşlerini	ileri	süren	yazar	Milli	edebiyat	dö-
nemi	içerisinde	değerlendirilir.	

CEVAP: B
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69. Yazma	becerisi	çalışmalarının	başarıya	ulaşması	için	
öğrencilerde	yazma	isteği	uyandırılmalıdır	öğrencilerin	
çoğu	ise	yazma	isteği	duymazlar.	Bu	çocukların	kendi-
ne	güvensizliklerinden	kaynaklanır.	

Öğretmen,	 normal	 yetenekli	 bir	 öğrencinin	 duygu	 ve	
düşüncelerini	 yazıyla,	 yeterince	açık,	 ve	etkili	 olarak	
anlatmak	becerisini	kazanabileceğine	inanmalı	ve	bu	
inancı	öğrencilere	de	aşılamalıdır.	Fransız	yazarı	Jean	
Ajalbert.:	“Yazmak,	öğrenilebilecek	bir	sanattır;	bu	ko-
nuda	 öğretmenin	 yerini	 tutacak	 bir	 yetenek	 yoktur”	
(aktaran,	Göğüş,	1968)	

Öğrencileri	 yazmaya	 isteklendirmek	 için	 başlıca	 şu	
yollar	denenebilir	(Göğüş,	1968):	

1-	 Yazma,	 güç	 bir	 beceri	 olarak	 gösterilmemelidir.	
Yazma,	konuşma	gibi	bir	anlatım	yolu	olarak	tanıtıl-
malı,	konuşan	kimsenin	yazabileceğine	öğrenciler	
inandırılmalıdır.	

2-	Öğrencinin	 düşünmesine	 yardım	 edilmelidir.	 İyi	
belirlenmemiş,	 sıralanmamış	 olan,	 iyi	 anımsana-
mayan	düşünceler	ve	olaylar,	karalaştırılmamış	ka-
nılar	kolay	anlatılamaz.	Öğrencileri,	yazacağı	konu	
üzerinde	konuşturmakla	yardım	edilebilir.	

3-	 Yazmada	 karşılaşılan	 güçlüklere	 yardım	 edilme-
lidir.	 Bu	 güçlükler	 çeşitli	 olabilir;	 öğrenci	 yazısına	
başlık	bulamaz;	nasıl	bir	giriş	yapacağına	karar	ve-
remez;	yazacaklarını	sıralamak,	türlere	göre	biçim	
vermek	de	onun	için	bir	sorun	olabilir.	Öğrenci,	bu	
güçlüklerini	öğretmenine	ya	da	küme	arkadaşlarına	
sorabilmelidir.	

4-	Ödev	hazırlamak	için	süre	verilmelidir.	

5-	Öğrencilere	 yardımcı	 kaynaklar	 sağlanmalıdır.	
Bunlar,	bilgi	kaynakları,	sözlük,	yazım	kılavuzu,	an-
siklopediler	olabilir;	kuramsal	yazma	bilgileri,	öğüt-
ler	veren	kitapların	yararı	azdır.	

6-	Öğrencilerin	zihinsel	kapsamları	zenginleştirilmeli-
dir.	 Bunun	 yolu,	 başlıca	 okuma,	 görme,	 deneme,	
gezme,	konuşma,	tartışmadır.	

7-	 Yazılarda	 başarılı	 yönler	 aranmalıdır.	 Öğretmen	
isterse	her	ödevde	bilgi,	düşünce,	anlatım	yönlerin-
den	bir	değer	bulabilir.	

8-	Ödev	 konuları	 da	 öğrenciyi	 yazmaya	 isteklendi-
recek	 nitelikte	 seçilmelidir.	 Konular	 öğrencilerin	
anılarını,	izlenimlerini	uyandırmalı,	ilgilerine	uygun	
düzeyde	olmalı	ve	yaşam	gereksinimlerine	karşılık	
verecek	nitelikte	seçilmelidir.	

9-	 Sınıfta,	daha	geniş	olarak	okulda	yaratılacak	yaz-
ma	havası,	öğrencileri	yazmaya	yönelten	en	büyük	
etken	olur.	

CEVAP: E
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70. Açıklayıcı Eleştiri: Bu	 tarz	eleştiri,	eseri	yargılamak	
amacını	 gütmez,	 onu	 açıklamak,	 anlamak,	 yorumla-
mak	ister.	Eseri	açıklayabilmek	için	tarihî	ve	psikolojik	
şartları	araştırır,	metin	üzerinde	çözümleme	çalışma-
ları	yapar.	Açıklayıcı	eleştirilerin	de	yarı	nesnel,	nesnel	
ve	öznel	olan	tipleri	vardır.	

Açıklayıcı	eleştiri	kendi	 içinde	ayrıca	üç	sınıfa	ayrıla-
bilir:	

	 a)	 Yorumlayıcı	 eleştiri	 (herméneutique):	 Bu	 tip	
eleştiri,	 yazarın	 niyetini	 dikkate	 almaz,	 eserin	
anlamını	 kavramaya	 yönelir.	 Freud’ün	 kuramları	
çerçevesinde	gelişen	Psikanalitik	eleştiri,	bir	yo-
rumlayıcı	eleştiri	türüdür.	

 b)	 Bilimsel	eleştiri:	Metni	açıklamak	için	metnin	dı-
şındaki	nesnel	olguları	araştırır,	nesnellik	kaygısı	
büyüktür.	Lanson’un	eserlerinde	bu	tip	eleştiri	ön	
plana	çıkar.	Üniversite	eleştirileri	de	bu	gruba	gi-
rer. 

	 c)	 Biçimsel	 eleştiri:	 Edebî	 eserin	 yapısına,	 üslû-
buna	 ve	 türüne	 yönelmiş	 bir	 eleştiri	 anlayışıdır.	
Yapısal	eleştiri	yöntemleri	bu	tip	içinde	yer	alır.	

CEVAP: D

71. Verilen	metinden	yola	çıkarak	Halk	şiirinin	alışılmış	na-
zım	birimleri	geliştirilerek	kullanıldığı	gözlemlenmiştir.	

CEVAP: C

72. Bahsedilen	 aşamalar	 grup	 olarak	 yazma	 çalışmala-
rına	 uymaktadır.	 Grup	 olarak	 yazma	 çalışmalarında	
amaç,	öğrencilerin	çevreleriyle	iletişim	kurmalarını,	iş	
birliği	yapmalarını	ve	birbirileriyle	etkileşimde	buluna-
rak	grup	bilinci	kazanmalarını	sağlamak,	böylece	kişi-
sel	gelişimlerine	yardımcı	olmaktır.	

 _ Sınıf	küçük	gruplara	ayırarak	her	gruba	farklı	yaz-
ma	konuları	verilir.	

 _ Grup	üyeleri	 konunun	belli	bir	 yönünü	ele	alarak	
yazar.	

 _ Gruplar	konu	hakkında	yazdıklarını	mantıksal	dü-
zen,	dil	 ve	anlatım	yönünden	birleştirerek	 tek	bir	
metin	haline	getirirler.	(Özbay,	2009)	

Öğrenciler	 grup	 olarak	 yazma	 çalışmasıyla	 iletişim	
becerileri	gelişirken	iş	birlikli	öğrenmenin	ana	kavramı	
olan	olumlu	bağlılık	duygusunu	da	kazanırlar	

CEVAP: D
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73. 2018	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Programı’na	göre	aşağıda-
kilerden	hangisi	öğrencilere	kazanırılması	hedeflenen	
yetkinlikler	şöyledir:

 _ Anadilde	iletişim

 _ Yabancı	dillerde	iletişim

 _ Matematiksel	 yetkinlik	 ve	 bilim/teknolojide	 temel	
yetkinlikler

 _ Dijital	yetkinlik

 _ Öğrenmeyi	öğrenme

 _ Sosyal	ve	vatandaşlıkla	ilgili	yetkinlikler

 _ İnisiyatif	alma	ve	girişimcilik

 _ Kültürel	farkındalık	ve	ifade

CEVAP: C

74. Sınıflar Ünite	Adları

9.	sınıflar

1.	 Giriş,
2.	 Hikâye,
3.	 Şiir,
4.	 Masal	/	Fabl,
5.	 Roman,
6.	 Tiyatro,
7.	 Biyografi	/	Otobiyografi,
8.	 Mektup	/	E-posta,
9.	 Günlük	/	Blog

10.	sınıflar

1.	 Giriş,
2.	 Hikâye,
3.	 Şiir,
4.	 Destan	/	Efsane,
5.	 Roman,
6.	 Tiyatro,
7.	 Anı	(Hatıra),
8		 Haber	Metni,
9.	 GeziYazısı

11.	sınıflar

1.	 Giriş
2.	 Hikâye,
3.	 Şiir,
4.	 Makale,
5.	 Sohbetve	Fıkra,
6.	 Roman,
7.	 Tiyatro,
8.	 Eleştiri,
9.	 Mülakat

12.	sınıflar

1.	 Giriş
2.	 Hikâye
3.	 Şiir
4.	 Roman,
5.	 Tiyatro
6.	 Deneme
7.	 Söylev(Nutuk)

CEVAP: B
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75. Köşe yazısı veya fıkra;	bir	yazarın	herhangi	bir	konu	
veya	günlük	olaylar	hakkındaki	görüşlerini,	düşüncele-
rini	ayrıntılara	inmeden	anlattığı	gazete	ve	dergilerde	
yayınlanan	kısa	fikir	yazılarının	genel	adıdır.	Fıkralar,	
gazete	ve	dergilerin	belli	sütun	veya	köşelerinde	ya-
yımlanır.	Yazarın,	 gündelik	 olayları,	 özel	 bir	 görüşle,	
güzel	bir	üslupla,	kanıtlama	gereği	duymadan	yazdığı	
kısa,	günübirlik	yazılardır.

Fıkraların	amacı,	siyasi,	kültürel,	ekonomik,	toplumsal	
vb.	 konuları	 çok	 defa	 eleştirel	 bir	 bakış	 açısıyla	 an-
latarak	 kamuoyunu	 yönlendirmektir.	 Fıkralarda	 kesin	
olmaktan	ziyade	güzel,	hoş	sonuçlara	varmaya;	can-
lı,	 ilgi	çekici	olmaya	özen	gösterilmelidir.	Yazar	kendi	
duygu	ve	düşüncelerini	en	başarılı	şekilde	yansıtarak	
okuyucu	ile	arasında	sıkı	bir	bağ	kurar.

 _ Gerçek	olaylar	veya	düşüncelerle	ilgili	konular	iş-
lenir.

 _ Düşünce	ön	plandadır.

 _ Konular	çok	değişik	açılardan	ele	alınmadan,	ay-
rıntılara	inilmeden	işlenir.

 _ Yazılanlara	 okuyucuyu	 inandırma	 zorunluluğu	
yoktur.

 _ Yazılanlar	okuyucunun	ilgisini	çekmelidir.

 _ Açık,	sade	ve	akıcı	bir	dil	kullanılmalıdır.

 _ Konular	 okuyucuda	merak	 uyandırmalı,	 aynı	 za-
manda	da	eğitici	ve	bilgilendirici	olmalıdır.

CEVAP: C


