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1. DENEME SINAVI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
ÖĞRETMENLİĞİ

1. “yükseliyordu” sözü fiil olduğu için cümle yüklemin 
türüne göre fiil cümlesidir. “buzların kilidi çözülür çö-
zülmez başlayan” ifadesi sıfat fiil grubudur. Yüklem 
sonda yer aldığı için cümle, yüklemin yerine göre ku-
rallıdır. Öge sıralaması: dolaylı tümleç – zarf tümleci 
– özne – yüklem şeklindedir. “yükseliyordu” eylemi 
edilgen değil, etken çatılıdır. Çünkü “yükselme” işi-
ni yapan “hayatın türküsü” dür. Yani bellidir. Edilgen 
çatılı eylemlerde ise işi yapan belli değildir.

(Cevap C)

4. 

Ok lar si   hâm-i kavs-i   ka zâ dan ni   ºan ve rir

Pey kân-i   tîr i se e   cel-i nâ ge   hân o lur
�

� � � � � �

� � � �

 Yukarıdaki beyitte kullanılan aruz kalıbı:

 Mef’ûlü  Fâilâtü  Mefâîlü  Fâilün

 şeklindedir.
(Cevap A)

2. Ünlülerin “artlık ve önlük” tablosu şu şekildir:

Art Ön

düz yuvarlak düz yuvarlak

geniş a o e ö

dar ı u i ü

 Ön ünlülerin değişik nedenle art ünlüye dönüşmesi-
ne art damaksıllaşma denir.

 
  A) hefte → hafta ⇒ art dudaksıllaşma 

ön ön art art 

B) büt → bit ⇒ düzleşme 

yuvarlak düz 

C) bolmış → bolmuş ⇒ yuvarlaklaşma 

düz yuvarlak 

D) fortuna  →  fırtına ⇒ düzleşme 

yuvarlak düz düz yuvarlak 

  E) hisâp ® hesap ® kısalma

(Cevap A) 

3. İlk üçü kendi içinde kafiyeli dört eşit parçaya bölü-
nen aruzlu türe Vezni Ahar denir. Örnek:

   Bir ömre bin dert  feryat bu elbet  zehr oldu nimet  
 
ben cana kendime 

1 2 3 

4 

 Kalenderi, halk şairleri tarafından aruzun “Mefûlü 
mefâîlü kalıbıyla söylenen şiirlerdir.

 Bu yüzden C şıkkında verilen “kalender!” değil, Vezn-i 
Ahar’dır.

(Cevap C)

5. Beyitin Türkçesi şudur: 

 “Ağlamaktan ırmağa dönen gözyaşım yer yer aktı ve 
Kızıldeniz gibi semt semt dolaştı.” 

 Gözyaşının ağlamaktan ırmağa dönmesi ve Kızılde-
niz gibi semt semt dolaşması imkansız şeyler oldu-
ğundan “mübalağa” sanatı yapılmıştır.

(Cevap A)
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6. Mensur veya manzum bir metinde bir kişiyi veya eş-
yayı art arda sıralanan sıfatlarla nitelemeye “Ten-
sik’üs-Sıfat” denir.

(Cevap D)

7. B seçeneğinde verilen “Gazelin makta bölümüdür.” 
ifadesi yanlıştır. Bir gazelin makta bölümünde şairi-
nin adı geçer. Verilen beyitte şairin adı geçmediği 
için beyit, makta beyiti değildir.

(Cevap B)

8. Parçadaki özellikler müstezat nazım şekline aittir. 
Müstezat, “çoğalan, artan” anlamına gelmektedir. 
Gazelden türemiş, gazelin her dizesine kısa dize ek-
lenmiş Divan edebiyatı nazım şeklidir. Eklenen kısa 
mısralara “Ziyade” adı verilir.

(Cevap A)

9. Lehçe, bir dilin bilinmeyen, belgelerle takip edileme-
yen döneminde ayrılmış, yapı, söz dizimi gibi farklı-
lıklar gösteren kollarına denir. Türk dilinin Çuvaşça, 
Yakutça ve Halaçça olmak üzere üç lehçesi vardır. 
Diğer seçenekler de verilenler Türk dilinin değişik 
coğrafyalarda konuşulan şiveleridir.

(Cevap D)

10. B seçeneğindeki beyit: Şair beyitte tecrîd yoluyla bu-
lut(=sehâb)a seslenerek “ahı ile feleğin arasına gir-
memesini” tavsiye etmekte ve “ateş ile pamuğun 
oyunu olmaz” diye de bir uyarıda bulunmaktadır. Be-
yitteki tecrîd cansız bir nesneye seslenme yoluyla 
yapılmış bir tecriddir.

 C seçeneğindeki beyit: Şair bu beyitte tecrîd yoluy-
la kendisini üçüncü bir kişi yerine koyarak sevgilisi-
ne, “Müdde’î, Ahmed senin cefanı, sitemini çekmez 
diyormuş; o seni candan sever böyle bir iftira ona 
yakışmaz.” Demektedir D seçeneğindeki beyit: Şair 
kendini başka birinin yerine koyarak tecrîd yoluyla 
gönlüne, dolayısıyla da kendine hitap etmiştir.

 E seçeneğindeki beyit: Güneş bu değeri senin kapı-
na yüz sürdüğü için buldu. Ey güneş! Hoş, yüce bir 
eşiğe sığındın.” anlamındadır.

 A seceğindeki beyitte “Sevgiliyi sordum, dostlar ‘Ve-
fa semtinde, dogru yoldadır’, dediler.” deniliyor. Bu 
beyitteki “vefâ” ilk anda İstanbul’daki “Vefa semti”ni 
ve “Doğru yol” da o zamanlar bu semtte olması muh-
temel bir sokağın adını akla getirmektedir. Bununla 
birlikte şairin asıl söylemek istediği bunlar değildir. 
Şair “Vefâ” ile kelimenin gerçek anlamını, “doğru yol” 
ile de “istikamet sahibi olma”yı kastetmektedir.

(Cevap A) 

12. Bir hecede iki vokalin “saat, sual, şiir, aile” gibi yan 
yana gelmesine “diftong” denir. Bu durum, Türkçe-
nin kurallarına uygun değildir.

(Cevap E)

11. Beyitte geçen kelimelerin anlamları şöyledir.

 dem: zaman, vakit

 hışm: öfke

 be: ile

 kat: yan, taraf, çevre

 Saht-kerde: katı, sert, yüzsüz

 nezdik: yakın, yan

 güy: söylemek

 ruy: yüz

 tü: sen

 Buna göre “Her zaman öfkeyle yanımdan git dersin. 
Ben yüzsüzlük edip senin yanında dururum.”

(Cevap B)
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13. A, B, C ve E seçeneklerindeki ifadeler, Türkçedeki 
ünlü ve ünsüz seslerin sınıflandırılma ölçütleridir. D 
seçeneğinde belirtilen bölgesel telafuz şekilleri ise 
ölçüt olarak alınamaz.

(Cevap D)

14. Kiril alfabesini kullanan ilk Türk topluluğu Çuvaşlar-
dır. Kiril alfabesi 9. yüzyılda oluşturulmuştur. Bu alfa-
be 9. yüzyıl ortalarında Rus topraklarına girer. Kiril 
alfabesi asimilasyon politikalarının bir aracı olarak 
kullanılmıştır. Sibirya Türk halklarını Hristiyanlaştır-
mak amacıyla kurulan bir misyoner örgütü tarafın-
dan Yakut, Altay, Şor Türklerinin konuşma dillerine 
Kiril alfabesini uygulamış ve mümkün olduğunca kü-
çük parçalara ayırma düşüncesiyle her birinin ko-
nuşma dili, yazı dilleri haline getirilmiştir.

(Cevap D)

15. Parçada özellikleri verilen dönem, Orta Türkçe dö-
nemidir. Bu dönem XIII. – XV. yüzyılları kapsamakta-
dır.

(Cevap A)

16. Semai ve koşma aşık edebiyatı nazım şekilleridir. 
Aşk, ayrılık, özlem gibi konuları işlerler.  Semai, be-
lirli bir ezgisinin olması ve 8’li hece ölçüsüyle söy-
lenmesi yönünden koşmadan ayrılır. Bunun dışında 
koşmayla bütün özellikleri ortaktır.

(Cevap B)

17. 

      Apardı  könglümi   bir hoş   kamer  yüz  cân-fezâ   dil ber 

me 
(-) (-) 

fâ î lün me fâ î lün me fâ î lün me fâ î lün 

 Not: Açık ve kapalı heceleri saydığımızda gazel 16 
hece olarak görülmektedir. (A) şıkkındaki kalıpların 
hecelerini saydığımızda (15), B şıkkında kalıp (14), 
C şıkkındaki kalıp (14) D şıkkındaki kalıp (16), E şık-
kındaki kalıp (15) hece olarak görülmektedir. Sayı 
olarak sadece (D) şıkkındaki kalıbın hecesi gazelin 
hece sayısına eşittir.

(Cevap D)

18. 

Ural-Altay
dil ailesi

Ural kolu Altay kolu

1. Fin Uygar
•  Macarca
•  Ugorca
2. Samayed Dilleri

1. Türkçe
2. Mogolca
3. Mancu-Tunguz
4. Japonca
5. Korece

(Cevap C)

19. Parçada özellikleri sayılan hareketin adı “Yeni Lisan”-
dır. Bu hareket parçada sözü edilen yazarların “Genç 
Kalemler” dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” ma-
kalesine dayanır. En kayda değer başarısı, yazı di-
liyle edebiyat dilini birleştirmesi ve hece veznini Türk 
şiirinde okutmasıdır.

(Cevap A)
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22. Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat, Türk edebiyatındaki ilk yerli 
romandır.

 Kitap, Talat Bey ile Fitnat Hanım’ın aşkını anlatmak-
tadır. Anlatılan olaylar Tanzimat Dönemi’nde geçmek-
tedir. Yazar aynı zamanda o dönemin kadın-erkek 
ilişkilerinin ne şekilde olduğunu ikili arasında yaşa-
nanlarda ayrıntılı şekilde anlatır. Aynı zamanda bu 
hikâye o dönemdeki kadının ve erkeğin toplumdaki 
yerini büyüteç altına almaktadır. Ayrıca hikâyemiz, 
Türk edebiyat tarihinde batılı anlamda yazılmış ilk ro-
man olarak kabul edilmektedir.

(Cevap A)

20. Mehmet Kaplan, metin çözümleme yöntemini ilk uy-
gulayan kişidir. Mehmet Kaplan, “Şiir Tahlilleri I - II, 
Hikâye Tahlilleri I - II ve Roman Tahlilleri” adlı eserle-
rinde çözümlemeleri yapmıştır. Eserler Üniversiteler 
de ders kitabı olarak da okutulmaktadır.

(Cevap E)

21. Sözü edilen olay, Namık Kemal’in “İntibah” adlı ese-
rinden alınmıştır. Eser aynı zamanda ilk edebi roman-
dır. Namık Kemal “intibah”ta Ali Bey’in Mahpeyker’e 
olan aşkını anlatır. Eserin son cümlesi “Son pişman-
lık fayda etmez.”dir.

(Cevap A)

23. Parçada anlatılan eser, Peyami Safa’nın Fatih - Har-
biye adlı romanıdır. Doğu - Batı çatışmasının ustaca 
işlendiği bir eserdir. Fatih Harbiye, Romanda Şinasi 
ve Macit, Doğu ile Batı’nın somutlaştırılmış halleridir.

(Cevap A)

24. (D) seçeneğinde verilen “Tütün Zamanı, Yağmurlar 
ve Topraklar, Acı Tütün” adlı eserler Orhan Kemal’e 
değil, Necati Cumalı’ya aittir.

(Cevap D)

26. “İstanbul’un İç Yüzü, Sürgün, Yezidin Kızı, Kadınlar 
Tekkesi” Refik Halit Karay’ın romanlarıdır. “Sonsuz 
Panayır” ise Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı 
sonrası toplumsal ve sosyal anlayışla yazdığı eser-
lerindendir.

(Cevap E)

25. Parçada tanıtılan topluluk “Nayiler”dir. Nayiler adı al-
tında toplanan genç sanatkarlar şirimizin eski zaman-
larına dayanan, bize özgü olduğu düşünülen kültü-
rel değerlerine yönelme arzusunu göstermişlerdir. 
Fecr-i Ati’nin etkisinin azalmasından dolayı 1912 yı-
lının ilk yarısında görülürler. Halit Fahri, Sabahattin 
Enis, Enis Behriç, Orhan Seyfi, Tahsin Nihat, Şaha-
bettin Süleyman gibi gençlerin Mevlana’ya ve Onun 
sembolü olan neye nisbetle “Nayiler” diye adlandı-
rılır.

(Cevap B)

27. Parçada anlatılan yazar Refik Halit Karay’dır. Refik 
Halit Karay, Mauppassat tarzı hikâyenin Ömer Sey-
fettin’den sonraki en büyük temsilcisidir. Yazar, ro-
man, hikâye, mizah alanlarında eserler vermiştir. “Kir-
pi” mahlasıyla mizahi yazılarda yazmıştır.

 Eserleri:

 • İstanbul’un İç Yüzü (Roman)

 • Yezidin Kızı (Roman)

 • Sürgün (Roman)

 • Nilgün (Roman)

 • Memleket Hikâyeleri (Hikaye)

 • Gurbet Hikâyeleri (Hikaye)

 • Kirpinin Dedikleri (Mizah)
(Cevap D)
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28. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, yazı diliyle ko-
nuşma dili arasında farkın en aza indiği, sanatçıların 
halka yaklaştığı bir dönemdir. Buna göre A seçene-
ğindeki ifadenin yanlış olduğunu söylemek müm-
kündür.

 Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni bir kültür oluştur-
ma çabası ortaya çıkmıştır. Bu kültürü oluşturma gö-
revi de aydınlara verilmiştir. Bu dönem eserlerinde, 
oluşan bu yeni fikirlerin ve kültürlerin edebiyatla hal-
ka benimsetilme çabaları görülmektedir.

 • Bu dönemin yazarları yeni kurulan devletin gö-
rüşlerini halka aktarmayı kendilerine vazife bil-
mişler ve bu doğrultuda belirli bir tezi savunan 
eserler yazmışlardır.

 • Milliyetçilik fikrinin yaygın olduğu bu dönemde 
Anadolu neredeyse kutsal bir toprak olarak algı-
lanmış ve eserler daha çok bu doğrultuda veril-
miştir.

 • Bu dönemde gelişen milliyetçiliğin de etkisiyle 
Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı des-
tanlaştırılmıştır.

 • Cumhuriyet döneminde edebiyatımız İstanbul 
aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlamıştır. 
İstanbul dışından yani Anadolu’dan pek çok ay-
dın yetişmeye başlamıştır.

 • Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan 
kalkmış, dilde sadeleşme çabaları aralıksız sür-
müştür.

 • Bu dönemde İstanbul Türkçesi esas alınmaya 
başlanmıştır.

 • Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karak-
ter kazanmış, edebiyatta gerçekçi bir anlayış gü-
dülmüştür.

 • Aruzun yerini serbest ölçü hece vezni almış, şi-
irlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır.

 • Şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlan-
mıştır.

 • Şiir, roman, hikâye, deneme ve tiyatro gibi türler 
gelişmiş, bu türlerde başarılı ürünler verilmiştir.

 • Tiyatro eserlerinde de millî konular işlenmiştir.

 • Öykü ve romanda toplumsal gerçekçilik egemin 
olmuştur.

(Cevap A)

29. Soru öncülü Servet-i Fünun Edebiyatında yer alma-
yan sanatçı sorulmaktadır. A, B, C ve E seçenekle-
rinde geçen edebi şahsiyetler bu dönemde bu ede-
bi akım içerisinde yer almış kişilerdir. D seçeneğin-
de geçen Ruşen Eşref Ünaydın ise Milli Edebiyat Dö-
nemi’nde (1911–1923) yer alan bir edebi şahsiyettir.

(Cevap D)

30. Ziya Gökalp Türkçülüğün felsefesini yapmıştır fakat 
Cumhuriyet Edebiyatına değil, Milli Edebiyata bu yö-
nüyle katkıda bulunmuştur. Olay hikâyesinin edebi-
yatımızda en büyük temsilcisi ve tarihi konulu öykü-
leriyle tanınan Sait Faik Abasıyanık değil, Ömer Sey-
fettin’dir. Sait Faik durum hikâyesinin en önemli ya-
zarları arasında yer alır.

(Cevap C)

31. Parçada verilen,

 • Edebiyatımızda ilk bildiriyi yayınlayan topluluk

 • Servet-i Funun edebiyatına tepki

 • “Edebiyat şahsi ve muhteremdir.”

 • Servet-i Fünun’un devamı olmaktan kurtulama-
mak

 bilgiler, 1909-1912 yılları arasında kısa bir ömür sü-
ren Fecr-i Ati Topluluğu’na aittir.

(Cevap E)

32. Ahmet Mithat Efendi’ye ait olan “Paris’te Bir Türk” 
romandır, diğer seçeneklerde yer alan eserler ise ge-
zi türündendir.

(Cevap A)
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33. (I) İlk fabl – (C) Harname (Şeyhi)

 (II) Gezi türüyle ilgili ilk eser – (B) Miratül Memalik 
(Seydi Ali Reis)

 (III) İlk roman çevirisi – (D) Telamak (Yusuf Kamil Pa-
şa) 

 (IV) İlk tezli roman – (A) Zehra (Nabizade Nazım)

 E seçeneğinde verilen Karabibik ise Nabizade Na-
zım tarafından yazılmıştır. İlk köy romanı olarak ka-
bul edilmektedir.

(Cevap E)

34. Samim Karagöz’ün eserleri şunlardır: İkinci Dünya,-
Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikâyesi, Kalpaklılar, Do-
ludizgin, Bir Karış Toprak, Telli Kavak, Sığınak ve ben-
zeridir. 

 (A) şıkkında verilen “Ay Büyürken Uyuyamam” adlı 
eser Necati Cumalı’ya ait bir hikâyedir.

(Cevap A)

35. Parçada 1940’a kadar denildiği için Garipçiler bu za-
man zarfı içinde yer almaz. Çünkü Garip akımı 
1940’tan sonra ortaya çıkmıştır.

(Cevap C)

36. “Klâsik edebiyat” ve “Klâsik Türk edebiyatı” gibi ad-
landırmalar  Fuat Köprülü’ye aittir. Divan edebiyatı 
terimini ilk kullanan araştırmacı ve fikir adama Ömer 
Seyfettin’dir.

(Cevap A)

37. Karagöz ve ortaoyununda giriş bölümüne mukaddi-
me denir. Karagöz oyunu mukaddime (giriş), muha-
vere (söyleşme), fasıl (oyun) ve bitiş olmak üzere 
dört bölümden meydana gelir:

 Mukaddime (giriş): Metinde, Hacivat’la Karagöz’ün 
çatışmasına kadar olan kısım giriş bölümüdür. Per-
de aydınlatıldıktan sonra Hacivat müzik eşliğinde bir 
semai okur. Semai bitince “Of, hay Hak!” diyerek, 
perde gazeli denen bir şiir okur. Sonra Karagöz’ü 
perdeye davet eden sözler söyler. Karagöz, Haci-
vat’ın çıkardığı gürültüye kızar, perdeye gelir, kavga 
ederler.

(Cevap C)

38. Halkın ortasında bir meydanda, doğaçlama, oyna-
nan oyuna “Ortaoyunu” denir. Orta oyununun baş 
kahramanları “Pişekar ve Kavuklu”dur. Oyunda Zen-
ne, Çelebi, Arnavut, Arap, Yahudi gibi tiplerde yer al-
maktadır. Parçada verilen bu özelliklerden dolayı 
doğru cevap (A) şıkkıdır.

(Cevap A)

39. Söylemlik türler anonim ürünlerdir. Ancak “semai” 
aşık edebiyatı ürünüdür ve söylemelik ürünler ara-
sında yer almaz. “Semai”nin özellikleri şunlardır:

 I. Genellikle en az 3, en fazla 5 dörtlükten oluşur-
lar.

 II. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık, kavuşma gibi 
duygusal ve lirik temaları işlerler.

 III. Semainin hece ölçüsünün yanında aruz kullanı-
larak yazılanları da vardır.

 IV. Güney Anadolu’da yaşayan Varsak Türkmenle-
rine ait halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir.

 V. Özel bir bestesi vardır.

 VI. 8’li hece ölçüsü ile söylenir.

 VII. Varsağıda hayattan ve talihten şikâyet gibi konu-
lar da işlenir.

 VIII. Şiirin sonuna doğru mahlas kullanılır.

 IX. Yaygın olmayan bir nazım şeklidir.

 X. Dili sade ve yalındır halkın günlük yaşantıda kul-
landığı deyim ve deyişlerden yararlanılır.

 XI. Birçok yönüyle koşmalara benzerler. Aralarında-
ki tek fark semailerin 8’li hece ölçüsüyle yazılma-
ları, koşmaların ise 11’li hece ölçüsüyle yazılma-
larıdır.

(Cevap A)
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40. Kutadgu Bilig’in bilim dünyasında tanınan ilk nüsha-
sı Herat nüshasıdır. Bu nüsha 1439’da Uygur harfle-
riyle kopyalanmıştır. Buna göre II. cümledeki bilgi 
yanlıştır.

(Cevap B)

41. Yazarı belli olmayan ürünlere Anonim denir. Masal, 
koşuk, tekerleme, mani anonim ürünlerdir. Güzelle-
me ise Aşık edebiyatı ürünü koşmanın bir türüdür.

(Cevap B)

42. Soruda şıklarda verilen nazım şekillerine hızlıca bir 
göz attığımızda verilen nazım şekillerinin halk şiirinin 
aruzla yazılan nazım şekilleri olduğunu görürüz. Bun-
ları birbirinden farkı, farklı aruz kalıplarıyla yazılma-
larıdır. (A) satranç: ‘müfteilün müfteilün müfteilün müf-
teilin’ kalınıyla, (B) selis: ‘ feilatün feilatün feilatün fe-
ilün’ kalıbıyla, (C) kalenderi: ‘mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’î-
lü feûlün’ kalıbıyla, (D) divan: ‘Fâilâtün Fâilâtün 
Fâilâtün Fâilün’ kalıbıyla, (E) semai: ‘mefâ’îlün mefâ’î-
lün mefâ’îlün mefâ’îlün’ kalıyla yazılır. öncülde veri-
len şiirin kalıbı:

  Dil be râ gül şâ ne doğ ru gel de dim gel mem de di

 .    -   -  / -    .     -    .  /   -   .    -      - /    -      .    -

  Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
(Cevap D)

43. Köse Türk fıkra tipi değildir. Türk masallarında Ke-
loğlan’ın rakibi olarak karşımıza çıkar.

(Cevap E)

44. Sorudu verilen yazar eser eşleştirmesi şu şekildedir: 
Kaygusuz Abdal – Dolapname; Yunus Emre - Risa-
letü’n Nushiyye; Kayıkçı Kul Mustafa – Genç Osman; 
Bayburtlu Zihni – Sergüzeştname şeklindedir.

(Cevap B)

45. Verilen dörtlük nazım şekli olarak koşmadır. Koşma-
nın çeşitleri vardır:

 • Güzelleme: Lirik konuların işlendiği türdür.

 • Ağıt: Ölen kişinin arkasından söylenen türdür.

 • Taşlama: Eleştiri konularının işlendiği türdür.

 • Koçaklama: Yiğitlik, kahramanlık konularının iş-
lendiği türdür.

 Verilen dörtlük “yiğitlik, kahramanlık” konularını işle-
diği için koçaklamadır.

(Cevap A)

46. Halk bilimiyle ilgili araştırma ve çalışmalarda, seçi-
len konuya ilişkin özgün ve güvenilir bilgi elde et-
mek, gerekli malzemeyi derlemek gerekir. Bu çalış-
manın belgi bir grup, belki bir topluluk içinde yapıl-
ması icab eder. Araştırıcının araştırma yapacağı gru-
bun veya topluluğun yaşadığı yere giderek yaptığı 
çalışmaya alan araştırması denir. Alan araştırmasın-
da kullanılan yöntemler gözlem, mülakat, anket ve 
buldurmacadır. Alan araştırmaları yöntemleri arasın-
da “keşif” yoktur.

(Cevap C)
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47. Cümlede “motif” kavramı tanımlanmıştır. Motif, bir 
anlatım düzeni içindeki en küçük birimdir. Tek başı-
na anlam içermez. Bir fikir, bir yer, bir obje motif ola-
bilir.

(Cevap E)

48. On iki hikâyeden meydana gelen ve tam adıyla 
“Kitâb-ı Dedem Korkut Alâ-Lisân-ı Tâife-i Oguzan” 
olan Dede Korkut, destan geleneğinden halk öykü-
cülüğüne geçiş dönemi ürünüdür.

(Cevap D)

49. Türkü yerine “Yır” kullanılmıştır. Halk Edebiyatının en 
eski kaynaklarından olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “ır” 
ve “yır” kelimeleriyle karşılanan türkü terimi yerine 
Azerbaycan Türkçesinde “mahnı”, Başkurt Türkçe-
sinde “halk yırı”, Kazak Türkçesinde “türki” (türik ha-
lık anı), Kırgız Türkçesinde “eldikır”, Tatar Türkçesin-
de “halık cır”, Özbek Türkçesinde “türki”veya “halk 
koşigi”, Uygur Türkçesinde “nahşa”veya “koça nah-
şisi”, Türkmen Türkçesinde “halk aydını” terimleri 
kullanılmaktadır.

(Cevap A)

50. “Sefaretnameler” dini-tasavvufi bir nitelik taşımaz. 
Sefaretname Osmanlı Devletinde yabancı ülkelere 
gönderilmiş olan sefirlerin (elçilerin), İstanbul’dan 
hareket etmelerinden başlayarak, gittikleri yerlerde 
gördükleri olayları, yaptıkları diplomatik görüşmele-
ri, gezip gördükleri yerlerin idari, sosyal, askeri, ilmi 
ve kültürel hayatları hakkında bir takım önemli bilgi-
leri toplayarak padişaha veya sadrazama takdim et-
tikleri rapor, yazılı belge.

(Cevap B) 

52. Ferhad-u Şirin adlı eser Şeyhi’ye ait değildir. Şey-
hî’nin Divan, Harnâme ve Hüsrev ü Şirin olmak üze-
re üç eseri vardır.

(Cevap A)

51. Parçada Kadı Buhhaneddin’den söz edilmiştir. İran 
şiirini çok iyi bilen Kadı Burhaneddin divan şiirinin 
ögelerini Türkçeye mal etmede emeği geçen Türk 
şairlerindendir. Divanında 1500 gazel, 119 tuyuğ, 20 
rubai vardır. Şiirde adını ya da mahlasını anmaz. Di-
vanın yanı sıra dini konuları işlediği “İksir-üs Saadet 
fi Esar-ül İbadet” ve “Tercih-üt Tavzih” adlı iki eseri 
daha vardır.

 (Cevap D)
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53. Parçada tanıtılan eser “Siret’ün-Nebi”dir. Erzurumlu 
Kadı Mustafa Darir tarafından Mısır’da yazılmış olan 
eser, aynı zamanda Türk edebiyatında ilk Türkçe si-
yer kitabıdır.

 Türkçe ilk mevlid manzumesini de barındıran eser, 
başta Süleyman Çelebi olmak üzere daha sonraki 
bütün mevlid yazarlarına kaynaklık etmiştir. Bu ba-
kımdan Darîr, Türk edebiyatında ilk mevlid yazarıdır.

 Sîretü’n-Nebî, daha sonra yazılan siyer kitaplarına 
örneklik ve kaynaklık etmiş, güvenilir olmayan bazı 
kaynaklardan yararlanılarak yazılması sebebiyle, si-
yerle ilgisi olmayan bazı bilgiler de içermiştir. Bun-
dan dolayı eseri, siyer kaynakları arasında değerlen-
dirmemek gerekmektedir. Ayrıca birçok siyer kitabın-
da olduğu gibi eserde Hz. Peygamber, peygamber-
lik kendisine verilmeden önce doğumundan itiba-
ren, hatta Hz. Adem’den önce de peygamber olarak 
kabul edilmiş; Hz. Peygamber’in pek çok mucizesin-
den abartılı bir şekilde bahsedilmek suretiyle beşerî 
yönü göz ardı edilmiş ve beşerüstü bir peygamber 
anlayışı işlenmiş, bu noktada itidalli davranılamamış 
ve aşırılığa düşülmüştür.

 Sîretü’n-Nebî, Türk tarihi açısından bunalımlı bir dö-
nem olan XIV. asırda kaleme alınmış, Türk insanını 
manevi açıdan desteklemek gibi yüce bir gayeye hiz-
met etmiş ve Peygamber sevgisi etrafında birleştir-
meyi hedeflemiştir.

 Sîretü’n-Nebî, yazıldığı dönemdeki Türkçe’nin duru-
munu göstermesi bakımından Türk dili ve edebiyatı 
ile edebiyat sosyolojisi; yazıldığı dönemin toplumsal 
duyarlılıklarını göstermesi bakımından da sosyal ta-
rih çalışmaları açısından önemli bir kaynaktır.

(Cevap B)

54. Edebiyatımızda ordunun akınlarını, savaşları, kahra-
manlıkları, zaferleri şiir veya nesir şeklinde anlatan 
eserlere “Gazavatname” denir. Edebiyatımızda ilk ör-
nekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlandı. Gazavatna-
meler konularına göre üçe ayrılır:

 1. Padişahın birinin hayatını ve seferlerini anlatan 
eserler: Selimname, Süleymanname gibi.

 2. Vezir veya ünlü komutanlardan birinin savaşları-
nı konu edinenler: Barbaros Hayrettin Paşa gibi.

 3. Belli bir seferi yahut bir kalenin alınmasını anla-
tanlar: Bağdat Seferi gibi.

(Cevap D)

55. Söz konusu söz sanatının soru öncülünde tanımı za-
ten yapılmıştır. Buna göre B’deki beyitte “çekmek” 
fiili, kadeh ile birlikte “içmek”; günah ile birlikte ise 
“yüklenmek” anlamını ifade etmektedir.

(Cevap B)

56. Verilen beyitin vezin kalıbı;

 “Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün /Fâilâtün / Fâilün”dür. 
Buna göre vezne uygun kelimeler “nâzın-destimal” 
dir.

(Cevap D)

57. Verilen şıklara baktığımızda (B) ve (D) şıkları dışın-
dakileri beyit nazım şekliyle yazıldıkları için eleriz.

 Yukarıdaki dört mısraı da birbiriyle kafiyeli rübâ’î, ru-
bâ’î-i musarra’ ya da terâne olarak adlandırılmış olan 
rübailerdendir. Ayrıca bu rübâ’înin her mısra’ı ahreb 
grubundan farklı bir vezinle yazılmıştır. Mısraların ve-
zinleri sırasıyla mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlün fâ’ / mef’û-
lü mefâ’îlü mefâ’îlün fâ’ / mef’ûlü mefâ’ilü mefâ’îlün 
fâ’ /mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlün fâ’dır.

(Cevap D)

58. Hüseyin Baykara’nın Sedd-i İskenderi adlı bir mes-
nevisi yoktur. Bu eser Ali Şir Nevai’ye aittir. İskender-i 
Zülkarneyn tarafından Ye’cûc ve Me’cûc fitnesine en-
gel olmak için yaptırılan bir settir.

 Kur’ân-ı Kerîm’de Zülkarneyn’in iki dağ arasında ya-
şayan bir kavmin memleketine gittiği, onların kendi-
sinden fesatçı Ye’cûc ve Me’cûc kavmiyle aralarına 
bir set yapmasını istediği, Zülkarneyn’in de demir 
kütleler yığdırıp ateşlettiği, demir erimeye başlayın-
ca üzerine erimiş bakır döktürerek aşılması mümkün 
olmayan bir set yaptığı belirtilir (el-Kehf 18/83-98). 
Zülkarneyn’in ilk adının İskender (İskender-i Zülkar-
neyn) olması dolayısıyla Sedd-i İskender diye anılan 
bu seddin yapılışı, Türk edebiyatında İskendernâme 
adını taşıyan eserlerde anlatılmıştır. Set hakkında tef-
sirler, tarih kaynakları ve bazı edebî eserlerde efsa-
ne ile karışık pek çok rivayet mevcuttur.

(Cevap B)
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60. Parçada özellikleri verilen eser Atebetü’l Hakayık’tır. 
“12. yüzyılda yazılmıştır. Aruz ölçüsüyle mesnevi na-
zım şeklinde yazılmıştır. Ayet ve Hadislerden yola çı-
karak İslam Ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir 
eserdir.” ifadeleri bizi “Atabetül Hakayık”a götürmek-
tedir.

(Cevap B)

59. “Gülberk-i bağ-i ömr” ifadesi Arapça bir terkiptir.

 Gülberk: gül yaprağı

 bağ: bahçe

 anlamlarına gelmektedir. Arapça terkip olduğundan 
tersten okunur. İfade, “Ömür bahçesinin “gül yapra-
ğı” anlamına gelir. Diğer ifadeler bu terkibin anlamı-
nı karşılamamaktadır.

(Cevap D)

61. Kullanılan örnek metin öyküleyici anlatım için örnek-
tir. Öyküleyici Anlatım tekniğinde yazarın amacı, oku-
yucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Öyküleyici Anla-
tım tekniğine hikâye etme de denir. Olay akışı vardır. 
Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan 
geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş yük-
lemler kullanılır. ... geldi, ... anlatmış, ... maviydi v.b.

(Cevap B)

62.  Kullanılan metin epik (destansı) anlatım örneği için 
uygun bir metindir. Metinde epik türün yiğitçe hava-
sı gözlenmektedir. Tarihi konu ve kahramanlıkların 
işlendiği epik anlatı türü için güzel bir örnektir.

(Cevap A)

64. Tartışmacı anlatımda dil daha çok göndergesel iş-
levde kullanılır, düşünce ve duygular kısa ve kesin 
ifadelerle dile getirilir, dil ve ifade sade, gösterişsiz 
ve pürüzsüzdür, gereksiz ifadelere yer verilmez, kar-
maşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Ve-
rilen örnek metin bu açıdan tartışmacı anlatım için 
uygundur.

(Cevap D)

63. Kahraman Bakış Açılı anlatıda anlatıcı kahramanlar-
dan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda olay örgüsü-
nün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman olabile-
ceği gibi, daha da geri planda yer almış kahraman-
lardan biri de olabilir. Bir insanın sahip olduğu veya 
olabileceği bilme, görme, duyma, yaşama imkânla-
rı ile sınırlıdır. Her zaman kendi yaşadıkları, bildikle-
ri, duydukları ve hissettiklerini öne çıkarır. 

(Cevap B)

65. Öğretmenin öğrencileri huzurevine götürmesi ge-
zi-gözlem etkinliği kapsamında yer almaktadır. Öğ-
renciler bu etkinlik sayesinde huzurevindeki yaşam 
koşulları ve orada yaşayan yaşlıları yerinde görme 
fırsatı yakalar. Öğrenciler buradaki yaşlılarla sohbet 
ederek onları anlama onlarla empati kurma deneyi-
mi yaşarlar. Bu süreç daha çok duygu yoğunluklu 
bir süreçtir. Öğrencilerden bu deneyimleri temele 
alan bir çalışma istemek onların bu duyguları edebi 
bir esere yansıtabilme ve yaratıcı düşünme beceri-
lerini geliştirecektir. Yapılan çalışma problem odaklı 
olmadığı için öğrencilerin sorun çözme becerilerini 
geliştirme söz konusu değildir.

(Cevap E)

66. Tanık/Müşahit bakış açısında anlatıcı itibarı dünyada 
olup bitenleri, sadece müşahede etmekle yetinir. İkin-
ci aşamada da gözlemlerini adeta bir tarafsızlığı ile 
okuyucuya nakleder. Bir “yansıtıcı” konumundadır. 

(Cevap C)
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67. Dil eğitimi, kişilerin düşünme ve iletişim becerilerini 
geliştirmeyi amaçlar. Dil yoluyla iletişimin bir yönü-
nü anlatma, öteki yönünü de anlama oluşturur. Dil 
bilgisi öğretiminin öğrenme-öğretme süreçleri açı-
sından en önemli faydayı öğrencilerin düşünme ve 
öğrenme süreçlerini desteklemesidir. İnsan dil ile dü-
şünür; her şeyi dil ile anlar, anlatır, tasarlar, ifade eder. 
Diğer bütün öğretim alanları, diğer bütün dersler dil 
temeli üzerine oturur. Bütün bilgilerin ve ilimlerin or-
tak aracı dildir. İlk ve ortaöğretim okullarında bütün 
derslerin başında temel ders olarak ana dil dersleri-
nin gelmesi bu sebeptendir.

(Cevap D)

68. Bir ders planı giriş, geliştirme ve değerlendirme ol-
mak üzere üç bölümden oluşur. Ders planının aşa-
maları aşağıda verilmiştir (Sönmez, 2008):

 Giriş Bölümü: 

 • Dikkati çekme ve motivasyonu sağlama 

 • Öğrenciyi hedeften haberdar etme 

 • Önceki öğrenilenlerle yeni öğrenilecekler arasın-
da bağ kurma 

 Geliştirme Bölümü: 

 • Uyarıcı materyallerin sağlanması 

 • Öğrenmeyi kılavuzlama 

 • Davranışı oraya çıkarma 

 • Dönüt - düzeltme 

 Değerlendirme Bölümü: 

 • Öğrenilen davranışları değerlendirme 

 • Kalıcılığı ve transferi sağlama 

 Ahmet Öğretmen’in derse başlamadan önce yaptı-
ğı uygulama dikkat çekme aşamasına örnek oluştu-
rur. Çünkü amacı öğrencilerin dikkatini ve motivas-
yonunu konu üzerinde yoğunlaştırmaktadır. 

(Cevap B)

69. Kiralık Konak, Sodom Gomore Yakup Kadri’nin eser-
leridir ve Fecri Ati dönemi için örnek oluşturur. Siyah 
Gözler ve adın Ruhu Cemil Süleyman Alyanakoğ-
lu’nun eserleridir. Cemil Süleyman Fecr-i Ati edebi-
yat akımının en önde gelen hikaye ve romancıların-
dan biri sayılır.

(Cevap C)

70. Hâkim (İlahi/tanrısal) Bakış Açısında anlatıcı yaşan-
mış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür 
ve duyar. Kahramanların gönlü veya kafasından ge-
çenleri okumaya kadar uzanır. Anlatıcı, anlattığı olay-
ların dışında durur, gören durumundadır. Üçüncü te-
kil şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın dilini kullanır ve bu 
sebeple ona “yazar-anlatıcı” da denilir.

(Cevap A) 

71. “Bazı metin türlerinde resim, karikatür, fotoğraf, çi-
zim, grafik, tablo, diyagram, istatiksel veri gibi unsur-
ların metin türüyle ilişkisi ve metne katkısı üzerinde 
durulur.” açıklaması, “Metnin görsel unsurlarla ilişki-
sini belirler.” kazanımıyla ilişkilidir.

(Cevap B)
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75. Metinlerarası yaklaşım metin merkezli bir teoridir. Me-
tinin anlamının şekillenmesinde başka metinlerinde 
etkili olduğunu savunmaktadır. Metinlerarasılık oku-
ma ve anlamada başka metinlere başvurulması ge-
rektiğini savunur. Bu teoriye göre hiçbir metin tek ba-
şına bağımsız değildir ve her metin kendinden önce 
yazılmış öteki metinlerin arasında yer alır, hiçbir me-
tin eski metinlerden tümüyle bağımsız değildir.

(Cevap A)

73. Erdal Öğretmen sınıfa farklı, öğrenciler için ilginç bir 
biçimde giriş yapmıştır. Bu davranışının temel ama-
cı öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini işlenecek konu üze-
rine çekmektir. Dersin giriş bölümünde sunulan fark-
lı ve aykırı uyarıcılar dikkat çekme amacına hizmet 
eder.

(Cevap A)

74. Durum veya kesit hikâyeciliği denilen Cehov tarzı 
hikâyede olay önemsiz bir hale gelir. Daha doğrusu 
serim düğüm çözüm şeklinde sıralanan bir olayın 
anlatımı öykünün temeli değildir.  Bu tarz hikâyeler-
de bin anlık bir düşünce, durum, akla gelen bir im-
ge, ya da hayatın veya o anın içinde oluşan bir kesit 
öykünün temelini oluşturur. B seçeneğinde verilen 
parça olay hikâyesi için daha uygun bir örnektir. 

(Cevap B)

72. 2018 Türk dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda 
yer alan “kök değerler” şunlardır. adalet, dostluk, dü-
rüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, 
vatanseverlik, yardımseverlik

(Cevap C)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
ÖĞRETMENLİĞİ

5. Ünsüzlerin tasnifinde kullanılan ölçütlerden biri de olu-
şum sırasında ses tellerinin titreşip titreşmemesidir. Olu-
şumları sırasında ses telleri titreşen ünsüzlere yumuşak, 
tonlu, sadalı gibi adlar verilmektedir. Türkçedeki sadalı 
ünsüzler şunlardır: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z. Buna 
göre ç, f sesleri sadalı konsonantlar arasında sayılamaz. 
Bunlar sadasız ünsüzlerdendir.

(Cevap C)

1. Bu tarz birden fazla bilginin istendiği sorularda önce bi-
rini bulmak işimizi kolaylaştırır. Buna göre önce öznele-
ri bulalım.

 A’da Bizim garip Şeyhoğlu

 B’de Sen, ben

 C’de bir lâhzada dünyayı sele vermek

 D’de kaza ve kader

 E’de bir gün o kainata giren

 Buna göre C seçeneğinde -mek ekinden dolayı yüklem 
özne grubundan oluşmuştur.

(Cevap C)

6. Verilen dizelerde:
  (A) _____ saklar 
 _____ topraklar -aklar → Zengin kafiye 

(B) _____ yan gider 
 _____ kan gider 

-an → Tam kafiye 
gider → Redif 

(C) _____ koşalım 
 _____ aşalım 

(D) _____ belimizi 
 _____ dilimizi 

(E) _____ elemli 
 _____ nemli 

-ş → Yarım kafiye 
-alım → Redif 

-l → Yarım kafiye 
imizi → Redif 

-em → Tam kafiye 
-li → Redif 

 Zengin kafiye en az üç ses benzerliğinden oluşur. Doğ-
ru cevap (A) dır.

(Cevap A)

2. Art ünlüler: a, ı, o, u sesleridir. Buna göre seçeneklerde 
verilen kelimelerden “oyun” sözcüğü sadece art ünlü-
lerden oluşmuştur.

(Cevap D)

3. I, II, III ve V. sözcükler ön ek aldıkları için sondan ekle-
meli olan bir dilde görülmezler. Türkçe Ural - Altay Dil 
Ailesinin Altay koluna mensup sondan eklemeli bir dil 
olduğu için “minicik” sözcüğü “-cik” ekini alarak yeni 
bir sözcük oluşturmuştur.

(Cevap D)

4. Şıklardan hareketle;

 (A) Cümlenin yüklemi “damlıyordu” anlamına göre olum-
ludur.

 (C) Cümlenin yüklemi “damlıyordu” türüne göre fiil cüm-
lesidir.

 (D) Cümlenin yüklemi “damlıyordu” cümlenin sonunda 
olduğu için kurallıdır.

 (E) “damlıyordu”: Yüklem

 “İç avlunun siyah taşlarındaki taze ve sıcak kanlar”: Öz-
ne

 “Üstüne”: Yer Tümleci

 “görünmeyen sami gözyaşları gibi”: Zarf Tümleci

 (B) Bir cümleye iç içe birleşik cümle diyebilmemiz  için 
bu cümlenin içinde başka bir cümlenin öge olarak bu-
lunması gerekir. Oysa verilen cümlede böyle bir durum 
yoktur.

(Cevap B
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7. Her bendi dört mısradan oluşan nazım biçimine “mu-
rabba” denir. Müselles ise üçlü demektir. Üç mısradan 
oluşan bir nazım şeklidir.

(Cevap C)

8. Türkçe’nin tarihi gelişimi şu şekilde sıralanmaktadır.

 1. Altay devri (Türk Moğol dil birliği)

 2. En eski Türkçe devri (Proto-Türk dil birliği)

 3. İlk Türkçe devri

 4. Ana Türkçe devri

 5. Eski Türkçe devri

  • Göktürkçe

  • Uygarca

  • Karahanlı Türkçesi
  

• Eski Anadolu Türkçesi 
 (Batı Türkçesi) 
• Osmanlı Türkçesi 
• Türkiye Türkçesi 

Kuzey Doğu Türkçesi 

 Doğru sıralama (B) şıkkında verilmiştir.

(Cevap B)

9. Verilen şiirin nazım şekli murabbadır. 4 ile 8 dörtlükten 
oluşabilen murabbalarda konu oldukça geniştir. Aruz 
kalıbıyla yazılır. Dört dizelik kıtalardan oluşur. Murabba-
nın uyak düzeni şöyledir: aaaa, bbba, ccca... Eğer ben-
din son dizesi aynen tekrarlanırsa buna murabba-i mü-
tekerrir denir. Bent sayısı 3-6 arasında değişir. Felsefi 
konular ve aşk konusu işlenir. E seçeneğinde “verilen 
nazım şekli tuyuğdur.” İfadesi yanlıştır. Tuyuğlar tek dört-
lükten oluşur. aaxa şeklinde de kafiyelenir.

(Cevap E)

11. Soruda “i’ade”nin tanımı yapılmıştır.

 Şiirde, her beytin son sözcüğünü kendisinden sonraki 
beytin ilk sözcüğü olarak kullanmaktır. İâde sanatında 
beyit seviyesini aşan tekrarlar, şiirin tamamını anlam ve 
ses bakımından destekleyen organik bir bağ fonksiyo-
nu üstlenmektedir.

 ……………..…………………………….…

 ……………………………………X……...

 ……X………………………………….……

 ……………………………………Y……...

 ……Y………………………………….……

 ……………………………………Z……...

 Ey vücûd-ı kâmilün esrâr-ı hikmet masdarı

 Masdarı zâtun olan eşyâ sıfâtun mazharı

 Mazharı her hikmetün sensin ki kilk-i kudretün

 Safha-i eflâke nakş itmiş hutût-ı ahteri

 Ahteri mes’ûd olan oldur ki tab’-i pâk ilen

 (Cevap C)

10. Verilen beyitlerde tarihi bir olayı hatırlatma anlamına ge-
len telmih yoktur. Diğer beyitlerle edebi sanatları şöyle 
eşleştirebiliriz.

 I. → Kapalı istiare

 II. → Kinaye

 III. → Tevriye

 IV. → Leffü Neşr

(Cevap A)
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12. Verilen beyitte iki ya da ikiden fazla anlamı olan bir ke-
limenin bir dize veya beyit içinde bütün anlamlarını kas-
tetmek anlamına gelen “iham” sanatı kullanılmıştır. “yal-
var” sözü hem yalvarmak fiilini hem de eskiden İran’da 
kullanılan bir para birimini karşılamaktadır. Bu sanatta 
önemli olan husus, beytin umumî anlamıyla, kelimenin 
diğer anlamlarının uyuşmasıdır. Yani şair kelimeyi öyle 
kullanır ki okuyucu, o kelimenin bütün gerçek anlamla-
rıyla şiiri anlayabilir. Dolayısıyla “Acaba hangi manada 
kullanıldı?” diye tereddütte kalınabilir veya herkes ken-
di anladığı manada kullanıldığına karar verir. Îham sa-
natını tevriye ve kinâye sanatları ile karıştırmamak gere-
kir. Her üç sanatta da kavramların birkaç anlamı kulla-
nılır. Ancak tevriye sanatında kastedilen ikinci anlamdır; 
kinâye sanatında ise mecâzlı anlamdır. İhâm sanatında 
her iki anlamda kastedilir. İhâm sanatı, tenâsüp ve tezat 
sanatlarına bağlı olarak da yapılır. Tenâsüble birlikte ya-
pılan îhâma îhâm-ı tenâsüp tezatla birlikte yapılan îhâ-
ma ise îhâm-ı tezat denir.

(Cevap B)

13. I. Aslanlarımız cepheden döndü → Benzeyen: (asker-
ler) verilmemiş

  Kendine benzetilen: (aslan) 

  (Benzetme unsurlarından biriyle yapıldığı için “isti-
are”)

 II. “Yedi yüz yıl süren hikâyemizi dinlemiş ihtiyar çınar-
lardan” → “Çınarlara” insan özelliği verildiği için 
“Teşhis”

 III. “Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer” → 
Şair burada “mermerin neden tunca benzediğini bi-
liyor ama bilmemezlikten gelerek “Tecahül-ü arif” 
yapıyor. 

 IV → Baran değil, şafak değil ebr-i seher değil

  Gözyaşıdır, ciğer kanıdır, dud-ı ahtır”

 Altı çizili ifadeler arasında “Leff-ü Neşr” sanatı vardır. Lef-
fü Neşr sanatı, birinci mısrada verilen kelimeler ile ikin-
ci mısrada verilen kelimeler arasında alaka kurulması-
dır. Yukarda verilen mısralarda “hüsn-ü talil” sanatı yok-
tur.

 (Cevap A)

16. Dudak ünsüzü olmayan, ama dudak ünsüzleriyle ortak 
özelliği olan bir ünsüzün dudak ünsüzüne dönüşmesi-
ne dudaksıllaşma denir. Verilen örneklerde dudaksıllaş-
ma yoktur.

 koñşu > komşu,  köñlek > gömlek sözcükleri dudak-
sıllaşmaya örnektir. Soru kökünde verilen diğer sözcük-
lerin örnek olabileceği ses olaylarını şöyle gösterebili-
riz:

 muşamma > muşamba: Aykırılaşma

 çömlek > çölmek: Göçüşme

 kir- > gir: Ötümlüleşme

 bış- > giş: Ötümsüzleşme

(Cevap A)

14. Cümlenin günümüz Türkçesine çevrilmiş hali şöyledir: 
Elçisi, iyi haberi, ricası gelmiyor diye yazın sefer ettim.” 
Haliyle V. sözcük “yazın”  anlamında kullanılan bir za-
man zarfıdır.

(Cevap E)

15. harâbezâr “harâbelik”, çeşmesâr “sulak yer”, gülzâr “gül 
bahçesi”, kûhsâr “dağlık” demektir. +bân eki ise mes-
lek isimleri yapımında kullanılır. nigehbân “gözcü, mu-
hafız” anlamına gelmektedir. 

(Cevap C)
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17. Parçada, sırasıyla lehçe, şive ve ağız kavramlarının ta-
nımları yapılmıştır.

(Cevap C)

18. “j” sızıcı bir ünsüzdür. c’nin j’ye dönüşmesi sızıcılaşma-
dır.

 (A) Ecdat ñ Ejdat → sızıcılaşma

 (B) Sekiz ñ Sekkiz → Ünsüz ikizleşmesi

 (C) Kormez ñ Kormes → Ötümsüzleşme

 (D) Adak ñ Ayak → Akıcılaşma

 (E) Gönlek ñ Gömlek → Dudaksıllaşma

(Cevap A)

19. Dizelerde bir tane bileşik zamanlı eylem vardır.

  “düş-er-se” 
Geniş 
Zaman 

Şart 
Kipi 

O da eylemidir. 

 (A) şıkkı birden fazla bileşik eylem sormaktadır. Diğer 
ifadelerin şu karşılığı vardır:

  (B) gülümse-me      , 
İsim fiil 

kaybolur-ken 
Zarf fiil eki 

(C) Öl  -  üm  -  ün 
F.K. F.İ.Y.E. Çekim Eki 

 (D) Ölümün cesur körfezi

 (E) Ölür

(Cevap A)

20. Parçada verilen bilgiler bize Osmanlı Devleti’nin kurulu-
şunu anlatan bir romanın özelliğini vermektedir. Osman-
lı Devleti’nin kuruluşunu anlatan romanlar şunlardır:

 Osmanoğulları → Ferudun Fazıl Tülbetçi

 Devlet Ana → Kemal Tahir

 Osmancık → Tarık Buğra

 Dünkü Türkiye - (Konak, Çatı) → M. Necati Sepetçioğ-
lu

 Deli Kurt → Hüseyin Nihal Atsız

 Şıklara bakıldığında bunlardan sadece “Devlet Ana” ro-
manı görülmektedir. Kemal Tahir Devlet Ana romanında 
“Osman Bey zamanını” ele alır. Romandaki olaylar, Er-
tuğrul Bey’in at bakıcısı Demircan’ın öldürülmesine bağ-
lı olarak gelişir. Ertuğrul Bey ölür. Osman beyliğe seçi-
lir. Roman Issızhan’da biter.

(Cevap C)

21. Tanzimat Dönemi şairi Ziya Paşa, Şiir ve İnşa adlı ma-
kalesinde halk edebiyatı üzerinde durmuştur. Bu maka-
lede Ziya Paşa divan edebiyatının karşısında bir tutum 
sergiler. Halk edebiyatını divan edebiyatından üstün tu-
tar.

(Cevap A)

22. Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlar şunlardır:

 Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek (Halide Edip), Yaban 
(Y. Kadri Karaosmanoğlu), Üç İstanbul (M. Cemal Kun-
tay), Sahnenin Dışındakiler (A. Hamdi Tanpınar), Kal-
paklılar, Dolu Dizgin (Samim Karagöz), Yorgun Savaş-
çı, Esir Şehrin İnsanları (Kemal Tahir), Küçük Ağa (Tarık 
Buğra), Toz Duman İçinde (Talip Apaydın). 

 Şıklara baktığımızda Ayaşlı ve Kiracılar bu gruba girme-
mektedir. Ayaşlı ve Kiracılar’da, Ayaşlı’nın evinde bir oda 
tutan yazarın başından geçen olaylar anlatılır.

(Cevap D)
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23. Parçada sözü edilen sanatçı, Rıza Tevfik’tir. Serab-ı Öm-
rüm sanatçının bütün şiirlerini topladığı tek şiir kitabıdır.

(Cevap E)

24. “Muhaverat-ı Hikemiye” Türk edebiyatındaki ilk felsefi 
çeviridir. Münif Efendi tarafından 1859’da çevrilmiştir.

(Cevap D)

25. Tanzimat Fermanı, Takvim-i Vekayi gazetesinde yayın-
lanmıştır. Bu gazete Osmanlı İmparatorluğu sınırları içe-
risinde 1831’de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı 
Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanmaktadır.

(Cevap B)

26. “Şemsa” öykü türündedir. Diğerleri ise şiirdir. Şemsa 
(1895), Saime (1988), Muhsin Bey Yahut Şairliğin Ha-
zin Bir Neticesi (1890) yazarın diğer öykü kitaplarıdır.

(Cevap C)

27. Parçada verilen, “İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, 
Menziller, Korku ve Yarış, İns, Yaşamak, Savaş Ritimle-
ri” adlı eserler Cahit Zarifoğlu’na aittir.

(Cevap D)

28. Recaziade Mahmut Ekrem’in yazdığı “Talim-i Edebiyat” 
Batılı tarzda yazılmış ilk edebiyat teorisi kitabıdır.

(Cevap A)

29. Terza-rima Türk edebiyatına İtalya’dan değil Fransız ede-
biyatından alınmış ve sone kadar da yaygın kullanılma-
mıştır.

(Cevap D)

30. Parçada verilen, “Jurnal, Kırk Ambar, Mağaradakiler, Bu 
Ülke, Bir Dünya’nın Eşiğinde” adlı eserler Cemil Meriç’e 
aittir.

(Cevap D)

31. Toplumcu şairlerin şiirlerinde sembolist estetiğin etkile-
ri yoktur. Diğer cümlelerde belirtilenler toplumcu şiirin 
özellikleridir.

(Cevap C)
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32. Modern metin çözümleme yöntemleri arasında izlenim-
ci okuma yoktur.

 İzlenimci okuma: Okuyucunun kendi kültür, bilgi biriki-
mine dayanan tamamen kendi kişisel beğenisine daya-
lı okuma yöntemi. ( kişisel bir yöntem olduğundan, nes-
nel, başkaları tarafından kabul edilebilir bir yöntem ol-
madığından modern eleştiri yöntemleri arasında yer al-
maz.) Psikolojik okuma: Psikoloji ve psikanaliz biliminin 
açıklama yöntemleri ve verileri ile metni açıklamaya ça-
lışmaktır. Psikolojik okuma üç ayrı biçimde metinlere uy-
gulanır. Yazarın ve okurun psikolojisini, metindeki ka-
rakterlerin psikolojisini incelemek. Karakterlerin psiko-
lojilerinin, insan psikolojilerine uygunluğunun kurmaca 
metinlerdeki başarısını ortaya çıkarır. Biyografik okuma: 
Eserden hareketle yazarın hayatını, kişiliğini, dünya gö-
rüşünü belirlemeye çalışmak Biyografik okuma tarzıdır. 
Sosyolojik okuma: Eserin meydana getirildiği zaman-
daki sosyolojiyi yansıtıp yansıtmadığının incelendiği bir 
okuma biçimi. İdeolojik ve felsefi okuma: Belli bir ideo-
lojinin veya felsefenin görüşlerinin tezleri referans alına-
rak eseri okumaya çalışmaktır. Eleştirel okuma: Gele-
neksel Edebiyat kuramları ölçü alınarak, dili, tekniği, 
edebiyat akımının genel lkeleri, metnin biçimi vb. kural-
lar çerçevesinde yapılan okuma yöntemi. Teknik oku-
ma: Bir edebiyat eserini belirli bir yöntemle, edebiyat bi-
liminin verilerini kullanarak sistemli bir biçimde okumak-
tır. Psikolojik, sosyolojik, arketipçi okumalar gibi metin 
çözümlemede teknik okuma yöntemlerinden birisidir.

(Cevap A)

33. I. yargı → Refik Halit Karay

 II. yargı → Mehmet Emin Yurdakul

 III. yargı → Fuat Köprülü

 IV. yargı → Ömer Seyfettin

 Edebiyatımızda günlük terimini ilk kullanan Falih Rıfkı 
Atay’dır.

(Cevap C)

34. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yaşayan ve te-
zatlar şairi olarak tanınan sanatçı 1852–1937 yılları ara-
sında yaşamış Abdülhak Hamit Tarhan’dır.

(Cevap D)

35. Kavaid-i Osmaniye 1850 yılında yayımlanmış ve dil ala-
nında yapılan en önemli çalışmalardan biridir. Bu eser 
ilk Osmanlı grameridir. Bu yapıtta Osmanlıcayı oluştu-
ran Arapça, Farsça ve Türkçenin dil kurallarını özetler. 
Haliyle III. yere bu eserin getirilmesi yanlıştır. Söz konu-
su olan eser Ahmet Cevdet Paşa’nın Encüman-ı Daniş’e 
üye iken kaleme aldığı Tarih-i Cevdet adlı tarih kitabıdır.

(Cevap C)

36. Mümeyyiz 1869’da çıkarılan bir gazetedir. Sahibi Sıtkı 
Efendi’dir. En büyük meziyeti çocuklara ait bir nüshası-
nın olmasıdır. Hafta içi beş gün yayımlanan bir gazete-
dir.

(Cevap E)
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37. I, III ve IV. ifadeler bireysel konulara yönelme nedenidir. 
II. yargı soru öncülüyle ters düşmektedir.

(Cevap C)

38. -ler / -lar: A’da abartma

 -ler / -lar: B’de vakit

 -ler / -lar: C’de civarında

 -ler / -lar: E’de abartma anlamlarında kullanılmıştır.

 D seçeneğinde ise anne tek, çocuklar sayıca fazla an-
lamında kullanılmıştır.

(Cevap D)

39. Parçada özellikleri ve temsilcileri verilen akım Türk-i Ba-
sit akımıdır. Türkî-i Basit şairlerinin en önemli özellikle-
ri, Arapça-Farsça sözcüklerden kaçınarak Türkçeye yö-
nelmeleri; hemen hemen öz Türkçe şiirler yazmaları ol-
muştur. Yabancı sözcük ve tamlamaları şiire sokmayan 
bu şairler, konu, nazım biçimi ve ölçü bakımından divan 
şiiri geleneğini devam ettirmişler; ancak mazmunlar ye-
rine halk dilindeki mecazları, deyimleri atasözlerini kul-
lanmaya çalışmışlardır.

(Cevap D)

40. Bir şehrin güzelliklerini anlatan manzum eserlere şeh-
rengiz denir. Tegazzül ise kasidelerde gazel söyleme-
dir. Methiye bölümünden sonra şair, aynı ölçü ve kafi-
yeyle gazel söyler.

(Cevap E)

41. A, B, C ve D şıkları doğrudur. Beyit Namık Kemal'in Hür-
riyet Kasidesi'nden alınmıştır. O yüzden E şıkkı yanlıştır. 
Beyitin kafiye şemasına da bakıldığında mesnevi nazım 
şekliyle yazılmadığı anlaşılır.

(Cevap E)

42. Mesnevi türünde asıl konunun işlendiği bölüme Agâz-ı 
dâstân denir. Tevhid: Allahın varlığını ve birliğini konu 
alan bölümdür. Sebebi telif: Mesnevi’nin hangi sebep-
le yazıldığını belirten bölümdür. Medh-i Cehar-yar: Dört 
halifeye övgü bölümüdür. Hatime: Son sözün söylendi-
ği bölümdür.

(Cevap C)
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43. “Rübabnâme” Sultan Veled’in eseridir. Yazılış sırasına 
göre Sultan Veled’in ikinci mesnevisidir. Mevlana’nın 
mesnevsisin etkisinde yazılmış, failatün/ failatün/ failün 
vezniyle yazılmış bir mesnevisidir. 162 adet Türkçe be-
yitin bulunduğu bu eserde işlenen konular bakımından 
İbdidanamenin konularına benzeyen konular işleyen 
Farsça yazılmış bir eserdir. Rebâbın, Hz. Mevlâna’ya 
mensup bir çalgı olması ve onda deri, kıl, demir, tahta 
gibi birçok gariplikler toplandığı için ney gibi bir tek fer-
yâdı değil, bir çok feryâdı şâmil bulunması sebebiyle bu 
Mesnevîye rebâb ile başlanmıştır.

(Cevap A)

44. Harezm Türkçesi, XIII. yüzyılın sonlarında Harezm ve 
çevresinde gelişti. En parlak devrini XIV. yüzyılda yaşa-
dı. Bu döneme ait önemli eserler şunlardır:

 • Muhakemetül Edep → (Zemahşeri)

 • Nehcül Feradis → (Kerderli Mahmut)

 • Muhabbetname → (Harezmî)

 • Muinü’l Mürid → (Şeyh Şerif Hoca)

 • Hüsrev ü Şirin → (Kutb)

 • Kısasü’l Enbiya → (Rabguzi)

 • Cevahirü’l Esdaf

 • Miracname

 • Miftahu’l Adl

 Eserlere baktığımızda “Süheyl-ü Nevbahar” yoktur. Sü-
heyl-ü Nevbahar, Hoca Mesut’un Eski Anadolu Türkçe-
siyle yazdığı bir eserdir.

(Cevap E)

46. Ölçüsü mef’ûlü / fâilâtün / mefâ’ilü / fâ’ilün olan E seçe-
neğindeki beyitte aslında uzun ünlüyle söylenen “şah-
sûvar” sözcüğü kısaltılarak “şehsüvar” biçiminde söy-
lenmiştir.

(Cevap E)

45. III. beytin düz yazıyla dil içi çevirisi şu şekilde olmalıydı:

 Bu benzersiz paha biçilmesi İstanbul şehrinin bir taşına 
bütün İran ülkesi fedadır.

(Cevap C)

47. Müşebbeh, Müşebbehün bih, Vech-i şebeh,  Edât-ı teş-
bîh olmak üzere teşbih dört unsurdan meydana gelir. 

(Cevap E)

48. Şair (D) seçeneğinde rakibine beddua etmekte, rakibi-
nin elin kurumasını istemektedir. 

(Cevap D)

49. Soruda verilen beyitte şair aşk şarabı ile öyle sarhoş ol-
muştur ki dünya nedir, kendisi kimdir, o içkiyi sunan kim-
dir, şarap nedir, bunların hiçbirinin farkında değil ya da 
farkında değilmiş gibi yapmıştır. Bundan dolayı beyitte 
Tecahü’l-i arif yapmıştır.  Seçeneklerde verilen beyitler-
de ise aynı sanat (A) seçeneğinde de görülür.  (A) se-
çeneğindeki beyitin açıklaması “Çılgın gönlünün arzu-
su nedir?” diye sorsa bunu da bilemez. Bu mısralarda 
istifhâm vardır. Ama bu sorular cevap aranmak için so-
rulmuş sorular değildir. Bu soruları dile getiren şair bu 
yol ile içinde bulunduğu ruh hâlinin farkında olmadığı-
nı, kendisini tahlil edemediğini, tam anlamı ile tanıya-
madığını ifade etmektedir.

(Cevap A)
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51. Yusuf Has Hâcib eserinde geçen sembolik karaman-
lar ve temsilleri şu şekildedir: Kün Togdı, (hükümdar) 
“gün doğdu, doğan güneş”, adaleti temsil eder. Ay Tol-
dı, (vezir) “ay doldu, dolunay”, baht, talih ve ikbali tem-
sil eder. Ögdülmiş, (vezirin oğlu) “övülmüş”, akıl ve an-
layışı temsil eder. Odgurmış, (vezirin kardeşi) “uyanık”, 
dünya işlerinin sonunu temsil eder. Eserin ilk yarısında 
geleneksel “hükümdarlara ayna” temalarını ele alır. Ese-
rin ikinci yarısı ise Odgurmış, üzerinde yoğunlaşır ve su-
filik ya da İslâm mistisizmine ilişkin dinî temaları içerir. 
Eserdeki diğer karakterler: Küsemiş, Ay Toldı başkente 
geldiğinde ona yardım eden kişidir. Ersig, hükümdarın 
mabeyncisi’dir. Kumaru (Odgurmış’un müridi)’dir.

(Cevap A)

52. Karahanlı Türkçesindeki ekler ve kullanıldıkları zaman-
lar şunlardır: -gAy eki gelecek zaman eki, -sA – şart eki, 
-Ur – geniş zaman eki,  -mIş eki ise öğrenilmiş zaman 
eki’dir.

(Cevap D)

53. Türk destanlarında binlerce motif yer alır. Bozkurt (Gök-
börü) Motifi ise Türk’ün hayat ve savaş gücünün sim-
gesi olarak destanlarda karşımıza çıkan bozkurt, bazı 
destanlarda Gök Tanrı tarafından başkahramana yar-
dım için gönderilmiş kılavuz olarak yer alır.

(Cevap B)

54. Orta oyunu sırasıyla;

 Giriş (prolog), muhâvere (diyalog), fasıl ve bitiş bölüm-
lerinden oluşur. Arzbar ise muhâvere bölümünde bulu-
nan alt bir bölümdür. Soru öncülünde söz edilen diya-
log giriş bölümünde yer alır. Dikkat edilirse diyalog “se-
lamlama ve hoş geldiniz” gibi ifadeler içermektedir.

(Cevap C)

55. I. cümledeki boşluğa muhavere

 II. cümledeki boşluğa pandomina

 III. cümledeki boşluğa müsemmem

 IV. cümledesi boşluğa taşir gelmeliydi.

 Müseddes ise altışar ve aynı ölçüde yazılan bendlerden 
oluşan nazım biçimidir.

(Cevap B)

50. Beyitin çevirisine baktığımızda şair, kendisini ve şi-
irini övmektedir. Şairlikte Nizami’nin önünde olduğu-
nu da vurgulamaktadır. Nizâmî, benim kaside tarzımı 
görseydi, Şâpur, Şîrin ve Hüsrev’in hayatlarından söz 
etmezdi demektedir. Kaside de şairin kendini övdüğü 
bölüme Fahriye denir.

(Cevap C)

56. Türk Masalları üzerine çalışma yapan ilk kişi ünlü Tür-
kolog W. Radloff’tur. W. Radloff, Proben adlı eserinde 
Türk masallarından bahsetmiştir.

(Cevap C)
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57. Seçenekteki kavram ve tanımlarına ilişkin eşleştirmeler-
den C seçeneği yanlıştır.

(Cevap C)

58. Ezgileri yönüyle türküler usullü ve usulsüz olmak üzere 
ikiye ayrılır. Usullü ezgiler, oyun havaları olup bu tür ez-
giler bölgelere göre değişik adlar alır. Ege’de zeybek, 
Karadeniz’de horon, Erzurum’da Sümmani…

 Usulsüz ezgiler: Uzun havalardır. Kayabaşı, maya, boz-
lak, hoyrat, aydos gibi çeşitleri vardır.

 (D) şıkkındaki Sümmani usulü ezgilerdendir.

(Cevap D)

59. Parça özellikleri verilen tür “Vezn-i Ahar”dır. Vezn-i Ahar 
“Aruzun 4 Müstefilatün” kalıbıyla yazılır. Bir mısra dört 
kelime grubuna ayrılır. Örnek:

  Ey vasl-ı cennet kıl cana minnet vay serv-i keramet 
 
can içre cansın. 

1 2 3 

4 

 Dört parçanın 3’ü kendi arasında kafiyelidir.

(Cevap D)

60.   Göz  gördü   gönül  sevdi   seni  ey  yüzü  mâhım 
(-) 

mef û lü me fâ î lü me fâ î lü Fe û lün 

Kurbânın   olam  var mı   benim  bunda   günâhım 

mef û lü me fâ î lü me fâ î lü Fe û lün 

ulama 

(Cevap A)

61. Şiirde sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımından 
etkileyici bir bütün oluşturmasına ahenk denir. İç ahenk 
konunun işlenişinden ve sözcükler arasındaki ses uyu-
mundan kaynaklanan bir ahenktir. Dörtlükte dikkati çe-
ken özellik “I” harfinin çokça tekrar edilmesidir. Aynı ün-
süzün tekrarıyla oluşan ahenge aliterasyon denir. Alite-
rasyon bir söz sanatıdır, söz sanatları iç ahenk unsurla-
rıdır. Örnek olarak seçilen Edip Ayal şiiri iç ahengi öğ-
rencilerin görmesi açısından oldukça uygundur

(Cevap C)

62. Okuma ediminin nasıl gerçekleştiğine ilişkin ortaya atı-
lan İç Doğrultulu Model’e göre okuma harflerden baş-
layarak ses, sözcük, cümle metin olarak aşamalı bir sü-
reç biçimde gerçekleşir. Bu modele göre okur, metne 
baktığında önce harfleri görür ve sesleri algılar, sonra 
sözcükleri ve sonra da sözcüklerden oluşan cümleleri 
algılar ve anlamlandırır. Okuma surecinin hiçbir anında 
okuyucu metinden bağımsız değildir. Bu yaklaşımı sa-

vunanlar okumanın gerçekleşebilmesi için belirli etken-
ler öne sürerler:

 – Okur, metni anlayabilmek için bütün sözcükleri gör-
melidir.

 – Okur, sözcüklerin kodunu çözebilmek için harflere 
odaklanmalıdır.

 – Okuma becerisini edinmek, sözcüklerin ardıl bir bi-
çimde ustaca tanınmasını gerektirir.

 – Harfler, harf-ses ilişkisi ve sözcükler, okuma öğreti-
minin en temel kavramlarıdır.

 – Okurların, sözcüklerin kodunu hatasız olarak çöz-
meleri son derece önemlidir.

 Bu model okumanın otomatik gerçekleşen bir süreç ol-
duğu belirtilmektedir ve modelde okurun metnin ana ve 
yardımcı düşüncelerini bulması, kendi sözcükleriyle met-
ni ifade etmesi ve ön bilgilerini kullanarak anlam çıkar-
ması gibi üst düzey süreçlere değinilmemektedir

(Cevap B)
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63. Bomba, Topuz, Yalnız Efe ve Kaşağı olay öyküleridir. 
Ömer Seyfettin’in bu eserleri Maupassant Tarzı örnek-
leridir. Ömer Seyfettin olay tarzı öykülerin Türk edebiya-
tındaki en önemli temsilcisidir. Bu öykülerde olaylar zin-
ciri; kişi, zaman, yer öğelerine bağlıdır. Durum öyküle-
rinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri ise Sait Fa-
ik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır. Bir Takım 
İnsanlar Sait Faik’in durum hikâyelerinden biridir.

(Cevap E)

66.  Murat Öğretmenin izlediği yol buluş yoluyla öğretim sü-
recine uygundur. Murat öğretmen öğrencilerin ilke ve 
genellemelere ulaşması için tartışma yaptırmış, sorular 
sormuş ve onları düşünmeye yöneltmiştir. Öğrencilere 
konunun temel kavram ve genellemesini vermemiş on-
ların buna ulaşmalarını sağlamıştır.

(Cevap D)

64. Öğretmenin herhangi bir hazırlık olamadan ortaya koy-
durduğu canlandırma tekniği yaratıcı dramadır. Eğer ha-
zırlık olsaydı rol oynama tekniği olurdu. Yaratıcı drama, 
sosyal hayat içinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumla-
rı, öğrencilerin oyuncu olarak katıldıkları çeşitli sahne-
ler içinde ortaya koymak ve dersi bunun üzerine bina 
etmek demektir. İnsan hayatında hayal gücünün en hür 
ve yaşama hakim olduğu dönemler, çocukluk dönem-
leridir. 

 İnsanlar, hayatlarındaki en iyi tiyatro oyunculuğunu ço-
cukluk dönemlerinde yaparlar. Yaratıcı drama yöntemi, 
çocuk hayatında çok önemli bir yer tutan oyun yetene-
ğinin kontrollü bir şekilde eğitim hayatına aktarılması 
demektir. Bu metodu iyi kullanmak için öğrencilerin bil-

gisi kadar yaratıcılıkları da çok önemlidir.

(Cevap C)

65. Bir öğretim faaliyeti her zaman öğrenci hazırbulunuşlu-
ğu ile başlar. Hedefler ise öğretimde birçok etmene yön 
veren en öncelikli yapılardır. Hedef ve öğrenciden son-
ra öğretimde bir sorun olduğunda ilk akla gelmesi ge-
reken yöntemler/tekniklerdir. Eğer bir öğretim faaliye-
tinde hedef ve öğrencinin hazırbulunuşluğunda her han-
gi bir sorun yoksa bu aşamadan sonraki ilk iş ise içeri-
ğin öğrenci düzeyine uygunluğuna bakmaktır.

(Cevap B)

68. İki zıt düşüncenin, iki grup arasında bir jüri önünde tar-
tışıldığı konuşmalardır. Daha çok, okullarda tartışma kül-
türünü oluşturmak amacı ile kullanılan bir tartışma çe-
şididir. Konuşma kurallarına uygun bir şekilde gerçek-
leştirilen münazarada bir tez ve antitez vardır. Münaza-
rada birer cümle ile ifade edilen düşünce, bir hakem ku-
rulu (jüri) önünde, en az iki grup arasında tartışılır. Her 
grubun bir başkanı vardır, başkanlar grubun sözcüsü 
durumundadır.

(Cevap A)

67. Bir sınıfta aynı sanatçıdan, farklı türlerde olmak koşu-
luyla, en fazla iki metin alınabilir. 

(Cevap C)
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69. 10/B sınıfında kullanılan öğretim tekniği münazara iken 
10/D sınıfında kullanılan öğretim tekniği görüş geliştir-
medir. Aralarındaki farklar ise aşağıda verilen venn di-
yagramı şeklinde gösterilmiştir.

 Seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde “10/D sını-
fında uygulanan teknikte izleyici seyirci varken 10/B sı-
nıfında uygulanan teknikte yoktur.” İfadesi yanlıştır. Çün-
kü seyirci münazarada varken, görüş geliştirmede yok-
tur.

(Cevap B)

71. Toplumların sosyal, siyasi, askeri ve adli yapılarının ve 
bunları içeren toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim 
etkinliklerinin bir ilke oluşturdukları anlayış biçiminin or-
taya konmasıyla zihniyet kavramı doğar. Zihniyetin şiir-
lere yansıması ise yaşanılan dönemde, her türlü inanç, 
sosyal ve siyasal olayların yorumlanıp şiire yansıması 
şeklinde gerçekleşir. Öğretmen yaptığı çalışmada öğ-
rencilerin şiiri içinde bulunulan dönem şartlarıyla ilişki-
lendirmelerini istemekte, şiirin zihniyetini sezmelerini 
amaçlamaktadır.

(Cevap B)

72. Verilen çoktan seçmeli test maddesi uygulama düze-
yinde bilişsel hedef yoklamaktadır. Soruda öğrencinin 
öğrendiği uyak ve türlerini farklı örnekler üzerinde ayırt 
edebilmesi gerekmektedir. Edinilen bilginin karşılaşılan 
yeni ve farklı örnekler üzerinde kullanılması uygulama 
düzeyidir. 

(Cevap B)

70. “Konuşma sırasında “hım, eee, ııı” gibi sesleri veya “iş-
te, hani, yani, şey, mesela, atıyorum” vb. kelimeleri din-
leyiciyi rahatsız edecek düzeyde kullanmaktan kaçınıl-
ması gerektiği vurgulanır.” ifadesi, ‘Konuşurken gerek-
siz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.’ kazanımıyla 
ilişkilidir. 

(Cevap B)



ÖABT • TDE Öğretmenliği •2• 28

KPSS/ÖABT/TDE

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

73. Meral öğretmenin dersin başında kullandığı görsel dik-
kat çekme amaçlıdır. Öğrencilerin dikkatini ilgili konuya 
yoğunlaştırmalarını sağlamak amacıyla görsel mater-
yalden yararlanmıştır. Amaç öğrencilerin ilgisini çekmek 
ve işlenen konuya ilişkin merak uyandırmaktır. 

(Cevap A)

74. İnsancıl yaklaşımın temelinde bireyin gereksinimleri yer 
almaktadır. İnsancıl kuramı temele alan bir eğitim siste-
minde amaç bireyin gereksinimlerini doyurmak ve onun 
kendini gerçekleştirme sürecini desteklemektir. Bu açı-
dan edebiyat sanatsal bir etkinlik olarak bireylerin este-
tik ihtiyaçları kapsamında önemli bir yer tutar. Bireyin 
edebi eserlerden zevk alması estetik ihtiyacı doğrultu-
sundadır.

(Cevap B)

75. Semantik hâkimiyet kelime ve cümle anlam bilgisini içer-
mektedir. Eğer okuyucu sağlam bir kelime-cümle an-
lam bilgisine sahip değilse etkili bir eleştirel okuma ger-
çekleştiremez. Semantik hakimiyet okuyucunun kelime-
lerin cümle içerisinde kullanılacağı yerleri bilmesi, doğ-
ru kelimeler seçmesi, kelime ve cümlelerin anlamlarına 
hakim olmasını içermektedir.

(Cevap E)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
ÖĞRETMENLİĞİ

1. Tanzimat döneminde çeşitli konularda tartışmalar ya-
şanmıştır. Bu tartışmaları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 Şinasi – Sait Bey → Bazı tamlamaların yazımı üzeri-
ne

 Ziya Paşa – Namık Kemal → Eski – yeni üzerine

 Recaizade Mahmut Ekrem – Muallim Naci → Kafiye 
üzerine

 Menemenlizade Tahir – Beşir Fuat → Hakikat ve ha-
yal üzerine

 Yukarıda görüldüğü gibi “hakikat ve hayal” tartışma-
sı Ziya Paşa ile Menemenlizade arasında değil, Be-
şir Fuat ile Menemenlizade arasında olmuştur.

(Cevap E)

2. “Nazmi Ziya” adlı eser Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mo-
nografi türünde yazdığı eseridir. Bedri Rahmi Eyupoğ-
lu bu eserinde hocası, Nazmi Ziya Güran üzerinde 
akademik çalışma yapmıştır. 

(Cevap D)

3. Parçada tanıtılan 1940 – 1954 yılları arasında varlık 
göstermiş Garip Hareketi (I. Yeni) Orhan Veli, M. Cev-
det Anday, O. Rıfat Horozcu’nun Garip adlı ortak bir 
şiir kitabı yayımlamasıyla adı duyulan bir topluluktur. 
Bu toplulukta I. ve III. öncüllerde verilen Fethi Giray 
ve Ahmet Arif yoktur.

(Cevap B)

4. Parçada anlatılan eser Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
“Şık” adlı eseridir. Şık Hüseyin Rahme Gürpınar’ın 
ilk romanıdır. Şık romanında alafranga yaşama öze-
nen saf bir gencin başından geçen gülünç olaylar 
anlatılır.

(Cevap A)

6. Parçada tanıtılan eser Ziya Paşa’nın hiciv türünde 
yazdığı “Zafername” adlı eserdir. Giritli Rumların is-
yan etmesi üzerine Ali Paşa donanmayla adaya gi-
der ancak yenilgiye uğrar. Yazar bu eserinde Ali Pa-
şa’yı över gibi yapıp eleştirir.

(Cevap D)

5. Diyalogda verilen boşluklara sırasıyla “Huzur ve Sa-
atleri Ayarlama Enstitüsü” getirilmelidir. Ahmet Ham-
di Tanpınar’ın en yetkin romanı Huzur’dur. İki uygar-
lık arasında bocalayan Türk Toplumunun insanlık 
tablosunu Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde anlatır.

(Cevap B)
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8. Parçada söz konusu olan edebi kişilik eserlerinden 
de anlaşılacağı üzere Samet Ağaoğlu’dur. Samet 
Ağaoğlu, Türk edebiyatında Peyami Safa’dan sonra 
insan psikolojisi üzerinde en fazla duran hikâyeci-
mizdir.

(Cevap C)

9. Encümen-i Şuara Şairleri şunlardır:

 Leskofçalı Mustafa Galip Bey,  Hersekli Arif Hikmet 
Bey, Mehmet Lebib Efendi, Rumeli Kazaskeri Mus-
tafa İzzet Efendi, Osman Nurettin Şems Efendi, Ko-
niçeli Musa Kazım Bey,  İbrahim Hakkı Bey, Manas-
tırlı Hoca Salih Naili Efendi, Manastırlı Salih Faik Bey, 
Abdülhamit Ziya Bey, İbrahim Halet Bey, Mehmet 
Celal Bey, Mazlum Paşazade Memduh Faik Bey, Niğ-
deli Deli Hikmet Bey, Namık Kemal Bey, Mustafa Re-
fik Bey.

(Cevap B)

7. Nehir romanları bir kişinin, bir toplumun hayatında-
ki gelişmeleri ya da tarihi bir olayı birden fazla cilt ha-
linde anlatan romanlardır.

 Ben Deli miyim? → H. Rahmi tarafından yazılmış tez-
li bir romandır.

 Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da → Tarık Buğra ta-
rafından kaleme alınmış nehir romana örnek göste-
rilebilir.

 Sinekli Bakkal → H. Edip’in yazdığı töre romanıdır.

 Esrarlı Cinayet → Ahmet Mithat’ın yazdığı polisiye 
roman örneğidir.

 Bozkurtlar, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor 
→ Nihal Adsız’ın kaleme aldığı nehir roman örnek-
leridir.

(Cevap B)

12. Ahmet Haşim şiirin aruzla yazılması gerektiğini sa-
vunan mensur şiire karşı olan şairlerdendir.

(Cevap E)

10. Soruda verilen şiir hakkındaki görüş Ahmet Ha-şim’in 
Piyale adlı şiir kitabının başında yayımladığı “Şiir Hak-
kında Bazı Mülahazalar”  makalesinden alınmıştır.

(Cevap C)

11. Latifey-i Rivayet, 1870 yılında Ahmet Mithat Efendi’nin 
yayımladığı ve Avrupa tarzı Türk hikâyeciliğinin baş-
langıcı olarak kabul edilen eser toplam 28 hikâye-
den oluşmaktadır.

(Cevap B)
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13. A, C, D ve E seçeneklerindeki ifadeler doğrudur. B 
seçeneğinde geçen “Tanzimat romanı için” kullanı-
lan ifade doğru; Servet-i Fünun için kullanılan ifade 
yanlıştır. Servet-i Fünun romanları genelde bireysel 
konular işlemiştir.

(Cevap B)

14. Otlakçı → Memduh Şevket Esendal

 Son Kuşlar → Sait Faik

 Köşebaşı → A. Kutsi Tecer

 Adamın Biri → Cahit Külebi

 Paragrafta Refik Halit Koray’la ilgili bir bilgi verilme-
miştir.

(Cevap C)

15. Tercüman-ı Ahval 1860’ta çıkarılmaya başlandı. Tan-
zimat Fermanı 1839’da ilan edildi. Şair Evlenmesi 
1859’da yazıldı. Encümen-i Daniş ise 1851’de kurul-
du. O halde sıralama II – IV – III – I şeklinde olmalıy-
dı.

(Cevap A)

16. Parçada anlatılan topluluk “Toplumsal Gerçekçiler” 
dir. Ece Ayhan “İkinci Yeni Hareketi” içerisinde yer 
aldığı için boşluğa getirilemez.

(Cevap E)

17. Hikâyeler de “Serim, düğüm, çözüm” bölümü sade-
ce “Maupassant tarzı” hikâyede görülür. Edebiyatı-
mız da “Maupassant tarzı” hikâyenin temsilcisi Ömer 
Seyfettin’dir.

(Cevap E)

18. Ahmet Hikmet Müftüoğlu’na ait olan “Gönül Hanım” 
romanında I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephe-
sinde Ruslara esir düşen bir askerin Türkistan’daki 
esir kampında “Gönül” adlı bir Tatar kızının rehberli-
ğinde eski Türk ülkelerini dolaşmasını ve ülkü birliği 
yaptığı bu kızla arasındaki sevdayı anlatıyor. Ayrıca 
eser Orhun Abideleri’nden bahseden ilk romandır.

(Cevap B)
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19. Türk destanlarında görülen belli başlı motifler şun-
lardır: Göktanrı, ak sakallı, at, kadın, silah, ağaç, su, 
ışık, yada taşı, maden, kurt vb.dir. 

 Yada taşı özellikle Uygurların Göç destanında karşı-
mıza çıkmaktadır. Göç destanında Türk Hakanı Çin-
li Prensese aşık olur. Çinliler bunun karşılığında Türk 
topraklarında bulunan yada taşını isterler. Çinli pren-
ses karşılığında yada taşı verilir. O günden sonra ül-
kede kıtlık başlar. Türkler bu sebepten göç etmek 
zorunda kalırlar. Bu da bize, vatanın bir taşının dahi 
hiçbir şeye değiştirilemeyeceğini anlatır.

 I. özellik → ağaç

 III. özellik → at

 IV. özellik → ak sakallı motiflerini göstermektedir.

 II ve V. cümlede görülen motif yada taşı motifidir.
(Cevap C)

20. Karacaoğlan, Gevheri, Ercişli Emrah, Kayıkçı Kul 
Mustafa 17. yüzyılda yaşamışken Bayburtlu Zihni 18. 
yüzyılda yaşamıştır.

 Bayburtlu Zihni

 Öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreselerinde yap-
tıktan sonra 1816-17 yıllarında İstanbul’a gelerek 
Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurmuş ve Divan-ı Hü-
mayun kalemine girmiştir. Divanı ile başından geçen 
olayları anlatan Sergüzeştname adlı eseri bulunan 
Zihnî, daha çok divan şairi olmak kaygısı gütmüştür. 
Ama adını yine sayıları az olan, hece ile söylenmiş 
koşmaları ve destanları yaşatmaktadır. Divanında di-
van şiirinin bütün şekilleri ile yazılmış şiirler vardır. 
Usta bir taşlamacıdır.

(Cevap B)

21. Genç Osman Destanı, Âşık Ömer’in değil; Kayıkçı 
Kul Mustafa’nındır. Eser bilinen yapma destanlarımız 
arasındadır.

(Cevap E)

22. Fıkra; günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunla-
rına ait herhangi bi konu üzerinde kişisel görüş ve 
düşüncelerini akıcı bir dille anlatan düz yazılardır. Bu-
na göre II ve IV. ifadeler yanlıştır. “---- yer vermez”, 
“iddialı ve ispatlayıcı yönü çok yoktur” denilseydi ifa-
de doğru olurdu.

(Cevap D)

23. Orta oyunu sırayla mukaddime, muhavere, fasıl ve 
bitiş bölümlerinden oluşur. Tuluat bir tiyatro çeşidi 
olduğu için bu şık doğrudan elenmelidir. Parçada 
anlatılan söz konusu bölüm ise fasıl (oyun) bölümü-
dür.

 Ortaoyunu, etrafı seyircilerle kuşatılmış ve sahne ola-
rak kabul edilen bir alanda oynanan bir güldürü oyu-
nudur. Bu oyun da birçok yönden Karagöz’e benzer. 
Karagöz’de olduğu gibi tuluata (doğaçlamaya) da-
yalıdır. Yazılı bir metne bağlı kalınmaz. Seyircilerle 
çevrilmiş bir alanda oynanır. En önemli kişileri Ka-
vuklu ve Pişekar‘dır. Yanlış anlamalar, şive taklitleri 
söz oyunları, hazır cevaplık başlıca güldürü öğeleri-
dir.

 Ortaoyununun Özellikleri:

 • Bu oyun türü Halkın ortak malıdır yani anonim-
dir.

 • Oyuncular oyunda doğaçlama konuşur, dolayı-
sıyla yazılı bir metne dayanmaz.

 • Yanlış anlamalara, karşılıklı konuşmalara ve özel-
likle şive taklitlerine dayalıdır.

 • Oyunda müzik de önemli yer tutar.

 • Oyunda dekor yok denilebilir.

 • Ana kahramanları Pişekar ile Kavuklu‘dur. Pişe-
kar, Hacivat‘ın; Kavuklu Karagöz’ün benzeridir.

 • Ortaoyununda farklı çevre ve değişik ulustan in-
sanlar yer alır.

 • Karagöz oyunu gibi Ortaoyunu da “başlangıç”, 
“muhavere”, “fasıl”,”bitiş” kısımlarından meyda-
na gelir.

(Cevap B)
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24. Pişekar, Orta oyunu başladığında oyun alanına ilk 
gelen oyunun anlatıcı ve düzenleyici işlerini de yük-
lenmiş iki baş rol tipinden biridir. Gölge oyunundaki 
Hacivat’ın uzantısıdır. Kavukluyu inandıran, her kalı-
ba girip çıkan, Kavukluya öğüt verip ne yapması ge-
rektiğini söyleyen, bilgiçlik taslayan ve oyunu yön-
lendiren kişidir.

(Cevap D)

25. Dede Korkut Kitabı’nın tam adı “Kitab-ı Dedem Kor-
kut Ala Taife-i Oğuzhan” dır.

(Cevap B)

26. “Tahir ile Zühre Hikâyesi” halk edebiyatı içerisinde 
aşk konulu halk hikâyeler başlığı altında yer alır. Di-
ğerleri kahramanlık konulu halk hikayeleridir.

(Cevap D)

27. Aşk hikâyeleri, halk hikâyesi içinde köken bakımın-
dan değil konusu bakımından tasnif edilen halk hikâ-
yelerinin içerisinde yer alır.

(Cevap E)

28. Masallarda padişah aklın ve şansın sembolü değil-
dir. Padişah çocukların babası olarak görülür. Aklı, 
zekayı, şansı, başarıyı, iyiliği, küçük kardeş temsil 
eder.

(Cevap A)

29. Uygur Türkçesindeki “Balık taştın tarıgçılarag görür 
etti.” cümlesinin günümüz Türkçesine yazı çevirimi 
şu şekildedir. “Şehir dışında çiftçileri görür idi.”

(Cevap C)
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32. Eski Oğuz Türkçesi olarak ta adlandırılan Eski Ana-
dolu Türkçesi XIII. yüzyıldan başlayıp XV. yüzyılın so-
nuna kadar devam eden dönemi kapsamaktadır. Ön-
cüllerde verilen;

 I- Dede Korkut Hikâyeleri → Eski Anadolu Türkçe-
si

 II- Kutadgu Bilig → Orta Türkçe / Karahanlı Döne-
mi

 III- Buğut Yazıtı → Eski Türkçe / Göktürk Dönemi

 Eserleridir. Öncüllerdeki Dede Korkut Hikâyeleri Es-
ki Oğuz Türkçesi dönemi eseridir. Bu da A seçene-
ğinde verilmiştir.

(Cevap A)

30. Tarikata yene girenlere tarikat hakkında bilgi vermek 
ve tarikat edep ve ahlakını öğretmek amacıyla yazı-
lan şiirlere “Nutuk” denir.

(Cevap C)

31. Beyitlerle kurulan nazım şekilleri: Gazel, kaside, mes-
nevi, kıt’a, müstezat. 

 Dörtlüklerle kurulan nazım şekilleri: Rubai, tuyug, 
murabba, şarkı” 

 Bendlerle kurulanlar: Terc-i Bend, Terkib-i Bend, mu-
hammes, taştır, müseddes. 

 Bu bilgilerden hareketle I. boşluğa “Kıt’a”; II. boşlu-
ğa, “Müseddes” nazım şekli getirilmelidir.

(Cevap E)

33. Parçada geçen I, II, III ve IV. cümleler doğrudur. Ya-
zıtlarda kullanılan dil yabancı etkilerden uzak, sade 
bir dildir. Yer yer gerçekçi bir tarih dili, yer yer milli ve 
sosyal eleştiri cümleleri, yer yer kudretli bir hitabet 
dili ile yazılmıştır. V. Cümlede verilen: “Yazıtlarda kul-
lanılan dil Arapça, Farsça olduğu için yazının anla-
şılması güçtür.” İfadesi yanlıştır.

(Cevap E)

34. Söz konusu metin Kâtip Çelebi’nin Cihannüma adlı 
eserinden alınmıştır. Kâtip Çelebi, iki bölüm hâlinde 
hazırladığı bu coğrafya kitabının ilk bölümünü deniz-
ler, ırmaklar ve adalara, ikinci bölümünü karalara ayır-
mıştır. Mehmet Âşıkî’nin Menazilü’l-Avalim’ini esas 
alarak yazmaya başladığı eserinde Batılı kaynakları 
da değerlendirmiş, İspanya, Mağrip (Kuzey Afrika), 
Avrupa içleri ve muhtelif Anadolu şehirlerini, hatta 
Batılı kaynaklara dayanarak Japonya ve bazı Uzak 
Doğu ülkelerini dahi anlatmıştır. Kâtip Çelebi esere 
bir dünya haritası ile yüz kadar muhtelif harita ekle-
miştir. Muhtelif yazmaları olan ve müellifin ölümü ne-
deniyle tamamlanamayan eser 1732’de İbrahim Mü-
teferrika tarafından basılmıştır.

(Cevap E)

35. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lugatit 
Türk, Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu 
kanıtlamak amacıyla hazırlanmış bir sözlüktür. Eser-
de 7500 Arapça sözcüğün Türkçe karşılığı verilmiş-
tir. Bu yüzden hem Arapça hem de Türkçe olarak ka-
leme alınmıştır.

(Cevap B)
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38. Hilye: Hz. Muhammet’in iç ve dış özelliklerini anla-
tan yazılardır.

(Cevap E)

36. Fuad Köprülü, Ahmed Fakîh’in Çarh-nâme’sini, Ana-
dolu’da, XIII. yüzyılda yazılan ilk Türkçe eser olarak 
kabul etmiştir. Ancak, Köprülü’den sonra Ahmed 
Fakîh ve eserleri üzerine yapılan çalışmalara göre, 
Ahmed Fakîh adını taşıyan farklı yüzyıllarda yaşamış 
değişik kişilerin varlığı ve bunların birbirine karıştırıl-
dığı da söz konusudur.

(Cevap B)

37. II. Klâsik Dönem: XVII. yüzyıl başlarından XIX. yüzyı-
lın ikinci yarısına kadar devam eder. İran edebiyatın-
daki üslup farklılaşmasının etkisiyle özellikle şiirde 
yoğun olarak yeniden bu edebiyatın etkisi altına gi-
rildiği bir dönemdir. Sebki Hindî (=Hind üslubu) adı 
verilen bu edebî akımın Türk edebiyatındaki önemli 
temsilcileri; Fehîmi Kadîm (öl. 1647), Nâ’ilî (öl. 1666), 
Nedîmi Kadîm (öl.1670), Nef’î (öl. 1635) ve Şeyh Gâ-
lib (öl.1799)’dir.

(Cevap E)

39. Kul Nesimi 16. Yüzyıl değil 17.yüzyıl Tekke ve Tasav-
vuf şairleri içerisinde yer alır.

(Cevap A)

40. Azade: Divan şiirinde beyitlere değil, bağımsız dize-
lere (mısra) verilen addır.

(Cevap A)

41. Türk edebiyatında nazımla yapılmış ilk tezkire Güfti 
tarafından 1661 yılında yazılmış olan Teşrifat’üş Şu-
ara’dır.

(Cevap E)

42. Parçada sözü edilen eser “Irk Bitig” adlı eserdir. Di-
ğer seçeneklerdeki eserler, eski Uygur Türklerinin 
yeni kabul ettikleri dinlerden çevirdikleri öğreti kitap-
larıdır. Bunlar Çince, Toharca, Soğdca, Sanskritçe 
ve Tibetçeden çevrilmiş dini içerikli eserlerdir. Bu çe-
viriler sayesinde tercüme edebiyatta ciddi mesafe 
alınmıştır.

(Cevap B)
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43. “Elifnâme” aruzla yazılan bir şiir türü değildir. Elifna-
me: Genellikle mısra başlarındaki kelimelerin ilk harf-
lerinin alt alta eliften ye’ye kadar alfabetik tarzda de-
vam etmesi ile meydana gelen şiir. Divan ve halk ede-
biyatımızın ortak ürünleri arasında yer alır. Dinî-tasav-
vufi ve din dışı konularda örneklerine rastlanır.

(Cevap E)

44. Gazelin ilk beyitine “matla” denir. Bir gazelin matla 
beyiti bulunurken kafiye şemasına bakılır. Gazelin 
kafiye şeması” aa - ba - ca - da…” şeklindedir. Ba-
kıldığında ilk beyit kendi arasında kafiyelidir. Şıklar-
dan hareket ettiğimizde (D) şıkkı 

 a___ düşman bana

 a___ sen bana 

 şeklinde birbiriyle kafiyelidir.
(Cevap D)

45. A’da “akibet” yerine “akıbet”

 B’de “harkulade” yerine “harikulade”

 C’de “lakayt” yerine “lakayıt”

 D’de “metoroloji” yerine “meteoroloji” yazılmalıydı.

 E seçeneğinde yazım yanlışı yoktur.
(Cevap E)

46. I. cümledeki boşluğa bent,

 II. cümledeki boşluğa ağıt,

 III. cümledeki boşluğa tuyuğ

 IV. cümledeki boşluğa yedekli getirilmeliydi.

 Ninni, Türk Halk kültüründe anonim halk şiiri ürünü 
olup çocuklar emzirilir veya uyutulurken söylenen 
yahut söylendiği varsayılan manzumelere verilen ad-
dır.

(Cevap E)

47. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur.

 Çek er 
Dök er 
Ak ar 

-k  yarım kafiyedir. 
-er  rediftir. 

 Şiirde yarım kafiye kullanılmıştır. Haliyle B seçeneği 
yanlış bir ifade olur.

(Cevap B)

48. Tevriye bir sözcüğü iki anlama gelecek şekilde kul-
lanmaktır. İki anlamda gerçek anlamlardır. C seçe-
neğindeki II. mısrada geçen “gül” sözcüğü hem “çi-
çek” hem de “gül-” anlamına gelecek şekilde kulla-
nılarak tevriye sanatı yapılmıştır.

(Cevap C)
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50. Kitabın türüne, konunun özelliğine göre çeşitli oku-
ma türleri vardır. Buna göre, I. tanım güdümlü oku-
maya, II. tanım uz okumaya, III. tanım inceleyerek 
okumaya, IV. tanım ise yaratıcı okumaya aittir.

(Cevap E)

52. (A) Mesnevî-i Mevlânâ → Mevlana Mesnevisi,

 (B) Keştî-i Nûh → Nuh’un Gemisi,

 (C) Ehâlî-i Rûm → Rum ahalisi,

 (E) Sefine-i Belâgat → Belagat Gemisi

 A, B, C ve E seçeneğinde verilenler isim tamlaması-
dır. Ancak D seçeneğinde verilen Sabî-i Zekî → ze-
ki çocuk sıfat tamlamasıdır.

(Cevap D)

53. I, II, III ve V. sözcüklerin açıklamaları doğrudur. IV 
sözcüğün yani “reşk” sözcüğünün anlamı ise “kıs-
kanma, haset” olarak değiştirilmelidir. Buna göre söz 
konusu dörtlüğün günümüz Türkçesine çevrilmiş 
şekli şöyledir:

 Ey cevher (gibi değerli çocuk)! Kimse sana kötü göz-
le bakmasın. Güneş ve ay, gece gündüz güzelliğini 
kıskansın.

(Cevap D)

51. A) ___ dondurmuşlar - on → Tam kafiye

  ___ kondurmuşlar - dondurmuşlar → Redif

 B) ___ bağım - ağ → Tam kafiye

  ___ dağım - ım → Redif

 C) ___kış gibi - ş → Yarım Kafiye

  ___ kuş gibi - gibi → Redif

 D) ___ koldan - ol → Tam Kafiye

  ___ yoldan - dan → Redif

 E) ___ duvar - ar → Tam Kafiye

  ___ çınar

 Görüldüğü gibi (E) seçeneğinde redif yoktur.
(Cevap E)

49. Beyitin günümüz Türkçesindeki karşılığı, “Ey Nedim! 
Düşman ne kadar sert olursa, o kadar sevin. Çünkü 
halis altın, ayarını taş üzerinde gösterir.”

(Cevap E)

54. “Çıktur” sözcüğü, Karahanlı Türkçesi gramer kural-
larıyla eylemden türetilmiş eylemdir. 

 “bilig” sözcüğü eylemden türemiş addır.

 “çöküt” eylemden türemiş addır.

 “tüne” addan eylem

 Buna göre eylemden eylem yapım ekiyle türetilen 
sözcük “çıktur” sözcüğüdür.

(Cevap D)
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55. 
  
İki turnam gelir aklı karalı 

Birin şahin vurmuş biri yaralı 

O yavruya sorun aslı nereli 

Katar katar olmuş gelir turnalar  

Eğrin eğrin ne hoş gelir turnalar 

bend 

kavuştak 

 Türkülerde “bend” asıl konunun anlatıldığı bölüm-
dür. “kavuştak” ise türküde nakarat kısımları demek-
tir. (D) şıkkında verilen

(Cevap D)

56. A, B, C ve E seçeneklerinde geçen ifadeler doğru-
dur. Dörtlük bir murabbadan alınmış ve Nedim’in en 
bilindik eserleri arasında yer almaktadır. Haliyle bu 
dörtlüğe “tuyuğ” demek doğru olmaz. Çünkü tuyu-
gun uyak düzeni maniye (aaxa) benzer.

(Cevap E)

57. düvelü’l-muazzama → “büyük devletler”, melikü’l-mu-
zaffer → muzaffer hükümdar, ramazânu’l-mübârek 
→ “mübarek Ramazan”, bedâyi’ü’l-edebiyye → “ede-
bî bedîalar”. Görüldüğü üzere yukarıdaki tamlama-
lar birer sıfat tamlaması iken “dâru’l-hilâfe” ise “Ha-
lifelik evi” anlamına gelen bir isim tamlamasıdır.

(Cevap C)

58. Büzüşme, birleşik kelimelerin oluşturulmasında iki 
ayrı hecedeki ünlünün tek hecede toplanmasıdır. Se-
çeneklere baktığımızda

 (B) Peki – (peki iyi),

 (C) abi-(ağa ağabey)

 (D) Çarşamba – (Çahar şenbe)

 (E) yirmi – (yiğirmi) 

 A seçeneğinde verilen “gelmez” kelimesinde “bü-
züşme” yoktur.

(Cevap A)

59. E seçeneğindeki sözcükte “i” ünsüzü “ı” ünsüzüne 
dönmüştür. Buna ünlü kalınlaşması denir. 

(Cevap E)

60. İştikak, aynı kökten türemiş iki veya daha fazla söz-
cüğün aynı ibare içinde kullanılmasıdır. B seçeneğin-
de geçen beyitte yer alan “safi, sufi, safa ve musaf-
fa” sözcükleri aynı kökün türevleri oldukları için “iş-
tikak” sanatına örnek olarak gösterilebilir.

(Cevap B)
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64. Metin inceleme sürecinde kullanılan teorilerden biri 
de alımlama estetiği kuramıdır. 1960’lardan sonra 
edebiyat eserlerinin anlamı, yorumu ile ilgili olarak 
okurun işlevini inceleyen çeşitli kuramlara verilen ad-
dır. Okuma, anlama ve yorumlamaya dayanır. Alım-
lama Estetikçileri temelde eseri, yazarı dikkate aldık-
ları gibi esas itibarıyla, okur’u dikkate almaktadırlar. 
Anlam, metinde oluşmuş ve bütünleşmiş bir şekilde 
yatmaz okurca alımlandığı süreç içinde somutlaşır 
ve bütünleşir. Alımlama Estetiği/Kuramı anlayışına 
göre edebî ile edebî olmayan metinler arasındaki 
fark, metinlerin niteliklerinden değil, Okur’ların met-
ne yaklaşımından, yani onu Okuma’sından doğar.

(Cevap A)

62. Romantizm sanatçıları akıl ve sağduyunun karşısına 
duygu, coşku ve hayali koymuştur. İnsan doğasını 
değil, dış dünyayı olabildiğin ce renkli, göz alıcı ve 
abartmalı biçimde betimlemişlerdir. Eski Yunan ede-
biyatı ve Latin edebiyatı yerine çağ daş edebiyatlar 
örnek alınmıştır.

(Cevap A)

63. Bağımsız Değişken: Araştırmada etkisi incelenen, 
yani etkileyen değişkendir. “Neden” değişkeni de 
denilebilir. Bağımlı Değişken: Araştırmada etkilenen 
değişkendir. “Sonuç” değişkeni de denilebilir.

 Soruda verilen örnekteki edebiyat öğretmeni; Kitap 
sayısı ve kitap türlerinin (Bağımsız Değişkenler) oku-
ma hızına (Bağımlı Değişken) etkisini incelemiştir.

 Bu araştırmada bağımlı değişken okuma hızıdır.
(Cevap D)

61. Yazarın ıstırap veren temler yardımıyla (ölüm, hasta-
lık, ayrılık) okuyucunun duygularını harekete getir-
mesinden doğan duygu tonuna patetik denir. 

(Cevap B)

65. Selim Öğretmen’in süreçte kullanmış olduğu işbir-
likli çalışma tekniği ayrılıp birleşmedir. Gruplar oluş-
turulduktan sonra işbölümü yapılmış ve her öğrenci 
bir açıdan şiiri inceleme görevi almıştır. Öğrenciler 
ikinci aşamada kendi gruplarından ayrılarak diğer 
gruplarda aynı görevi alan öğrencilerle birlikte çalış-
mıştır. Son aşamada öğrenciler kendi gruplarında 
birleşip ilgili bölümü kendi gruplarında açıklamıştır.

(Cevap E)

66. Edebiyat öğretiminde metinler oldukça önemlidir. 
Metinlerin seçimi temele alınan edebiyat öğretimi 
yaklaşımı ile doğrudan ilgilidir. Parçada edebiyat me-
tinleri üzerinde yapılan çalışmaların düz anlatım yön-
temi gibi geleneksel yöntemlerle ile işlemenin yarar-
sız olacağı vurgulanmaktadır. Yöntem seçimi öğren-
cilerin edebiyata olan tutumlarını yakından ilgilendir-
mektedir.

(Cevap B)
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68. “Dinlediği konuşmadaki temel kavramların ve ayrın-
tıların belirlenmesi sağlanır.” açıklaması, “Dinlediği 
konuşmada konu akışını takip eder.” kazanımının 
açıklamasıdır.

(Cevap C)

67. 2018 Türk dili ve Edebiyatı Öğretim Programı, öğ-
rencinin elde ettiği bilgileri, analiz etmeden, değer-
lendirmeden kabul etmesine karşıdır.

(Cevap E)

69. Metinde verilen bilgiler “Öğrenmeyi öğrenme” yet-
kinliği ile ilgilidir.

 “Bireyin kendi öğrenme eylemi, bilgi yönetimi, öğ-
renmenin peşine düşme” Öğrenmeyi öğrenme yet-
kinliğinin alanı içinde yer alır.

(Cevap E)

70. Efsaneler, mitlerle olan benzerlikleri ile dikkat çeken 
anonim anlatım ürünleridir. Efsanelerin oldukça es-
ki hikâyelerdir. Kaynaklarını mitolojiden, tarihten, din-
den, günlük olaylardan alan efsaneler, zamanla mi-
tolojik olay ve kahramanların tarihi devirler içine yer-
leşmesiyle de oluşabilirler. 

(Cevap C)

71. Seçeneklerde verilen hedefler 9. Sınıf edebiyat der-
si 1. Ünite olan Güzel Sanatlar ve Edebiyat ünitesi-
ne ait kazanımlardır. Öğretmenin yaptığı doğru yan-
lış testindeki maddeler sanat eserinin temel özellik-
leri ile ilgilidir. 

(Cevap E)

72. Örnek olarak verilen şiirler farklı dönemlerde yazıl-
mışlardır. İlgili eserler yapı bakımından birbirlerinden 
farklıdır. Öğrencilerin farklı dönmelerde farklı yapılar-
da şiirler yazıldığını kavramaları için seçilmiş şiirler-
dir. Öğrencilerin yapı bakımından karşılaştırmaları 
için uygun şiirlerdir.

(Cevap A)
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74. Öğretim etkinliklerinde hazırlık aşaması yeni bilgile-
rin öğrenilmesini sağlamak amacıyla yapılacak ha-
zırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Bu amaca yöne-
lik olarak A, B, C ve D seçeneğinde verilen etkinlik-
ler gerçekleştirilebilir. E seçeneğinde verilen etkilik 
ise çözümleme/inceleme aşamasında gerçekleştiri-
lebilecek bir çalışmadır. 

(Cevap E)

73. Songül öğretmen öğrencilerinde portfolyolarına koy-
dukları çalışmalara ilişkin farkındalık oluşturmak is-
temektedir. Gelişim dosyaların konan çalışmaların 
öğrencinin gelişimini yansıtması gerekmektedir. Yan-
sıtma gelişim dosyası için oldukça önemlidir. Öğren-
ci çalışmalarına yönelik yansıtıcı düşünme ile gelişi-
minin farkında olabilir. Bu amaçla kullanılacak en et-
kili araç öğrencinin kendisini değerlendirmesini içe-
ren öz değerlendirmedir. Ürünlerle ilgili olarak: “Bu 
çalışmadan neler öğrendim?, Bu çalışmada nerede 
zorlandım?, Bu çalışmadan hoşlanma/hoşlanmama 
nedenleri vb.” sorulara cevap olacak şekilde öz de-
ğerlendirme yapmaları sağlanmalıdır.

(Cevap E)

75. Esma Öğretmenin öğrencilerine eser sanatçı eşleş-
tirmelerini öğretirken yararlandığı bellek destekleyi-
ci yöntem anahtar sözcük yöntemidir. Eklemleme-
nin mümkün olmadığı durumlarda bellek destekle-
yici ipuçları, içerikle doğal olarak varolmayan ilişki-
leri kurarak kodlamaya yardımcı olurlar. Bir başka 
deyişle doğal bağlantının varolmadığı durumlarda, 
çağrışımlar oluşturarak bağlantı yaratırlar. Anahtar 
sözcük yönteminde de tanıdık olmayan kelimeler ta-
nıdık kelimelere benzetilir.

(Cevap B)


