
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun 
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.

www.kozmikoda.com.tr

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  ÖĞRETMENLİĞİ
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2. 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)

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

(Cevap E)

3. Kiril alfabesini kullanan ilk Türk topluluğu Çuvaşlar-
dır. Kiril alfabesi 9. yüzyılda oluşturulmuştur. Bu al-
fabe 9. yüzyıl ortalarında Rus topraklarına girer. Ki-
ril alfabesi asimilasyon politikalarının bir aracı olarak 
kullanılmıştır. Sibirya Türk halklarını Hristiyanlaştır-
mak amacıyla kurulan bir misyoner örgütü tarafından 
Yakut, Altay, Şor Türklerinin konuşma dillerine Kiril 
alfabesini uygulanmış ve mümkün olduğunca küçük 
parçalara ayırma düşüncesiyle her birinin konuşma 
dili, yazı dilleri haline getirilmiştir.

(Cevap D)

4. Parçada özellikleri verilen dönem, Orta Türkçe dö-
nemidir. Bu dönem XIII. – XV. yüzyılları kapsamak-
tadır.

(Cevap A)

5. “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 tümle-
ci – özne – yüklem şeklindedir. “yükseliyordu” eyle-
mi edilgen değil, etken çatılıdır. Çünkü “yükselme” 
işini yapan “hayatın türküsü” dür. Yani bellidir. Edil-
gen çatılı eylemlerde ise işi yapan belli değildir.

(Cevap C)

6. Ünlülerin “artlık ve önlük” tablosu şu şekildedir:

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 damaksıllaşma

ön ön art art 

B) büt � b�t � düzleşme 

yuvarlak düz 

C) bolmış � bolmuş � yuvarlaklaşma 

düz yuvarlak 

D) fortuna  �  fırtına � düzleşme 

yuvarlak düz düz yuvarlak 

  E) hisâp → hesap → kısalma
(Cevap A) 

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

(Cevap D)

8. 
Ural-Altay
dil ailesi

Ural kolu Altay kolu
1. Fin Uygar
•  Macarca
•  Ugorca
2. Samayed Dilleri

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

(Cevap C)

9. Kutadgu Bilig’in bilim dünyasında tanınan ilk nüsha-
sı Herat nüshasıdır. Bu nüsha 1439’da Uygur harf-
leriyle kopyalanmıştır. Buna göre II. cümledeki bilgi 
yanlıştır.

(Cevap B)

10. A, B, C, D seçenekleri Hakaniye Türkçesiyle yazılır-
ken Kitabü’l-İdrak li-Lisani’l-Etrak, Endülüslü Ebu 
Hayyan tarafından Kıpçak Türkçesinin dil özellikle-
riyle kaleme alınmıştır.

(Cevap E)

11. katun - ug  → belirtme durum eki (A)

 ber - (i)gme  → sıfat - fiil eki (B)

 kü - si  → 3. tekil kişi iyelik eki (C)

 bal - ma - zun  → 3. tekil kişi emir eki (E)
 (Cevap D)

13. yükse(k)-l-en > yükselen “ünsüz düşmesi”

 küçük(k)-l-en > küçülen “ünsüz düşmesi”

 gerekt(dik)iğini > gerektiğini ünsüz benzeşmesi -ün-
süz yumuşaması vardır.

(Cevap A)

12. Büyük sükûtların fırtınası

 
niteleme

sıfatı

 kırılmış sazlar
 sıfat fiil eki alan bir sıfat

 çıplak, ümitsiz ve saf dua

 

niteleme

sıfatı  

niteleme

sıfatı    

niteleme

sıfatı

           Belirtili
isim tamlaması binlerce fecrin garip telaşı

           tamlayan           tamlanan

 

binlerce fecr

garip telaş
Sıfat tamlaması

(Cevap C)
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19. Semai ve koşma aşık edebiyatı nazım şekilleridir. 

Aşk, ayrılık, özlem gibi konuları işlerler. Semai, be-
lirli bir ezgisinin olması ve 8’li hece ölçüsüyle söylen-
mesi yönünden koşmadan ayrılır. Bunun dışında koş-
mayla bütün özellikleri ortaktır.

(Cevap B)

21. 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 per-
de gazeli denen bir şiir okur. Sonra Karagöz’ü per-
deye davet eden sözler söyler. Karagöz, Hacivat’ın 
çıkardığı gürültüye kızar, perdeye gelir, kavga eder-
ler.

(Cevap C)

20. Bade içme motifi dört ana başlıkta karşımıza çıkar.

 1. Hazırlık Safhası: Âşık ve maşukun bade içmeden 
önceki durumunun ele alınması.

 2. Rüya: Bir yerde uyuma, pir (derviş, hızır) elinden 
üç bade içilmesi.

 3. Uyanış: Baygın vaziyette yatan kahramanın saz 
sesini duyunca uyanması.

 4. İlk deyiş: Aşığın rüyada olanları şiirle ifade etme-
si

(Cevap E)

14. his-i > hissi: Ünsüz türemesi

 zihininden > zihninde: Ünsüz düşmesi

 fikire > fikre: Ünsüz düşmesi

 kalp-inde > kalbinde: Ünsüz yumuşaması

 yüksek-dir > yüksektir: Ünsüz benzeşmesi

 Verilen parçada “Ünsüz düşmesi” yoktur.
(Cevap A)

15. A) taşgaru - “dışarıya”; “-garu” - yön gösterme eki

 C) tarıgçılarag - “çiftçileri”; “-(a)g”- belirtme durum 
eki

 D) körür erti - “görürdü”; - geniş hikâyesi

 E) yirig - “yeri”; “-(i)g” belirtme durum eki

 B) taştın - “dışında”; “-din” - çıkma durum eki
(Cevap B)

16. (I) uştmah yalı (cennet yolu) → iyelik eki

 (II) balık kudrukından (balık burcundan) → iyelik eki

 (III) yaşıl torku (yeşit örtü)

 (IV) yakaru kudı (yukarı aşağı)

 (V) sıgun (geyik)
(Cevap A)

17. A) yil - ler  - i  → Çoğul ve iyelik eki

 B) es - düginde  → Zarf fiil eki

 C) boz - aç  → İsimden isim yapım eki

 D) is - si  - (n) - i  → İyelik ve belirtme eki

 E) ak - lı  - kara - lı  → Birliktelik eki
(Cevap C)

18. A) yaz - uk  - ka  → yönelme eki
                   fiye

 B) gey  → gelecek zaman

     -e tegin  → birleşik fiil

 C) ti - mez  - mü  → geniş zamanın olumsuz-soru

 D) bir - zün  → 3. tekil kişi emir kipi

 E) bert - me  - ngler  →2. çoğul kişi emir kipi olum-
suzluk

(Cevap A)
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23. 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 doğ-
ru cevap (A) seçeneğidir.

(Cevap A)

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

(Cevap A)

24. Parçada sözü edilen mutasavvıf Hacı Bayram Ve-
li’dir.

(Cevap C)

25. Susam - sümbül - gül

 Şeker - şerbet - bal

 Sözcükleri arasında tenasüp (uygunluk) sanatı, “Ke-
rem” ile de Aslı ile Kerem hikayesine değindiği için 
de telmih sanatına yer verilmiştir.

(Cevap B)

26. Soruda seçeneklerde verilen nazım şekillerine hızlı-
ca bir göz attığımızda verilen nazım şekillerinin halk 
şiirinin aruzla yazılan nazım şekilleri olduğunu görü-
rüz. Bunları birbirinden farkı, farklı aruz kalıplarıyla 
yazılmalarıdır. (A) satranç: ‘müfteilün müfteilün müf-
teilün müfteilin’ kalınıyla, (B) selis: ‘ feilatün feilatün 
feilatün feilün’ kalıbıyla, (C) kalenderi: ‘mef’ûlü mefâ’î-
lü mefâ’îlü feûlün’ kalıbıyla, (D) divan: ‘Fâilâtün 
Fâilâtün Fâilâtün Fâilün’ kalıbıyla, (E) semai: ‘mefâ’î-
lün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün’ kalıyla yazılır. ön-
cülde verilen şiirin kalıbı:

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

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

  Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
(Cevap D)

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

(Cevap E)

28. Soruda 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)
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32. Verilen beyitlerden Nedim’in çağına göre yalın bir İs-
tanbul Türkçesini kullandığını ve yine İstanbul'u ko-
nu edindiğini söyleyebiliriz. İlk beyitte zarif nükteye 
sahip olduğunu da çıkarabiliriz. Nedim'in diğer şair-
ler tarafından kıskanıldığını bu beyitlere bakarak söy-
leyemeyiz.

(Cevap A)

29. 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)

30. Halk bilimiyle ilgili araştırma ve çalışmalarda, seçi-
len konuya ilişkin özgün ve güvenilir bilgi elde etmek, 
gerekli malzemeyi derlemek gerekir. Bu çalışmanın 
belki bir grup, belki bir topluluk içinde yapılması icab 
eder. Araştırıcının araştırma yapacağı grubun veya 
topluluğun yaşadığı yere giderek yaptığı çalışmaya 
alan araştırması denir. Alan araştırmasında kullanı-
lan yöntemler gözlem, mülakat, anket ve buldurma-
cadır. Alan araştırmaları yöntemleri arasında “keşif” 
yoktur.

(Cevap C)

31. 

 

  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)

33. 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)

34. Mensur veya manzum bir metinde bir kişiyi veya eş-
yayı art arda sıralanan sıfatlarla nitelemeye “Ten-
sik’üs-Sıfat” denir.

(Cevap D)

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

(Cevap B)
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38. 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)

37. B seçeneğindeki beyit: Şair beyitte tecrîd yoluyla bu-
lut (sehâb) a seslenerek “ahı ile feleğin arasına gir-
memesini” tavsiye etmekte ve “ateş ile pamuğun oyu-
nu olmaz” diye de bir uyarıda bulunmaktadır. Beyit-
teki tecrîd cansız bir nesneye seslenme yoluyla ya-
pılmış 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 ya-
kışmaz.” demektedir.

 D seçeneğindeki beyit: Şair kendini başka birinin ye-
rine 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) 

36. Parçadaki özellikler müstezat nazım şekline aittir. 
Müstezat, “çoğalan, artan” anlamına gelmektedir. Ga-
zelden türemiş, gazelin her dizesine kısa dize eklen-
miş Divan edebiyatı nazım şeklidir. Eklenen kısa mıs-
ralara “Ziyade” adı verilir.

(Cevap A)

39. “Sefaretnameler” dini-tasavvufi bir nitelik taşımaz. 
Sefaretname Osmanlı Devletinde yabancı ülkelere 
gönderilmiş olan sefirlerin (elçilerin), İstanbul’dan ha-
reket etmelerinden başlayarak, gittikleri yerlerde gör-
dükleri olayları, yaptıkları diplomatik görüşmeleri, ge-
zip gördükleri yerlerin idari, sosyal, askeri, ilmi ve kül-
türel hayatları hakkında bir takım önemli bilgileri top-
layarak padişaha veya sadrazama takdim ettikleri ra-
por, yazılı belgedir.

(Cevap B) 

40. 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 “İksirüs Saadat 
fi Esrar-ül İbadet” ve “Tercih-üt Tavzih” adlı iki eseri 
daha vardır.

 (Cevap D)
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41. Ferhad-u Şirin adlı eser Şeyhi’ye ait değildir. Şey-
hî’nin Divan, Harnâme ve Hüsrev ü Şirin yanı sıra 
Kenzül Menafi, Habnâme ve Neynâme adlı eserleri 
de tıp alanında yazdığı eserlerdir.

(Cevap A)

42. Edebiyatımızda ordunun akınlarını, savaşları, kah-
ramanlıkları, zaferleri şiir veya nesir şeklinde anla-
tan eserlere “Gazavatname” denir. Edebiyatımızda 
ilk örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlandı. Gaza-
vatnameler 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)

43. Parçada özellikleri sayılan hareketin adı “Yeni Lisan”-
dır. Bu hareket parçada sözü edilen yazarların “Genç 
Kalemler” dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” maka-
lesine dayanır. En kayda değer başarısı, yazı diliyle 
edebiyat dilini birleştirmesi ve hece veznini Türk şii-
rinde okutmasıdır.

(Cevap A)

44. Mehmet Kaplan, metin çözümleme yöntemini ilk uy-
gulayan kişidir. Mehmet Kaplan, “Şiir Tahlilleri I - II, 
Hikâye Tahlilleri I - II ve Roman Tahlilleri” adlı eser-
lerinde çözümlemeleri yapmıştır. Eserler Üniversite-
ler de ders kitabı olarak da okutulmaktadır.

(Cevap E)

45. Sözü edilen olay, Namık Kemal’in “İntibah” adlı ese-
rinden alınmıştır. Eser aynı zamanda ilk edebi ro-
mandır. Namık Kemal “İntibah”ta Ali Bey’in Mahpey-
ker’e olan aşkını anlatır. Eserin son cümlesi “Son piş-
manlık fayda etmez.”dir.

(Cevap A)

46. Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat, Türk edebiyatındaki ilk yer-
li 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 eser, Türk 
edebiyat tarihinde batılı anlamda yazılmış ilk roman 
olarak kabul edilmektedir.

(Cevap A)
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47. 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 D)

48. 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) 

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

 Avrupa’da Bir Cevelan: Ahmet Mithat Efendi

 Hac Yolunda: Cenap Şahabettin

 Frankfurt Seyehatnamesi: Ahmet Haşim

 Seyehat Jurnali: Ali Bey
(Cevap C)

50. (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)

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

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

(Cevap A)

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

(Cevap C)
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56. “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)

53. “Klâsik edebiyat” ve “Klâsik Türk edebiyatı” gibi ad-
landırmalar Fuat Köprülü’ye aittir. Divan edebiyatı te-
rimini ilk kullanan araştırmacı ve fikir adamı Ömer 
Seyfettin’dir.

(Cevap A)

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

(Cevap D)

55. Yazar Rasim Özdenören’dir. Müslüman-modern bir 
çizgide olan yazar, hikayelerinde temel öge olarak 
insan ve insan ruhunu almıştır. Genelde çözülmüş 
ve çökmüş bir toplumun kişilerini anlatır.

(Cevap B)

57. 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)

58. Parçada verilen,

 • Edebiyatımızda ilk bildiriyi yayınlayan topluluk

 • Servetifunun edebiyatına tepki

 • “Edebiyat şahsi ve muhteremdir.”

 • Servetifünun’un devamı olmaktan kurtulamamak

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

(Cevap E)
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59. 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 mümkün-
dür.

 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 karakter 
kazanmış, edebiyatta gerçekçi bir anlayış güdül-
müştür.

 • 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 egemen 
olmuştur.

(Cevap A)

60. Soru öncülünde Servetifünun Edebiyatında yer al-
mayan sanatçı sorulmaktadır. A, B, C ve E seçenek-
lerinde 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)

61. 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’na gö-
re “Araştırmaya ve ispatlamaya dayalı metinlerde 
kaynak ve dipnot gösterme şekline karar vermesi 
sağlanır.” ifadesi “Metin türüne özgü yapı özellikleri-
ne uygun yazar.” kazanımı kapsamında yer alır.

(Cevap B)

62. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının ya-
pısı ile ilgili verilen bilgilerden C seçeneği yanlış ve-
rilmiştir. Sözlü iletişim kazanımları “konuşma” ve “din-
leme” şeklinde iki ana başlığa ayrılmıştır.

(Cevap C)
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64. 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)

65. Durum veya kesit hikâyeciliği denilen Çehov tarzı 
hikâyede olay önemsiz bir hale gelir. Daha doğrusu 
serim düğüm çözüm şeklinde sıralanan bir olayın an-
latımı öykünün temeli değildir.  Bu tarz hikâyelerde 
bin anlık bir düşünce, durum, akla gelen bir imge, ya 
da hayatın veya o anın içinde oluşan bir kesit öykü-
nün temelini oluşturur. B seçeneğinde verilen parça 
olay hikâyesi için daha uygun bir örnektir. 

(Cevap B)

67. 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)

66. Öğrencilerin öğrenme performanslarını belirlemede 
kullanılan tamamlayıcı ölçme araçlarından bir diğer 
de yapılandırılmış griddir. Yapılandırılmış grid tekni-
ğinin eğitimde ölçme-değerlendirme aracı olarak kul-
lanılması ile ilgili çalışmalar, Egan (1972) tarafından  
başlatılmış ve sonrasında birçok araştırmacı tarafın-
dan başarı ile uygulanmıştır. Egan (1972), yapılan-
dırılmış grid tekniğini öğrencilerin kendilerine rastge-
le verilen bilgileri yeniden düzenlerken, bilgileri ve 
öğrendiklerini kullanarak öğretici ile iletişime geçme-
si olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin verdikleri ya-
nıtlarda, zihinlerinde oluşan fikir ve gerekçeleri göz-
lenmektedir.

Yapılandırılmış grid, zihindeki yapıların ve eksikle-
rin ortaya çıkmasına ışık tutan bir yaklaşımdır.

(Cevap E)

68. Tartışmacı anlatımda dil daha çok göndergesel işlev-
de kullanılır, düşünce ve duygular kısa ve kesin ifa-
delerle dile getirilir, dil ve ifade sade, gösterişsiz ve 
pürüzsüzdür, gereksiz ifadelere yer verilmez, karma-
şık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Verilen 
örnek metin bu açıdan tartışmacı anlatım için uygun-
dur.

(Cevap D)

63. “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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69. 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 becerilerini 
geliştirecektir. Yapılan çalışma problem odaklı olma-
dığı için öğrencilerin sorun çözme becerilerini geliş-
tirme söz konusu değildir.

(Cevap E)

73. 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)

70. Tanık/Müşahit bakış açısında anlatıcı itibarı dünya-
da olup bitenleri, sadece müşahede etmekle yetinir. 
İkinci aşamada da gözlemlerini adeta bir tarafsızlığı 
ile okuyucuya nakleder. Bir “yansıtıcı” konumunda-
dır. 

(Cevap C)

71. Dil eğitimi, kişilerin düşünme ve iletişim becerilerini 
geliştirmeyi amaçlar. Dil yoluyla iletişimin bir yönünü 
anlatma, öteki yönünü de anlama oluşturur. Dil bilgi-
si öğretiminin öğrenme-öğretme süreçleri açısından 
en önemli faydayı öğrencilerin düşünme ve öğren-
me süreçlerini desteklemesidir. İnsan dil ile düşünür; 
her şeyi dil ile anlar, anlatır, tasarlar, ifade eder. Di-
ğer bütün öğretim alanları, diğer bütün dersler dil te-
meli üzerine oturur. Bütün bilgilerin ve ilimlerin ortak 
aracı dildir. İlk ve ortaöğretim okullarında bütün ders-
lerin başında temel ders olarak ana dil derslerinin 
gelmesi bu sebeptendir.

(Cevap D)

72. Çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, dene-
yim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilme, 
“Kültürel farkındalık ve ifade” yetkinliğinin kapsamı 
alanına girer.

(Cevap E)



ÖABT • TDE Öğretmenliği •1• 14

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

74. Metin; seslerin ve kelimelerin özelliklerine göre yerli 
yerinde kullanılmasının öneminden söz edilmekte-
dir.  Bu da “İyi bir anlatımda bulunması gereken özel-
liklere dikkat ederek yazar.” kazanımıyla direkt bağ-
lantılıdır.

(Cevap E)

75. Yaban, Sodom ve Gomore Yakup Kadri Karaosma-
noğlu’na, Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin’e, Ateşten 
Gömlek Halide Edip Adıvar’a aittir. Bu saydığımız sa-
natçıları Milli Edebiyat Dönemi içine alırız. Mai ve Si-
yah, Servetifünun Dönemi yazarlarından Halit Ziya 
Uşaklıgil’e aittir.

(Cevap E)
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2. DENEME SINAVI



ÖABT • TDE Öğretmenliği •2• 16

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

1. Cümlenin günümüz Türkçesine çevrilmiş hali:

 “Gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gel-
medi.” şeklindedir. Orhun Türkçesinde; Tün (gece) 
ve küntüz (gündüz) sözcükleri zaman zarfı olarak kul-
lanılır. 

(Cevap E)

2. Türkçe, Fince, Moğolca ve Korece Ural-Altay dil ai-
lesi içerisinde yer alırken Çince, Çin – Tibet dil aile-
si içerisinde yer almaktadır.

(Cevap E)

3. 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 “Hali-
felik evi” anlamına gelen bir isim tamlamasıdır.

(Cevap C)

4. Ana Türkçe, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden 
önceki döneme rastladığından dönemin başlangıcı-
nın İslamiyet’in kabulünün sonucu olduğu bilgisi yan-
lıştır.

(Cevap E)

5. Hükümdar Kün Toldı adaleti; Vezir Ay Toldı mutlulu-
ğu; Vezirin oğlu Ögdülmiş aklı; dindar kişi olan Od-
gurmuş ise kanaat ve akibeti anlatan simgelere bü-
rünmüşlerdir.

(Cevap C)

6. I. ve III. cümlelerde verilen ifadeler doğrudur. Altun 
Yaruk, Göktürklere değil, Uygur Türklerine aittir. 

 Altun Yaruk (Altın Işık): Sıngku Seli Tutung tarafın-
dan Çinceden Uygurcaya çevrilen en hacimli sudur-
dur.* Burkancılığın temellerini, felsefesini ve Buda’nın 
menkıbelerini içerir. Bunlardan en meşhurları Şeh-
zade ile Aç Pars Hikâyesi (Açlıktan ölmek üzere olan 
Pars’ı kurtarmak için kendini feda eden şehzadenin 
hikâyesi), Dantipali Beğ hikâyesi (Maiyetindeki ge-
yikleri kurtarmak için kendini feda eden geyikler be-
ğini Dantipali Beğ öldürür ve korkunç alevler de Dan-
tipali Beğ’i yutar.) ve Çaştani Beğ hikâyesi (Ülkesin-
deki insanlara hastalık ve bela getiren şeytanlarla 
Çaştani Beğ’in mücadelesi)dir.

(Cevap D)
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9. (A) og(u)l - ı  → iyelik; ta  → bulunma durum eki

 (B) olur - (u)pan  → zarf fiil eki
   fiil

 (C) budun - ın  → ilgi eki

 (D) türü - si  → 3. tekil şahıs iyelik eki; n  belirtme 
durum eki

 (E) budun - ug → belirtme durum eki
(Cevap C)

10. A) "bol - up, bertet - ip " → zarf fiil ekleri

 B) "kılın - ç  → fiilden isim yapım eki

 D) "toki - (y)ur " → 3. tekil kişi geniş zaman eki

 E) "tınlıglar - (a)g  → belirtme durum eki
(Cevap C)

11. A) göz - ke  → yönelme eki

 B) til - in - din  → ayrılma eki

 C) edep - ler  → çoğul eki

 D) tur - up  → zarf-fiil eki
(Cevap E)

12. Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman ekleri şun-
lardır: "-ısar / -(y)a / (y)acak / -sa gerek."

 (B) seçeneğinde "kal-ısar / al - ısar" gelecek zaman 
ile çekimlenmiş fiillerdir.

(Cevap B)

7. Parçada geçen I, II, III ve IV. cümleler doğrudur. Hem 
Kül Tigin yazıtını hem de Bilge Kağan yazıtını, taş 
üzerine kazıyarak yazan Kül Tigin’in yeğeni Yollug 
Tigin’dir. Tonyukuk Yazıtını Tonyukuk’un kendisi dik-
tirmiştir.

(Cevap E)

8. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lugatit 
Türk, Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu ka-
nıtlamak amacıyla hazırlanmış bir sözlüktür. Eserde 
7500 Arapça sözcüğün Türkçe karşılığı verilmiştir. 
Bu yüzden hem Arapça hem de Türkçe olarak kale-
me alınmıştır.

(Cevap B)
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15. I. yet     -     enek     -     li
      Fiil k.

              

Fiilden
isim

yapan ek    

İsimden
isim

yapan ek

 II. ön     –     em     –     li
     İsim k.

             

İsimden
isim

yapan ek   

İsimden
isim

yapan ek

 IV. yasa     –     k     –     lı
      İsim k.

               

İsimden
isim

yapan ek   

İsimden
isim

yapan ek

 V. kan   –     a     –     t     –     ma – sı – y – la
     İsim k.

           

İsimden
fiil yapan

ek  

Fiilden
fiil yapan

ek   

Fiilden
isim yapan

ek

 III. ölç     –     ü     –     lerinden
      Fiil k.      

             

Fiilden
isim yapan

ek

 sözcüğünde bir tane yapım eki vardır.
(Cevap C)

14. Bu        çılgın        uyanış        → Sıfat tamlaması

    

İşaret
(belirtme)

sıfatı  

Niteleme
sıfatı

    

İsim

 ay ışığından → Belirtisiz isim tamlaması

 hıncı       zamanın → Belirtili isim tamlaması
      Tamlanan     Tamlanan

 Renk   ve   büyüsüyle   bakışlarının →
 Tamlanan       Tamlanan        Tamlayan         

Belirtili isim
tamlaması

 "altın uçurum" belirtili isim tamlaması değil sıfat tam-
lamasıdır.

(Cevap C)

17. seyirederken > seyrederken → ünlü düşmesi

 küçük-cük > küçücük → ünsüz düşmesi

 aydınlandık-ını > aydınlığını → ünsüz yumuşaması

 fark et-dim > fark ettim → ünsüz benzeşmesi

 Verilen cümlede “ünlü daralması” yoktur.
(Cevap C)

13. A) aç - mak  → isim - fiil

 C) gel - üp  → zarf - fiil

 D) aç - ıp  → zarf - fiil

 E) kal - an  → sıfat - fiil
(Cevap B)

18. Türkçe |ş| nin asli olduğunu, Çuvaşça ve Moğolca-
daki |l| nin ise bu asli sesten türediğini savunan gö-
rüş “Lambdasizm (l’leşme)” dir.

 Rotasizm (r’leşme): Türkçe |z| nin asli olduğunu, Çu-
vaşça ve Moğolcadaki |r| nin ise bu asli sesten türe-
diğini savunan görüştür.

 Zetasizm (z’leşme): Çuvaşça ve Moğolca |r| nin as-
li olduğunu, Türkçe |z| nin ise bu asli sesten türedi-
ğini savunan görüştür.

 Sigmatizm (ş’leşme): Çuvaşça ve Moğolca |l| nin as-
li sesten türediğini savunan görüştür.

 Ötümlüleşme: Ötümsüz ünsüzlerin benzetme yoluy-
la ötümlüleşme olayıdır.

 “t- > d-   ,   k- > g-   ,   ç- > c” olması gibi
(Cevap B)

16. Battal Gazi Destanı: Özne

 VIII. yüzyılda başlayıp İstanbul’un Fatih Sultan Meh-
met tarafından fethine kadar beş yüz yıl devam et-
miş, önce Arap - Bizans sonra Türk - Bizans müca-
delesinin atmosferi içinde doğmuş, yüzyıllar içinde 
olgunlaşmış ve nihayet XV - XVI. yüzyıllarda ancak 
yazıya geçirilmiş bir destandır.: Yüklem

 Türk - Bizans mücadelesinin atmosferi içi: Zincirle-
me isim tamlaması

 beş yüz yıl: Sıfat tamlaması

        İs
im

    Sa
yı

 s
ıfa

tı
Be

lir
tm

e 
sı

fa
t

       

 Battal Gazi Destanı: Belirtisiz İsim Tamlaması

  ty  tn

 Verilen cümle, yükleminde birçok sıfat fiil bulunma-
sından dolayı yapısı bakımından “Girişik Bileşik” bir 
cümledir.

(Cevap E)
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19. 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)

20. 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)

21. Orta oyunu sırayla mukaddime, muhavere, fasıl ve 
bitiş bölümlerinden oluşur. Tuluat bir tiyatro çeşidi ol-
duğu için bu şık doğrudan elenmelidir. Parçada an-
latılan söz konusu bölüm ise fasıl (oyun) bölümüdür.

 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) daya-
lıdır. Yazılı bir metne bağlı kalınmaz. Seyircilerle çev-
rilmiş bir alanda oynanır. En önemli kişileri Kavuklu 
ve Pişekar‘dır. Yanlış anlamalar, şive taklitleri söz 
oyunları, hazır cevaplık başlıca güldürü ögeleridir.

 Ortaoyununun Özellikleri:

 • Bu oyun türü halkın ortak malıdır yani anonimdir.

 • 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)

22. 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 ka-
lıba girip çıkan, Kavukluya öğüt verip ne yapması ge-
rektiğini söyleyen, bilgiçlik taslayan ve oyunu yön-
lendiren kişidir.

(Cevap D)

23. 
  
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 bölümdür. 
“kavuştak” ise türküde nakarat kısımları demektir.

(Cevap D)

24. Pertev Naili Baratov’ın Eserleri:

 • Köroğlu Destanı

 • Folklor ve Edebiyat I ve II

 • Bey Böyrek Hikayesine Ait Metinler

 • Halk Edebiyatı Dersleri

 • İzahlı Halk Şiiri Antolojisi

 • Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği

 “Türk Edebiyatına Giriş” Şükrü Elçin’in dir.
(Cevap B)
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27. Parçada sözü edilen sanatçı “Abdurrahim Karakoç” 
tur. Şair “Mihriban” adlı şiiriyle geniş kesimler tara-
fından tanınmış ve sevilmiştir. Çağdaş şairlerimizden 
olan şair “Bahaeddin Karakoç” ile kardeştir.

(Cevap A)

25. Soruda verilen öncüller aşık edebiyatı nazım şekli 
olan “koşma”nın özellikleridir.

 “Divan ve Satranç” halk edebiyatının aruzla yazılan 
nazım şekillerindendir.  “Destan” nazım şeklinde dört-
lük sayısında sınırlandırma yoktur. “Varsağı” ise 8’li 
hece ölçüsü ile yazılır.

(Cevap C)

26. Kadı Burhanettin’in Eserleri şunlardır:

 • Divan

 • İksirüs-Saadat fi-Esraril-İbadat

 • Tercihu’t-Tavzih

 “Feleknâme” adlı eser Gülşehri’ye aittir. Diğer seçe-
neklerdeki eşleştirmelerde bir yanlışlık yoktur.

(Cevap D)

28. Koşma ile aynı konuyu işleyip, ezgisi, dörtlük sayısı 
ve ölçüsü bakımından koşmadan ayrılan nazım şek-
li “semai”dir.

(Cevap E)

29. Dört veya beşten fazla mısra ile kurulan manilere düz 
mani değil, yedekli veya artık mani denir. Yedekli ve-
ya artık mani düz manilere aynı konuda, aynı ölçü-
de iki dize eklenmesiyle oluşur.

(Cevap B)

30. Stith Thompson’a ait olan masal tipi asıl halk masal-
larıdır. Stith Thompson’un sınıflaması Aarne’nin ve-
fatından sonra bu sınıflama 10’a yakın ülkenin ma-
sallarına uygulanmıştır. Sınıflamanın geniş kitlelere 
ulaşmasında Oscar Hackman’ın rolü büyük olmuş-
tur.

 Thompson tip katalogunu hazırlarken Wolfram Eber-
hard ve Pertev Naili Boratav’ın birlikte hazırladıkları 
Typen türkischer Volksmärchen (TTV) tip katalogun-
dan da yararlanmıştır. Bu eserin yayımlandığı gün-
den bu yana Türkiye’de masal:

 I. HAYVAN MASALLARI...............(1 - 299)
 1 - 99: Vahşi Hayvanlar

 100 - 149: Vahşi Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar

 150 - 199: İnsan ve Vahşi Hayvanlar

 200 - 219: Evcil Hayvanlar

 220 - 249: Kuşlar 

 250 - 274: Balıklar

 275 - 299: Öbür Hayvanlar ve Nesneler.

 II. ASIL HALK. MASALLARI............(300-1199)
 A. Sihir Masalları...................................(300-749)

 Tabiatüstü Rakip

 300 - 399: Devin Yenilişi

 400 - 459: Tabiatüstü veya Sihirli KocaKarı veya Öbür 
Akrabalar

 460 - 499: Tabiatüstü Görevler

 500 - 599: Tabiatüstü Yardımcılar

 560 - 699: Sihirli .Nesneler

 700 - 749: Öbür Tabiatüstü Masallar

 olmak üzere sınıflandırılmaktadır.
(Cevap B)
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31. İştikak, aynı kökten türemiş iki veya daha fazla söz-
cüğün aynı ibare içinde kullanılmasıdır. B seçene-
ğinde geçen beyitte yer alan “safi, sufi, safa ve mu-
saffa” sözcükleri aynı kökün türevleri oldukları için 
“iştikak” sanatına örnek olarak gösterilebilir.

(Cevap B)

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

 Dörtlüklerle kurulan nazım şekilleri: Rubai, tuyug, mu-
rabba, 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)

32. Parçada söz konusu olan eser Nefi’nin Siham-ı Ka-
za adlı yapıtıdır. Bunun yanında Nefi’nin Türkçe ve 
Farsça birer Divan’ı bulunmaktadır. Ayrıca Sohbet-ül 
Esmar, Enüs-ül Kalb Fuzuli’ye, Harname Şeyhi’ye, 
Müzanül’ül Evzan Ali Şir Nevai’ye ait bir eserdir.

(Cevap C)

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 kaynakla-
rı 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. 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. Muhammed, peygamber-
lik kendisine verilmeden önce doğumundan itibaren, 
hatta Hz. Adem’den önce de peygamber olarak ka-
bul edilmiş; Hz. Peygamber’in pek çok mucizesinden 
abartılı bir şekilde bahsedilmek suretiyle beşerî yö-
nü göz ardı edilmiş ve beşerüstü bir peygamber an-
layışı 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)
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36. Parçada özellikleri verilen eser Atabetü’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)

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

(Cevap B)

37. Verilen beyitin vezin kalıbı;

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

(Cevap D)

39. 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)

41. 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 küt-
leler yığdırıp ateşlettiği, demir erimeye başlayınca 
üzerine erimiş bakır döktürerek aşılması mümkün ol-
mayan bir set yaptığı belirtilir (el-Kehf 18/83-98). Zül-
karneyn’in ilk adının İskender (İskender-i Zülkarneyn) 
olması dolayısıyla Sedd-i İskender diye anılan bu 
seddin yapılışı, Türk edebiyatında İskendernâme adı-
nı taşıyan eserlerde anlatılmıştır. Set hakkında tef-
sirler, tarih kaynakları ve bazı edebî eserlerde efsa-
ne ile karışık pek çok rivayet mevcuttur.

(Cevap B)

40. “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)

42. Ali Şir Nevai’nin söz konusu eserlerini topladığı ya-
pıt, “Haza’inü’l Me’âni” dir. Dört divanda yer alan bü-
tün şiirleriyle son şiirlerinin birlikte harmanlanmasın-
dan meydana gelen son divanına vermiş olduğu ad-
dır.

(Cevap A)
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43. 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)

44. 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)

45. Parçada hakkında bilgi verilen sanatçı Ahmet Mithat 
Efendi’dir. Yazı makinesi olarak da bilinen sanatçı-
nın 200’den fazla eseri vardır. Hayatını halka ilim öğ-
retmeye adamıştır. Romantizmden etkilenmiştir. Es-
rar-ı Cinayet, Dürdane Hanım, Jön Türkler, Müşehe-
dât Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarından bazıları-
dır. “Bir Ölünün Defteri” adlı eser Servet-i Fünun sa-
natçısı Halit Ziya Uşaklıgil’e ait bir romandır.

(Cevap D)

46. “İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Kor-
ku ve Yakarış, İns, Yaşamak” adlı eserler Cahit Za-
rifoğlu’na aittir.

(Cevap A)

47. İyi – kötü kavramları, edebiyatın her döneminde var-
lığını koruyan kavramlardır. Destandan hikayeye, 
hikâyeden mesneviye, mesneviden romana kadar 
bütün olay metinlerinde kendine yer bulmuştur. An-
cak, Klasik-modern, eski-yeni, alaylı-mektepli, ala-
turka-alafranga kavramları Tanzimat’tan sonra ede-
biyatımızda görülmeye başlar.

(Cevap C)

48. Parçada 1905-1983 yılları arasında yaşamış olan 
Türk edebiyatının en büyük şairlerinden olan Necip 
Fazıl Kısakürek anlatılmaktadır.

(Cevap B)
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51. Söz konusu eser Namık Kemal’in kaleme aldığı Gül-
nihal adlı eserdir.

(Cevap D)

52. Halide Nusret Zorlutuna’nın Benim Küçük Dostları-
mı, Nahit Nafiz Edgüer’in ise Atatürk’ten Anılar adlı 
eserleri çocuklar için yazılmış ilk anı eserleridir.

(Cevap C)

54. Güncel olayların güzel bir üslupla kanıtlama gereği 
duymadan yazıldığı gazete yazılarına “fıkra” denir.

 Edebiyatımızdaki fıkra türünde yazılmış eserler şun-
lardır:

 • Ahmet Rasim’in Şehir Mektupları, Eşkal-i Zaman 
Muharrir

 • Ahmet Haşim’in Bize Göre, Gurabahane-i Lakla-
kan

 • Refik Halit Karay’ın Bir Avuç Saçma, Bir İçim Su, 
Ay Peşinde

 • Ziya Osman Saba’nın Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, 
Gün Doğmadan

(Cevap D)

53. Söz konusu eser Y. Kadri’nin Ankara (1934) adlı ese-
ridir. Üç ayrı bölümden oluşan eser Ankara I, II, III’tür. 
I. bölümde Milli mücade yılları Ankarası, II. bölüm 
hürriyet yıllarının Ankarası, III. bölüm ise aydın genç-
ler yetiştirmek üzerine durulmuştur.

(Cevap C)

49. Parçada tanıtılan 1875 – 1957 yılları arasında yaşa-
mış ve özellikle “Kavgalarım” ve “Edebiyat ve Hukuk” 
adlı eserleriyle tanınan Hüseyin Cahit Yalçın’dır.

(Cevap E)

50. Faruk Nafiz’in “Çoban Çeşmesi” adlı şiiri edebiyat ta-
rihimizde Memleket Edebiyatı Akımı’nı başlatan eser 
olarak kabul edilir. “Memleket Edebiyatı” anlayışı “Beş 
Heceliler”le başlar. Beş Heceliler’in en büyük şairi de 
Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. (A), (B) ve (E) şıklarındaki 
eserler Faruk Nafiz Çamlıbel’e aittir. Memleketi an-
lattığı ilk eseri de “Çoban Çeşmesi”dir.

(Cevap E)
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55. I, II, IV ve V. eser ve içerikleri doğrudur. III. eser Ye-
şil Gece olarak yanlış verilmiştir. Söz konusu eser 
Reşat Nuri Güntekin’in Damga adlı eseridir. Yeşil Ge-
ce yine R.Nuri Güntekin’e aittir ve idealist Şahin Öğ-
retmenin serüvenlerini anlatır.

(Cevap C)

56. Parçada sözü edilen grup Fecriati’dir. Ahmet Haşim, 
Aka Gündüz, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu, M. Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Ce-
lal Sahir, Faik Ali söz konusu grubun sanatçılarıdır. 
Ziya Gökalp ise Millî Edebiyat Dönemi sanatçıların-
dandır.

(Cevap E)

59. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen eserler öykü tü-
ründeyken, Saray ve Ötesi, Kırk Yıl, Bir Acı Hikâye 
anı türüne örnektir.

(Cevap A)

58. Verilen şiir Ziya Osman Saba’nın yazdığı bir “sone” 
dir. Sone iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik 
bir nazım şeklidir. Türk şairleri sonenin kafiye örgü-
sünde serbest hareket etmişlerdir.

(Cevap E)

57. Pasifik Günleri → Nazlı Eray → Roman

 Kumral Ada → Buket Uzuner → Roman

 Gece → Bilge Karasu → Roman

 Troya’da Ölüm Vardı → Bilge Karasu → Hikaye

 Sevgili Arsız Ölüm → Latife Tekin → Roman
(Cevap E)

60. Muazzez - Kuyucaklı Yusuf → Sabahattin Ali
 İflahsızın Yusuf - Bereketli Topraklar üzerinde → Or-

han Kemal
 Kara Bayram - Yılanların Öcü → Fakir Baykurt
 Cehennem Yüzbaşı Cemil - Yorgun Savaşçı → Ke-

mal Tahir
 “Abi Ağa” karakteri Yaşar Kemal’in “İnce Memet” ad-

lı romanında yer alır.
(Cevap D)
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62. Realist sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belge-
ye dayanır. Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişi-
liklerini gizlemişler, toplumu ve insanı bilim adamı 
nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıt-
mışlardır. Realizm konuları gerçek yaşamdan alındı-
ğından, olağanüstü olay ve kişilere yer verilmez. Olay 
ve kişiler, günlük yaşamda yaşanma ya da görülme 
olasılığı olan nitelikler taşır. Bunlar yapıtlarda ayna 
ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır. Örnek par-
çada da yazarın günlük yaşam içerisindeki gözlem-
lerini yansıttığı görülmektedir.

(Cevap E)

64. I. Öğrencinin verdiği cevap onun bilgi düzeyinde bir 
öğrenme gerçekleştirdiğini göstermektedir. I. Cevap 
roman ile ilgili ezber düzeyinde bir öğrenmeyi yan-
sıtmaktadır. II. Cevap öğrencinin romana ilişkin göz-
lemlerinden öte çıkarımlarını içermektedir. Öğrenci 
bu cevapla romanı konu özellikleri açısından incele-
miştir.

(Cevap D)

65. Okuduğunu anlama okuyucu ile yazar arasında me-
tin aracılığıyla karşılıklı bir etkileşim gerektiren kar-
maşık bir süreçtir. Okuduğunu anlama üzerine yapı-
lan araştırmalar, metinleri anlama yeteneğinin sade-
ce bireyin dil bilgisine değil, aynı zamanda çeşitli ko-
nulardaki genel bilgi birikimine bağlı olduğunu gös-
termiştir. Okuduğunu anlama sürecinde, önceden 
edinilmiş ve zihinde hazır bekleyen depolanmış bil-
gilerin oynadığı etkin rol araştırmacılar tarafından 
fark edilmiş ve çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. 
Araştırma bulguları yeni öğrenilecek bilgiyle veya 
okunacak metinle ilgili ön bilgilere sahip olmanın met-
nin anlaşılmasındaki etkililiğini destekler niteliktedir. 
Okuma sürecinde önceden edinilen bilgilerin önem 
ve gerekliliği şema kuramıyla açıklanabilmektedir. 
Birçok araştırma, insanların metinlerdeki bilgileri na-
sıl anlayıp hatırladıkları sorusuna yanıt bulmak için 
yapılmıştır. Bu çalışmaların ışığında şema olarak ad-
landırılan bir yapıdan bahsedilmiştir.

(Cevap A)

61. Yansıtıcı düşünme becerisi Türk Dili ve Edebiyat Der-
si Öğretim Programı’nda yer alan becerilerden değil-
dir.

 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ile dört 
temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırıl-
ması hedeflenen yeterlilik ve beceriler şunlardır:

 • Bilgi Okuryazarlığı

 • Eleştirel Düşünme

 • Görsel Okuryazarlık

 • İletişim ve İşbirliği

 • Medya Okuryazarlığı

 • Yaratıcı Düşünme
(Cevap C)

63. Verilen kazanımlardan “İletişim sürecini oluşturan 
ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler.” sadece 9. 
sınıfta işlenecektir.

(Cevap B)
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66. 10. sınıfta “anı” ünitesini işleyen öğretmen anıların 
hikaye ve roman türüne kaynaklık edebileceğini be-
lirtir. Ömer Seyfettin’in “Kaşağı”, “İlk Namaz”; Orhan 
Kemal’in “Sağ İç” gibi hikayeleri ve Peyami Safa’nın 
“Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanının anı türün-
den yararlanılarak yazıldığı üzerinde durur.

(Cevap D)

67. Öğrencilerin bir problem durumuna ilişkin özgürce fi-
kirler üretmelerini sağlamak için kullanılan teknikler-
den biri de beyin fırtınasıdır. Beyin fırtınası bazen 
olumsuz sorularla ele alınarak konuya zıt bir açıdan 
çözümler üretilmeye çalışılır. Bu tekniğe de ters be-
yin fırtınası denir. Bu teknikte ‘Toplumun ahlakı na-
sıl çökertilir?, Okullarda şiddeti nasıl Arttırabiliriz?’ gi-
bi konular tersinden ele alınarak fikir üretilir

(Cevap E)

68. Bir yazıyı okurken göz, satır üzerinde kayarak ilerle-
mez. Birbiri arkasına sıçramalar yaparak satırın bir 
parçasını görür. Her sıçramanın arkasından bir du-
raklama yapar, sonra yeni bir durum alarak satırın 
diğer parçasına geçer. Asıl okuma, bu sıçramalar-
dan sonra gözün belirli bir noktaya odaklandığı du-
raklama sırasında olur. İyi bir okuyucu için sıçrama-
lar, zayıf okuyuculara nazaran daha geniş bir mesa-
feye sahiptir. Bu yüzden, iyi okuyucularda durakla-
malar daha az olmaktadır. Göz, okurken kelimelere 
ne kadar aşina ise, bir sıçramada kavradığı alan da 
o kadar geniş olur. Göz, kelime klişelerine ve bunla-
rın muhtevalarına alışık olmadığı zaman, satır üze-
rinde ritmini bozan birtakım gerileme hareketleri ya-
par. Gerileme hareketleri çabuk okumayı ve okuna-
nı çabuk anlamayı güçleştirir. Sesli okumada satırın 
gözle kavranan parçası, seslendirilen kısımdan da-
ha uzundur.

(Cevap A)

69. 2017 yılında Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 
kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel 
Alan Yeterlikleri başlığı altında yer alan temel alan 
yeterlikleri şunlardır.

 1. Edebiyat alan bilgisi

 2. Dil ve anlatım alan bilgisi

 3. Türk dili ve edebiyatı

 4. Tutum ve değerler
(Cevap C)
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71. I. Şiir toplumsal gerçekçi anlayışla yazılmış bir şiir 
değildir.

 II. Şiirin orijinalinde bulunan yazım farklılıklarına do-
kunulmamalıdır.

 III. Şiirde görülen “herbiri” yazım hatası anında “her 
biri” olarak düzeltilmelidir.

 IV. Şiir Yahya Kemal’e ait bu şiir 1936 yılında yazıl-
mıştır. Yahya Kemal 1884 – 1958 yılları arasın-
da yaşamıştır. Buradan da şiirin 1923 sonrası ya-
zıldığı çıkarılabilir.

(Cevap E)

70. Masal ve Fabl ile ilgili eser Şeyhi’nin Harname’sidir. 
“har” farsça “eşek” demektir. Yazar olayları bir eşek 
üzerinden anlatır.

(Cevap A)

72. Verilen 3 öncülde Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğre-
tim Programı’nın özel amaçlarındandır.

(Cevap E)

73. “Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.” 
kazanımı doğrultusunda öğretmen aruz kalıplarına 
ve şiirde aruz ölçüsünü buldurmaya yönelik çalışma-
lara yer verilmez.

(Cevap B)

74. Performans ölçmede kullanılabilecek ve soruda ve-
rilen aracı puanlama anahtarlarıdır (cetvelleridir). Bir 
soruya verilmesi beklenen yanıtlardan ölçütler liste-
si hazırlanır ve listedeki yanıtların her birine kaç pu-
an verileceği belirlenerek puanlama cetveli oluşturu-
lur. Puanlama cetveli öğretmenlere kılavuzluk ede-
bilir ancak çeşitli nedenlerle (yanıtlayıcıyı tanıyor ol-
mak, dikkat eksikliği, ölçütlerin iyi tanımlanmamış ol-
ması vs.) puanlama yanlılıkları söz konusu olabilir.

(Cevap D)

75. Öğretmen yaptığı uygulama ile I. Yeni Şiiri’nin özel-
liklerini iş birliği içerisinde yapılandırmacı yaklaşım 
ve buluş yöntemleriyle öğrencilerine kavratmıştır. Uy-
gulamada düz anlatıma yer verilmemiştir. 

(Cevap D)
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  ÖĞRETMENLİĞİ
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1. Uygur Türkçesindeki “Balık taştın tarıgçılarag görür 
etti.” cümlesinin günümüz Türkçesine çevrilişi şu şe-
kildedir. “Şehir dışında çiftçileri görür idi.”

(Cevap C)

2. 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)

3. (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)

4. A) ufkun çizgisine kadar uzanan → sıfat-fiil grubu

 B) üzümle zeytini → Bağlama grubu

 C) bir hayat rahatlığıyla → Edat grubu

 E) hayret ettiği → Birleşik fiil grubu

 İsnat grubu: Birinci isim ögesinin iyelik üçüncü kişi 
eki aldığı, ikinci isim ögesinin ise yalın durumda bu-
lunduğu kelime grubudur.

 Örnek: yüzü beyaz
(Cevap D)

5. “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)

6. Eski Oğuz Türkçesi olarak ta adlandırılan Eski Ana-
dolu Türkçesi XIII. yüzyıldan başlayıp XV. yüzyılın 
sonuna kadar devam eden dönemi kapsamaktadır. 
Öncüllerde 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)

7. Orhun Türkçesinde "-lar, -gUn, An, (x)t" çoğul ekle-
ridir.

 ini(y) - gün  → çoğul eki

 bey - ler  → çoğul eki

 tarka(n) - t  → çoğul eki
(Cevap B)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
ÖĞRETMENLİĞİ
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9. 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 “büzüş-
me” yoktur.

(Cevap A)

8. A) çok - (fiil) ar (geniş zaman eki)

 B) ul - a  → isimden fiil yapım eki

 C) tın - lıg - lar  - ıg
                  çoğul    ilgi
                    eki      eki

 D) teri -  si   -  n
            iyelik   belirtme
             eki    durum eki

 E) a - (n) - ın  → araç durum eki
(Cevap C)

10. Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundaki diller şu şekil-
dedir:

 1. Türkçe

 2. Korece

 3. Tunguzca

 4. Japonca

 E seçeneğindeki “Ugorca” Ural-Altay dil ailesinin Ural 
kolundadır.

(Cevap E)

11. Parçada hakkında bilgi verilen eser

 Mukaddimetü’l-Edeb’tir. Bu eser; isimler, fiiller, harf-
ler ve dil bilgisi unsurları, isim çekimi ve fiil çekimi ol-
mak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Eserin 
bilinen yirmi nüshası bulunmaktadır. En önemlileri; 
Yozgat, Berlin, İstanbul Üniversitesi, Şuşter, Paris 
nüshalarıdır.

(Cevap B)

12. A) sak - ınç - ı  → iyelik eki

 B) at - ı - n  → belirtme eki

 C) kız - da  → bulunma eki

 E) men - in - g - din  → yönelme eki
(Cevap D)
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 kamaş-dır-arak > kamaştırarak → Ünsüz benzeşmesi

 Yüksek-l-en > yükselen → Ünsüz düşmesi

 stasyon > istasyon → Söz başında ünlü türemesi

 Verilen parçada ünsüz türemesi yoktur.
(Cevap D)

16. A seçeneği heyet-i-n-e

 B seçeneği yıl-ı-n-da

 C seçeneği kral-ı-n-ın

 E seçeneği taraf-ı(n)-dan

 D seçeneğindeki 1. çoğul iyelik eki ve belirtme duru-
mu eki almış ad yoktur.

(Cevap D)

13. A) dinle -(y)en  - ün → sıfat-fiil eki

 B) kıssalarun görklisi → isim tamlaması

 C) zarf fiil eki yoktur. "tat  -  lu  -  rak"
                 İ.K    İ.İ.Y.E  İ.İ.Y.E

 D) kendü → dönüşlülük zamiri

 E) "imdi / (şimdi) zaman zarfı
(Cevap C)

14. A) bulunğda → bulung - da  → bulunma durum eki

 C) könğülçe → köngül - çe  → eşitlik eki

 D) yadıltı → yad - ıl  → edilgenlik eki

 E) kolguçılar → kol - guçı  sıfat fiil eki

(Cevap B)

15. I. cümlenin yüklemi “Cumhuriyet Dönemi’nin çok
              tamlayan

 sevilen edebiyatçılarından biridir.”
   tamlanan

 II. cümle Dönemin en beğenilen şairleri arasındadır.
             tamlayan             sıfat fiil             tamlanan

 III. cümle “değişik kuşak ve görüşten birçok sanatçının
                           niteleme sıfatı             belgisiz   tamlayan
            sıfat

 IV. cümle Büyük bir üzüntüye yol açan ölüm
                 sıfat fiil grubundan oluşan sıfat

 V. cümlenin öznesi, tamlayanı sıfat tarafından nite-
lenmiş bir belirtili isim tamlamasından oluşmaktadır.

(Cevap E)
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23. Masallarda padişah aklın ve şansın sembolü değil-

dir. Padişah çocukların babası olarak görülür. Aklı, 
zekayı, şansı, başarıyı, iyiliği, küçük kardeş temsil 
eder.

(Cevap A)

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

(Cevap C)

25. 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 ya-
hut söylendiği varsayılan manzumelere verilen ad-
dır.

(Cevap E)

22. Kul Nesimi 16. Yüzyıl değil 17.yüzyıl Tekke ve Ta-
savvuf şairleri içerisinde yer alır. İyi bir eğitim gör-
müştür. Bektaşı tarikatına mensuptur. Şiirlerinde he-
ce ve aruz ölçüsünü kullanmıştır.

(Cevap A)

19. Dede Korkut Kitabı’nın tam adı “Kitab-ı Dedem Kor-
kut Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzhan” dır.

(Cevap B)

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

(Cevap D)

18. A seçeneği  yaz     -       ı        -          lı 

                 
İsim
kökü      

Fiilden
isim yapan ek  

İsimden
isim yapan ek

 B seçeneği  yakın     -      ıl     -           an 

                  
Fiil

kökü      
Fiilden

fiil yapan ek    
Fiilden

isim yapan ek

 D seçeneği  uz     -         a         -         k 

                 
İsim
kökü     

İsimden
fiil yapan ek    

Fiilden
isim yapan ek

 E seçeneği  et     -      ki       -         le     -    miştir

                
fiil

kökü    
Fiilden

isim yapan ek 
İsimden

fiil yapan ek

 C seçeneği  ayır     -       ı          -        lık

                 
Fiil

kökü    
Fiilden

isim yapan ek    
İsimden

isim yapan ek

 şeklinde olmalıydı
(Cevap C)

21. A, B, C, D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. 
E seçeneğinde ise “Şeyh Küşteri Meydanı” ifadesi 
Karagöz Hacivat oyununa aittir. Karagöz-Hacivat kuk-
lalarının oynatıldığı perdeye aynı zamanda “Şeyh 
Küşteri Meydanı” denir. Şeyh Küşteri, Karagözcülü-
ğün kurucusu kabul edilir.

(Cevap E)
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26. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler doğru-
dur.

 

çek er
dök er
ak ar

-k yarım kafiyedir.
-er rediftir

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

(Cevap B)

27. 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 zo-
runda 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)

29. Genç Osman Destanı, Âşık Ömer’in değil; Kayıkçı 
Kul Mustafa’nındır. Eser bilinen yapma destanları-
mız arasındadır.

(Cevap E)

28. Hakkında bilgi verilen sanatçı 19. yüzyıl aşıklarından 
Bayburtlu Zihni’dir.

(Cevap B)

30. Kurucusu Julius Krohn olan halk bilimi kuramı “Tari-
hi-Coğrafi Fin Kuramı” dır Finlandiya başta olmak 
üzere Danimarla, İzlanda, Norveç ve İsveç gibi dev-
letlerden oluşan İskandinav ülkelerindeki geçmişi ve 
gelişme çizgisiyle yakından ilgilidir.

(Cevap D)

31. 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 deği-
şik kişilerin varlığı ve bunların birbirine karıştırıldığı 
da söz konusudur.

(Cevap B)

32. 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)
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38. 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)

33. Surnâme: Şehzadelerin sünnet düğünleri ve “kadın 
sultan”ların düğün törenleriyle ilgili eserlerdir. Bir şeh-
rin güzelliklerinin anlatıldığı eserlere “şehrengiz” de-
nir.

(Cevap E)

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

(Cevap A)

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

(Cevap E)

37. 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)

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

(Cevap E)

36. 

 

Gamze-i dil ber ki çeşm-i mestine nâz öğretür
(–) (–)

fâ i lâ tün     fâ   i   lâ tün  fâ  i  lâ  tün   fâ î lün

 fâ fâ fâi i ilâ lâ lâtün tün tün fâ î lün

Sanki bir sayyâd-ı mâhirdür ki sehbaz öğretür

 1. dizede (i) hecelerinde imâle yapılmıştır.
(Cevap C)

40. 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)
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42. 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 şek-
li şöyledir:

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

(Cevap D)

43. Tanzimat Dönemi'nde çeşitli konularda tartışmalar 
yaşanmıştır. Bu tartışmaları şu şekilde sıralayabili-
riz:

 Şinasi – Sait Bey → Bazı tamlamaların yazımı üze-
rine

 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)

44. “Nazmi Ziya” adlı eser Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
monografi türünde yazdığı eseridir. Bedri Rahmi 
Eyupoğlu bu eserinde hocası, Nazmi Ziya Güran üze-
rinde akademik çalışma yapmıştır. 

(Cevap D)

46. 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)

47. 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 an-
latılır.

(Cevap A)

45. Türk edebiyatında Terza rimayı ilk kez Tevfik Fikret 
“Şehrayin” şiirinde denemiştir. İtalyan Edebiyatı’na 
özgü bir nazım biçimidir. Üçer mısralık üç bende ve 
sonda yer alab tek mıstadan oluşur. Uyak düzeni 
aba, bcb, cdc, d biçimindedir, uyak düzeni düşük uyak 
düzeni diye adlandırılır.

(Cevap E)

41. II. Klâsik Dönem: XVII. yüzyıl başlarından XIX. yüz-
yılın ikinci yarısına kadar devam eder. İran edebiya-
tındaki üslup farklılaşmasının etkisiyle özellikle şiir-
de yoğun olarak yeniden bu edebiyatın etkisi altına 
girildiği 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)
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48. 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 Ce-
lal Bey, Mazlum Paşazade Memduh Faik Bey, Niğ-
deli Deli Hikmet Bey, Namık Kemal Bey, Mustafa Re-
fik Bey.

(Cevap B)

49. Soruda verilen şiir hakkındaki görüş Ahmet Haşim’in 
Piyale adlı şiir kitabının başında yayımladığı “Şiir 
Hakkında Bazı Mülahazalar” makalesinden alınmış-
tır.

(Cevap C)

50. Latifey-i Rivayet, 1870 yılında Ahmet Mithat Efen-
di’nin yayımladığı ve Avrupa tarzı Türk hikâyeciliği-
nin başlangıcı olarak kabul edilen eser toplam 28 
hikâyeden oluşmaktadır.

(Cevap B)

51. A, C, D ve E seçeneklerindeki ifadeler doğrudur. B 
seçeneğinde geçen “Tanzimat romanı için” kullanı-
lan ifade doğru; Servetifünun için kullanılan ifade yan-
lıştır. Servetifünun romanları genelde bireysel konu-
lar işlemiştir.

(Cevap B)

53. 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)

52. 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 tab-
losunu Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde anlatır.

(Cevap B)

55. 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)

54. Nehir romanları bir kişinin, bir toplumun hayatındaki 
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.

 Esrar-ı Cinayat → Ahmet Mithat’ın yazdığı polisiye 
roman örneğidir.

 Bozkurtlar, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor 
→ Nihal Atsız’ın kaleme aldığı nehir roman örnekle-
ridir.

(Cevap B)
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56. 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)

57. 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 olma-
lıydı.

(Cevap A)

58. Parçada anlatılan topluluk “Toplumsal Gerçekçiler” 
dir. Ece Ayhan “İkinci Yeni Hareketi” içerisinde yer al-
dığı için boşluğa getirilemez.

(Cevap E)

59. Hikâyelerde “Serim, düğüm, çözüm” bölümü sadece 
“Maupassant tarzı” hikâyede görülür. Edebiyatımız 
da “Maupassant tarzı” hikâyenin temsilcisi Ömer Sey-
fettin’dir.

(Cevap E)

60. 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)

62. Yazarın ıstırap veren temler yardımıyla (ölüm, has-
talık, ayrılık) okuyucunun duygularını harekete getir-
mesinden doğan duygu tonuna patetik denir. 

(Cevap B)

61. 12. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde “şiir” ünite-
sinde saf şiir örnekleri Necip Fazıl Kısakürek, Ziya 
Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip 
Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi, Beh-
çet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sedat Umran 
gibi şairlerden seçilir.

(Cevap B)

63. Mithat Cemal Kuntay’ın yazmış olduğu Üç İstanbul 
roman türünde verilen bir eserdir.

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

(Cevap C)

64. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının 
özel amaçları şunlardır: 

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için 
önemini kavramaları, 

 • Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin incelikleri-
ni, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği deği-
şim ve gelişimi tanımaları,

 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, ma-
nevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anla-
maları,

 • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejileri-
ni doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili ileti-
şimciler olmaları,

 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleş-
tirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma 
alışkanlığı kazanmaları, 

 • Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soru-
ları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgu-
larını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmele-
ri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.

(Cevap E)

66. Metinde verilen bilgiler “Öğrenmeyi öğrenme” yetkin-
liği ile ilgilidir.

 “Bireyin kendi öğrenme eylemi, bilgi yönetimi, öğren-
menin peşine düşme” Öğrenmeyi öğrenme yetkinli-
ğinin alanı içinde yer alır.

(Cevap E)

68. 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 C)

67. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şun-
lardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımse-
verlik

(Cevap D)
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73. 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)

72. Bağımsız Değişken: Araştırmada etkisi incelenen, 
yani etkileyen değişkendir. “Neden” değişkeni de de-
nilebilir.

 Bağımlı Değişken: Araştırmada etkilenen değişken-
dir. “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)

74. Birinci metin şiir, ikincisi de onun açıklamasıdır.  İkin-
ci metnin şiir olmaması, şiir geleneğindeki farklılıkla-
rı karşılaştırmasını engeller.

(Cevap E)

75. A) Sabahtan uğradım ben bir fidana (Sevgili fidana 
benzetilmiş.)

 B) Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine (Ke-
limeler ülkeye benzetilmiş.)

 D) Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi (Tekrir sa-
natı var.)

 E) “bağlar” sözcükleriyle cinas yapılmıştır.
(Cevap C)

69. 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)

70. Esma Öğretmenin öğrencilerine eser sanatçı eşleş-
tirmelerini öğretirken yararlandığı bellek destekleyi-
ci yöntem anahtar sözcük yöntemidir. Eklemlemenin 
mümkün olmadığı durumlarda bellek destekleyici 
ipuçları, içerikle doğal olarak varolmayan ilişkileri ku-
rarak kodlamaya yardımcı olurlar. Bir başka deyişle 
doğal bağlantının varolmadığı durumlarda, çağrışım-
lar oluşturarak bağlantı yaratırlar. Anahtar sözcük 
yönteminde de tanıdık olmayan kelimeler tanıdık ke-
limelere benzetilir.

(Cevap B)

71. Romantizm sanatçıları akıl ve sağduyunun karşısı-
na duygu, coşku ve hayali koymuştur. İnsan doğası-
nı 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)
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yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
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1. Bir sav örneği olan cümlelerin günümüz karşılığı 
“Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz gelir.” şek-
lindedir.

 Buna göre,
 Yıgaç → ağaç → isim

 yel → rüzgâr → isim

 tegir → değer → fiil

 körklüg → güzel → sıfat

 kişige → kişiye → yönelme eki alan isim
(Cevap B)

3. Sutralar, Buda vaazlarını konu alan eserlere denir. 
Bu türden metinlere Uygur Türkçesinde “sudur” ya 
da “nam sudur” gibi isimler de verilmektedir. Budist 
Uygurlardan kalan en önemli ve en kapsamlı sutra-
lar şunlardır.

 • Altun Yaruk

 • Kuan-şi-im Pusar

 • Sekiz Yükmek

 • Vimalakirtinirdesutra

 • Beyaz Lotus Cemiyeti Sutrası

 • Prajnaparamita

 • Yitiken Sudur

 • Hsin Tozin Ukutdaçı nom

 • İnsadı Sudur

 • “İki Yıltız Nom” adlı eser Maniheist bir eserdir.
(Cevap D)

4. Türk dilinin bugüne kadarki tarihlendirilmiş en eski 
yazıtı, VII. yüzyıla ait olan Çoyren Yazıtı’dır. Balbal 
olarak dikilmiştir. İlteriş Kağan’a bağlı bir elçiden bah-
sedilmiştir.

(Cevap A)

2. Eklemeli (bağlantılı ve kaynaştıran) diller, sözcüklerin 
başına ya da sonuna ekler getirilerek ve yeni sözcük-
ler türetilerek oluşturulan diller bu gruba girer. Türkçe, 
Macarca, Fince, Moğolca, Japonca, Korece, Fince...

 “Tibetçe” ise Çince ve Vietnam dilleri ile yalınlayan 
(tek heceli/analitik) diller grubunda yer alır.

(Cevap E)

6. Parçada sözü edilen eserin orjinal adı “Codex Cu-
maniscus” tür. Türkçede Kodeks Kumanikus olarak 
tanınmaktadır. Sözlük ve metinler derlemesi sayıla-
bilecek eserin adı Latincedir ve “Kumanların el kita-
bı” anlamına gelmektedir. “Kuman” kelimesi Batılılar 
tarafından Kıpçaklar için kullanılmıştır.

(Cevap B)

7. (A) ed - gü  → isimden isim yapım eki

 (B) kat - ıg  → fiilden isim yapım eki

 (C) tug - sık  → sıfat fiil; ka  → yönelme eki

 (D) orta - sı  → iyelik eki; maru  → yön gösterme eki

 (E) iç - re  → yön gösterme eki; ki  → aidiyet eki
(Cevap C)

5. Zeki Veledi Togan 1914 yılında Kutadgu Bilig’in Fer-
gana Nüshası’nı bir makaleyle bilim dünyasına tanıt-
mıştı.

 Reşit Rahmeti Arat 1947 yılında Kutadgu Bilig’in üç 
nüshasınnın karşılaştırmalı metnini yayımlamıştır.

 Ahmet Bican Ercilasun 1984 yılında Kutadgu Bilig’in 
sadece dilbilgisi açısından incelemesini yapmıştır.

 Agop Dilaçar da Kutadgu Bilig üzerine çalışması bu-
lunan bir bilim insanıdır.

 Talat Tekin 1989 yılında Divanu Lügati’t-Türk’te yer 
alan manzum parçaları incelemiştir.

(Cevap C)
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12. E seçeneğindeki sözcükte “i” ünsüzü “ı” ünsüzüne 
dönmüştür. Buna ünlü kalınlaşması denir. 

(Cevap E)

13. Farsça, Ermenice, Hintçe, Tacikçe Hint-Avrupa dil ai-
lesinin Asya koluna ait dillerdir.

 Arapça ise “Hami-Sami” dil ailesine mensup dildir.
(Cevap E)

16. I. sözcük → yet – iş – kin
               fiil kökü

 III. sözcük → ol – anak – sız – dır
                fiil kökü

 IV. sözcük → bil – iş – sel
                fiil kökü

 V. sözcük → tut – ar – sız – lık
               fiil kökü

 II. sözcük → sağ – lık(ğ) – a
               isim kökü

(Cevap B)

14. I. cümlenin yüklemi “parlak bir suluboya levhası gi-
biydi.” Edatlar tek başlarına öge olamaz, kendilerin-
den önceki sözcüklerle birlikte bir edat grubu oluştu-
rur.

 “Saf ve mavi bir gökyüzü, çiçekli ağaçlar ve cıvılda-
yan kuşlar” (Özne)

 “vardı” (yüklem)

 II. cümlede, “saf ve mavi bir gökyüzü”: Özne çiçekli 
ağaçlar ve cıvıldayan kuşlar “vardı”: yüklemdir.

 III. cümlenin öznesi
 “Pencerenin önündeki koltukta oturan kişi” dir.
       İsim Tamlaması              sıfat-fiil

 V. cümlenin öznesi “Sönmüş gözlerinin bulanıklığı” 
dır.                sıfat  belirtili isim t.

 IV. cümlenin öge dizilişi şu şekildedir.

 “Koltuğun kenarından sarkan kolu” → özne

 “perdenin yanındaydı” → yüklemdir.
(Cevap D)

15. Seçeneklerde verilen dönemler tarihi gelişim içeri-
sinde şu şekilde sıralanmaktadır:

 Eski Türkçe   (6. yy. – 10. yy.)

 Karahanlı Türkçesi (11.yy. – 12. yy)

 Eski Anadolu Türkçesi (13.yy. 14. yy.)

 Osmanlı Türkçesi 15.yy. – 19. yy.)

 Türkiye Türkçesi(20. yy.-…)

 Verilen bilgiler XIII. Ve XIV. Yüzyılları kapsadığı için 
doğru seçenek Eski Anadolu Türkçesidir.

(Cevap C)

8. (A) yigit - lik - ni  → belirtme durumu

 (B) Tüpi - (tipi)

 (C) tirig - lik → isimden isim yapım eki

 (D) kanı- (hani)

 (E) men- (ben)
(Cevap A)

9. (A) “atlas - ıla ” → vasıta durumu

 (B) “sevin - in ” → dönüşlülük eki

 (C) “oluk - un ” → ilgi eki

 (D) “Gör - incek ” → zarf - fiil eki

 (E) “yap - ıl ” → edilgenlik eki
(Cevap C)

11. Schott Altay dilleri için en önemli özelliklerinden biri 
olan

 Türkçe “z” = Çuvaşça “r”

 Türkçe “ş” = Çuvaşça “l” ses denkliğni ortaya koy-
muştur.

(Cevap D)

10. (A) it - (i)n  → dönüşlülük eki

 (B) “yagı bol - → (Düşman olmak)

 (C) urug - sıra - t  → ettirgenlik eki

 (D) ti - r ermiş  → geniş zamanın rivayeti

 (E) Parçada ilgi eki yoktur.
(Cevap E)
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22. “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 
edebiyatımızın ortak ürünleri arasında yer alır. Dinî-ta-
savvufi ve din dışı konularda örneklerine rastlanır.

(Cevap E)

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

(Cevap E)

18. devir - im > devrim – ünlü düşmesi

 aç - dı > açtı – ünsüz benzeşmesi
(Cevap E)

17. A) mis gibi → Edat grubu

 B) teneffüs et → Birleşik fiil grubu

 D) güya sonunda mutlu bir ahirete varacağında şüp-
he olmayan → Sıfat fiil grubu

 E) güzel ışıklarına ve ahiretimizi → Bağlama grubu

 C) Sayı grubu: Büyük sayı ile küçük sayının bir ara-
ya gelmesiyle oluşan kelime grubundadır.

 Örnek: yirmi beş
(Cevap C)

19. Derlemelerde kaynak kişiyle resmî değil, samimi bir 
ilişki içinde olunmalıdır. Soru-cevaptan çok karşılık-
lı sohbet içerisinde yapılmalı görüşmelerde kısa tu-
tulmamalıdır.

(Cevap C)

20. Kuklacılara, “Kuklabaz, Başkuklabaz, Hayalbaz, Sü-
retbaz isimleri verilmektedir. “Hokkabaz” terimi kuk-
lacılar için kullanılmamaktadır.

(Cevap E)

23. Yeniçeri olan ve Genç Osman Destanı adlı eserle ta-
nınan Kayıkçı Kul Mustafa’dır. Genç Osman Desta-
nı, Sultan IV. Murat’ın Bağdat Seferi’ne katılan Genç 
Osman adlı delikanlıyı anlatan yapma bir destandır.

(Cevap E)

24. I. dizede kandara mizana sığmaz denilerek mübala-
ğa, II. dizede “bu eller miydi” denilerek bilinen bir şe-
yi bilmemezlikten geldiği için tecahul-i arif sanatı ya-
pılmıştır.

(Cevap B)
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25. Yazarı belli olmayan ürünlere “anonim” denir. Masal, 
koşuk, tekerleme, mani anonim ürünlerdir. Güzelle-
me ise Âşık edebiyatı ürünü koşmanın bir türüdür.

(Cevap B)

28. 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 
Hümayun kalemine girmiştir. Divanı ile başından ge-
çen olayları anlatan Sergüzeştname adlı eseri bulu-
nan Zihnî, daha çok divan şairi olmak kaygısı güt-
müştür. Ama adını yine sayıları az olan, hece ile söy-
lenmiş koşmaları ve destanları yaşatmaktadır. Diva-
nında divan şiirinin bütün şekilleri ile yazılmış şiirler 
vardır. Usta bir taşlamacıdır.

(Cevap B)

27. Parçada tanıtılan şairimiz Karacaoğlan’dır. Parçada 
geçen XVII. yüzyıl ifadesinden hareket edersek Er-
zurumlu Emrah, Dadaloğlu (XIX. yüzyıl), Köroğlu 
(XVI. yüzyıl), Aşık Daimi (XX. yüzyıl). Şıklara baktı-
ğımızda XVII. yüzyıl olarak sadece “Karacaoğlan” 
verilmiştir.

(Cevap C)

29. a _____  çamlar
b _____  badem
a _____ akşamlar
b _____  annem

I. ve III. mısralar
® am ® Tam Kafiye
® lar ® Redif
II. ve IV. mısralar
® em ® Tam Kafiye

 Kafiye şeması abab (çapraz)

 Yukarıda A, B ve C şıklarının doğru olduğu görülmek-
tedir. Şiirin diline baktığımızda sade bir dil kullanıldı-
ğı görülmektedir. Ancak (D) şıkkında verilen “didak-
tik şiir” ifadesi yanlıştır. Şiir Lirik Şiir türünde yazıl-
mıştır.

(Cevap D)

30. Soru öncülünde manzum bilmecenin ne olduğu açık-
lanmıştır. Bilmeceler manzum ve mensur olmak üze-
re ikiye ayrılır. Mensur Bilmeceler: Kurallı cümle hâ-
linde sorulan bilmecelere denir. O halde A,B,D ve E 
seçeneklerinde yer alan bilmeceler manzum iken C 
seçeneğinde yer alan bilmece mensurdur.

(Cevap C)

26. Nutuk Nazım Türü Özellikleri
 1. Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren derviş-

lere öğüt vermek, çeşitli konularda bilgilendirmek 
ve tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğret-
mek için söyledikleri şiirlerdir.

 2. Şekil yönüyle koşmaya benzer.

 A seçeneği; “Nutuk”: Çünkü birinci mısra “Mürşitin di-
linde önce tevhid olacak.” Diyerek tarikatın birinci ku-
ralını söylüyor. B seçeneği; “şathiye”, C seçeneği;”-
semai”, D seçeneği; “devriye”, E seçeneği; “nefes”-
tir.

(Cevap A)
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32. 
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)

31. “Lisanü’t Tayr, Ali Şir Nevai’nin varlık ve ilahi gerçek 
üzerine görüşlerini, insan, tabiat ve yaşam üzerine 
oluşturduğu tasavvufi eseridir. Gülşehri 14. yüzyıl şa-
iri iken Ali Şir Nevai 15. yüzyıl şairidir. O yüzden Gül-
şehri’nin Ali Şir Nevai’nin eserlerinden faydalanma 
imkânı yoktur.

(Cevap C)

33. Hayali, Zatî, Nevî, Taşlıcalı Yahya 16. yüzyıl şairidir. 
Ancak Nef’i 17. yüzyılın en büyük yergi şairidir.

(Cevap B)

34. Parçada verilen,

 • Didaktik (öğretici) - hikemi tarzda şiirler yazmış-
tır.

 • Din, ahlak ve töreyle ilgili öğütler vermiştir.

 • Şiirlerinde hikmetli sözlere, atasözlerine yer ver-
miştir.

 • “Hayriye, Hayrabat” adlı eserin yazarıdır.

 Bu bilgiler “Nabi’ye ait özelliklerdir.
(Cevap B)

35. ”Mecmu’ul Havas” tezkiresi, Sandıki-i Kitabdar’a ait-
tir. Diğer eşleştirmeler doğrudur.

(Cevap C)

37. Kıta, kaside, müstezad ve mesnevi beyitlerden olu-
şan nazım şekilleridir. Murabba ise bentlerden olu-
şan bir nazım şekli olması yönüyle diğerlerinden ay-
rılır.

(Cevap E)

36. Verilen şairler arasında XIV. yüzyıl Azeri sahasının 
önde gelen ismi Ahmed b. Veys’tir.

 Celayirliler Devleti’nin kurucusu Şeyh Hasan’ın toru-
nu, Sultan Üveys’in (Veys) oğlu olan Ahmed bin Veys 
XIV. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Türk edebiyatının Ha-
sanoğlu ve Nesimi’den sonra gelen temsilcilerinden 
biridir.

(Cevap C)
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39. Ferîdüddîn-i Attâr’ın söz konusu eseri Tezkiretü’l-Ev-
liyâ’dır. Bu eser velilerin hayatından bahsedilen bir 
tercüme-i hal kitabıdır.

(Cevap D)

40. Söz konusu metin divan edebiyatında pek yaygın ol-
mayan bir türe yani mektuba aittir. Metin Fuzuli’nin 
Şikayetname’sinden alınmıştır. Fuzuli durumunu be-
lirten bir mektup yazmıştır.

(Cevap E)

38. _____  seni
_____  yıllar
_____ beni
_____  diller

-en → Tam kafiye
-ı → Redif
l → Tam kafiye
ler → Redif

_____  buldu mu
_____  soldu mu
_____ oldu mu
_____  pamuk eller

-l → Yarım kafiye
du mu → Redif

Verilen öncüllere baktığımızda:
I. öncülde geçen “zengin uyak” ifadesi yanlış III. ön-
cülde “nazım birimi beyittir.” ifadeleri yanlıştır. Çün-
kü nazım birimi dörtlük şeklindedir.

(Cevap A)

41. B’de  hakir olduysan → yere düşmekle

   millet → cevher

 C’de naz → gülün

   niyaze → bülbülün

 D’de baran → gözyaşı

   şafak → ciğer kanıdır

   ebr-i seher → dud-ı ah

 E’de sedefim → dürr-i gultan

   ebr-i nisan → katreler

 A seçeneğinde ise “günler, haftalar, aylar, mevsim-
ler, yıllar” denilerek tedric (derecelendirme) sanatı 
yapılmıştır.

(Cevap A)

42. Peygamberimizin hayatını konu olan kitaplara siyer 
denir. Türkçe ilk siyer, Erzurumlu Kadı Mustafa Da-
rir tarafından 790/1388 yılında Mısır’da yazılmıştır. 
Tespit edilen yetmiş civarında nüshası bulunan eser, 
hem sarayın hem de halkın içinde büyük bir itibar 
görmüş ve asırlarca zevkle okunmuştur.

(Cevap B)

43. Söz konusu metin Namık Kemal’in “Vatan Yahut Si-
listire” adlı eserinden alınmıştır. Bu metinde bireysel-
lik söz konusu değildir. Eser toplumda meydana ge-
tirdiği coşkudan dolayı N.Kemal Mogosa’ya sürül-
müştür. Diğer ifadeler doğrudur.

(Cevap E)
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47. Bu parçada sözü edilen edebi anlayış, şiir anlayışı 
“Saf (Öz) Şiir anlayışı” dır. Buna göre,

 Kaldırımlar → Necip Fazıl Kısakürek,

 Fahriye Abla → Ahmet Muhip Dıranas,

 Otuz Beş Yaş → Cahit Sıtkı Tarancı

 Bursa’da Zaman → Ahmet Hamdi Tanpınar’a aittir.

 Rahatı Kaçan Ağaç I. Yeni (Garip Hareketi) içindeki 
sanatçımız “Melih Cevdet Anday”a ait eserdir.

(Cevap D)

48. Soruda verilen eşleştirmelerden C seçneği yanlıştır. 
“Yerçekimli Karanfil” II. Yeni şairlerinden “Edip Can-
sever”e aitti. İlhan Berk’e ait eserler şunlardır: Güne-
şi Yakanların Selamı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, 
Türkiye Şarkısı, Galile Denizi, Mısırkolyaniğine, Ga-
lata, Pera, Taşbaskısı, Evde Yoktum, Aşk Tahtı, Ak-
şama Doğru.

(Cevap C)

49. Ekmek Kavgası → Orhan Kemal → Hikaye

 Deniz Küstü → Yaşar Kemal → Roman

 Sağırdere → Kemal Tahir → Roman

 Göl İnsanları → Kemal Tahir → Hikaye

 Onuncu Köy “Fakir Bayburt”a ait bir romandır.
(Cevap C)

45. I. özet → Şık

 II. özet → Şıpsevdi

 III. özet → Mürebbiye romanlarına aittir.
(Cevap B)

46. Parçada sözü edilen Milli Edebiyat Dönemi şairi  
“Mehmet Emin Yurdakul”dur. Yine parçada sözü edi-
len dizeler “Cenge Giderken” bir diğer adıyla “Ana-
dolu’dan Bir Ses”in en ünlü dizeleridir.

(Cevap B)

44. 
Yazar Eser Kahraman

Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal Rabia
Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Mümtaz

Reşat Nuri Güntekin Yeşil Şahin Bey

(Cevap D)
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50. Parçada hakkında bilgi verilen sanatçımız “Sait Fa-
ik Abasıyanık”tır.

(Cevap D)

51. A, B, C ve E seçeneklerindeki eserler tiyatro türün-
dedir. “Şemsa” ise hikayedir.

(Cevap D)

52. Nurullah Ataç, öykü türünde eser vermemiştir. Dene-
me ve eleştiri türlerinde eserler veren Nurullah Ataç’ın 
eserleri şunlardır: Günlerin getirdiği, Sözden Söze, 
Karalama Defteri, Ararken, Diyelim, Söz Arasında, 
Okuruma Mektuplar, Söyleşiler, Günce I, II.

(Cevap C)

53. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının özelliklerini şu 
şekilde sıralayabiliriz:

 1. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan 
kalkmıştır.

 2. Edebiyatımız toplumcu bir karakter kazanmıştır.

 3. Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış.

 4. Milli edebiyatın etkisinde kalmışlar “yerli ve hal-
ka doğru” anlayışını sürdürmüşlerdir.

 5. Cumhuriyet edebiyatının temelinde İstiklal Sava-
şı ve Atatürk devrimleri vardır.

 Şıklara baktığımızda (D) şıkkında geçen “eserlerde 
dil oldukça ağırdır.” ifadesi yanlıştır.

(Cevap D)

54. Ziya Paşa’nın Divan edebiyatına yaklaşımı Avru-
pa’dan dönüşüne kadar (1871) olumsuzdur. Fakat 
Avrupa dönüşünden sonra bu görüşleri Divan ede-
biyatı lehine değişir. Halk şiiri artık onun gözünde 
“nehâk/eşek anırması” gibidir. Ziya Paşa’nın Emile 
tercümesinin “ön söz”ünde anlattığı çocukluk hatıra-
larında (Defter-i Âmâl/Yapılan şiilerin Yazıldığı Def-
ter) onun başlangıçta lalası İsmail Ağa’nın da etki-
siyle Halk şiiriyle ilgilendiğini Aşık Kerem ve Aşık 
Ömer gibi Halk ozanlarını okuduğunu biliyoruz. Fa-
kat hayatının daha sonraki dönemlerinde bu Halk 
edebiyatı ilgisi Divan edebiyatıyla yer değiştirmeye 
başlar. Daha sonra, Vehbî ve Vâsıf gibi şairleri öne 
çıkaran Ziya Paşa, zamanla bizim asıl şiirimizin Di-
van şiiri olduğu fikrini benimser. Bunu da Harabat 
Mukaddimesi adlı eserinde belirtmektedir.

(Cevap B)

55. Parçada Knut Hamsun’un “Dünya Nimeti” adlı ese-
rinden söz edilmektedir.

(Cevap B)

56. Teodor Kasap tarafından çıkarılan “Diyojen” ilk Türk 
mizah gazetesidir. Gazete önceleri Fransızca, Rum-
ca yazılırken 1870’den itibaren Türkçe yayınlanma-
ya başlamıştır. Gazetenin sloganı “Gölge etme baş-
ka ihsan istemem” dir.

(Cevap C)
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61. 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)

60. (A) İlk yerli roman: Taaşşuk-u Talat ve Fitnat

 (C) İlk tarihi roman: Cezmi

 (D) İlk köy romanı: Karabibik

 (E) İlk realist roman: Araba Sevdası

 (B) İlk edebi roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı ro-
manıdır.

(Cevap B)

62. Bireyin kendi öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi 
yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel olarak ve-
ya grup hâlinde düzenleyebilmesi için öğrenmenin 
peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yetkinliği “ 
Öğrenmeyi öğrenme”dir.

(Cevap D)

57. I. cümle fıkranın

 II. cümle sohbetin

 III. cümle denemenin

 IV. cümle röportajın tanımıdır.

 Sıraladığımızda II, I, IV, III şeklindedir. Bu da C se-
çeneğinde yer almaktadır.

(Cevap C)

58. 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. 
Buna göre II ve IV. ifadeler yanlıştır. “---- yer vermez”, 
“iddialı ve ispatlayıcı yönü çok yoktur” denilseydi ifa-
de doğru olurdu.

(Cevap D)

59. Kiralık Konak adlı romanda üç neslin çatışması yan-
sıtılmaktadır. Olay bir konakta geçer. Romanda ne-
siller arasındaki farklar, hızlı değişimin beraberinde 
getirdiği sakıncalar sergilenmiştir. Seniha-Faik-Hak-
kı Celis üçgeni romanın yapısının iskeletidir. Seni-
ha’ya karşı ciddi duygular beslemeyen Faik’in onu 
elde etmesi karşısında Hakkı Celis’in çektiği ıstırap-
lar ve torununun geleceği uğruna onurunu bir yana 
bırakan Naim Efendi’nin çilesi anlatılıyor. Naim Efen-
di, Servet Bey ve Seniha söz konusu üç kuşağın tem-
silcisidir.

(Cevap D)
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67. 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 var-
dır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durma-
dan geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş 
yüklemler kullanılır. ... geldi, ... anlatmış, ... maviydi 
v.b.

(Cevap B)

63. Kahraman bakış açılı anlatıda anlatıcı kahramanlar-
dan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda olay örgüsü-
nün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman olabilece-
ği gibi, daha da geri planda yer almış kahramanlar-
dan biri de olabilir. Bir insanın sahip olduğu veya ola-
bileceği bilme, görme, duyma, yaşama imkânları ile 
sınırlıdır. Her zaman kendi yaşadıkları, bildikleri, duy-
dukları ve hissettiklerini öne çıkarır. 

(Cevap B)

64. 2018 yılında yayımlanan Türk Dili ve Edebiyatı Der-
si Öğretim Programına göre divan edebiyatından se-
çilen metinler, dil yönüyle daha sade olan örnekler-
den tercih edilmelidir. Metnin günümüz Türkçesine 
çevrilmiş şekli verilmemelidir.

(Cevap D)

65. 2018 yılında yayımlanan Türk Dili ve edebiyat Dersi 
Öğretim Programı’na göre 11. sınıflarda “şiir” ünite-
sinde yapılan çalışmalarda Selim ve Hamit Öğret-
men’in yapmış olduğu çalışmalar yanlıştır.

(Cevap D)

66. 10. sınıf düzeyinde “Hikaye ünitesinde dil bilgisi ko-
nularında “metinlerdeki fiilimisileri bulur ve bunların 
metindeki işlevlerini belirler” konusuna yer verilmeli-
dir.

(Cevap A)

68. Öğretmenin yapmış olduğu etkinliklerden B seçene-
ği “yaratma” düzeyindedir. Çünkü hikâyeyi kendine 
göre farklı biçimde sonlandırmak yaratıcılıkla ilgilidir.

(Cevap B)

69. Öğretmenin kullandığı teknik ayrılıp birleşme tekni-
ğidir. Bu teknikte hetorojen gruplar oluşturulur. İşle-
nen konular bölümlere ayrılı. Gruptaki herkesi bir bö-
lümün uzmanı olarak görevlendirilir. Her gruptan bir 
üye alınır ve yeni bir grup oluşturulur. Aynı bölüm uz-
manlarından oluşan bu yeni grup kendi bölümlerine 
çalışırlar. Bunlar öğrendikleri döner ve kendi grupla-
rında anlatır.

(Cevap B)
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71. Öğretmen kapsam geçerliliğini dikkate almamıştır. 
Kapsam geçerliliğinin sağlanması için tüm konular-
dan ağırlığı oranında soru sorulmalıdır.

(Cevap B)

72. C seçeneğinde verilen yeterlik “Tutum ve Değerler “ 
yeterlik alanı içerisinde yer alır.

(Cevap C)

73. Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar

 Üç İstanbul: Mithat Cemal Kuntay

 Yalnızız: Peyami Safa

 Fahim Bey ve Biz: Abdülhak Şinasi Hisar tarafından 
(1923 - 1950) arasında yazılmış roman örnekleridir. 
Sarı Traktör, Talip Apaydın tarafından yazılmış olup 
1945'ten sonraki sosyal gerçekçi akımının etkisi al-
tında bir roman örneğidir.

(Cevap A)

74. Verilen parça “romantizm” akımının en güçlü temsil-
cisi Victor Hugo’ya ait olan “Sefiller” adlı eserden alın-
mıştır.

(Cevap B)

75. 2018 yılında yayımlanan öğretim programlarında ölç-
me ve değerlendirme uygulamalarına yön veren il-
keler şunlardır:

 1. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim prog-
ramının tüm bileşenleri ile azami uyum sağlama-
lı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alın-
malıdır. 

 2. Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabi-
lecek ölçme araç ve yöntemleri açısından uygu-
layıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gös-
terir. Ancak tercih edilen ölçme ve değerlendir-
me araç ve yönteminde, gereken teknik ve aka-
demik standartlara uyulmalıdır. 

 3. Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları 
eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve eğitim süreci 
boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına de-
ğil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele 
alınır. 

 4. Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğ-
rencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel 
geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönte-
minden söz etmek uygun değildir. Öğrencinin 
akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknik-
le ölçülüp değerlendirilmez. 

 5. Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “his-
setme (duygu)” ve “yapma (eylem)” için de veri-
lir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli ka-
bul edilemez. 

 6. Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme 
ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğ-
rencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir. 

 7. Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan 
ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zaman-
la değişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri 
tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki de-
ğişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esas-
tır.

(Cevap A)

70. 2018 yılında yayımlanan Türk Dili ve Edebiyatı Der-
si Öğretim Programına göre ders kitabı materyalin-
de “ders işleniş süreci” aşağıda belirtilen aşamalara 
göre yapılandırılır?

 1. Hazırlık

 2. Metin

 3. Metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları

 4. Metin ve Türle İlgili açıklamalar

 5. Metni anlama ve çözümleme

 6. Yazarın/Şairin Biyografisi

 7. Dil Bilgisi

 8. Yazma

 9. Sözlü İletişim

 10. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

(Cevap D)



Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun 
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.

www.kozmikoda.com.tr

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  ÖĞRETMENLİĞİ

5. DENEME SINAVI
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1. Parçada metnin hazırlayıcısının Bilge Kağan olduğu 
ifade edilmektedir. Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin'in 
ölümü üzerine Kül Tigin Anıtı'nı 732'de diktirmiştir. 
Bilge Kağan Anıtı ise Bilge Kağan'ın ölümünden bir 
yıl sonra oğlu tarafından diktirilmiştir.

(Cevap E)

5. I. ay - dur  geniş zaman kipindedir.

 II. tur - gıl  emir kipidir.

 III. öl - dür - ettirgenlik ekidir.

 IV. gör - se  şart ekidir.

 V. ver - e  istek kipidir. Zarf fiil eki değildir.
(Cevap E)

2. I. sözcük: yaz - ı - ka  yönelme hal ekidir.

 II. sözcük: aş - a  zarf fiil ekidir.

 III. sözcük: sü (asker) - le  isimden fiil yapım ekidir.

 V. sözcük: yükün - tür -  ettirgenlik ekidir.

 IV. sözcük: il - lig - ig  belirtme hal eki
(Cevap D)

6. Ana Türkçedeki kelime başı |y|’ler Yakutçada |s|’dir. 
Ana Türkçedeki |s|’ler ise yakutçada yoktur.

(Cevap B)

3. II. sebât - um  birinci tekil şahıs iyelik ekidir.

 IV. cânımun derd - i  üçüncü tekil şahıs iyelik ekidir.

 V. Işık burc - ı  üçüncü tekil şahıs iyelik ekidir.

 I. anı (onu) a(n) - ı  belirtme hal ekidir.

 III. misâl - i  belirtme hal ekidir.
(Cevap A)

7. “taglık” grubu “Özbek ve Yeni Uygurcadır. Kırgız Türk-
çesi “tÓlÚ” grubundadır.

(Cevap E)

4. A) tad - an  sıfat-fiil ekidir.
    geçişli fiil

 B) bu (n) - da  bulunma durum ekidir.

 C) söz - üm  iyelik ekidir.

 D) a (n) - ı  (unu) belirtme durum ekidir.

 E) “isteyelüm, görelüm” istek kipiyle çekimlenmiştir 
ama birleşik fiil değildir.

(Cevap E)

8. I. ölügdin: öl - üg - din  ayrılma hal ekidir.

 III. körür sen: kör - ür  sen  ikinci tekil şahıs eki
         geniş zaman

 IV. ölüglerini: öl - üg - ler  - ni  belirtme hal eki
                 çoğul eki

 V. tirgüzmek: tir - güz - mek  isim-fiil ekidir.

 II. tirig: tir - ig  belirtme hal ekidir.
(Cevap B)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
ÖĞRETMENLİĞİ
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9. A) Kurug - mış  yıgaçlar
            sıfat-fiil eki

 B) bul - daçı  er
          sıfat-fiil eki

 D) girme - dük  ilke
            sıfat-fiil eki

 E) keçi - gli  konuk
         sıfat-fiil eki

 C seçeneğinde sıfat fiil yoktur.
(Cevap C)

13. Ses yolunun çeşitli yerlerinde oluşan bir daralma so-
nucunda sürtünerek çıkarılan ünsüzlere sızıcı ünsüz 
denir. Türkçedeki sızıcı ünsüzler şunlardır:

 f, ğ, h, j, l, m, n, r, s, ş, v, y, z.
(Cevap B)

10. A) Anın (onun) sırrı
         tamlayan

 B) könlün - ge  yönelme durumu
  isim

 C) anı (onu): a (n) - ı  belirtme durum eki
      zamir

 D) Anın (onun) sırr ı  üçüncü tekil kişi iyelik eki

 E seçeneğinde verilen “belirtme durum eki almış ad” 
beyitlerde yoktur.

(Cevap E)

14. A) Arapça-İbranice: Hami-Sami Dil Ailesi’nin Sami 
kolundandır.

 B) Farsça-İngilizce: Hint-Avrupa Dil Ailesi (Farsça-
Asya kolu; İngilizce, Avrupa kolundandır.)

 C) Japonca-Çince: Aynı dil ailesinden değildir.

 D) Fince-İngilizce: Aynı dil ailesinden değildir.

 E) Türkçe-Korece: Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay ko-
lundandır.

(Cevap B)

11. Babürname - (Çağatay Dönemi)

 Codex Cumanicus - (Kıpçak Dönemi)

 Gülistan Tercümesi - (Memlük Kıpçakçası Dönemi)

 Kutadgu Bilig - (Karahanlı Dönemi)

 Yenisey Yazıtları - (Göktürk Dönemi)
(Cevap A)

15. I. Modern romanın öncüleri (belirtili isim tamlama-
         tamlayan            tamlanan

  sıdır. tamlayanı “modern roman” sıfat tamlama-
sıdır.)

 II. Edebiyat ve Sanat Yazıları (Belirtisiz isim tamla-
          tamlayan             tamlanan

  masıdır. Tamlayanı “edebiyat ve sanat” iki isim-
dir.)

 III. Şiir ya da esrarengiz yasalar (sıfat tamlamasıdır. 
             tamlayan              tamlanan

  Ancak tamlayan kısmı isim tamlaması değildir.)

 IV. John Ruskın gibi bir sanat tarihçisi (belirtisiz isim 
                      tamlayan                tamlanan

  tamlamasıdır. John Ruskin gibi (1) bir (1) tamla-
masındaki sıfatlardır.)

 V. Onun yorumlarının ve üslubunun tadı (“onun” za-
mirdir.)

(Cevap C)

12. A) itdüm: it    -    di   -     m
              fiil   /  görülen  /  I. tekil
                       geçmiş     kişi eki
                       zaman

 B) Canan yolına: yol   -   ı   -   (n)a
            isim  /  iyelik / yönelme durum
                       eki     eki

 C) zülfini: zülf  -  i  -  (n)i
      iyelik / belirtme
       eki       eki

 E) uzad - up, kaç - an
            zarf-fiil  /  sıfat-fiil

(Cevap D)
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17. A) Vucuda (vucut - a) - Ünsüz yumuşaması

 B) renkten (renk - den) - Ünsüz benzeşmesi

 C) insanoğlu (insan - oğ(u)lu) - Ünlü düşmesi

 E) istiyorsunuz (iste - yor - sunuz) - Ünlü daralması
(Cevap D)

21. Ayçörek kızın kuğu olur uçar, babamın evine gide-
rim demesi bir şekil değiştirmedir. Halk edebiyatında 
şekil değiştirmeye “don değiştirme” denir.

(Cevap A)

18. I. kal - dık - ım (kaldığım) - Ünsüz yumuşaması

 II. yaşa - mak - ta - ki (yaşamaktaki) - ünsüz ben-
zeşmesi

 III. yalın - ız - lık - ın (yalnızlığın) - ünlü düşmesi - 
ünsüz yumuşaması

 IV. kıvır - ıl - ıp (kıvrılıp) - ünlü düşmesi

 V. gönül - ünüz - de (gönlünüzde) - ünlü düşmesi
(Cevap B)

22. Halk biliminde masalların varyant ve versiyonları der-
lenip sistematik bir biçimde sıralanarak çalışılması 
Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskan-
dinav ülkelerinde kökleri Grunuting’in çalışmasına 
kadar giden halk bilimi araştırma kuramı, Tarihi-Coğ-
rafi Fin kuramıdır.

(Cevap D)

19. “bahar, bülbül lale, sünbül” kelimeleri arasında tena-
süp; “yaylaları süslenmesi bakımından geline teşbih 
etmiştir.” yok-var kelimeleri arasında tezat; dörtlük-
teki soru mısraları da istifhamı oluşturmaktadır.

(Cevap B)

23. Türklerin tarihini Nuh Peygamber’in oğlu Yafes ile 
başlatan eser Câmiü’t- Tevârih’tir.

(Cevap A)

20. Şathiye, Allah ile konuşurmuş gibi alay, eleştiri türü-
dür. Ancak derinlemesine düşününce Allah aşkı iş-
lendiği görülür.

(Cevap D)

24. “Bozkırın Tezenesi” olarak adlandırılan kişi Neşet Er-
taş’tır. “Gönül Dağı” en önemli türkülerden biridir.

(Cevap B)

16. A) görüşler  -  i  -  (n)i
                           iyelik  belirtme

 B) dış  -  ı  -  (n)da
                 iyelik    bulunma

 D) estetik değer  -  leri  -  (n)  -  in
            3. çoğul           ilgi eki

 E) baktığ  -  ımız   -   da
                 1. çoğul   bulunma

(Cevap C)
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25. Pir dolusu içen aşıklar cefalar çeker, sevdalara dü-
şer, sevgilisinin arkasından yanar tutuşur. Bunlar kah-
raman değildir, vefakâr ve cefâkar aşıklardır.

(Cevap B)

29. 14. yy. da yaşayan “Pendname” adlı eseri bulunan 
hizmet mertebesi “ayakçı postu” olan kişi Abdul Mu-
sa’dır.

(Cevap E)

26. Verilen dörtlükler Kul Mustafa ile Feymani arasında 
geçen bir “atışma”dır.

(Cevap A)

30. “Vasf-i Hal” adlı eser Gülşehri’nin değil, Aşık Paşa’nın-
dır.

(Cevap C)

27. Ortaoyununda paravana “dükkân”; tahtadan yapıl-
mış, tahta kafese “yeni dünya”; oyunun oynandığı 
yere “meydan” denir.

(Cevap C)

31. Verilen beyitte, bilip de bilmemezlikten gelme sana-
tı olan “tecahülüarif” vardır. Dünya’nın ne olduğunu, 
kendisinin kim olduğunu şair aslında bilmektedir. Ama 
bilmemezlikten gelmektedir. (A) seçeneğinde “sorsa 
cânan bilmezem kam-ı dil-i şeyda nedir”, (B) seçe-
neğinde “Âşığa mâşukdan her dem bu istignâ nedir”, 
(C) seçeneğinde “...gavga nedir”, (E) seçeneğinde 
“Va’diniz bûse mi vuslat mı unuttum ne idi” mısrala-
rında, bilipte bilmemezlikten gelme vardır. (D) seçe-
neğinde böyle bir sanat yoktur.

(Cevap D)

28. Karagöz oyununda, Karagöz ve Hacivat’ın karşılıklı 
söyleşmesine “muhavere” denir.

(Cevap D)

32. Verilen dörtlükte bilinmeyen, anlaşılması zor kelime-
ler yok gibidir. O yüzden dörtlük için “sanatlı ve ka-
palı bir dil kullanıldığı” söylenemez.

(Cevap C)
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33. “meh” kelimesi “ay” anlamındadır. Sevgili aya ben-
zetilmiştir. Ancak “sevgili” kullanılmadığı için “açık is-
tiare” dir.

(Cevap A)

37. Bilinmeyen kelimeler:

 bezm-i şarap: Şarap meclisi

 cam-ı mey: Şarap kadehi

 kulkul: Bir şeyin hareketinden çıkan ses, lıkırtı

 savt: ses, seda, bağırma

 Çeviri: Bana içki (şarap) toplantısı gül bahçesi, şa-
rap kadehi güldür. Sürahinin boğazındaki lıkırtı bül-
bül (namesi) sesidir.

(Cevap A)

34. Dâ’i Mehmet Efendi tarafından 1649 yılında yazılan 
“Nevbahatü’l-Uşşâk” adlı eser bir sergüzeştname ör-
neğidir.

(Cevap E)

38. Divan şiirinde sevgilinin boyu için “elif, serv” kelime-
leri kullanılır. İkinci boşlukta geçen “anda” yani “on-
da” kelimesi bir kelimenin tekrarını istemektedir. O 
da “kâmetün” kelimesidir. Vezin olarak ikinci mısra-
ya “kâmetün” kelimesini getirirsek 14 olmaktadır. O 
yüzden birinci mısranın da 14’lü olması için boşluğa 
“serv” kelimesi gelmelidir. “Elif” kelimesini getirdiği-
mizde 15’li olmaktadır. O yüzden uygun düşmemek-
tedir.

(Cevap D)35. Yaklaşık bir senelik zaman diliminde yapılan hac yol-
culuğunu anlatan eser Nabi’nin Tuhfetü’l Harameyn 
adlı eseridir.

(Cevap E)

39. Verilen bend beşlidir. Seçeneklerde beşli ya da beş-
leme olan “tahmis”tir. Diğerlerinin beşli bendle ala-
kası yoktur.

(Cevap E)

36. Beyitin günümüz Türkçesine çevirisi şu şekildedir: 
“Nezâket haddeden geçmiş sana boy ve bos olmuş 
şarap şişeden süzülmüş, sana kırmızı yanak olmuş.

(Cevap B)
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41. 

 

Gözün gamıyla na cânun ki hasta oldı mizâci

Lebûnden özge acebdür eger olursa ilâcı

me fâ

me fâ

fâ

fâ

i

i i

i i

i

lâ

lâ i lâ

lün / fe

lün / fe

lün / fe

lün / fe

tün / me

tün / me tün

(Cevap A)

45. “Çırpıntılar, Bizim Diyar, Ağustos Başağı, Hilal Görü-
nünce” adlı eserler Sevinç Çokum’a aittir. “Ak Top-
raklar, Sancı” adlı eserler Emine Işınsu’ya; “Gençli-
ğim Eyvah” Tarık Buğra’ya; “Ciğerdelen” Safiye Erol’a; 
“Abdulhamid Düşerken” Nihat Sırrı Örik’e aittir.

 Seçeneklere baktığımızda Sevinç Çokum’a ait eser-
ler (A) ve (D) seçeneğinde bir arada verilmiştir. “Ağus-
tos Başağı” milli mücadele yıllarını, “Hilal Görünün-
ce” de Kırım Savaşı yıllarını anlatmaktadır.

(Cevap D)

42. “İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere.” mısrasında 
iki yoktan birincisi “na” olumsuzluk eki ikincisi” bî” 
olumsuzluk ekidir. İki olumsuzluk eki bir araya gelin-
ce “Nabi” ortaya çıkmaktadır.

(Cevap E)

43. Nihat Sırrı Örik’in romanı “Abdulhamit Düşerken”, Ya-
şar Kemal’in hikâyesi “Sarı Sıcak”, romanı “Teneke”, 
Sevgi Soysal’ın romanı “Şafak” tır. “Ciğerdelen” Sa-
fiye Erol’un romanıdır.

(Cevap D)

44. İki dizelik bir parçadan sonra dörder dizelik iki ben-
din geldiği, toplamda 10 mısradan oluşan nazım şek-
li triyoledir.

(Cevap C)

40. Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle hamse oluşur. 
Şeyh Galip hamse sahibi bir şair değildir.

(Cevap D)
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49. Yakup Kadri: Ankara, Panorama I, II, III

 Kemal Tahir: Devlet Ana

 Tarık Buğra: Küçük Ağa

 adlı eserleriyle Osmanlı Devleti’nin sonundan Cum-
huriyetin ilanına kadar olan dönemi anlatmışlardır.

(Cevap A)

51. Üvercinka - Cemal Süreyya

 Dünyanın En Güzel Arabistanı - Turgut Uyar

 Körfez - Sezai Karakoç

 Yerçekimli Karanfil - Edip Cansever

 Havaya Çizilen Dünya - Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 “Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Edip 
Cansever” II. Yenici sanatçılardır.

(Cevap E)

50. Metinde boş bırakılan yere Yakup Kadri’nin mensur 
türde yazdığı eserlerin getirilmesi gerekmektedir. Sa-
natçının, “Erenlerin Bağından” ve “Okun Ucundan” 
mensur türde yazdığı eserleridir.

(Cevap E)

46. “Hürriyet Kasidesi”, Vatan, millet, hürriyet kavramla-
rının kullanıldığı bir eserdir. Vatana, millete hizmet-
ten söz etmektedir. Ancak padişahlığa karşıdır.

(Cevap D)

47. Ahmet Cemil - Mai ve Siyah

 Süleyman Nüzhet - Nesl-i Ahir

 Bihter - Aşk-ı Memnu

 İhsan - Sefile
(Cevap A)

48. Öncülde verilen metinde sembolizm akımından söz 
edilmektedir. Bu akımın en büyük temsilcisi de Ah-
met Haşim’dir.

(Cevap B)



ÖABT • TDE Öğretmenliği •5• 61

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

53. “Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül ya Sefer, Beyhu-
de Ömrüm, Mavi Kuş, Rüzgârlı Pazar” adlı eserler 
Mustafa Kutlu’ya ait hikâyelerdir.

(Cevap D)

54. Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar Ahmet Hikmet  
Müftüoğlu’nun önemli eserleridir.

(Cevap A)

52. Parçada Oktay Akbal’dan söz edilmektedir. Seçenek-
lerdeki “Ekmekler Bozuldu, Aşksız İnsanlar” adlı eser 
ona aittir.

 • Semaver, Alemdağ’da Var Bir Yılan - Sait Faik

 • Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri - Refik 
Halit

 • Yüksek Ökçeler, Bahar ve Kelebekler - Ömer 
Seyfettin

 • Değirmen, Kağnı - Sabahattin Ali
(Cevap E)

57. Numaralandıran eserler Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
romanlarıdır.

 • Sahnenin Dışındakiler romanı, Tanpınar’ın, ölü-
münden sonra yayımlanan ve Mütareke Dönemi 
İstanbul’undan çarpıcı sahneler sunduğu eseri-
dir 

 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü ise dengesiz, ara-
yış içindeki kişileri aracılığıyla yaşadığı dönemin 
eleştirisini yüklenir. İronik bir anlatımla iki uygar-
lık arasında bocalayan Türk toplumunun tablo-
sunun çizildiği roman, asli kişi Hayri İrdal’ın anı-
ları biçiminde kaleme alınmıştır. 

 Metinde (III) ve (IV) yer değiştirildiğine bilgi yanlışlı-
ğı giderilmiş olur.

(Cevap C)

55. Seçeneklerde verilen eserlerin hepsi birer tarihi ro-
man örneğidir. Birinci öğrencinin anlatacağı eser ile 
ilgili verilen bilgiler Kemal Tahir’in “Devlet Ana” ese-
ri; ikinci öğrencinin anlatacağı eser ise verilen bilgi-
lere göre Kemal Tahir’in “Kurt Kanunu”dur.

(Cevap D)

56. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” Mehmet Kap-
lan’a değil, Mehmet Fuat Köplü’ye aittir.

(Cevap C)
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62. Sınıfın ikiye ayrılması, bir grubun soru sorması diğer 
grubun cevap vermesi “zıt panel” tekniğidir.

(Cevap D)

63. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda ezbere 
yer yoktur. Sezdirme ve kavratma esastır. O yüzden 
(I). öğretmenin yaptığı uygulama yanlıştır. (II). öğret-
menin yaptığı kavratma çalışması ve metin üzerinde 
edat, bağlaç ve ünlem konularını işlemesi doğru bir 
uygulamadır. Edat, bağlaç ve ünlem masal/fabl üni-
tesinin dil bilgisi konularıdır. (III). öğretmenin metni 
tamamlatmaya çalışması, yazma temel becerisinin 
doğru uygulanmasıdır.

(Cevap E)

61. (C) ve (E) seçenekleri aynı anlama geldiği için seçe-
neklerden birinin değiştirilmesi gerekmektedir.

(Cevap C)

58. Metinde; züppe, alafranga roman kahramanlarından 
söz edilmektedir. Recaizade Mahmut Ekrem’in Ara-
ba Sevdası’nda “Bihruz Bey”; Ahmet Mithat Efen-
di’nin Felatun Bey ile Rakım Efendi’sinde “Felatun 
Bey” alafranga züppe tipi temsil ederler. 

(Cevap A)

59. Umberto Eco’nun eseri “Gülün Adı”; Hasan Ali Top-
taş’ın eseri “Gölgesizler” dir. Diğer seçenekte verilen 
eserler bu sanatçılara ait değildir.

(Cevap D)

60. Metinde söz edilen eser Charles Dickens’in en po-
püler romanlarından biri olan “İki Şehrin Hikâyesi” 
dir. Charles Dickens realizm akımının önde gelen 
temsilcilerindendir.

(Cevap C)



ÖABT • TDE Öğretmenliği •5• 63

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

65. Soruda verilen I. ve II. öncüldeki öğretmenlerin uy-
gulamaları doğru iken III. öğretmenin ezber uygula-
ması doğru değildir.

(Cevap C)

66. Öğretmenin dersinde uyguladığı teknik istasyon tek-
niğidir.

(Cevap E)

68. I ve III. öncülde verilen açıklamalar “metinde milli, 
manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi 
ve mitolojik ögeleri belirler.” kazanımı içerinde yer 
alır.

(Cevap C)

64. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’na gö-
re her ünitenin başında yapılacak sözlü iletişim ça-
lışmaları planlanır, her öğrencinin bir dönemde en az 
bir sözlü iletişim uygulamasına katılması sağlanma-
lıdır.

(Cevap B)

69. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yeterlikler öğret-
menin sahip olması gereken öğretmen mesleki bilgi 
yeterlik alanında yer alan yeterlik göstergelerinden-
dir.

(Cevap E)

67. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde sekiz anahtar yet-
kinlik belirlenmiştir bunlar:

 • 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 B)
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74. 9. sınıf "şiir" ünitesinde "metindeki sıfatları bulur ve 
bunların metindeki işlevlerini belirler" dil bilgi konu-
suna yer verilir.

(Cevap B)

71. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şun-
lardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımse-
verlik

(Cevap B)

70. 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Progra-
mı’ndaki okuma bölümünde;

 • Şiir

 • Tiyatro

 • Bilgilendirici Metinler

 • Öyküleyici Edebi Metinler bulunur.

 Düşündürücü Metinler adında bir bölüm yoktur.
(Cevap D)

72. Ölçme sonuçlarıyla karşılaştırılan ve değerlendirme-
ye dayanak olan değere ölçüt denir. II. ve V. ifadeler 
ölçüttür.

(Cevap C)

73. Edebiyat öğretiminde metinler oldukça önemlidir. Me-
tinlerin seçimi temele alınan edebiyat öğretimi yak-
laşımı ile doğrudan ilgilidir. Parçada edebiyat metin-
leri 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)

75. Hâkim bakış açısında 3. tekil şahıs ağzıyla anlatım 
yapılır. Hâkim bakış açısında anlatıcı, sadece görü-
neni değil, kahramanın içinden geçirdiklerini de bilir. 
O yüzden, (C) seçeneğindeki “Dumanın arkasında 
kalmış çocukluğunu düşündü.” ifadesi anlatıcının 
kahramanın aklından geçenleri de bildiğini göster-
mektedir.

(Cevap C)


