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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Dillerin akrabalıkları konusunda ses denkliklerini 
genetik ortaklıkla açıklamak ses denkliği bulunan 
dillerin akraba olduklarını kabul etmektir. Dolayı-
sıyla D seçeneğindeki görüşü savunan bir Altay 
teoriye karşıt olamaz.

2. B Ana Altaycada son takılar zengindir. Tamlamalar-
da yalnız tamlanan çokluk eki alabilir.

3. E kelse: Karahanlı Türkçesinde ‘gel-’ eyleminin şart 
ekli biçimidir.
atah: ayak kelimesinin Yakutça biçimidir.
ura: ayak kelimesinin Çuvaşça biçimidir.
doy-: Orhon Türkçesindeki tod- eyleminin Eski 
Anadolu Türkçesindeki biçimidir.
ayıg: Uygur Türkçesinde kötü anlamındaki söz-
cüktür. Bu sözcüğün anıg ve anyıg biçimleri de 
Uygur döneminde kullanılmıştır.

4. B  Igaç: -gaç, isimden isim yapan ektir. 

5. A Nâsırü’d-din b. Burhanü’d-din Rabgûzî tarafından 
yazılan ve peygamberler kıssalarını konu alan 
eser Kısasu’l-Enbiya adlı eserdir. 

6. D  Tav grubu Kuzey Türklerinindir. 

7. A B, C, D ve E seçeneklerindeki eserler Ali Şîr 
Nevayî’nin eserlerini anlamak maksadıyla hazır-
lanmış sözlüklerdir. Kâmûsu’l-Muhit ise Mütercim 
Asım Efendi tarafından hazırlanmış Arapçadan 
Türkçeye tercüme bir sözlüktür. 

8. B Kayuda yer zarfıdır. Kidin, tünle, yazın, emdi za-
man zarfıdır. 

9. A B, C ve D seçenekleri Çuvaşçanın temel ayırıcı 
özelliklerinden olarak r = z ses denkliklerine, E 
seçeneğinde ise l = ş ses denkliğine örnek olan 
sözcükler verilmektedir. A seçeneğinde ise Ha-
laççaya özgü bir sözcük bulunmaktadır. 

10. A Ünlülerin kalınlık-incelik uyumu Eski Türkçede-
ki gibidir ancak düzlük-yuvarlaklık uyumu için bu 
söylenemez. 

11. E E seçeneğinde boş bırakılan yerlere getirilmesi 
gereken sözcükler doğru olarak verilmiştir.

12. B Seştür-<şeştür- sözcüğündeki değişim buna 
örnek tir. Siş<şiş gibi. 

13. E Türkmen Türkçesi 1993 yılından bu yana Latin al-
fabesi ile yazılmaktadır. 

14. A Eyle kim yapısı zamanla terkedilmiş eyle ki şekli-
ne dönüşmüştür. Günümüzde ise öyle ki şeklinde 
kullanılmaktadır. Bağlaçtır. 

15. C –gan sıfat-fiil ekidir. 

16. B “öleceksin” anlamındadır, gelecek zaman eki al-
mıştır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

17. A Gelecek zaman sıfat-fiil ekleri –acak/-ecek ve –
ası/-esi’dir.

18. B başıdın şeklindedir.

19. A Bu cümleler Orhun Kitabelerinden alınmıştır.

20. D Uşa zamiri 3. Teklik şahıs işaret zamiridir,  
u şekli de vardır. 

21. C “Dağın, taşın / bu bekleyişi” ad tamlamasının tam-
lanan bölümü de sıfat tamlamasıdır.

22. B Verilen şiir ayaklı koşmaya aittir. Ayaklı koşmalar 
koşmalara 5 hecelik dize eklenerek oluşturulan 
koşma çeşididir.

23. C Varsağı şairi Karac’oğlan’dır. 

24. B Avrupa Folklor Tarihi’nin yazarı Guiseppe 
Cocchira’dır.

25. D Mevki erkeklerin oturduğu alandır. Kafes ise ka-
dınların oturduğu alana denir. 

26. C  Performans kuramı “bağlam merkezli” kuramlar 
arasında yer almaktadır.

27. C Bahsedilen alegorik eser Kutadgu Bilig’dir.

28. A Kafiyelerden de anlaşılacağı üzere, soruda  “tec-
nis koşma” türünden bir parça verilmiştir.

29. E Bütün kâinattan süzülüp insanda tecellî etme gö-
rüşüne “devir nazariyesi”, mutlak varlıktan insana 
ve insandan, aslına dönüşe kadar süren devri an-
latan şiirlere de “devriye” denir.

30. A Oğuz Kağan Destanının Uygur yazması, Paris 
Millî Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

31. D Folklor teriminin ilk olarak William John Thoms’un 
22 Ağustos 1846 tarihli Atheneum dergisinde kul-
lanıldığı belirtilir.

32. D  Fuat Köprülü’nün Halk Edebiyatı 1-2 makalelerin-
den sonra Türk halk edebiyatı türlerinden efsane 
konusunu ele aldığı makalesi, Türklerde Esâtir ve 
Efsane adını taşır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

33. C Arapçada efsane kelimesi “esâtir veya ustûre” te-
rimiyle karşılanmaktadır.

34. B Âşık, 15. yüzyıldan sonra görülen ve daha çok 
kendisinin ya da başka âşıkların lirik şiirlerini söy-
leyen saz şairlerine verilen ad olmuştur.  Seçe-
neklerdeki ozanlar ise, toplumun hafızasında 
işlenen destan anlatıcılarıdır. Âşıkların aksine on-
lar kahramanlık destanları söylemişlerdir. Kıpçak 
Türklerinin kahramanlık destanlarını anlatanlara 
cırav denir. Orta Asya Türk destancılık geleneği-
nin en eski yaratıcı ve anlatıcıları baksılardır.

35. E Elem dünyası, sıkıntı ve dertler, sehl-i mümteni 
bizi Fuzûlî’ye götürmelidir. 

36. E Şair “sorsam” kelimesinin hem birinci mısranın 
sonunda hem de ikinci mısranın başında kullanı-
labilecek şekilde yerleştirerek sihr-i helal sanatı 
yapmıştır. Ayrıca fiilin “sor-, em-” anlamlarıyla tev-
riye yapılmıştır. 

37. E Şair bir “şi’r-i hemvâr” söyleyeceğini ifade ederken 
girizgâh yaparak tegazzüle geçeceğini haber ver-
mektedir. İkinci beyi tegazzülün ilk beytidir. Kafiye 
düzeni aa olduğu dikkatten kaçmamalıdır. 

38. E Bu soruda öncelikle kalıbı bulmalıyız. Şiir aruzun 
Türk şiirinde en sık kullanılan kalıbı olan fâilâtün 
fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Kalıba 
göre şiirde imale, med, zihaf, ulama örneği yok-
tur. İsti’dadı kelimesinin ikinci hecesinin sonunda 
yer alan “ayn” onu kapalı bir hece hâline getirdi-
ği için imaleye gerek yoktur. Ayrıca “devrân iste-
mez” kelime grubunda ulamaya gerek yoktur. Zira 
“devrân” tefilenin sonu olup “istemez” yeni tefile 
fâilünün başlangıcıdır. Tefile sonlarında bir süre 
durmak gerektiği için buralarda ulama yapmak 
ahenk yerine ahenksizliğe neden olur. “Erbâb-ı…” 
tamlamasındaki izafet kesresi bir ulama örneği 
sayılamaz. Zira ulama kelimeleri birbirine bağlar. 

39. D Anadolu sahasında türün ilk örneği, Edirneli 
Revânî (ö. 1524) tarafından İşretnâme adıyla ve-
rilmiştir.

40. C XVII. yüzyılın ünlü biyografi yazarı ve hamse şairi 
Atayî’dir. 

41. D Bu beytin ölçüsü “mef ‘ûlü fâ‘ilâtün mef ‘ûlü 
fâ‘ilâtün” dür.

42. E Gazellerinden seçtiği yüz matla beytini bir araya 
getirerek Gül-i Sadberg’i tertip eden sanatçı, Geli-
bolulu Âlî’dir.

43. D Bu beyitte güzelin özellikleri sıralanmıştır: Bu 
güzelin dudakları şaraba (sarhoş edici/kırmızı), 
saçları sümbüle (kokulu), yanağı gül yaprağına, 
göğsü yasemine ve yürüyüşü serviye benzemek-
tedir.

44. A Lamiî Çelebi 1472’de Bursa’da doğdu. Asıl adı 
Mahmut’tur. Varlıklı, eğitimli ve tanınmış bir aile-
nin çocuğudur.

45. B Bugünkü Türkçeyle: “Başımda karmakarışık saç, 
bedenimde taze yaram var; kınanmışlık ülkesi-
nin sultanıyım, tuğum ve otağım var”.  Âşıkların 
önderi de Mecnûn, Ferhâd gibi aşk hikâyelerinin 
kahramanları olan tiplerdir. Yukarıdaki beyit-
te de “Mecnûn” mazmunu var. Bilindiği üzere 
Mecnûn’un başında kuşlar yuva yapmış, üzeri 
yara ve berelerle dolmuştur. Hayalî de kendisinin 
Mecnûn gibi bir âşık olduğunu dolaylı yoldan söy-
lemektedir.

46. C Boş bırakılan yere “aruz” sözcüğü getirilmelidir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

47. B Bentlerden kurulu nazım biçimlerine musammat 
adı verilir. Bend, edebiyat terimi olarak en az üç 
(müselles, murabba, muhammes vb.)  mısradan 
oluşan bir nazım biriminin adıdır. Şarkı nazım şek-
li bir musammattır. Seçeneklerde kıt’a, iki beyitten 
oluşan bir nazım şeklidir.

48. E Cenap Şahabettin’in Hac Yolunda, Avrupa Mek-
tupları ve Afak-ı Irak; Reşat Nuri’nin Anadolu Not-
ları, Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi ve 
Ahmet Mithat’ın Avrupa’da Bir Cevelan adında 
gezi yazıları vardır.

49. C Modern hikâyeye Türk edebiyatındaki ilk adım 
Ali Aziz Efendi tarafından yazılmış Muhayyelât 
ile atılmıştır. Tamamen Batılı özellikler taşıyan ilk 
örnek ise Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler 
adlı eseridir. 

50. E Numaralandırılmış ifadelerde postmodern ro-
manın özellikleri verilmiştir. Güven dışındaki tüm 
romanlar postmodern roman tekniklerinin kullanıl-
dığı eserlerdir. Güven romanı Vedat Türkali’nindir.

51. D Orhan Duru bilimkurgu yazarıdır.

52. D İlk Türkçe gazetelerden biri olan Basiret’i yayımla-
dığı için Basiretçi adıyla anılan Ali Efendi, gazete-
sini 1870 yılında yayımlamaya başladı.

53. B  Parçada Zehra adlı romandan söz edilmektedir.

54. D Selahattin Enis, öykü ve romanlarında genellik-
le I. Dünya Savaşı yıllarındaki İstanbul’un yoz-
laşmış çevrelerini konu aldı. Başlıca romanları 
arasında Neriman (1912), Zaniyeler (1923, 1989), 
Sârâ (1926), Cehennem Yolcuları (1926), Orta 
Malı (1926), Ayarı Bozuklar (1926), Endam Aynası 
(1927) sayılabilir.

55. C Dergâh, Mustafa Nihat Özön’ün sorumluluğunda 
yayımlanan bir dergidir.

56. A Reşat Enis, romanlarında ağırlıklı olarak emek-
çileri, İstanbul’un kenar mahallelerini, düşkün 
ve serserileri anlatır; sosyal ve moral çarpıklık-
ları tüm çıplaklığıyla sergiler. En önemli eserleri 
şunlardır: Afrodit Buhurdanında Bir Kadın (1937), 
Toprak Kokusu (1944), Ekmek Kavgamız (1947), 
Ağlama Duvarı (1949), Sarı İt (1968). Kırmızı Ka-
ranfil, yazarın 1980 yılı sonunda tamamladığı son 
eseridir 

57. D  Parçada sözü edilen roman, Sevgili Arsız Ölüm’dür.

58. D  Cevat Fehmi Başkut, dış ülkelerde oyunu sahne-
lenen ilk Türk yazarı unvanını aldı. En bilinen ese-
ri “Buzlar Çözülmeden”, bugün hala birçok tiyatro 
topluluğunca sergilenmekte olup, iki kez sinema-
ya da uyarlanmıştır. 

59. E Kadrocular olarak da anılan Kadro dergisinin ku-
rucuları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Sü-
reyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf 
Belge, İsmail Hüsrev Tökin’dir.

60. B Ziya Osman Saba, Ahmet Haşim çizgisinde öz-
şiir anlayışıyla eserler vermiştir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

61. A Okumanın bileşenleri otomatik tanımlama bece-
rileri, kelime ve yapı bilgisi, resmi söylem yapısı 
becerisi, içerik/arka plan bilgisi, sentez ve de-
ğerlendirme becerileri, biliş-üstü bilgi ve beceri 
gözlemleme olarak altı tanedir. Anlam bilgisi oku-
manın bileşenlerinden değildir.

62. B Öğrenciler çok katmanlı çalışmalar yapmıştır. 
Sandviç tekniği. 

63. A Hikaye öğretimi ile ad öğretimi birlikte yapılır.

64. C Kış temasını konu alan metin edebi metin olarak 
işlenebilir.

65. A Yargılama değerlendirme basamağıdır.

66. C “İkinci Yeni akımı şairlerini inceleme-tanıtma” 12. 
sınıf konusudur.

67. B Görsel harita kullanılmaz.

68. A Örnek olaydır. 

69. E Eleştirel okumadır. Öğrenciler konu hakkında dü-
şünmüşlerdir. 

70. A Toplanan bilgileri düzenleme proje hazırlama sü-
recinde değil proje içeriğinde yer alır.

71. D Onuncu sınıf II. ünite, “Destan Dönemi Türk Ede-
biyatı” adını taşımaktadır.

72. C Verilen etkinlik örneği: Öğrenciler, incelenen met-
nin, çizgi film, resim, pantomim, sinema vb. iletişim 
araçlarıyla ifade edilip edilemeyeceğini tartışırlar; 
sözlü ve yazılı olarak düşüncelerini ifade ederler. 
Dokuzuncu sınıf “Güzel Sanatlar ve Edebiyat” üni-
tesinin “Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri” başlıklı 
birinci alt başlığında yer alan bu etkinlikle, “Güzel 
sanatların hangi ölçütlere göre sınıflandığını belir-
ler.” kazanımına ulaşılması hedeflenmektedir.

73. D Edebî metnin çözümlenmesi hazırlık aşamasın-
da değil, metni çözümleme/inceleme aşamasında 
yapılır.

74. D Öğretmen, öğrenci ürün dosyalarını her dönem en 
az iki kez incelemeli; öğrencilerin ürünleriyle ilgili 
yaptığı hataları belirledikten sonra, öğrencilerden 
çalışmalarında gerekli düzeltmeleri yapıp dosya-
larına koymalarını istemelidir. Öğrencilerin Türk 
Edebiyatı Dersi ürün dosyasında; metin oluştur-
ma, proje, araştırma ödevi, okunan kitabı değer-
lendirme (yüz temel eserden hareketle), araştırma 
ve sunum, otobiyografi, biyografi,  anlatmaya bağ-
lı metinler, şiirler, şiir incelemeleri, roman incele-
meleri, kitap incelemeleri ile ilgili örnekler olabilir.

75. D Sözcük türlerinden “fiil / fiilimsi” konusu, 10. sınıf 
Dil ve Anlatım dersi öğretim programında “Des-
tansı Anlatım, Emredici Anlatım” türü ile birlikte iş-
lenecektir.

Çözüm Bitti.
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