TÖRÖK

B2

Beszédértés (gépi hang)

20 pont

MEGOLDÁS:
1. Cicero mely nézetet képviselte elsőként? [3]
A nyelvi forradalom nézetét [1], azt, hogy az anyanyelvi forrásokhoz [1] kell visszatérni [1].
2. Mit tett ennek érdekében Cicero? [3]
A görög fogalmak helyére [1] latin gyökerekből képzett [1] új szavakat helyezett [1].
3. Miért fontos keleten Firdevsi költészete? [2]
Ő az első, [1] aki saját nyelvén írt. [1]
4. Dante melyik irányzatnak volt a vezetője?

[3]

Európában a reneszánsz után kezdődő [1] "vissza az anyanyelvhez" irányzatnak [2].
5. Mit indított el Atatürk 1927-ben? [2]
Az arab ABC helyére [1] a latin eredetű török betűk kidolgozását [1].
6. Mi volt a cél az új ABC-vel?

[3]

Megkönnyíteni [1] a nyugathoz való csatlakozást [1] és az írás olvasást [1].
7. Mikor fogadták el az új török ABC-t?

[2]

1928. [1] november 1-én [1].
8. Mi volt a célja a Török Nyelvtudományi Társaság megalakításának? [2]
Felszabadítani Törökországot [1] az idegen nyelvek igájából [1].

SZKRIPT
Dil Devrimi ve kendi ana dilinin kaynaklarına dönme görüşü ilk olarak Roma'lı filozof Cicero tarafından
ortaya atıldı. Cicero, Latin dilinde bulunan Yunanca kavramları atarak onların yerine Latince köklerden yaptığı
yeni sözcükler koydu. Doğuda, ana dili yabancı sözlerin baskısından kurtarma, kendi diliyle eser yazma çığrını
açan ilk şair Firdevsiydi. Rönesans'tan sonra Avrupa'da başlayan ana dile dönme akımının önderi ise 13.
yüzyılda yaşamış olan Dante'ydi. Daha sonra ise Avrupa'da ana dilini geliştirme ve yabancı sözcüklerden
temizleme çabası gösterildi.
Tarihsel gelişim ve oluşum içerisinde «dil» kavramı önemini korumakla kalmamış, «ana dil» kavramı
çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır. Dilde özleşme, dili yabancı sözcüklerden arındırma çalışmaları 18.
yüzyıldan sonra milliyetçilikle yan yana giden bir akım özelliğini kazanmıştır.
Atatürk, Doğu İslam Kültürünün bir simgesi olan Arap alfabesinin yerine, batı ile bütünleşmeyi ve
okuyup yazmayı kolaylaştırmak için Latin kökenli Türk harflerinin çalışmalarını 1927'de başlattı. Yeni Türk
alfabesi 1 Kasım 1928'de kabul edildi. Ardından ise Türk Dil Kurumu, ulusal temeller üzerine kurulan Türkiye
Cumhuriyeti'nin yapısına uygun ve bağımsızlığı sağlamaya yönelik devrimlerin bir halkası olarak kuruldu.
Amaç, Türkçe'yi «yabancı diller boyunduruğundan» kurtarmaktı.

