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1. Ural - Altay dil teorisine göre Altay dilleri şunlardır: 
Türkçe, Moğolca, Mançu - Tunguzca, Korece Japon-
ca. Ural Dilleri ise şunlardır: Fince, Ugorca, Macarca, 
Samoyed dilleri. Verilen seçeneklerde Fince diğerleri-
ne göre daha uzak bir dildir. Hatta günümüzde Ural dil 
ailesi ayrı, Altay dil ailesi ayrı değerlendirilir.

d

2. I. -gerü: Yön gösterme eki

 II. -sar: Zarf-fiil eki

 III. -teçi: Gelecek zaman eki

-sAr eki Orhun Türkçesinde zarf-fiil eki olarak kullanı-
lır. Bu dönemde şart anlamı da vermesine rağmen he-
nüz şart kipi durumuna gelmemiştir. -sAr ekinin kipleş-
mesi Uygur Dönemi’ne denk gelir. Uygur Türkçesinde 
yanına şahıs zamirlerini de alarak şart kipi göreviyle 
kullanılmıştır. Bu durum Orhun Türkçesinde görülmez, 
bu nedenle Orhun Türkçesindeki -sAr eki zarf-fiil eki 
olarak kabul edilir.

c

3. Muînü’l-Mürîd’in Arap harfleriyle yazılmış tek nüshası 
Bursa’dadır. Uygur harfli nüshası yoktur.

Uygur Alfabesi 
ile Yazılmış İslam 
Dönem Eserleri

Kutadgu Bilig’in Viyana nüshası

Atabetü’l Hakayık’ın en iyi nüs-
hası (Semerkant)

Mirac-nâme

Tezkiretü’l-Evliya

Bahtiyar-nâme

Muhabbetnâme

Letâfet-nâme

Sirâcü’l-Kulûb

15. yy.da Fatih Sultan Mehmed bir yarlıkta Uygur al-
fabesini kullandırtmıştır. Altınordu hanlarının bazı fer-
manları Uygur harfleriyledir. 15. yy. Çağatay şairleri 
Lütfi ve Sekkaki’nin iki alfabe ile yazılmış şiirleri vardır.

13. yy. başlarında Moğolların resmî yazısı olmuş. Bu 
durum 20. yy. ortalarına kadar devam etmiştir.

c

4. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler Eski Uygur 
Türkçesi için doğru bilgilerdir. Fakat D seçeneğindeki 
bilgi yanlıştır. Şart kipi “-IsAr” biçiminde değil “-sAr” bi-
çiminde kipleşmiştir. “-IsAr” eki EAT’de gelecek zaman 
ekidir.

d

5. Verilen öncül Karahanlı Türkçesi dil özellikleri göste-
ren bir metinden alınmıştır. Örneğin, “tişiŋni” sözcü-
ğünde 2. tekil iyelik ekinden sonra belirtme durumu 
eki “-ni” şeklinde gelmiştir. -k>-g ve t->d-değişimleri 
gerçekleşmemiştir. Bunun gibi özelliklerden Kara-
hanlı döneminde yazılmış bir metin olduğunu çıkarı-
rız. Seçeneklerde ise bu dönemde yazılmış yalnızca 
Atabetü’l-Hakayık vardır. Seçeneklerdeki diğer eserler 
Eski Anadolu Türkçesine aittir. Yukarıda zikredilen 
özellikler Karahanlı Türkçesinde henüz gerçekleş-
memiştir fakat EAT’de bu değişimler ortaya çıkmıştır. 
Metin EAT dönemi metni olsaydı -k>-g ve t->d- deği-
şimleri gerçekleşmiş olurdu.

Türkiye Türkçesi: Dinle, bilgili (kişi) ne diyor: Edeplerin 
başının dili korumak (dili doğru kullanmak) olduğunu 
söyler. Dilini tut, dişin kırılmasın; eğer dilini tutmazsan 
(dilin muhafaza altından çıkarsa) dişin kırılır.

a

6. Soru kökünde verilen sözcüklerde b’ler m’ye dönmüş-
tür. Bu sözcüklerde görülen ses olayı genizsileşmedir. 
Her iki ses de dudak ünsüzü olduğundan dudaksılaş-
ma diyemeyiz, her iki ses de ötümlü olduğundan ötüm-
lüleşme ya da ötümsüzleşme diyemeyiz.  Türkçede m, 
n ve  ŋ ünsüzleri geniz ünsüzüdür. Diğer ünsüzler ise 
ağız ünsüzüdür. Bir ağız ünsüzü geniz ünsüzüne dö-
nüşürse genizsileşme olur.

b
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7. B seçeneğinde verilen Takagu’nun Türkiye Türkçesin-
deki karşılığı “tavuk”tur.

Yıl ve Yıl Adı Karşılığı

1 Kusku “sıçan, fare”

2 Ud “sığır, öküz”

3 Bars “pars”

4 Tavışgan “tavşan”

5 Luu “ejderha”

6 Yılan “yılan”

7 Yunt “at”

8 Koy “koyun”

9 Biçin “maymun”

10 Takagu “tavuk”

11 İt “kopek” köpek

12 Tonguz “domuz”

b

8. B seçeneğinde görülen ses değişimi tam tersi yön-
dedir. Yani söz başı /m/ ünlüsü /b/’ye dönüşmüştür. 
Ben<men örneğinde olduğu gibi… İçinde /n/ ya da 
/ŋ/ sesi bulunan sözcüklerin başındaki /b/ sesi Doğu 
Türkçesinde (Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Ça-
ğatay) m’ye döner. Batı Türkçesinde (EAT, Osmanlı 
Türkçesi, Türkiye Türkçesi vd.) ise bu değişim görül-
mez. Diğer seçeneklerdeki ses değişimleri doğrudur.

B

9. Orhun Türkçesinde ayrılma durumu ile bulunma duru-
mu “-DA” ile ifade edilen bir ortak morfemdir. Ayrılma 
durumu için de bulunma durumu için de “-DA” eki kul-
lanılır. Orhun Türkçesinde “-dXn” eki bulunmak ile bir-
likte çıkma görevi yoktur. Orhun Türkçesinde görülen 
“-dXn” eki yön isimleri türeten isimden isim yapım eki-
dir. Bu cümlede “Oguzdunta” ifadesi “Oğuz yönünden” 
anlamına gelmektedir. Çokma anlamını veren sözcük-
teki “-ta” ekidir. “-dIn” çıkma eki Eski Uygur Türkçe-
si döneminde düz biçimiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye 
Türkçesi: “Oturur iken Oğuz yönünden kaçak geldi.” 
“dun” ekinden sonra gelen “ta” eki çıkma görevinde 
kullanılmıştır. Diğer seçeneklerdeki bilgiler doğrudur.

d

10. Verilen bilgide sözü edilen sanatkâr Ali Şir Nevâi’dir. 
Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu göstermek için 
yazdığı eseri ise Muhakemetü’l-Lügateyn’dir. Diğer 
seçeneklerdeki yapıtlar da sanatçının mesnevileridir. 
Ferhat ile Şirin mesnevisiyle birlikte bir hamse (=beş 
mesnevi) oluşturmuştur.

a

11. Türkiye Türkçesinde E seçeneğinde gördüğümüz “kız” 
sözcüğünün yerine “kır” sözcüğünün kullanıldığını 
söylemek doğru değildir.  Bu iki sözcük arasında hiçbir 
anlam ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer seçeneklerde 
ise hem /z/ hem de /r/ şeklinde kullanılan örnekler ve-
rilmiştir ve bu kelimeler ya aynı anlama gelmektedir ya 
da anlamsal bir bağıntısı vardır.

e

12. Kazak Türkçesi Türkçenin kuzey lehçelerindendir 
ve Kıpçak grubu içinde değerlendirilmektedir. Türk-
çenin güneybatı dilleri ise Oğuz grubunu oluşturur. 
Oğuz grubu yazı dilleri şunlardır: Türkiye Türkçesi 
(EAT>OSM>TT), Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türk-
çesi, Azeri Türkçesi, Horasan Türkçesi.

e

13. III. öncüldeki bilgi yanlıştır. Mevlana’nın Farsça mes-
nevisi, Türkçe yazdığı şiirleri vardır. Fakat Arapça yaz-
dığı bir mesnevisi yoktur. II. öncüldeki bilgi de yanlıştır. 
Çünkü Mevleviliğin asıl kurucusu oğlu Sultan Veled’dir. 
Dolayısıyla yalnızca I. öncülde verilen bilgi doğrudur.

a
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14. Öncül parçada, “yazukımıznı” sözcüğünde “nI” belirt-
me ekidir, “kerti, köŋül” gibi sözcüklerde söz başı “g-” 
sesi tonsuzdur, “Teŋri, köŋül” gibi sözcüklerde damak 
n’si (nazal n) varlığını korumuştur ve “yamandan” söz-
cüğünde ayrılma hâl eki “-dan” olarak kullanılmıştır. 
Ancak parçada “daġı” sözcüğü edat olarak değil bağ-
laç olarak kullanılmıştır.

b

15. Cümlenin ögeleri, Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem 
şeklinde ayrılır. “Benzerlerdi” cümlenin yüklemidir. 
Yüklem bulunduktan sonra “Benzeyen ne?” sorusu 
sorulur ve özne bulunur: “Yalıların çoğu”. “Neye/kime 
benzerlerdi?” sorusunun cevabı ise dolaylı tümleci 
(yer tamlayıcısı) verir: “eski zaman terbiyesi almış, 
başlarında mahalli, şarklı ve bize meçhul bir ilim yaşa-
yan, gönüllerinde bize eski gelen bir âlem taşıyan ve 
ömürleri hülyalarına uymamış olan ihtiyar hanımlara” 
Bu kısım sıfat tamlaması olduğu için ayıramayız.

d

16. Türkçede ünsüzler çıkış yerine göre ikiye ayrılır: ağız 
ve geniz (burun). Geniz ünsüzleri şunlardır: m, n, ŋ. 
Genizsi ünsüzler genizden (burundan) çıkar. Bu üç 
ses dışındaki tüm ünsüzler ağızdan çıkar. Seçenek-
lerde sadece “kalem” sözcüğünde genizsi ünsüz kul-
lanılmıştır. “Kalem” sözcüğündeki “m” ünsüzü geniz 
ünsüzüdür.

d

17. Öncül cümlede “evleri” ve “inşa ettiler” sözcüklerini 
incelediğimizde (onların) “evleri” sözcüğünde -leri eki-
nin 3. çoğul iyelik eki, “inşa ettiler” sözcüğündeki -lar 
ekinin ise 3. çoğul şahıs eki olarak kullanıldığı görü-
lecektir. Bağlama baktığımızda “evleri” sözcüğündeki 
-ler ekinin çokluk eki olmadığı görülür. Çünkü ev çok 
değildir tek bir evden söz ediliyor. Burada ev değil, 
evin sahibinin (onlar) çok olduğu görülür. Buna da 3. 
çoğul iyelik eki denir.

c

18. Biçim birimcik, biçim birimlerin (ek) ünlü ve ünsüz 
uyumlarına girerek aldığı biçimdir. Örneğin “-lAr” çok-
luk eçinin 2 alt biçimi vardır: “-lar” ve “-ler”. A seçene-
ğindeki belirli geçmiş zaman ekinin 8 alt biçimi vardır: 
“-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü”. B seçeneğindeki ge-
niş zaman ekinin 6, C seçeneğindeki gelecek zaman 
ekinin 2, D seçeneğindeki şimdiki zaman ekinin 1, E 
seçeneğindeki belirsiz geçmiş zaman ekinin ise 4 alt 
biçimi vardır. Buna göre en az biçim birimciğe (alt bi-
çim) sahip olan biçim birim D seçeneğindeki şimdiki 
zaman biçim birimidir. “-yor” eki tek biçimlidir. 

d

19. Verilen bilgide sözü edilen kuram İşlevsel Halk Bili-
mi kuramıdır. Bu kuramın ayırt edici özelliği ürünlerin 
oluşturulduğu bağlama önem vermesidir. Kuramı orta-
ya atan William R. Bascon’dur.

b

20. Saz şairlerinin birbirini imtihan etmek için manzum 
şekilde bilmece sormalarına “muamma” adı verilmek-
tedir.

e

21. Tasavvuf anlayışına göre elif harfi Allah’ı işaret et-
mektedir. Allah sözcüğünün ilk harfi eliftir. Elif harfinin 
ebced hesabındaki değeri birdir. Allah ve Ahad isimle-
rinin ilk harfi olduğu gibi evvel, ahir, ezel ve ebed sı-
fatlarının da ilk harfi olan “elif”, evvel ile ahiri, ezel ile 
ebedi Ahadiyet çizgisinde birleştiren semboldür.

a

22. Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir 
sözcük grubu olan manilere kesik mani denir. Bu kesik 
dize sadece kafiyeyi hazırlar. Verilen parçada da ilk 
dizesi dört heceden oluşmuş bir mani verilmiştir.

b
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23. Verilen metinde ipucu olarak verilen sözcük 
“Selvihan”dır. Ercişli Emrah ile Selvihan Hikâyesi, Er-
cişli Emrah’ın günümüze kalan en önemli eseridir.

d

24. C seçeneğindeki “Abbas yolcu” kalıp sözünün Nasret-
tin Hoca ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

A. Nasrettin Hoca Fıkralarından Kaynaklanan Atasöz-
lerimiz

 I. Dağ yürümezse abdal yürür.

 II. Damdan düşen, damdan düşenin hâlini bilir.

B. Nasrettin Hoca Fıkralarından Kaynaklanan Deyim-
lerimiz

 I. Ölme eşeğim ölme (yaz gelecek, yonca bitecek).

 II. Ya hiç sopa yemedin, ya da sayı saymasını bil-
miyorsun.

 III. Ye kürküm, ye.

 IV. Yok devenin başı.

 V. Yorgan gitti, kavga bitti.

C. Atasözü, Deyim Olmadıkları Hâlde Gündelik Haya-
tımızda Sık Sık Kullandığımız Nasrettin Hoca Fıkrala-
rından Kaynaklanan Diğer Sözler

 I. Sahibi ölmüş eşeği kurt yer.

 II. Şuna değmiş, buna değmemiş

 III. Sen de haklısın.

 IV. Ya tutarsa?

c

25. Âşık Garip adlı halk hikâyesi sevda konulu halk 
hikâyelerindendir. Diğer seçeneklerdeki halk hikâyeleri 
ise kahramanlık konuludur. 

Aşk (sevda) Konulu Halk Hikayeleri: Ercişli Emrah ile 
Selvi Han Hikayesi, Karacaoğlan ile İsmikan Sultan, 
Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Hurşit 
ile Mahimihri…

d

26. Göktürkler’in kutsal saydığı, Uygurların ise yurt edindi-
ği dağ Ötüken dağıdır. Göktürkler zamanında da bura-
yı yurt edinmek isteyenler çıkar. Fakat yerleşik hayata 
geçiş Uygurlar ile başlar.

d

27. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Kars’ta halk hikâ-
yesi anlatma geleneği günümüzde de yaşatılmaktadır. 
2009 yılında Doğu Anadolu halk hikayeleri derlenerek 
yazıya geçirilmiştir. Âşıklık geleneğine dayanan halk 
hikâyelerinin derlenmesi, UNESCO İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültür Mirası Listesine 2009 yılında eklenen 
aşıklık geleneğinin tanıtılması ve korunmasına katkı-
da bulunması hedeflenmiştir.

b

28. Karagöz (Gölge Oyunu) için verilen öncüllerin tümü 
doğrudur. Dolayısıyla doğru yanıt “E” seçeneği ola-
caktır.

e

29. Parçada bilgisi verilen 17. yüzyıl halk şairi Kayıkçı 
Kul Mustafa’dır. Bektaşi koluna bağlıdır ve yeniçeri 
şairlerindendir. Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı 
eserinde ve birçok cönkte şiirlerinin yer alması onun 
döneminde oldukça bilinen bir şair olduğunu göster-
mektedir. 

d
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30. Eski Türklerde ölenler için yapılan cenaze törenine 
“yuğ”, kurban törenlerine ve ziyafetlerine “şölen”, av 
için düzenlenen törenlere ise “sığır” denir.

c

31. Nedim’den alınan bu beyitin vezni Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/
Mefâ’îlün/Mefâ’îlün’dür. Verilen beytin veznini bulur-
ken bazı kelimelerde imale yapmak gerekir. Bu beyitte 
de “şöyle – böyle – seni” kelimelerinde imale yapılmış-
tır.

e

32. Verilen parçada sözü edilen şair Gülşehri’dir. 
Gülşehri’nin Kırşehir’de Mevleviliği yaydığı ve zaviye-
de yaşadığı, mahlasını da o zaman adı Gülşehir olan 
Kırşehir’den aldığı bilinmektedir. Feleknâme`yi İlhanlı 
hükümdarlarından Gazan Han’a sunmuştur. Ayrıca 
Aruz-ı Gülşehri ve Kuduri Tercümesi adlı başka eser-
leri de vardır. Gülşehrî Türk yazar ve şairlerin Türkçe 
eser vermek istemediği, Arapça ve özellikle de Farsça 
yazdığı bir dönemde eserini Türk dilinde yazarak Türk 
dilinin savunuculuğunu yapmıştır.

a

33. Verilen beyit Şeyh Galip’ten alınmıştır. Böyle sorular-
da seçeneklerden hareketle doğru cevaba ulaşmak 
gerekir. A: Beytin mısralarının birbiriyle kafiyeli olması 
mesnevi olabileceğine işarettir. B: Müreddef, redifli de-
mektir ve beyitteki “ateş” sözcükleri rediftir. D: Beyitte 
gül, gülbün, gülşen, cuybar ve lalezar sözcükleri bir 
araya getirilerek bahçe ile ilgili bir tenasüp sanatı ya-
pılmıştır. E: Veznine baktığımızda verilen vezin doğru-
dur. C: Bir gazelin makta beyti olamaz. Çünkü makta 
beyti son beyittir ve mahlasın kullanıldığı, birbiriyle 
kafiyeli olmayan beyittir.

Çeviri: Gül ateş, gül fidanı ateş, gül bahçesi ateştir. 
Akarsu ateştir. Aşkın semender yaratılışlıları için ateş 
olarak lale bahçesi yeterlidir.

c

34. Ahmed Paşa’dan alınan bu beyitte Nemrut’a atıfta 
bulunulmuştur.  Nemrut, İbrahim peygamber dönemi-
nin, tanrılık iddia eden Bâbil kralıdır. İbrahim’i ateşe 
attırması, tanrıyı görmek amacıyla göklere çıkmak için 
bir kule yaptırması ve aciz, topal bir sivrisinek tarafın-
dan beyni kemirilerek öldürülmesi yönüyle meşhurdur. 
Ateşi gül bahçesine çeviren Allah’tır. Bu beyitte Hz. 
İbrahim’i ateşe attırmasına atıfta bulunulmuştur.

d

35. Bî-sabr u ârâm: Sabırsız ve kararsız. Arzu etmek: iste-
mek. Bu kelimelerin anlamları bilinirse en doğru çeviri 
E seçeneği olacaktır.

e

36. Dinî içerikli türlerden; Allah’ın varlığından, birliğinden 
söz eden türe “tevhid”, Allah’a yakarış olarak naz-
medilen türe “münâcât”, Hz. Muhammed’in Allah’ın 
huzuruna çıkmasını anlatan türe “mi’raciyye”, Hz. 
Muhammed’in doğumunu, hayatını anlatan türe “mev-
lid”, Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiire ise 
“naat” denir. “hilye” ise manzum hadis çevirileri, dini 
içerikli şiirler, Hz. Muhammed’in hayatından söz eden 
türlerdir.

c

37. Nazım türü sorularında anahtar kelimeler yol gösterici-
dir. I numaralı beyitte bir övgü, methetme, iyi dilek söz 
konusudur.  Şair “Cihan durdukça mutluluk tahtında 
ikbal ile dur. Senin lütfunla gönlüm neşe bulur, her işte 
bana kapı açansın.” demiştir ve medhiye türündedir. 
II numaralı beyitte ise hızdan, atiklikten söz edilmiştir. 
Bu bizi “at”a götürmektedir. Memduhun atının hızlılığı, 
asilliği övülüyorsa “rahşiyye”dir.  III numaralı beytin an-
lamı “Önce ve sonra senin benzerin yok; cümle nebile-
rin sonu ve evrenin özü sensin.”dir. Hz. Peygamberin 
övüldüğü şiirlere “naat” denir. IV numaralı beyitte ise 
Bursa methedilmiştir. Bir şehrin övüldüğü şiirlere de 
“şehrengiz” denir.

b
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38. Soruda verilen beyitlerin mesnevi nazım biçimiyle ya-
zılmış olma ihtimali yoktur. Seçeneklerde beyitlerle ya-
zılan nazım şekilleri verilmiştir. Verilen şiirde beyitler 
kendi içinde kafiyeli değildir. Mesnevilerde daha uzun 
yazmaya müsait olması için her beyit kendi içinde ka-
fiyelendirilir. Diğerleri için böyle bir özellik söz konusu 
değildir.

e

39. A seçeneği: “Cihân-ârâ” “cihanı süsleyen” anlamına 
gelen Farsça birleşik sıfattır.

B seçeneği: “ârâ”  sözcüğü hem Farsça “süsleyen” 
anlamında hem de Türkçe “ara-” fiili anlamında kulla-
nılmıştır. Dolayısıyla tevriyeli kullanılmıştır.

D seçeneği: Tasavvufi derinliği olan bir beyittir. “Dün-
yayı süsleyen dünya içindedir, insanlar aramayı bil-
memektedir.” denerek tasavvuf anlayışına gönderme 
yapılmıştır.

E seçeneği: “Bilmezler” sözcüğü “y” sesi ile “ı” belitme 
eki rediftir, bu nedenle mürreddef; “â” sesleri ise kafi-
yedir, bu nedenle de mukaffâ bir beyittir.

C seçeneği:  “Mâhî” sözcüğü “aya benzeyen” anlamın-
da değil “balık” anlamında kullanılmıştır.

c

40. Hüsn-i talil, bir durumu veya olayı gerçek oluşum se-
bebinin dışında güzel bir sebebe bağlayarak şiirde kul-
lanmaktır. Verilen beyitte “Baştan beri sana övdüğüm 
güzele, güzelliğe karşı çektiğim ahlar, bak işte güzeli 
ne hâle getirdi.” denilerek sevgilinin kötü halde olması 
şairin çektiği ahlara bağlanmıştır.

b

41. Verilen beyitin aruz vezni:

Fâ’ilâtün-fâ’ilâtün-fâ’ilâtün-fâ’ilün

d

42. Beyitte “sünbül” sözcüğü sevgilinin saçını teşbih için 
kullanılmıştır. Su ise burada sevgilinin yüzü için kulla-
nılmıştır. Sevgilinin saçı, su gibi yüzünü çevrelemek-
tedir.

c

43. Ara Nesil Dönemi’nde müstezat nazım şekli, birtakım 
değişikliklere uğratılarak “serbest müstezat” adlı yeni 
bir nazım şekli ortaya çıkarılmıştır. Bu nazım şekli Ser-
vetifunun Dönemi’nde iyice moda olmuştur. En güzel 
örneklerini ise Ahmet Haşim vermiştir.

e

44. Yukarıda verilen paragrafta tanıtılan Tanzimat Döne-
mi sanatçısı Şemsettin Sami’dir. Şemsettin Sami’nin 
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanı Türk edebiyatın-
da ilk yerli roman örneğidir. Türk dili ve kültürüne en 
büyük katkıları sözlük ve ansiklopedi çalışmalarıyla 
olmuştur. Göktürk yazıtları hakkında bilgi veren ve Ku-
tadgu Bilig’i Türkiye Türkçesine çeviren ilk kişidir.

b

45. Mehmet Sait Efendi’nin “münakaşa” sözcüğünü ede-
biyat eleştirisi anlamında kullanması ve bazı gramer 
hataları yapması üzerine Tasvir-i Efkâr başyazarı 
Şinasi’nin onu eleştirmesi ve sonrasında karşılıklı 
atışmaya dönüşen tartışmaya verilen isim “Mesele-i 
Mebhusetü Anha”dır. “Mebhusetü(n) Anha”, Şinasi’nin 
Tasvir-i Efkâr gazetesinin 249. sayısında kaleme aldı-
ğı bir yazının başlığıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın XIX. 
Asır Türk Edebiyatı adlı eserinde dile getirdiği gibi bu 
tartışma “Şinasi’nin münakaşa kabiliyetini, mantıktaki 
kudretini, dil bilgisini gösterir. O Türkçede yabancı keli-
meleri azaltmak, yani muayyen bir sözlüğü kurmak ta-
raftarı idi. Fakat hangi gramerde olursa olsun, yanlışa 
da tahammül edemiyordu. Şinasi’nin Şark dillerindeki 
kudretini gösteren bu münakaşa ve bahsi idare ediş 
tarzı etrafında büyük bir hürmet topladığı”nı söyle-
mek mümkündür. İkili arasında başlayan bu tartışma, 
Tasvir-i Efkar’ın tirajını, o güne kadar hiçbir gazeteye 
nasip olmamış bir şekilde yükseltmiş ve 20.000 üzeri-
ne çıkarmıştır.

b
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46. Verilen parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla Cezmi
ve Yeniçeriler getirilmelidir. Namık Kemal’in Cezmi ro-
manından daha önce Ahmet Mithat Efendi Yeniçeriler
adlı romanıyla tarihî roman örneği vermiştir. Namık 
Kemal’in bilinçli bir şekilde tarihe yönelmesi nedeniyle 
Cezmi ilk tarihî roman olarak anılagelmiştir. Yeniçeri-
ler romanına ilk tarihî roman denemesi demek yanlış 
olmaz.

b

47. Öncül parçada bahsedilen Hikâye adlı eserin sahibi 
Servetifünun sanatçısı “Halit Ziya Uşaklıgil”dir.

c

48. Öncülde verilen isimler Yeni Lisan hareketinin öncü-
leridir. A seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Ahmet Haşim 
şiirlerinde ağır bir dil kullanır. Seçeneklerdeki diğer 
bilgiler doğrudur.

a

49. Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Atçalı Kel Mehmet, 
Şeyh Bedrettin Orhan Asena’nın tarihsel olaylardan ve 
kişilerden hareket ederek dönemini verdiği oyunlardır. 
Bunlarla birlikte tarihe yönelmeden toplum gerçekle-
rine yöneldiği iki oyunu olarak da Kocaoğlan ve Öç’ü 
görüyoruz.

c

50. Orhan Veli’nin Şubat 1945 yılında yayımladığı “Vaz-
geçemediğim” kitabı içinde bulunan “İstanbul Tür-
küsü” başlıklı şiir Garip hareketinin dönüm noktası 
kabul edilmiştir. Bu şiirden sonra Orhan Veli belirgin 
bir biçimde halk şiiri ögelerini kullanmaya başlamıştır. 
Orhan Veli 1946’da yayımladığı Destan Gibi kitabında 
bulunan “Yol Türküleri” başlıklı uzun şiirde kullanılan 
halk türküleri, daha sonra yazdığı “Pireli Şiir”, “Gelirli 
Şiir”, “Delikli Şiir” gibi metinlerinde görülen halk şiiri 
kafiye anlayışları ve söyleyiş özellikleri dikkati çeker.

c

51. Tanpınar’ın Huzur romanı tarihsel roman değildir. Hu-
zur, hem bir aşk hem de Tanpınar’ın İstanbul’a olan 
derin sevgisinin romanıdır. Estetik anlayışının, kültür 
birikiminin ve geçmiş kültürlere yaslanan yaşam felse-
fesini yansıttığı bu kitabı Tanpınar’ın en yetkin romanı 
sayılır. Romanda, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçeve-
sinde Doğu ile Batı, eski ile yeni, geçmişin değerleriyle 
var olan değerler, aşk ile toplumsal sorumluluk arasın-
daki çatışmayı ve bu çatışmanın doğurduğu bireysel 
bunalımları irdeler. Seçeneklerdeki diğer romanlar 
tarihsel roman türündedir.

d

52. Parçada sözü edilen yazar Aziz Nesin’dir. Ayrıca Sa-
bahattin Ali ve Rıfat Ilgaz’la birlikte çıkardıkları Mar-
kopaşa, Türk siyasi edebiyat tarihinde çok önemli bir 
yere sahiptir.

e

53. II numaralı cümledeki bilgi yanlıştır. İstanbul’un sokak-
larını, geçmişini, kimyasını ve dokusunu, kayıp karısı-
nı arayan bir avukat aracılığıyla anlatan  Orhan Pamuk 
romanı Cevdet Bey ve Oğulları değil Kara Kitap’tır. 
Numaralandırılmış diğer cümleler doğru bilgiler içer-
mektedir.

b

54. Parçada sözü edilen yazar Yusuf Atılgan’dır. Ayrıca 
Canistan adlı tamamlanmamış bir romanı daha vardır. 

Öykü: Bodur Minareden Öte, Eylemci (Bütün Öyküleri, 
1992)

Çocuk Kitabı: Ekmek Elden Süt Memeden

Çeviri: Toplumda Sanat (K. Baynes; 1980)

Piyes: Çıkış Gecesi

Seçeneklerdeki diğer öykü kitapları başka yazılara 
aittir.

e
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55. Fecriati yıllarında sembolizmin ve parnasizmin etkisi 
bir yandan sürerken bir yandan da özellikle Ahmet 
Haşim’in şiirlerinde empresyonizmin izleri görülmeye 
başlanır. Türkçeye “izlenimcilik” olarak çevrilen bu 
akımda esas olan dış dünyada gördüklerimiz değil dış 
dünyayı zihnimizin nasıl algıladığıdır. Şairin asıl an-
lattığı duygulardır fakat bunu yaparken dış dünyada 
gördükleri ile aktarır. Sanat eserinde dış dünya, insan 
süzgecinden (beyin, zihin, ruh) geçirilmiş bir şekilde 
karşımıza çıkar. Sanatçı, tabiat varlıklarına kendi ruh 
hâllerini izafe eder.

b

56. 1950 sonrası Türk edebiyatında özellikle tarihsel ro-
manlarıyla dikkat çeken ve “Çağımızın Dede Korkut’u” 
olarak bilinen yazar “Mustafa Necati Sepetçioğlu”dur. 
Eserlerinden bazıları:

● Kapı

● Anahtar

● Kilit

● Üçler-Yediler-Kırklar

a

57. Soruda verilen parçada boş bırakılan yerlere Cevdet 
Kudret Solok – Sabri Esat Siyavuşgil getirilmelidir. Bu 
iki sanatçı da “Karagöz” üzerine çalışmalar yapmıştır. 
Cevdet Kudret, bu konuda Karagöz adlı 3 ciltlik bir 
eser bırakmıştır. Sabri Esat ise İstanbul’da Karagöz ve 
Karagöz’de İstanbul adlı eseriyle günümüzde Karagöz 
üzerine araştırma yapacaklara dahi fayda sağlayacak 
temel bir kaynak bırakmıştır.

d

58. Öncüllerde özellikleri verilen roman ekolü postmoder-
nizmle ilişkilendirilebilir. Postmodern romanın en güzel 
örneklerini “Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, 
Metin Kaçan, Bilge Karasu, Pınar Kür, Nedim Gürsel” 
gibi sanatçılar vermiştir. Peyami Safa ise postmoder-
nist değildir.

e

59. Verilen şiirin kafiye örgüsü dikkate alındığında xaxa 
xbxb şeklinde 1. ve 3. mısraların kafiyelendirilmedi-
ği 2 ve 4. mısraların ise kafiyelendirildiği görülür. Bu 
nazım şekli “yarı çapraz kafiyeli nazım şekli”dir. Eğer 
her dörtlüğün 1 ve 3. mısraları kendi aralarında, 2 ve 
4. mısraları da yine kendi aralarında kafiyeli olsaydı “ 
çapraz kafiyeli nazım şekli” derdik.

b

60. 1950 kuşağı öykücüleri verilen parçada da söz edil-
diği üzere varoluşçuluktan etkilenmişlerdir. A seçene-
ğindeki Jean-Paul Sartre ve Albert Camus varoluşçu 
yazarlardır. B seçeneğindeki Victor Hugo ve Jean-
Jacques Rousseau romantizmin temsilcileridir. C se-
çeneğindeki  Gustave Flaubert ve Honoré de Balzac 
realizmin temsilcileridir. D seçeneğindeki Emile Zola 
ve Guy de Maupassant natüralizmin temsilcileridir. 
E seçeneğindeki Paul Verlaine - Arthur Rimbaud ise 
sembolizmin temsilcileridir.

a

61. Tür olarak bakıldığında Tevfik Fikret’in “Sis” adlı yapıtı 
şiir, “Balıkçılar” adlı eseri ise manzum öyküdür. Bu iki-
sinin karşılaştırılmasını isteyen bir öğretmen öncelikle 
bu iki tür arasındaki farkın ortaya çıkmasını amaçla-
maktadır.

c

62. İstasyon tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmen bu 
etkinlikleri yaptırırken öğrenci gruplarını aynı masada 
sabit bırakmamalıdır. Öğrenciler bir süre bir masada 
görev yapmalı, bir süre farklı bir masada. Böylelikle 
öğrencinin her istasyona uğrayarak oradaki görevi 
gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. İstasyon ismi de 
buradan gelmektedir.

b

63. Öğrencinin yaratıcılığını kullanarak yeni bir ürün or-
taya koyması analiz basamağına denk gelir. Öğrenci 
kendi yaşadığı bir olayla derste öğrendiği roman türü-
nün özelliklerini sentezleyerek özgün bir ürün ortaya 
çıkarmıştır. Bu da Bloom’un sentez basamağıdır.

a
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64. Sözü edilen kazanıma göre verilecek bir şair ve o şai-
rin bir şiiri olmalıdır. D seçeneğindeki Yağmurlu Sokak
adlı yapıt Melih Cevdet Anday’ın şiir türünde verdiği 
bir eser değildir. Bu yapıt roman türündedir. Diğer 
seçenekleri bu kazanım için örnek vermek doğru bir 
uygulamadır.

d

65. Ahmet Öğretmen’in bu davranışı bizi tümdengelim 
seçeneğine götürmelidir. Bütün içinde tek tek örnek-
lerden kalkarak bir kuralı, bir özelliği ortaya çıkarma 
durumuna tümdengelim denir.

b

66. Ahmet Öğretmen, öğrenciler zorluk çektiği için an-
layacakları bir dille yazılmış metni kullanmayı tercih 
etmiştir. Bu tekniğe “Benzerinden Yararlanma” denil-
mektedir. 

c

67. Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait bu şiirin kafiye şemasına 
baktığımızda çapraz kafiye ile yazılmış bir şiir oldu-
ğunu görürüz. Bu yüzden bu dörtlük çapraz kafiye ile 
oluşturulmuş millî edebiyat metinleri için örnek olarak 
kullanılabilir.

b

68. Birçok materyal kullanılarak gerçekleşen eğitim-öğ-
retim ortamı, öğrencinin ilgisinin derse yönlenmesine 
katkıda bulunur. Muzaffer Öğretmen’in hem farklı ma-
teryal kullanması hem de öğrenciyi de aktif bir şekilde 
dersin öznesi haline getirmesi aktif öğrenmedir. Eğer 
sadece öğrenci uygulaması yapılsaydı “Yaşantı Te-
melli Öğrenme” tekniği kullanılmış olurdu.

d

69. Eğer konular birbirinden bağımsız bir şekilde ele alını-
yorsa bu içerik düzenleme modeli  “modüler”dir.

a

70. Soru-cevap etkinliği dersin giriş bölümünde kullanı-
lıyorsa ön bilgileri yoklama, gelişme bölümünde kul-
lanılıyorsa aktif katılımı sağlama, sonuç bölümünde 
kullanılıyorsa eksiklikleri giderme amacıyladır.

e

71. Öğrencilerin, metni kişi, zaman gibi ögelerle parçalara 
ayırması “İncelediği metnin yapısını çözümler.” kaza-
nımına yönelik bir çalışmadır.

a

72. Etkili bir öğrenmede materyal kullanımı önceliklidir. 
Ancak “öğretme becerisi sağlamak” materyalin özel-
liklerinden biri değildir.

e

73. Yapılandırmacı öğretim anlayışına sahip bir öğretme-
nin öğrencilerinden konuya hazırlıklı gelmesini bekle-
mesi, yanlış bir tutumdur. Bu beklenti, davranışçı öğ-
retime uygundur.

a

74. Öncül maddelerde özellikleri verilen öğretici metin türü 
makaledir.

c

75. Öğrencilerin tartıştığı bir ortamda başkanın olması, 
tartışmanın samimi bir havada ilerlemesi panel etkin-
liğinin gerekleridir. 

e


