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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayan-
lar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. “ń” (ny) sesinin “n” ve “y” olmak üzere iki ayrı ağız şek-
linde ayrıldığı dil dönemi Uygur Türkçesi Dönemi’dir. 
Bu dönemde genellikle- “n” sesini Mani metinler, “y” 
sesini Burkan metinler temsil etmiştir.

a

2. Köktürklerden kalan Soğd alfabesi ile yazılmış ilk ya-
zıt Bugut yazıtıdır. Fakat Orhun harfli ilk yazıt Çoyren 
(Çoyr) yazıtıdır.  Bugut yazıtı 581’de dikilmiştir ve I. 
Köktürk Kağanlığı dönemini anlatan bu yazıt, Soğd 
alfabesi ile Soğdça yazılmıştır. Türk dilinin tarihlendi-
rilmiş en eski yazıtı, VII. yy. a ait Çoyren (Çoyr, 688-
692) yazıtıdır. Başka bir deyişle, Türk yazı dilinin ilk 
örnekleri VII. yy. a aittir.  Köktürk Kağanlığına bağlı 
bir kişinin, II. Köktürk Kağanlığını kuran İlteriş’e ka-
tıldığını anlatan bu yazıt, sadece 6 satırdan ibarettir. 
Orhun Yazıtlarının yazıldığı alfabe ile taşa kazınmıştır. 
Dilimizin ve tarihimizin en önemli belgeleri olan Orhun 
Yazıtları (Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtı), 
Çoyren yazıtından yaklaşık 40 yıl sonra yazılmaya 
başlanmıştır.

e

3. D seçeneğindeki “okıglıka” sözcüğü “okı- (fiil kökü) -glı 
(sıfat-fiil eki) + ka (yönelme durumu eki) = oku-y-an+a” 
şeklinde çözümlenir. Bu durumda “lık” ekini göreme-
yiz. Beyitin anlamı: “Kitabın adını saadet veren bilgi 
koydum. Okuyana saadet versin ve elini tutsun.” Se-
çeneklerdeki diğer bilgiler doğrudur.

A) kitab atı: isim tamlaması

B) kut+(isim kökü) + ad- (isimden fiil yapım eki) -gu 
(sıfat-fiil eki) = “kut veren” bilgi

C) kutadsu = kut versin, elig tutsu= el tutsun. Orhon ve 
Uygur Türkçesindeki “zun” 3. Tekil emir eki Karahanlı 
Türkçesinde sUn/sUnI/sU eklerine dönüşür.

E) “kitab atı urdum”, “kutadsu” ve  “elig tutsu” ifadeleri  
fiil cümleleri oluşturur.

d

4. “-ug” eki belirtme, -de ekleri ise bu cümlede ayrılma 
durumu eki olarak karşımıza çıkıyor. Orhon Türkçesi 
Dönemi’nde ayrılma durumu eki de “-de” şeklindedir. 
Bu ek Uygur Türkçesi Döneminde “-dIn” şeklinde kul-
lanılmaya başlamıştır. Verilen cümlenin Türkiye Türk-
çesine çevirisi: Az halkı çok yaptım, güçlü devleti olan-
dan, güçlü kağanı olandan daha iyi yaptım.

d

5. Köktürk anıtlarının kısmen de olsa ilk tercümesi Ah-
met Hikmet Müftüoğlu’nun Gönül Hanım adlı roma-
nında gerçekleşmiştir. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas 
Cephesi’nde esir düşüp Sibirya’daki bir kampa gö-
türülen Üsteğmen Mehmet Tolun ile Tatar kızı Gönül 
arasındaki aşk hikâyesini, Mehmet Tolun ve Türkçü bir 
Macar’ın kamptan kaçıp Gönül ve abisi Bahadır ile Or-
hun Abideleri’ni ziyaret edip yurda dönüş maceralarını 
anlatır.

b

6. B seçeneğindeki “-ıg” eki belirtme eki değildir. “Tarı” 
“toprağı ekip biçmek” –ġ (fiilden isim yapım eki) 
“tarıg=tarım” A seçeneğindeki  “edgü” sözcüğü tarihsel 
evrim içerisinde “iyi” sözcüğüne dönüşmüştür: edgü > 
eygü > eyü > eyi > iyi. C seçeneğindeki “-sar” ekinin 
şart eki olarak kullanıldığı bilgi doğrudur. D seçeneğin-
deki bilgi doğrudur: “Tarımaķda” sözcüğündeki “-da” 
bulunma ekinin ünsüz uyumuna girmemesi. B seçene-
ğindeki bilgi doğrudur: “bolur” sözcüğünün başındaki 
“b-” sesi korunmuştur. 

Türkiye Türkçesi: “Kazanç konusunda tarla ekip biç-
mekten iyisi yoktur, bir ekildiğinde, milyonlarca olur.”

b

7. Verilen parçadaki “tutup” ve “oktagalı” (ok atmak için) 
sözcükleri zarf-fiildir. “-gAlI” bugünkü “-AlI” zarf-fiil eki-
nin atasıdır. Türkiye Türkçesi: Yaz (mevsimi) kış ile 
karşılaştı ve karşılıklı olarak erdem yayını kurdular. 
Asker (ler) saf oluşturup savaştılar ve birbirlerine ok 
atmak için karşı karşıya geldiler.

e
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8. Parçada sözü edilen eser Mu’inü’l-Mürid’dir. İslâm 
(Bazı araştırmacılara göre Şeyh Şeref Hace) adında 
bir şair tarafından Harezm bölgesinde yazılan ve yerli 
dil özelliklerini ihtiva eden bir eserdir.

a

9. Öncülde maddeler hâlinde özellikleri verilen dil Azer-
baycan Türkçesidir.

c

10. Türkîgûy mahlasıyla şiirler yazan Klasik Öncesi Çağa-
tay Dönemi sanatçısı Haydar Tilbe’dir. Mahzenü’l- Esrâr,
Genceli Nizâmî’nin aynı adlı mesnevisine nazire 
olarak yazılmıştır. Eser, Timur’un torunu İskender 
Mirza’ya sunulmuştur. 10 bölümden oluşan eserin her 
bölümünün sonunda konuyla ilgili bir hikâye yer alır. 
Pek çok nüshası vardır.

d

11. Verilen parçada “birle” edat görevinde, kapıgka söz-
cüğündeki “-ka” eki yönelme eki görevinde, kurıgaru 
sözcüğünde“-garu” yön gösterme eki görevinde kulla-
nılmıştır. “İlgerü”, “şantung”, “kurıgaru” sözcükleri du-
dak uyumuna (küçük ünlü uyumu) uymaz. Ancak “aşa” 
sözcüğünde “-a” eki sıfat fiil görevinde değil, zarf-fiil 
görevindedir. 

c

12. Çağatay Türkçesinde genellikle zamir n’si kullanılmaz. 
Çağatay Türkçesinin devamı olan dillerde de aynı du-
rum geçerliliğini korur. Çağatay Türkçesinin devamı 
olan iki lehçe “Özbekçe” ve “Yeni Uygurca”dır.

c

13. Talat Tekin’in savunduğu görüş “Zetasizm” olur. Bu 
görüşlerin adı /r/, /z/, /ş/, /l/ seslerinin isimlerine göre 
verilmiştir. Örneğin Zetasizm, Türkçede “Z’leşme” 
diye bilinir. Eğer arkaik (asli) olan /r/, yeni olan /z/ ise 
Z’leşme (Zetasizm) denir.  Eğer arkaik (asli) olan /z/, 
yeni olan /r/ ise R’leşme (Rotasizm) denir.  Eğer arkaik 
(asli) olan /ş/, yeni olan /l/ ise L’leşme (Lamdaizm) de-
nir. Eğer arkaik (asli) olan /l/, yeni olan /ş/ ise Ş’leşme 
(Sigmatizm) denir. Yani görüşün ismi asli olana göre 
değil de ondan türeyene (yeni olana) göre verilir.

b

14. “Peki” sözcüğü, “pek” ve “iyi” sözcüklerinin bir araya 
gelip aşınmaya uğrayarak ortaya çıkmış hâlidir. Bu 
aşınma esnasında “y” ve “i” sesinin düşmeye uğradığı 
görülmektedir. Diğer seçeneklerde yalnızca tek sesin 
eridiği örnekler göze çarpmaktadır.

e

15. Tepme > tekme örneğinde görülen ses olayı “aykırı-
laşma”, murad > murat sözcüğünde görülen ses olayı 
“ötümsüzleşme”, elig > elli sözcüğünde görülen ses 
olayı “ünsüz düşmesi” ve “ikizleşme”, eb > ev sözcü-
ğünde görülen ses olayı ise “sızıcılaşma”dır. Akıcı-
laşma, süreksiz bir ünsüzün “y, m, n, l ,r”  seslerine 
dönüşmesine denir. Verilen örneklerde akıcılaşma 
görülmemektedir.

d

16. “Okulları”, “anneleri”, “arabaları”, “televizyonları” söz-
cüklerinde kullanılan “-lArI” eki 3. çoğul iyelik ekidir. 
Fakat “çiçekleri” sözcüğünde “-ler” çoğul eki ve “-i” 3. 
tekil iyelik eki kullanılmıştır. B seçeneğindeki cümlede 
çiçeğin çok olduğu ve sahibinin tekil olduğu görülür. 
Onun çiçekleri anlamında kullanılmıştır. Fakat diğer 
seçeneklerdeki cümleler okunduğunda “-leri” ekini 
alan sözcüklerin tekil olduğu anlaşılır. Bu sözcüklerin 
sahibi çoğuldur. Örneğin A seçeneğindeki cümle oku-
nursa “okulları” ifadesi birden fazla okulu anlatmaz, 
tek bir okul vardır. Bu durumda yanındaki “-lAr” eki 
çokluk eki olamaz. Burada “okul” sözcüğünün sahibi-
nin çoğul olduğunu anlarız. Bu durumda “-lArI” eki de 
3. çoğul iyelik eki olur. Aynı durum B dışındaki diğer 
seçenekler için de geçerlidir.

b
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17. Şimdiki zaman eki (-yor) eklendiği kelimeyle ünlü 
uyumuna girmez. Örneğin ön ünlü içeren “gel-” fiiline 
“-yor” ekini eklediğimizde ekteki /o/ ünlüsü /ö/ ünlüsü-
ne dönüşmez. Zaten düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre 
/o/ ünlüsü ilk hece dışında gelmez. Seçeneklerde veri-
len diğer ekler bu uyumlara uyar.

a

18. “Gelinlikçi” sözcüğünün kökü “gel-” eylemi, “tutanak” 
sözcüğünün kökü “tut-“ eylemi, “ekin” sözcüğünün 
kökü “ek-“ eylemi ve “kaldırım” sözcüğünün kökü ise 
“kalk-“ eylemidir. Fakat “sevdanın” sözcüğünün kökü 
ad türünden olan “sevda” sözcüğüdür. Sevda söz-
cüğünün “sev-” sözcüğüyle etimolojik bir bağlantısı 
yoktur. “sev-”den türemiş olsa yanındaki ek “-da” de-
ğil “-de” şeklinde önlük-artlık uyumuna uygun gelirdi. 
Arapça bir sözcüktür ve  kök hâlinde kabul edilir. 

d

19. Allah aşkının dile getirildiği sorulu-cevaplı şiirlere do-
lap-name denir.

Dinî-tasavvufî halk şiirinde Allah’ın varlığı ve birliği 
üzerine yazılmış şiirlere  “tevhîd” denir. Bu şiirlerde 
kaside, gazel ve mesnevi gibi nazım şekilleri kullanıl-
mıştır.

Tevhîdlerin muhtevasında ayet ve hadisler yer alır.

Dinî-tasavvufî halk şiirinde dinî, ahlaki ve ilahi fikirle-
ri içeren manzumelere “ilahi” denir. İlâhîler, genellikle 
Allah’ın birliğini, ihtişam ve kudretini telkin eden şiir-
lerdir.

Hem hece hem de aruz vezninin kullanıldığı ilâhîler, 
çeşitli tarikat çevrelerinde farklı isimlerle bilinirler.

Türk edebiyatında münacaatlar, Allah’a yalvarıp ya-
karmak için yazılan manzum ve mensur eserlerdir.

Osmanlı Türkçesindeki otuz üç harfin değişik konu-
larda, değişik şekillerde, genellikle mısra başlarındaki 
harflerin alt alta alfabetik sıra ile beyitler halinde yazı-
larak devam etmesi neticesinde oluşan manzum eser-
lere “elif-name” denir.

b

20. Çocuğu olmayan kadınlara saçı kurbanı yapıldığını 
anlatan eser Dede Korkut Kitabı’dır.

b

21. Kahramanın çocukları, epizotlarına göre yapılan sınıf-
lama  yönteminin ana motiflerinden biri değildir. Kah-
ramanın doğumu, eğitimi, gurbete çıkması, ailesi, âşık 
olması, sevgilisiyle karşılaşması, yurduna dönüşü ana 
motiflerdendir.

e

22. Verilen dörtlük İslami Dönem öncesi Türk şiirinde ko-
şuk adıyla bilinen bir şiir örneğidir. 7’li hece ölçüsüyle, 
düz uyakla yazılmıştır. Yiğitlik konulu bu dörtlüğün İs-
lami Dönem halk şiirinde devamı “koşma” dır. 

d

23. Ramazan ayının ilk gecesi “mandıra” oyunuyla baş-
layıp Ramazan ayının son günü “meyhane” oyunuyla 
biten seyirlik oyun Karagöz oyunudur. Ramazan ayla-
rının vazgeçilmez eğlencesidir.

d

24. Parçada sözü edilen şair Ali İzzet Özkan’dır. Ardında 
500’ü aşkın şiir bırakan şair Konya Âşıklar Bayramı’na 
da katılmıştır.

a

25. Parçada sözü edilen şiir türü “türkü”dür. Bu tür; şarkı, 
deyiş, deme, hava gibi adlarla da adlandırılmıştır. Na-
karatın diğer bir ismi de “kavuştak”tır.

b
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26. Kültür ve medeniyetlerin nasıl oluştuğu ve geliştiğini 
konu edinen kuram “Gelişme Kuramı”dır. Kuramın en 
önemli temsilcisi Taylor’dur.

e

27. Hunların hükümdarı Mete Han’ın Orta Asya’da Türk-
leri bir araya getirişini ve Türk birliğini sağlayışını an-
latan destan Oğuz Kağan destanıdır.  Destanda Oğuz 
Kağan diye sözü edilen kişi Mete Han’dır.

b

28. Verilen parçada sözü edilen mutasavvıf İbrahim 
Gülşenî’dir. Şairin Raz-name adlı bir mesnevisi ve 
Kenzü’l-Cevahir adlı Farsça bir eseri vardır.

d

29. Öncüllerde verilen parça bir fıkra örneğidir. Fıkra tü-
rüne “Küg, Latife, Ertegi, Nükte, Kıssa” gibi adlar 
verilmiştir. Ancak “Tapuzgu” bu adlardan biri değildir. 
Çünkü ifade Divan-u Lugati’t Türk’te “bilmece” için kul-
lanılmıştır.

d

30. Verilen dörtlükle ilgili olarak biçim özellikleri ve muh-
teva bakımından halk şiiri geleneğine uygun olduğu, 
11’li hece ölçüsüyle yazıldığı, “Yedi dağ üstüne serdim 
leşini” dizesinde mühbalağaya yer verildiği “işini - le-
şini” sözcüklerinde redif ve uyağa yer verildiği söyle-
nebilir. Ancak şiirin dörtlük sayısı ile ilgili bir sonuca 
ulaşılamadığından nazım şeklinin destan olduğuna da 
ulaşılamaz.

a

31. Soruda verilen metinde nazım ve aruz vezninden 
bahsedilmektedir. Seçeneklere baktığımızda  bu konu 
üzerine yazılmış Ali Şir Nevai’nin Mizânü’l-Evzan adlı 
yapıtı dikkatimizi çeker. Eserin adı “Vezinlerin Terazisi” 
anlamına gelmektedir. Diğer seçeneklerdeki yapıtların 
vezin konusuyla bir ilgisi yoktur.

c

32. Parçada sözü edilen sanatçı Hoca Mesud’tur. Çeviri 
çalışmalarıyla edebiyatımızdaki yerini almıştır. Zengin 
bir dili vardır. Süheyl ü Nevbahâr (Kenzü’l-Bedâyi’)
ve Ferheng-nâme-i Sa’dî adlı mesnevileri en meşhur 
eserleridir.

a

33. Çeviri: “Saba (sabah rüzgarı) neymiş, süratte (ona) 
yıldırım desem yaraşır. Çünkü koşarken ona gölgesi 
(bile) eşlik edemez.”

A seçeneği: Sür’atten (hız) söz edildiği için atla ilgili 
olduğu söylenebilir. Bu da bizi rahşiyye türüne götürür. 

B seçeneği: Şair, atın çabukluğunu belirginleştirmek 
için sabâ yerine sâika (yıldırım) adını önerir. Sonra 
abartılı bir biçimde, bu ata gölgesinin bile yetişemedi-
ğini söyler. Oysa herhangi bir nesnenin veya canlının 
gölgesinin önde veya arkada olması kendisiyle ilgili 
değil, güneşin konumuyla ilgilidir.

C seçeneği: Fe‘ilâtün / fe‘ilâtün / fe‘ilâtün / fe‘ilün kalı-
bıyla yazılmıştır.

E seçeneği: Beyitte geçen “ana” sözcüğü 3. tekil şahıs 
zamirinin yönelme hâlidir: O-n-a

D seçeneği: Bir gazelin matla beyti olma ihtimali yok-
tur. Çünkü gazellerde ilk beyit olan matla beytinde 
mısralar birbiriyle kafiyeli olmak zorundadır. Bu beyitte 
kafiyeli değil.

d

34. Divan edebiyatında peygamberlere sıklıkla telmihte 
bulunulmuştur. Hz. Yakub sabrı ile, Hz. Nuh ömrünün 
uzunluğu ve asi kavmi ile, Hz. Salih dişi deve ile, Hz. 
Davud sesinin güzelliği ile, Hz. Süleyman hayvanlarla 
konuşması ile divan edebiyatı şairleri tarafından anıl-
mıştır.

d
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35. Türkçesi: “Nefi kaside vadisinde söz ustasıdır. Fakat 
gazelde Bâki ve Yahya Bey gibi olamaz.” Bu açıklama 
da bizi E seçeneğine götürmektedir.

e

36. Soruda alıntılanan şiirin nazım şeklini sorduğu için an-
lamına bakmak gerekmez. Burada bir uzun mısra bir 
de kısa mısra şeklinde yazılmış bir şiir verildiği için bu 
nazım şekli müstezattır. Ziyadeler uzun mısrada kulla-
nılan veznin ilk ve son tefilesi kullanılarak oluşturulur. 
Uzun mısralar: mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün. Ziya-
de: Mef’ûlü fe’ûlün.

c

37. Verilen beyitte altı çizili sözcüklerle ikileme yapılmıştır. 
Tekrar edilen sözcüklerle yapılan sanata tekrir sanatı 
denir.

a

38. Nesirde kullanılan kafiyeye seci adı verilir. Özellikle 
süslü nesirde kullanılan ses benzeşmesidir.

b

39. Türkçesi: “Gönül! Sen nasıl bir kadehin sarhoşusun, 
Allah için (söyle) kimin hayranısın? Kendini aldırdın; 
ne oldun, sana ne hâl olmuş?” B seçeneği: Gönül ken-
dini aldırmış, yani âşık olmuştur. Sarhoş gibidir. Fakat 
neden sarhoş olduğu sorusuna muhatap olmaktadır 
(istifham). C seçeneği: Afyon gibi uyuşturuculardan 
sarhoş olana hayran denir. Hem bu anlamı hem de 
birini çok sevmek anlamı ile kullanılmıştır. Dolayısıyla 
hayran kelimesi tevriyeli olarak kullanılmaktadır. D se-
çeneği : Câm (=kadeh) kelimesi kullanılarak mecaz-ı 
mürsel yoluyla içindeki şarap kastedilmektedir. E se-
çeneği: Şarap sarhoşuna “mest” denir. A seçeneği: 
Mısralar birbiriyle kafiyeli olmadığı için mukaffa bir ga-
zelden alınmış olma ihtimali yoktur.

a

40. Fuzulî’nin bir gazelinden alınan bu beytin günümüz 
Türkçesi hâli: “Bendeki aşk hastalığı müptela Ferhat’ta 
olsaydı, bir ah sesiyle bin Bî-Sütun dağını rüzgarla yı-
kardı.” Şair bu beyitte, yaşadığı aşk acısının Ferhat’ın 
Şirin için duyduğu acıdan yüce olduğunu belirtmekte-
dir.

a

41. Verilen beyitlerde A seçeneğinde “gül-i ranâ”, dadı 
için, B seçeneğinde “servi”, boy için D seçeneğinde 
“güneş” asker için E seçeneğinde “meh”, sevgili için 
kullanılmıştır. Ancak C seçeneğinde böyle bir kullanım 
yoktur.

c

42. Cinas, yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklerin dize 
sonlarında yer alıp kafiye oluşturmasıdır. Ancak bu 
dizede dize sonlarındaki “döne döne” ikilemesi her 
iki mısrada da aynı anlamda kullanılmıştır. Dolayısıy-
la cinaslı kafiye yoktur. Seçeneklerdeki diğer bilgiler 
doğrudur.

a

43. Esaret adlı eserinde Ahmet Mithat Efendi, esaret 
temasını Fitnat ve Fatin adlı kahramanlar üzerin-
den işlemiştir. Bu eser 1870 yılında yayımlanmıştır. 
Sergüzeşt’in yayımlanması ise 1888’i bulur.

d

44. “II. Abdülhamit Dönemi’nin romanı” olarak nitelenen 
Tevfik Fikret şiiri Sis’tir, Sis, bireysel konuların ön 
plana çıktığı baskı ve sansür döneminde toplumsal 
çıkmazlara ve sorunlara parmak basması yönünden 
döneminde yeni bir çığır açmıştır. II. Abdülhamit Devri 
romanları bu devrin ruhunu, sosyal sorunlarını anla-
tamazken Fikret bunu şiir vasıtasıyla gerçekleştirebil-
miştir.

b

45. Verilen parçada sözü edilen Tanzimat aydını Beşir 
Fuad’dır. O, Tanzimat Dönemi’nde eleştiri, monografi, 
çeviri sahasında önemli eserler bırakmıştır. Pozitivist 
ve materyalist düşüncenin o dönemdeki en büyük 
temsilcisidir. Yaşamını intiharla sonlandırıp ölüm anın-
da hissettiklerini kaleme almıştır.

b

46. “Her mevzun ve mukaffa lakırdı şiir olmak lazım gel-
mez. Her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak iktiza et-
mediği gibi…” sözleriyle serbest şiirin yolunu açan kişi 
Recaizade Mahmut Ekrem’dir.

b
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47. II. Meşrutiyet’ten sonra “Gâve-i Zâlim” takma isimlerini 
kullanarak mizah ve hiciv türünde yazılar yazan kişi 
Hüseyin Suat Yalçın’dır. Şairin “Lane-i Melal” ve “Gâve 
Destanı” adlı şiir kitapları vardır.

d

48. Reşat Nuri Güntekin yazı hayatına I. Dünya Savaşı 
sonrasında başlamıştır. Dolayısıyla Fecriati topluluğu, 
etkisini yitirdikten sonra yapıt vermeye başlamıştır. 
Seçeneklerdeki diğer isimler Fecriati topluluğunun et-
kisiyle yazı yaşamına başlamıştır.

e

49. İsmet Özel II. Yeni akımının temsilcilerinden değildir. 
Bu nedenle parçada boş bırakılan yere getirilemez. 
Seçeneklerdeki diğer isimler II. Yeni anlayışıyla şiirler 
yazmıştır.

a

50. II numaralı öncülde verilen “Yılanların Öcü” adlı yapıt 
Sabahattin Ali’ye ait değildir. Bu eserin yazarı Fakir 
Baykurt’tur. Diğer öncüllerde verilen yapıtlar Sabahat-
tin Ali’ye aittir.

b

51. Parçada sözü edilen yazar Tarık Buğra’dır. Küçük Ağa 
romanıyla tanınmıştır.

d

52. I numaralı cümledeki bilgi modernizm için doğru bir 
bilgi değildir. Modernist yapıtlarda  geleneksel yapı ve 
anlatım önem kazanmak bir yana reddedilmiştir. Yeni 
anlatım yolları denenmiştir.

A

53. Verilen cümlede boş bırakılan yere Memduh Şev-
ket Esendal getirilmelidir. Türk edebiyatında durum 
hikâyeciliğinin ilk temsilcisidir. Ayaşlı ile Kiracıları adlı 
romanıyla tanınmıştır.

e

54. Erken yaşta hayata veda ettiği için çok fazla yapıt 
veremeyen Oğuz Atay’ın tek tiyatro eseri Oyunlarla 
Yaşayanlar’dır.

a

55. Soruda verilen öncüllerdeki Nazım Hikmet ve Arif 
Nihat Asya, rubai nazım biçimini kullanmıştır. Nazım 
Hikmet’in de bilinenin aksine ilk şiirleri dedesinden 
edindiği divan edebiyatı etkisindedir. Yazdığı rubaile-
rinde diyalektik materyalizmi vermeye çalışır. Yer yer 
serbest nazım biçimini kullandığı rubailerini, Rubailer
adlı kitabında toplamıştır. Arif Nihat Asya ise Cumhu-
riyet Dönemi’nde en çok rubai yazan şair unvanını 
almıştır. Onun 6 ciltlik Rubaiyyat-ı Arif adlı bir eseri 
vardır. Cahit Sıtkı Tarancı’nın ise rubai nazım biçimi-
ni kullandığı söylenemez. Ayrıca Yahya Kemal, eski 
edebiyatı modernleştiren şair olarak bilinir ve Rubailer 
ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş adlı bir eseri 
vardır.

c

56. Parçada kendisinden söz eden sanatçı Cahit 
Zarifoğlu’dur. Mistik şiirin önemli temsilcilerinden olan 
şair Yedi Güzel Adam adlı eseriyle ön plana çıkmıştır. 
Menziller, Korku ve Yakarış, Yürek Dede ile Padişah 
eserlerinden bazılarıdır.

b
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57. Yeni Lisan makalesi radikal değişimleri değil, ılımlı de-
ğişimi esas alan bir dil hareketidir. Hatta Ömer Seyfet-
tin hece veznini teklif etmeden önce hiçbir şairin aruz-
dan vazgeçemeyeceğini düşünmektedir. Yavaş yavaş 
ve edebiyatçıları ürkütmeden sadeleşme konusunu 
gündeme getirmişlerdir. Yeni Lisan Hareketi’nin amacı 
yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak ve halkın ko-
nuştuğu Türkçeyle edebiyat dilini birbirine yaklaştır-
maktır. Böylelikle sanat belli bir zümrenin tekelinden 
çıkarılacak ve tüm topluma hitap edecekti. Makalede 
“Öteki Türk lehçelerinden kelimeler almak ve Türkçeyi 
öz Türkçeleştirmek.” gibi bir ifade yoktur. Aksine başka 
Türk lehçelerinden kelime alınmaması gerektiği üze-
rinde durulmuştur. Çünkü Türkçenin diğer lehçeleri 
artık başka bir dil konumuna gelmiştir.

c

58. Parçada sözü edilen roman Madame Bovary’dir ve 
yazarı Gustave Flaubert’tir. Bu roman realizmin ilk ör-
neklerindendir.

b

59. Verilen şiirde de görüldüğü üzere 8 mısralık bentler-
den oluşan nazım şekli “ottova rima”dır. Abdülhak 
Hamit bu nazım şeklini olduğu gibi kullanmamış bazı 
değişiklikler yapmıştır.

c

60. Verilen metin Oğuz atay’ın Tutunamayanlar adlı ese-
rinden alınmıştır. Metne baktığımızda noktalama işa-
retlerinin kullanılmadığını görürüz. Bu, bilinç akışı tek-
niğinde gördüğümüz bir durumdur. Bilinç akışı, roman 
kişisinin aklından geçenlerin mantıksal ve zamansal 
bir şarta bağlanmadan anlatılmasıdır, sayıklama izle-
nimi verir ve iç dünya ile dış dünya aynı anda metnin 
içinde bulunur. Bu nedenlerle bazı yazarlar bilinç akışı 
tekniğini uygularken noktalama işaretlerini kullanmaz. 

d

61. Bir eğitim-öğretim ortamında öğretmen önce bir metin 
okutup sonra öğrencilerin metin üzerine düşünmesini 
sağlar. Öğretmen öğrencilerden son olarak okudukları 
metinden aldıkları duygu ve düşünceleri yeni bir met-
ne dönüştürmelerini isterse burada kullanılan teknik 
“Okudum-Düşündüm-Yazdım”dır.

c

62. Attila İlhan’ın Fena Halde Leman adlı yapıtının türü 
romandır. Dolayısıyla coşku ve heyecanı dile getiren 
metinlerden değildir. Diğer seçeneklerdeki yapıtlar şiir 
türündedir ve coşku ve heyecanı dile getiren metin-
lerdendir.

b

63. Söylenen cümlenin aynısının kişi tarafından yeniden 
kurulması empatik dinlemeye örnektir.

a

64. Sesler kelimeleri, kelimeler cümleleri, cümleler ise 
paragrafı oluşturur. En küçük birimden sırasıyla en 
büyük birime doğru giden içerik düzenleme yaklaşımı 
doğrusaldır.

d

65. Soruda verilen şiir basamak yöntemi kullanılarak oluş-
turulmuştur ve bu şiir tarzı serbest şiire örnektir. Bu 
metin Türkiye’de serbest şiiri ilk kullanan şair olan 
Nazım Hikmet’in bir şiirinden alınmıştır. Serbest na-
zım Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya çıkan bir nazım 
şeklidir.

e

66. Soru-cevap etkinliği yapılırken cevap öğrenciye söy-
lenmeden önce ipucu kullanılarak öğrencinin cevabı 
bulması sağlanır. Burada öğretmenin dikkate alması 
gereken ilke ipucu kullanma ilkesidir.

d
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67. Mualla Öğretmen Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya çı-
kan edebî toplulukları saymalarını  istemiştir. Burada 
ilk olarak yapılması gereken Fecriâti topluluğunun 
Cumhuriyet Dönemi’nde değil, II. Meşrutiyet Döne-
mi’nde ortaya çıktığını söylemektir. Fecriâti topluluğu 
1909-1912 yıllarında etkinlik göstermiş bir edebî züm-
redir.

b

68. “İncelediği şiirin yapısını çözümler.” kazanımına ula-
şılmak istendiği için bu eğitim-öğretim sürecinde 
“Anlama/Yorumlama”, “Değerlendirme”, Çözümleme/
İnceleme”, “Hazırlık” gibi aşamalar bulunmaktadır. Fa-
kat “Sentez” aşamasının yer alabilmesi için en az iki 
kazanımın bir arada kullanılarak yeni bir ürün ortaya 
çıkarılması gerekir. Bu kazanım için böyle bir etkinlik 
söz konusu değildir.

a

69. Seçilen bir öykünün sahnelenmesi uygulamaya dönük 
bir etkinlik olduğu için Bloom taksonomisinin “Uygula-
ma” basamağına denk gelir.

e

70. Burçin Öğretmen eğer Cumhuriyet Dönemi’nde top-
lumsal gerçekçi roman konusunu işleseydi “Susuz 
Yaz” filminden parçalar izletmesi öğretim hedeflerine 
uygun olurdu. Destan Dönemi Türk edebiyatı konusu-
nu işlediği için kullandığı materyal öğretim hedeflerine 
uygun olmamıştır. Susuz Yaz’ın destan türüyle bir ilgisi 
yoktur.

a

71. Öncül parçada bilgisi verilen hece şairi Enis Behiç 
Koryürek’tir. Deniz hayatı ve gemicilikle ilgili de şiirleri 
bulunan şairin “Varidat-ı Süleyman” adlı eseri döne-
minde oldukça yankı uyandırmıştır.

d

72. Edip Cansever’e ait olan Yerçekimli Karanfil adlı şiir 
kitabı öz şiir için örnek gösterilemez. Örümcek Ağı, 
Necip Fazıl’a; Düşten Güzel, Cahit Sıtkı Tarancı’ya; 
Sebil ve Güvercinler, Ziya Osman Saba’ya; Odalar ve 
Sofalar ise Sabri Esad Siyavuşgil’e aittir.

d

73. Öğretmenin derste yaptırdığı etkinlikte öğrencilerin 
kendilerini Feride ve Kamuran yerine koyarak fikir yü-
rütmeleri yani empati kurmaları “rol yapma”dır.

b

74. Öğretmenin öğrencilerini Gevye’ye götürerek amaçla-
dıkları:

● İlk elden somut yaşantı sağlamak

● Öğrencilerin birden çok duyusuna hitap ederek 
kalıcılık sağlamak

● Öğrencilerin merakını geliştirmektir.

e

75. Tüm öğrencileri ile iletişim kurmak isteyen bir öğret-
menin “U” tipi yerleşim planını tercih etmesi gerekir.

d


