
.

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. Günümüz Türkçesinde söz başı “-k” sesi ince ünlü içe-
ren sözcüklerde genellikle tonlulaşmıştır. Orhon Türk-
çesindeki “könlü” sözcüğü günümüzde “gönlü” hâline 
gelmiştir. Bazı k’ler değişmemiştir. Kişi sözcüğü günü-
müzde de kişidir. Fakat bu özellik biçim bilgisel (morfo-
lojik) bir durum değil ses bilgisel (fonetik) bir durumdur. 
Soru kökünde biçim bilgisel benzerlik söz konusudur. 
B seçeneği dışındaki yapılar biçim bilgisi bakımından 
Türkiye Türkçesiyle benzerlik gösterir.

b

2. Uygur Türkçesi Dönemi’nde sahnelenmek (körünç) 
üzere yazıldığı tahmin edilen eser Maitrisimit’tir. Bazı 
araştırmacılar Kalyanamkara et Papamkara’nın da 
sahnelenmek üzere kaleme alındığını düşünmektedir.

c

3. Atabetü’l-Hakayık’ın ele geçen nüshaları şunlardır: 
Semerkant, Ayasofya, Topkapı, Uzunköprü.

e

4. Gül ü Nevruz adlı eser Harezm Dönemi edebî eserle-
rinden biri değildir. Çağatay Dönemi sanatkârlarından 
Latifi’ye ait bir mesnevidir. Diğer seçeneklerdeki eser-
ler Harezm Dönemi’ne ait eserleridir. Bunların dışında 
Nehcü’l-Feradis, Hüsrev ü Şirin, Oğuz Kağan Me-
nakıbı, Mirac-name gibi eserler de Harezm Türkçesi 
Dönemi’ne aittir.

b

5. Şiirde eserin ismi geçmektedir. Kutadgu Bilig ilk İslami 
Dönem eserlerindendir. Türk edebiyatının ilk mesnevi-
si olma özelliği gösteren bu eser hece vezniyle değil, 
aruz vezniyle yazılmıştır. Geçiş dönemi eseri olduğun-
dan hece veznine yakınlığı ile bilinen Şehname vez-
niyle kaleme alınmıştır: Fe’ûlün Fe’ûlün Fe’ul

c

6. Türkiye Türkçesi: Tanrı bağışlasın, ilahî lütfum olduğu 
için, kısmetim olduğu için ölecek halkı diriltip doyur-
dum. Çıplak halkı giyimli, yoksul halkı zengin kıldım; 
sayıca az olan halkı çoğalttım.

Verilen parçada “ölteçi bodun” “ölecek halk” (ölen 
halk) anlamına gelmektedir. “-teçi” eki sıfat-fiil ekidir. 
Dolayısıyla “ölteçi” sözcüğü sıfat-fiildir. “-tAçI” eki ge-
lecek zaman kip eki de olabilirdi fakat “ölteçi” sözcüğü 
burada bir ismi niteleme göreviyle kullanılmış. Eğer 
yüklem olarak kullanılsaydı gelecek zaman kip eki ola-
rak kabul edilirdi. “Yalaŋ bodun” “çıplak halk” anlamı-
na gelmektedir. “yalaŋ” sıfattır. “Çıgan bodun” “yoksul 
halk” anlamına gelmektedir ve “çıgan” sözcüğü sıfattır. 
“Az bodun” “az halk” anlamına gelir ve “az” sözcüğü 
sıfattır. Fakat “ölteci” dışındaki bu sıfatlar sıfat-fiil de-
ğildir. 

a

7. Belirli geçmiş zaman eki Orhon Türkçesinden beri hep 
“-DI” şeklinde kullanılmıştır. Orhon Türkçesinde şimdi-
ki zaman eki “-(x)r” şeklinde, gelecek zaman eki 
“-tAçI” ve “-sIk” şeklinde, şart anlamını veren zarf-fiil 
eki “-sar” şeklinde, birleşik zaman “-erti, -ermiş” şek-
linde kullanılmıştır.

c

8. Parçada altı çizili eklerden “-alım” 1. çoğul,  “-zün” eki 
ise 3. tekil emir ekidir. Emir ekinin 2. tekil çekimi “-gIl” 
ekidir.

d

9. I. cümlede “tèyür èrdiler” , II. cümlede “tèyür èrdiler”, 
IV. cümlede  “tutar èrdük” sözcükleri birleşik zamanlı-
dır. III ve V. cümlede birleşik zaman kullanılmamıştır.

Türkiye Türkçesi: (I) Sâlih’e peygamberlik gelmezden 
önce: “Bizimle puta tapın,” diyorlardı. (II) Sâlih tasvip 
etmeyince: “Küçüktür bilmez, büyücek olunca yola gi-
rer,” diyordular. (III) Nübüvvet geldikten sonra: “Müs-
lüman olun, puta tapınmayın, dedi. (IV) Dediler ki: “Ey 
Sâlih, biz seni dinimize girecek diye ümit besliyorduk.” 
(V) “Şimdi bize atalarımızın dinini bırakıp başka dine 
mi çağırıyorsun?”

c
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10. Verilen parçada “Bayındır Han” ifadesi geçmektedir. 
Buradan hareket ederek Bayındır Han ifadesinin Dede 
Korkut kitabının içerisindeki 12 hikâyeden biri olan 
Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikayesindeki bir karakter 
olduğunu hatırlamamız gerekir. Bayındır Han verdiği 
şölende çocuğu olmayanları kara çadırda ağırlar, on-
lara kara koyun yahnisi sunar. Bu bilgi hatırlanmazsa 
fonetik ve morfolojik özelliklere bakmak yol gösterici-
dir. Söz başı ince “k”ler “g”ye dönmüş (gelüp, getürüp); 
söz başı “t”ler, “d” sesine dönüşmüş (döşediler); (X)p 
zarf-fiil eki Up şeklinde karşımıza çıkıyor (gelüp, ge-
türüp) vs… Bu özellikler bu metnin EAT döneminden 
alınmış olduğunu gösterir. Seçeneklerde sadece Dede 
Korkut ve Süheyl ü Nevbahar EAT dönemine aittir. Ve-
rilen öncül düzyazı şeklindedir. Süheyl ü Nevbahar’ın 
mesnevi nazım biçimiyle yazıldığı hatırlanırsa doğru 
cevaba gidilir. Eğer öncül, beyitler hâlinde verilseydi o 
durumda da Süheyl ü Nevbahar doğru cevap olurdu.

b

11. Seçeneklerde verilen Oğuzca ile ilgili bilgilerden E se-
çeneğinde bir bilgi yanlışı vardır. Oğuzca Türkçenin 
hüküm sürdüğü bir dildir. Bu dilde XV. yüzyıldan sonra 
yabancı kökenli sözcükler görülmeye başlanır.

e

12. Sedd-i İskenderi adlı mesnevi Ali Şir Nevai ve Genceli 
Nizami’nin hamselerinde yer almaktadır. Ahmedî’nin 
aynı konuya sahip mesnevisi “İskendername”dir.

e

13. Eski Türkçenin söz içi /d/ sesi Yakutçada /t/ olarak ya-
şamaktadır. Fonetik lehçe sınıflamalarında “ataḫ” gru-
bu olarak ele alınan lehçedir aynı zamanda.

a

14. A seçeneğindeki cümle sadece yüklemden oluşmakta-
dır. “Derdi başından aşkın olmak” ifadesi deyimdir ve 
birleşik fiildir, ayrılmaz. “Benim derdim” ifadesi ise bel-
irtili isim tamlamasıdır ve tamlamalar ayrılmaz. Dola-
yısıyla bütün cümle sadece yüklemden oluşmaktadır.

B: Özne/Yüklem: Sevgi / emektir.

C: Yüklem/Özne: Karyolanın altındaki kutunun içinde / 
param

D: Zarf Tümleci/Yüklem: Durmadan konuşan kadının 
kocasıyla / tanıştım.

E: Özne/Yüklem: Balinalar, / okyanustaki en büyük 
canlılardır.

a

15. Seçeneklerde verilen “barış”, “yarış”, “göç”, “boya” 
kökleri aynı anlamda hem fiil hem de isim olarak kulla-
nılabilirler. Bu köklere “orta kök” ya da “kökteş” denir. 
Kök hâlindeki “boz” sözcüğü ise sesteş köktür. Hem 
renk anlamına gelir hem de “boz-” fiili olarak kullanıla-
bilir ve bu iki mana arasında herhangi bir anlam ilişkisi 
yoktur.

e

16. A: “Şapkasını masanın üstünde unutan” sıfat-fiil gru-
budur. “Masanın üstü” ise belirtili isim tamlamasıdır.

B: “Hayatın sillesini yediğimiz” sıfat-fiil grubudur. “Ha-
yatın sillesi” ise belirtili isim tamlamasıdır.

C: “Çok uzun süre aşk acısı çekenler” sıfat-fiil grubu-
dur ve “aşk acısı” belirtisiz isim tamlamasıdır.

D: “Mum ışığının varamadığı” ifadesi sıfat-fiil grubudur 
ve “mum ışığı” belirtisiz isim tamlamasıdır.

E: “Dünyada bir gün bile mutlu olamayacağını düşü-
nen” ifadesi sıfat-fiil grubudur. “olamayacağını” da “dü-
şünen” de sıfat-fiil olmasına rağmen içinde isim tam-
laması bulunmamaktadır. “Bir gün” sıfat tamlamasıdır.

e

17. Macarca Slav dillerinden biri değildir, Ural dil ailesinin 
Ugor koluna mensup bir dildir. Seçeneklerdeki diğer 
diller Slav dilleri ailesinde yer alır. Rusça, Hırvatça, 
Makedonca, Boşnakça, Slovakça gibi diller de Slav dil 
ailesine ait dillerdir.

d
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18. öbke > öfke örneğinde b>f değişimi dikkati çekmekte-
dir. “b” süreksiz bir ünlü iken “f” sürekli bir ünlüdür. Gö-
rülen olay süreklileşmedir. Fakat süreklileşmenin de iki 
türü vardır: akıcılaşma ve sızıcılaşma. Akıcı ünsüzler, 
y,m,n,l,r’dir. Süreklileşme bu seslerle sağlandıysa akı-
cılaşma olur. Bu sesler dışındaki sürekli ünsüzlerle 
sağlandıysa sızıcılaşma olur. “f” sesi sızıcı ünsüzdür. 
Bu nedenle görülen ses olayı sızıcılaşmadır.

b

19. Verilen dörtlük şathiye türünde yazılmıştır. Belli mer-
tebeleri aşan mutasavvıfların Allah ile samimi bir eda 
ile konuşmaları, seslenmeleri, şakalaşmaları yoluyla 
oluşturulan nazım türü şathiyedir. Ehil olmayan din-
darlar tarafından çok eleştirilmiş bir türdür.

b

20. “Kirmanşah”, “Yaralı Mahmut”, “Şah İsmail”, “Bey 
Böyrek” hikâyeleri kahramanlık hikâyesinin yanında 
bir aşk hikâyesi de içerir. Fakat “Âşık Garip” adlı halk 
hikâyesi yalnızca aşk konulu bir hikâyedir.

d

21. Parçada sözü edilen eser Contes Turcs’tur. Bu çalış-
mada Pertev Naili Boratav, masalların çoğunu kendi 
annesinden derlemiştir.

b

22. Parçada sözü edilen âşık, Sümmanî’dir. Gülperi’nin 
peşine düşmesiyle meşhurdur.

d

23. Ana olaya bağlı yan olay anlamına gelen kavram epi-
zottur. Bölüm anlamında kullanılır ve ana hikâyenin 
dışında başka bir hikâyeye ya da olaya yer verilmişse 
buna epizot denmektedir.

c

24. Bütün mısraları cinaslı olan koşma türüne cinaslan-
mış anlamına gelen tecnis koşma adı verilir. Tecnis, 
“C-n-s” kökünden türetilmiş Arapça bir sözcüktür ve 
cinaslanmış anlamına gelir.

e

25. Şehname’de “Efrasiyab” adıyla anılan Sakaların hü-
kümdarı Alp Er Tunga’dır. Bu destanın adı da Alp Er 
Tunga destanıdır. Saka Türklerinin, Makedonya hü-
kümdarı Büyük İskender’in ordularıyla yaptığı savaş-
ları anlatan destan ise Şu destanıdır.

a

26. Âşık fasılları, saz çalma, bade içme, muamma çözme 
âşıklık geleneğinde aşığın eğitiminde yer alan ögeler-
dir. Fakat muska asma gibi bir gelenek yoktur.

d

27. Âşık Ömer’den alınan bu beyitler müf te i lün / müf te i 
lün / müf te i lün / müf te i lün veznindedir ve “satranç” 
nazım türüyle yazılmıştır.

c

28. Öncül parçada özellikleri verilen metin inceleme yön-
temi “Performans Yöntemi”dir. Bu yöntem bağlam 
merkezli kuramlardan biridir. İcra yöntemi olarak da 
bilinir. Bu kuram folkloru, “geçmişin günleri” anlayışın-
dan ziyade “dinamik bir iletişimsel süreç” olarak kabul 
eder.

e

29. Orta Oyunu; mukaddime (giriş), muhavere (söyleşme) 
fasıl (oyun) ve bitiş bölümlerinden oluşur. Muhavere 
bölümü ise “arzbar” ve “tekerleme” kesimlerinden olu-
şur. Oyunda ters anlamaya bağlı gülmecenin öne çık-
tığı kesim arzbardır. 

e

30. Seçeneklerde verilen, zeybek, horon, dattiri, karşıla-
ma usullü (kırık havalar) türkü çeşitlerindendir. Ancak 
bozlak bir uzun hava (usulsüz) çeşididir. 

c
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31. Nedim’in bir şiirinden alınan bu beyitler mefâ‘îlün /
mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / mefâ‘îlün veznindedir ve boş 
bırakılan yere sırasıyla hâtırım – bâz kelimeleri geti-
rilmelidir. İlk boşluk kapalı-açık-kapalı, ikinci boşluk 
kapalı-açık şeklinde yazılmış bir kelimeyle ancak yazı-
labildiği için seçeneklerdeki uygun sözcükler “hâtırım” 
ve “bâz” kelimeleridir.

b

32. Verilen beyitlerde bir nazire örneği söz konusudur. 
Burada Bâki, Necati’ye nazire yazmıştır. A seçeneğine 
baktığımızda bunun tam tersi bir ifade vardır: Necati, 
Bâki’nin döne döne redifli gazeline nazire yazmıştır. 
Bu bilgi doğru değildir. Zaten Necati XV. yüzyıl, Bâki 
ise XVI. yüzyıl şairidir. Necati’nin Bâki’ye nazire yaz-
ması imkânsızdır. Diğer seçeneklerdeki bilgiler doğ-
rudur.

a

33. Parçada sözü edilen şair Zati’dir. Onun en meşhur 
eseri Şem ü Pervane’dir. Diğer mesnevilerinden daha 
çok okunmuştur. Şehrengiz türünün ilk örneklerinden 
birini vermesi de Zati’nin en önemli özelliğidir. 

c

34. Verilen beyte baktığımızda E seçeneğindeki bilginin 
yanlış bir bilgi olduğunu görürüz: İki ses benzeşmesi 
olsaydı tam kafiye kullanılmış derdik. Fakat şiirde üç 
ses benzeşmesi kullanılarak “âgı” sesleriyle zengin 
kafiye yapılmıştır. A seçeneği: Mukaffa bir beyit oldu-
ğu için bir gazelin matla beyti olabilir. B seçeneği: “Öz” 
kelimesi Çağataycada kullanılır. Bu sözcük Osmanlı 
Türkçesinde “kendi”dir. Fuzuli’den alınmış bir beyit ol-
duğu için Çağatayca etkisi normaldir. C seçeneğinde 
verilen mefûlü / fâ’ilâtün / mef’ûlü / fâ’ilâtün kalıbıyla 
yazılmıştır. D seçeneği: İkinci dizeyi iki şekilde anlamak 
mümkündür: 1. Öz elinle yandırdığın çerağı söndürme. 
2. Yandırdığın çerağı öz elinle söndürme. Bu tarz anla-
tımı, belâgat kitaplarında bir sanat olarak geçmese de  
eskiler sihr-i helal olarak adlandırmışlardır.

e

35. Efrasiyab (Alp Er Tunga), Rüstem, İsfendiyar, Kah-
raman gibi mitolojik kişiler kahramanlıklarıyla divan 
edebiyatında zikredilmişlerdir. Fakat D seçeneğindeki 
Dahhak zalimliğiyle, omuzlarından çıkan yılanlarla vs. 
şiirimizde yer almıştır.

d

36. Verilen beytin günümüz Türkçesine doğru çevirisi şu 
şekildedir: “İnci gibi dişinin sözünü her an işitmek is-
ter onun için denizin kulağı sürekli sahildedir.” Beyit 
Fuzuli’ye aittir.

b

37. Verilen beyitlere baktığımızda her beytin mısraları 
kendi içinde kafiyelidir. Bu özellik bizi C seçeneğine 
götürmelidir. Çünkü mesnevi nazım şekli uzun hikâye 
anlatmaya elverişlidir. Bu nedenle de her beyit kendi 
içinde kafiyelenmiştir. Bu beyitler Şeyh Galip’in Hüsn ü 
Aşk adlı mesnevisinden alınmıştır. Çevirisi:

Eksikliğimi itiraf etmekten kaçınmam,
fakat lafım boşuna değil:

Kötü renkli olsa da Evreng (yani Hint) kumaşı
Halep kumaşından geri kalmaz.

Aşinalık şehrinden olan kişi,
bizim malın nereye ait olduğunu bilir

c

38. Tenasüp sanatı birbiriyle ilgili kelimeleri aynı beyitte 
kullanmaktır. D seçeneğindeki beytin çevirisi: “Ey ay 
yüzlü güzel! Yağmurun (su)  havadan toprak üzerine 
kendiliğinden döküldüğünü sanma, çektiğim ahın ate-
şinden bulut terlemiştir, senin yağmur sandığın onun 
ter damlalarıdır.” Burada anasır-ı erba’a ile ilgili bir te-
nasüp sanatı yapılmıştır. 

A seçeneği: Emrî “Halka halka görünen onun kâkülünün 
kıvrımları değil, onun güzelliğine hayran olmuş gözlerdir.”

B seçeneği: Fuzuli “Cânân, canı emanet sahibine tes-
lim edip sevgiliye kavuştu.”

C seçeneği: Fuzuli “Ey gönül cânı sevgili istemiş, hiç 
vermemek olur mu? Niye boşa çekişelim ki? O ne se-
nindir ne de benim.”

E seçeneği: Bâki “Senden ayrı kaldığı için dudağı 
kurumuş, gönlü perişan, kalbi yaralı; gam köşesinde 
kimsesiz ve hasta bir hâlde kalmış (kimdir) dersen o, 
işte benim.”

d

39. Lale Devri şairi Nedim’in en başarılı, en güzel örnekle-
rini verdiği nazım şekli şarkıdır. Divan edebiyatının ilk 
şarkı yazarı Nail-i Kadim’dir.

c
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40. Verilen beyitin günümüz Türkçesi hâli: “Güneş doğun-
ca sevgilinin gün yüzünden bir zerrenin iki hilal olması 
görülecek şey değil midir?”

c

41. Ahmet-i Dâî’nin II. Murad şehzadeyken lalalığını yaptı-
ğı dönemde yazılan sözlük Ukudü’l Cevahir’dir. Amaç, 
öğrencisinin (II. Murad) Arapçayı kolayca öğrenmesidir.

b

42. Edirneli Revânî’nin İşretname eseriyle Anadolu’da ilk 
örneğini verdiği tür “sakiname”dir. Sakinameler, klasik 
edebiyatımızda gerçek ve mecazi anlamda içki, içki 
meclisleri hakkındaki eserlere verilen addır. Bunların 
büyük bir çoğunluğu tasavvufi nitelik taşır Sakinamele-
rin en ünlüsü Fuzulî’ye ait Heft Cam adlı eseridir. 

d

43. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili bilgilerin verildiği seçe-
neklerde C seçeneği yanlıştır. Çünkü kadın sorununu 
ele aldığı ilk roman Dürdane Hanım değil, Henüz On 
Yedi Yaşında’dır. Başkahramanı “Kalyopi” adında bir 
genç kızdır.

d

44. Parçada boş bırakılan yere Abdülhak Hamit getirile-
mez çünkü tam tersine metafizik derinliğe ulaşmış bir 
şairdir ve inancın sorgulanması gibi bir durum söz ko-
nusu değildir.

d

45. Mehmet Rauf’un Define adlı romanı Bir define defte-
rinin peşinden koşan insanları konu alır. Kan Damla-
sı ise Define romanının devamı niteliğindedir. Halas 
adlı romanı ise Kurtuluş Savaşı Dönemi’ni konu alır. 
Seçeneklerdeki diğer romanlar aşk konusu üzerine 
kurgulanmıştır.

e

46. Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında 
çıkan tartışmayı Zemzeme-Demdede adıyla isimlen-
dirmek doğru olur. Diğer seçeneklerdeki isimler bu tar-
tışma için uygun değildir.
Mesele-i Mebhusetü Anha: Tasvir-i Efkâr’la Ruznâme-i 
Ceride-i Havadis gazetelerinde Şinasi ile Mehmet Sait 
Efendi arasında yaşanan tartışmadır. Dil meselesiyle 
alakalı olarak ortaya çıkan bu tartışma, başkalarının 
da katılımıyla büyümüş ve kısa zamanda bir edebi-
yat davasına dönüşerek “Mesele-i mebhusetü anha” 
adıyla edebiyat tarihlerine geçmiştir. Tarihimizde, ten-
kit çığırını açmış olması bakımından önem arz eden 
bu tartışma, dört ay kadar sürmüş ve bu süre sonunda 
hitam(son) bulmuştur.
“Abes-muktebes” veya nam-ı diğer “göz-kulak” tar-
tışmasında Muallim Naci yoktur. Bu tartışma Hasan 
Asaf’ın 1895 yılında yayımlanan Burhan-ı Kudret adlı 
şiirinde abes ve muktebes kelimelerinin kafiyelenmesi 
sonucu ortaya çıkmıştır. Sin ve peltek se’nin kafiye-
lenmesi, tartışmayı başlatmıştır. Bu tartışma Reca-
izade Mahmut Ekrem ile Malumat dergisi yazarları 
arasında vuku bulmuştur. Muallim Naci’nin ölüm tarihi 
1893’tür. Tartışmaya konu olan şiirin yayımlanış tarihi 
ise 1895’tir.

a

47. Refik Halit Karay’ın Hakk-ı Sükût adlı öyküsü işçi-pat-
ron çatışması üzerine yazılmış ilk hikâyedir. Refik Halit 
Karay bu öyküsünde Bursalı ipek işçisi kızların grevini 
anlatmıştır.

a

48. Çocuk Bahçesi dergisinde yayımladığı bir açık mek-
tupla Mehmet Emin’in şiirini beğendiğini, kendisinin de 
artık böyle şiirler yazacağını açıklayan şair Rıza Tev-
fik Bölükbaşı’dır. Hece veznini Mehmet Emin Bey’den 
daha iyi kullanmıştır. Özellikle tekke ve tasavvuf ede-
biyatından etkilenmiştir.

e

49. Verilen parçada sözü edilen şair İsmet Özel’dir. İslam 
Anlatması adlı eser Özel’e ait değildir. İslam Anlatması
adlı eser Sezai Karakoç’a aittir. Diğer seçeneklerdeki 
yapıtlar İsmet Özel’indir.

b
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50. Akçasazın Ağaları adlı eser Yaşar Kemal’in “Bir Ada 
Hikayesi” serisinden değildir. Diğer dört eser bu seri-
nin kitaplarıdır.

c

51. Peyami Safa’nın Nazım Hikmet’e ithaf edilmiş olan 
romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Doğu-Batı soru-
nunu konu edinen bir roman değildir. Bu roman belli 
ölçüde otobiyografik ve tamamıyla bireysel sorunların 
işlendiği bir romandır.

d

52. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Abdullah Efendi’nin Rüya-
ları adlı eseri öykü türündedir. Seçeneklerdeki diğer 
yapıtlar roman türünde kaleme alınmıştır.

e

53. Gece adlı kitabıyla 10 yılda bir verilen “Pegasus 
Ödülü”nü kazanan tek Türk yazarı Bilge Karasu’dur.

c

54. Refik Halit Karay’ın İstanbul’un İç Yüzü adlı eseri ro-
man türündedir. Bu eserde Karay, bir hizmetçinin gö-
zünden Cumhuriyet öncesi İstanbul’unun bir portresini 
çizmiştir. Diğer seçeneklerdeki eserler anı türündedir. 
Bu eserler sürgün veya cezaevi anılarından oluşmak-
tadır.

c

55. Parçada sözü edilen yazar Orhan Asena’dır. Orhan 
Asena; Gecenin Sonu, Kocaoğlan, Fadik Kız, Bir Ka-
dın Üzerine Çeşitlemeler (El Kapısı, Geçkin Kız, Ana, 
İkili Yaşam), Kapılar, Korkunç Oyun adlı eserlerinde 
kadın konusunu ele alır. Gılgamış oyunu ise iktidar ar-
zusunu işleyen oyunlarındandır, tanrılara başkaldıran 
bir insanı anlatmaktadır. Otorite ile itaat, ölümsüzlük 
arzusu ile ölümlü oluşun çaresizliği işlenmiştir. Diğer 
eserleri çoğunlukla konusunu tarihten alan ve iktidar 
arzusunu işleyen oyunlarıdır.

d

56. Öz şiir (saf şiir) ile ilgili bilgilerin verildiği bu parçada V 
numaralı cümlede bilgi yanlışı vardır. Çünkü öz şiirde 
ideolojik kavramlardan özellikle uzak durulur. Öz şiirci-
lerde sanatsal boyut ön plandadır.

e

57. Ağda Zamanı, İnci Aral’ın hikâye kitabıdır. İki Yeşil Su 
Samuru Buket Uzuner’in romanıdır. Cüce adlı roman 
ve Hallaç adlı hikâye kitabı Leyla Erbil’e aittir. Şafak
adlı roman ise boşluklardan herhangi birine getirile-
mez çünkü bu roman Sevgi Soysal’a aittir. 

e

58. Verilen parçada boş bırakılan yere “üst-kurmaca” ge-
tirilmelidir. Bu teknik, okuyucunun roman içinde kay-
bolmasına, kendini metne kaptırmasına izin vermez. 
Okuduğunun bir kurmaca olduğunu sürekli hissettirir. 
Çoğunlukla romancı, bir roman kişisi olarak romanda 
bulunur. Bu teknik, romanın yazarının, romandaki yaz-
ma sorunsallarını dillendirmesi olarak da anlaşılabilir. 
Postmodern romanda artık romanın yazılma hikâyesi 
de romanın konusu olabilmektedir. Bu tür romanlarda 
gerçek hayat ile kurgusal olan yaşam iç içe verilmek-
tedir. 

c

59. Parçada verilen şiir 3 adet 3 mısralık bent ve bir adet 
tek mısradan oluşuyor. Kafiye örgüsü ise aba bcb cdc 
d şeklinde verilmiş yani örüşük kafiye. Bu nazım şekli 
terza rimadır.

b

60. Parçada boş bırakılan yere Theophille Gautier, The-
dore De Bonville, Leconte De Lisse, Jose Maria De 
Heredia ve François Cooppe getirilebilir. Bu sanatçılar 
parnasizm akımının en önemli temsilcileridir. C Se-
çeneğindeki Stéphane Mallarmé ise sembolizmin en 
önemli temsilcilerindendir. 

c

61. Aysel Öğretmen alanında uzman bir kişiyi sınıfa çağı-
rarak öğrencilerin birinci elden bilgi edinmelerini sağ-
lamıştır. Bu tekniğin adı Kollegyum’dur.

b

62. Derse başlanmadan önce işlenecek konuyla ilgili ilginç 
özellikleri anlatmak “dikkat çekme” prensibi ile ilgilidir. 
Bir eğitim-öğretim ortamında bu kullanılırsa öğrencile-
rinin derse olan ilgisi artar.

a
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63. Öğrencilerin iletişim durumlarını ve yaratıcı fikirler 
üretmelerini isteyen Kemal Öğretmen’in saçma da 
olsa her fikri tahtaya yazmış olması Beyin Fırtınası 
tekniğini kullanmasını gerektirir.

c

64. Verilen parça 1. tekil ağzından anlatılmış bir öyküden 
ya da romandan alınmıştır. Burada kullanılan bakış 
açısı kahraman bakış açısıdır.

e

65. Serbest nazım konusunu işleyen bir öğretmenin “he-
cenin son halkası” lakaplı Ahmet Muhip Dıranas’ın şiir-
lerinden örnek vermesi doğru olmaz. Ahmet Hamdi de 
hece şairidir ama serbest vezinle şiirler de yazmıştır. 
Fakat Dıranas sadece hece vezniyle şiirler yazmıştır. 
Diğerleri serbest vezinle şiirler yazan şairlerdendir.

d

66. “Ahmet, bir akşamüstü aç olduğu için bakkala gider, 
peynir ve ekmek alıp bunları evde yer.”

Kim: Ahmet. Ne: Peynir ve ekmek. Niçin: Aç olduğu 
için.  Ne zaman: Bir akşamüstü.” Bu cümlede “Nasıl?” 
sorusunun cevabı yoktur.

e

67. Bir divan edebiyatı temsilcisi ile bir Tanzimat dönemi 
şairinin karşılaştırmasını yapabilmek bilişsel alan ba-
samaklarından “analiz” basamağına denk gelir. İki şe-
yin farkını ortaya koyabilme analizdir.

c

68. Levnî bir divan edebiyatı temsilcisi değil, halk edebi-
yatı temsilcisidir. Aruz vezniyle şiirler yazan bir halk 
şairidir. Aynı zamanda Levnî Osmanlının son minyatür 
sanatçısıdır. Seçeneklerdeki diğer isimler divan edebi-
yatını temsil eden şairlerdendir.

a

69. Hacer, anlatım bozukluklarını öğrenip bunu hayatının 
bir parçası hâline getirmiştir. Arkadaşlarının da onu 
Türkçe âşığı olarak nitelendirmesi, Hacer’i duyuşsal 
alan basamaklarından “Kişilik hâline getirme” basa-
mağına yerleştirir. 

d

70. Stendhal, realizm (gerçekçilik) akımını anlatmak için 
“Roman büyük bir yolun üstünde gezdirilen bir ayna 
gibidir.” cümlesini kurar. Yani dünyada, yaşamda olup 
biten her şeyi olduğu gibi romana aktarmak gerektiğini 
vurgulamıştır. “yolda gezdirilen ayna” benzetmesi rea-
lizm akımını anlatmak için kullanılabilir. 

b

71. Öğretmen şiiri dinleterek kulağa, renklerden faydala-
narak gözlere hitap etmiştir. Dolayısıyla öğretmen, du-
yulara seslenerek kalıcılığı artırmayı amaçlamaktadır. 

d

72. Bedri Öğretmen’in öğrencilerini müze gezisine götü-
rerek anlattıklarını pekiştirmesindeki amaç öğrencilere 
ilk elden somut yaşantılar kazandırmaktır.

b

73. Parçada özellikleri verilen göstermeye bağlı edebi tür 
“Karagöz”dür. Karagöz oyununda iki temel tip Karagöz 
ve Hacivat’tır. Oyunda güldürü unsuru yanlış anlama-
ya bağlı gelişir. 

c

74. Öğretmenin öğrencileri iki gruba ayırıp öğrencilerin bir 
konuda uzmanlaşmasını sağlaması ve uzmanlaşan 
öğrencilerin grubuna dönerek konuyu arkadaşlarıyla 
paylaşmaları “ayrılıp-birleşme” etkinliğine uygundur. 

a

75. Nazlı Eray, Latife Tekin, Peyami Safa, Hüseyin Rahmi 
eserlerinde bolca fantastik ögelerden faydalanmıştır. 
Ancak Sevinç Çokum’un fantastik ögelerden faydalan-
dığı söylenemez. 

e


