
.

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. Halaçça ve Yakutça Ana Türkçeden çok eski dönem-
lerde ayrılan kollardır. Çuvaşça ile birlikte bu üç dil ge-
nel tanıma göre “şive” R.R. Arat’ın tanımına göre ise 
lehçedir. Bu diller takip edilemeyen bir dönemde ayrıl-
dıkları için çok fazla değişim yaşanmıştır. Reşit Rah-
meti Arat’ın tanımına göre Halaçça ve Yakutça lehçe-
dir. Hakasça ise çok sonraki bir dönemde ayrılmıştır.

d

2. “Kel-” fiilinin üzerine “-(x)r” geniş zamanının olumsuz 
hâli olan “-mAz” eki eklenmiş, sonra da “er-ti” ile geç-
miş zaman olan ikinci bir ek eklenmiş. Yani birleşik 
zaman yapılmıştır. “Er-“ günümüz Türkçesindeki “i-” 
fiilinin en eski hâlidir. “Kel-mez er-ti” olumsuz geniş za-
manın hikâyesidir. Türkiye Türkçesi: “Geceleri uyuya-
cağım gelmez idi, gündüzleri oturacağım gelmez idi”

b

3. Gelecek zaman eki Orhon Türkçesinde “-sIk ve “–tAçI” 
ekleridir. Uygur Türkçesi dönemine geldiğimizde gele-
cek zaman eki olarak -gAy” eki kullanılmaya başlan-
mıştır. Ozġur- ‘kurtarmak’ < oz- ‘öne geçmek, kaçmak’ 
-ġur [ettirgenlik eki] -ġay sen [2. tekil kişi gelecek za-
man]. -gAy” ekinin Orhon Türkçesindeki durumu “-sIk” 
ve “-tAçI” ekleridir. Verilen metnin Türkçesi: “Yavrum, 
yer gök yaratıldığından beri zengin de var, yoksul da 
var. Hangisini zahmet çekmekten kurtaracaksın.”

a

4. Türkiye Türkçesi: Ne zaman ramazan ayı gelse cen-
net kapılarını açarlar, cehennem kapılarını kapatırlar 
ve şeytanları bağlarlar, hapsederler. Ramazan ayının 
başından sonuna kadar ondan her gece oruç açtıkları 
vakitle altı yüz bin günahkâr kulunu Allah cehennem-
den azat eder.

I, II, V numaraları sözcüklerde 3. tekil iyelik ekinden 
sonra kullanılan belirtme eki kullanılmıştır: kapu + lar 
(çokluk) + ı (3. tekil iyelik) + n (belirtme). III numaralı 
sözcükte ise çokluk ekinden sonra belirtme eki kulla-
nılmıştır: şeytan +lar+ı. IV numaralı sözcükte ise vası-
ta durumu eki kullanılmıştır: vakt+ın. (vakitle birlikte)

d

5. “Köñlige”deki “+ge” ve “olarga”daki “+ga” eki yönelme 
durumu ekidir. “Algalı”daki “–galı” ve “bolup”taki “-up” 
eki zarf-fiil ekleridir. Böylece ikişerli sınıflama yapıldı-
ğında “bergil”deki “-gil” (2. tekil emir) eki dışarıda kalır. 
Verilen parçanın Türkiye Türkçesi: “Mevla Teala gön-
lüne şöyle koydu: Ey Yusuf onlar buğday alacak kadar 
kederli geldiler, sen … onlara buğday ver”

e

6. Orhon Türkçesinde “(x)r” eki hem şimdiki zaman hem 
de geniş zaman için kullanılan ortak morfemdir. “DA” 
eki de hem bulunma durumu için hem de ayrılma du-
rumu için kullanılan ortak morfemdir. A seçeneğindeki 
“anta” ve “körür” sözcüklerinde kullanılan ekler ortak 
morfemdir.

a

7. B seçeneğindeki  “Ḥilyetü’l-İnsân ve Halbetü’l-Lisân” 
adlı sözlük “İbn-i Mühenna Lügati” olarak tanınan Ha-
rezm Türkçesi Dönemi sözlüklerindendir. Seçenekler-
deki diğer sözlükler Kıpçak Dönemi sözlüklerindendir. 
Bunlar dışında Kıpçak Dönemi’ne ait “Kitâb-ı Mecmû-ı 
Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî” ve “Kitâbu 
Bülgatü’l-Müştâk fî Lûgati’t-Türk ve’l-Kıfçak” adlı söz-
lükler de vardır.

b

8. Altı çizili sözcüklerde kullanılan eklerden ilki ilgi hâli 
eki, ikincisi ise 2. tekil iyelik ekidir. Devrik cümle ol-
duğundan düzeltirsek ilk ek şu şekilde ortaya çıkar: 
“anuŋ oglı”.  Bir isim tamlamasıdır ve “-(n)Xŋ” eki bu-
rada tamlanan eki olarak kullanılan bir “ilgi hâli ekidir. 
İkinci eki bulmak için de bağlama bakmak gerekir. 
Bağlama göre “senin canuŋ” anlamında kullanılmıştır 
ve “-Uŋ” eki 2. tekil iyelik ekidir. İlgi hâli eki ve 2. şahıs 
iyelik ekleri Orhun Türkçesinden günümüze kadar hep 
nazal n’li biçimiyle kullanılmıştır. Türkiye Türkçesinde 
nazal n (damak n’si) alfabede gösterilmemesine rağ-
men ağızlarda, konuşma dilinde bu sesi tespit edebil-
mekteyiz.

a
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9. Şecere-i Türki ve Şecere-i Terakime Ebulgazi Baha-
dır Han’ın eserleridir. “Şecere-i Türki” Türklerin so-
yağacı anlamına gelir ve bir tarih kitabı niteliğindedir. 
“Şecere-i Terakime” ise Oğuzname’nin Çağatayca 
varyantıdır.

d

10. Soruda verilen bilgi ışığında seçeneklere baktığımız-
da A seçeneğindeki “Türük kağan” (Türk kağanı) ve 
“Ötüken yış” (Ötüken ormanı) tamlamalarının, B seçe-
neğindeki “Türk bodun” (Türk milleti) tamlamasının, C 
seçeneğindeki “Tabgaç bodun” (Çin milleti) tamlama-
sının ve D seçeneğindeki “Çugay yış” (Çugay ormanı) 
ve “Tögültün yazı” (Tögültün ovası) tamlamalarının 
tamlanan eki kullanılmadan yapıldığı görülür. E seçe-
neğindeki “Tokuz Oguz begleri bodunı” (Dokuz Oğuz  
beyleri, milleti) tamlamasına baktığımızda ise “begler” 
ve “bodun” sözcüklerinin üzerindeki “-i” ve “-ı” ekleri-
nin tamlanan eki oldğu görülür. “Tokuz Oguz” sözcüğü 
özel isim olmasına rağmen tamlamada tamlanan eki 
kullanılmıştır. 

E

11. Altı çizili sözcüklerde görülen ek gelecek zaman eki-
dir. Eski Anadolu Türkçesinin ana gelecek zaman eki 
“IsAr”dır. Uygur Türkçesinin şart eki “sAr” ile karıştır-
mamak gerekir. Zira Eski Anadolu Türkçesinde şart eki 
beyitte de “almasa” sözcüğünde görülen “-sA” ekidir. 
Beyitin Türkçesi: “Ben gideceğim, kime kalacak, oğul 
almasa düşmanım alacak.”

D

12. Verilen parçada sözü edilen yapıt Kıpçak Türkçesine 
dair en önemli sözlük olan Codex Cumanicus’tur.

C

13. Metinde geçen “-(x)p turur” eki geçmiş zamanı anlatır 
ve bu ek Harezm Türkçesi Dönemi’nde ortaya çıkmış-
tır. Önceki dönemlerde (Orhon, Uygur, Karahanlı) bu 
yapıya rastlanmaz. Bu ek Kıpçak Türkçesinde de kul-
lanılır ve Çağatay Türkçesinde (x)pdur/(x)p biçimine 
dönüşmüştür. Seçeneklerdeki diğer dönemlerde bu ek 
görülmez. Eski Anadolu Türkçesinde de bu ek az da 
olsa kullanılır fakat metnin fonetik özellikleri bu met-
nin EAT’ne ait olamayacağını söyler: kitdi, boldı, kördi, 
adug (ayı)…

d

14. “Sokak” sözcüğü Arapça “zukak” (sokak, dar geçit) 
sözcüğünden alıntıdır. Diğerleri Türkçe kökenlidir. “Ög” 
eski Türkçede “anne” demektir. “Öksüz=annesiz” anla-
mındadır. “ı” orman, +gAç küçültme eki “ı+gaç=ağaç”. 
“Taş=dış” “+ra” yön gösterme eki. “Bur-” fiil kökünden 
“-gu” fiilden isim yapım eki=burgu.

e

15. Düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre “a, e, ı, i” düz ünlü-
leri bulunan bir heceden sonra “a, e, ı, i” ünlüleri, “o, 
ö, u, ü” ünlüleri bulunan bir heceden sonra “a, e, u, ü” 
ünlüleri gelir. A seçeneğindeki “ı” ünlüsü “u” ünlüsüne 
düşünce “kabuk” sözcüğü düzlük-yuvarlaklık uyumun-
dan çıkmıştır. Çünkü kurala göre “a” ünlüsünden sonra 
“u” ünlüsü gelemez. Bu durum B, D ve E şeçenekle-
ri için de geçerlidir. C seçeneğinde “ı” ünlüsünün “u” 
ünlüsüne dönüşmesi, sözcüğü düzlük-yuvarlaklık uyu-
mundan çıkarmaz. Çünkü kurala göre “u” ünlüsünden 
sonra “a” ünlüsü gelebilir.

c

16. A seçeneği: e>i \e\ geniş ünlüsünün dar bir ünlüye dö-
nüşmesi daralmadır.

B seçeneği: d>y  /d/ süreksiz ünsüzünün /y/ ünsüzü-
ne dönüşmesi süreklileşmedir. Süreklileşme “y,m,n,l,r” 
ünsüzüyle gerçekleştiyse akıcılaşma denir.

D seçeneği: ü>i /ü/ yuvarlak ünsüzünün /i/ düz ünsü-
züne dönüşmesi düzleşmedir.

E seçeneği:  g>° g ünsüzü düşmüştür. 

C seçeneği: Genizsileşme, bir ağız ünsüzünün /n/ 
veya /m/ gibi bir geniz ünsüzüne dönüşmesidir. Genel-
likle b>m şeklinde görülür. Bu sözcükte genizsileşme 
söz konusu değildir.

c

17. Türkçede “üç elmalar” diyemeyiz. Sayı sıfatı alan söz-
cükler çokluk anlamını sıfat üzerinden alırlar. O yüz-
den ancak “üç elma” diyebiliriz. Bu kuralın istisnaları 
dilimize çevrilen bazı masal ve hikâyelerin isimlerinde 
görülür: Kırk Haramiler, Yedi Cüceler, Üç Silahşörler...

Bir de bazı edebî topluluklar kendilerine isim verirken 
bu kuralı çiğnemişlerdir: Beş Hececiler, Yedi Meşa-
leciler. Türkçenin genel işleyişinde ise ikiz, üçüz gibi 
topluluk sayı sıfatı alan sözcüklerin üzerine çokluk eki 
gelebilir: ikiz çocuklar, üçüz bebekler, ikiz kuleler…

d
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18. IV numaralı cümlede görülen “uydurma” sözcüğü, 
“söz” sözcüğünü nitelemiştir. Uydur- fiilinin üzerine ek-
lenen “-ma” eki isim fiil eki olmasına rağmen bu cüm-
lede fiili sıfat yapma göreviyle kullanılmıştır.

d

19. Ahmed Yesevi şiirlerinde “Kul Hace Ahmed” mahla-
sını da kullanmaktadır. Şiir Ahmed Yesevi’ye aittir. 
Dörtlükte geçen Arslan Baba ise Ahmed Yesevi’nin ilk 
hocasıdır. Arslan Baba’nın, Yesevi’nin manevi yücel-
mesinde önemli bir yeri vardır. Ahmet Yesevi’nin gele-
ceği hakkında aldığı işaret üzerine Türkistan’a gitmiş, 
uzun yıllar orada yaşadıktan sonra Ahmet Yesevi’yi 
bulup ilim öğretmiştir. Arslan Baba, rivayete göre Hz. 
Muhammed’in emanet ettiği hurmayı Ahmet Yesevi’ye 
ulaştırmak görevini üstlenmiştir.

d

20. Gence’ye yapılan seferi ve çamçırak taşlarının 
Bağdat’tan İstanbul’a getirilmesini konu edinen halk 
hikayesi Yaralı Mahmut’tur. Aydınların ağzında şeb-
çerağ olan taş, halk arasında Türkçeleştirilmeye ça-
lışılarak “şamşırak”, “çamçırak”, “şimşirik” şeklinde 
bazen masal, bazen de halk hikâyesi kalıbında yer 
almıştır.

b

21. Parçada sözü edilen âşık, Çıldırlı Şenlik’tir. 1913’teki 
Revan yolculuğu sonrasında oradaki rakip saz şa-
irlerinin kıskançlığıyla yemeğine zehir katılmış ve 
memleketi Çıldır’a ulaşamadan Arpaçay ilçesinde 
ölmüştür. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esna-
sında halk-toplum önderliği yapmıştır. Ünlü şiiri “93 
Koçaklaması”nı bu esnada söylemiştir. Bu şiirde ge-
çen, “Can sağ iken yurt vermeniz düşmana” mısrası o 
dönemki yurt savunmasının temel felsefesini oluştur-
muştur. 180 adet şiiri, Selman Bey, Latif Şah ve Sev-
dakar Şah gibi hikâyeleri bulunmaktadır.

b

22. Masallarda dinleyiciyi masala hazırlamak için söyle-
nen kalıp sözlere başlangıç formelleri, ağırlıklı olarak 
dinleyicilerin dikkatini çekmek için verilen kalıp sözlere 
bağlayış formelleri, “Onlar erer muradına biz çıkalım 
tahtına” şeklindeki kalıp sözlere bitiş formelleri denir.

c

23. İçerisinde dudak ünsüzlerinin bulunmadığı kelimelerle 
kurulan ve irticalen söylenen şiire Lebdeğmez adı ve-
rilir. Âşıklar dudaklarının arasına, dik pozisyonda bir 
iğne yerleştirip irticalen (doğaçlama olarak) içinde b, 
f, p, m, v ünsüzleri bulunmayan sözcükler kullanarak 
hem çalarlar hem de atışırlar.

a

24. Koşmaların son dörtlüğünde şairlerin adlarının ya 
da lakaplarının yer verilmesine tapşırma adı verilir.  
Âşıkların mahlas alma durumu üç şekildedir:

a) Mahlasını kendi seçme:

● Adını, soyadını mahlas olarak kullanır.

● Yaşayışına ve sanatına uygun olarak kendi seçtiği 
herhangi bir ismi mahlas olarak kullanır.

b) Usta bir âşıktan, imam, pir ya da mürşitten alma.

● Usta âşık çırağı sınava tabi tutar, durumuna göre 
bir mahlası uygun görür.

● Şeyh ve pirin manevi tesiriyle mahlas alma.

c) Rüyasında görme.

d

25. Verilen parçada tanıtılan Türk toplumu Uygurlardır. 
Uygurlara ait destanlar da Göç ve Türeyiş destanları-
dır. Alp Er Tunga ve Oğuz Kağan destanları Hunlara, 
Bozkurt ve Ergenekon destanları Göktürklere, Şu ve 
Alp Er Tunga destanları İskitlere (Saka Türkleri) aittir.

e
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26. Sözü edilen tür memorattır. Kişinin başından geçen 
gerçeküstü olaylardır. Bu tür ile ilgili olarak Özkul 
Çobanoğlu’nun gerçekleştirdiği geniş kapsamlı bir ça-
lışma vardır.

c

27. Soruda verilen dörtlük satranç nazım türündedir. Sa-
bit Müdami normalde aruz vezniyle yazılan satranç 
nazım türünü hece vezninde gerçekleştirmiştir. Keli-
melerin çapraz dağılımı nedeniyle satranç olduğunu 
söyleyebiliriz.

e

28. İki farklı kültüre ait bir anlatının belli noktalarda ben-
zeşmesi “gelişme kuramı” ile açıklanabilir. Gelişme 
kuramına göre kültlerin nasıl oluştuğu ve gelişim gös-
terdiği ön plandadır. Bu kuramda farklı toplumlardaki 
benzer özelliklerin gösterilmesi esastır.

d

29. Halk arasında “bebek, çömce gelin, karaçör” gibi ad-
larla bilinen ve Divan-u Lugati’t Türk’te “kudhurcuk” 
adı ile kullanılan tür kukladır. Kukla, 14. yüzyıldan beri 
oynatıldığı bilinen bir halk geleneğidir. Bu oyunların 
baş kahramanı “İbiş” ve “İhtiyar”dır.

c

30. Halk hikayelerinde nazım parçalarının bulunmaması-
na “kara hikâye” adı verilir.

e

31. Verilen beyti takti ettiğimizde bu beytin vezninin  
Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün olduğunu görürüz: 

Kûyundan o şûhun dil-i rüsvâ ile geçdik
-       -   .    .    -    -     .   .   -    -   .  .  -    - 

Her hatvede bin şekve-i bî-câ ile geçdik
-        -     .    .    -    -     .   .   -  -   .  .  -    - 

d

32. Parçada sözü edilen şair Nabi’dir. Şehzade Mustafa 
ve Ahmed’in sünnetleri vesilesiyle yazılmış, onların 
sünnet törenini anlatan bir de manzum Sûr-name’si 
vardır.  Mensur eserleri şunlardır: Fetih-name-i Ka-
maniçe (Kamaniçe’nin fethini anlatır.) Tuhfet’ül Hara-
meyn (Hac yolculuğunu anlatır.) Zeyl-i Siyer-i Veysi 
(Veysi’nin yarım kalmış siyerini tamamlamak için yaz-
mıştır.) Münşeat (Nâbî’nin mektuplarından oluşur.)

b

33. A seçeneği: “cânâne” ve “câna ne” sözcükleriyle cinas 
yapılmıştır. B seçeneği: Sevgilinin gözleri, yay kaşlar-
dan (alevli, ateşli: yakıcı) gamze okları atan ve aslâ 
merhamet etmeyen zâlim bir savaşçı (kapalı isti’âre) 
olarak ele alınmıştır. C seçeneği: Mısralar birbiriyle 
mukaffâ olduğu için bir mesneviden alınmış olma ihti-
mali vardır. D seçeneği: “Ne kaşun itdi rahm bu câna ne 
gözlerün” denerek sevgilinin acımasızlığından yakınıl-
mıştır. E seçeneği: Farsça terkip kullanılmamıştır. Fars-
ça terkip için izafet kesresi kullanılmalıdır. Diliçi çeviri: 
Ey sevgili! Bu güzel (can alıcı) gözlerin cihanı yaktı; bu 
cana ne gözlerin merhamet etti, ne de kaşların.

e

34. Kasidenin 15-20 beyit uzunlukta olan ilk bölümüdür. 
Bu bölüme, aşk konusu işlenirse “teşbib”, başka bir 
konu işlenirse “nesib” adı verilir. Şairin övgüye baş-
layacağını haber verdiği bölüme “girizgah”, kasidenin 
sunulduğu kişinin övüldüğü bölüme “medhiye”, Şair-
lerin şiir yetenekleriyle övündüğü bölüme ise “fahriye” 
denir.

c

35. Şiirin nazım biçimi sorulduğu için biçimine bakmamız 
genellikle yeterlidir. Verilen şiir bentlerle kurulmuştur. 
Her bendin son iki dizesine bendiye vasıta beyit denir. 
Vasıta beyti her bendin sonunda değişiyorsa “terkib-i 
bent”, değişmeden tekrarlanıyorsa “terci-i bent” adını 
alır. Verilen şiirde her iki bendin de son beyti (vası-
ta beyti) “Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen/
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen” olduğu için 
yani vasıta beyti tekrarlandığı için bu şiirin nazım biçi-
mi terci-i bent’tir.

d
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36. Necati Bey’den alınan bu beytin günümüz Türkçe-
sindeki karşılığı şu şekildedir: Sevgilide zulüm ve ce-
fadan başka bir şey yoktur deme! Sevgi ve vefadan 
başka ne istersen bulunur.

a

37. Verilen beyitlere bakıldığında konusunun bir eşekle 
ilgili olduğunu görürüz. Bir eşek üzerinden insanların 
eleştirildiği eser ise Şeyhi’nin Har-name’sidir. Çeng-
name: Ahmed-i Dâi, Tervîhü’l-Ervâh: Ahmedî,  Garib-
name: Âşık Paşa, Halil-nâme: Abdülvasi Çelebi.

b

38. Şeyh Galip’ten alınan bu beytin Türkiye Türkçesine 
çevirisi şu şekildedir: “Can mumunun öyle bir alevi var 
ki, bu alev semâ fanusuna sığmaz.” A seçeneğinde 
verilen bilgi yanlıştır. Bu beyitte şu’le (alev) şem’e ben-
zetilmiştir diyemeyiz. Seçeneklerdeki diğer bilgiler bu 
beyit için doğru bilgilerdir.

a

39. Verilen beyitte “nedür?”, “kimdir?”  soru ifadeleri kulla-
nılarak istifham sanatı yapılmıştır. İstifham, okuyucu-
nun dikkatini çekmek, duygu ve düşünceleri daha etkili 
kılmak için bu duygu ve düşüncelerin soru biçiminde 
verilmesidir.

d

40. Verilen beyitte mitolojik bir kahraman olan Dârâ üze-
rinden Kanunî’ye atfedilen özellik seçeneklerde yanlış 
verilmiştir. Dârâ klasik edebiyatımızda ululuk, azamet 
ve şa’şaa sembolüdür.

b

41. Hacı Bektaş-ı Veli’nin Arapça kaleme aldığı Makalat
adlı eserini manzum olarak tercüme eden Hatiboğlu 
eserine “Bahrü’l-Hakâyık” adını vermiştir.

e

42. Verilen beytin günümüz Türkçesi: “Lale yanaklı güzel-
ler, çimenliğin her yanını yer yer gezdiler, bağı bahçeyi 
seyredip gezdiler. Beyitte lale - hadler, gül - geşt-i sah-
ra ve bağ u ragı sözleri arasında tenasüp vardır. Lale 
-hadler sözünde ise teşbih vardır.

a

43. Öncülde bilgileri verilen Tanzimat Dönemi sanatçısı 
Şinasi’dir. Yenileşme Dönemi’nin birçok öncü adımını 
o atmıştır. İlk defa noktalama işaretlerinin kullanımı, ilk 
makalenin yazılması, modern anlamda ilk Batılı tiyatro 
metninin yazılması onunla gerçekleşmiştir.

a

44. Abdülhak Hâmit’in Tarık adlı eseri konusunu İslam ta-
rihinden alır. Bu eserde Hamit, Emevilerin Endülüs’ü 
fethetmesi konusunu kaleme almıştır. İbnü’l-Musa, 
Tezer, Nazife, Abdüllahu’s-Sagîr adlı tiyatro eserleri 
konusunu İslam tarihinden alan eserlerdir. Seçenek-
lerdeki diğer eserler Hâmit’in konusunu Türk tarihin-
den alan eserleridir.

c

45. Recaizade Mahmut Ekrem, Encümen-i Şuara toplulu-
ğuna katılan sanatçılardan değildir. Namık Kemal ve 
Ziya Paşa ilk faaliyetlerini burada gerçekleştirir, Şina-
si ile tanıştıktan sonra Batılı edebiyattan etkilenmeye 
başlarlar. Encümen-i Şuara şairleri şunlardır:

● (Ev sahibi) Hersekli Ârif Hikmet Bey (1839-1903),

● Leskofçalı Mustafa Galib Bey (1829-1867),

● Ruznâmçeci-zâde Mehmed Lebib Efendi (1785-
1867),

● Mustafa İzzet Efendi (1801-1876),

● Osman Nûreddin Şems Efendi (1813-1893),

● Koniçeli Mûsâ Kâzım Bey (1821-1889),

● İsmâil Paşa-zâde İbrahim Hakkı Bey (1822- 1895),

● Manastırlı Hoca Sâlih Nâili Efendi (1823-1876),

● Manastırlı Sâlih Fâik Bey (1825-1900),

● Abdülhamid Ziya Bey (1829-1880),

● İbrahim Hâlet Bey (1837-1878),

● Recâi-zâde Mehmed Celâl Bey (1838-1882),

● Mazlûm Paşa-zâde Memduh Fâik Bey (1839-1925),

● Niğdeli Deli Hikmet Bey (?-1888’den sonra),

● Nâmık Kemal Bey (1840-1888),

● MustafaRefik Bey (1843?-1865).

c
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46. Tevfik Fikret’in ilk dönemleri tanıdığımız Fikret’ten 
farklı bir görünüm arz eder. Daha çok II. Abdülhamit’i 
ve daha sonra İttihatçıları eleştirmesiyle tanınan Fik-
ret edebiyata ilk başladığı yıllarda iyimser bir şair 
olarak karşımıza çıkar. Hatta öyle ki ilk şiirlerinde 
Abdülhamit’i över nitelikte bir şiir yazmıştır: Sitayiş-i 
Hazret-i Şehriyari. Seçeneklerdeki diğer yapıtları ise 
olgunluk dönemi eserlerindendir.

e

47. Zeyno’nun Oğlu, Halide Edip Adıvar’ın 1928 yılında 
yayımlanan bir romanıdır. Kalp Ağrısı adlı aşk roma-
nının bir devamı niteliğindedir. Cumhuriyet’in ilk yılla-
rında Doğu Anadolu’ya görevli giden Türk subayları ve 
eşlerinin gözlemlerini aktarır. Olaylar, gelişmekte olan 
bir Kürt isyanının öncesinde geçer. Seçeneklerdeki di-
ğer eserler Kurtuluş Savaşı konulu romanlardır.

Kurtuluş Savaşı’nı konu alan diğer romanlar:

● Vurun Kahpeye, Halide Edip Adıvar, 1926

● Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar, 1922

● Dikmen Yıldızı, Aka Gündüz, 1927

● Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay, 1938

● Sahnenin Dışındakiler, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
1973

● Doludizgin - Kalpaklılar, Samim Kocagöz, 1963

● Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir, 1965

● Küçük Ağa, Tarık Buğra, 1963

● Despot, Reşat Enis, 1957

● Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir, 1956

c

48. Parçada verilen boşluklar sırasıyla “Akif Paşa” ve 
“Adem Kasidesi’nde” ile tamamlanır. “Adem” yokluk 
anlamına gelir. “Varlığa karşı yokluğu yüceltmesi” ifa-
desinden bu eserin “Adem Kasidesi” olduğu anlaşılır. 
Ayrıca torunu için yazdığı mersiye bize doğru seçe-
neği götürür. Seçeneklerdeki diğer şairlerde böyle bir 
durum söz konusu değildir. 

b

49. Verilen parçada sözü edilen kişi Cemal Süreya’dır. 
Folklor Şiire Düşman yazısı yanlış anlaşılmış, folk-
lorden beslenmemek gerektiğini savunduğu düşü-
nülmüştür. Oysa Süreya, halk edebiyatından taklitle 
değil, özümseme yoluyla yararlanılması gerektiğini 
savunmuştur. II. Yeni şairlerinden Cemal Süreya’nın 
şiir kitapları ise şunlardır: Üvercinka (1958), Göçebe 
(1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Sevda Söz-
leri (1984, Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur 
Beni, Uçurumda Açan-1984- ile birlikte), Güz Bitiği 
(1988), Sıcak Nal (1988), Sevda Sözleri (1990, 1995, 
tüm şiirleri), Korkarak Vinç, Uzaktan Seviyorum Seni.

b

50. Orhan Kemal ile ilgili verilen bu parçada III numaralı 
eserin özelliği yanlış verilmiştir. Devlet Ana’da değil, 
Rahmet Yolları Kesti adlı eserinde eşkıyalık konusuna 
eğilmiştir. Devlet Ana ise tarihi bir romandır. Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşunu ele aldığı bu romanda “kerim 
devlet” kavramını ortaya attı. Batılılaşmayı eleştirdi. 
Yerli bir sosyalizm oluşturmaya çalışarak Marksistlerin 
tepkisini çekti. Diğerleri doğrudur.

c

51. Verilen parçada sözü edilen yazar Sait Faik 
Abasıyanık’tır. Boş bırakılan yere Sait Faik Abasıya-
nık getirilmelidir. İlk dönemlerinde gerçekçi bir yazar 
olarak karşımıza çıkan Sait Faik, Alemdağ’da Var Bir 
Yılan adlı eserinde gerçeküstücülüğe yaklaşmıştır.

c

52. Verilen parçada sözü edilen yazar Latife Tekin’dir. C 
seçeneğindeki Ölmeye Yatmak adlı yapıt ise Latife 
Tekin’e değil, Adalet Ağaoğlu’na aittir. Latife Tekin’in 
diğer romanları şunlardır: Berci Kristin Çöp Masalları, 
Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Orman-
da Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi, Muinar, Rüyalar 
ve Uyanışlar Defteri.

b

53. Yavuzer Çetinkaya’nın tiyatro eseri Gün Dönerken, 
Alman Parlamentosu Reichstag’in Hitler tarafindan bir 
komployla yaktırılması üzerine, Nazilerce başlatılan 
baskı ve terör ortamını anlatmaktadır. Diğer eserler 12 
Mart olaylarını konu edinen tiyatro eserleridir.

e
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54. Parçada sözü edilen sanatçı Vüsat O. Bener’dir. Ka-
rısını ve çocuğunu kaybettiği için özellikle ölüm duy-
gusunu eserlerinde işleyen bir yazardır. Oğuz Atay’ın 
yakın arkadaşıdır.  Buzul Çağının Virüsü adlı romanın-
da Oğuz Atay’dan bizzat ismini vererek söz eder. Bir 
de Bay Muannit Sahtegi’nin Notları adlı romanı vardır.

d

55. Tablodaki II numaralı bölümde bir yanlışlık yapılmıştır. 
Lamartine ve Abdülhak Hamit Tarhan klasisizmin de-
ğil, romantizmin temsilcileridirler. Diğer eşleştirmeler 
doğrudur.

b

56. Parçada modernizm ile görülen roman kahramanları-
nın görüntüsünden bahsedilmiştir. Tutunamayanlar ro-
manındaki “Turgut Özben”, Saatleri Ayarlama Enstitü-
sü romanındaki “Hayri İrdal”, Aylak Adam romanındaki 
“Bay C.”, Matmazel Noralya’nın Koltuğu romanındaki 
“Ferit” parçada bahsedilen kahraman görüntüsüne uy-
gundur. Ancak Tütün Zamanı romanındaki “Zeliha” bu 
tür kahramanlardan biri değildir.

e

57. Tarık Buğra’nın “Dönemeçte” adlı eseri Cumhuriyet Dö-
nemi’nde çok partili hayata geçişin sancılarını anlatan 
bir romandır. Seçeneklerdeki diğer romanlar İstanbul’un 
işgal yıllarını anlatan romanlardır. İstanbul’un işgal yılla-
rının anlatıldığı romanlar şunlardır:

Kan ve İman, Ercüment Ekrem (Talu); Endam Ayna-
sı, Selahaddin Enis (Atabeyoğlu); Sodom ve Gomo-
re, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu); Acılar, Agah Sırrı 
(Levend); Halâs, Mehmed Rauf; Mahalle, Selahaddin 
Enis (Atabeyoğlu); Biz İnsanlar, Peyami Safa; Üç İs-
tanbul, Mithat Cemal Kuntay; Yalnız Dönüyorum, Şu-
küfe Nihal Başar; Yarım Adam, Posta Yolu, Hilmi Ziya 
Ülken; Sınıf Arkadaşları, Cevdet Kudret; Sahnenin 
Dışındakiler, Ahmet Hamdi Tanpınar; Esir Şehrin İn-
sanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Kemal 
Tahir; Pertev Bey’in Üç Kızı, Münevver Ayaşlı; Aşktan 
da Yüce, İskender Ohri.

e

58. Parçada boş bırakılan yere Behçet Necatigil, Attila İl-
han, Turgut Uyar, Ziya Osman Saba, Mehmet Çınarlı, 
Şahin Uçar, Nazir Akalın gibi isimler getirilebilir. Bu şa-
irler bazı şiirlerinde gazel, kaside, mesnevi, murabba, 
muhammes ve rubaî gibi divan şiiri sabit nazım şekil-
lerini vezin, kafiye düzeni ya da içerik açısından bazen 
aslına uyarak bazen de uymayarak veya kimi değişik-
likler yaparak kullanmışlardır. Cahit Sıtkı Tarancı’da 
böyle bir durum söz konusu değildir.

e

59. Verilen şiirin nazım şekli “rondel”dir. Bu şiir Özdemir 
İnce’nin “Rondel” adlı şiiridir. 4+4+5 =13 mısralık 3 
bentten oluşan bir nazım şeklidir. 1. bendin 1. mıs-
rası 2. bendin 3. mısrası ve şiirin son mısrası olarak 
tekrarlanır. 1. bendin 2. mısrası, 2. bendin 4. mısrası 
olarak tekrarlanır. Bu nazım şekli esas olarak dörder 
mısralık bentlerden oluşur, sadece son bent, ilk ben-
din 1. mısrasının tekrar olarak ilavesiyle beşlik hâline 
gelmiş olur.

c

60. Pınar Kür’ün “Bir Cinayet Romanı” adlı eseri yazım 
tekniği açısından oldukça farklıdır. Romanda kurma-
ca metin ile gerçeklik arasındaki ince çizgiye dikkat 
çekilir. İçinde iç roman olarak nitelenen “Ölümün Vaz-
geçilmez Çekiciliği” adlı bir roman daha vardır. İki ro-
mandaki olaylar birlikte yürür. Üst-kurmaca tekniğine 
örnek olarak gösterilen roman Berna Moran’a göre bir 
dedektif romanıdır.

c

61. Verilen öncülde Emre Öğretmen’in Servetifünun şa-
irlerinden örnek vermesi gerektiği ortaya çıkar. Re-
caizade Mahmut Ekrem Servetifünun değil Tanzimat 
Dönemi sanatçılarındandır.

e

62. Genel sınıflamaya göre olay çevresinde gelişen 
metinler şunlardır:  öykü, roman, halk hikayesi tiyat-
ro, masal, destan... Son Kuşlar öykü, Aşk-ı Mem-
nu roman, Kösem Sultan tiyatro, Yaralı Mahmut ise 
halk hikâyesi türünde yapıtlardır. O Belde adlı yapıt 
ise Ahmet Haşim’in “Melâli anlamayan nesle âşinâ 
değiliz.”meşhur mısrasının bulunduğu şiir türündeki 
bir eseridir.

d
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63. Don Kişot dünya edebiyatında ilk modern roman ka-
bul edilegelmiştir. Bizde ise ilk roman Taaşşuk-ı Talat 
ve Fitnat’tır. Roman konusunu işleyen bir öğretmen 
dünya edebiyatından ve Türk edebiyatından verilmiş 
ilk yapıtlardan söz etmek isterse bu iki yapıttan söz 
etmek zorundadır.

b

64. Burada öğretmen meddah görüntülerine ulaşamadığı 
için ya da ulaşsa dahi öğrenciler meddahın dilini an-
layamayacağı için meddahlık geleneğine benzeyen 
başka bir görüntü kullanmak zorunda kalmıştır. Buna 
“Benzerinden Yararlanma” adı verilir.

b

65. Veli Öğretmen, “Bu dersin bitiminde sıfatları tanıyıp, 
diğer sözcüklerden ayırt edebileceksiniz.” dediğinde 
öğrencilerin dersin bitiminde hangi davranışları kaza-
nacağını açıklamış olur.  Öğrencilere dersin hedefini 
bildirdiği için cevap “hedeften haberdar etme” basa-
mağıdır.

a

66. Bir öğretmen düzgün cümle kurma, paragraf oluştur-
ma vs. gibi yazma becerisine dayanan kazanımları 
ölçmek isterse ölçme-değerlendirme araçlarından “ya-
zılı yoklama”yı seçmesi daha uygun olur.

c

67. Eğer dersin başında soru-cevap etkinliği yapılıyorsa, 
bunun sebebi öğrencilerin ön bilgilerini yoklamaktır. 
Ön bilgileri yoklayan öğretmen, eksiklikleri gidermek 
için bazı anımsatmalar yapar ve böylece öğrenci der-
se hazır duruma gelir. Eğer ders esnasında soru-ce-
vap etkinliği yapılıyorsa öğrencilerin ilgisini derse çek-
mek içindir.

e

68. Anlama ve diğer birçok kurala karşı çıkan Dadaizm 
akımına göre şiir şöyle yazılır: Bir gazete alın Ma-
kas alın. Bu gazetede şiirinize vermeyi tasarladığınız 
uzunluğa sahip olan bir makale seçin. Makaleyi eşit 
parçalar halinde kesin. Daha sonra bu makaleyi mey-
dana getiren kelimeleri özenle kesin ve bir torbaya ko-
yun. Yavaşça karıştırın. Daha sonra her kupürü peş 
peşe torbadan sırayla çekin. Olduğu gibi yazın.

d

69. Verilen şiiri biçim olarak incelediğimizde serbest ve-
zinle yazılmış olduğunu görürüz. Kelimelerden anla-
şılan ise Cumhuriyet Dönemi’ne ait bir metindir. İsmet 
Özel’den alınan bu metin serbest nazımla oluşturul-
muş Cumhuriyet Dönemi metinlerine örnek olarak kul-
lanılabilir.

b

70. Verilen parçada kahramanın başına gelecekleri bilen 
bir yazar bakış açısı söz konusudur. Bu tür bakış açısı-
na egemen, ilahi, tanrısal veya hâkim bakış açısı den-
mektedir. Metnin tanık bakış açısı ile yazılmış olduğu-
nu söylemek doğru olmaz. Ancak gördüklerini, tanık 
olduklarını anlatan bir bakış açısı ile yazılmış bir metin 
olsaydı tanık bakış açısıyla yazıldığını söyleyebilirdik.

a

71. Öğretmenin anlatılan bir konu üzerine etkinlik yaparak 
öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmesi öğretme sürecinin 
“değerlendirme” aşamasına uygundur.

e

72. Fazilet Eczanesi, Zilli Zarife, Lütfen Dokunmayın, Ke-
şanlı Ali Destanı tiyatro; Şişhane’ye Yağmur Yağıyor-
du adlı eser ise hikâye türündedir.

c

73. Şiirde, estetik zevke uymayan kelimelerin kullanılma-
sı, söz diziminin bozulması, toplumsal bir mesajdan 
uzak olması, alışılmamış bağdaştırmalara yer verilme-
si onun II. Yeni’ye yakın bir şair tarafından yazıldığını 
gösterir. Verilen şiir Ece Ayhan’a aittir.

c

74. Öğretmenin sözünü ettiği şair Arif Nihat Asya’dır. Bir 
Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı şiiriyle anılan Arif Nihat 
Asya, bu şiiri dolayısıyla “Bayrak şairi” unvanını al-
mıştır. Vatan ve bayrak sevgisi hemen bütün şiirlerine 
yansımıştır.

c

75. Öğretmenin yazdığı soruya baktığımızda E seçeneği-
nin diğer seçeneklerden fazlasıyla uzun olduğu görü-
lecektir. Bu, soru yazımında bir hatadır. Seçenekler, 
yaklaşık olarak eşit uzunlukta olmalıdır.

e


