
.

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. “Sayraduķda”, “baŋladuķda”, ve “oķraduķda” sözcük-
lerinde ortak kullanılan ek, “-dUk” ve “+DA” eklerinin 
birleşiminden oluşmuş bir zarf-fiil ekidir. Günümüz 
Türkçesinde “-dığında”,”-diğinde” zarf-fiil ekine karşılık 
gelir. Bu zarf-fiil “-dUk” sıfat-fiil eki ve  “+DA” bulunma 
durumu ekinin birleşiminden elde edilmiştir.  

e

2. Palatal n sesi (ń) günümüzde Yakut Türkçesinde var-
lığını korumaktadır. Yakutça uzak lehçe olduğu için 
arkaik özelliklerin bulunması normaldir. Normalde Or-
hun Türkçesinde rastladığımız bu ses Uygur Türkçesi 
döneminde /n/ ve /y/ olmak üzere ayrılmıştır. Bu du-
rumdan da iki ağız ortaya çıkmıştır: n ağzı ve y ağzı.

a

3. Verilen metin Türkiye Türkçesine şu şekilde çevrilir: 
“Erkek kardeşler ağabeylerini bilmez idi, oğullar ba-
balarını bilmezdi.” Altı çizili sözcüklerde önce iyelik 
eki, onun üzerine de belirtme eki getirilmiştir. Orhun 
Türkçesi döneminde 3. tekil iyelik ekinden sonra gelen 
belirtme eki “+n” biçimindedir:  Eçi (isim)-si (iyelik)-n 
(belirtme), kan (isim)-ı(iyelik)-n (belirtme). Burada dik-
kat edilmesi gereken nokta ilgi ekinin de “+in” şeklinde 
gelmesidir. Fakat ilgi eki hep nazal n (ŋ) ile kullanıl-
maktadır.  Ayrıca Orhun Türkçesinde “-lAr” eki yaygın 
olmadığından 3. Tekil iyelik için de 3. Çoğul iyelik için 
de “-(s)I” eki kullanılır. 

b

4. Orhon Türkçesinde bulunma durumuyla ortak kullanı-
lan çıkma durumu eki (+DA) Uygur Türkçesinde “+DIn” 
şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Verilen cümlelerde 
“ıraktın” sözcüğündeki “+tın” eki bunu örneklemekte-
dir. Verilen ifadenin Türkiye Türkçesine çevrimi şöy-
ledir: “O lotusların her biri birer zehirli yılandır. Zehirli 
solukları uzaktan öyle görünür.”

d

5. Verilen metnin Türkiye Türkçesine çevrimi şöyledir: 
İnsana ne gelirse, dilinden gelir; dili yüzünden kimi iyi  
kimi kötü olur. Dinle ve bu söze inan “vücut her sabah 
kalkıp eğilerek dile yalvarır”.

Er (ad)- ke (yönelme), til (ad)-i (iyelik)-n (zamir n’si) 
–din (ayrılma), tan (ad)-da (bulunma), tur (fiil) –up 
(zarf-fiil)

c

6. Verilen metinde geçen “teg” sözcüğü “gibi” anlamına 
gelir ve edat görevinde kullanılmıştır. Verilen metnin 
Türkiye Türkçesine çevrimi şöyledir: “Bu çocuk ana-
sının göğsünden ilk sütü emip bundan daha çok em-
medi. Çiğ et, çorba, şarap istedi. Konuşmağa başladı; 
kırk günden sonra büyüdü, yürüdü, oynadı. Ayakları 
öküz ayağı gibi, bilekleri kurt bileği gibi, sırtı samur sırtı 
gibi, göğsü ayı göğsü gibi idi.”

b

7. Parçada “y” ağzını temsil eden metinlerin Budist me-
tinler olduğundan söz edilmiştir. Altun Yaruk, Sekiz 
Yükmek, Kuanşi İm Pusar, Prens Kalyanamkara ve 
Papamkara Budist metinlerdir. Ancak Huastuanif adlı 
eser Maniheist metinlerdendir. Dolayısıyla “n” ağzını 
temsil etmektedir.

c

8. Mecalisü’n-Nefais, Ali Şir Nevai’nin hamsesinde yer 
alan bir mesnevi değildir. Bu eser Türk dünyasında 
yazılmış ilk tezkire örneğidir. Anadolu sahasında bili-
nen ilk şair tezkiresi ise Sehi Bey’in Heşt-behişt (Se-
kiz Cennet) adlı eseridir. Hamse, bir şâirin beş mes-
nevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır. 
Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamış-
tır. İlk hamseyi Çağatay şâiri Ali Şir Nevai yazmıştır. 
Divan edebiyatının ilk hamsesini yazan şâir de Niza-
mi Gencevi’dir. D seçeneği dışındaki yapıtlar Ali Şir 
Nevai’nin hamsesinde yer alan mesnevilerdir. Ali Şir 
Nevai’nin hamsesi şu eserlerden oluşur: Hayretü’l-
Ebrar, Sedd-i İskenderî, Leyla vü Mecnun, Seb’a-i 
Seyyare, Ferhat ile Şirin.

d
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9. Orhun Yazıtlarında kullanılan sayı sistemi bugünkün-
den farklıdır. 30’a kadar olan sayılarda birler basamağı 
önce yazılır sonra da onlar basamağı yazılır. Fakat on-
lar basamağı bir onluk fazla yazılır. Yani “on iki” yaz-
mak istendiğinde önce “éki” sonra da “yegirmi” yazılır. 
Günümüze uyarlarken onlar basamağından bir onluk 
çıkarırız, “éki yegirmi” “on iki” olarak günümüze çevri-
lir. Bu durumda soruda verilen “sekiz yegirmi” ifadesi 
günümüze “on sekiz” olarak çevrilir.

d

10. Özellikle XIII. yüzyıldan sonra Hazar Denizi merkez 
alındığında Türkler dört yöne dağılmış gibi görünmek-
tedir. Hazar Denizi merkez alındığında (güney) batıya 
göç edenler Oğuz grubunu oluşturmaktadır. Oğuz gru-
bunun ilk yazı dili Eski Anadolu Türkçesidir. XV. yüzyıl-
dan sonra yerini Osmanlı Türkçesine bırakmıştır. Bu 
yüzyılda Doğu’da ise Karahanlı ve Harezm Türkçesi-
nin devamı sayılan Çağatay Türkçesi en yaygın yazı 
dili olarak kullanılmıştır.  XV ile XX. yüzyıllar arasında 
Türk dünyasının Batı bölgesinde Osmanlı Türkçesi,  
Doğu bölgesinde ise Çağatay Türkçesi yaygın yazı dili 
olarak kullanılmıştır.

e

11. Kıpçak Türkçesi Dönemi’nde Kuman Kıpçakçasında 
Latin, Memlük Kıpçakçasında Arap, Ermeni Kıpçakça-
sında ise Ermeni alfabesi kullanılmıştır.

a

12. Zeynep Korkmaz’ın çalışmasına göre Eski Anadolu 
Türkçesi Dönemi’ndeki karışık dilli eserlerde görülen 
Orta Asya edebî dilinde olmayan pek çok Oğuzca 
özellik vardır. Yani, Oğuzlar kendi lehçeleriyle eser 
üretmişlerdir. Bu eserlerde Anadolu Oğuzcasında 
daha sonra hiç görülmeyen ve Orta Asya Türk lehçe-
lerinin karakteristiği olan bazı özellikler de görülmekte-
dir. Sonraları bu sahada görülmeyen ve Orta Asya leh-
çelerini temsil eden bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 I. Kelime başında tıpkı Orta Asya’daki lehçeler 
gibi /m-/ ünsüzlü örnekler vardır: men ‘ben’, 
meŋiz ‘beniz’, munça ‘bunça’

 II. Oğuzcada kelime başında /v/ ile görülen bazı 
kelimeler Orta Asya’daki gibi /b/’li yazılmıştır: 
bar ‘var’, bar-ı ‘varmak’, bir- ‘vermek’

 III. Oğuzcada başındaki /b-/ sesi düşmüş olan fiil 
Orta Asya’daki gibi de kullanılmıştır: bol- ‘olmak’

 IV. Eklerin başındaki /G/ sesi pek çok örnekte 
Orta Asya lehçelerindeki gibi muhafaza edil-
miştir: yalgan ‘yalan’

 V. Yükleme hâli eki bazı örneklerde +nI şeklinde 
de geçmiştir : cânumnı, bizni

 VI. Sözbaşı  t->d- değişimi bakımından t’li ve d’li 
şekillerin yan yana bulunması: taş, tanuk, ta-
var, derzi, daşı-

Buna göre karışık dilli eserlerde söz içi ve söz sonu y 
foneminin d ve dişler arası sızıcı d şeklinde de kullanı-
mı söz konusu değildir. 

a

13. A seçeneğindeki “bizüm” sözcüğü Çağatay Türkçe-
sinde “biziñ” şeklinde kullanılır. İlgi eki hep düzdür ve 
nazal n’lidir. EAT’de ise yuvarlaktır ve m’lidir. B seçe-
neğindeki 1. çoğul şart çekimi EAT’de karakteristik-
tir. Başka hiçbir dönemde “-vUz” ile çekimlenmez. D 
seçeneğindeki 1. çoğul iyelik eki EAT’de yuvarlaktır, 
Çağatay Türkçesinde düzdür. E seçeneğindeki yönel-
me eki EAT’de “-A” şeklindedir. Çağatay Türkçesinde 
“-kA” şeklindedir. Fakat C seçeneğindeki bildirme eki 
EAT’de de Çağatay Türkçesinde de “-dUr” şeklinde 
görülür, ortaktır.

c
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14. Bir sıfat tamlamasının ögeleri yer değiştirildikten sonra 
ilk kelimeye 3. tekil iyelik eklenmesi ile oluşan yapıya 
isnat grubu denir. İsmin önce, sıfatın sonra gelmesi 
durumudur. İsnat grubu cümlede sıfat, zarf göreviyle 
kullanılabilir. Fiilin anlamını etkileyen sözcük türü zarf-
tır. Soruda zarf göreviyle kullanımı sorulmuştur. II nu-
maralı cümledeki “alınları terli” ifadesi isnat grubudur 
ve fiilin anlamını etkilemiştir. Yani zarftır. Dönme eyle-
minin nasıl yapıldığını anlatır. Bu da zarf görevidir. Di-
ğer cümlelerdeki isnat grupları ismi nitelemiştir: “Gözü 
açık memurlar”, “kanadı kırık kuş”, “ bahçesi geniş ev”, 
“boyu uzun çocuk”

b

15. Ne asıl>nasıl”, “ne ara> nere” “ne için>niçin” örnekle-
rinde görülen ses olayı “geçişme”dir. İki kelimenin bir-
birinin içine geçerek kalıplaşmasına “geçişme” denir. 
Bu iki kelime birleşirken genellikle birleştiği noktadan 
bazı sesler düşer veya biçim değiştirir.

c

16. Hint-Avrupa, Ural-Yukagir, Altay ve Kore dil ailesi hem 
Nostratik hem Avrasyatik teorisi içinde yer alırken Af-
ro-Asyatik dil ailesi yalnızca Nostratik teorisi içinde yer 
alır.

b

17. Soruda anlatılan kural büyük ünlü uyumudur. Bu du-
rumda “domatesi, lahmacundan, ticaretler, evrakı” ör-
neklerinde görüldüğü gibi üzerine bir ek getirildiğinde 
ekler sözcüğün son ünlüsüne göre uyumlu gelir. Fakat 
ampul sözcüğüne ek getirdiğimizde bu kurala uymaz: 
ampule, ampulde, ampulün... Ampul sözcüğünde ka-
lın ünlüler bulunmasına rağmen üzerine eklenen ekle-
rin ünlüsü incedir. Bunun sebebi sözcüğün son ünsüzü 
/l/nin ön damaksıl(palatal) olmasıdır. Bu ünsüzün te-
laffuzu ince olduğundan üzerine eklenen ekler de ince 
sıradan ünlülü gelir.

d

18. Verilen kurala göre düşünüldüğünde I numaralı tam-
lamadaki “eski” sıfatı “okul” sözcüğünü ya da “defter” 
sözcüğünü değil, “okul defteri” sözcüğünü nitelemek-
tedir. III numaralı tamlamadaki “kırık” sıfatı “su” söz-
cüğünü ya da “bardak” sözcüğünü değil “su bardağı” 
sözcüğünü nitelemektedir. Fakat II numaralı tamla-
madaki “bilenmiş” sıfatı “bıçak rafı” tamlamasını değil 
sadece “bıçak” sözcüğünü nitelemektedir. Zira “raf” 
bilenmez, “bıçak” bilenir.

b

19. Hem Âşık Garip hiâyesinde hem de Dede Korkut hikâ-
yelerinden Bamsı Beyrek’te görmeyen gözün tedavisi 
motifi vardır. Ayrıca bu iki hikâyede de ölümün sembo-
lü olarak kanlı gömlek motifi kullanılmıştır.  Bu iki hiâye 
arasındaki ortaklıklar şunlardır: 

 I. Ölümün habercisi olan kanlı gömlek moti-
fi: Bamsı Beyrek hiâyesinde Beyrek’in ölüm 
haberini Yalancıoğlu Yaltacuk, Âşık Garip 
hikâyesinde ise Garip’in ölüm haberini Keloğ-
lan kanlı gömlek ile getirirler.

 II. Düğünde saz çalıp türkü söyleme motifi: Bam-
sı Beyrek (Deli Ozan) ve Âşık Garip düğün-
lerinin otuz dokuzuncu gününde düğün evine 
gelip saz çalar ve türkü söylerler.

 III. Görmeyen gözün tedavisi motifi: Bamsı Bey-
rek hikâyesinde Beyrek’in babasının görme-
yen gözleri kanın mendille sürülmesiyle, Âşık 
Garip hikâyesinde Garip’in annesinin görme-
yen gözleri Hz. Hızır’ın atının ayağının tozu-
nun sürülmesiyle iyileşir.

d

20. Parçada sözü edilen âşık, Dadaloğlu’dur. Dadaloğlu’nun 
şiirleri, yerleşik hayata geçmek istemeyen Türkmen 
aşiretlerinin sesi ve sözlü tarihi gibidir. Bu itirazlardan 
dolayı Osmanlı, Avşarlara tarım arazileri vermiştir.. 
Ama o yine de kabile üyelerinin en geleneksel göçebe 
yaşam tarzını tercih ve Osmanlı yüksek komutanına 
karşı mücadele etmiştir. Dadaloğlu mücadelesini şiir-
lerine de yansıtmış, halkının duygularını ve tepkilerini 
konu almıştı: Ferman padişahınsa, dağlar bizimdir…

b

21. Kişinin kendisi ya da yakınları adına iyi dilekte bulun-
masına alkış, kötü dualar (beddua) etmesine ise kar-
gış denir.

e
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22. Sözü edilen destan Edige destanıdır. Altınordu hanı 
Edige Mirza Bahadır’ın devletini ayakta tutabilmek için 
yaptığı büyük mücadeleler, ölümünden sonra XV. yüz-
yılda destan hâline getirilmiştir.

b

23. Verilen metin “zincirlemeli masal” türündendir. Bu tür 
masallarda eylemin bir karakterden sürekli olarak yan 
karaktere geçtiği bir anlatım tarzı görülür. Olağanüs-
tü kahramanlar ve tekerleme unsuru fazla görülmez. 
Türün kendisi de tekerleme gibi olduğundan gerek 
duyulmamıştır.

● Hayvan masalları: Kahramanları bazen hayvan-
lar; bazen de hayvan ve insan olan, ders verme-
nin öne çıktığı, kıssadan hisse çıkarılan, kısa ve 
nesir şeklindeki halk anlatmalarına hayvan masalı 
denilir.

● Asıl Halk masalları: Dinleyiciyi inandırmak gibi bir 
iddiası olmayan, bünyesinde kalıplaşmış ifadeler 
(formeller) bulunan, “masal anası”, “masal ninesi”, 
“masal atası” adı verilen anlatıcılar tarafından an-
latılan, hayal ürünü anlatmalara asıl halk masalı 
adı verilir.

● Fıkra: Günlük olayları mizahın ve düşünmenin or-
tamında yoğuran genelde kısa olan anlatmalardır.

c

24. Sözü edilen kavram “âşık kolu”dur. Âşık kolu, çıraklık 
geleneği içinde, birbiri ardınca yetişen âşıklar tarafın-
dan odak hüviyetindeki usta âşığa bağlılık duyarak, 
ona ait üslup, dil, ayak, ezgi, konu, hatıralar ve hikâye-
lerin devam ettirildiği mekteptir.

a

25. Her dörtlüğün, kendi içinde iki dörtlük hâline gelebildiği 
koşma türü musammat koşmadır. Musammat koşma 
örneği: 

Vara vara vardım ol kara taşa,

Hasret ettin beni kavim kardaşa,

Sebep ne gözden akan kanlı yaşa,

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm (Karacaoğlan)

d

26. Parçada sözü edilen kişi Hacı Bayram-ı Veli, kurduğu 
tarikat de Bayramiyye tarikatidir. Hacı Bayram-ı Veli 
her şeyden önce bilim ve tasavvufu birleştirmeyi ba-
şarmış bir sufidir. İslamiyeti ilmi açıdan ele alarak iyice 
anlamış, önce profesör olarak medresede öğrenci ye-
tiştirmiş sonra da tasavvuf hayatına adımını atmıştır. 
Tasavvuf felsefesi bakımından kendinden öncekilere 
göre bir yenilik getirmemiştir. Ancak mutasavvıf olarak 
dünyayı ret ve terk yerine, onu imara yönelmiş etrafın-
dakileri de teşvik etmiştir.

e

27. Türk fıkralarının tiplerine göre ilk sınıflamasını yapan 
bilim adamı Dursun Yıldırım’dır.

a

28. Orta Oyunu ile ilgili bilgilerin verildiği parçada IV. nu-
maralı sözde bir bilgi yanlışı vardır. Orta Oyunu’nda 
aydın kesimi temsil eden tip “Pişekar”, halk kesimini 
temsil eden tip ise “Kavuklu” dur.

d

29. “Realist İstanbul Halk Hikâyeleri” olarak da bilinen bu 
hikâyeler IV. Murat döneminde oluşmuştur. P. Naili 
Boratav’ın tasnifini yaptığı bu hikâyeler masala benzer 
bir yapıdadırlar. Bu başlık altındaki eserlerde kahra-
manlar gerçek hayattan kişilerdir. Sultan IV. Murat da 
bu kahramanlardan biridir.

● Hançerli Hanım

● Letaifname

● İstanbul Batakhaneleri

● Çevri Çelebi 

● Tayyarzade Hikâyesi

bu hikâyelerden bazılarıdır. Ancak Latif Şah hikâyesi 
kahramanlık konulu halk hikâyelerinden biridir.

d
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30. Türk destanlarında görünen tipler:

● Alp

● Alp - Eren

● Bilge

● Kadın tipidir.

Ancak hızır tipi bunlardan biri değildir.

e

31. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezninde yazılan bu 
beyitteki boş bırakılan yere ancak bir kapalı, bir açık 
hece olan “mest” sözcüğü getirilebilir. “Diğer sözcük-
lerin hece durumları şöyledir: Tûti, iki kapalı; “âfitab”, 
kapalı, açık, kapalı; Hûbân, iki kapalı; Ney, tek kapalı. 
Beytin Türkiye Türkçesi çevirisi: Bu şehir içinde aşka 
kabiliyeti olan gönül mü yok ya da sevgili mi yok? Mec-
liste sarhoş olmadığına göre şarap mı yok, kadeh mi 
yok? (Şeyhülislam Yahya)

b

32. Hint üslubunun da, klasik Türk şiirinin de son büyük 
temsilcisi Şeyh Galib’dir. Hüsn ü Aşk en meşhur ese-
ridir.

c

33. Seçeneklere baktığımızda “müreddef bi şiirden alın-
mıştır.” ifadesinin doğru olmadığını görürüz. Çünkü 
müreddef, redifli demektir ve verilen beyitte redif kul-
lanılmamıştır. Diğer seçenekler bu beyit için doğru bil-
gilerdir. Baki’den alınan bu beytin Türkiye Türkçesine 
çevirisi: “Sabah rüzgârının kokusu, gülün rengi ve ilk-
baharın güzelliği hep Tanrı’nın lütfunun ve ihsanının 
eserleridir.”

d

34. Klâsik edebiyatımızda Dahhâk, büyük bir hükümdâr 
olması, zalimliği, Feridun tarafından yok edilmesi ve 
özellikle de omuzlarındaki iki yılan sebebiyle zikredil-
miş ve onun kıssasına atıfta bulunulan değişik beyitler 
ortaya konulmuştur. Aşk meydanında sevgilisinden 
zulümler gören âşıkın hâlini ifadede sevgili zaman 
zaman Dahhâk olarak tasavvur edilmiştir. Sevgilinin 
omuzlara dökülen saçları, Dahhâk’ın iki omuzun-
daki yılanlara benzetilmiş, bazen de rakibe Dahhâk 
denilmiştir. Şâir, verilen beyitte, sevgilinin saçlarının 
Dahhâk’ın yılanlarına, sevgilinin dudağının Cem’in 
kadehine, yüzünün ise güneşe benzediğini söylemek-
tedir.

d

35. Üç veya dört beyitten oluşan gazele gazel-i nâ-tamam, 
On beş beyitten uzun gazellere gazel-i mutavvel, Bü-
tün mısraları birbiriyle kafiyeli gazellere müselsel ga-
zel, iki şairin birlikte yazdığı gazele gazel-i müşterek, 
karşılıklı konuşmanın nakledilmesi şeklinde yazılan 
gazellere müracaa denir.

c

36. Bu beyitte Nabi, yeni aşkları, yeni söyleyişlerle an-
latmak gerektiğini söylemiştir. Leyla ve Mecnun hikâ-
yesinden usandık diyerek eskiye değil yeniye vurgu 
yapmıştır.

e

37. Verilen birleşik isimler iki kelimenin benzetme kurarak 
yeni bir kelime ortaya çıkarması yoluyla oluşmuştur. Ve-
rilen örnekler açık istiare yoluyla birleşik isim olmuşlar-
dır. Açık istiare, sadece kendisine benzetilenle (müşeb-
behu bih-müstearı minh) yapılan istiaredir. Bir sözcüğün 
yerine benzetme amacı güderek başka bir sözcük kul-
lanmaya denir. Mesela “suçiçeği” kendisine benzetileni 
ifade eder. Fakat bir hastalığın ismi olmuştur.

a
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38. Verilen beyit kıta nazım şekliyle yazılmıştır. Ölümden 
söz ettiği için de türü mersiyedir. Kıta, şairin kendi kı-
zının ölümüne “tarih düşürmek” amacıyla yazılmıştır. 
Şair, henüz mürüvvetini bile görmek nasip olmadan 
biricik evladını kaybetmenin acısıyla gözyaşları dö-
kerken düşürdüğü tarih mısrasında kızı “Ayşe için 
Adn Cenneti’nin bahçesinin gelin odası olmasını” di-
ler. Ebcet hesabına göre “Ayişem olsun ‘Adin gülzarı 
sana haclegah” mısrasındaki harflerin toplamı H.1129 
yapmaktadır.

Türkiye Türkçesi: Ecel, bir şahin gibi evladımı elimden 
aldı. Onun mürüvvetini görmek nasip olmadı. Ah ayrı-
lık ah! Onun hasretiyle kanlı gözyaşları dökerek ölüm 
tarihini şöyle söyledim: “Ayşem, Cennet bahçesi senin 
gelin odan olsun!”

b

39. “Âkil”, “ma’kûl”, “akl” sözcükleri “akl” sözcüğünden tü-
remiştir. “Âşık”, “ma’şuk”, “ışk” sözcükleri ise “aşk” kö-
künden türemiştir. Aynı kökten türeyen sözcükleri aynı 
beyitte kullanmaya iştikak denir.

e

40. Bir doğa ve bahar tasvirinin yapıldığı bu beyit kaside-
nin nesip bölümünden alınmış olabilir. 

e

41.      ● İskendername (mesnevi) - Ahmedî

● Edirne Şehrengizi (mesnevi) - Zâtî

● Hüsn ü Aşk (mesnevi) - Şeyh Galip

● Garipname (mesnevi) - Aşık Paşa

● Çarhname (kaside) - Ahmet Fakih

b

42. Öncüllerde özellikleri verilen şiir parçası Yavuz Selim’e 
ait olduğu rivayet edilen “satranç” örneğidir. 

c

43. Ziya Paşa’nın Şiir ve İnşa makalesinde Batı etkisinde 
gelişen Türk edebiyatına övgülerde bulunduğu aşikar-
dır. Ancak sonraki dönemlerde Harabat adlı eserinin 
mukaddimesinde bu görüşlerinden vazgeçip divan şi-
irine övgüde bulunmuştur. Bu tavrıyla iki tezat düşün-
ceyi dönemsel olarak suvunmuştur.

d

44. Türk edebiyatında özellikle de Aşk-ı Memnu ve Eylül
romanlarında bovarizmin yansımalarını görürüz. Bih-
ter ve Suad, Emma Bovary’ye benzetilebilir. Bovarist 
karakterin kadın olması şart değildir. Araştırmacılar 
Mai ve Siyah ile Araba Sevdası romanlarını da bu 
bağlamda değerlendirmektedir. Romanımızda ilk bo-
varist tipleri Ahmet Mithat Efendi ele almıştır. Ahmet 
Mithat Efendi, 1895’ten önce yazdığı Yeryüzünde Bir 
Melek, Karnaval, Vâh ve Taaffüf adlı romanlarında iş-
lediği kadın karakterlerinde bovarist tipin özelliklerini 
yansıtmıştır. Fakat edebiyatımızdaki en önemli bova-
rist tipler Eylül ve Aşk-ı Memnu romanlarındaki kadın 
karakterlerdir. Ahmet Mithat Efendi’nin Hasan Mellah
adlı romanı ise macera romanıdır ve bovarizm etkisi 
görülmez.

d

45. Hasan Âsaf adlı şairin Burhan-ı Kudret adlı şiirinde 
abes ve muktebes kelimeleri kafiyelenmiştir. “Abes” 
sözcüğü peltek s ile muktebes sözcüğü ise sin ile ya-
zılır ve eski şiire göre bu iki ses kafiyelendirilemez. 
Hasan Asaf ilk kez bunu deneyerek meşhur tartışmayı 
başlatmıştır.

a

46. Parçada boş bırakılan yere sırasıyla Muhayyelat - Gi-
ritli Aziz Efendi getirilmelidir. Modern romana geçişin 
öncülerinden olan bu eser özellikle Dècamèron hikâ-
yelerine benzetilmesiyle meşhurdur ve bizde halk hi-
kâyesinden Batılı hikâyeye geçişin örnekleri arasında 
yer alır. 

b
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47. Halit Ziya’nın Mezardan Sesler adlı yapıtı ve Mehmet 
Rauf’un Siyah İnciler adlı yapıtı mensur şiirin Serveti-
fünun Dönemi’ndeki en güzel örnekleridir.  

c

48. Yahya Kemal’in Bilbos Kadınları ve Sicilya Kızları adlı 
şiirleri Nev-Yunanilik etkisinde kaleme aldığı şiirleridir.

b

49. D seçeneğindeki Ayı Masalı adlı eser Refik Erduran’a 
aittir. Diğer seçeneklerdeki eserler Orhan Kemal’in 
olaylardan hareketle toplumun sorunlarını işlediği 
eserleridir.

d

50. Metafizik çizginin II. Yeni’deki  temsilcisi Sezai 
Karakoç’tur. Türk şiirini metafizik bir esasa oturtan şair 
Sezai Karakoç’tur. Sezai Karakoç bunu modern şiirin 
diliyle yapmıştır. O, Batı edebiyatını da iyi incelemiş 
bir şairdir. Modern sanattaki soyutlamanın İslam an-
layışına uygun olduğu düşüncesindedir ve şiirlerini bu 
yönde geliştirmiştir. Bu çizginin sonraki temsilcisi ise 
Cahit Zarifoğlu’dur.

e

51. Anadolu’ya romantik bir bakışla yaklaşma özelliği milli 
edebiyat temsilcileri tarafından işlenmiştir. Bir şiirde 
“Anadolu”, “çoban”, “pınar”, “yayla” gibi sözcükleri ge-
çiyorsa ve Anadolu’ya iyimser gözle bakılıyorsa millî 
edebiyat etkisiyledir. Anadolu’nun sorunlarına deği-
nilseydi toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılmıştır, 
diyebilirdik.

a

52. Parçada sözü edilen yazar Cemil Meriç’tir. En önemli 
eserleri arasında Bu Ülke ve Mağaradakiler ilk sıra-
larda gelir. 

b

53. A seçeneğindeki Hoş Geldin Ölüm adlı eser Sevinç 
Çokum’a ait değildir. Bu eser Sevgi Soysal’ın yapıtıdır. 

a

54. Verilen parçada toplumcu gerçekçi eğilimin tiyatro 
eserlerinde de ortaya çıktığı söylenmektedir. Saba-
hattin Engin’in “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı eserin-
de böyle bir etki söz konusu değildir. Daha çok Millî 
edebiyat etkisinde kaleme alınmıştır. Seçeneklerdeki 
diğer yapıtlar toplumcu gerçekçi eğilimle yazılmıştır.

a

55. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla Orhan Veli Ka-
nık - Sait Faik Abasıyanık - Orhan Kemal getirilmelidir. 
“Küçük adam” olarak kavramsallaştırılan konu, önceki 
edebî eserlerde gördüğümüz tiplere benzemez. Millî 
edebiyat etkisinde kaleme alınan romanlarda gördü-
ğümüz tipler Cumhuriyet’in ilkelerine, ülkesine, millî 
değerlerine bağlı idealize edilmiş tiplerdir. Şiirde Or-
han Veli, hikâyede Sait Faik ve romanda Orhan Kemal 
bu “küçük adam”ların hayatlarını ortaya koyarlar. 

b

56. 12 Mart romanları, Berna Moran’ın Türk Romanına 
Eleştirel Bir Bakış adlı eserinin üçüncü cildinde özel bir 
başlık altında incelediği roman türüdür. Bu romanlar 
köy romanlarının devamı olarak görülse de kullanılan 
teknikler bakımından farklılık gösterir. Bu romanlarda 
ülkemizde yeni yeni belirmeye başlayan modernizmin 
teknikleri kullanılır. Örneğin Yaralısın romanında iş-
kence gören ana karakterin iç dünyası bilinç akışı tek-
niğiyle verilmiştir. B seçeneğinde verilen Gölgesizler
adlı eser Hasan Ali Toptaş’a  aittir ve 12 Mart romanı 
olarak değerlendirilemez. O, post-modern anlayışla 
yazılmış bir romandır. 12 Mart romanı olarak değer-
lendirilebilecek romanlar şunlardır: Çetin Altan, Bir 
Avuç Gökyüzü (1974); Füruzan, 47’liler (1974); Tank 
Dursun K., Gün Doğdu (1974); Sevgi Soysal, Şafak 
(1975); Samim Kocagöz, Tartışma (1976); Adalet Ağa-
oğlu, Bir Düğün Gecesi (1979); Erdal Öz, Yaralısın 
(1974)…

b

57. Alexandre Dumas Peré realizm akımının tesirinde 
eser vermiş yazarlardan biri değildir. Alexandre Du-
mas romantizm akımının etkisinde eserler vermiş bir 
yazardır. Tabloda yanlış verilmiştir. Tablodaki diğer bil-
giler doğrudur.

c
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58. İlk boşluğa Çengi, İkinci boşluğa Sergüzeşt, üçüncü 
boşluğa Abdullah Efendi’nin Rüyaları, dördüncü boş-
luğa ise Hayal Hanım getirilmelidir? Hayal ve Hakikat
ise Ahmet Mithat Efendi ile Fatma Aliye Hanım tarafın-
dan birlikte yazılmış bir romandır. Muhayyelât-ı Aziz 
Efendi’den bir etkilenme söz konusu değildir.

d

59. Verilen şiirin nazım şekli sonedir. Toplamda 4 bentten 
oluşan sone nazım şeklinde ilk iki bent 4 mısralıktır ve 
son iki bent de 3 mısralıktır. En önemli şekil özelliği bu-
dur.  Bu nazım şekli özellikle Servetifünun ve Fecriati 
şiirinde bolca tercih edilmiştir.  

a

60. Parçada sözü edilen yazar İhsan Oktay Anar’dır. Türk 
postmodern romanında pastiş tekniğini en çok kulla-
nan yazardır. Tüm romanlarında tarihe yönelme gö-
rülür. Romanlarındaki anlatıcı ise vakanüvis yazım 
üslubunu kullanır.

a

61. Elif Öğretmen’in anlatacağı konudaki bilgilerin başka 
bir yerde de işlerine yaracağını söylemesi güdüleme 
basamağına denk gelir. 

d

62. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler konusunu 
işleyen bir öğretmenin materyal olarak Anayurt Oteli 
romanından uyarlanmış parçalar izletmesi kazanım 
hedeflerine terstir. Burada kullanacağı materyal şiir 
türüyle ilgili olmalıdır. Örneğin, öğretmenin bir şairin 
kendi sesinden şiirleri dinletmesi öğretim hedeflerine 
uygun olacaktır. Roman türüyle ilgili materyal kullan-
ması uygun olmaz.

c

63. Kuralın dikte edilmesi yerine örnekler üzerinden kura-
lın ortaya çıkarılması işlemine sezdirme yöntemi denir. 

b

64. Öğretmenin, divan edebiyatı ve söz sanatlarıyla ilgili 
ön bilgi vermeden tahtaya örnek yazıp öğrencilerden 
yanıt beklemesinden kaynaklanan başarısızlık söz ko-
nusudur.

e

65. Necati Cumalı daha çok toplumsal gerçekçi anlayışın 
temsilcisidir ve modernizmde kullanılan ögeleri eser-
lerinde kullanmaz. Modernizm için Necati Cumalı’nın 
eserlerinden örnekler vermek doğru olmaz. Seçenek-
lerdeki diğer isimler modernizm  akımının kullandığı 
teknikleri kullanarak edebiyatımızda öncü olmuş isim-
lerdir.

a

66. Modernizm postmodernizmden daha önce ortaya çık-
mıştır. “Post” ön ekinden postmodernizmin daha sonra 
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla öğretmenin 
öncelikli yapması gereken şey kronolojik sırayı tekrar 
gözden geçirmektir. 

e

67. Soru-cevap etkinliği eğer dersin sonunda yapılıyorsa 
öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve dü-
zeltmek içindir.  

d
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68. Altı şapka tekniğinde iyimser role sahip kişi sarı şapka 
takar. 

● Beyaz şapka (Boş sayfa): Tarafsız şapkadır. Gö-
rüşülen konu ile ilgili net bilgi ve raporlar ortaya 
konur. (objektif)

● Kırmızı şapka (Ateş): Duygusal şapkadır. Görü-
şülen konu ile ilgili olarak kişilere hiçbir dayanağı 
olmadan sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı 
verir. (subjektif)

● Sarı şapka (Güneş): İyimser şapkadır. O işin 
avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler 
söylenir. (objektif)

● Siyah şapka (Yargıç cübbesi): Kötümser şapkadır. 
Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun 
riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya 
çıkar. (objektif)

● Yeşil şapka (Bitki): Yenilikçi şapkadır. Konuyla ilgili 
alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. “Her şey 
uyar.” (spekülatif)

● Mavi şapka (Gökyüzü): Serinkanlı şapkadır. Dü-
şünce sistematize edilir.

e

69. Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri metinleri ile millî edebi-
yat şiirlerini birbirinden ayırabilecek, farklılıkları ortaya 
koyabilecek düzeyde olan öğrenci Bloom taksonomi-
sine göre analiz basamağındadır.

b

70. Meddahların aksesuarı mendil, asa ve taburedir. Bu 
aksesuarları farklı benzetme yollarıyla kullanarak hi-
kâyesini anlatır. Bu nesnelerle derse giren bir öğret-
menin anlatacağı konu meddahlık geleneğidir.

a

71. Orhan Veli şiirinin sonuna bu mısrayı ekleyerek Ahmet 
Haşim’in şiirine gönderme yapmıştır. Daha önce ya-
zılmış bir metni değiştirerek yeniden üretmeye parodi 
denir. Bu, genellikle alaya alınarak yapılır. Öğretmenin 
dikkat çekmek istediği, Garip şiirinde kullanılan “paro-
di” kavramıdır.

d

72. Ahmet Reşat Öğretmen’in derste kullandığı öğretim 
tekniği sunuş yoluyla öğretimdir. Çünkü yalnızca öğ-
retmen aktif.

b

73. Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, 
Süleyman Nesip gibi isimler Servetifünun edebiyatı 
sanatçılarıdır. Ancak Hüseyin Rahmi Gürpınar edebî 
faaliyetlerini bağımsız olarak sürdürmektedir. 

e

74. Seçeneklerde verilen Mor Salkımlı Ev, Saray ve Öte-
si, Defter-i Amal, Ömer’in Çocukluğu adlı eserler anı 
türünde eserlerdir. Ancak Panaroma, Yakup Kadri’ye 
ait bir romandır. 

e

75. İlgi zamiri ismin yerini tutan “-ki” ekidir. Verilen cüm-
lede ismin yerini tutan bir -ki eki kullanılmadığından 
öğretmen, ilgi zamiri konusunu işlerken bu örneği ve-
remez.

b


