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1
çözümleri

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Birdem Yayıncılık’ın yazılı izni ol-
madan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa 
uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Altay dilleri teorisine karşı çıkan kişilerin başın-
da G. Doerfer, S. G. Clauson ve Şçerbak yer 
almaktadır. E seçeneği dışındakiler bu üç bilim 
adamının görüşlerini yansıtır. E seçeneği ise 
ünlü Altayist N. Poppe tarafından geliştirilmiş bir 
düşünceyi içerir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. Fransızca, Latin dilleri arasında yer alır. Latin 
dillerinin diğer üyeleri arasında İtalyanca, İspan-
yolca ve Portekizce de bulunur. B ve C seçenek-
leri Germen dillerinin batı grubunu oluştururken 
D ve E seçenekleri Germen dillerinin kuzey gru-
bunu oluşturur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Söz konusu metin Tonyukuk Yazıtı’nın batı ya-
kasında yer almaktadır. Birkaç istisna dışında 
hemen her Türkolog tarafından bu kelime “bolu-
yın” şeklinde okunmuş, “olarak, olunca” anlam-
ları verilmiştir. Bu yüzden kelime üzerinde zarf-
fiil eki bulunmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

4. Söz konusu eser Ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-
Lügâti’t-Türkiyye olup konuşma kılavuzuna yer 
vermesi yönüyle diğerlerinden ayrılır. A’daki eser 
Ebû Hayyan tarafından kaleme alınmıştır. B’deki 
eserin müellifi bilinmemektedir (Halasi-Kun, mü-
ellifin Ebû Hayyan’ın öğrencisi Selâhaddin Halîl 
b. Aybek es-Safadî olduğunu düşünmektedir.) 
ve sözlük ve gramerden oluşmaktadır. D’deki 
eser dinî bir kitaptır. E’deki eser ise satır ara-
sı düzenleme yöntemiyle Sabranlı Abbas ibni 
Hamza tarafından yazılmış Arapça-Türkçe ya-
zılmış bir sözlüktür.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5. Nevâî’nin altı mesnevisi bulunmaktadır. Bunlar 
arasında Hamsetü’l-Mütehayyirîn yer almaz, üs-
telik bu eser mensurdur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

6. Söz konusu metin Uygurca bir eserden alınmış-
tır. Bu metinde çokluk ekinin kullanıldığı isme 
yer verilmemiştir. Tengrim ve içim kelimelerinde 
iyelik eki, hanka ve yirke kelimelerinde yaklaş-
ma eki, barır ve kalır kelimelerinde geniş zaman 
çekimi, tip (diyerek) kelimesinde ise zarf-fiil eki 
vardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. Söz konusu metin Eski Anadolu Türkçesi özel-
likleri göstermektedir. Fakat seçeneklerde EAT 
dönemine ait eserler de vardır. Bu durumda gra-
mer özelliklerini tespit etmemiz işimize yarama-
yacaktır. Bu metne aşina olmak gerekmektedir. 
Zira anlatılan olay okul kitaplarına dahi girmiş 
olan Deli Dumrul Hikâyesi’dir. Bu hikâye Kitâb-ı 
Dede Korkut’ta bulunmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

8. Böyle sorularda dikkat edilmesi gereken ilk şey 
bazı kelimelerin ve eklerin ses özellikleridir. 
Mesela “bol-” eylemi ya da -dın eki varsa onu 
Eski Anadolu Türkçesi metni olarak düşüneme-
yiz. Beyitlerde yuvarlaklaşma dikkat çekicidir: 
“harâb olmayasun” ifadesi Eski Anadolu Türkçe-
sinin karakteristik özelliği olan yuvarlaklaşmayı 
örneklendirmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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9. Verilen beyitte A (Türk nazmıda), B (tartıp), C 
(eyledim) ve E (memleket, yek, tartıp kelimeleri 
sırasıyla Arapça, Farsça ve Türkçedir) yargıları-
nı bulmak mümkündür. Oysa D’de ifade edildiği 
gibi burada birden çok iyelik ekine yer verilme-
miştir. Burada iyelik eki bulunan kelime sadece 
“nazmıda” kelimesidir. Kelime belirtisiz isim tam-
lamasının tamlananı konumundadır, bu yüzden 
3. tekil iyelik eki almıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. Her seçenekte bir dizeye yer verilmiştir. Bun-
lardan E dışındakiler 1. tekil kişiye göre çekim-
lenmiştir. E ise “sanur sen → sanıyorsun” an-
lamında olup kişisi farklıdır. Aynı dizede “ister” 
kelimesi de kişi olarak farklıdır (3. tekil kişi).

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. Söz konusu teori (Avrasyatik) şu yedi dili içine 
alır: Hint-Avrupa, Ural, Altay, Gilyak, Kore-Ja-
pon-Aynu, Çukça, Eskimo-Aleut. Meşhur bir 
dilbilimci olan Greenberg Afrika ve Amerika yer-
lilerinin dilini de tasnif etmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

12. Türkmencede uzun ünlüler yazı dilinde göste-
rilmektedir. Kalınlık-incelik uyumunun aksadığı 
Türk dili Özbekçedir. Bu ikisini karıştırmamak 
gerekir. Oğuz grubuna en yakın olan dil ise Sa-
larcadır. Bilindiği gibi Tuva Türkçesinde söz için-
deki d ünsüzü korunmaktadır. Bu yüzden Talat 
Tekin Tuva Türkçesini “adak grubu”na alır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. Harezm sahası eserlerinden olan 
Muhabbetnâme’den alınan bu beyitte çekimli fiil 
yoktur. Tirilmek (A), bizge/tene (C), tirilmek (D) 
ve ölümdür, muhâldur kelimelerinde ek eylem 
örneklenmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. Orhun Türkçesinde müstakil bir ayrılma eki yok-
tur. Yani Orhun Türkçesinde ayrılma eki -dın 
değildir. Bazı kelimeler üzerindeki -dın ise yer-
yön anlamlı kelimelerdir ki bunlar yer-yön zarfı 
kurmaktadır. Uygur sahasında ayrılma eki -dın 
kullanılırken, bazen -da eki de bu fonksiyon için 
kullanılmaktadır. Kısaca E’deki ifade ayrılma 
ekinin Eski Türkçe Dönemi’ndeki seyrini ifade 
etmemektedir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

15. Harezm sahasına ait olan Muhabbet-name adlı 
manzum eserin 4 nüshası bilinmekte olup bun-
lardan biri Uygur harflidir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

16. Cümledeki bütün eylemler görülen geçmiş za-
man kipine göre çekimlenmiştir. “katı” kelimesi 
miktar zarfı görevinde kullanılmıştır. Zamir n’si, 
bilindiği gibi genellikle iyelik ekleriyle hâl ekleri 
arasında kullanılır. Bu cümlede “atından” keli-
mesinde aynı durum söz konusudur. At-ı-n-dan 
kelimesinde, -ı- iyelik eki, -dan ise ayrılma hâli 
ekidir. “arı su” sözünde “arı” kelimesi niteleme 
sıfatıdır. Kısaca bu cümlede sıfat-fiil ekine yer 
verilmemiştir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

17. Görüldüğü gibi soru öncülünde bir ekin etnik bir 
topluluk içindeki kullanım özelliği ele alınmıştır. 
Böyle bir bilgi dil ile ilgili bir eserde yer alabilir. 
Bu yüzden B seçeneği doğrudan elenir. C, D ve 
E türündeki eserler de sözlüktür. Fakat hiçbiri 
Oğuzların dil özelliklerine yer vermez. Yani biz-
zat Oğuzların diline odaklanmaz. Bunlar arasın-
da Oğuzların belli başlı dil özelliklerine en çok 
yer veren eser Divanü Lügâti’t-Türk’tür. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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18. Kutadgu Bilig’den alınan bu beyitteki ekler şun-
lardır: “saña/maña” kelimelerinde yönelme eki, 
“okı-rda” kelimesinde zarf-fiil eki, “tüzettim/
unıtma” kelimelerinde fiilden fiil yapma eki bu-
lunmaktadır. Bu beyitte iyelik ekine ve bulunma 
ekine yer verilmemiştir. “Tüzettim” kelimesindeki 
-m ekini iyelik eki olarak düşünmemek gereki-
yor, zira çekimli fiillerde iyelik eki bulunmaz, bu 
kelimedeki ek şahıs ekidir. Yine “Okırda” kelime-
sindeki -da ekini bulunma eki kabul etmek yan-
lış olur. Zira Karahanlı Türkçesinde -ırda/-urda 
zarf-fiil eki kullanılmaktadır ve bu ek ünlüyle bi-
ten eylemlere -rda şeklinde eklenir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

19. Folklor terimini ilk kez 1846’da bağımsız bir bi-
lim dalına ad olarak İngiliz arkeolog William J. 
Thoms (1803-1885) kullandı.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

20. Usulsüz ezgiler uzun havalardır ve “divan”, “ka-
yabaşı”, “maya”, “koşma”, “bozlak”, “hoyrat”, 
“garip”, “kerem”, “kesik kerem”, “Türkmani”, 
“müstezat”, “Çukurova”, “eğin”, “aydos” gibi çe-
şitleri vardır. Usullü ezgiler oyun havaları olup 
bu tür ezgiler bölgelere göre değişik adlar alır. 
Ordu, Giresun, Marmara ve Trakya’da “karşıla-
ma”, Karadeniz’de “horon” ya da “yalı havası”, 
Harput yöresinde “şıkıltım”, Erzurum yöresinde 
“Sümmani”, Ege’de “zeybek”, Konya’da “otu-
rak”, Isparta ve yöresinde “dattiri”, Şanlıur-
fa’daysa bunlara “kırık” adı verilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

21. Halk edebiyatı ile ilgili birçok yazılı kaynak bu-
lunmaktadır. Bunlar Göktürk Kitabeleri, Divânü 
Lügâti’t -Türk, surnameler, cönkler, menakıpna-
meler, vilayetnameler, falnameler, mesneviler-
dir. Divânü Lügâti’t - Türk, Karahanlı veya Haka-
niye Türkçesi ile yazılmıştır. Kâşgarlı bu eserini 
1072 yılında yazmaya başlamış ve 1074 yılında 
tamamlamıştır. Eserin Kâşgar’da mı Bağdat’ta 
mı yazıldığı kesin olarak belli değildir. Bahse-
dilen üç tür de sözlü gelenekte yaşatılsa bile 
yazılı olarak elimizde örnekleri olan eserleridir. 
Düğünlerden, şenliklerden, eğlencelerden, halk 
sporlarından söz eden çoğunlukla minyatürlü 
yazma yapıtlar olan surname ve birer defter olup 
alttan yukarıya doğru, uzunlamasına açılan ve 
okuma yazma bilen bir halk edebiyatı gönüllüsü 
tarafından düzenlenmiş kaynaklar olan cönkler 
genel isimler olduğu için burada ilk olmalarından 
bahsedemeyiz.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. Satranç hem aruz hem de hece ölçüsü ile ya-
zılır. Aruzla yazılanlar farklı aruz kalıplarıyla or-
taya konulmuştur, yani tek bir kalıba bağlı ka-
lınmamıştır. Hece ile yazılmış şekillerin tamamı 
dörtlükler hâlindedir ve 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve 
20 hece ile yazılmıştır. Bu örnekleri aruz veznini 
kullanmasını bilmeyen Cumhuriyet Dönemi şair-
leri ortaya koymuştur. Muamma; müstakil dört-
lük hâlinde olup genellikle 11, bazen de 8 hece 
ile yazılır. Âşık karşılaşmalarında icra edilen 
soru-cevap bu şeklin dışındadır. Bunlar koşma 
tipinde kafiyelenirler ve şekillenirler. Dertlenme; 
gerek ferdî gerekse toplum konusunda görülen 
rahatsızlıkları ve üzüntüleri konu edinen şiirler-
dir. 8 veya 11 hatta 14, 15 ve 16 heceli divan 
şeklinde olabilirler. Divan aruzun Fâ i lâtün / Fâ i 
lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lün kalıbıyla yazılır. Gü-
nümüz âşıkları aruz ölçüsünü bilmedikleri için 
bu şiirleri 14, 15 veya 16 hece ile söylerler ve 
buna da “divani” derler.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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23. Sözü edilen kuramcıların ikinci grubu “Viya-
na yayılmacıları” olarak adlandırılan ve Alman 
Friedrich Ratzel ve Leo Frobenius tarafından 
yönlendirilen gruptur. Ratzel, farklı toplumların 
kültürel yaratmaları arasındaki benzerlikleri bu 
toplumlar arasındaki tarihsel bir ilişkiye bağla-
maktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

24. Köy seyirlik oyunlarının oyuncuları tam bir gö-
nüllü oyuncudur. Gerek geleneğin etkisiyle ge-
rekse gönlüyle, isteyerek yapar bu işi. Oyunlar, 
kutsal törenlerden kaynaklandığı için özellikle 
bu türden oyunlarda büyük bir inanç ve coşkuy-
la yapar işini.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

25. Babür’ün eserinin adı Babür-name’dir. Cihan-
nümâ, Kâtip Çelebi’ye ait olup eserde çeşitli 
ülkelerin gelenek- görenekleriyle tarih ve coğ-
rafyalarını anlatıp En Doğruyu Seçmek İçin Hak 
Terazisi adlı eseriyle de din, töre, gelenek ve 
görenekleri anlatarak Türk halk bilimine hizmet 
edenler arasına girmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

26. Kaygusuz Abdal 14. yüzyılda, Hacı Bayram-ı 
Veli 15. yüzyılda yaşamıştır. Âşık Paşa 1272 
yılında Kırşehir’de doğmuştur. Ahmet Fakih için 
kaynaklar Azerbaycanlı veya Konyalı olduğunu 
söylemektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

27. Aruz vezninin Müfteilün / Müfteilün / Müfteilün 
/ Müfteilün kalıbında yazılan satrançlar hecenin 
8 + 8 = 16’lı şekliyle uyum gösterir. Özel bir ez-
giyle okunan bu şiirlerde iç kafiye vardır. Beyit-
ler, içerideki kafiyeli bölümlerden bölündüğünde 
dörtlük şekline dönüşür. Bu yönüyle bazı araş-
tırmacılar, satrançların hece ölçüsüne dayalı bir 
tür olabileceğini de ileri sürmüşlerdir. Satrançlar, 
gazel, murabba, muhammes ve müseddes şe-
killerinde kaleme alınmışlardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

28. Şah İsmail hikâyesinde Kandehar padişahının 
çocuğu olmaz, vezirini de yanına alarak gurbete 
çıkar. Yolları üzerinde rastladıkları bir çeşmede 
abdest alırlar ve iki rekât namaz kılarlar. Selam 
verdiklerinde yanlarına bir derviş gelir ve bunla-
rın padişah ve vezir, dertlerinin de çocuksuzluk 
olduğunu söyler. Sonra da koynundan çıkardığı 
elmayı vererek bunu ikiye bölüp eşleriyle birlikte 
yemelerini, elmanın kabuğunu da ahırdaki kısra-
ğa vermelerin tavsiye ederek gözden kaybolur. 
Bütün bu uygulamalardan sonra doğacak çocu-
ğa ve kuluna kendisinin ad vereceğini belirtmek-
ten de geri kalmaz. Yaralı Mahmut hikâyesinde  
Ali Bezirgân adlı zengin bir tüccarın Ahmet ve 
Mahmut adlarında iki oğlu vardır. Mahmut akıl 
sahibi, ailesine bağlı bir gençken Ahmet bunun 
tam tersidir. Baba Ali Bezirgân’ın ölümünden 
sonra bırakılan miras çok kısa bir sürede Ahmet 
tarafından bitirilir. Bu durumda Mahmut da an-
nesi ve kendisinin geçimini sağlayabilmek için 
çobanlığa başlar. Âşık Garip hikâyesinde Teb-
rizli olan Hoca Maksud’un bir oğlu (Resul) ve bir 
de kızı (Güllü Han) vardır. Çocukları büyüme ça-
ğındayken babaları ölür. Hoca Maksud’un mal 
varlığı ergenlik çağındaki Resul’un çevresindeki 
insanların artmasına sebep olur. Çok geçmeden 
de Resul’un arkadaş çevresi değişir. Resul, yeni 
arkadaşlarıyla birlikte içki meclislerine katılmaya 
başlar. Bir süre sonra miras biter. Resul kendisi-
ne bir meslek aramaya başlar. Tahir ile Zühre’de 
zengin bir padişahın çocuğu yoktur, bu sebepten 
padişahın üzüntüsü hiç bitmemektedir. Padişah, 
pek çok yöntemi denemesine rağmen çocuğu 
olmaz. Padişahın lalasının da derdi aynıdır. Bu 
ikili gamlarını, üzüntülerini dağıtmak düşünce-
siyle sık sık şehir dışına yaptırdıkları bahçeye 
giderler ve orada üzüntülerini gidermeye çalışır-
lar ancak bütün çabalar boşunadır. En son çare 
olarak yapacakları bir şey kalmıştır, o da kıyafet 
değiştirerek gezintiye çıkmaktır. Padişah ve la-
lası bir süre yolculuk yaptıktan sonra bir dervişle 
karşılaşırlar. Derviş, padişah ve lalasının sıkıntı-
larını bildiğinden onlara koynundan çıkardığı bir 
elmayı verir ve bunu eşleriyle birlikte yemelerini, 
zamanı gelince çocuklarının olacağını söyler ve 
gözden kaybolur. Gerçekten de dokuz ay sonra 
padişahın bir kızı ve lalanın da oğlu olur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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29. Gelişme kuramına göre insan ruhu her yerde 
aynıdır. Bu nedenle farklı toplumlarda benzer 
ürünler oluşabilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

30. Bir koşma dörtlüğünün 2. ve 3. dizeleri arasına 
mani dörtlüğü getirilmesiyle oluşan koşmalara 
“yedekli koşma”, soru öncülünde tanımı verilen 
koşmaya ise “yedekli beşli koşma” adı verilir. 
Yedekli beşli koşmanın bentlerinin ikinci kıtasına 
yedek adı verilir. Örnek:

Mekr ü hîle vermedi bâr 
Oldu Zivin-Düzü mezar 
Düşman hâli feryâd ü zâr 
Tuttu yolu düz Revan’a 
Moskof kaçar yana yana 

Ordu gelir dağlar aşa 
Osmanlılar şânın koşa 
Artırdın ey Muhtar Paşa 
Binler yaşa, binler yaşa 

El uzatan nazlı yurda 
Hep mahvolur bu uğurda 
Moskof gebersen de burda 
Bir dahi göz dik de görem 
Moskova’ya kadar sürem 

Dedi şanlı ordu yaşa 
Osmanlılar şanın koşa 
Artırdı Kurt Hakkı Paşa 
Binler yaşa, binler yaşa

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

31. Hazreti Peygamber’in hayatı, tasavvufi şahıs-
ların hayatları ve kerametleri, batıl inançlar ve 
Yunan mitolojisi eski Türk edebiyatının kaynak-
ları arasında bulunur. Fakat İslam öncesi Türk 
edebiyatı bu kaynaklar arasında sayılamaz: 
Aklımıza Şeh-name’deki ismiyle Efrâsiyâb (Alp 
Er Tunga) gelebilir, unutmayalım ki bir şairin bu 
ismi anması onun Türk edebiyatı içerisinde des-
tani bir yer işgal etmesinden değil, Şeh-name’de 
geçiyor olmasındandır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

32. Mevlana 13. yüzyıl şairlerinden olup eserlerini 
Türkçe yazmayan şairler/yazarlar arasında yer 
alır. A (Ahmet Yesevi), B (Nevai), D (Tutmacı) ve 
E’deki (Gülşehri) eserler Mevlana’ya ait değildir. 
C’deki eser ise Mevlana’nın yedi vaazını içeren 
eseridir. Bu vaazlar hadislerin şerhine dayalı 
olup oğlu ya da Hüsameddin Çelebi tarafından 
yazıya geçirilmiş olmalıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

33. Cem Sultan’a ait olan beyitte “İyilik yap, denize 
at; balık bilmezse Hâlık bilir.” atasözü kullanıl-
mıştır. Şiirde atasözü kullanmaya irsal-i mesel 
denir. Söz konusu atasözünü günümüzde daha 
uzun şekilde kullansak da şair sözde tasarruf 
yoluna giderek daha az kelimeyle bu atasözünü 
kullanmıştır. Bu arada bu sanatın bulunduğu be-
yitlerde şairin genellikle “mesel” kelimesini kul-
lanması bir ipucu olarak değerlendirilebilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

34. Parçada tanıtılan eserler Tursun Fakîh’e aittir. 
Tursun Fakîh 14. yüzyıl şairleri arasında yer alır. 
Eserlerinin çoğu dini nitelik gösterir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

35. Gelibolulu Mustafa Âlî kaleme aldığı mesnevi-
lerin sayıca çokluğuyla diğerlerinden üstündür. 
Kaynaklar Âlî’nin iki hamse oluşturacak kadar 
mesnevi yazdığını belirtir. Âlî’nin mesnevilerinin 
bir kısmı şöyle sıralanabilir: Riyâzü’s-Sâlikîn, 
Mihr ü Mâh, Mihr ü Vefâ, Gelibolu Şehrengizi, 
Câmiu’l-Buhûr der-Mecâlis-i Sûr, Hulâsatü’l-
Ahvâl, Tuhfetü’l-Uşşâk, Ravzatü’l-Letâif.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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36. Parçada sözü edilen tür şarkıdır. Bu nazım bi-
çimi Divan şiirine Türkler tarafından kazandırıl-
mış olup ilk örneklerini Ubeydî vermiştir. Dilinin 
çok ağır olduğunu bildiğimiz Nâilî ise bu türün 
gayet sade dille yazılmış örneklerini veren kişi-
dir. Fakat edebiyatımızda bu türün gerçek ismi 
Nedîm’dir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

37. Fehîm-i Kadîm genç yaşta ölmesine rağmen 
Sebk-i Hindî tarzındaki şiirlerinde başarılı ol-
muş bir şairdir. Karamsar bir içeriğe sahip olan 
Fehîm, 18. yüzyıl şairleri arasında yer alır. Urfî’ye 
düşkünlüğünden dolayı da kendini Anadolu’nun 
Urfîsi anlamında Urfî-i Rûm olarak görmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

38. A’daki beyit Âşık Çelebi Divanı’ndan alınmış-
tır. Şair kısaca “gönlünde ah, gözünde yaş ol-
masının devamlılığını istemekte, bunun aşk 
inkârcılarına bir delil” olacağını düşünmektedir. 
Dolayısıyla gözündeki yaştan ve gönlündeki ah-
layıp inlemeden rahatsızlık duymamaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

39. Âşık Çelebi ortaya koyduğu tezkirede özgünlü-
ğü yakalamak amacıyla ebced alfabesini kullan-
mıştır. Bu usul kendisinden önceki ya da sonraki 
tezkirelerde tercih edilmemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

40. Hüsn ü Aşk mefûlü mefâ’ilün feûlün kalıbıyla 
yazılmıştır. Bu kalıpta sekt-i melih yapılabilir. Bu 
durumda ilk tefilenin son hecesi (lü) ikinci tefi-
lenin ilk hecesi (me) kaynaştırılır ve tek kapa-
lı hece okunur. Bu durumda vezin şu hâli alır: 
Mefûlün fâilün feûlün.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

41. Kadı Burhaneddin Divanı, Türk edebiyatının en 
geniş divanları arasında yer alır. Fakat bu ge-
nişlik bütün divan şiiri nazım biçimlerini içerdiği 
anlamına gelmez. Kadı Burhaneddin Divanında 
en geniş bölüm gazeller kısmıdır. 1268 gazelin 
yer aldığı divanda kaside, murabba, müstezat 
gibi nazım biçimlerine yer verilmez. Bu arada 
Kadı Burhaneddin’in dilinde Azeri Türkçesi özel-
liklerinin bulunduğunu ve tuyuglarıyla meşhur 
olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

42. Bu beyit bir matladır. Tîg-ı hışmı ile teşbih-i beliğ 
yapılmıştır. Tenasüp sanatı (inân – çâbük süvâr 
– tîg) yapılmıştır. Burada üç yargıya ulaşılabilir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

43. Namık Kemal’in kendisi hayattayken yalnızca 
“Vatan yahut Silistre” oyunu sahnelenmiştir. Di-
ğer tiyatro eserleri ise şairin ölümünden sonra 
farklı aralıklarla sahnelenmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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44. Ziya Paşa’ya ait eserlerden; A seçeneğinde 
verilen Zafername Girid İsyanı’nı ele alarak Ali 
Paşa’yı eleştiren bir eserdir. B seçeneğindeki 
Rüya şairin çocukluk anılarının yer aldığı ve Ali 
Paşa’yı eleştirdiği mülakat türünde bir eserdir. 
C seçeneğindeki Harabat Mukaddimesi  divan 
şiirini över nitelikte Harabat antolojisine önsöz 
olarak yazılmış manzum bir eserdir. E seçene-
ğindeki Terkib-i Bend sosyal eleştiri niteliğinde 
bir eserdir. D seçeneğinde verilen Veraset Mek-
tupları ise Abdülaziz’in, Abdülmecit ile araların-
daki taht mücadelesinde padişahlıktaki veraset 
usulünü değiştirmek istemesi hakkındadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

45. Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç ve Ha-
lit Fahri Ozansoy beş hececiler içinde yer alan 
şairlerdir. Rıza Tevfik Bölükbaşı ise mistik akım 
temsilcisi ve tekke şiirini örnek alan bir sanatçı-
dır. Parçada anlatılan ve birkaç eseri verilen şair 
Mehmet Emin Yurdakul’dur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

46. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşüyle yola 
çıkmış edebî topluluk Fecriati’dir. Servetifünun’a 
tepki olarak ortaya çıkan topluluk bu akımın de-
vamı olmaktan öteye geçememiş ve kısa sürede 
dağılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

47. Seçenekler arasında mistik akım temsilcisi olan 
ve tekke şiiri etkisinde kalmış şair Rıza Tevfik 
Bölükbaşı’dır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

48. Verilen eserlerden Otlakçı adlı eser Memduh 
Şevket Esendal’a aittir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

49. Postmodernizm ile ilgili olarak A, C, D ve E se-
çeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Sanat 
gücünü gerçeğe ve güzelliğe adayan akım ise 
“realizm”dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

50. Sanatçı 1950 kuşağı öykücüleri arasında adını 
duyurmuş ve bireyin sorunlarına ağırlık veren, 
onun günlük hayatındaki açmazlarını derinleme-
sine işleyen bir çizgide eserler kaleme almıştır. 
Sevgi, dostluk, yalnızlık, tutku, inanç/inançsızlık, 
korku ve ölüm gibi kavram ve temalar eserlerinin 
hareket noktası olmuştur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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51. Servetifünun tiyatrosu ile ilgili I, II, III ve IV numa-
ralı cümlelerde verilen bilgiler doğrudur. Darü’l-
Bedayi-i Osmani adlı Türkiye’ nin ilk resmî şehir 
tiyatrosu 1914’te yani Millî Edebiyat Dönemi’nde 
kurulmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

52. Soru öncülünde sürrealist bir ressamın bir kadın 
portresinde onun bazı uzuvlarını ön plana çıka-
rarak âdeta bu uzuvlara kişilik kazandırdığından 
bahsedilmektedir. İkinci Yeni şiiri ve bu şiirin en 
güçlü temsilcilerinden olan Cemal Süreya şiirle-
rinde sürrealist akımı benimsemiş ve aynı yak-
laşımla eser vermiştir. Örneğin şairin “İşte yine 
boynunlayız / sayılı yerlerinden / en güzel boy-
nun bu senin…” veya “Tarifsiz uzuyor bacakla-
rın…” gibi dizeleri buna örnek gösterilebilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

53. Tıfl-ı Nâim çevirisi Ethem Pertev Paşa’ya, 
Göl çevirisi Sadullah Paşa’ya, Kamelyalı Ka-
dın çevirisi Ahmet Mithat Efendi’ye, Hikâye-i 
Feylesofiye-i Mikromegas çevirisi de Ahmet Ve-
fik Paşa’ya aittir. Recâizade Mahmut Ekrem’in 
Fransızcadan birçok çevirisi vardır fakat soruda-
ki çevirilerden herhangi biri ona ait değildir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

54. Hem aruz vezni hem de hece vezniyle şiir yazan 
Beş Hececilerin şiirleri şekil yönünden zengin-
dir. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden gazel, 
kıt‘a, şarkı, tahmis şeklinde yazılmış şiir örnekle-
ri vardır. Hece veznine geçişlerinden sonra halk 
edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaya özen 
gösterirler. En çok koşma tipinde şiir yazmala-
rının yanında, semai, türkü ve mani tipinde ba-
şarılı örnekler verirler. Batı edebiyatlarından alı-
nan nazım biçimlerinden çapraz kafiye, sarmal 
kafiye, terzarima, sone, düz kafiyeyle örnekler 
de verirler. Dolayısıyla sorudaki “Batı’nın nazım 
biçimlerinden faydalanma yoluna gitmediler.” 
İfadesi yanlıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

55. Refik Halit Karay, hikâyelerinde Anadolu’nun bir 
kasabasında yaşayan eğlenceye düşkün me-
mur tiplerine oldukça sık yer verir. Şeftali Bah-
çeleri, Sarı Bal, Yatık Emine gibi hikâyelerinde 
bu tip karakterler sıklıkla görülür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

56. Cemal Süreya şiirlerinde bilinçsiz bir sayıklama, 
otomatizm görülmez. Yayılgan imgeyi II.Yenide 
en çok onda görürüz. Halk edebiyatı, divan şiiri, 
Batı edebiyatı gibi birçok farklı kaynaktan bes-
lenir. Diğer şiirleri arasında Göçebe, Güz Bitiği, 
Sıcak Nal bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

57. D seçeneğinde bahsedilen Dar Çağ kitabı 
ve verilen bilgiler Oktay Rifat’a değil, Behçet 
Necatigil’e aittir. Oktay Rifat, gelenekle ilişkisi 
daha sınırlı olan şairlerimizdendir. O, daha ziya-
de Batı kaynaklarından beslenir. Diğer seçenek-
lerdeki bilgiler doğrudur. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

58. Sorudaki birinci paragraf Tanpınar’a, ikinci pa-
ragraf Cahit Sıtkı’ya üçüncü paragraf Edip 
Cansever’e ve son paragraf Ahmet Arif’e yönelik 
bilgiler içerir. Paragraflarda Ahmet Kutsi Tecer’e 
dair bilgi yoktur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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59. Ahmet Haşim hece veznini hiç kullanmamış (A), 
Piyale’nin ön sözü olarak “Şiir Hakkında Bazı 
Mülahazalar”ı yazmış (B), şiirinde sosyal tema-
lara neredeyse hiç yer vermemiş (D) ve şiirinde 
sadeleşme yoluna gitmemiştir (E). 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

60. Öncülde verilen Mehmet Emin Yurdakul’a ait 
Anadolu şiiridir. Hecenin farklı kalıplarının kulla-
nıldığı ve böylece hecede yeni bir ritmin arandı-
ğı şiirde sade bir dil kullanılmıştır. “Kurt gibi”, “çöl 
gibi” edat gruplarında benzetme sanatlarından 
yararlanılan şiir bireysel bir temayı değil, yoksul-
luk, fakirlik, Anadolu kadınının çilesi gibi toplum-
sal temaları anlatır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

61. Eleştirel dinlemede dinleyici aktif olarak mesajı 
çözümler, değerlendirir ve değerlendirme so-
nuçlarını açıklar. Değerlendirme sonucunda ko-
nuşmacının düşüncesine katılır veya katılmaz. 
Seçici dinlemede dinleyici yapılan konuşmanın 
içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanları seçerek 
dinlenme gerçekleştirir. Empatik dinlemede din-
leyici fikirlerini, eleştirilerini, ön yargılarını işin 
içine katmadan, sadece kişinin ne anlatmak is-
tediğini anlamaya çalışarak dinleme gerçekleşti-
rir. Amaçsız dinlemede dinleyici konuşmayı niçin 
dinlediğini tam olarak bilemez yani konuşmanın 
amacı yeterince açık değildir.

Katılımlı dinleme amaç, dinleme sürecinde zi-
hinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek 
dinlenenlerin daha iyi kavranmasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

62. Klasisizmde sanatçılar akla ve sağduyuya önem 
verirler, eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek 
alırlar. Klasikler, işledikleri konuya değil, konu-
nun işleniş biçimine ve biçim kusursuzluğuna 
önem verirler. Günlük gelip geçici (moda) ko-
nuları değil, yüzyıllara dayanabilecek, kalıcı ko-
nuları seçerler. Kahraman olarak seçkin, olgun, 
bedensel ve ruhsal sorunları olmayan kişiler se-
çilir. Çocuklar ve halktan kişilere yer verilmez. 
Klasik sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini 
gizler. Klasik sanatçılar, tiyatroda üç birlik kuralı-
na (zaman, yer ve olay) uyarlar.

Romantik sanatçılar duygu ve coşkuya önem 
vermişlerdir. Romantizmde çağdaş edebiyatlar 
örnek alınmıştır, din duygusu önem kazanmıştır. 
Sanatçılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizle-
memişlerdir. Sanatlarını toplumu dönüştürmede 
bir araç olarak kullanmışlar, her kesimden insanı 
anlatmışlardır. İnsanlar ve olaylar işlenirken iyi-
kötü, güzel-çirkin gibi karşıtlıklardan yararlan-
mışlardır. Romantikler tiyatroda üç birlik kuralını 
kırıp dram türünü geliştirmişlerdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

63. Şiirde müzikalite, şekil güzelliği “öz şiir” anlayışı-
na işaret etmektedir. Seçeneklere bakıldığında 
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen sanatçılar 
bu anlayışla yazan isimler olduğu görülecektir. D 
seçeneğinde verilen Cahit Külebi, millî edebiyat 
zevk ve anlayışını sürdüren isimler arasında yer 
almaktadır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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64. Doğrusal yaklaşım birbiri ile ardışık, aşamalı, sı-
ralı, yakın ilişkili, zorunlu ve ön koşul öğrenme-
lerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde 
kullanılır. Sarmal yaklaşımında konular gittikçe 
genişler ve daha önceden öğrenilmiş konular 
yeri ve zamanı geldiğinde daha kapsamlı (de-
rinlemesine) olarak tekrarlanır. Modüler yakla-
şım içeriği oluşturan konuların anlamlı modüller 
(öbek, parça) hâlinde düzenlendiği ve bu ba-
ğımsız modüllerin bir bütün oluşturduğu yakla-
şımdır. Konuların hangi sırayla öğretileceği açı-
sından esnektir. Çekirdek yaklaşımda merkezde 
bir konu vardır ve dersler bu konuların etrafında 
yer alır. Merkezdeki konunun etrafında yer alan 
dersler seçimliktir. Yani temel konuları (çekirdek 
konuyu) alan öğrenci daha sonra kendisine su-
nulan seçeneklerden istediğini alabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

65. Destan / efsane türünden hareketle kaleme alın-
mış romanlara “Bozukrtların Ölümü” eseri örnek 
olarak gösterilebilir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

66. Kavram kontrolü kavram, ilke, genellemelerin 
kalıcılığını sağlamak amacıyla kartlara yazılı 
kavramların farklı kartlardaki tanımlarla eşleşti-
rilmesidir. Kart göstermede öğrencilerin bir ko-
nuya ilişkin görüşünü katılma derecesine göre 
farklı renklerde ifade eden kartların kullanılması 
söz konusudur. Kavramsal karikatürde bilimsel 
açıdan doğru kabul edilen düşünceler ile bilim-
sel açıdan doğru kabul edilmeyen düşüncelerin 
konuşma balonları sayesinde tartışılmasıdır. 
Konuşma biletinde öğrencilerin konuşma süre-
lerine önem verilir. Bunu sağlayabilmek için her 
bir öğrenciye üç bilet verilir. Her bir biletin belirli 
konuşma süresi (yolculuk süresi) vardır. Pazar 
yeri tekniğinde öğrenciler konuya ilişkin düşün-
celerini yazdıkları kağıtları yakalarına asıp sınıf-
ta dolaşırlar.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

67. Çapraz kafiyeli şiir Millî Edebiyat Dönemi içinde 
yer alan Beş Hececilerden Yusuf Ziya Ortaç’a 
aittir ve 11’li hece ölçüsü ile kaleme alınmıştır.
Terzarima üçer mısralık bentlerle yazılmış bir 
nazım biçimidir. Uyak düzeni örüşük uyak ola-
rak adlandırılır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

68. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğ-
rudur ancak D seçeneğinde verilen “Türk ede-
biyatında ilk örnekleri Karahanlılar Dönemi’nde 
görülmeye başlamıştır.” ifadesi hatalıdır. Çünkü 
Türk edebiyatında Uygur Dönemi eseri olan Kal-
yanamkara ve Papamkara masal özelliği göste-
ren ilk örneklerdendir.  

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

69. Özellikleri verilen uygulama rulman yani top ta-
şımadır. Bu uygulamada iç içe iki çember oluştu-
rulur, öğrencilerin yüzleri birbirine dönüktür. Kar-
şı karşıya oturanlar birbiriyle fikir alışverişinde 
bulunur. Konuşma halkasında öğrenciler çem-
ber düzeninde oturur gerçek bir yaşam öyküsü, 
film, masal vb. öğrencilere sunulur. Buradaki 
kişilerin yerine kendilerini koyarak düşünmeleri 
istenir. Kartopunda fikir alışverişi yapan kişiler 
2-4-8 şeklinde sistematik olarak artar. Fikir ta-
ramasında dersi monotonluktan çıkarmak için 
dersle ilgili ya da ilgisiz bir konuda öğrencilere 
soru sorulur, öğrencilerin soruları özgürce ce-
vaplamaları istenir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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70. Tamamlayıcı dönüt öğrenme eksiklerini ortaya 
çıkarmada ve gidermede oldukça etkilidir. Pe-
kiştirici dönütte doğru bilgi, beceri ve tutumları 
yeniden pekiştirir. Yönlendirici/Yöneltici dönüt 
bilişsel, duyusal ve psikomotor alanlardaki he-
deflere ulaşmak için bireyi harekete geçirir.

Teşhis edici dönüt öğrencinin, yanlış cevabı dü-
zeltmesi için neleri çalışması, nasıl çalışması 
gerektiğine ilişkin bilgiyi kapsar. Teyit edici dönüt 
öğrenciye öğrenme sonuçlarının doğru ya da 
yanlışlığı açısından bilgi vermektir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

71. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen eserler bu 
türlerde yazıldığı için öğretmenin dersinde kulla-
nabileceği eserlerdir. Ancak E seçeneğinde ve-
rilen eser mektup türünde yazıldığı için bu eser-
den bu derse bahsedilmesi doğru olmayacaktır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

72. Zıt panel tekniğinde sınıf iki gruba ayrılır. Lider 
seçilir. Sınıfın yarısı soru sorar. Diğer yarısı ce-
vap verir. Süreç başlamadan her iki gruba da 
sınıfta 10-15 dakika hazırlık süresi verilir. Öğret-
men iki gruba da bu sürede yardımcı olur. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

73. Öğrenciler medd üzerine bildiklerini bizzat be-
yit üzerinde uygulamaktalardır. Bu yüzden bu 
etkinlik bilişsel işlemin uygulama katmanına yö-
neliktir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

74. Çekirdek tasarım, konu merkezlidir. Konu ve 
sorun merkezlidir. Toplumsal sorunlar öğretimin 
konusudur. Öğrenciler bu sorunu çözmek için 
toplumu bir laboratuar gibi ele alarak demokratik 
bir ortamda, iş birlikli olarak çalışırlar. “Öğren-
ciler toplumsal sorunları çözecek bilgi ve bece-
rilerle sahip olmalıdır.” düşüncesi temele alınır. 
Okul sosyal gelişimin merkezi olarak kabul edilir. 
Öğretimin merkezine ortak çekirdek konular öğ-
retilme sırasına göre yerleştirilir. Ortak çekirdek 
konularını her öğrenci almak zorundadır. Daha 
sonra her öğrenci ilgi ve alanına göre istediği 
dersleri ve konuları alabilir. Dersler arasındaki 
sınır kaldırılmıştır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

75. Beyin fırtınası tekniğinde öğrencilerin birbirleri-
nin fikirlerinden etkilenmelerine fırsat verilme-
melidir. Her türlü fikrin ortaya atılması için özgür 
bir ortam oluşturulmalıdır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.


