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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. Eski Türkçe Dönemi’nin sona erme tarihi, araş-
tırmacıların mutabık kaldığı bir husus değildir. İlk 
dönem araştırmacıları bu dönemin, İslamiyet’in 
kabulü ile sona erdiğini kabul ederler. Son dönem 
araştırmacıları ise Moğol İstilası’nı Eski Türkçe 
Dönemi’nin bitişi, Orta Türkçe Dönemi’nin ise 
başlangıcı kabul ederler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. Moğolca, Altay dilleri arasında bulunmaktadır. 
Diğer seçenekler Ural dillerindendir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Yenisey Yazıtları Köktürklere değil, Kırgızlara 
aittir. Bunların ortak özelliği aynı alfabeyle yazıl-
mış olmasıdır. Yenisey Yazıtları’nda Orhun alfa-
besi kullanılmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir..

4. Uygur alfabesiyle ortaya konulan eserler arasın-
da Atabetü’l-Hakâyık bulunmaktadır. Osmanlılar 
döneminde Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde 
bazı devletlere yarlık ve bitig gönderildiği bilin-
mektedir. Fakat I. Selim Dönemi’nde böyle ya-
zışma söz konusu değildir. Bu konuda 1939’da 
Reşit Rahmeti Arat’ın bir neşri bulunmaktadır: 
Fatih Sultan Mehmet’in Yarlığı. Diğer eserlerin 
telifinde ya da istinsahında Uygur alfabesi kul-
lanılmamıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5. Muhabbet-name lirik bir eser olup mesne-
vi nazım biçimiyle kaleme alınmıştır. Harezm 
sahasında Leyla vü Mecnun bulunmamakta-
dır. Gülistan Tercümesi Kıpçak sahasına aittir. 
Kısasü’l-Enbiya ile Sirâcü’l-Kulûb ise Harezm 
sahasına aittir ama mensurdur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Nevâî, Çağatay edebiyatının klasik dönemini 
temsil eder. İlk hamse ve ilk tezkire sahibi ol-
ması önemlidir. Tezkiresinde Anadolu şairleri 
hakkında bilgi bulunmaz. Nevai’nin eser telif / 
tercüme ettiği konular arasında kırk hadis (Çihil-
hadîs), muamma ve tercüme-i hâl (biyografi) 
bulunmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. Verilen şiirin mesnevi nazım biçimi ile yazıldığı-
na dikkat edilmelidir. Sadece bunu tespit etme-
niz soruyu cevaplamanız için kâfidir. Zira diğer 
seçeneklerde mesnevi nazım biçimi bulunma-
maktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Verilen cümlede yön gösterme eki (-garu, -erü, 
-ra) kullanılmamıştır. Yazuk-ka kelimesinde yö-
nelme (yaklaşma, dativ), tüş-e kelimesinde zarf-
fiil, teginmegey ertimiz ifadesinde birleşik çekim 
vardır. Birleşik yapıyı kuran fiilde ise (teginme-
gey) -gey eki gelecek zaman ekidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. A, C, D ve E seçeneklerindeki sözlükler Kıpçak 
sahasında ortaya konmuştur. B’deki sözlük ise 
Harezm sahasına aittir. Söz konusu sözlük İbni 
Mühennâ Lügati olarak da bilinmektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. Söz konusu lügat Abuşka Lügati’dir. J. Thury 
bu sözlüğün Çağatay sözlüklerinin en eskisi 
olduğunu söylemektedir (bk. Zuhal Ölmez, Ça-
ğatayca Sözlükler makalesi). Sözlüğün yazarı 
bilinmiyor. İlk kelime “abuşka” olduğu için sözlük 
bu isimle anılmıştır. Anadolu’da kaleme alınmış 
olması Nevai’nin Anadolu’daki şöhretini tespit 
etmemiz için önemlidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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11. Sadece Çağataycada değil, bütün tarihî lehçe-
lerde ilgi (tamlayan, genitiv) eki nazal n ile (=) 
yazılmıştır. Diğer seçenekler Çağataycanın dil 
özellikleri arasında bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

12. A ve E seçeneklerinde verilen eserler Harezm 
sahasına, C ve D seçeneklerinde verilen eser-
ler ise Kıpçak sahasına aittir. B’deki eser ise 
Nevai’nin meşhur tezkiresidir. Dolayısıyla Çağa-
tay sahasına aittir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. Karahanlı Türkçesinde şimdiki zamanı karşıla-
mak için hususi bir ek henüz çıkmamıştır. Bu 
dönemde şimdiki zaman kipi geniş zaman (-ur 
-ür -ır -ir -r) ekiyle karşılanmaya devam etmiştir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

14. Bu cümlede zarf olarak kullanılan kelimeler şun-
lardır: kop, bay, üküş.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

15. “Yoksa bu sözümde yalan var mı?” demek olan 
bu cümledeki -gu eki isimden isim yapma ekidir. 
Bu ek pekiştirme ya da soru anlamı verir. “edgü” 
(iyi) kelimesinde de bu ek vardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

16. Bu beyitte “aa” uyak düzeni görüldüğüne göre 
mesnevi nazım biçiminin kullanıldığını söyleye-
biliriz. Eski Anadolu Türkçesi özellikleri göster-
mektedir. E’de dendiği gibi “kelâm-ı kadîm” sözü 
Kuran-ı Kerim’i, Farsça bir kelime olan “perverd-
gâr” ise Allah’ı ifade etmektedir. Bu beyitte farklı 
iyelik ekleri olmadığı gibi bir tane bile iyelik ekine 
yer verilmemiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

17. - Orhun, Uygur ve Karahanlı Türkçesinde d ve y 
karışık olarak bulunmaz.

-Karahanlı Türkçesinde “g” belirtme eki kullanı-
mı devam eder. Bu iki bilgi bize üç seçeneği de 
eleme imkânı verir. Zaten verilen özellikleri bü-
yük bir kısmı EAT’ye uymaz. Bu yüzden cevap 
Harezm Türkçesidir. Harezm Türkçesi bir geçiş 
dönemidir. Bu yüzden birçok özellik karışık ola-
rak görülmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

18. Bu parçada eylemsi yoktur. “tarihkaça” kelime-
sinde A, “dirler, degeyler” kelimesinde B, “de-
geyler” kelimesinde C ve “Begnin evlâdı” sözün-
de D örneklenmiştir. Burada eylemsi yoktur. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir. 

19. Antropoloji kökenlidir. Malinowiski, Boas, Her-
kovist, Margerat gibi bilimciler metnin yaratıldığı 
bağlamı incelerler. Halkbilim ürünlerinin derlenip 
yazılması ile birlikte kültürel ve fiziki şartlar da 
dikkate alınmalıdır. Anlama ve dinleme olayı da 
önemlidir. Kültürü oluşturmada insanın temel ih-
tiyaçlarının rolü göz önünde bulundurulmalıdır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir. 

20. Semai âşık edebiyatının 8’li heceyle yazılan 
aşk, sevgi ve ayrılık konularını işleyen şiirleridir. 
Duraklı ya da duraksız olabilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

21. Vezn-i âher halk şairlerinin aruzla yazdıkları 
(selis, divan, satranç, kalenderi gibi) şiirler ara-
sında yer alır. Aruzun müstef’ilâtün müstef’ilâtün 
müstef’ilâtün müstef’ilâtün kalıbıyla murabba 
şeklinde yazılır. Her mısra bir müstef’ilâtün cü-
züne sığacak şekilde dört kelime veya kelime 
grubuna bölünür. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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22. Âşıklar bayramına katılma, aşığın kendi 
imkânları ve tercihi ile ilgili bir durumdur. Diğer-
lerinin aksine gelenekte aranan âşıklık kuralları 
içinde yer almaz. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

23. Karacaoğlan, şiirlerine 17. yüzyılda yazılmış 
mecmualardan beri rastlanan ünlü saz şairi. 
Aşık edebiyatının en önemli şairlerindendir. Ha-
yatı hakkında kesin bilgi bulunmaz ancak 17. 
yüzyılda Çukurova-Toroslar’da doğup, yörenin 
Türkmen aşiretleri arasında yaşadığı anlaşıl-
maktadır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

24. Araştırmacılar tarafından orta oyununun 
Karagöz’den çıktığı iler sürülmüştür. Orta oyu-
nuna kol oyunu, zuhurî oyunu, meydan oyu-
nu, palanga, taklit oyunu gibi adlar verilmiştir. 
hayal-i zıll veya zıll-i hayal isimleri Karagöz için 
kullanılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. XVII. yüzyıl şairleri arasında divan sahibi olan 
iki şair vardır. Bunlar Gevherî ve Âşık Ömer’dir. 
Ömer’in ünü Gevherî’yi geçmiştir. Âşık Ömer, 
halk şairlerine tepeden bakarken divan şairle-
rine hayranlık duyar. Karacaoğlan hakkındaki 
sözleri de Şair-name’sinde geçmektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

26. Söz konusu şekilde tasvir edilen Oğuz Kağan’dır. 
Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra 
konuştu ve çiğ et, çorba ve şarap istedi.Kırk gün 
sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, 
beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı 
göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At 
sürüleri güder ve avlanırdı. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

27. Dolabname Allah aşkını terennüm eden man-
zum türdür. Kaygusuz Abdal’ın Dolabname’si 
kaside nazım biçimiyle yazılmış olup menakıb-
namesi içinde yer almaktadır. Dolabname 89 
beyittir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

28. Bu eser Köprülü’nün en meşhur eserleri ara-
sında yer alır. Eser Türk edebiyatına tasavvu-
fi inanışın ve kültürün yerleşmesini ele alır. 10 
bölümden oluşan ve hemen her başlığı Ahmet 
Yesevi ve Yunus Emre’ye ayıran Türk Edebi-
yatında İlk Mutasavvıflar, alt başlıklarda Geyikli 
Baba, Avşar Baba, Abdal Musa, Hacı Bektaş-ı 
Veli, Mevlana gibi sufilere de yer verir. Fakat 
eserin merkezinde bulunan kişiler Ahmet Yesevi 
ve Yunus Emre’dir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

29. Seyrani 19. yüzyıl şairleri arasında bulunur. A, 
B, D ve E seçeneklerinde yer alan şairler 20. 
yüzyıl halk şairleridir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

30. Sözü edilen kişi Ziya Paşa, adı geçen makale 
ise “Şiir ve İnşa”dır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

31. Âşık Paşa’nın oğlu olan Elvan Çelebi, tarih ve 
dil açısından büyük önemi olan Menâkıbü’l-
Ünsiye mesnevisinin sahibidir. Aşık Paşa, 
Garip-name’de tasavvufi konuları işler. Eser 10 
fasıldır. Her fasıl kendi içerisine alt bablara ayrıl-
mıştır. Bu bablarda çeşitli konularda düşüncele-
rini dile getirdiği gibi Leylâ vü Mecnûn, Yûsuf u 
Züleyhâ gibi konuları da “dâstân” başlığı altında 
buralarda işler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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32. Anka kuşu kanaati temsil eder. Fuzûlî meşhur 
beytinde şöyle der: “Cîfe-i dünya degül kerkes 
gibi matlûbumuz / Bir bölük ankâlaruz kâf-ı 
kanâat beklerüz” (Bizim isteğimiz, akbabanın 
istediği gibi dünya leşi değildir. Biz anka kuşları-
yız, kanaat Kaf’ını bekleriz.)

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

33. Nakiza, bir şiirde ya da beyitte ileri sürülen dü-
şüncenin tam tersini ifade etmektir. Nazire ya-
zılan şiire, tanzir şiire nazire yazma işine denir. 
İntihâl şiiri çalmaktır. İradımesel ise atasözü 
söylemektir (irsalimesel).

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

34. İade sanatında bir beytin son kelimesi ile bir 
sonraki beytin ilk kelimesi aynıdır. Bunun beyit-
le sınırlandırılması da söz konusudur. İlki daha 
popülerdir. Bu arada baştan sona iade sanatıy-
la yazılan gazeller vardır. Bunlara gazel-i muad 
denir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

35. Eski Türk edebiyatında iki büyük süslü nesir us-
tası vardır: Veysî ve Nergîsî. Nergîsî ayrıca beş 
mensur eseriyle hamse oluşturmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

36. Başta şunu söylemek gerekir ki eski Türk edebi-
yatı sorularında başarılı olmak için kelime bilgi-
sinin büyük bir önemi vardır. Mesela bu soruda 
“kûy” kelimesinin “semt, köy, mahalle” anlamı-
na geldiğini bilirsek bunun bir davranış biçimi 
olmadığını rahatlıkla anlarız. Diğer kelimelere 
bakınca “tamah” hırs, aç gözlülük anlamına gelir 
ki sevgilinin böyle tavrından söz edilemez. Ha-
karet her ne kadar küçük görme gibi düşünülse 
de bunda haddi aşmaktır. Divan şiirinde sevgili-
nin aşığı hakîr gördüğü doğrudur fakat sevgilinin 
hakaret ettiğine rastlanmaz. “Eda” kelimesi sev-
gilinin olumlu yanlarından biridir. Onun “eda”sı 
âşığın kıyametidir, canının alınmasıdır. Sevgili, 
edasıyla âşığın aklını başından alır. Bu parça-
daki boşluğa en uygun kelime “cevr” olup genel-
de “cevr ü sitem” biçiminde kullanılır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

37. Tardiyede herhangi bir ekleme söz konusu de-
ğildir, bütün mısralar şairin kendisine aittir. Tah-
mis, bir şairin gazelinin her beytine 3 dize ek-
lenmesiyle oluşur. Böylece her bentte 5 mısra 
ortaya çıkar. Gazelin her beytine 2 dize eklenir-
se terbi, 8 dize eklenirse taşir, 6 dize eklenirse 
tesmin ortaya çıkar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

38. Hz. İsa göğe ağarken elinde iğne olması onun 
masivaya ait bir varlık bulundurmasından dolayı 
4 felekte kalmasına neden olmuştur. Bu yüzden 
manevi yolculukta saliki yolundan alıkoyan en-
geller iğne kadar da olsa onu yolundan saptır-
maya yetecektir. Söz konusu beyitte üzerinde 
durulan husus budur. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

39. Osmanlı sahasında Çağatay Türkçesi ya da 
Doğu Türkçesini karşılamak için “Tatarî” sözü 
kullanılmaktadır. Daha geniş bilgi için şu esere 
bakılmalıdır: Ahmet Atilla Şentürk - Ahmet Kar-
tal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, s. 316, Dergâh 
Yayınları 2012 İstanbul. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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40. Hüsnü talil sanatı, olayın gerçek sebebi dışın-
da onu daha güzel bir sebebe bağlamaktır. A’da 
bülbülün feryat etmesi goncanın konuşmasına, 
B’de suyun kendini taştan taşa salması sevgili-
nin ayağının toprağına ulaşma istemesine, C’de 
arının çiçek çiçek dolaşması sevgilinin ağzını 
aramasına (zira Divan şiirinde sevgilinin ağzı 
görünmeyecek kadar küçüktür), E’de suyun, 
sevgilinin bahçesine akması, onun hoş salınışlı 
serviye (yani sevgiliye) aşık olmasına bağlan-
mış ve D dışındaki bütün seçeneklerde hüsnü 
talil sanatı yapılmıştır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

41. Ziya Paşa’ya ait olan beytin vezni “mefûlü 
mefâîlü mefâîlü feûlün”dür. İlk dizede “er ol” sö-
zünde vasl yapılmalıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

42. Soru öncülünde Yunus Emre’ye yer verilme-
miştir. 1. cümle Mevlana’dan, 2. cümle Kadı 
Burhaneddin’den, 3. cümle Âşık Paşa’dan söz et-
mektedir (en uzun telif mesnevi Garîb-name’dir). 
Öncüldeki son cümle ise Sinan Paşa’dan söz et-
mektedir.  

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

43. Yedi bölümden oluşan Safahat’ın en uzun bölü-
mü Asım’dır. Çanakkale Şehitlerine adlı meşhur 
şiir de burada bulunur. Yani Safahat’ın bölümleri 
arasında Çanakkale Şehitlerine adlı şiir yoktur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

44. Sözü edilen kişi Salih Zeki Aktay’dır. Salih Zeki 
gibi Yahya Kemal ve Yakup Kadri de kısa bir 
süre bu akım içinde bulunmuşlar, daha sonra bu 
görüşten vazgeçmişlerdir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

45. Yahya Kemal, şiir ve tarih anlayışı olarak 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde oldukça yeni görüşler ge-
tirmiş bir şairdir. Bu yönü millî edebiyat sanatçı-
larına tesir etmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

46. Halit Ziya Uşaklıgil, millî edebiyat anlayışına karşı 
çıkan kişidir. Millî edebiyat akımı ortaya çıktığın-
da Servet-i Fünûn dergisi çoktan kapatılmıştı. Fa-
kat bazı yazarlar sanat anlayışını devam ettiriyor-
lardı, bunlardan biri de Halit Ziya’dır. Elit kesimin 
hayatını romanlarına taşıyan yazar, dil ve üslup 
olarak millî edebiyat akımını eleştirmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

47. Nazan Bekiroğlu, İslam kültürünü ve tasavvufi 
sembolleri sıkça kullanan bir yazardır. Bunun 
yanında tarihi konuları ele aldığı da görülür 
(İsimle Ateş Arasında adlı eserinde olduğu gibi). 
Fakat Nazan Bekiroğlu’nun Mecnun Masalları 
adlı bir eseri bulunmamaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

48. Demir Özlü, öyküleriyle meşhur olmuş bir yazar-
dır. Pek çok ödül alan yazar romanlar da yazmış 
hatta Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanmış-
tır. Demir Özlü edebî yönü kadar siyasi yönüyle 
de olay bir kişidir. Felsefe öğrenimini Fransa’da 
tamamlayan yazar yalın gerçekçilerden farklı bir 
gerçeklik anlayışına sahiptir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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49. Fazıl Hüsnü Dağlarca, bir anlamda Ahmet Mit-
hat Efendi’nin şiir vadisindeki görüntüsüdür. 
Sadece Anadolu’daki değil, dünyanın pek çok 
yerindeki insanlık dramını şiirlerine taşımış bir 
şairdir. Modern edebiyatımızda onun kadar şiir 
yazmış ikinci bir kişi göstermek güçtür.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

50. Ziya Osman Saba; çocukluk anılarını, sıcak 
yuva ortamını şiirlerine taşıyan bir şairdir. Sami-
mi ve içli bir sese sahiptir. Kin, şiddet ve kavga 
gibi kavramları şiirlerinde göremeyiz. Onda ken-
di iradesini Allah’a teslim etmiş, kader karşısın-
da olumlu-olumsuz bütün olayları tebessümle 
karşılayan bir duruş vardır. Yedi Meşale akımın-
da yer alan yazar topluluğun en başarıl şairi ol-
duğu gibi aynı zamanda şiire en sadık üyesidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

51. Parçada kısa özeti verilen roman, Aka Gündüz’ün 
Kurtuluş Savaşı yılları Ankara’sında geçen Dik-
men Yıldızı adlı eseridir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

52. Türk edebiyatının ilk gerçekçi köy romanların-
dan olan Küçük Paşa adlı eserin yazarı Ebube-
kir Hâzım Tepeyran’dır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

53. Âsaf Halet Çelebi özgün bir şair olarak herhangi 
bir akıma bağlanamaz. Mevlana ve Mevlevilikle 
ilgili kitapları olan şair divan edebiyatıyla yakın-
dan ilgilenmiş, Ömer Hayyam ile ilgili kitap yaz-
mış, rubailerini tercüme etmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

54. Abdülhak Şinasi Hisar, herkesin sadeleşme yo-
lunda devam ettiği bir dönemde Osmanlıca ke-
limelere ağırlık vermesiyle dikkat çeker. Onun 
eserlerinde geçmişe özlem vardır. Bunu eser 
isimlerinden anlamak da mümkündür.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

55. Tanpınar, deneme kitaplarından olan Yaşadığım 
Gibi’nin ilk baskısında bulunan ve ikinci baskıya 
alınmayan “Türk Şiirinde Büyük Ürperme: Ha-
mid” başlıklı yazısında, Hamit için “Hâmit’e her 
zaman bir zengin madene dönülür gibi dönüle-
cektir.” der.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

56. Öncülde verilen bilgileri en iyi şekilde yansıtan 
topluluk İkinci Yeni olduğuna göre seçeneklerde 
İkinci Yeni şairini belirlemek gerekmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

57. İlk boşluğa getirilmesi gereken isim Yedi Meşa-
leciler olmalıdır. Daima yenilik diye tutturan bu 
akımın en başarılı ismi Ziya Osman Saba’dır. 
B’de yer alan Kenan Hulusi ise daha çok men-
sur sahada, özellikle öyküde dikkat çekmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

58. Sözü edilen eser Peyami Safa’nın kendi haya-
tından uyarladığı bilinen Dokuzuncu Hariciye 
Koğuşu adlı romanıdır. Bu yönüyle eser, otobi-
yografik bir özellik taşır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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59. Metin Eloğlu’nun Çıkrıklar Durunca adlı bir ese-
ri (romanı) bulunmamaktadır. Söz konusu eser 
Sadri Ertem’e ait olup köy kalkınmasını anlat-
maktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

60. Emin Köklü’nün tanıdığı Akın Erhan da bir ci-
nayet romanı yazmaktadır ve Emin Köklü’nün 
cinayet çözme yeteneğini bu romanda kullan-
mak ister. Romanın adı “Ölümün Vazgeçilmez 
Çekiciliği’dir. Bir Cinayet Romanı’nın içinde baş-
ka bir roman yazılıyor olması onu üstkurmaca 
bir metin haline getirir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

61. İlk parçanın anlatımda kahraman bakış açısı 
kullanılmıştır. Romanın anlatıcısı aynı zamanda 
romandaki kahramanlardan biridir. Kahraman 
olayları hem yaşar hem de anlatılır, anlatılanlar 
kahramanın bildikleriyle sınırlıdır. Genelde birin-
ci tekil ağız kullanılır. İlahi bakış açısında anlatıcı 
yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür 
ve duyar; olayların dışındadır, üçüncü tekil şahıs 
ağzıyla konuşur, hâkim ve tanrısal bakış açısı 
olarak da adlandırılır. Gözlemci bakış açısın-
da olaylar bize anlatılmıyor da kişinin gözünün 
önünde oluyormuş izlenimi verilir, kişinin iç dün-
yası ile ilgili kendi söyledikleri ve davranışlarını 
dikkatle izleyerek bir fikir sahibi olunabilir. Tanık, 
müşahit bakış açısı da denilmektedir. Çoğul-
cu bakış açısında okuyucu anlatılanları tek bir 
anlatıcının ağzından değil, farklı anlatıcılardan 
dinler. Yani bir eserde birden fazla bakış açı-
sına yer verilir. Örnek parçalardan hepsi Oğuz 
Atay’ın Tutunamayanlar romanından alınmıştır. 
Romanın tamamı düşünüldüğünde çoğulcu ba-
kış açısının kullanıldığını söylemek gerekir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

62. Pazar yeri tekniğinde öğrenciler konuya ilişkin 
düşüncelerini yazdıkları kâğıtları yakalarına 
asıp sınıfta dolaşırlar. Songül öğretmen bu tek-
niği öğrencilerin kendini tanıtmasını sağlayacak 
şekilde uyarlamıştır. Kart göstermede öğrencile-
rin bir konuya ilişkin görüşünü katılma derece-
sine göre farklı renklerde ifade eden kartların 
kullanılması söz konusudur. Konuşma biletinde 
öğrencilerin konuşma sürelerine önem verilir. 
Bunu sağlayabilmek için her bir öğrenciye üç 
bilet verilir. Her bir biletin belirli konuşma süresi 
(yolculuk süresi) vardır. Biletinin kullanım süre-
sidolan öğrencilerin konuşma hakkı sona erer. 
Dedikoduda ikili grupla başlayan tartışma diğer 
ikili gruplarla bir araya gelerek devam ettirilir. 
Top taşımada iç içe iki çember oluşturulur, öğ-
rencilerin yüzleri birbirine dönüktür. Karşı karşı-
ya oturanlar birbiriyle fikir alışverişinde bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

63. Tepkide bulunmada kişi davranışında isteklidir, 
yaptığı işten zevk alır ve razı olur. Değer verme-
de bir değeri diğerine tercih eder, inandığı değer 
için başkalarını ikna etmeye çalışır. Değer ver-
mede birey her koşulda ödün vermeden benim-
sediği bu değere uygun davranır, uzun dönemli 
sahiplenme ve alışkanlık hâline getirme vardır. 
Almada birey uyarıcıyı fark eder. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

64. Bireysel ve duygusal konular ağırlıklı olarak 
Tanzimat II. Dönem’de işlenmiştir. Tanzimat I. 
Dönem’de daha çok hürriyet, eşitlik, adalet ko-
nuları yani toplumsal konular üzerinden durul-
muştur. Diğer seçeneklerdeki cümleler iki dö-
nem için de geçerlidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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65. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen eserler mo-
dern, postmodern tarzda yazılmış eserleridir. 
E seçeneğinde verilen eser Attila İlhan’a ait bir 
eserdir. Sanatçı bu eserinde toplumsal sorunlar 
ışığında bireyler arasındaki ilişkiyi tahlil etmiştir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

66. Açık Deniz Yahya Kemal Beyatlı’nın, Bir Günün 
Sonunda Arzu ise Ahmet Haşim’in saf şiir an-
layışıyla yazdıkları şiirleridir. Benim Ömrüm şiiri 
ise farklı örnek olarak verilmiştir ve millî edebiyat 
zevk ve anlayışı çerçevesinde yazılmıştır. I. Ye-
niciler şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara 
karşı çıkmışlardır. Toplumcu gerçekçi şiir, ideo-
lojik içerikli bir şiirdir. Saf şiir anlayışını sürdüren 
şiir ise Millî Edebiyat Dönemi’nden sonrasına 
işaret eder. Örnekleri verilen sanatçılar Millî 
Edebiyat Dönemi’ndeki bağımsız sanatçılardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

67. D seçeğinde verilen Geçmiş Yaz Defteri Hilmi 
Yavuz’a aittir. Esere günce, anı, deneme hatta 
felsefi metinler de denilebilir. Genel olarak gün-
ce içinde yer alır. Burak öğretmen eserin doğru 
bir örnek olduğunu ancak yazar bilgisinin yanlış 
olduğunu belirtmeli ve düzeltici dönüt kullanma-
lıdır. Diğer seçeneklerdeki yazar ve günce eser-
leri doğru eşleştirilmiştir. Refik Halit Karay’ın 
günce şeklinde yazılmış eserlerine Bir İçim Su 
örnek verilebilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

68. Vatan yahut Silistre, Akif Bey Namık Kemal’e; 
Afife Anjelik Recaizade Mahmut Ekrem’e; Fin-
ten ise Abdülhak Hamit Tarhan’a ait eserlerdir. 
Kara Bela’da Hint tarihi ile ilgili bir konu işlen-
miştir, eser Namık Kemal’e aittir. Vuslat’ta aşk 
konusu işlenmiştir, eser Recaizade Mahmut 
Ekrem’e aittir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

69. Değer biçmeye yönelik değerlendirmede hede-
fe ne kadar ulaşıldığı tespit edilmeye çalışılır 
ve not verme kaygısı vardır. Tanımaya yönelik 
değerlendirme öğrencilerin bir ders için gerek-
li ön koşul davranışlara sahip olma derecesini 
ölçen değerlendirme türüdür. Muafiyet testleri 
bu amaçla kullanılır. Biçimlendirmeye yönelik 
değerlendirmede öğrenme eksikliklerini tespit 
etmek amaçlanır. Ünite sonu testi bu amaçla 
kullanılır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

 

70. Şiir parçasında zengin uyak kullanılmıştır: yâr/
zâr, elden/ezelden, haksâr/tarumâr zengin uyak 
kullanıldığını gösterir. Uzun ünlüler iki ses olarak 
kabul edildiği için burda tam uyak değil, zengin 
uyak vardır. Şiirin bireysel bir tema etrafında ya-
zılmış olması, divan geleneğinin biçimsel özel-
liklerinin kullanılması ve şiirin dili Tanzimat II. 
Dönem’de yazılmış olacağı görüşünü doğrula-
maktadır. Şiir parçası Abdülhak Hamit Tarhan’ın 
eşinin ölümü üzerine yazmış olduğu Makber 
isimli şiirinden alınmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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71. Merak unsurunu ön plana çıkaran öykü olay 
öykücülüğüdür. A seçeneğinde verilen Sait Faik 
Abasıyanık “durum öykücülüğü”nün edebiyatı-
mızdaki en önemli temsilcilerindendir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

72. Fethi Naci, Attila İlhan, Tevfik Çavdar, Fahir On-
ger, Ahmet Oktay; toplumcu gerçekçi, toplumsal 
gerçekçi eleştiri anlayışının temsilcileridir. Cev-
det Kudret ise nesnel-bilimsel eleştiri anlayışı 
içinde yer alır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

73. Verilen eserler fabl türünden etkilenilerek yazıl-
mıştır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

74. Sanata Dair isimli eser Halit Ziya Uşaklıgil’e ait 
makale örneğidir. A seçeneğindeki eser Ruşen 
Eşref Ünaydın’a (1932), B seçeneğindeki eser 
Mustafa Baydar’a (1960), D seçeneğindeki eser 
Hikmet Feridun’a (1932), E seçeneğindeki eser 
Yaşar Nabi Nayır’a (1976) ait mülakat örnekle-
ridir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

75. Soru öncülünde verilen bilgiler sempozyuma 
aittir. Önceden belirlenmiş bir konu üzerinde uz-
man kişiler tarafından büyük bir kitleye sunumlar 
yapılması sempozyum türü tartışma metodudur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.


