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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. Tibetçe dışındaki diller bitişken yani eklemeli dil-
ler arasında yer alır. Tibetçe ise tek heceli diller 
arasındadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

2. Verilen cümlede «yılkı-sı-n, kız-ı-n, barım-ı-n, 
koduz-ı-n» kelimelerinde iyelik ve belirtme ekleri 
vardır. Böylece A ve E seçenekleri elenmiş olur. 
«Törtünç» kelimesi sıra sayı sıfatıdır. «yaŋıka» 
kelimesi ise yaklaşma eki içerir. Bu parçada 
birleşik çekimli eylem bulunmamaktadır. «kelür-
tim» kelimesi birleşik çekim gibi görünebilir. La-
kin değildir, olsaydı «kelür ertim=gelirdim» veya 
«kelürür ertim = getirtirdim» şeklinde olurdu. 
Metindeki «kelürtim» kelimesinde –ür fiilden fiil 
yapım eki, -dı ise belirli geçmiş zaman çekimidir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış olan bu be-
yitte Anadolu sahası özellikleri görülmez. Zira 
Anadolu sahasında ayrılma ek –dan olduğu gibi 
geniş zamanın olumsuzu da –maz biçimindedir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. Orhun alfabesinin kökeni uzun yıllar tartışılmış-
tır. Bu konudaki görüşler çok çeşitlilik arz et-
mektedir. Bazıları Runların, bazıları İskandinav 
halklarının bazıları ise Soğdların alfabesinden 
alındığı görüşündedir. Ahmet Bican Ercilasun bu 
farklı görüşlerin 15 tane olduğunu yazmaktadır 
(2012: 164-165). Bunlardan biri de Türk menşeli 
olduğudur. V. G. Guzev, A. Caferoğlu ve S. G. 
Klyaştornıy gibi bilim adamları yazının kökenini 
Türklere dayandırmışlardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Dinî merkezlere yakın olma konuşma dilinin yazı 
dili hüviyeti kazanması için zaruri değildir. Fakat 
coğrafya değiştirmesi, siyasi himayenin sağlan-
ması ya da bağımsız olması ve kullanıma uygun 
alfabenin olması yazı dilinin ortaya çıkması için 
gereken şartlardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

6. Kumuk Türkçesi, Kıpçak grubunda yer alan Türk 
lehçelerindendir. Kalmukça, Moğolcanın bir leh-
çesi konumundadır. Toharca eski İrani diller ara-
sında bulunuyordu, günümüzde konuşuru yoktur 
yani ölü dillerdendir. Oryatça da tıpkı Kalmukça 
gibi bir Moğol lehçesidir. Tunguzca ise daha çok 
Mançuca ile birlikte anılan bir Altay dilidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Oğuz grubunda şu dilleri sayabiliriz: Türkiye 
Türkçesi, Azerice, Gagavuzca, Türkmence ve 
Horasanca.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Tibet, Soğd, Brahmi ve Mani alfabeleri değişik 
dönemlerde Uygur Türkleri tarafından kulla-
nılmıştır. Fakat Arap alfabesinin kullanılması 
İslamiyet’in kabulünden sonra görülmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

9. Altı çizili kelimede “yorıtdım” yorı- fiili üzerinde 
sırasıyla şu ekler bulunmaktadır: FFYE, belirli 
geçmiş zaman ve iyelik kökenli şahıs eki.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

10. Divanü Lügâti’t-Türk’te bilmece anlamına ge-
len kelimeler kullanılsa da (tabuzgu, tubuzgu, 
tabuzguk, tapzug ve tapzuguk kelimeleri bilme-
ce anlamına gelir) bunların örneğine yer veril-
memiştir. Diğerlerinin ise örneklerini Divanü 
Lügâti’t-Türk’te bulmak mümkündür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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11. Bu cümlenin Eski Anadolu Türkçesine ait olma-
sı beklenemez. Çünkü geniş zaman olumsuz 
çekiminde -mes kullanılması, “ev” kelimesinin 
dar ünlüyle başlaması, şahıs zamirinin “menim” 
şeklinde olması, en önemlisi de “düş-” eyleminin 
sedasız ünlüyle (tüş-) yazılması Eski Anadolu 
Türkçesinde görülecek hususiyetler değildir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

12. Türk kültürünün yayılma vasıtası şüphesiz atlar-
dır. P. Aaolto bir makalesini Orhun Yazıtları’nda-
ki at kavramına ayırmıştır. Aynı kavmin ürünü 
olan Dede Korkut’ta da at isimleri dikkat çeker. 
“Uşun Koca Oğlu Segrek’in Boyu” adlı kısımda 
at motifi dikkat çekici düzeydedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

13. Cümlede bulunan “etkinçe” kelimesi “edince, 
edinceye kadar” anlamlarına gelir. Kelimedeki 
-kinçe zarf-fiil ekidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. Paris’te adına milletlerarası bir toplantı organize 
edilen eser Kitab-ı Dede Korkut’tur. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

15. Eski Türkçede ve Doğu Türkçesinin bazı saha-
larında söz sonunda bulunan -g sesi (kalın-ince 
fark etmez) Eski Anadolu Türkçesinde düşer. 
Fakat bu ünsüz, kaçıp giderken mutlaka bir ha-
tıra bırakmak istiyor terk ettiği kelimede. Bu da 
umumiyetle kendinden önceki ünlüyü yuvarlak-
laştırmak olarak tezahür ediyor. Mesela kamıg 
> kamu, kapıg > kapu oluyor. Eriyip giden -g 
yanında düz ünlü değil de yuvarlak ünlü varsa 
-g ünsüzü onu etkilemiyor: ölüg > ölü, türlüg > 
türlü gibi örneklerde bu durum görülür. Fakat 
birkaç kelimede -g, yuvarlaklaşmaya değil de 
ünsüz ikizleşmesine sebep olur: elig > elli, asıg 
> assı, ısıg > ıssı gibi. Yani seçeneklerdeki ka-
pıg > kapu, başlıg > başlu, tapıg > tapu, ölüg > 
ölü örneklerinde kelimenin son hali (yani -g düş-
tüğünde) hep yuvarlak ünlüyle biter. Oysa asıg 
> assı kelimesinde yuvarlaklaşma değil ünsüz 
ikizleşmesi görülür. Bu yüzden cevap C olur. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

16. Altay dilleri teorisine göre günümüzde Türk 
dillerinde ünlü ile başlayan kelimeler bir önce-
ki aşamada, yaygın görüşe göre Ana Türkçe 
Dönemi’nde önlerinde h- ihtiva ediyordu. Bun-
lar çok daha öncesinde, Türkçenin karanlık 
döneminde, p- konsonantıyla yaşamaktaydı. 
Bu dönem Ana Altayca olarak öngörülmektedir. 
Günümüz Türk dilleri arasında bu sesi koruyan 
tek Türk dili Halaççadır. Dolayısıyla Halaççanın 
Orhun, Uygur Türkçesinden daha eskicil kulla-
nımlar ihtiva ettiği kabul edilmektedir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Karındaşı kelimesi iyelik eki içermektedir. Zira 
kendisinden önceki kelimeyle “kâsib” (kazanan, 
emek veren) isim tamlaması kurmaktadır. Orta-
ya çıkan bu belirtisiz isim tamlamasında iyelik 
eki vardır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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18. Cümlede “bu: işaret sıfatı”, “en: miktar zarfı”, 
“bergey men” ifadesindeki “men” şahıs ekidir. 
Kullarımdan kelimesinde –dan ayrılma ekidir. Bu 
cümlede edilgen çatı bulunmamaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

19. Sosyolog kimliğiyle Türklerin toplum ve kültür 
yapısı üzerine günümüzde de geçerliliğini koru-
yan sonuçlar elde eden Ziya Gökalp, Türk halk 
biliminin oluşumuna önemli katkılar yapmıştır. 
“Halk Medeniyeti I Başlangıç” adıyla 1913 yılın-
da kaleme aldığı yazısı, Türkiye’de halk bilimi-
nin varlığından bahseden ilk yazılardan biridir. 
Ziya Gökalp’in halk edebiyatı etkisinde yazdı-
ğı eserlerini kaynaklarına göre: Dede Korkut 
hikâyelerini ele aldığı manzumeler, Temelinde 
bir halk masalı bulunan masallar, Temelinde 
muayyen bir masal bulunmadığı hâlde masal-
lardan aldığı motiflerle ördüğü masallar olmak 
üzere üçe ayırabiliriz. Rıza Tevfik ise “Folklor: 
Folklore” (Peyâm: Edebî İlâve, sy. 20) adını 
taşıyan yazısında, “Lafzan tercüme edilirse 
hikmet-i avam tamamıyla folklor mukabili olmuş 
olur.” dedikten sonra hikmet-i avâm tabirinin biz-
de “durûb-ı emsâl” karşılığı kullanıldığını, oysa 
Avrupa’da folklor deyince durûb-ı emsâl de dâhil 
olmak üzere halk şarkıları, destanlar, bilmece-
ler hatta hikâyelerin hep birden hatıra geldiğini 
belirtmiştir. Rıza Tevfik, folklor teriminin avam 
edebiyatının bütün eserlerini anlatmak üzere 
kullanıldığına işaret ettiği için folklorun sadece 
edebiyat yönü üzerinde durmuştur. Yazısında, 
bugün halk edebiyatı ve anonim halk edebiyatı 
diye anılan alandaki ürünlerden özellikle ata-
sözleriyle türkülerin nasıl ortaya çıktığı ve ano-
nimleştiği noktalarına ağırlık veren Rıza Tevfik 
görüşlerini bunlarla ilgili örneklere dayandırarak 
sunmaya çalışmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

20. Günümüzde ağıt karşılığında Azeriler “ağı”, 
Başkurtlar “Merse, hıqtaw”, Kazaklar “joqtaw” 
Kırgızlar “coktao”, “koşok” (gelin ağlatması), Öz-
bekler “coktaw”, “ağı”, “matemnâme”; Nogaylar 
“bozlaw”, Tatarlar “marsiya”, Kırım Tatarları “taq-
maq”, Gagauzlar “aalamak türküleri”, Türkmen-
ler “agı”, Musul ve Kerkük Türkleri “sazlamak”, 
Uygurlar “qoşaq” kelimelerini kullanmaktadır. 
Kıpçak Türkçesi içinde yer alan Kazak ve diğer-
lerinin ağıt karşılığında kullanılan “coktaw” gibi 
kelimelerin kökeninin “yug” veya “yog” törenleri 
olduğu bilinmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

21. 19. yüzyılın ilk yarısının sonunda ilk defa 
Finlandiya’da ortaya çıkan bu metot o zamandan 
beri “Tarihî-Coğrafi” veya “Finnish” diye adlandı-
rılır. Bu ekolde folklorik malzemenin kaynaklarını 
tespit etmek için malzemenin varyantları coğrafik 
ve kronolojik bir sıraya konur. Bu yolla orijinal olan 
ile ona daha sonra eklenen birbirinden ayrılır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

22. Eşrefoğlu Rumi ve Emir Sultan 15. yüzyılda; Kul 
Nesîmi ve Niyazi-i Mısrî 17. yüzyılda yaşamış-
lardır. Kul Himmet’in gerek şair olarak gerek-
se şahsiyet bakımından Pîr Sultan Abdal’dan 
etkilendiği muhakkaktır. Bazı kaynaklarda Kul 
Himmet’in Pîr Sultan Abdal’a mürit olduğundan 
söz edilmekle beraber bu görüş doğru değildir. 
Nefesler, destanlar, Kerbela şehitleri için ağıt-
lar ve bazı şahıslara taşlamalar söyleyen Kul 
Himmet’in şiirlerinde İslam tarihi, evliya men-
kıbeleri, Hz. Ali ve on iki imam sevgisiyle bil-
hassa Alevi-Bektaşi inancı doğrultusunda dinî-
tasavvufi duyarlığın bulunması onun kuvvetli 
bir tarikat terbiyesi aldığını ortaya koymaktadır. 
Henüz kitap hâline getirilmemiş, tespit edilebilen 
150 kadar şiiri vardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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23. Orta oyununun giriş bölümünde perde gazelleri 
kalkmış, yerini müzik ve dans almıştır. Curcuna 
denilen bu bölüme, Kavuklu ve Pişekâr da dâhil 
olmak üzere bütün oyuncular katılır, müzik eşli-
ğinde dans edilir. Ancak zamanla curcuna kalk-
mış, yerini doğudan Pişekâr havasına bırakmış-
tır. Pişekâr, Pişekâr havası eşliğinde meydana 
gelir. Temenna edip zurnacı ve seyirciyle konu-
şarak oyunu başlatır. Söyleşme, Pişekâr ile Ka-
vuklu arasında geçer. Olay dizisinden arınmış, 
söz ağırlıklı yanlış ve ters anlamalar, cinas, me-
caz ve kinaye gibi nüktelerden oluşan, kısaca-
sı dilin kullanımından gelen güldürü öğelerinin 
bolca kullanıldığı bir bölümdür. Fasıl, oyunun 
kendisidir. Pastav, Pişekâr’ın oyunda kullandığı 
şakşaktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

24. “Evrimsel Halk Bilimi Teorisi” veya halk bilimi ça-
lışmalarında “İngiliz Antropolojik Folklor Okulu” 
olarak bilinen kuramın kurucusu Edward Burnett 
Tylor’dur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

25. Âşıklık geleneğinde yapılan uygulamalardan 
biridir. Bir sepetin, mendilin veya kutunun içine 
herhangi bir cisim konularak yüksekçe bir yere 
asılır. Bu gizlenilen cismin özeliklerini yansıtan 
bir şiir yazılarak altına bağlanır. Askıda saklı 
olan cismin tahmin edilip bulunması hâlinde askı 
indirilir. Vaat edilmiş olan ödül verilir. Bu uygu-
lamaya askı asma veya askı indirme adı verilir. 
Âşık karşılaşmalarını dinleyen ve izleyen insan-
lar bazen ortaya konulacak manzumenin şekil-
lenmesinde etkin rol alırlar. Bu, âşıklara ayak 
verme şeklinde gerçekleşir. Dinleyiciler karşı-
laşmada sunulacak şiirlerin kimi zaman redifleri 
de içerecek şekilde kafiye yapısını belirleyerek 
âşıklara bildirirler ve bu kafiye ve rediflerle şiirler 
oluşturarak yarışmalarını isterler. Bu uygulama-
ya ayak verme denilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

26. Anonim halk edebiyatı ürünleri yazılı değil sözlü 
ürünlerden oluşur. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

27. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
bilinen hikâyenin sözlü ve yazılı kaynaklarda 
çok sayıda anlatısı vardır. Gerek hikâyede görü-
len coğrafi saha (Hint, Yemen vb.) gerekse bazı 
motifler yönünden (devlerle savaş, göze kuş tü-
yünün sürülmesiyle görmeye başlanılması vb.) 
Şah İsmail hikâyesinin masal kaynaklı olduğunu 
düşündürmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

28. Âşıklar kendi malı olan veya sahibi belli olan 
koşmalar söylemişlerdir. Türküler anonimdir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

29. I. cümlede nutuk, II. cümlede devriye, III. cüm-
lede düvaz, IV. cümlede medetname türlerinin 
tanımları yapmıştır. Şathiye ise bazı meczup 
şairlerin zahirde saçma görünen fakat şerh ve 
tahlil edildiğinde derin anlamları ihtiva ettiği gö-
rülen şiirlerdir. Allah’la senli-benli ifadelere yer 
verilir. Şeriata aykırı veya anlamsız gibi söyle-
nen düşünceler, aslında vahdetivücut felsefesini 
yansıtır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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30. Ayaklı maniler kesik mani ve cinas mani olarak 
da adlandırılabilir. Bu manilere Doğu Anadolu’da 
bayatı Irak Türkmenlerinde ise hoyrat ismi verilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

31. Edebiyatımızda ikinci Âdem olarak anılan pey-
gamber Hz. Nuh’tur. Hz. Nuh insanları tufandan 
kurtararak insan neslinin yaşamasını mümkün 
kılmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

 

32. 14. yüzyılda yaşayan Şeyhoğlu Sadreddin Mus-
tafa biri manzum (Hurşîd-name) üçü mensur 
dört esere sahiptir. Mensur eserleri şunlardır: 
Marzuban-name, Kabus-name, Kenzü’l-Küberâ 
ve Mehakkü’l-Ulema.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

33. Kemalpaşazade’nin tarih, edebiyat, tefsir, fıkıh 
ve hadis konularında 200’e yakın eseri olduğu 
söylenmektedir. Fakat bunların çoğu ilmî konu-
da olduğu gibi birçoğu da Arapça ya da Farsça-
dır. Kemalpaşazade’nin manzum eserleri sınır-
lıdır ve bunlar bir hamse oluşturacak düzeyde 
değildir. Diğer kişiler ise hamse sahipleridir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

34. Dikkat edilecek olursa beyitlerde bir isim etra-
fında (Halîm) sözler söylenmiştir. Bu kelimenin 
faydalarından ve etkilerinden söz edilmiştir. Bu 
durum ismi olan bir varlığın anlatıldığını gös-
terir. Bu durumda doğru cevap Esma-i Hüsna 
Şerhi’nden başkası olamaz. Kırk hadis, hilye ya 
da üzerine kurulmuş olsaydı Hz. Peygamber ile 
ilişkilendirmesi, onun sıfatlarından söz etmesi 
gerekirdi. Allah’ın birliğinden, tek oluşundan söz 
etmediğinden doğru cevap tevhit olamaz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

35. Edebiyatımızda özellikle Genceli Nizâmî etkili 
olmuştur. Özellikle Leylâ vü Mecnûn, Hüsrev ü 
Şirin, Mahzen-i Esrâr ve Heft-peyker mesnevile-
ri oldukça rağbet gören eserler arasındadır. Attar 
ise tasavvufi-ahlaki konulardaki eserleriyle te-
mayüz etmiş bir kişidir. Bilhassa Mantıku’t-Tayr 
ve Pend-name’si kendi ismiyle özdeşleşmiştir. 
Diğer önemli eseri ise Tezkiretü’l-Evliyâ’dır. Eski 
Türk edebiyatında etkili olan diğer İranlı şairler 
kısaca şöyle sayılabilir: Hâfız-ı Şirâzî (gazel), 
Hakanî (kaside), Enverî (kaside), Molla Cami 
(mesnevi), Hucendî (gazel), Menuçihrî (kaside), 
Sadi (gazel, hikmet).

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

36. Ahdî, Bağdatlı bir şairdir. Bu yüzden de Ahdî-i 
Bağdadi olarak da bilinir. Bağdat’tan İstanbul’a 
giderken pek çok şairle görüşmüş, onların hayat 
hikâyelerini ve şiirlerini eserine almıştır. Sonra 
Batı Anadolu üzerinden Orta Anadolu’ya gel-
miş, diğer tezkirecilerin yabancı olduğu pek çok 
şairle görüşmüştür. Tekrar Bağdat’a geldiğinde 
eserinin büyük bir kısmını tamamlamış oldu. 
Fakat eklemeleri devam etti. 1593’te öldüğünde 
eserinde hâlâ bazı şairlerin anlatıldığı yerlerde 
boşluklar vardı. Bu yüzden eserin ölümüne ka-
dar yenilendiği, eklendiği bilgisi mevcuttur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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37. A, B, C ve D seçenekleri müctes bahirden olan 
mefâilün feilâtün mefâilün feilün kalıbıyla yazıl-
mıştır. E seçeneği ise edebiyatımızda ilk kulla-
nılan kalıbın değişik bir türevi olup mütekarîb 
bahrin feûlün feûlün feûlün feûlün kalıbıyla ya-
zılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

38. A’da irsal-i mesel, B’de teşhis sanatı söz konu-
sudur. Zira B’de bülbül bir insan gibi düşünül-
müştür. Ayrıca bu beyitte Gülistân kelimesinin 
tevriyeli kullanıldığını söylemek gerekir. İhâm-ı 
tenâsüp C seçeneğindedir. Beyitte “kânûn” ke-
limesinin hem yasa hem de müzik aleti anlamı 
vardır. Diğer taraftan bu kelimenin müzik aletine 
işaret eden anlamı “ney” ve “çeng” kelimeleriyle 
tenasüp ilişkisiyle sunulmuştur. D ve E seçenek-
lerinde sırasıyla nida ve tecahül-i arif ile teşhis 
sanatına yer verilmiştir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

39. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen örnek be-
yitler parantezde gösterilen edebî sanatlara 
uygundur. Fakat D seçeneğinde teşhis yoktur. 
Burada şair, sevgilisine seslenmektedir. Beyitte 
tekrir, nida ve istifham sanatlarına yer verilmiştir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

40. Şairler yazdıkları şiirleri çoğu kez bir şiir mecli-
sinde okurlar edebiyat ve şiir gönüllülerinin dü-
şüncelerini alırlardı. Fakat bazen şairin yazdığı 
şiir o kadar beğenilir ki şair bunu divanına koy-
madan bir şiir mecmuasında boy gösterir ya da 
divan tertip ettikten sonra elden ele dolaşır ve 
o dönemde derlenen bir şiir mecmuasına girer. 
Yani divanda yer almayan bir şiirin, şiir mecmua-
sında yer almasını bu iki durumdan biriyle açık-
lamak gerekir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

41. A’daki tezkire Kafzade Fâizî’ye aittir ve 1621’de 
yazılmıştır. Bir 18. yüzyıl şairi olan Nedim’in 
burada bulunması söz konusu değildir. C, D 
ve E’de bulunan tezkireler 16. yüzyıl eserleri-
dir. Bu yüzden bunlarda Nedim’in bulunması 
imkânsızdır. Safâyî tarafından kaleme alınan 
B’deki tezkire 1720’de yazılmıştır ki Nedîm’in 
şöhret olduğu döneme tekabül eder. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

42. “Gönlüne katı gelip bu bîdâd / Yumşak yumşak 
dedi ki sayyâd” Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn 
mesnevisinde yer alır ve bu beytin ikinci mısra-
sında sekt-i melihe yer verilmiştir. Çünkü ikinci 
mısranın ilk iki kelimesi arasında ulama imkânı 
yoktur. “yumşak yumşak” sözünde medd de 
yapılamaz. Bu iki kelimeyi dört kapalı heceyle 
okumak gerekir. Böylece ikinci mısrada vezin 
mefûlün fâilün feûlün olur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

43. Tanzimat Döneminde akılcılığı ön plana çıkaran 
Şinasi, akılcılığın ilk temsilcisidir. Eserlerinde, 
özellikle şiirlerinde sanat gücü zayıf, lirizm ek-
siktir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

 

44. Tanzimat Dönemi’nde Batılı anlamda mizahın 
ilk örneğini Av’ava-name ile Ethem Pertev Paşa 
verir. Direktör Ali Bey’e ait Seyyareler, konusunu 
Yunan mitolojisinden alan eser Jüpiter’in insan-
ları mutlu etme hevesiyle yedi gezegeni temsil 
eden tanrıçaları dünyaya göndermesini konu 
alır. Mehmet Eşref’e ait Şah ve Padişah onun hi-
civ türündeki şiirlerinin toplandığı eserdir. Gave 
Destanı, Hüseyin Suat’a aittir ve onun mizahi 
şiirlerini topladığı Dahhak ile Gave’nin çatışma-
sını anlatır. Eser zaten Servetifünun Dönemi’ne 
aittir. Mehmet Tevfik’e ait “Çaylak” ise onun çı-
kardığı mizahi gazetedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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45. Seçeneklerde verilen Musavver Malumat, Mu-
savver Fen ve Edep, Hazine-i Fünun ve Resimli 
Gazete Servetifünun Dönemi’nin önemli dergi-
lerdir. Rübab ise Cemal Nadir tarafından 1911 ile 
1913 yılları arasında Millî Edebiyat Dönemi’nde 
çıkarılan dergidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

 

46. Soru öncülünde bahsedilen Servetifünun 
Dönemi’nde eser vermiş ama bu akımın dışında 
kalmayı tercih etmiş, Tarih ve Muharrir, O Çeh-
re, Romanya Mektupları adlı eserlerin sahibi Ah-
met Rasim’dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

47. Realizmde toplumun gerçekleri, sıradan insan-
lar yoluyla ve tüm çıplaklığıyla verilir. Sanat ger-
çeğe ve biçim güzelliğine adanır. Sembolizmde 
dış dünya sembollerle anlatılır, doğrudan veril-
mez. Özellikle şiirde anlam kapalılığı, hayale sı-
ğınma, karamsarlık akımın başlıca özellikleridir. 
Empresyonizmde izlenimcilik esastır ve sanat-
çılar gözlemlediklerini aynen değil kendilerinde 
bıraktıkları izlenimlere göre anlatırlar. Fütürizm 
yani Gelecekçilik ise teknoloji hayranlığına çok 
fazla yer verilen akımdır. Soru öncülünde tarif 
edilen akım ise egzistansiyalizm yani varoluş-
çuluktur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

48. Soruda Darülbedeyi yani ilk resmî şehir tiyatro-
suyla ilgili B, C, D ve E seçeneklerinde verilen 
bilgiler doğrudur. Tiyatro, perdelerini ilk olarak 
Hüseyin Suat’ın Cümle Temel adlı adapte ese-
riyle açar. Halid Fahri’nin Baykuş adlı eseri oy-
nanan ikinci oyundur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

49. Soru öncülünde anlatılan “küçürek öykü” yazarı, 
Afrika Dansı ve Yanık Saraylar adlı eserlerin sa-
hibi Sevim Burak’tır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

50. Seçeneklerde verilen şiir parçalarında “A” se-
çeneğindeki şiir, empresyonizm yani izlenimcilik 
anlayışını yansıtmaktadır. Bu akımın özelliklerini 
şiirde tam anlamıyla bulmak mümkündür. Şair, 
doğayı doğrudan değil kendisi üzerinde bıraktı-
ğı izlenime dayanarak aktarmıştır. Gün batımı-
nı anlatırken güneşin etkisini yitirmesiyle rengi 
solan ağaçları, neşeleri sönmüş olarak güneşin 
son ışıklarıyla renk değiştiren yaprakları ateş, 
kuşları yakut olarak anlatması şairin izlenimi ile 
ilgilidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

51. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebî akımı “Yedi 
Meşale”dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

52. Çağdaş eleştiri içinde adını duyuran, Evrensel-
den Yerele, Güleryüzlü Ciddilik ve Çalakalem 
adlı eserlerin sahibi Vedat Günyol’dur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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53. Tanzimat senelerinde daha çok Tabsıra adlı 
nesir kitabıyla ün kazanmış bir siyaset adamı, 
yazar ve şair olarak bilinen Âkif Paşa, Kaside-i 
Adem’de (Yokluk Kasidesi) ölüme yeni ve meta-
fizik bir bakış getirir. Tanpınar, bu şiir için “Bizde-
ki ilk metafizik ürperiştir.” der.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

54. Pastiş: Üslup taklidi denilen pastiş tekniğinde ör-
neksenen metnin yalnızca söyleyiş, anlatış şekli 
taklit edilir. Eski dönemlerde bu yöntem çalıntı 
yapmakla eş değer gibi görülürken bugün özel-
likle postmodern romanların vazgeçilmez tarzla-
rından biri hâline gelmiştir. Pastiş, taklit edilen 
yapıtın önemine vurgu yapmak için kullanılabi-
leceği gibi söz konusu olan metinle alay etmek 
için de uygulanabilir.

Parodi: İçerik aktarımı, bir diğer adıyla parodi, 
yazarın örneksediği metnin ana konusunu kendi 
metnine aktarmasıdır. Dikkat edilmesi gereken 
nokta parodide diğer metinden yalnızca konusu-
nun aktarıldığı; kişiler kadrosu, zaman, mekân 
gibi unsurların sil baştan yazılması gerektiği-
dir. Parodi bazı romanlarda metnin tamamına 
hâkim olabileceği gibi bazen örneksenen met-
nin bir parçasının, bir cümlesinin kullanılmasıyla 
da oluşturulabilir. Orhan Pamuk, Kara Kitap’ta 
Mantıkut-Tayr’dan aldığı konu düzlemini örnek-
semiştir. Dolayısıyla sorunun cevabı budur. 

Kolaj: Montaj ya da kolaj isimlendirmeleriyle de 
anılan metin ekleme yönteminde yazar, kurgu-
ladığı metin içerisine başka bir metni hiç değiş-
tirmeden yapıştırır. Yapıştırılan metin çok farklı 
türlerde olabilir: mektup, şiir, günlük, deneme, 
epigraf, gazete küpürü, makale, fatura, resmî 
evrak, resim…

Gülünç Dönüştürüm: Yazar örneksediği metnin 
biçim ve figüratif özelliklerini, kurgu tekniklerini 
alaya almak ya da okuyucuyu eğlendirmek ama-
cıyla deforme eder. Dolayısıyla gülünç dönüş-
türüm, metinlerarasılığın öteki iki kategorisiyle 
örneksenen metne/türe/tarza bakıştaki niyet 
bakımından ayrılır. Bu bakımdan onlara göre 
daha dar bir kapsama sahiptir. Pastiş ve parodi-
de örnekseme bir araç konumundayken burada 
amaca dönüşür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

55. Paragraf bize şunları söylemektedir: Bu yazar-
lar eserlerinde toplumsal birliği savunan, millî 
değerleri ön plana alan (Aka Gündüz, Faruk 
Nafiz, Sevinç Çokum) veya manevi değerlerle 
kendi içsel dönüşümünü gerçekleştiren bireyleri 
anlatan (Samiha Ayverdi) eserler veriyor olma-
lıdır. Yeniden doğuş millî olabileceği gibi (Faruk 
Nafiz’in “At” şiiri), dinî de olabilir (Samiha Ayver-
di - Mesihpaşa İmamı). 

Pınar Kür’ün metinleri soru paragrafında belirti-
len içeriği karşılamaz. Pınar Kür, genellikle femi-
nizm odaklı bir bakış açısıyla kadın sorunsalını 
(Asılacak Kadın) ya da postmodern cinayet kur-
gulamalarını (Bir Cinayet Romanı) ele alır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

56. Türk romanında Batılılaşma sorununun bireysel 
izlekte ele alındığı, genellikle aile içinde (özel 
yaşam) geçen, karakterlerin meslekleri ve ge-
lirleri hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulama-
yacağımız romanlar genellikle Servetifünun ro-
manlarıdır. Bu sebeple ilk boşluğa Servetifünun 
sözcüğü gelmelidir. “Alafranga mirasyedi” tipi 
ise Tanzimat romanının en sık işlediği temalar-
dan biridir. Dolayısıyla ikinci boşluğa da “Tanzi-
mat” sözcüğü gelmelidir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

57. Soruda “Anadolu köylüsünü uyandırmak” ifade-
si ve yazarların “köy çocuğu” olmaları, onların 
“köy edebiyatı” yapan ensitütü çıkışlı yazarlar 
olduğunu göstermektedir. Enstitülü yazarların 
oluşturduğu “köy edebiyatı”; köyden yetişmiş, 
köy sorunlarını bilen, halkının aydınlanmasını, 
köyün geri kalmışlığının giderilmesini, köylünün 
“çağdaş uygarlık düzeyini” yakalamasını isteyen 
“köy çocuklarının” oluşturduğu bir edebiyattır. 
Bu yazarlar, genel olarak “toplumcu gerçekçi-
ler” kategorisinde değerlendirilirler. Erdal Öz bir 
“toplumcu gerçekçi” olmasına rağmen “köy ede-
biyatı” yazarlarından değildir. Erdal Öz, 12 Mart, 
siyasi işkenceler, sol aydınların mücadeleleri ko-
nularında eser veren bir yazarımızdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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58. Haydar Ergülen, 80 sonrası Türk şiirinin önemli 
isimlerindendir ve şiirlerinde İkinci Yeni etkisi gö-
rülür. Cahit Zarifoğlu, İslamcı-mistik şairlerden-
dir ve imge yoğunluğu bakımından İkinci Yeni’ye 
oldukça yakındır. İsmet Özel, sert ve radikal 
sözcük seçimleriyle, alışılmamış bağdaştırma-
larıyla şiirini İkinci Yeni etkisine açanlardandır. 
Arif Damar, 60 sonrası toplumcu şiir içinde İkinci 
Yeni’nin imajlarını çekinmeden kullanan bir şair-
dir. Enver Gökçe ise 1940 Kuşağı denen, Nâzım 
Hikmet’in takipçisi olan sosyalist şairlerdendir. 
Gerek biçim gerekse içerik yönünden İkinci Yeni 
şiiriyle herhangi bir bağlantısı yoktur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

59. Orhan Duru, 1950’li yıllarda ortaya çıkan öykü 
kuşağının içinde yer alır. 1950 kuşağı yazarla-
rı, öyküye getirmiş oldukları yeni bir bakış ile 
öykünün alışılagelmiş seyrini değiştirirler. Sait 
Faik’ten oldukça beslenen bu kuşak, bireyi ve 
onun sorunlarını ele almayı amaçlar. Orhan 
Duru, Ferit Edgü, Leylâ Erbil, Özcan Ergüder, 
Bilge Karasu, Feyyaz Kayacan, Onat Kutlar, 
Erdal Öz, Demir Özlü ve Adnan Özyalçıner bu 
öykücülerden bazılarıdır. Orhan Duru, kuşak 
içerisinde bilim-kurgu eserleri vermesi ve Türk-
çeye bilim-kurgu sözcüğünü kazandırmasıyla 
öne çıkanlardandır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

60. Edebiyatımızda psikolojik roman türünün önemli 
örneklerinden biri Peyami Safa’nın Dokuzuncu 
Hariciye Koğuşu’dur. Peyami Safa da adı ge-
çen romanında mafsal iltihabı (kemik veremi) 
olan isimsiz bir kahramanın hastalık acılarını ve 
umutsuz aşkını dile getirir. Çocukluğunda ken-
disi de kemik veremi olan Peyami Safa’nın bu 
eseri otobiyografiktir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

61. Rol oynama tekniğinde belirli bir senaryo vardır 
ve öğrencilere rollerine hazırlanmaları için za-
man verilir ve onların empati becerisini geliştirir. 
Mim yani sessiz sinemada öğrenciler konuşma-
dan beden dili ile canlandırmalar yaparlar. Dra-
mada ise bir metne bağlı kalmadan doğaçlama 
olarak oyun sergilenir. Benzetim yani simülas-
yon gerçek ortamın tehlikeli ve maliyetli olduğu 
durumlarda gerçeğe çok benzeyen yapay bir 
ortamda eğitim verilmesidir. Gösterip yaptırma-
da önce öğretmen beceriyi, daha sonra öğrenci 
uygulamayı gerçekleştirir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

62. Celal Sahir, Servetifünûn Dönemi şairlerinden-
dir. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi şairlerin 
gölgesinde kalmıştır. Dönem içinde kaleme aldı-
ğı şiirlerini Beyaz Gölgeler adlı kitabında topla-
mıştır. Diğer seçeneklerdeki sanatçılar Ara Nesil 
sanatçılarıdır. Bunlara Recep Vahyi, Mehmed 
Ziver, Müstecabizade İsmet, Makbule Leman 
Hanım gibi isimler de eklenebilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

63. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen eserler bu 
türde yazılmıştır ancak D seçeneğinde verilen 
eser eleştiri türündedir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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64. Örnek metin parçası Ahmet Hikmet Müftüoğlu’na 
ait Yakarış isimli mensur şiirden alınmıştır. Yani 
eser Servetifünun Dönemi’ne aittir ve C seçene-
ği dışındaki tüm kazanımlar bu parça için geçer-
lidir. C seçeneğindeki kazanım öğretici metinler; 
eleştiri, deneme, gezi yazısı gibi eserler için ge-
çerlidir. Servetifünun Dönemi dergiler açısından 
oldukça zengindir ve bu kazanım özellikle bu 
dönem için daha anlamlıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

65. Örnek metin parçası Alp Er Tunga sagusundan 
alınmıştır. Sagunun halk edebiyatındaki karşılı-
ğı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı ise mer-
siyedir. C seçeneğindeki metin parçası Taşlıcalı 
Yahya’nın Şehzade Mustafa Mersiyesi’nden 
alınmıştır. Günümüz Türkçesiyle; 

●	 	İmdat! Eyvahlar olsun! Bu cihanın bir yanı yı-
kıldı

●	 	[zira] ölüm eşkıyaları Şehzade Mustafa’yı yok 
ettiler.

●	 	Yüzünün güneşi battı, divanı dağıldı.

●	 	Osmanlı sultanını hile ile günaha soktular.

A seçeneğindeki şiir parçası Fuzuli’nin sevgiliye 
yazdığı gazelidir. B seçeneğindeki eser parça-
sı İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait koşuk 
örneğidir. D seçeneğindeki metin parçası güzel-
leme, E seçeneğindeki metin parçası ise koçak-
lama örneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

66. Doğrusal yaklaşımda ders içeriği birbirinin deva-
mı niteliğindeki konulardan oluşur. Yani konular 
aşamalıdır, aralarında bağlantı vardır.

Ön koşul şartı gerekir ve ardışık sırayla ders 
işlenir. Dönemlerin kronolojik sıralaması göz 
önüne alındığında ve dönemsel geçiş özellikleri 
düşünüldüğünde sıralama C seçeneğindeki gibi 
olmalıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

67. Destan İslamiyet Öncesi Dönem’de olay çev-
resinde gelişen metinlerdendir. Sonraki dönem 
İslamiyetin kabulü ile birlikte gelişir. Kronolojik 
olarak şu şekilde de detaylandırılır: İslami Dö-
nemde ilk dil ve edebiyat ürünleri (XI. - XII. yüz-
yıl), Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleri 
(XIII - XIV. yüzyıl) ve XV. yüzyıldan XIX. yüzyıl 
ortalarına kadar Osmanlı edebiyatı. Mesneviler 
ve halk hikâyeleri İslami Dönem’le birlikte ede-
biyatımızda geniş yer bulmuşlardır. Tanzimat 
Dönemi ile birlikte Batı tarzı anlatmaya bağlı 
türlerden olan hikâye ve roman edebiyatımıza 
girmiştir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

68. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkili-
liğini sağlamada öncelik öğretim programların-
dan değil okulun imkânlarını ve öğrencilerinin 
özelliklerini bilen öğretmenlerden beklenir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

69. Öğrencilere verilen görevler aynı düzeyde de-
ğildir. Şiirin temasını bulma anlama ve yorum-
lama becerisi gerektirirken yeni bir şiir yazmak 
özgün bir ürün ortaya koyma becerisi ile ilgilidir. 
Şiirdeki ahenk unsurlarının bulunması bilgilinin 
örnek şiir metnine uygulanmasını gerektirir. 
Şair ve gelenek hakkında bilgi edinmek için de 
araştırma inceleme becerisine sahip olmak ge-
rekir. Öğrencilere ilgilerine seçim yapma fırsatı 
verilmesi, ön bilgilerin yoklanması, incelemeye 
uygun bir metin seçilmesi ve gelişim düzeyinin 
dikkate alınması diğer seçenekleri doğrulayan 
çalışmalardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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70. Tanzimat Dönemi’nde her ne kadar aydınlar 
sadeleşme çalışmaları başlatmış olsa dahi iste-
nilen sonuç alınamamış şiir dili yeterince sade-
leşememiştir. Arapça ve Farsça tamlamalar ve 
kelimelere şiirde yer verilmeye devam edilmiştir. 
Diğer seçeneklerdeki farklılıklar ise doğrudur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

71. Öğretmen, bir ders ortamında okutulan metinle 
ilgili öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazma-
larını isterse “okudum-düşündüm-yazdım” tekni-
ğini kullanmak istemiştir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

72. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen isimler bu 
dönemde tiyatro türünde eser vermiş sanatçılar-
dır. E seçeneğinde verilen Attila İlhan’ın ise ti-
yatro türünde eseri yoktur, Ali Kaptanoğlu adıyla 
yazdığı senaryoları vardır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

73. Sınavı çoktan seçmeli sorularla yapma fikri gü-
venirliği artırırken Cumhuriyet Dönemi Türk ede-
biyatı sorularını çıkarma fikri kapsam geçerliğini 
düşürmüştür.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

74. Bu uygulamaya işaret eden öğretim ilkesi eko-
nomikliktir. Hatırlatma amaçlı kısa hatırlatma-
lar yapılması ise sarmal programlamaya işaret 
eder.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

75. Veda sanatçının tiyatro türündeki eseridir ve 
göstermeye bağlı edebî metinler içinde yer alır. 
A ve C seçeneklerindeki eserler roman, B ve E 
seçeneklerindeki eserler ise hikâye türünde ya-
zılmışlardır ve anlatmaya bağlı edebî metinler 
içinde yer alırlar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


