
B E R C E S T E
D E N E M E

3
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. Arapça bükümlü diller arasında yer alır, diğer se-
çeneklerde yer alan diller ise bitişken diller ara-
sında yer almasıyla Arapçadan ayrılmaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

2. Altay dillerinde l, ŋ ve r ünsüzleri kelime başında 
bulunmaz. Bu ünsüzler ancak alıntı kelimelerde 
ya da tabiat taklidiyle dile yerleşen kelimelerde 
bulunabilir. A, B, C ve E seçeneklerinde ortaya 
konulan özellikler Altay dillerinin özellikleri ara-
sında yer alır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

3. Kiril alfabesi diğerlerine göre daha geç kulla-
nılmıştır. Diğer alfabelerden Brahmi, Uygur ve 
Soğd alfabeleri Eski Türkçe Dönemi’nde kulla-
nılan alfabeler arasında yer alır. Kiril alfabesi ise 
ilk olarak Çuvaşlar tarafından 18. yüzyıl başla-
rında kullanılmaya başlanmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Söz konusu cümle Terhin Yazıtı’ndan alınmış-
tır. Bu cümlede taşga yönelme, yaratdım şahıs, 
elimin ise belirtme hâli eki almıştır. Özellikle eli-
min kelimesindeki son konsonantın 3. tekil iye-
likten sonra belirtme eki fonksiyonunda olduğu 
gözden kaçmamalıdır. Bu kullanım özelliği Eski 
Anadolu Türkçesi de dâhil olmak üzere bütün 
sahalarda görülebilmektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

5. Hakîm Ata ya da Hakîm Süleyman Ata’nın ese-
rinin adı Bakırgan Kitabı olup bu eser manzum-
dur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Bu beyit Kutadgu Bilig’de yer almaktadır. Bu 
yüzden aruzla yazılmıştır (A). Buradaki bütün 
kelimeler Türkçedir, Arapça ya da Farsça keli-
meye yer verilmemiştir (B). Karahanlı Türkçesi-
nin özelliklerinden biri de yön gösterme ekinin 
zamirlerde kısalmasıdır, munar kelimesinde yön 
gösterme eki bulunmaktadır (C). İkinci dizede 
iyelik eklerine yer verilmiştir. Bu kelimeler “sö-
zin” ve “işi” kelimeleridir. Uygur sahasında az 
da olsa yönelme hali eki almış kelimeye -r eki 
yön gösterme olarak eklenebilmektedir: “Angar 
utru Kuanşi im pusar atın ursar…” (K. Eraslan, 
Eski Uygur Türkçesi Grameri s.157) Fakat Uy-
gur sahasında -sar -ser ekinde henüz düşme 
olmamıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. Metinde geçen “ança” kelimesi bir eylemin önün-
de bulunmaktadır. Bu durumda zarf olur, sıfat 
olma durumu yoktur. Diğerlerinin cümledeki gö-
revleri doğru verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken 
bir husus var: Metindeki “keçti erse” ifadesi zarf 
görevinde kullanılmıştır, “geçince” anlamındadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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8. Azerbaycan 1922’de Latin alfabesini kullanma-
ya başlamıştır. Prof. Dr. Talat TEKİN’in belirttiği-
ne göre Latin alfabesiyle yazılan ilk Türk çağdaş 
Türk dili ise Yakutçadır (bkz. Tarihî Türk Yazı 
Dilleri, s. 118-119, TDK, Ankara. 2013). Bu iki 
ifadenin farklı olduğuna dikkat edelim.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Özbekçede önlük-artlık uyumu bozulmuştur. Bu 
bozulma, Latin alfabesiyle yazılan Özbek yazı 
dilinin Türkistan ağzından Taşkent ağzına dön-
mesiyle baş göstermiştir. Bunda etkili olan dil ise 
Farsçadır. Diğer Türk yazı dillerinde istisnaları 
görülmekle birlikte önlük-artlık uyumuna sadık 
kalınır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

10. Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özellikleri 
arasında yuvarlaklaşma yer alır. Tabii ki bütün 
eklerin ünlüsü yuvarlak yazılmaz. Bazı ekler var-
dır ki bunların yuvarlak yazılması (ya da okun-
ması) büyük hata olur: -mış eki ve görülen geç-
miş zamanın 3. tekil kişisi bunlar arasında yer 
alır. Fakat ekeylemin geniş zaman çekimi yani 
bildirme kipi çekimi metinde “tendir” olarak ve-
rilmiştir, ek -dır -dir şeklinde değil, yuvarlak ünlü 
biçiminde imla edilmelidir: “tendür”.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

11. Âşık Paşa’nın bütün eserleri Türkçedir. Eser-
lerinden onun Arapça ve Farsça bildiği de an-
laşılmaktadır. Fakat bu iki dilden biriyle eser 
telif etmemiştir. Ahmet bin Veys ve Mevlânâ 
bütün eserlerini Farsça yazan şairlerdir. Ahmedî 
ve Ahmed-i Dâî’nin Farsça divanları olduğu 
gibi Mirkatü’l-Edeb, Mizanü’l-Edeb (Ahmedî), 
Ukûdü’l-Cevâhir (Ahmed-i Dâî) eserleri Türkçe 
dışında Arapça-Farsça yazılmıştır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

12. “hikâyesi”, “Türkçesi”, “vadisi” ve “terbiyesi” ke-
limelerinde açıklamada dile getirilen özellik ör-
neklenmiştir. Fakat A seçeneğinde “su” kelimesi-
ne iyelik eki getirilirken -s- yardımcı ünsüzünden 
değil -y- yardımcı ünsüzünden yararlanılmıştır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

13. Talat Tekin tasnifini yaparken altı ölçüt kullan-
mıştır. E dışındaki seçeneklerde ortaya konan 
ölçütler Talat Tekin’in kullandığı ölçütler arasın-
da yer alır. Fakat T. Tekin söz başındaki d- fo-
neminin durumunu değil de bu sesin söz orta-
sındaki ve sonundaki durumunu bir ölçüt olarak 
kullanmıştır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

14. “içikigme, ölügme” kelimeleri sıfatfiil eki (-gma) 
almıştır. “sü-si-n” kelimesinde hem 3. tekil iyelik 
ekine hem de belirtme hali ekine yer verilmiştir. 
“Süŋüşdüm, sançdım” kelimelerinde sert sessiz-
lerin benzeşmesine aykırı bir kullanım görülür. 
Zira bunların sırasıyla “sünüştüm” ve “sançtım” 
şeklinde olması beklenirdi. Bu cümlelerde vasıta 
hâli ekine yer verilmemiştir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

15. Dedem Korkut kitabındaki hikâyelerin genel adı 
“boy”dur. Dede Korkut adındaki bilge kişi ağzın-
dan anlatılan bu hikâyeler arasında “soy” deni-
len manzum kısımlar bulunur. Diğer seçenekler-
deki bilgiler doğrudur. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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16. Oğuzca hemen her tarihî lehçeyi etkilemiştir. 
Fakat Oğuzcanın Volga (İdil) Bulgarcasını et-
kilediği düşünülemez. Çünkü Volga Bulgarcası 
Çuvaşçanın temelini oluşturur. Milattan önce 
Altaylarda yaşadığını bildiğimiz Bulgarlar Müs-
lüman olduktan sonra Arapça kelimeleri mezar 
taşlarında kullansalar da bu kısa ifadelerde 
Oğuzca etkiye tesadüf edilmemiştir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

17. “tüş-i-n” kelimesinde belirtme hâli ekine yer ve-
rilmiştir. Bilindiği gibi üçüncü tekil iyelik ekinden 
sonra belirtme eki kullanılacaksa bu ek -n şek-
linde kelimeye eklenir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

18. “olmadığından” kelimesinde ünsüz yumuşama-
sı, derinleşme ve olmadığından kelimelerinde 
sırasıyla isim-fiil ve zarf-fiil kullanılmıştır. “ta-
hammül duygusu” isim tamlaması görevindedir. 
“da” bağlaç, “sadece” kelimesi ise edattır. Bu 
cümlede sıfat ve zamir türünde kelimelere yer 
verilmemiştir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

19. Kúnos’un, 1925’te yayımlanan Türk Halk Ede-
biyatı adlı kitabı 1920’li yıllarda İstanbul ve 
Ankara’da vermiş olduğu konferansların metin-
lerinden oluşmuştur. Kitapta, Anadolu’da konu-
şulan halk dilinde, Türkçenin eski kelimelerinin 
korunmuş olduğuna, buna karşılık şehirlilerin 
konuştuğu Türkçede ya da Osmanlı Türkçesinde 
Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun bir biçimde 
kullanıldıklarına dikkat çekmekte, Türkçeyi bu 
yabancı sözcüklerden kurtarmanın gerekliliğini 
savunmakta ve muhtelif Türk lehçelerinde ko-
runan eski Türkçe kelimelerin millî dile yeniden 

kazandırılması için çalışmanın önemine değin-
mektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
ilk yıllarında konferanslar vermek üzere davet 
edilen Kúnos’un bu kitabında sunduğu öneriler 
ile genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdi-
ği inkılaplar arasında büyük bir paralellik görül-
mektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

20. Bu kuramın temeli Sigmund Freud tarafından 
atılmıştır. Wilhelm Wundt ve Carl Jung diğer 
önemli temsilcileridir. Freud’a göre insanoğlu en 
eski dönemden itibaren bazı arzu ve istekleri-
ni gerçekleştiremediğinde bunları bastırmakta, 
bastırılan arzu ve istekler bilinçaltına itilmekte 
ancak bunlar rüyalar başta olmak üzere çeşitli 
fantezilerde ifade edilecek bir yol bulmaktadır. 
Jung ve öğrencileri cinsel simgeciliği reddetse-
ler de halk bilgisi ürünlerini tahlilde Freudcu yak-
laşımla pek çok yönden birleşmektelerdir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

21. Konularını büyük şehirlerin günlük hayatından 
olduğu kadar masal ve halk hikâyelerinden 
de alan meddahlar yeni ve farklı konularda da 
hikâyeler anlatabilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

22. Metin merkezli yöntemler içinde değerlendirilen 
bu kuram, büyük ölçüde metnin nasıl oluşturul-
duğunun çok defa gözlenmesi ve değişen değiş-
meyen unsurların ortaya çıkmasında bağlamın 
etkisinin önemine dayanması ve metnin temel 
dinamiklerinin bağlamda aranması gerektiği gibi 
yaklaşımları nedeniyle bağlam merkezli yön-
temler içine alınmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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23. Pir Sultan Abdal, Alevi-Bektaşi geleneğinde 
yedi büyük ozandan biri kabul edilir. Pir Sultan 
asılırken taşlansın diye Hızır Paşa’dan buyruk 
çıkmıştır. Taşlamayanlar cezalandırılacakmış. 
Bu yüzden herkes eline bir taş alıp atmış. Fa-
kat taşların hiçbiri Pir Sultan‘a dokunmuyormuş. 
Tarikat arkadaşı Ali Baba da oradaymış. Taş at-
maya bir türlü eli varmıyormuş. Bir gülü gizlice 
ona doğru fırlatmış. Pir Sultan onu görmüş, pek 
üzülmüş ve bu demeyi söylemiş.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

24. Aruzun mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün ka-
lıbıyla yazılan yapıca gazel, murabba, muham-
mes, müseddeslere semaî denir. Musammat 
olanları da vardır. Uyak düzeni divandaki gibi-
dir. Kendine özgü bir ezgiyle söylenir. Aruzun 
mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün kalıbıyla yazılan 
yapıca gazel, murabba, muhammes, müsed-
deslere kalenderî denir. Musammat olanları da 
vardır. Uyak düzeni divandaki gibidir. Kendine 
özgü bir ezgiyle söylenir. Aruzun müfte’ilün müf-
te’ilün müfte’ilün müfte’ilün kalıbıyla yazılan mu-
sammat gezel biçimindeki halk şiirine satranç 
denir. Uyak dizilişi gazel gibidir. Selis, aruzun 
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün kalıbıyla yazılan 
gazellerdir; murabba, muhammes, müseddes 
vardır. Musammat olanları da vardır. Uyak dü-
zeni divandaki gibidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

25. Badeli aşıklardandır. Aynı zamanda Kadı ile 
Uğrı Destanı adlı bir eseri Doğan Kaya tarafın-
dan yayınlanmıştır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

26. Ali Emiri Efendi, Divanü Lügâti’t- Türk’ü Türk 
edebiyatına kazandıran kişidir. Dede Korkut 
Hikâyeleri’ni ilk defa yayınlayan kişi Kilisli Rıfat 
Bilge’dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

27. Çukurova yöresinde birkaç aşığın bir araya ge-
lerek güzelleme konulu şiirler okuduğu fasıla 
koltuklama denir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

28. Gelenekte önce usta malı şiirler okunur sonra 
aşığın kendi şiirleri okunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

29. Halk hikâyelerinde şahıs kadrosu geniş değil-
dir, şahıs kadrosunun geniş olduğu tür meddah 
hikâyeleridir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

30. Avrupa’nın önemli masal kitaplarından olan 
“Grimm “Kardeşler” Türkçe’ye Ülkü Tamer tara-
fından Şeytanın Altınları olarak aktarılmıştır. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

31. Naili, Sebk-i Hindi şairlerindendir. Kasidede 
başarılı ise de asıl başarısını gazellerde gös-
termiştir. Divanında şarkıya ilk yer veren kişidir 
ve şarkıları son derece sadedir. Naili Divanı’nda 
ilahiler de yer alır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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32. Şairlerin takma adlarına mahlas denilir. Mah-
lasların başkaları tarafından (genellikle şairin 
hocalarınca) verilmesi sık karşılaşılan bir durum 
olsa da bütün şairler için söylenemez. Bazen 
şair, Galip Dede’de olduğu gibi kendisine verilen 
mahlası bir süre kullanmayıp kendi mahlasını 
kendisi tespit edebilir. Mesela Fuzûlî mahlası 
şairin kendi tercih ettiği bir mahlastır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

33. Sözü edilen tür kasriyye olup dariye olarak da 
bilinir. Kasidelerin teşbip bölümünde yer alır, ba-
zen de müstakil olarak yazılır. Her iki sözcük de 
“köşk, saray” gibi anlamlara gelir. Hammamiye 
adı üzerinde hamamlardan, kudûmiyye padişa-
hın sefer dönüşünden söz ederken cülûsiyye 
padişahın tahta çıkışından söz eder ve onu 
över. Nevrûziyye teşbîb bölümü nevrûzdan söz 
eden kasidelerdir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

34. İki şairin müştereken oluşturduğu gazelin adı 
müşterek gazeldir, müraca gazel ise “dedim-de-
di” tarzında yazılan gazellere denir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

35. Dikkat edilirse beyitlerde bazı kelimelerin an-
lamları verilmiştir. Türkçe karşılığı verilen bütün 
sözcükler Farsçadır. Dolayısıyla bu beyitlerde 
Farsça kelimelerin Türkçe karşılıkları verildiğin-
den metin bir manzum lügatten alınmıştır. Türk 
edebiyatında manzum sözlükler genelde Fars-
ça-Türkçedir. Farsça sözlüklerin sayıca çokluğu 
Mevlana’nın meşhur eserini Farsça yazmasıyla 
ilgili bir durumdur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

36. Beyitte belâ ve mübtelâ kelimelerinden hareket-
le bir iştikak sanatı bulunduğu söylenebilir. Aynı 
kökten gelmeyen -çünkü Farsçadır- bâlâ kelime-
siyle de şibh-i iştikâk yapılmıştır. İlk dizede ise 
anlamı güçlendiren bir ifade olarak soru cümle-
sinin bulunmasıyla istifham sanatı yapılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

37. Tezkire mahiyetinde yazılmış eserler arasında 
en kapsamlı olanı Tuhfe-i Nâilî’dir. Zira 6000’e 
yakın şair ihtiva eden Tuhfe-i Nâilî, 75 biyogra-
fik/bibliyografik eser taranarak ortaya konmuş-
tur. Osmanlı sahasında yazılan kırka yakın tez-
kirenin tamamı tarandığı için bu eserde olmayan 
bir şairin diğerlerinde olması beklenemez.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

38. Bestelenmeye uygun şekilde yazılan murabba 
görünümlü şiirlere şarkı denir. Şarkının üçüncü 
dizesine miyan denmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

39. Türk şiirinde en çok kullanılan kalıp “remel” 
bahrinin fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıdır. 
Çoğu kez bu veznin iki tefileli olan şekli de kulla-
nılır. Bu veznin kullanılma oranı diğer çok kulla-
nılan vezinlerle kıyaslandığında %12’dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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40. Söz konusu canlı semenderdir. Şeyhülislam 
Yahya’nın şiirinde boş bırakılan yere ise bu ke-
limenin çoğul biçimi (vezin gereği) getirilmelidir. 
Diğer seçeneklerdeki kelimeler, kebûter güver-
cin, şütür-murg devekuşu, piristû kırlangıç anla-
mındadır. Simurg ise efsanevi bir kuş olup anka 
ile yer yer karışan ve otuz kuş anlamındaki se-
murg kelimesinden bozulmadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

 

41. Kıtmir kelimesi Ashab-ı Kehf’in köpeğinin adıdır. 
Cennete girecek hayvanlar arasında Kıtmir de 
bulunur. Bunu bir memdûh için kullanmak hiç de 
mantıklı değildir. Diğer şahıslar memduhu öv-
mede kullanılmaktadır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

42. Müstezat bir uzun bir kısa mısralarla yazılır ve 
gazelin özel bir biçimi olarak kabul edilmiştir. 
Kısa dize soru öncülünde ifade edildiği gibi zi-
yade olarak adlandırılır ve “mefûlü feûlün” vez-
niyle söylenir. Ziyade mısrası bir tane ise bunlar 
“sade müstezat” adıyla bilinir. Ziyade mısrası üst 
üste olursa bunlar “çifte müstezat” olarak anılır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

43. Seçeneklerde Racaizade Mahmut Ekrem ile ilgi-
li verilen bilgilerden yanlış olan “E” seçeneğinde 
verilmiştir. Şair, şiirde hayalî güzellik arar ancak 
şiirin hakikatle bağını koparmaması gerektiğini 
düşünür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

44. B, C, D, E seçeneklerinde verilen Tanzimat ro-
manı hakkındaki bilgiler doğrudur. A seçene-
ğinde verilen bilgi ise yanlıştır. Tanzimat roma-
nı divan ve halk hikâyeciliğinin devamı olarak 
görülemez. Çünkü eserlerde tamamen Batılı 
yazarlar ve romanlar örnek alınır. Yepyeni bir 
edebî anlayış ortaya çıkar. Her ne kadar Ahmet 
Mithat Efendi’nin romanları halkın benimsemesi 
adına “meddah” geleneğini çağrıştırsa da Tanzi-
mat romanı yeni bir anlayışın ürünüdür.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

45. A, B, C, D seçeneklerinde verilen yazarlar ve 
eserleri doğrudur. Kadın İsterse adlı roman 
Mehmet Rauf’a aittir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

46. Soru öncülünde anlatılan olaylar Ahmet Hikmet 
Müftüoğlu’na ait olan Gönül Hanım adlı roman-
da geçmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

47. İkinci Yeni akımı Türk edebiyatında bilinci devre 
dışı bırakarak bilinçaltı ile yani düşünmeksizin 
şiir yazma düşüncesini ortaya atmıştır. Böylece 
sürrealizmde aşırılığa kayan akımın kimi zaman 
anlaşılmaz olduğuna dair eleştiriler söz konusu 
olmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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48. Soru öncülünde bahsedilen şair, özellikle çocuk 
sevgisini ön plana çıkarmış olan Bir Kasabadan 
Resimler ve Halk Albümü kitaplarının sahibi 
Ceyhun Atuf Kansu’dur. Şair son derece güçlü 
bir lirizm ve yalın bir Türkçe ile yazmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

49. Edebiyatta iki tür hikâye vardır: Çehov tarzı 
(durum hikâyesi) ve Maupassant tarzı (olay 
hikâyesi) hikâye. Çehov tarzı hikâyede olaydan 
ziyade belli bir zaman ya da durumun kesiti an-
latılır. Maupassant tarzında ise olay örgüsü ön 
plandadır. Hareketlilik göze çarpar ve durum 
öyküsüne göre daha akıcıdır. Soruda B, C, D, 
E seçenekleri olay hikâyesinden, A seçeneği ise 
durum hikâyesinden alınmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

50. Soru öncülünde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ger-
çek şiirin nasıl olması gerektiği ilgili görüşlerine 
yer verilmiştir. Buna göre gerçek şiir fikir ya da 
düşünce ihtiva etmemelidir. Şiirin tek amacı gü-
zellik olmalıdır. Aksi hâlde şiir kendi doğasının 
dışına çıkmış olur. Seçeneklerdeki şiir parçala-
rına bakıldığında ise içinde düşünce barındıran 
sadece C seçeneğinde verilmiştir. A, B, D ve E 
seçeneklerinde ise düşünce değil tabiat ve onun 
şair üzerindeki yansımaları söz konusudur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

51. B seçeneğinde verilen Kemal Bilbaşar’a ait olan 
Denizin Çağrısı adlı romanda küçük bir ilçede 
zor koşullarda öğretmenlik yapan bir gencin 
buraya duyduğu nefret, C seçeneğinde verilen 
Halikarnas Balıkçısı’na ait Ötelerin Çocukları 
adlı eserde mitolojik bir dille yaşamları denizle 
özdeşleşen insanların doğası, D seçeneğinde 
Kenan Hulusi Koray’a ait Bulgaristan’da başla-
yan Osmanoflar adlı romanda Balkanların Os-
manlı Devleti’nden kopuşundan önceki olayla-
rın insanlar üzerindeki etkisi, E seçeneğindeki 
İlhan Tarus’un Var Olmak romanında I. Dünya 
Savaşı’nın sona erdiği ve Sevr Anlaşması’nın 
imzalandığı sıralarda Çanakkale’nin bir kasaba-
sında yaşayan halkın Kurtuluş Savaşı’nın baş-
lamasından hemen önceki durumları anlatılır.  
Samim Kocagöz’e ait Yılan Hikâyesi ise soru 
öncülünde anlatılan romandır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

52. Osmanlıca terkiplerin yoğunluğu, Arapça-Fars-
ça kelime kadrosunun genişliği; “cariyelik, kö-
lelik, toplumsal sınıf” gibi sosyal meselelere te-
mas eden içeriği ile metin bir Tanzimat Dönemi 
eseri olduğunu belli etmektedir. Servetifünun ve 
Fecriati romanlarında da Arapça ve Farsça tam-
lamalar vardır fakat bunlarla birlikte Fransızca 
sözcüklerin de metinde yer alması beklenir. Bu-
nun dışında, Servetifünun ve Fecriati romanın-
da “kölelik, cariyelik, toplumsal sınıflaşma” gibi 
sosyal meseleler romana pek girmemiştir. Millî 
Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemlerinde ise dil 
metindekine oranla daha sadedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

53. Oğuz Atay’ın Eylembilim’i, onun 12 Mart ve son-
rasında Türk akademik camiasını ve bu cami-
adaki solcu-sağcı çatışmasını, kendi tabiriyle 
akademikleri anlattığı romandır ve yabancılaş-
ma temasını işlemez. Diğer seçeneklerde yer 
alan romanlar, öncülde verilen yabancılaşma 
kavramıyla tamamını ustalıkla anlatan eserler-
dir. Ayrıca Kemal Bilbaşar’ın Denizin Çağırışı ro-
manı, Türk romanında “psikolojik yabancılaşma” 
temasının ilk örneği kabul edilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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54. Türk edebiyatının en önemli üçlemelerinden biri 
olan Tanpınar Üçlemesi’nde (Huzur, Mahur Bes-
te, Sahnenin Dışındakiler) Neşati’nin yukarıdaki 
beytinin çok önemli bir yeri vardır. Bu beyit, üç-
leme boyunca hem bir leitmotif gibi tekrar eder 
hem de roman kahramanlarının hayatlarında 
belirleyici rol üstlenir. Yine bu üç romanda da 
neredeyse bir roman kişisi haline gelen meş-
hur beste yani Eyyübi Ebubekir Ağa’nın “Mahur 
Beste”si, Neşati’nin bu beytinden ilham alınarak 
oluşturulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

55. Ömer Seyfettin’in tarih (Başını Vermeyen Şehit, 
Pembe İncili Kaftan), Balkanlar (Hürriyet Bay-
rakları, Beyaz Lale, Bomba), çocukluk ve genç-
lik yılları (Kaşağı, Falaka, İlk Namaz, And) ve İt-
tihat ve Terakki yönetimini ana konu olarak alan 
hikâyeleri olmakla birlikte modernleşme Ömer 
Seyfettin için doğrudan bir tema değildir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

56. Türk şiirinde “Budist kültür” dendiğinde akla ilk 
gelecek kişi Asaf Hâlet Çelebi’dir. Asaf Halet şi-
irinin, Osmanlı-Türk şiir kültürü, Doğu ve Uzak-
doğu kültürü, tasavvuf, kutsal kitaplar, masallar, 
tekerlemeler, çocukluk hatıraları, mitoloji ve tarih 
gibi unsurları içinde barındırması onu diğer tüm 
Türk şairlerinden ayırır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

57. Tarih ve tarihteki devamlılık (imtidad) fikri, Yahya 
Kemal şiirinin ana kaynağıdır. Yahya Kemal, şiir-
lerinde Malazgirt sonrası Türk tarihinin özellikle 
şaşalı, zaferlerle dolu dönemlerine şiirlerinde 
sıklıkla göndermeler yapar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

58. D seçeneğinde verilen tüm bilgiler doğru olmak-
la birlikte söz konusu eser ve çalışmalar Ahmet 
Mithat’a değil, Beşir Fuad’a aittir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

59. C seçeneğinde bahsedilen dergi Yaprak’tır. 
Pazar Postası ise 1951′de, İkinci Yeni’nin isim 
babası olan Muzaffer İlhan Erdost tarafından 
yayımlanmıştır. Pazar Postası haftalık, siyasi bir 
gazetedir; fakat gazetenin Sanat-Edebiyat eki 
edebî dergi niteliği taşır. Dergi, özellikle İkinci 
Yeni hareketine bağlı şairlerin bu dergide yaz-
masıyla ünlenmiştir. Dergi, aynı zamanda Garip 
şiirine karşı bir tutum içindedir ve özellikle şiir 
eleştirileriyle dikkat çeker. Dergide A.Turgut 
(Turgut Uyar), Behçet Necatigil, Can Yücel, Fet-
hi Naci, Oktay Akbal, Salah Birsel, Sezai Kara-
koç gibi imzalar görülür. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

60. Romantizm akımına dâhil edilen eserlerde yo-
ğun duygular ve coşku ön plandadır. En çok iş-
lenen konular arasında ise aşk ve tabiat gelir. 
Düş gücü, bireysellik ve akıl dışılık söz konusu-
dur. Buna göre verilen şiir parçasındaki coşkulu 
dil ve aşk onun romantizm akımına dahil oldu-
ğunu gösterir. Ayrıca dildeki sadelik de akımın 
özelliklerindendir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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61. Şiirde “-rak” zengin uyak, “-ol’’ tam uyak”, “-ül” 
tam uyaktır. Yani yarım uyağına şiirde rastlan-
mamaktadır. Örnek metin Ahmet Haşim’in Mer-
diven isimli şiiridir. Fecriati Dönemi’nin bireysel 
şiir anlayışıyla yazılmıştır. “Sular mı yandı? 
Neden tunca benziyor mermer?” tecahülüarif 
örneğidir. “ağır ağır” ve “perde perde” ile tekrir 
sanatına başvurulmuştur. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

62. Kartopunda fikir alışverişi yapan kişiler 2-4-
8 şeklinde sistematik olarak artar. Kavramsal 
karikatürde bilimsel açıdan doğru kabul edilen 
düşünceler ile bilimsel açıdan doğru kabul edil-
meyen düşüncelerin konuşma balonları saye-
sinde tartışılmasıdır. Akvaryumda konuşmacı 
ortadaki sandalyede, dinleyiciler çemberde yer 
alır. Gönüllü öğrenciler sırayla sandalyeye otu-
rur ve fikirlerini açıklar. Dedikoduda ikili grupla-
rın konuyu önce kendi aralarında daha sonra da 
diğer ikişerli gruplarla tartışması söz konusudur. 
Köşelenmede belirli bir yanıtı olmayan sorulara 
aynı alternatifi sunan öğrenciler bir masa ya da 
sınıf köşesinde bir araya gelir konu hakkında 
görüşürler.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

63. Verilen metin Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye 
adlı eserinden alınmıştır. Anlatımda kahraman 
bakış açısı kullanılmıştır. Romanın anlatıcı-
sı aynı zamanda romandaki kahramanlardan 
biridir. Kahraman olayları hem yaşar hem de 
anlatılır, anlatılanlar kahramanın bildikleriyle sı-
nırlıdır. Genelde birinci tekil ağız kullanılır. İlahi 
bakış açısında anlatıcı yaşanan ve yaşanacak 
olan her şeyi bilir, görür ve duyar; olayların dı-
şındadır, üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur, bu 
tarz hâkim ve tanrısal bakış açısı olarak da ad-
landırılır. Tanık bakış açısında olaylar bize anla-
tılmıyor da kişinin gözünün önünde oluyormuş 
izlenimi verilir, kişinin iç dünyası ile ilgili kendi 
söyledikleri ve davranışlarını dikkatle izleyerek 
bir fikir sahibi olunabilir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

64. Musavver Malumat, Baba Tahir’in çıkardığı divan 
edebiyatı yanlılarının yer aldığı bir dergidir, Ser-
vetifünun Dönemi’nde çıkarılmıştır. Tercüman-ı 
Ahval, ilk özel Türk gazetesidir, 1860’ta Şinasi 
ve Agâh Efendi birlikte çıkarmıştır. Tasvir-i Efkâr, 
ikinci özel gazetedir. Şinasi tarafından 1862’de 
çıkarılmıştır. Muhbir’in kurucusu Ali Suavi’dir. 
İbret Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarıl-
mıştır. Yani E seçeneği dışındakiler Tanzimat 
Dönemi’nde çıkarılmış gazetelerdir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

65. Dönemin baskıcı tutumu toplumsal konulara 
ağırlık veren bir edebiyatın oluşmasını engelle-
miştir. Bu koşullar sanatçıları ağır bir karamsar-
lığa yöneltmiştir. Eserlere yılgınlık, kaçıp gitme 
isteği, hüzün ve umutsuzluk gibi duygular hakim 
olmuştur. Sanatçıların pek çoğu iç dünyalarına 
çekilmiştir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

66. Yapılandırmacılık yani kurmacılık öğrenci mer-
kezli yaklaşımlardandır. Öğretme değil öğrenme 
ön plandadır, öğrenci kendi öğrenmesinden so-
rumludur, tüm öğrenme sürecinin değerlendi-
rildiği rubrik ve portfolyo gibi ölçme yöntemleri 
kullanılır. Görüşme, gözlem gibi teknikler birincil 
kaynak olarak kabul edilir. Beyin temelli öğren-
me modeli davranışçı kurama karşı çıkar, para-
lel bir işlemci olan beyin duygu ve düşünceleri 
aynı anda işler. Ezberi eleştirir, anlamlandırarak 
öğrenmeyi savunur. Çoklu zekâ kuramında en 
önemli nokta zeka boyutlarının öğrenme süre-
cince desteklenmesi ve potansiyellerin ortaya 
çıkarılmasıdır. Tam öğrenme modelinde hedef 
öğrencinin başarısını %90’a çıkarmaktır. Basa-
maklı öğretim modelinde öğretim etkinlikleri bi-
lişsel alan taksonomisine göre düzenlenir ve öğ-
renciler kendilerine uygun olan etkinliği seçerler.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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67. Bu metinde dil göndergesel işlevinde kullanıl-
mıştır. İletişimde bilgiler alıcıya nesnel bir anla-
tımla aktarılıyorsa bu, dilin göndergesel işlevde 
kullanıldığını gösterir. Dilin alıcıyı harekete ge-
çirme işlevinde amaç, alıcıda bir tepki ve davra-
nış değişikliği oluşturmaktır. Propaganda amaçlı 
yapılan siyasi söylevlerde, reklam metinlerinde, 
el ilanlarında genellikle dil, bu işleviyle kullanılır. 
Örnek metin parçası Ziya Gökalp’in Halka Doğ-
ru eserinden alınmıştır. Diğer seçeneklerdeki 
bilgiler bu metin parçası için doğrudur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

68. Sözel-dilsel zekâ sözcükleri ve dili iyi kullanma 
yeteneğidir. Şiir yazma, görüşme yapma, tar-
tışma yönetme, sunu yapma gibi etkinliklerin-
de başarılıdırlar. Mantıksal-matematiksel zekâ 
akıl yürütme, mantıksal ilişkileri saptama, soyut 
problemleri çözme gibi etkinlikleri kapsar. Sos-
yal-kişilerarası zekâ toplumda diğer bireyleri an-
lama, sağlıklı ve tutarlı ilişki kurma becerisidir. 
Görsel-uzamsal zekâ beynin ilk kullandığı zekâ 
dilidir. Resim yapma, karikatür çizme,fotoğraf 
albümü hazırlama, afiş hazırlamada başarılıdır. 
Bedensel zekâ vücudu, elleri, mimikleri uyum 
içinde kullanabilme yeteneğidir. İçsel zekâ ki-
şinin kendini tanıması ve sorumluluk almasıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

69. 9. sınıf konusu olan manzume ve şiir özellikle-
ri hakkındaki eksik bilgileri ya da Milli Edebiyat 
Dönemi’nin oluşumu, dönemin sosyal ve siyasi 
özelliklerinin öğrenciler tarafından kavranama-
mış olması öğrencilerin derste işlenen konuyu 
başarılı bir şekilde öğrenmelerine engel olmuş-
tur. Tüm bunlar öğrencilerdeki ön bilgi eksikliğini 
göstermektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

70. Kollegyumda bir grup uzman kişilerden, diğer 
grup tartışmacılardan oluşur. Tartışmacı grup 
görüş belirsizliğine düştüğünde uzmanlardan 
oluşan grubun görüşüne başvurulur. Panelde 
amaç, kavram ve ilkelere ulaşmak değil, proble-
mi farklı yönleriyle ortaya koymaktır. Konferans-
ta amaç, orijinal bir görüş ortaya çıkarmak ve bil-
gi vermektir. Zıt panelde iki grup vardır ancak bir 
grup soru sorarken diğeri cevaplayıcı konumun-
dadır. Güncel bir olay veya toplumu ilgilendiren 
bir sorunun dinleyiciler önünde bir başkan yö-
netiminde tartışıldığı konuşmalara açık oturum 
denir. Açık oturumda bir sonuca varma amacı 
yoktur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

71. Bireysel ve grupla öğrenme yöntemi olan proje 
yöntemi öğrencinin etkin olmasına dayanmak-
tadır. Öğrenci bir konu hakkında araştırma yap-
mak için planlama yapar, inceler, araştırır, uygu-
lar ve değerlendirir. Süreç sonunda ise üretmiş 
olduklarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşır. Bu se-
beple soru öncülünde verilen süreçte kullanılan 
teknik, proje tekniğidir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

72. Zıt panel tekniği; konu tekrarı, gözden geçirme, 
yeni fikirleri ortaya çıkarma, öğrencilerin ilgisini 
çekme amaçlarıyla sınıfın iki gruba ayrılması ve 
gruplardan birinin soru soran, diğerininse cevap 
veren olduğu uygulamadır. Bu sebeple öncülde 
Enver Öğretmen’in kullanmış olduğu teknik, zıt 
panel tekniğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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73. Tüm sınıfın katılımıyla gerçekleşen tartışma 
tekniği büyük grup tartışmasıdır. Büyük grup 
tartışması sınıfın kalabalık olmadığı durumlarda 
uygulanan bir tekniktir. Bir etkinliğin, örnek olay 
uygulamasının ya da alan gezisinin sonucunda 
değerlendirme amacıyla kullanılır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

74. Ders planında hedeflere ulaşmak için öğrenme-
öğretme etkinlikleri planlanırken hedef kitle olan 
öğrencilerin, özellikleri öncelikle dikkate alınır ve 
belli aşamalar izlenir. Bunlardan dikkat çekme 
aşaması araç gereçle derse girme, ses tonunu 
ve beden dilini kullanma, değişik sorular sorma 
vb. etkinlikleri kapsar. Bu sebeple elinde çeşitli 
materyallerle sınıfa gelen öğretmenin öğretim 
planı uygulaması açısından dikkat çekme aşa-
masını kullandığı söylenebilir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

75. Öğretim programında disiplinlerin kazanımları; 
diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, 
beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş 
bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur. 
Yani kazanımların sınırları ait olduğu disiplinle 
sınırlandırılmamıştır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


