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4
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. Karayimcede İbrani alfabesi kullanılmıştır. Aynı 
zamanda Karayimce, Slavcanın ve İbranicenin 
yoğun etkisinde kalmıştır. Bu yüzden söz dizi-
minde diğer Türk dillerinde görülmeyen değişim-
ler söz konusudur. Söz diziminde değişim görü-
len başka bir Türk dili ise Gagavuzcadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

2. Ramsedt’in iki öğrencisi Altay dilleri teorisi-
ni savunanlar arasında sivrilmiş durumdadır. 
Bunlardan N. Poppe yaptığı çalışmalar ve yeni 
ses denkliklerini sistemleştirmesiyle dikkat çe-
ker. Poppe, Altay dillerinin ses bilimini 1960’ta 
yayımlamıştır. Altay dilleri teorisi ile ilgili Talat 
Tekin’in (Altayistik, Grafiker Yay. s. 73-86), Os-
man Nedim Tuna’nın ve Ahmet Temir’in maka-
leleri önemlidir. Bunlar dışında daha güncel bir 
makale N. Demir – E. Yılmaz tarafından Türkler 
Ansiklopedisi’nde neşrolunmuştur: C. I, 394-
402, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Argu dilinin devamı olan Türk dili Halaççadır. 
Halaççada diğer Türk dillerine göre daha eskicil 
nitelikler görülür.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Kül Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünden alınan sa-
tırlarda yan cümle bağlacına (tiyin), birden çok 
yükleme ekine (kaganıg, katunug), iyelik eki 
almayan isim tamlamasına (Türk bodun = Türk 
halkı) ve öğrenilen geçmiş zaman (kötürmiş) ile 
zar-fiil ekine (yügerü, tutup) yer verilmiştir. Cüm-
ledeki bütün sözcükler tür ismi değildir, özel 
isimler de kullanılmıştır. Asıl metinde özel isimle-
ri belirtmek için hususi bir işaret kullanılmadığın-
dan buradaki İlteriş ve İlbilge özel isimleri büyük 
harfle başlatılmamıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. İki Yıltız Nom ve Huastvanift adlı eserler Mani 
edebiyatına aittir. Maitrisimit, Sekiz Yükmek ve 
Altun Yaruk ise Budist edebiyatının ürünleri ara-
sında yer alır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. Beyit bu hâliyle Kutadgu Bilig’de yer almaktadır. 
Aruzun feûlün feûlün feûlün feûl kalıbıyla ya-
zılmıştır. Beyit hâlinde olduğuna göre mensur 
parçadan alınmış olamaz (A), bütün sözcükler 
Türkçedir (C), “bolsa” ve “sewülse” kelimelerinin 
olması Orhun Türkçesinden olmadığını gösterir 
(D), Orhun Türkçesinden alınmış olsaydı “bol-
sar” ve “sebin-” şeklinde kullanılırdı. Bu hâliyle 
beyit 15. yüzyıla ait olamaz.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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7. Parçada sözü edilen eser Rabgûzî’ye ait olup 
Tok Buga’ya sunulmuştur. Eserin adı Kısasü’l-
Enbiyâ’dır. A ve B seçeneklerindeki eserlerin 
müellifleri doğru gösterilmiştir. C’deki eser Kıp-
çak sahasına ait olup tercüme bir eserdir, mü-
tercimi bilinmemektedir. E’deki eser de Harezm 
sahasına ait olup mensurdur, müellifi bilinme-
mektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. Yuvarlaklaşma, düz geniş ya da dar ünlünün yu-
varlak ünlüye dönüşmesidir. Salkım, ündemek, 
iv ve semiz kelimelerinde yuvarlaklaşma yoktur. 
Töpü ise ‘tepe’den töpü’ye dönüşmüştür. Dola-
yısıyla düz ünlüler yuvarlak olmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. Bu rubaide Oğuzca özellikler değil, Çağatayca 
özellikler mevcuttur. Söz konusu rubai Şâhî’ye 
aittir. Bu şair pek çok Çağatayca kaynakta 
geçmez. J. Eckmann tarafından bulunup bilim 
dünyasına tanıtılmıştır. Fakat şiirleri Çağatayca 
hususiyet gösterir. Bu dörtlükte bütün mısralar 
uyaklıdır, bu yüzden rubai-i musarra olarak bi-
linir, dörtlükte üç dilden de kelimeler bulunmak-
tadır. Çağatay Türkçesinin özelliği olarak zamir 
n’si kullanılmamıştır. Rubai olduğu için doğal 
olarak aruzla yazılmıştır (mefûlü mefâilü mefâîlü 
feûl).

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Beyitlerde Eski Anadolu Türkçesi özellikleri 
mevcuttur. Bunu şunlardan anlamak mümkün-
dür: bol- eylemi yerine ol- eylemi kullanılmış, ke-
lime sonlarındaki -g konsonantı tamamen düş-
müş, yuvarlaklaşma bariz şekilde yaygınlaşmış, 
ablatif (ayrılma) eki -dan olarak kullanılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. “içinde” kelimesinde -i eki üçüncü tekil iyelik eki 
görevinde, -n-  zamir n’si, -de ise bulunma eki 
olarak kullanılmıştır. “kadaş-ı” kelimesindeki -ı 
eki de yine iyelik eki görevindedir. Bu cümledeki 
üçüncü ve dördüncü kelimelerde iyelik eki göre-
vinde sözcük kullanılmamıştır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. Eski Anadolu Türkçesinde söz başı “t-” ünsüzle-
rinin ötümlüleşip “d-” ye dönüşmesi bütün söz-
cükler için geçerli değildir. Mesela çok eskiden 
beri kullanılan “taşra” kelimesinde herhangi bir 
tonlulaşma (ötümlüleşme) yoktur. Zira bu söz-
cük bugün de ölçünlü dilde kullanılmaktadır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. Arap alfabesi zengin ünsüz çeşitliliğine rağmen 
ünlüleri göstermede yetersizdir. Köktürk (Runik), 
Uygur ve Mani alfabesi de bazı ünlüleri göster-
mede zayıf kalmaktadır. Ama Brahmi alfabesi 
dar yuvarlak ünlüleri göstermede bizlere kolaylık 
sağlamaktadır. Aynı şekilde Brahmi alfabesinde 
kapalı e (é) de gösterilebilmektedir. Brahmi alfa-
besine bu çeşitlilikleri gösterme yönüyle sadece 
Tibet alfabesi benzer. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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14. Seçeneklerdeki kirpik > kiprik (kırp- eyleminden 
türemiştir), ileri > ireli, kibrit > kirbit ve yanlış > 
yalnış (yanıl- eyleminden türemiştir) şeklinde 
gösterebileceğimiz metatez örneklerinin hepsi 
de günümüz imlasına uygundur. Oysa B se-
çeneğinde bulunan “karşı” kelimesinde durum 
farklıdır. Bu kelime “kıyı, kenar, yan” anlamları-
na gelen “kaş” kelimesine yön gösterme eki olan 
-ru getirilerek oluşturulmuştur. Bazı metinlerde 
“kaşru” olarak görünmesi bu durumu ispatlar. 
Kelimenin asıl şekli zamanla unutulmuş ve me-
tatezli biçimini yaygınlık kazanmıştır. Bu konuda 
Prof. Dr. Günay Karaağaç’ın “Eski Metatez Ör-
nekleri” adlı makalesine bakılmalıdır. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

15. Eski Anadolu Türkçesi Oğuz Türkçesinin bir ko-
ludur. Bu dönem, adı üzerinde Anadolu’da 13. 
yüzyılda başlar. Dolayısıyla Eski Türkçenin de-
vamı olamaz. Eski Türkçenin ne zaman sona 
erdiği araştırmacılar arasında bir tartışma ko-
nusudur. Bazılarına göre Karahanlı Türkçesiyle 
birlikte Eski Türkçesi sona ermiş, Orta Türkçe 
başlamıştır. Daha çok yeni nesil diyebileceği-
miz araştırmacılar ise 13. yüzyılı Eski Türkçenin 
sona erişi, Orta Türkçenin ise başlayışı kabul 
eder. Diğer seçeneklerde dile getirilen yargılar 
Eski Türkçe Dönemi’ne aittir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

16. “Barduk yirte edgüg ol erinç.” cümlesinde “yirte” 
kelimesi bulunma eki içerir. Diğer seçeneklerde 
ya yön gösterme ya da yaklaşma eki bulunmak-
tadır: B’de “kurıgaru”, C’de “ilgerü” kelimeleri 
yön gösterme eki alırken D’de “ödiƞge” ve E’de 
“kapıgka” kelimeleri yaklaşma eki içerir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Bu cümledeki altı çizili kelimelerden 4.sü (oru-
nıntın) çekimli fiil değildir, ayrılma eki (-dın) al-
mış bir isimdir. «Orun» kelimesi «yer, mekan, 
makam» demektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

18. A’daki eser tek nüshaya sahip olup Arap alfabe-
siyle yazılmıştır. B’deki eser Uygur alfabesiyle 
yazılmış ise de İslamiyet’in etkili olmadığı bir 
dönemde ve coğrafyada ortaya konmuştur. C 
ve E’deki eserler Arap alfabesiyle ve İslamiyet’in 
kabulünden sonra yazılmıştır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

19. Türkiyat Enstitüsü, Fuat Köprülü tarafından ku-
rulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

20. Malinowski, Franz Boas, Margerat ve Mellville 
Herkovits, Ruth Bebedict Antropolojik Yöntem’in; 
Milman Parry ve Albert Bates Lord Sözlü Kom-
pozisyon Teorisi’nin; Alan Dundes, Roger Abra-
hams, Dan-Ben Amos, Richard Bauman Perfor-
mans Yöntemi’nin; Eliot Smith, Friedrich Ratzel, 
Leo Frobenius Yayılma Kuramı’nın en önemli 
temsilcileridir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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21. Beyaz perdeye “ayna” adı verilir. Diğer cümleler-
de verilen bilgiler doğrudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

22. Boratav CHP yönetiminin 1947’de TBMM’de 
aldığı karar ile DTCF’deki Türk Halk Edebiyatı 
Kürsüsü’nü lağvetmesiyle üniversiteden ayrıl-
mak zorunda kaldı. Onun Türk folklor çalışma-
larının tarihine ışık tutan “Les travauxde folklore 
turcs” adlı uzun makalesi Türk folklor çalışmaları 
tarihini değerlendiren ilk ve önemli yazılardan bi-
ridir. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, 100 Soru-
da Türk Folkloru diğer önemli kitaplarındandır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

23. 19.yüzyılın taşlamalarıyla ünlü aşık edebiyatı 
temsilcisi Seyrani’dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

24. Aruzun müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün 
müstef’ilâtün ya da müstef’ilâtün müstef’ilâtün 
kalıbıyla yazılan murabbaya vezn-i ahar denir. 
Uyak dizilişi murabba gibidir. Dize sonunun ya-
nında iç uyak da vardır. Dörtlüklerdeki dizeler 
ikinci müstef’ilâtün’den başlayarak birbirine zin-
cirleme bağlıdır. Her müstef’ilâtün sütun hâlinde 
yukarıdan aşağıya okunduğunda sütun sayısın-
daki söz öbekleri ile dize sayısındaki söz öbek-
leri aynı olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

25. Yaradılış Destanı, XIX. yüzyılda Prof. W. Radloff 
tarafından derlenmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

26. Mâni, yedi heceli ve dört mısradan oluşan, 
“aaxa” şeklinde kafiyelenen bir nazım biçimidir. 
Geçmişte, kına geceleri, düğün, pınar başı gibi 
mekânlarda yoğunlaşan genç kız ve erkeklerin 
birbirlerini görüp beğenmeleri ve bunu birbirleri-
ne attıkları mânilerle dışa vurmaları geleneksel 
olarak kabul edilmiş bir davranış tarzıydı. Bu tür 
mâniler birbirine ilgi duyan genç kız ve erkek ta-
rafından meydana getirilirdi.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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27. Öncüldeki dörtlük Bayburtlu Zihni’ye ait bir koş-
madan alınmıştır. Birinci ve üçüncü dizede redif 
kullanılmıştır. İkinci ve dördüncü dizede “-ı” sesi 
redif, “-ağ” sesleri tam kafiyedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

28. Dinî-tasavvufi âşıklardan Yunus Emre gibilerinin 
karşısında yaşama zeminlerini kaybeden, deği-
şen toplumsal yapıya ayak uydurup değişeme-
yen ve eski dünya görüşünün ve kültürel tarzın 
temsilcisi gibi görülüp âdeta “çağ dışı” damgası 
yiyen ozan-baksılık geleneği asıl öldürücü dar-
beyi XVI. yüzyıl sonlarında kahvehane merkezli 
olarak ortaya çıkan âşık tarzı edebiyat gelene-
ğinden yiyecektir. Kahvehanelerin XVI. yüzyılın 
yarısından itibaren din dışı ve sadece sohbet 
edilip eğlenilen, sosyalleşen bir sosyal kurum 
olarak ortaya çıkması kültürümüzde son derece 
önemli değişikliklere yol açmıştır. Bunlardan biri 
de dinî-tasavvufi âşık edebiyatından etkilenen 
ama onlar gibi insanları irşat edip din namına 
nasihat etmekten çok insanları sanatlarıyla eğ-
lendirip hoşça vakit geçirmelerini sağlamak iste-
yen, din dışı karaktere sahip âşık tarzı edebiyat 
geleneğidir. Bu yeni sözlü edebiyat geleneği 
ozan-baksı geleneğinin sığındığı son işlev olan 
eğlendirmeyi de elinden alınca, ozan-baksı ede-
biyat geleneği işlevsizleşerek ortadan kalkar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

29. Kurban edilen bir kuzuyu diriltme kerameti Hacı 
Bayram Veli’ye atfedilen kerametler arasında 
yer almaktadır. Diğer seçeneklerdeki yargılar 
Dede Korkut ile ilgilidir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

30. Teyze, yardımseverliğin değil masallarda kötülü-
ğün sembolüdür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

31. Eski Türk edebiyatının belirgin özelliklerinden 
biri de mazmunun edebî bir hüner telakki edil-
mesidir. Diğer kelimelerin anlamlarına gelince 
manzum nazm suretindeki eser için kullanılır. 
Memduh kasidede övülen kişidir, matla kaside 
ve gazelde kafiyeli olan ilk beyit için söylenir. 
Mübalağa ise bir şeyi olduğundan çok daha aşırı 
bir şekilde söylemektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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32. Tardiye muhammeslerin özel bir biçimi olup 
mefûlü mefâilün feûlün kalıbıyla söylenir. İlk 
bent dâhil beşinci dizelerin kendi arasında kafi-
yeli olması tardiyelerin en önemli özelliğidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

33. İsmet, Hüsn’ün dadısıdır. Gayret ise Aşk’ın la-
lasıdır. Bu iki kelimenin yer değiştirmesi gerek-
mektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

34. Hamdullah Hamdi, Anadolu sahası Türk ede-
biyatında ilk hamse sahibi şair olarak kabul 
edilmektedir. Hamse külliyatı arasında Hüsrev 
ü Şîrîn bulunmaz. Diğer seçeneklerde verilen-
ler Hamdi’nin mesnevi türünde eserleridir. Bu 
dört mesnevisi dışında hamse içerisinde Mevlid 
adında bir eseri daha vardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

35. Verilen beyitler müstezat nazım biçimine aittir. 
Müstezatta genelde uzun dizeler mefûlü mefâîlü 
mefâîlü feûlün kalıbıyla yazılır. Kısa dizelerde 
ise bu veznin ilk ve son cüzleri kullanılır: mefûlü 
feûlün. Şiirde Çağatay sahasının özellikleri gö-
rülmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

36. Bir edebî tür olarak dariye; köşkleri, sarayları 
anlatan şiirlere denir. Diğer seçenekler dinî - ta-
savvufi içeriğe sahip türlerden oluşmaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

37. 16. yüzyıl tezkireleri ile 17. yüzyıl tezkireleri ara-
sındaki belirgin fark biyografik bilginin verilme-
sinde ortaya çıkar. 16. yüzyılda biyografik bilgi 
fazla, şiir örnekleri azdır. 17. yüzyılda ise biyog-
rafik bilgi son derece sınırlı, şiir örnekleri ise 150 
beyti aşacak kadar geniştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

38. Beyitte “miskin” kelimeleri cinaslı kullanılmıştır. 
Zira yazılışları aynı anlamlar farklıdır. Beyitte 
ayrıca hüsnü talil sanatı da vardır. Fakat cinas 
kadar belirgin değildir, ayrıca seçeneklerde de 
hüsnü talile yer verilmemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

39. Nazire mecmularının isimleri, derleyeni ve der-
lenme tarihleri şöyledir: Mecmuâtü’n-Nezâir, 
Ömer Mezîd (1436), 15. yüzyılda Derleyeni Bi-
linmeyen Bir Nazire Mecmuası, Câmiu’n-Nezâir, 
Eğridirli Hacı Kemal (1512), Mecmau’n-Nezâir, 
Edirneli Nazmi (1524), Pervane Bey Mecmuası, 
Pervane Bey (1560), Matâli’u’n-Nezâir, Budinli 
Hisâli, (1652), Nâili bir 17. yüzyıl şairi olduğuna 
göre bunlardan sadece Budinli Hisali’nin matla 
beyitlerden oluşan mecmuasında örnek beyitleri 
(matla beyitleri) bulunabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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40. Fuzûlî “İlimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir.” diye-
rek ilmin şiir için ne kadar önemli olduğunu ifade 
etmiştir. Söz konusu cümlesi Türkçe Divan’ın ön 
sözünde bulunmaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

41. Bu eserlerin tamamı mensurdur ve 14. yüzyıl-
da kaleme alınmıştır. Diğer seçeneklere bakıl-
dığında görülecektir ki içerikler farklıdır. Mesela 
Sîretü’n-Nebî dinî bir eserken Edviye-i Müfrede 
bir tıp kitabıdır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

 

42. Beyitlere dikkat edildiğinde insanların gözü ve 
kulağından hareketle kişilikleri tespit edilmeye 
çalışılmaktadır. Bu yüzden bu beyitler bir kıya-
fetname metninden alınmış olmalıdır. Beyitleri 
günümüz Türkçesine şöyle aktarabiliriz: 1. Gö-
zün karalığı zekâ belirtisidir. Gözü kızıl olan ce-
saretlidir. 2. Gözü mavi olanlarda edep olmaz, 
çakır gözlü olanlar yiğit olur. 3. Gözü iri olan kişi 
olgun olur. Küçük gözlü gevşek ve üşengeç olur. 
4. Kulağı, kedi kulağı gibi küçük olan o kadar 
hırsızdır ki fareyi unutturur. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

43. Soruda Ziya Paşa’ya ait eserlerden Riyanın En-
camı hece ile yazılmış Tartüffe (Moliere) çeviri-
si; Zafername, Terkib-i Bend ve Eş’ar-ı Ziya şiir 
türünde eserlerdir. Veraset-i Saltanat-ı Seniyye 
ise mektup türündedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

44. Namık Kemal’le ilgili A, B, D ve E seçeneklerin-
de verilen bilgiler doğrudur. C seçeneğinde ise 
şiirlerini didaktik düşünceyle yazdığından; on-
ların duygu, canlılık ve içtenlik yönünden zayıf 
olduğundan bahsedilmiştir. Aksine şairin üslubu 
canlı, sanat yönü güçlü ve dili samimidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

45. Seçeneklerde verilen Riyah-ı Leyal, Sefile, 
Ferda-yı Garam ve Hayal İçinde adlı eserler 
soru öncülünde tarif edilen Servet-i Fünun şiiri 
özelliklerini yansıtırlar. Yani bunlarda bedbinlik, 
hastalıklı aşklar, kaçıp gitme duygusu hâkimdir. 
Tevfik Fikret bilindiği gibi Sis şiirinde dönemin 
bu özelliklerini yansıtırken Rücu’da karamsarlık 
duygusundan sıyrılıp daha iyimser ve umutlu bir 
tutum sergiler.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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46. Mehmet Rauf’a ait A, B, C ve D seçeneklerinde 
verilen eserler tamamen Servetifünun edebiyatı-
nın özelliklerini taşırlar. Ferdî duygular, imkânsız 
aşklar ön plandadır. Yazarın yurtseverlik ve sos-
yal alandaki batılılaşma konusunu işlediği Halas 
adlı romanı bu özelliklerin dışında kalır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

47. Soru öncülünde bahsi geçen Kırpıntı ve Şeytan 
Diyor ki adlı eserlerin sahibi Fecriati Dönemi mi-
zah ve eleştiri yazarı Fazıl Ahmet Aykaç’tır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

48. Yahya Kemal Beyatlı “saf şiir” anlayışıyla ka-
leme aldığı eserlerinde kendisine konu olarak 
İstanbul’un güzelliklerini, Osmanlı tarihini, millî 
tarih fikrini, aşk ve ölümü seçerken tabiat tasvir-
lerine yer vermemiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

49. Soruda öncül olarak Jean Moreas ve 
Mallarme’den bahsedilmiş olması önemli bir ipu-
cudur. Sonrasında “varlığın dış görüntülerinin 
gizli anlamı” ifadesi sembolist akıma ait bir ifade 
olarak göze çarpmaktadır. Sembolizmde kapalı-
lık ve sembollere dayalı anlatım söz konusudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

50. Seçeneklerde verilen Ayşe Kulin romanların-
dan Güneşe Dön Yüzünü de Atatürk sevgisiy-
le dolu Emine adında bir genç kızın, Osmanlı 
geleneğiyle yetişmiş Atatürk’e düşman dedesi 
arasındaki ilişkiler, Füreya’da bir seramik sa-
natçısı olan Füreya’nın sanatıyla ilgili birçok ilki 
gerçekleştirmesi ve hayatı, Geniş Zamanlar’da 
birbirinden kültür ve hayata bakış olarak çok 
farklı olan Ayla ve Fatik adlı iki kadının yaşamı, 
Nefes Nefese’de son Osmanlı paşalarından Fa-
zıl Reşat Paşa’nın Sabiha ve Selva adındaki iki 
kızı üzerinden Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sıra-
sındaki durumu anlatılır. Soru öncülünde verilen 
özet ise Gece Sesleri romanına aittir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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51. Mehmet Kaplan, tarihçi Gustave Lanson’un 
edebî eserin teşekkülünde karakterden çok sos-
yal muhitin; tarih, ekonomik ve sosyal şartların 
etkisi olduğu esasına dayanan metodunu kulla-
nır. Kaplan’ın “ırk-çevre-zaman” olarak formüle 
ettiği bu tenkit yönteminde eserdeki bütün ayrın-
tıların yanı sıra sanatkârın cemiyet, tabiat ve in-
san karşısındaki duruşunu tespit etmek gerekir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

52. Parçada boş bırakılan yere Edebiyat Konuşma-
ları adlı eserden hareketle eleştirmen Suut Ke-
mal Yetkin getirilmelidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

53. B seçeneğindeki bilgiler ve örnek olarak verilen 
şiirler doğru değildir, çünkü verilen bilgiler Ce-
nap Şahabettin’e aittir. Cenap Şahabettin’e aittir. 
Servetifünun şiirinde “tabiat” temini en geniş an-
lamda işleyen şair Cenap Şahabettin’dir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

54. C seçeneğindeki cümleler Cemal Süreya’ya ait-
tir. İfadelere dikkat edilirse Cemal Süreya, halk 
deyişlerindeki kalıplaşmışlığın şiiri daralttığın-
dan bahsetmektedir. İkinci Yeni şiirinin folklora 
mesafeli durduğu ve Cemal Süreya’nın “Folklor 
Şiire Düşman” adlı bir yazısının olduğu bilgisi 
soruyu çözmek için gereklidir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

55. 1936 yılının son aylarında yani Garip kitabından 
5 yıl önce Melih Cevdet, Orhan Veli ve Oktay 
Rifat’ın şiirleri, Yaşar Nabi Nayır’ın sahibi olduğu 
Varlık dergisinde yayımlanan bu şiirler “Garip” 
döneminin aksine vezinli ve kafiyelidir. Genel 
bir değerlendirmeyle bu şiirlerde Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Mu-
hip Dıranas etkisinden söz etmek mümkündür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

56. Ziya Gökalp’in önemli şiirlerinden olan Turan; 
aruzla yazılmış, 7 Mart 1911’de Genç Kalemler 
dergisinde yayımlanmıştır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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57. Ahmet Haşim, şiirde açıklık olmaması gerekti-
ğini ifade eder. Ayrıca Haşim sadece şiir değil, 
gezi ve fıkra türlerinde de eser kaleme almıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

58. Parçada sözü edilen eser Ankara, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun  romanı olup önemli eserle-
ri arasında yer alır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

59. 3 eser de tiyatro türündedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

60. Soruda verilen şiirde oldukça kapalı bir dil, bol 
imge ve sürrealist bir anlatım göze çarpmakta-
dır. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen şairler 
şiirlerini bu anlayışa uygun yazarlar. E seçene-
ğindeki Ümit Yaşar Oğuzcan dil olarak sade, 
anlaşılır ve yalın bir anlatımı tercih etmiştir. Son 
derece açık ve anlaşılır şiirler kaleme almıştır. 
Attila İlhan sade, anlaşılır ve yalın bir anlatımı 
tercih etmiştir. Son derece açık ve anlaşılır şiirler 
kaleme almıştır. Attila İlhan ayrıca İkinci Yeni’ye 
karşı olmasına rağmen şiirlerinde bol imge kul-
lanmış, gerçeküstücü bir tavır sergilemiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

61. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen eserler dö-
nemin önemli eleştiri eserleridir. E seçeneğinde 
verilen eser, Yaşar Nabi Nayır’ın mülakat türün-
de yazdığı bir eserdir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

62. Sokakta Adam isimli eser Attila İlhan’a aittir ve 
İlhan Maviciler akımı içinde yer alır. Diğer eser-
ler ise Servetifünun Dönemi içinde değerlendi-
rilir. A seçeneğindeki eser Cenap Şahabettin’e, 
B seçeneğindeki eser Tevfik Fikret’e aittir. C se-
çeneğindeki eser Halid Ziya Uşaklıgil tarafından 
35 yaşında intihar eden oğlu Vedad Uşaklıgil’in  
ölümü üzerine yazılmıştır. D seçeneğindeki eser 
ise Hüseyin Cahit Yalçın’a aittir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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63. Masal, destan, hikâye olay çevresinden gelişen 
anlatmaya bağlı edebî metinlerdir. Karagöz ise 
olay çevresinde gelişen göstermeye bağlı edebî 
türler içindedir. Gezi yazısı ise öğretici metinler 
içinde yer alır, kişisel hayatı konu alan metinler-
dendir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

64. Test hazırlanırken (planlanırken) sırasıyla izle-
nen basamaklar şu şekildedir:

I. Testin amacının ve kapsamının belirlenmesi

II. Ölçülecek özelliklerin (davranışların) belir-
lenmesi

III. Belirtke tablosunun hazırlanması

IV. Kullanılacak soru (madde) türünün ve sayı-
sının belirlenmesi

V. Soruların yazılması (soru havuzunun oluş-
turulması)

VI. Soruların (maddelerin) gözden geçirilmesi 
(redaksiyonu) ve seçilmesi

VII. Soruların çoğaltmaya hazırlanması

VIII. Uygulama

IX. Puanlama

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

65. Örnek metin parçası Ziya Gökalp’in Turan man-
zumesidir. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda 
daha çok duygu, düşünce ve hayaller anlatılır. 
Anlatımda, üzüntü, sevinç, heyecan, taşkınlık 
gibi temaların coşkulu bir şekilde ifade edilir. 
Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şi-
irde kullanılır. Emredici anlatımda emir ve öneri 
anlamı taşıyan ifadelere yer verilir. Öğretici an-
latımda açıklama, bilgi verme amacı vardır ve 
nesnel bir tavır sergilenir. Kanıtlayıcı anlatımda 
konu öncelikle açıklanır daha sonra belgelerle 
ve varsa gözlem sonuçlarıyla görüş destekle-
nir. Mizahi anlatımda toplum ve kişilerin eksik, 
kusurlu ve aksak davranışları mizahi anlatımla 
eleştirilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

66. Nurullah Ataç izlenimci eleştirmenler arasında 
yer alır. Bu anlayışta eleştirmen eser karşısında 
beğenisine, duygu ve düşünce dünyasına göre 
tavır alır. Genel eleştiri ilkelerinin değil, kişisel 
zevklerin ön plana çıktığı eleştiri anlayışıdır. 
Akademik eleştiride sanatsal bir kaygı güdül-
mez, bu çalışmalarda bilimin verilerinden yarar-
lanılır. Amaç yapıtı eleştirmek değil, incelemek 
ve çözümlemektir. Bu nedenle eleştirel yargılar-
dan, değerlendirmelerden olabildiğince kaçınılır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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67. Ağrı Dağı Efsanesi isimli eser Yaşar Kemal’e ait-
tir. Sanatçı, eserlerinde Anadolu insanının haya-
tını, çektikleri sıkıntıları destansı bir üslupla ele 
alır. Bir ders saati 45 dakikadır ve filmin süresi 
çok daha uzundur. Raci Öğretmen ya filmden 
kesitler sunmalı, tamamını izletmemeli ya da bu 
uygulama için ayırdığı ders saatini artırmalıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

68. Tanzimat Dönemi romanları genel olarak med-
dah tarzı bir anlatımla yazılmıştır. Yazar roman 
kahramanları arasında taraf tutar, kahramana 
doğrudan kızar, okuyucuyu yönlendirici açıkla-
malar yapar. Tüm bunlar romanı teknik açıdan 
kusurlu kılar. Diğer seçeneklerdeki açıklamalar 
Tanzimat Dönemi romanı için uygun açıklama-
lardır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

69. Safahat’ın Hakkın Sesleri isimli bölümde çeşitli 
ayet ve hadislerin tefsiri, siyasi ve sosyal konu-
lu şiirler yer almaktadır. Balkan Savaşı’nın yol 
açtığı olumsuzluklarla ilgili şiirler de buradadır. 
Çanakkale Şehitlerine isimli şiir Safahat’ın Asım 
bölümünde yer alır. Asım, Türk gençliğinin sem-
bolüdür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

70. Öğrencilerle sorumlulukları paylaşması, etkinlik-
leri öğrencilerle planlaması Tuğrul Bey’in demok-
ratik öğretmen tipine sahip olduğunu göster-
mektedir. Destekçi öğretmen tipinde öğrenciler 
öğretmen tarafından değer yargıları, çalışma 
azimleri, geçmiş sınıflardaki durumları ve bek-
lentileri göz önünde bulundurularak desteklenir. 
Sadece çalışmak isteyenler ve idealist olarak 
görülen öğrenciler desteklenir. Serbest öğret-
men kendisine laf getirmemesi şartıyla öğrenci-
lerini kendi istekleri doğrultusunda serbest bıra-
kır. Öğretmen, kendisinden yardım istendiğinde 
ve sorulduğunda tavsiyede bulunur. Koruyucu 
öğretmen sınıfta bulunan öğrencileri korumaya 
çalışır. Öğretmenin önceliği öğrencilerin kendile-
rini iyi, güvende ve rahat hissetmesidir. Otoriter 
öğretmen güce dayanan ilke ve kuralların uygu-
lar, ceza sistemini etkili olarak kullanır. Sınıftaki 
öğrencilerin görüşlerini almaz, öğrencilerin nasıl 
etkileneceklerini önemsemez.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

71. Bloom taksonomisinin bilişsel alan basamak-
larını incelediğimizde bilgi, bilgilerin olduğu 
gibi hatırlandığı basamaktır. Kavrama, bilgile-
rin yorumlanarak farklı şekillerde ifade edildiği 
basamaktır. Uygulama, bilgilerin uygulanması, 
hayata geçirilmesi, tatbik edilmesi aşamasıdır. 
Analiz; bilgilerin ayrıştırılması, sınıflandırılması, 
karşılaştırılması gibi yetenekleri içerir. Sentez, 
bilgilerin kullanımıyla özgün ve yeni bir ürün 
ortaya koymayı gerektirir. Değerlendirme; ölçüt-
lere göre; eleştirme, değerlendirme ve yargıla-
mayı gerektirir. Bilgilerden yola çıkarak numara-
lanmış kazanımlar değerlendirildiğinde sırasıyla 
kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme basa-
maklarının kullanılmış olduğu görülecektir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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72. Beyin fırtınası; bireylerin yaratıcı düşünceleri-
ni harekete geçirerek çok sayıda fikri, bir grup 
insandan kısa sürede toplamak olarak ifade 
edilir. Bu bilgiye göre soru öncülü incelendiğin-
de öğrencilerinden farklı fikirler ve alternatifler 
üretmelerini isteyen bir öğretmenin bu teknikten 
yararlanması uygun olur. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

73. Verilen açıklamaya göre bu sınıflandırma şablo-
nunda yer alacak farklı tür anıdır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

74. Bloom taksonomisine göre bilgileri olduğu gibi 
hatırlamayı gerektiren basamak bilgi basamağı-
dır. Bu sebeple taksonomiye göre sorulan soru 
bilgi basamağındadır. Verilen eserler tür bakı-
mından incelendiğinde ise A, B, D ve E seçe-
neklerinde verilen eserlerin şiir C seçeneğinde 
verilen eserin ise deneme türünde yazılmış ol-
duğu görülecektir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

75. Verilen şiir, Cumhuriyet Dönemi İkinci Yeni şiir 
anlayışıyla yazılmış bir Edip Cansever şiiridir. 
Bu sebeple şiiri “serbest ölçü ile yazılmış Cum-
huriyet Dönemi metinleri” kapsamında değer-
lendirebiliriz. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


