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

5
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. Dede Korkut Hikâyeleri’nin Türk edebiyatı için 
önemini en güzel şekilde ortaya koyan bu cümle 
Fuat Köprülü’ye aittir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. C seçeneği dışındaki diller bitişken dillerdir, C’de 
yer alan Fransızca ise çekimli bir dildir. Zira Hint-
Avrupa dilleri arasında yer alır. Diğer seçenekler 
ise tamamen Altay dillerine aittir. Bunların yapısı 
aynıdır, hepsi de bitişkendir yani sondan ekle-
melidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3. Türk dilleri arasında en çok konuşuru olan Türki-
ye Türkçesidir. Türkiye Türkçesi Türkiye dışında 
Irak, Suriye, Mısır, Almanya ve Amerika gibi pek 
çok ülkede Türk vatandaşlarınca konuşulmakta-
dır. Bu sayı yaklaşık 90 milyon civarındadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

4. Kurban kelimesi Arapçadır fakat tesadüfen bü-
yük ünlü uyumuna uyar. Burada “inanmak” ke-
limesine dikkat edilmelidir çünkü büyük ünlü 
uymayan değil, uyan sözcük sorulmaktadır. Bu 
yüzden cevap “inanmak” olamaz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. Evvela soru kökü doğru okunmalıdır. Bu tarz 
soruların yüklemi genellikle «söylenemez, ula-
şılamaz, değildir» gibi olumsuz yargılar içerdiği 
için sorunun cevabı gözden kaçabilmektedir. Bu 
parçada I, III ve IV. cümlerdeki yargılara ulaşı-
labilir. «kelti» çekimli eylemlerdir. «başıŋa tegi» 
sözü yaklaşma eki ve son takı içerir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. Verilen kelimelerden “çeşit” kelimesi ötümsüz 
kelimeleri içerir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Gülistan Tercümesi, Kıpçak sahasına ait men-
sur bir eser olup Sadi’nin Gülistân eserinin ilk 
tercümesidir. A seçeneğinde verilen Karahanlı 
sahasına; B, C ve D seçeneklerinde verilenler 
ise Harezm sahasına ait eserlerdir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Uygur alfabesi geniş bir sahada kullanılmıştır. 
Bu saha Çağatay edebiyatına kadar uzanır. Ça-
ğatay şairlerinden Sekkakî ve Mevlânâ Lutfî’nin 
bazı şiirleri Uygur alfabesiyle yazılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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9. Cümledeki “evliyâ” kelimesi zaten çoğul bir keli-
medir (tekil = velî). Buna rağmen üzerine ayrıca 
Türkçe çokluk eki getirilmiştir. A’da çokluk eki 
almış kelime bulunulmaktadır. B’deki “sultânlar” 
kelimesine aldanılmamalıdır. Zira zaten tekil ya-
pıdaki (sultân) kelimeye çokluk eki gelmiştir. Bu 
kelimenin çoğulu “selâtîn”dir. D’deki “çeşmân” 
Farsça çoğul kelimedir fakat üzerine çokluk eki 
gelmemiştir. Aynı durum E’deki ihtilâfât kelime-
sinde de vardır. E’deki “nisbetler” kelimesinde 
ise tekil yapıdaki Arapça kelimeye Türkçe çokluk 
eki getirilmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Bu beyitte aruzun en çok kullanılan kalıbı olan 
Fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbı kullanılmıştır. 7 
tane Türkçe, 5 tane Arapça kelime kullanılmıştır. 
Yani Türkçe kelime sayısı çoktur. “ola” ve “kala” 
kelimelerinde istek kipi ekine yer verilmiştir. “ola” 
ve “kendü” kelimelerinden Oğuzca özellik gös-
terdiği belli olmaktadır. Gayrı kelimesinde iyelik, 
hayâli kelimesinde belirtme eki vardır. Hayâli 
kelimesindeki belirtme eki “terk ede” eylemine 
sorulan “neyi, kimi” sorularının cevabıyla ortaya 
çıkar. Fakat gayrı kelimesindeki -ı ekini yükleme 
durumu ile karıştırabiliriz. Bunun püf noktası en 
yakın eyleme bakmaktır. Eylem (gide) geçişsiz 
olduğuna göre gayrı kelimesindeki -ı yükleme 
(akuzatif) eki olamaz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

11. Bu beyitte sadece bir adet sıfat-fiil (içen) kulla-
nılmıştır. Yani A seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Be-
lirtme (hayâtı), iyelik kökenli şahıs eki (emsek), 
hikâye eki (ölmezdük) ve isimden isim yapma 
eki (günlü) bu beyitte bulunmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

12. -sar / -ser eki Orhun Türkçesinde zar-ffiil eki ola-
rak kullanılmış, Uygur sahasında şart kipi görevi 
üstlenmiş ve aynı sahada şahıs zamiri kökenli 
şahıs ekleriyle çekimlenmiştir. Karahanlı Türk-
çesinde bu ekin sondaki ünsüzü (r) düşmüş yani 
-sa, -se olmuştur. Harezm Türkçesinde -sa / -se 
olarak kullanılmış ve şahıs eklerini iyelik kökenli 
şahıs eklerinden almaya başlamıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. Dede Korkut Hikâyeleri’nden alınan parçada 
“atın”, “kendin” ve “hünerin” kelimelerinde 3. tek-
lik iyelik ekinden sonra kullanılan “-n” belirtme 
eki vardır (A). “ögdi > övdi > övdü” şeklinde bir 
gelişme söz konusudur. Dolayısıyla ön damak 
ünsüzü tıpkı “gügercin > güvercin” kelimesinde 
olduğu gibi diş-dudak ünsüzüne gelişecektir (B). 
Parçadaki “kurarıdı” ve “atarıdı” kelimelerin-
de birleşik zamanlı fiil çekimi kullanılmıştır (C). 
Parçada bazı kelimelerin düzlük-yuvarlık uyu-
muna aykırı kullanıldığı dikkat çekiyor. “Salur”, 
“beglerüŋ”, “kanlu” ve “yöriyiş” kelimeleri buna 
örnek gösterilebilir (E). Parçada kişi zamiri üze-
rinde bulunan yaklaşma hâli ekine (-a / -e) yer 
verilmemiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn adlı eser fıkıhla ilgili 
olup Arapçadan tercümedir. Dolayısıyla sözlükle 
alakası yoktur. A ve E’de verilenler Kıpçak sa-
hasına ait eserler iken C ve D seçeneklerinde 
verilenler Harezm sahasına ait sözlüklerdir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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15. Eski Anadolu Türkçesinde ve devamında (Os-
manlı Türkçesi) -dur şeklinde gördüğümüz ek, 
“turur” kelimesinin -ur ekini atmasıyla ortaya çık-
mıştır. Diğer eklerde böyle bir durum söz konusu 
değildir. Bu sorunun benzeri 2015 ÖABT’de so-
rulmuştur. Konuya ilişkin A. Bican Ercilasun’un 
şu makalesinin okunmasında fayda vardır: Ah-
met Bican Ercilasun, Türk Dilinde Ek-Ses İlişki-
si. Makaleye internet üzerinden ulaşılabilir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

16. Zira A’da “istiklal” kelimesi özneyi, diğer kelime-
ler ise bir öbek halinde yüklemi oluşturmaktadır. 
B’de cümle dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - 
yüklemden, C’deki cümle özne - yüklem - dolaylı 
tümleç - zarf tümlecinden, D’de özne - yüklem 
- zarf tümlecinden, E’deki cümle ise zarf tümleci 
- yüklem - dolaylı tümleçten oluşmaktadır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Ramstedt, Ural ve Altay dillerinin akraba olma-
dığını ispatlamıştır. Ayrıca Ramstedt karşılaştır-
malı Altay dilleri teorisinin kurucusudur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

18. Sözü edilen eser Yunus Emre’ye ait olan 
Risâletü’n-Nushiyye’dir. Garib-name geniş hac-
miyle illa ki kendinden söz ettirmeliydi. Vesiletü’n-
Necât mevlit türünde olduğundan, eğer doğru 
cevap olsaydı bu yönüne işaret edilirdi. Felek-
name Farsça bir eser olup Gülşehrî’ye aittir. 
Çarh-name ise Ahmed Fakîh’e ait bir kasidedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

19. Bu kurama göre bazı toplumlar kültür ve uygar-
lık oluşturmada çok ileri gitmiş, bazıları tarihin ilk 
dönemlerindeki yaşam tarzına benzer bir tarza 
sahip olmuş ve bazıları ise bu ikisi arasında kal-
mıştır. Dede Korkut Kitabı içindeki bazı bölüm-
ler “Kam Püre oğlu Bamsı Beyrek ve Basat’ın 
Tepegöz’ü Öldürmesi” hikâyesi ile Yunan des-
tanı İlyada’nın bazı bölümleri arasında benzer-
likler hatta birbiriyle tamamen örtüşen kısımlar 
vardır. “Bu tür benzerlik sorunları belli bir ilişki 
sonucu ortaya çıkmıştır.” teziyle açıklanamayan 
bu durum karşısında gelişme kuramcıları insan 
ruhunun her yerde bir ve aynı olması sonucu 
benzer şeyler yaratabileceği tezini savunulur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

20. “Bitiş bölümü çok kısadır. Konu bitirilince Haci-
vat Karagöz’e “Yıktın perdeyi eyledin viran / Va-
rayım sahibine haber vereyim heman” diyerek 
oyunun bittiğini haber verir. Görüntüler perde-
den çekilir. Oyun sonunda çengi gelir müzik eş-
liğinde oynar.” Giriş bölümünde sahneye, seyir-
ciye göre perdenin sol tarafından Hacivat semai 
okuyarak gelir. Semai bitince perde gazeli okur. 
Karagözü perdeye davet eder. Karagöz perdeye 
gelir. Muhaverede, Karagöz ile Hacivat arasın-
da geçen birbirlerine bilmece sordukları ve bir 
olayın ya da bir rüyanın gerçek bir olay gibi an-
latıldığı bölümdür. Muhaverenin bitişinden sonra 
esas oyun (fasıl) başlar. Konunun akışına göre 
uygun şekilde çeşitli tipler gelerek oyunu oluştu-
rur ve sonuca vardırırlar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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21. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bö-
lümünü kurarak ve Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsünü geliştirerek Türkiye’de halk bilimi 
ve halk edebiyatı alanlarının kurumsallaşmasın-
da da büyük emeği olan Prof. Dr. Şükrü Elçin 
30 Ekim 2008 tarihinde vefat etmiştir. Gevherî 
Divanı/İnceleme, Metin, Dizin, Bibliyografya 
(1984), Gevherî (1987), Âşık Ömer (1987) baş-
lıca eserleridir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

22. Marifet-name, 1756’da Erzurumlu İbrahim Hakkı 
tarafından kaleme alınmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

23. Selis fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün kalıbıyla 
yazılan yapıca gazellere benzeyen şiirlerdir. Mu-
sammat olanları da vardır. Uyak düzeni divan-
daki gibidir. Gazel biçimindeki semaînin dizeleri 
mefâîlün mefâîlün kalıbıyla ek dize ile sürdürü-
lürse ayaklı semai ya da yedekli semai denilen 
divan edebiyatındaki müstezad-ı südâsiyenin 
aynı olan müstezatlar oluşur. Uyak dizilişi divan-
daki gibidir. Farklı bir ezgiye sahiptir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

24. Milletlerarası Masal Katoloğu’nda (antti Aarne 
ve Stith Thompson, The Types of the Folktale, 
yeni basım Helsinki 1964) masallar şu ana çeşit-
lere ayrılmıştır: Hayvan masalları; asıl masallar, 
olağanüstü masallar, gerçekçi masallar; güldü-
rücü hikâyeler, nükteli fıkralar, yalanlamalar, zin-
cirlemeli masallar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

25. Dikkat edilirse “dedim” kelimesi redif, “yar” keli-
mesi ise üç mısrada da farklı anlamdadır, yani 
cinaslıdır. Bu nedenle tecnis koşmaya örnek ve-
rilmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

26. Kurt motifi Türk destanlarından en çok görülen 
motiflerden biridir. Hayvan ana ve hayvan ata 
kültüne bağlı olarak ortaya çıkan bir motiftir. 
Göktürk destanlarında hayvan ana, Uygur des-
tanlarında hayvan atadır. Ergenekon ve Oğuz 
Kağan destanlarında ise yol göstericidir. Şaman 
davul ve kıyafetlerinde de kurt figürlerine rast-
lanır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

27. Hz.Muhammed(sav)in başının üzerinde bir bö-
lük bulutun bulunması ve  onu takip etmesi pey-
gamber mucizelerinden olduğu için şiirin türü 
Mucizat-ı Nebi’dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

28. Radloff’un derlediği Yaradılış Destanı’nda Tanrı, 
“Kara Han” olarak isimlendirilirken Verbitsky’nin 
derlediği Yaradılış Destanı’nda Tanrı, “Ülgen” 
olarak isimlendirilir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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29. Yuğ, eski Türklerde ölen kişinin ardından düzen-
lenen cenaze merasimlerinin genel adıdır. Bu 
kelimenin geçtiği ilk kaynakların başında Orhun 
Kitabeleri gelir. Burada Kültigin öldüğünde onun 
için bir yuğ töreninin düzenlendiğinden bahse-
dilmektedir. Kitabelerde verilen bilgilerden ha-
reketle yuğ törenlerinde “yuğcu” ve “sıgıtçı” de-
nilen ağıtçıların bulunduğunu, törene gelenlerin 
yanlarında altın, gümüş, misk ve kurbanlık hay-
van getirdiklerini, katılımcıların saçlarını kesip 
yüzlerini çizdiklerini ve ölen kişi için balbalların 
dikildiğini öğreniyoruz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

30. Kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık özel-
liğine sahip, çoğu zaman olağanüstülüklere yer 
veren, belirli bir üsluba ve şekle bağlı olmayan, 
kaynaklarını genellikle geçmişin derinliklerinden 
alan kısa, yalın, ağızdan ağıza aktarılan ortak 
(anonim) halk anlatılarıdır. Bunlarda doğa üstü 
olaylara çokça yer verilir. Bu parçada da bir ina-
nış ve bu inanışa bağlı olarak bir doğa üstü ola-
ya yer verilmiştir. Bu da bu metnin bir efsaneye 
ait olduğunu gösterir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

31. Ahmed-i Dâi’ye ait olan Vasiyet-i Nuşirevan ço-
cuklar muhatap alınarak yazılmıştır. Adaleti ile 
ün salmış olan Nuşirevan, oğlu Hürmüz’e nasi-
hatlarda bulunur. Diğer mesnevilerin muhatabı 
çocuklar değildir. B dışındaki mesnevilerin şair-
leri sırasıyla şöyledir: Âşık Paşa, Nâbi, Ahmedî 
Şemseddin Sivasi

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

32. Beyit Yahya Bey’e ait olup “Meclisin en aşağı-
sını yüksek bir mesken tasavvur et, duman gibi 
kendini yükseltme” anlamına gelmektedir. Dola-
yısıyla beyit, kişiye mütevazı olmayı öğütlemek-
tedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

33. Beyitteki kelimelerden “irade, mürid, murad” 
kelimeleri Arapça aynı kökten gelmektedir. Bu 
yüzden bu kelimelerin bir arada kullanılmasıyla 
iştikak sanatı ortaya çıkmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

34. Bu mısranın vezni fâilâtün fâilâtün fâilün olup “ak-
reb etmez” kelimeleri arasında vasl (ulama) ya-
pılmalıdır. Akreb ve akraba kelimeleri aynı kökten 
geliyormuş gibi görünse de bunlar aynı kökten 
gelmez. Zira akreb kelimesi ayn harfiyle başlar-
ken, akraba kelimesinin kökü “kurb = yakın” olup 
her ikisi de farklı kelimelerdir. Bu yüzden bu iki 
kelimeyle şibh-i iştikak sanatı yapılmıştır. Mısra 
vezin yönüyle kusursuz bir söyleyişe sahiptir. Bu 
yüzden imale ya da zihafa mısrada yer verilme-
miştir. Bu mısranın vezni A seçeneğinde söylediği 
gibi olduğundan bir rubaiden alınmış olamaz. Zira 
rubailer ya “mefûlün” ya da “mefûlü” ile başlar.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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35. Ehrimen, Süleyman peygamber uykuda iken 
onun yüzüğünü çalmıştır. Baki bir beytinde 
şöyle demektedir: “Mest olup uyurken öpmüş 
la’l-i cânânı rakîb / Ehrimenler hâtemi almış 
Süleymân bî-haber”. Diğer kişilere gelince, Bel-
kıs, Sebe melikesinin adıdır. Süleyman Pey-
gamberle mektuplaşması söz konusu edilir. 
Âsaf, Süleyman Peygamberin veziridir. Behmen 
ise İran mitolojisinde olup zeki anlamında kulla-
nılır. İblis ise şeytanın diğer adı olup Süleyman 
Peygamberle değil daha çok Hz. Adem ile söz 
konusu edilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

36. Fuzûlî; Arapça, Farsça ve Türkçe eserleri olan 
bir sanatçıdır. D seçeneğindeki Hüsrev ü Şîrîn  
konusu pek çok şair tarafından işlenmiştir. Fa-
kat bu şairler arasında Fuzûlî bulunmaz. Başlıca 
şairler şunlardır: Fahrî, Ahmed Rıdvan, Şeyhî, 
Celîlî, Muîdî, Hayatî, Nevâî vs.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

.
37. Parçada sözü edilen tür şehrengizdir. Şehrengiz-

ler edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. 
Bu türün edebiyatımızdaki ilk örneği Mesihi’ye, 
en güzel örneği ise Lamii Çelebi’ye aittir. Şehir 
isimlerinin beyitlerde anılmasıyla ortaya çıkan 
şiirlere biladiye (bilâd = beldeler), köşklerden 
saraylardan söz eden şiirlere dâriye, sefirlerin 
gittikleri şehirleri anlattıkları eserlere sefaretna-
me ve padişahın seferden sağ selamet dönmesi 
üzerine yazılan şiirlere de kudumiyye denir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

38. Soru kökünde verilen şahıslar Leylâ vü Mecnûn 
mesnevilerinde geçmektedir. Mecnun’un asıl 
adı Kays’tır. Türk edebiyatında 30’dan fazla Ley-
la ile Mecnun mesnevisi yazılmıştır, dolayısıyla 
bunlar arasında bazı kurgu ve şahıs farklılığı 
görülür. Mesela bu şahıslar arasında Edirneli 
Şâhidî’nin mesnevisinde Mecnûn’un dayısı olan 
Selîm-i Âmirî adında biri vardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

39. Söz konusu beyitlerde Nâbî ve eserinden söz 
edilmektedir. Şeyh Galip meşhur mesnevisini 
(Hüsn ü Aşk) Nâbî’nin Hayrâbâd’ının övülme-
si üzerine yazmıştır. Bu yüzden “der-beyân-ı 
sebeb-i telîf” kısmında bu beyitlere yer vermiş-
tir. Diğer eserlerin şairlerini belirtelim: Mihnet-
Keşân –İzzet Molla, Hayriyye, Hayrâbâd – Nâbî, 
Leyla ve Mecnûn – Fuzûlî.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

40. A’da kıt’a, B’de tardiye, D’de tesbî’, E’de ise 
tahmis kelimeleri bu seçeneklerin doğru ce-
vap olmasını engellemektedir. Zira kıta beyitle, 
tardiye beşliklerle, tesbi yediliklerle, tahmis ise 
beşliklerle yazılır. C seçeneğindeki bütün nazım 
biçimleri dörtlüklerle yazılmaktadır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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41. Nûr-ı siyâh (siyah nur, siyah ışık) tamlamasın-
da birleşik tezada yer verilmiştir. Soru öncülün-
deki “bîve-i bâkir” sözü T. Fikret’in Sis şiirinde 
geçmektedir ve “bekâr dul” anlamına gelir. Se-
çeneklerdeki tamlamaların günümüz Türkçesin-
deki karşılığı şöyledir: cezbe denizi, gam kılıcı, 
beyaz el (Hz. Musa için kullanılır), naz sarhoşu. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

42. Mesnevi nazım biçiminde uzun konular işlenir. 
Beyit kurgusu ustalık ve titizlik gerektirmez.  Her 
beytin kendi arasında kafiyeli olması okunu-
şu rahatlatır ve ahengi temin eder. Mesnevinin 
beyitlerinden şairin vermek istediği üstün bir 
mesajdan söz edilemez. Önemli olan bir akış 
zincirinin bir halkasını ortaya koymaktır. Diğer 
seçeneklerdeki nazım biçimlerinde mesnevideki 
kadar uzun beyitlere rastlanmaz. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

43. Soru öncülünde tarif edilen eser, Abdülhak Ha-
mit Tarhan’ın babası Hayrullah Efendi’ye ait olan 
ve Türk edebiyatının bilinen ilk tiyatro eseri olan 
Hikâye-i İbrahim Paşa be-İbrahim-i Gülşenî’dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

44. A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler Ahmet 
Mithat’a ait uzun hikâye niteliğindeki eserlerdir. 
C seçeneğinde verilen Çengi ise yazarın ope-
ret veya müzikal tekniğe kaçan tiyatro türündeki 
eseridir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

45. “Dekadanlar” makalesi Servetifünun sanatçıları 
için Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alın-
mıştır. Yazar, Servetifünun’a dâhil olan gençleri, 
konuşma dilinden aşırı uzaklaştıkları için “geriye 
giden, gerileyen” gibi manaları bulunan “deka-
dan” kelimesiyle sıfatlandırmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

46. Soru öncülünde verilen bilgide Servetifünun Dö-
nemi sanatçılarının kendilerine şiddetle hücum 
eden eleştiriler son bulunca kendi kendilerini 
eleştiriye girişmelerinden bahsediliyor. Bu bil-
giye göre özeleştiri niteliğindeki ilk eser Ahmet 
Şuayb’ın Son Yazılar adlı eseridir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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47. Servetifünun Dönemi’nde bu akımın dışında ka-
lan sanatçılar arasında Berlin Hatıraları ve Ne-
cid Çöllerinde adlı eserlerin sahibi Mehmet Akif 
Ersoy’dur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

48. Seçeneklerde verilenlerden Millî Edebiyat Dö-
nemi mizah yazarlarından olmayan sanatçı Raif 
Necdet’tir (Kestelli). Sanatçı; tiyatro eserleri, 
makale, mektup, hikâye, roman, sözlük ve anto-
loji türlerinde eserler vermiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

49. Garip akımı ile ilgili olarak I, II, IV ve V. cüm-
lelerde verilenler doğrudur. III. cümlede verilen 
Garipçilerin, şairaneliği şiir için olmazsa olmaz 
özelliklerden kabul ettikleri yanlış bir bilgidir. 
Onlar özellikle divan şairlerinin şairane tavrına 
şiddetle karşı çıkmış, daha sade bir üslup tercih 
etmişlerdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

50. Sürrealizmin temsilcisi Andre Breton’dur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

51. Yahya Kemal Beyatlı’nın başlıca ilkesi; az ve öz 
yazmak, sanatta acelesiz ve vefalı olmaktır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

52. Ömrümde Sükût, Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait bir 
şiir kitabıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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53. Asaf Hâlet Çelebi, Doğu kültürüne ve mistisizme 
aşinadır. Şiirlerinde soyut ve bilinçaltına özgü 
deyişlere yer vermiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

54. Bahaeddin Özkişi, Türk romanının ve Türk öy-
kücülüğünün gündemine girememiş, unutulma-
ya terk edilmiş önemli yazarlarımızdandır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

55. Yahya Kemal Beyatlı, yeni bir kaynak bulmak 
adına Nev - Yunanilik akımını belli süre benim-
semiştir. Aynı tutum Yakup Kadri’de de görülür. 
Fakat bunlar uzun sürmemiştir. Bu iki sanatçı dı-
şında Salih Zeki Aktay bu akıma uygun pek çok 
eser vermiştir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

56. Dıştan bakıldığında saçma sapan olduğu sa-
nılan ve dinî açıdan küfür içerdiği iddia edilen 
fakat arka planında sadece belli bir olgunlukta-
ki kişinin anlayacağı düşünülen şiirlere şathiye 
denir. Bunlarda küfür ya da galiz ifadelerin yer 
alması şart değildir. Özellikle Kaygusuz Abdal 
şathiyeleri meşhurdur. Yunus Emre’nin “Çıktım 
erik dalına anda yedim üzümü”, Hacı Bayram-ı 
Veli’nin, “Çalabım bir şar yaratmış iki cihan ara-
sında / Bakıcak didar görünür ol şarın kenare-
sinde”, Eşrefoğlu Rumi’nin “Sanırsız Eşrefoğlu-
yam ne Rumiyem ne İzniki/Benem daim ü baki 
göründüm sureta insan” beyit ve mısraları bun-
ların en meşhurlarındandır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

57. Şair Evlenmesi, Tercüman-ı Ahvâl’da tefrika 
edilmeye başlanmış ve tek perdelik bir eser ola-
rak tamamlanmıştır. Normalde 1859’da iki per-
delik bir tiyatro olarak tasarlanmıştır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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58. A ve E seçeneklerinde verilen eserler tiyatro, B 
ve C seçeneklerinde verilen eserler ise roman 
türündedir. Ahmet Mithat’a ait olan Felsefe-i 
Zenân ise hikâye türündedir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

59. Orhan Kemal’in anılarından alıntılarla yazdığı 
roman Avare Yıllar romanıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

60. Soruda bir bölümü alınan mısralar, Ziya Paşa’nın 
Türkü şiirindendir. Ziya Paşa halkın ruhunu keş-
fetmeye çağıran “Şiir ve İnşa” makalesinde orta-
ya konan, Türkiye için oldukça ileri ve temel gö-
rüşler Herder’le paradigması belirlenen; Grimm 
Kardeşler, Elias Lönrot, J. Thoms gibi öncülerle 
uygulama alanı bulan folklor görüşünün Türki-
ye’deki kurucusu Ziya Gökalp’in hazırlayıcısı 
olarak Türk folklor tarihinde yeteri kadar ilgi gör-
memiştir. Bunda “Harabat” mukaddimesinin de 
rolü büyüktür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

61. Mor Salkımlı Ev Halide Edip’in anı türünde-
ki eseridir. Diğer tüm eserler deneme türünde 
yazılmıştır. Benim Oğlum Bina Okur Cevdet 
Kudret Solok’a, Bize Göre Ahmet Haşim’e, Ya-
şadığım Gibi Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Şapkam 
Dolu Çiçeklerle ise Cemal Süreya’ya aittir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

62. Selen Öğretmen, sorun ya da istenmeyen dav-
ranış ortaya çıkmadan önlemler alarak ders sü-
recini olabildiğince verimli bir şekilde kullanmayı 
amaçladığı için önemsel modeli kullanmaktadır. 
Tepkisel model istenmeyen bir durum ve davra-
nışın değiştirilmesi için uygulanan sınıf yönetim 
modelidir. Gelişimsel model sınıf yönetiminde 
öğrencilerin fiziksel, duygusal, deneyimsel geli-
şim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların ger-
çekleştirmesini esas alır. Bütünsel model bütün 
modellerin birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. 
Sezgisel model sınıf yönetimi modellerinden biri 
değildir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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63. Anlamlı öğrenme içerik aşamalı olarak yapılan-
dırılır, tümden gelim yöntemi uygulanır, sunuş 
stratejisi kullanılır. Tam öğrenme modelinde he-
def öğrencinin başarısını %90’a çıkarmaktır.

Gagne’nin öğrenme modeline göre öğrenmede 
5 beceri vardır: Psikomotor beceri, zihinsel be-
ceri, tutumlar, bilişsel beceri, sözel bilgi. Beyin 
temelli öğrenme modeli davranışçı kurama kar-
şı çıkar, paralel bir işlemci olan beyin duygu ve 
düşünceleri aynı anda işler. Ezberi eleştirir, an-
lamlandırarak öğrenmeyi savunur. Çoklu zekâ 
kuramında en önemli nokta zekâ boyutlarının 
öğrenme sürecince desteklenmesi ve potansi-
yellerin ortaya çıkarılmasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

64. Sitem manzume türünde yazılmıştır, diğer eser-
ler ise şiir şeklinde kaleme alınmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

65. Şans başarısı en yüksek sınav türü doğru-yan-
lış testleridir. Yalnızca iki seçenek olduğu için 
şansla puan elde etme ihtimali yüksektir (%50). 
Çoktan seçmeli testlerin 5 seçeneklerinde şans 
başarısı %25’tir. Kısa cevaplı, yazılı ve sözlü 
testler şans başarısının düşük olduğu üst düzey 
bilişsel becerileri ölçebilen testlerdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

66. Türler arası karşılaştırmada farklı türlerdeki eser-
ler karşılaştırılır. Yazılı eser ile görsel hâle getiril-
miş şekilleri arasındaki karşılaştırmalardan yola 
çıkılarak estetik beğeninin, farklı algılama ve an-
lamlandırma biçimlerinin türlü şekillerde ortaya 
çıkartılması sağlanır. Ayrıca böyle bir uygulama 
öğrencinin, okur ve izleyici olarak iki farklı kimlik-
le daha etkin ve eleştirel bir tutum sergilemesini 
sağlar. Cümle genişletmede verilen tek kelime 
aşamalı olarak daha kompleks cümleler hâline 
getirilir. Metin içi anlamlandırmada sözcüklerin 
metin içerisindeki kullanımlarında metnin do-
kusuna bağlı olarak oluşturdukları yeni anlam 
görevinin belirlenmesi gibi çözümlemeler yapılır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

67. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde konular ge-
nelden özele doğru anlatılır yani tümdengelim 
yöntemi kullanılır. Tümevarım yöntemi sunuş 
yoluyla öğretim stratejisinde kullanılır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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68. Çapraz kafiyeli şiir Cumhuriyet Dönemi sanat-
çılarından Necip Fazıl Kısakürek’e aittir ve 11’li 
hece ölçüsü ile kaleme alınmıştır. Sone iki dört 
dizeli ve iki üç dizeli bölüm olmak üzere 14 dize-
den oluşan nazım biçimidir. Şiirin devamı hak-
kında bilgi verilmediği için bu nazım biçiminin 
doğruluğundan bahsedemeyiz. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

69. Öğrencilere dersin konusu ve hedefleri hakkın-
da bilgi vermek onların bilinçlerinin belirli bir ala-
na yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Dikkat edilen 
konunun öğrenilmesi daha kolay olacaktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

70. Şiir parçasının kafiye düzeni aaaa/bbba şeklin-
dedir. Nazım birimi dörtlüktür ve semai şeklinde 
yazılmıştır. İkinci dörtlükteki üç ses benzerliği 
(-acı) zengin uyak olduğunu gösterir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

71. Minelbab İlelmihrab, Refik Halit Karay’ın anı 
türünde yazdığı eseridir. Ruzname Ömer 
Seyfettin’in günlük türünde kaleme aldığı yapıtı-
dır. Mor Salkımlı Ev, Halide Edip Adıvar’ın, Ana-
mın Kitabı, Yakup Kadri Karaosmanoğulu’nun 
anı türündeki eserleridir. “Üç Tarzı Siyaset” 
Yusuf Akçura’nın, “Millî Edebiyat Meseleleri” 
Ali Canip Yöntem’in makale türünde yazılmış 
eserleridir. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar 
Fuat Köprülü’nün, Türkçülüğün Esasları ise Ziya 
Gökalp’in inceleme ve araştırma tarzındaki yazı-
larıdır. Bir İçim Su ve Bir Avuç Saçma Refik Halit 
Karay’ın günce tarzında yazdığı eserleridir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

72. Güdülenme bireyde öğrenme isteğinin oluşması 
durumudur. Öğrencilerin güdülenmesi gereken 
nokta dersle ilgili konulardır. Bu nedenle gün-
demdeki herhangi bir konudan bahsetmek öğ-
rencileri ders konusunda güdüleyemez. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

73. Uyarıcı genellemesi koşullu uyarıcıya benzeyen 
diğer uyarıcıya da koşullu tepki gösterme duru-
mudur. Örnek verecek olursak zil sesine tepki 
vermeyi öğrenen organizmanın çan, çıngırak 
gibi benzer uyarıcılara da aynı tepkiyi verme-
sidir. Bu soruda öğretmene değil öğretmenin 
anlattığı derslere karşı uyarı genellemesi oluş-
muştur. Tepki genellemesinde aynı uyarıcıya 
benzer tepkilerin verilmesi söz konusudur. Yani 
bu soruya göre dersin sabit tutulması tepkilerin 
değişmesi gerekmektedir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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74. Her iki dönemde de daha çok Maupassant tarzı 
hikaye yani olay hikayesi esas alınmıştır. Diğer 
seçeneklerde verilen bilgiler karşılaştırma açı-
sından doğrudur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

75. Soru öncülünde verilen parçanın hangi bakış 
açısıyla yazıldığını tespit etmemiz istenmiştir. 
Parçada anlatılan kişi olayları bizzat yaşamakta 
olduğundan bakış açısı “kahraman” olarak nite-
lendirilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.


