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

6
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. Kırgızca bazılarına göre Kıpçak grubunda bazı-
larına göre ise Kuzeydoğu grubu içerisinde yer 
alır ve daha çok Altaycaya yakındır. B, C ve D 
seçeneklerindeki Türk dilleri Oğuz grubunda yer 
aldığı için onlarla anlaşmak daha kolay olacak-
tır. Salarca ise Uygur grubunun Oğuz grubuna 
en yakın koludur. Salarca konuşan birini anla-
mak Kırgızcaya kıyasla daha kolaydır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

2. Bantu dilleri Nostratik teorisi içerisinde yer al-
maz. Nostratik terimini ilk kullanan H. Pedersen, 
çağdaş teorisyeni ise V. İlliç - Svitıç adında bir 
bilim adamıdır. Bu teoride yer alan diller şunlar-
dır: Sami - Hami, Kartvel, Hint - Avrupa, Ural, 
Dravid, Altay.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3. kim – soru zamiri, emdi- zaman zarfı, baş-ı-n ke-
limesinde –n belirtme eki, kelip kelimesinde –ip 
zarffiil ekidir. Burada fiilden fiil yapım eki bulun-
mamaktadır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

4. Takşut, Mani edebiyatında şiir, manzume gibi 
anlamlara gelir. Akın, Kırgızların ozan için kul-
landığı kelimelerdendir. Baskı şamanlar için 
sagu ölülerin ardından söylenen şiirler için kulla-
nılırken çatik Budist edebiyatın masal türündeki 
ürünleridir ve bunlarda Buda’nın birçok kez dün-
yaya gelişindeki maceraları konu edinilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. Bu beyitteki kitâbnı kelimesinde belirtme (-nı), 
bakıglı kelimesinde sıfat-fiil (-gli) ve alsu kelime-
sinde (-su) emir kipi kullanılmıştır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. Bu parçada “kim” kelimesi “ki” anlamıyla kulla-
nılmıştır. Bu yüzden bağlaç görevindedir. Oğuz 
Türkçesi özelliği göstermez, zira bol- ve ermez 
ifadesi kullanılmıştır. Hâl eki kullanılmıştır (ma-
habbatına), “oğul kız” “ana ata” kelimeleri iki-
leme şeklindedir. Cümledeki “yetmes” kelimesi 
geniş zamanın olumsuzu durumundadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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7. İrşâdü’l-Mülük ve’s-Sâlâtîn adlı eser dinî içerikli 
olup Kıpçak sahasına aittir. Sözlük türünde de-
ğildir. Ancak diğerleri sözlük türündedir: A’daki 
Kıpçak, B’deki Harezm, D’deki Kıpçak ve E’deki 
sözlükler Harezm sahasına aittir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

8. Oğuz Türkçesi denince Eski Anadolu Türkçesi 
ve devamı olan Osmanlı Türkçesi akla gelme-
lidir. Dolayısıyla günümüze en yakın ifade me-
tindeki Oğuzca özelliğe sahiptir. Cümledeki “oğ-
lanlarından” ve “kişiye” sözcüklerinde hâl ekinin 
kullanılma durumu Oğuzca ile aynıdır. Diğer se-
çeneklerdeki kelimelerde Eski Türkçenin fonetik 
özellikleri devam etmektedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Yunus Emre’nin şiirleri Eski Anadolu Türkçesi 
özelliği gösterir. Bu şiirlerde Karahanlı Türkçe-
nin özelliklerini bulamayız. Diğer eserler ise her 
iki sahanın da dil ve gramer özelliğini gösterdiği 
için karışık dilli eserlerden sayılmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Kıpçak sahasında Latin, Arap ve Ermeni alfabe-
leri kullanılmıştır. Fakat Uygur alfabesi kullanıl-
mamıştır. Diğer seçenekler Kıpçak edebiyatıyla 
ilgili olarak doğrudur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

11. Garib-name bazı aşk hikâyelerine ilk kez yer ver-
mesi dolayısıyla önemli bir eserdir. Bu hikâyeler 
arasında Leylâ vü Mecnûn, Yûsuf u Züleyha da 
bulunmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

12. Dikkat edilirse verilen kelimelerin orijinal şekille-
rinde -n- ünsüzü yoktur. Değişim gösteren keli-
melerin hepsinde de iç seste “-n-“ konsonantı tü-
remiştir. Bu nedenle bu kelimeler iç seste ünsüz 
türemesini örneklemiştir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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13. Bu cümlede ünsüz yumuşamasına aykırılık ör-
neklenmemiştir. “bir ara” ve “sonra” kelimeleri 
zarftır ve art arda gelen eylemlerle sıralı cümle 
örneklenmiştir. Bu cümleler aynı zamanda basit 
çekimlidir (dikkat basit yapıdadır demiyorum), 
“sebze meyve işleri” ise belirtisiz isim tamlama-
sıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. Tibetçe, Çin - Tibet dil ailesine mensuptur. Er-
menice ise Hint - Avrupa dillerinden Hint - İran 
dil ailesi içerisinde yer alır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

15. Altay, Hakas, Tuva ve Yakut grubu Sibirya yani 
Kuzeydoğu Asya yazı dili grubundandır fakat 
Kazakça, Kıpçak grubu yazı dilleri arasındadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

16. Şine-usu yazıtından alınan bu cümlede, kara 
kelimesi niteleme sıfatı, atlıg kelimesinde –lıg 
yapım eki, yablakın kelimesinde –i-n iyelik ve 
belirtme eki, bodunum kelimesinde –um ise iye-
lik ekidir. Bu cümlede VASITA EKİ eki bulunma-
maktadır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

17. bil-ig: fiilden isim yapım eki

bil-mez: sıfat-fiil eki
bar-ıp: zarf-fiil eki

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

18. Özbekçede, büyük ünlü uyumu bozulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

19. Tarihî Kültürel Halk Bilimi Okulunun kurucusu 
Fritz Graebner’dir. (Bazı kaynaklar Friedrich 
Ratzel de demektedir.) Halk biliminin hedefini 
insanın yeryüzündeki hareketleri olarak belir-
lemiştir. Evrimsel Kuram; İngiltere’nin sömür-
gecilik politikası ve ABD’de devam eden der-
lemelerin sonucu olarak ortaya çıkan çeşitli 
alan araştırmalarından elde edilen malzemeler 
sonucu ortaya çıkmıştır. Mit-ritüel Halk Bilimi 
Kuramı’nın kurucusu Lord Raglan’dır. Bu kura-
ma göre kültür ve sanat ilkel insanın dinî ayinleri 
mahiyetindeki ritüel törenlerinde yer alan davra-
nışlarından kaynaklanmaktadır. İdeolojik Halk 
Bilimi Kuramı Nazi Almanyasında ve Sovyet 
Rusya’da uygulanmıştır. Bu kuram halk biliminin 
antropolojinin sömürgecilik aracı olarak kullanıl-
masına benzeyen ideolojik maksatlarla kullanıl-
ması için geliştirilmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



BERCESTE  DENEME  6  ÇÖZÜMLERİ

5

B
İ
R
D
E
M

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

20. Yardak: Oyunda söylenmesi gerekli şarkı ve tür-
küleri okuyan kişidir. Dağrezen: Tef ve zili çalan 
kişi olup oyunda bazı yerlerde yapılması gerekli 
olan efektlere yardımcı olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

21. Metin Merkezli Halk Bilimi Kuramları şunlardır: 
Yapısalcı Kuram, Yayılma Kuramı, Gelişme 
Kuramı, Tarihi-Coğrafi Fin Kuramı, Psikanalitik 
Kuram.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

22. Mug sâlik, derviş ve mürid; pîr-i mugan mürşid 
karşılığıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

23. Âşık şiirinde aruz ölçüsünün Fâliâtün / Fâliâtün 
/ Fâliâtün / Fâilün kalıbı ile söylenen ve âşıklar 
arasında divani olarak bilinen şiirlerdir. Divan, 
bir nazım türüdür. Bu tür, gazel, murabba, ma-
hammes, müseddes, musammat gibi bazı na-
zım şekillerini kullanır. Divanların kendine özgü 
bazı ezgileri vardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

24. Masallar küçük büyük herkese hitap eder. Ma-
sallarda ait oldukları toplumların gelenek, gö-
renek ve inançlarını, sosyal, kültürel, ekonomik 
yapılarını yansıtan pek çok ileti vardır. Ancak 
evrensel değerlerden bahsederler. Masallar dil 
öğreniminde dinleme - anlama, konuşma - an-
latma, okuma - yazma aşamalarına yardımcı 
olur. Türk masallarını ilk derleyip yayımlayan kişi 
Kunos’tur. Boratav, W. Eberhard’la birlikte hazır-
ladığı “Typen Türkischer Volksmarchen (1953, 
Türk Halk Masallarının Tipleri)” adlı çalışmada, 
2500 Türk masalını inceleyerek 378 masal tipi-
ne yer vermiştir. Temelde zamanda bilinmezlik, 
mekânda (yer) bilinmezlik ve kahramanda bilin-
mezlik olmak üzere “üç bilinmezlik” üstüne ku-
rulmuşlardır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. Bu dörtlükte ahenk rediflerle sağlanmıştır, kafiye 
yoktur. Semai, Türk halk edebiyatının çok kulla-
nılan nazım biçimlerindendir. Söyleyeni bellidir. 
Saz eşliğinde ezgili söylenir. Biçim olarak dört-
lükler ve hece ölçüsü kullanılır. Dörtlük sayısı 
beşten çok olabilir. Sekizli hece ölçüsüyle söyle-
nir. Uyak dizilişi baba ccca ddda ya da ilk dörtlük 
xaxa’dır. Hece sayısı dışında bütün özellikleri 
koşma gibidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

26. Ağıt, bir nazım türüdür. Türk halk şiirinin bütün 
dönemlerinde ağıt türüne rastlanır. İslamiyet 
öncesinde “sagu” olarak adlandırılan ölüm ko-
nulu şiirler, İslamiyet’ten sonra “ağıt” ve “mersi-
ye” olarak adlandırılmaktadır. Profesyonel şiir 
gelenekleri olarak nitelendirebileceğimiz dinî-
tasavvufî halk ve âşık şiirlerinde de ağıt türünde 
şiirler bulunmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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27. Ziya Gökalp, 40 kadar atasözü ve deyim üzerin-
de çalışmalar yapmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

28. Temsilcisi İngiliz Edward B. Taylor. olan kuram 
Gelişme Kuramı’dır. Metin merkezli kuramsal 
yaklaşımlardandır. Bu kurama göre medeniyet-
ler düz bir çizgi üzerinde hareket etmektelerdir. 
Geride kalanlar bir gün aralarında bağlantı ol-
masa bile diğeri ile benzer kültür birikimini ger-
çekleştirecektir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

29. Göç Destanı, bir Uygur destanıdır. Destanda 
Uygur Türklerinin ulusal birliğini koruyan tılsım 
bozulunca yurtlarını bırakarak nasıl göç ettikleri 
anlatılır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

30. 1800 yılında Kayseri ilinin Develi ilçesinin Oruza 
Mahallesi’nde doğmuştur. Asıl adı Mehmet’tir. 
İstanbul’a geldikten sonra Köprülü Medresesi’ne 
devam ettiği de rivayetler arasındadır. 30-40 
yaşlarında İstanbul’a gider. Semaî kahvelerinde 
çeşitli âşık fasıllarına katılır ve muamma çözer. 
Saraya karşı kullandığı dilden ötürü İstanbul’dan 
kaçmak zorunda kalır. İstanbul’dan Develi’ye 
dönen Seyrani, bir süre sonra Halep’e gitmiştir. 
Ancak buraya ne zaman, nasıl ve niçin gittiği 
hakkında elimizde herhangi bir bilgi bulunma-
maktadır. Seyrani hem hece hem de aruz vez-
niyle şiirler söylemiştir. Bugün elimizde bulunan 
650 kadar şiirinden 500’ü hece vezniyledir. 
Hece ile yazmış olduğu şiirlerinde dili oldukça 
durudur. 1866’da öldüğü düşünülmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

31. Müzeyyel gazelde, mahlas son beyitte yer al-
maz, birkaç beyit öncesinde söylenir ve son-
rasında zamanın büyüğüne övgüde bulunulur. 
Mutavvel gazel uzun gazeller için kullanılır. Bu-
radaki “uzun” sözcüğü göreceli olsa da genelde 
12-15 beyitten uzun gazeller bu isimle anılır. (En 
çok mutavvel gazel yazan şairlerin başında Sey-
yid Nesîmî yer alır.) Muhammes beş mısradan 
oluşan bir nazım biçimidir, murabba ile arasın-
daki tek biçim özelliği farkı mısra sayısıdır. Müs-
tezad ise gazelin özel bir şekli olup bir uzun bir 
kısa mısradan oluşan nazım biçimidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

32. Anadolu’da ilk Hüsrev ü Şirin mesnevisini ya-
zan kişi Fahrî’dir. Eser 1367’de tamamlanmıştır. 
Türk edebiyatında ilk yazan kişi ise Harezm sa-
hasından Kutb adlı bir şairdir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

33. Çeng-name, Ahmed-i Daî’nin yazdığı, 14. yüzyılın 
ilk telif eserlerindendir. Tasavvufi ve sembolik bir 
eserdir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

34. Nemrud, İbrahim Peygamber Dönemi’nin, Tan-
rı olduğunu iddia eden Babil kralıdır. İbrahim 
Peygamberi ateşe atarak yok etmek isteyen, en 
meşhur zalim ve inatçı münkirlerden biridir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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35. Verilen beyitte ab ve ateş kelimeleri arasında 
tezat örneği vardır. E seçeneğinde de ise dert 
ve derman kelimeleriyle tezat sanatına yer ve-
rilmiştir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

36. Beyitte yer alan kelimelerle bir tenasüp sanatı 
icra edilmiştir. Şöyle ki, bir kuşun tuzağa düşü-
rülmesi hayal edilmiş, burada kuş âşık, tuzak 
ise sevgili olmuştur. Beyitte altı çizili kelimelerin 
anlamları ise şöyledir: kuş (mürg), yuva (lâne), 
tuzak (dâm), darı (dâne). 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

37. Beyit şu şekilde nesre çevrilir: Söylemez, söyle-
mez ama, Nef’î söylemeye başlasa inciler saçan 
kaleminden ne cevherler dökülür. Buna göre altı 
çizili sözle anlatılmak istenen B seçeneğindeki 
ifadedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

38. Zâtî mesnevileri olan bir şairdir (Şem ü Pervâne, 
Mevlid vs). Şeyhî’nin de Harnâme ve Husrev ü 
Şîrîn mesnevisi vardır. Seçeneklerde Bâkî ve 
Nedim gibi hiç mesnevisi olmayan kişilere de 
yer verilmiştir. Atayi, Behişti, Taşlıcalı Yahya gibi 
şairler ise hamse sahibi kişilerdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

39. B’deki beyit mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün kalıbıyla 
yazılmıştır. Diğer seçeneklerde bulunan beyitler 
ise fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla söylenmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

40. Kıyafet-name, insanların fiziksel görünümleri 
esas alınarak açıklanmaya çalışılan bir eserdir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

41. “hoş-güvârdır” ve “nev-bahardır” kelimelerinde 
med vardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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42. Riyâzî’nin Riyâzü’ş-Şuarâ adlı tezkiresi geçiş 
dönemi tezkiresidir. 424 şaire yer verilmiştir. 
Matematik ile yakından ilgilenen tezkireci şair-
lerin ölüm tarihlerinde hassas davranmış ve has 
şairin belli başlı özelliklerini dile getirmiştir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

43. Seçeneklerde verilen sanatçılar arasında sa-
dece Ziya Paşa roman yazmamıştır. Nabizade 
Nazım, Karabibik; R. Mahmut Ekrem, Araba 
Sevdası; Namık Kemal, İntibah, Ahmet Mithat 
Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi ro-
manların sahibidirler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

44. Soruda Abdülhak Hamit’le ilgili I, III, IV ve V. 
cümlelerde verilen bilgiler doğrudur. Ancak II. 
cümledeki, sanatçının tüm piyeslerinin trajedi 
olduğu bilgisi yanlıştır. Abdülhak Hamit’in tüm 
piyesleri dram türündedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

45. Soruda A, B, C ve D seçeneklerinde verilen 
tüm eserler Tevfik Fikret’in sanat için sanat an-
layışıyla yazdığı ve ferdî konuların ağır bastığı 
şiirlerdir. Şehrayin manzumesi şair tarafından 
II. Abdülhamit’in tahta çıkışının yıl dönümü mü-
nasebetiyle 1899’da yazılmıştır. Tevfik Fikret’in 
sanatının ikinci evresi bu eserle başlar ve içinde 
yaşanan toplumun olaylarını aksettirme fikri, şa-
irde bu eserle nükseder.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

46. Parçada boş bırakılan yere H. Ziya’nın Kırık 
Hayatlar adlı eseri getirilmelidir. Olay örgüsü ve 
özellikle de Ömer Behiç karakterinden bahsedil-
mesi önemli bir ipucudur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

47. Millî Mücadele Dönemi’nde yayımlanan dergiler 
genel olarak “Turancılık” fikrini savunan dergiler-
dir. A seçeneğinde verilen İctihat bunlardan fark-
lı olarak “Batıcılık” fikrini hararetle savunmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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48. Soruda yazarın özellikleri ile ilgili verilen bilgile-
rin yanı sıra en önemli ipucu Anadolu Notları’dır. 
Bu eser R. Nuri Güntekin’e aittir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

49. “Türkçenin ses vekâleti bizim uhdemizdedir” 
diyen Cahit Sıtkı, şiir geleneklerimizden bolca 
yararlanarak kendine has bir şiir dili meydana 
getirmiştir. Şiirde sese verdiği önem onu Yahya 
Kemal ve Ahmet Haşim’e bağlar. Halk kültürün-
den gelen bin bir unsur başta hece vezni olmak 
üzere tekerleme, deyim ve masallarıyla şiirinin 
örüntüsünü oluşturur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

50. Soruda, bir romandan alınan parça ile ilgili hangi 
devrin anlatıldığı, “muamele-yi şeriyye ve riba-
bur” gibi sözcüklerle belirtilmiş, akıcı ve duru bir 
Türkçeyle yazıldığı için dil ve anlatımı ve yazarın 
kişisel görüşü bulunmadığından nesnel olduğu 
kesin olarak söylenebilir. Parçaya bakıldığında 
yalnızca yazarın ideolojik görüşünü tespit etmek 
mümkün değildir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

51. Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları ve Hür Şeh-
rin Mahpusu, Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi, 
Orhan Kemal’in Vukuat Var ve Hanım’ın Çiftliği, 
Yakup Kadri’nin Panaroma I ve II adlı eserleri 
nehir roman özelliği gösterir. İhsan Oktay Anar, 
nehir roman yazmamıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

52. Nazlı Eray eserlerinde ironi ve eleştirinin ağır 
bastığı gerçek dışı bir evren kurgulamıştır. Onun 
sanatının en başarılı yönü düşle gerçeğin yaşa-
nanla tasarlananın iç içe örüldüğü öykü ve ro-
manlarını zengin bir hayal gücüyle oluşturmuş 
olmasıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

53. Ahmet Vefik Paşa Moliere’den 16 piyes çevir-
miştir. Ancak o sadece bir çevirmen değil; büyü-
kelçi, vali, sadrazamlık görevlerinde bulunmuş 
bir devlet adamıdır. Bunların yanı sıra Türk tarih 
ve folkloruna da katkıları olmuş önemli bir ya-
zar ve araştırmacıdır. Bahsedilen eserlerin ya-
nında 1863’te Hikmet-i Tarih, 1869’da Fezleke-i 
Tarih-i Osmani’yi yazmıştır. Kunos, Ahmet Vefik 
Paşa’nın kendisi ile yaptı- ğı görüşmeyi Türk 
Halk Edebiyatı adlı eserine de almıştır. Folklor 
teriminin ilk kez kullanımı bu konuşma içerisinde 
geçmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

54. Gülten Akın’ın 1970’lere doğru bireysel tema-
lardan tarihsel, toplumsal temalara kaydığı, 
Anadolu’da yaşarken edindiği birikimle halkımı-
zın sorunlarına yöneldiği görüldü. Destan, ağıt, 
türkü, ilahi gibi geleneksel türleri şiirinin ulaştığı 
yenilikçi anlayışla işledi. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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55. Samiha Ayverdi romanda milliyetçi maneviyatçı 
duruşu yanında tasavvufi hisleri ihmal etmeyen 
bir sanatçıdır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

56. Parçada bahsedilen eser Halide Edip 
Adıvar’ın ilk dönem romanlarından olan Mevud 
Hüküm’dür. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

57. Fransız Bilimler Akademisi örnek alınarak kuru-
lan müessese Encümen-i Daniştir. Bu müesse-
senin Ahmet Cevdet Paşa ve Fuat Paşa gibi iki 
aydını tarafından Kavâid-i Osmaniye hazırlan-
mıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

58. Parçada sözü edilen kişi Cemil Meriç’tir. De-
nemeleriyle dikkat çeken Cemil Meriç, kısa ve 
şiirsel cümlelerle edebiyat dünyamızda meşhur 
olmuştur. Özellikle Fransız edebiyatından çevi-
riler yapmış, Hint edebiyatını tanıtmıştır. Genç 
yaşta gözlerini kaybetse de eser yazma, üretme 
ve öğrenme şevki hiçbir zaman tükenmemiştir. 
Yazar dilde yozlaşmaya karşı çıkmıştır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

59. Şiirlerinden başka hikâye, tiyatro ve romanla-
rı ile de başarılı örnekler veren sanatçı, şiirle-
rinde yaşama sevincini, gelip geçici kısa süreli 
mutlulukları; hikâyeleri ve oyunlarında ise psi-
kolojik gözlemlerini ele almıştır. Eserlerinde 
insan-çevre-kâinat münasebetlerini araştırmaya 
yönelik bir tutum görülen sanatçı özellikle yazdı-
ğı tiyatrolarla ölmezliğe ulaşmıştır. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

60. Soru kökünde de ifade edildiği gibi Ziya Paşa’da 
hâkimane bir söyleyiş vardır. Hayatın geçmekte 
olduğu ve makam mevkinin kurtarıcı olmadığı 
düşüncesi şairin çokça dile getirdiği hususlardır. 
Bu nedenle E seçeneğindeki beyti Ziya Paşa’nın 
söylemediği görülür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

61. İstasyon tekniğinde her masada bir gözlemci 
bulunur, görevi gruplara yön göstermek ve ürün-
leri toplamaktır. Bu teknik öğrencilere bir gruba 
ait olma hissi verir ve öğrenci bir ürünün orta-
ya çıkmasına yardımcı olduğu için öz güvenini 
geliştirir. Arkası yarın tekniğinde film, hikâye ya 
da oyun bir noktada durdurularak devamı hak-
kında öğrencilerin tahminleri alınır ve gerçek 
durumla kıyaslaması yapılır. Örnek olay da ger-
çek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta 
yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından 
hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözüm-
lenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan 
bir yöntemdir. Kavram kontrolü; kavram, ilke, 
genellemelerin öğrenilip öğrenilmediğini kontrol 
etmek amacıyla kavramlarla tanımların eşleşti-
rilmesidir. Pazar yeri tekniğinde ise öğrenciler 
konuya ilişkin düşüncelerini yazdıkları kâğıtlarla 
yakalarına asıp sınıfta dolaşırlar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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62. Kavram haritaları olgu ve örnekleri somutlaş-
tırmada etkili değillerdir. Sistemli ve daha kalı-
cı öğrenmeler için oldukça faydalı olan kavram 
haritaları şemalardan meydana gelir ve somut 
olarak açıklamaya çalıştığı olgu ve kavramı gös-
teremez. Olgu ve kavramları açıklayarak anla-
şılır kılar.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

63. Biyografik bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde, 
alt başlıklar hâlinde, onun dönemi içindeki ko-
numunu, gösterdiği başarıları, eserlerini, bel-
gelere dayalı olarak veren çalışmalara bilimsel 
biyografi ya da biyografik monografi denir. Bu 
tür eserlerde kişinin doğumu, yetişmesi, öğre-
nimi, çalışma hayatı, başka özellikleri bölümler 
hâlinde verilir. C seçeneğindeki eser biyografi 
türünde yazılmıştır. Diğer tüm eserler biyografik 
monografi şeklinde yazılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

64. Yordama, istatistiksel teknikler kullanılarak ve 
bilinenlerden yararlanılarak, bilinmeyen durum-
lar hakkında yapılan geleceğe yönelik tahmin-
lerde bulunma işlemidir. Görünüş geçerliği, tes-
tin ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmesidir. 
Kapsam geçerliği, sorular hazırlanırken dersin 
tüm konularının ve kazandırmak istediği dav-
ranışların tümünün dikkate alınmasıdır. Yapı 
geçerliği, ölçme aracı içerisinde yer alan mad-
delerin, diğer maddelerle bütünlük içerisinde 
olmasıdır. Uygunluk geçerliği, bir testin önceki 
öğrenmelerle kıyaslanmasıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

65. Birinci metin And, ikinci metin Pembe İncili Kaf-
tan hikâyesinden alınmıştır ve ikisi de Ömer 
Seyfettin’e ait hikâyelerdir. Sonuncu ise Refik 
Halit Karay’ın Eskici isimli hikâyesinden alınmış-
tır. Verilen tüm hikâyeler Maupassant tarzında 
yazılmıştır ve kullanılan dil hepsinde sadedir. 
Ömer Seyfettin Millî Edebiyat Dönemi, Refik 
Halit Karay Cumhuriyet Dönemi sanatçısıdır. İlk 
metin kahraman bakış açısı ile yazılmış ikinci 
metin gözlemci, üçüncü metin ise tanrısal bakış 
ile yazılmıştır. Bu sorularda verilen örnek metin-
lerdeki kahramanlar hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekir. Böylelikle metinin hangi dönemde yazıl-
dığı konusu netlik kazanır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

66. Derya Hanım’ın ders işlerken uyguladığı strateji 
buluş yoluyla öğretim stratejisidir. 

Uygulanma aşaması şu şekildedir:

●	 	Öğretmenin örneği sunması

●	 	Öğrencilerin örneği tanımlaması (eleştiri tü-
ründe)

●	 	Öğretmenin ek örnekler sunması (eleştiri tü-
ründe ikinci örnek)

●	 	Öğrencilerin ek örneği tanımlaması ve karşı-
laştırması (roman)

●	 	Öğretmenin örnek olmayanı sunması

●	 	Öğrencilerin örnek olanla olmayanı karşılaş-
tırması ve örnek olmayanı belirlemesi

●	 	Öğrencilerin tanımı yapması, ilke ve genelle-
melere ulaşması

●	 	Öğrencilerin yeni örnekler vermesi

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



BERCESTE • ÇÖZÜMLÜ 10 DENEMEBERCESTE  DENEME  6  ÇÖZÜMLERİ

12

B
İ
R
D
E
M

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

67. Sohbette yazarın amacı okuyucuyla samimi diya-
loglar kurarak sadece düşüncelerini açıklamaktır. 
Bu yazılar genellikle gazete ve dergilerde ya-
yımlanır. Hatta gazetelerde sohbet (söyleşi) adı 
altında bu tür yazıların kaleme alındığı köşeler 
de bulunabilir. Sohbet yazılarına eskiden “musa-
habe” denirdi. Köşe yazısı olan fıkralarda yazar, 
gündelik olayları özel bir görüşle, güzel bir üslup-
la, hiç kanıtlama gereği duymadan her gün kale-
me alır. Düşünceleri hiçbir kalıba bağlı kalmadan 
serbestçe ortaya koyar. Bu makaleden ayrılan en 
önemli noktasıdır. Denemelerde yazar herhangi 
bir konudaki görüşlerini kesin kurallara varma-
dan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inan-
maya zorlamadan anlatır. Deneme, kişinin kendi 
dışındaki varlıklarla herhangi bir konuda gerçek 
ya da hayalî olarak girdiği diyaloğun ürünüdür. 
Deneme yazarı eserini kaleme alırken okuyu-
cuyu hesaba katmaz. Bu da fıkra ve makaleden 
ayıran en önemli noktasıdır. Herhangi bir konuda 
bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi 
kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak ama-
cıyla kaleme alınan ve temel ögesi fikir olan yazı-
lara “makale” denir. Eleştiri şiir, tiyatro, hikâye, re-
sim, heykel gibi bir sanat veya düşünce eserinin, 
zayıf ve güçlü yönleri göz önünde bulundurularak 
gerçek değerini belirleme amacıyla yapılan ince-
leme sonucunun anlatıldığı yazı türüdür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

68. Ahmet Şuayb, Servetifünun topluluğunun yal-
nızca tenkit üzerinde yoğunlaşan ve sadece bu 
konuda eserler veren sanatçısıdır. Halit Ziya 
Uşaklıgil’in Mezardan Sesler ve Mensur Şiirler 
isimli eserleri mensur şiirin ilk örnekleridir. Meh-
met Rauf mensur şiirlerini Siyah İnciler isimli 
yapıtında toplamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın ve 
Celal Sahir de mensur şiir türünde örnekler ver-
mişlerdir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

69. Diller arası çeviri ve okuduğunu anlayıp kendi 
cümleleri ile ifade etme kavrama basamağına 
ait özelliklerdir. Kelimelerin sözlükteki anlamına 
göre çeviri yapmak söz konusudur. Bilgi basama-
ğında bilgiyi olduğu gibi tekrar etme, tanımlama, 
işaret etme vardır. Uygulamada, bilgiler yeni bir 
sorunun çözümünde kullanılır ve yabancı dili öğ-
rendikten sonra kullanabilme becerisi vardır. Ana-
liz, bilgilerin ayrıştırılmasını, ilişkilendirilmesini 
ve karşılaştırılmasını içerir. Sentezde, bilgilerin 
kullanılmasıyla yeni ve özgün bir ürün ortaya 
çıkarmak, orijinal bir fikir üretmek vardır. Değer-
lendirme, bir ürünü belli ölçütlere göre eleştirme, 
sentez sonucunu değerlendirme ve yargıya var-
madır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

70. E seçeneğinde bahsi geçen fikir adamları Türk-
çülüğün değil İslamcılığın savunucusu olmuşlar-
dır. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer 
Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ahmet Hikmet Müftü-
oğlu, Yusuf Akçura, Türkçülük akımı içinde önemli 
yere sahiptir. Diğer seçeneklerdeki açıklamalar 
bahsettikleri akımlar için doğrudur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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71. Seda Öğretmen, Millî Edebiyat Dönemi’nde 
millîleşme çalışmaları kapsamında yer alan sade 
dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirleri Cumhuriyet 
Dönemi özelliğiymiş gibi anlatmıştır. Ayrıca Ma-
viciler ve Hisarcıların ortaya çıkışı da Cumhu-
riyet Dönemi’yken Millî Edebiyat Dönemi içinde 
ele almıştır. Tüm bunlar öğretmenin konu alan 
bilgisinin yetersiz olduğunu göstermektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

72. A, B, C ve D seçenekleri öğretim programının 
özel amaçları arasındadır ancak E seçeneğinde 
verilen ifade hatalıdır çünkü karşılaştığı bilgile-
ri sorgulamadan kabullenen bir öğrenci değil; 
çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri sorgu-
lamayan, onlara çeşitli çözüm önerileri üreten 
ve bulgularını paylaşan bir öğrenci yetiştirmek 
esastır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

73. Hasan Mellah, Ahmet Mithat Efendi’nin 
Alexandre Dumas’ın Monte Kristo Kontu’ndan 
etkilenerek yazdığı eseridir. Çengi, Ahmet 
Mithat’ın Cervantes’in yazdığı Don Kişot adlı 
eserinden esinlenerek yazdığı eseridir. İntibah 
Namık Kemal’in eseridir ve Alexandre Dumas’ın 
Kamelyalı Kadın isimli eserinin etkileri görülür. 
Ayrıca İntibah’ta Hançerli Hanım hikâyesinin de 
etkileri vardır. Nana ve Meyhane, Emile Zola ta-
rafından yazılmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

74. Verilen açıklamaya göre bu anlayışla eser veren 
sanatçı Mustafa Kutlu’dur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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75. Kapsam geçerliği ölçme aracının ölçmek istedi-
ği konuları, hedef davranışları ya da özellikleri 
tam olarak örneklemesi ve temsil etmesidir. Yani 
kazanımların dağılımına göre soruların dağılımı 
belirlenir. Öğretici metinler konusunda daha çok 
kazanım yer aldığı için sorular büyük oranda bu 
kazanımlarla ilgili olmalıdır. Yapı geçerliği birbi-
riyle ilgili belli ögelerin arasında anlamlı bir bü-
tünlük olmasıdır. Kuram, faktör, boyut kavramları 
anahtar kelimeleridir. Yordama geçerliği bilinen 
durumdan yola çıkarak bilinmeyen durum hak-
kında geleceğe yönelik tahminde bulunmaktır. 
Sınav kâğıdının ölçtüğü özelliğe uygun görün-
mesidir. Uygunluk geçerliği yeni hazırlanan test 
ile önceden hazırlanmış geçerliği yüksek olduğu 
bilinen testin kıyaslanmasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.


