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

8
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. E’de bulunan eserin müellifi bizzat eserin telifin-
de Kıpçak unsurlardan yararlandığını ve zorda 
kalmadıkça Türkmen dillerinden kelime ve nü-
mune almadığını dile getirmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. Arapça geniş bir alana yayılmıştır. Bunda etkili 
olan ana faktörlerden biri de Arapçanın İslam’ın 
ana kaynaklarının dili olmasıdır. Kısaca Arap-
çanın yayılışında İslamiyet’in kesinlikle katkısı 
vardır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3. Yakut Türkleri kendilerine Saha demektedir. Ya-
kutlar, Asya’nın en kuzeydoğusunda yaşarlar. 
Çuvaşlar, Çuvaşistan denilen bölgede yaşarlar. 
Kaşgay Türkleri İran’da, Karay Türkleri Ukrayna, 
Moldova gibi yerlerde, Kırgızlar kendi ülkelerin-
de yaşarlar.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Söz konusu gelişme r’den z’ye gelişmeyi ifa-
de etmektedir. Yani ortada bir z’leşme gerçeği 
vardır. O hâlde burada zetasizm olayından söz 
edilmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. Şu anki bilgilerimize göre kronolojik olarak ilk di-
kilen yazıt Çoyren Yazıtı’dır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

 

6. Orhun Türkçesinde kelime içinde “ç” ünsüzü bu-
lunabilir (bolçun, eçim vs) fakat Orhun Türkçe-
sinde “c” ünsüzü bulunmaz. Aynı şekilde Orhun 
Türkçesinde söz başında “d, g, p, r, ş, l, z” gibi 
ünsüzler de bulunmaz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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7. Belirtme ekinin Eski Türkçede -g, -ın, -nı -n gibi 
şekilleri vardır. Bu beyit Karahanlı Türkçesine 
aittir ve burada belirtme eki şekillerinden -nı ile 
-g kullanılmıştır (biligni/ukuşnı – kulug).

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. “Olurkınta” kelimesi “olduğunda” anlamındadır. 
Bu kelime üzerinde zarf - fiil bulunmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. Vinayalar Budist rahiplerin hayatını daha doğru-
su gündelik hayatını düzenleyen eserlerdir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. Kısasü’l-Enbiya türünün ilk örneği Harezm sa-
hasında 14. yüzyılda Rabguzî tarafıdan ortaya 
konmuştur. Diğer seçeneklerdeki bilgiler Kara-
hanlı edebiyatına ilişkindir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. Codex Cumanicus, Kıpçak Kitabı anlamına ge-
lir. Latin alfabesinin kullanıldığı en eski sözlük-
tür. Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak Türklerine 
aittir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. Cümlede düzlük yuvarlaklık uyumu aranırken 
onun hangi döneme ait olduğunun bir önemi 
yoktur. Harezm, Karahanlı ya da Orhun… Metin-
deki kelimeler düzlük yuvarlaklık uyumuna göre 
ele alınmalıdır. A’da bolmış, C’de ilgerü, D’de yı-
rıgaru, E’de ise Kelür kelimeleri düzlük yuvarlak-
lık uyumuna uymamaları yönüyle dikkat çeker.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. “bilmez” > sıfatfiil, sabıg > belirtme eki, öltüg > çe-
kimli fiil, yag(u)ru > zarffiil olarak yer almaktadır. 
Burada geniş zaman eki bulunmamaktadır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

14. Belli başlı özellikleri verilen tarihi lehçe Çağa-
taycadır. Bu tarihi lehçede tek heceli kelimeler-
de özellikle zamirlerde ünlü daralması belirgin-
dir. Zamir n’si kullanılmaz, belirtme hâli eki -nı 
olarak devam eder. Çift dudak ünsüzü (w) artık 
tamamen “v” olmuştur. Bazı kelimelerde t > d 
değişimi tamamlanmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

15. Orhun Türkçesini diğer tarihi dönemlerden ayı-
ran farklardan biri de ayrılma ekinin Orhun’da 
-da ekiyle sağlanmasıdır.  Hemen devamında 
yani Uygur Türkçesinde müstakil bir ayrılma eki 
(-dın) ortaya çıkmıştır. Yani D seçeneğindeki 
“yaşındın” kelimesi Orhun Türkçesinde -da ekiy-
le ifade edilirdi. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



BERCESTE • ÇÖZÜMLÜ 10 DENEMEBERCESTE  DENEME  8  ÇÖZÜMLERİ

4

B
İ
R
D
E
M

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

16. Bu beytin birinci mısrasının ilk kelimesi ile (étkeli) 
son kelimesi (bilmeyin) zarf-fiil eki almıştır. Dola-
yısıyla birden çok örneği olan sadece zarf-fiildir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Bu cümle şu anlama gelir: Öldüren kişi ise o 
kötü amelinin meyvesini bizzat kendi yer. İlk ek 
fiilden isim yapma, ikincisi sıfatfiil olarak kulla-
nılmıştır. Tüşin kelimesinde ise –n belirtme eki 
olup kendisinden önce üçüncü tekil iyelik eki yer 
almaktadır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

18. illigig ve kaganlıgıg kelimelerinde sırayla -lık 
İİYE, -ıg ise belirtme eki olarak kullanılmıştır. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

19. Dede Korkut Hikâyeleri’nde ele alınan insan tipi 
alp insan tipidir. Eserde ordu, millet anlayışı be-
nimsenmiştir. Savaşçıdır. Diğer seçeneklerdeki 
bilgiler Dede Korkut ile ilgili doğru ifadelerdir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

20. Halk hikâyeleri sade ve anlaşılır bir dile sahiptir. 
Süslü ve uzun cümleler divan nesrinin özelliği 
olabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

21. Menakıpnameler tasavvuf düşüncesinin tarikat-
lar şeklinde örgütlenmesinden sonra ortaya çık-
mıştır. Bunlarda genellikle bir velinin kerametleri 
veya hayat hikâyeleri anlatılır. Bu yüzden bunla-
ra velayetname denildiği de görülür.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

22. Yapısalcı kuram kapsamında ele alınan 
Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı 
Türkiye’de ilk defa Özkul Çobanoğlu tarafından 
“Oğuz Kağan” ve “Er Töştük” destanlarına uygu-
lanmıştır. Yine aynı kuram kapsamında ele alı-
nan Propp Yöntemi ise Umay Günay tarafından 
“Elazığ Masalları”na uygulanmıştır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

23. Divanü Lügati’t-Türk’te bilmece tanımlanmış 
ama örneği verilmemiştir. Bilmece için tabuzgu, 
tubuzgu neng, tabuzguk, tapzuğ, tapzuguk, bil-
mece sormak anlamında ise tabızmak, tabuz-
mak, tapuzmak kelimeleri kullanılmıştır. Tıpkı 
ninni maddesinde olduğu gibi bilmece madde-
sinde de maalesef örneklere yer verilmemiş-
tir. Bilmece örneklerinin yer aldığı eser Codex 
Cumanicus’tur. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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24. Dikkat edilirse şiirde, tıpkı divan edebiyatındaki 
musammat gazel gibi iç uyaklara yer verilmiştir. 
6+5 durakla yazılır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

25. Destana adını veren Şu, MÖ 4. yüzyılda ya-
şadığı düşünülen bir Türk hükümdarıdır. Onun 
yaşamı etrafında şekillenen bu destanda Büyük 
İskender’in Türk yurdunu istila etmesi geniş yer 
tutmuştur. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafın-
dan yazıya aktarılan metin, destanın kendisi de-
ğil, destana konu olduğu düşünülen söylence-
lerdir. Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinin ilk sözlüğü 
olan “Divânü Lûgâti’t-Türk”te destana yer verir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

26. Tekke edebiyatı ürünlerinden özellikle Mevlid 
halk arasında en çok okunan eser olarak bilin-
mektedir. Fakat seçeneklerde yer almamakta-
dır. Demek ki Mevlid dışında başka bir esere 
bakmamız gerekir. Bu eser Yazıcızade Mehmet 
tarafından ortaya konmuştur. Hz. Peygamber 
Efendimizin (SAV) hayatını detaylı bir şekilde 
ele alan manzum bir eserdir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

27. Bu parçada şairlerin ismi yer almakta ve onlarla 
ilgili çok sınırlı düzeyde bilgilere yer verilmekte-
dir. Dolayısıyla bu parça bir şairnameden alın-
mış olabilir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

28. Folklorik ürünlerin ilk sahiplerini bilemeyiz. Çün-
kü bunların az bir kısmı yazıya geçirilmiştir. Zira 
yazının icadından önce oluşturulan folklorik 
ürünlerin olduğu da düşünülmelidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

29. A. Olrik’in epik yasaları 15 tanedir. Bunlar ara-
sında kahramanın kusursuzluğu gibi bir kural-
dan söz edilemez. Tam olmasa da buna yakın 
bir niteliğin Yunan mitolojisi tanrılar literatürü için 
yer aldığı söylenebilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

30. İnsanın yaratılışını Levh-i Mahfuz’dan başlaya-
rak Kur’ân ve hadislere uygun şekilde anlatan 
mensur ya da manzum eserlere vücudname 
denir. Devriye ile karıştırılmamalıdır. Devriyede 
uruc ve nüzul kavramları üzerinde durulur, kes-
retten vahdete doğru giderken bir daire çizdiği 
üzerinde durulur (daire ve devriye aynı kökten 
gelir).

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

31. Verilen beyitler Hüsn ü Aşk’tan alınmıştır. Galip 
bu beyitlerde Mesnevi’den ilham aldığını, bunun 
bir hırsızlık sayılmadığını çünkü Mesnevi’nin 
miri arazi gibi olduğunu dile getirmektedir. Be-
yitler Hüsn ü Aşk’ın sonlarına doğru söylenmek-
tedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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32. Eğer söz konusu kelimeler aynı kökten olsaydı 
bu sanatın adı iştikak olurdu. Fakat köken olarak 
birbirini anımsatan kelimeler kullanıldığı için bu-
rada şibh-i iştikak sanatı söz konusudur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

33. Her mısrası aynı uyakta olan şiirler musarra ola-
rak adlandırılır. Merhûn kelimesi ise cümlenin 
tek beyte sığmaması durumunda diğer beyte 
taşması için kullanılır. Kısaca merhun beyitte bir 
cümle bir beyte değil, birden fazla beyte dağıtıl-
mış durumdadır. Berceste kelimesi mısra ya da 
beyit için söylenmiş olup güzelliği ve ahengiy-
le ile manzumenin diğer beyitlerinden sıyrılmış 
sözü karşılar. Şairin mahlasını söylemesi tahal-
lus olarak bilinir. Bunu iki anlama gelecek şekil-
de kullanırsa hüsnü tahallus adını alır. [Minnet 
Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur / Bâkî kalur 
sahîfe-i âlemde adımuz, beytinde Baki kelime-
si şairin ismi dışında sonsuz, daimi anlamlarını 
da ihtiva eder.] Musammat ise beyit ortadan bö-
lündüğünde dörtlük şekline kavuşan şiirler için 
söylenir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

34. Beyitle yazılan nazım biçimlerinden olan “nazm”ın 
en belirgin özelliği matla beytinin olmasıdır. Kıta-
dan bu yönüyle ayrılır. Nazmda tuyuğda olduğu 
gibi belirgin bir aruz kalıbı yoktur. Genelde tarih 
düşürmede ya da hikmet içerikli düşüncelerin ifa-
desinde kullanılır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

35. Parçada sözü edilen kişi Hayalî Bey’dir. Tezkire-
lerden öğrendiğimize göre Vardar Yenicesi do-
ğumlu 21 şair bulunuyor. Bunların en meşhurları 
arasında Usulî, Hayalî Bey, Hayretî gibi kişiler 
bulunmaktadır. Hayalî Bey’in Türkçe Divan dı-
şında başka eseri bulunmamaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

36. Edebiyatımızda zengin ama cimri sembolü 
Karun’dur. Kur’an-ı Kerim’de Firavun ve Haman 
ile birlikte anılır. Allah’ın kendisine verdiği büyük 
serveti insanlardan kıskanan ve bu servetine kı-
yamadığından zekât vermeyen Karun toprağa 
batırılarak helak olmuştur. A’daki Genc-i Revân 
tabiri Karun’un hazinesi için kullanılmaktadır. 
C’deki Cuha ise 10. yüzyılda yaşamış bir kişidir 
ki özelliği çok aptal görünüp zekâsıyla insanları 
şaşırtmasıdır. D’deki Calinus tıptaki maharetiy-
le Bokrat (Hipokrat) ile birlikte anılan bir kişidir. 
E’deki Bel’am-ı Baur, Hz. Musa Dönemi’nde 
yaşamış bir abit olup duası geri çevrilmeyen bir 
kişidir. Fakat daha sonra nefsine yenik düşmüş, 
kendisine vadedilen servete kayıtsız kalama-
mış, Hz. Musa aleyhine dua etmiş ve helak ol-
muştur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

37. Parçada sözü edilen sanatçı Şemseddin 
Sivasi’dir. Şemseddin Sivasi, çok sayıda mesne-
visi bulunan bir sanatçı olup tasavvufi kimliğini 
şiirlerinde ortaya koyan bir alimdir. Gülşenâbâd 
özgün bir mesnevi olup edebiyatımızda henüz 
işlenmemiş bir konuyu ele almaktadır. Bu arada 
Şemseddin Sivasi’nin medrese ekolünü temsil 
eden Kadızadelilerle tartışmaları meşhurdur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

38. Fuzuli bu rubaide kısaca “dünyada uygun ka-
rakterde ve gönül açan insan kalmadığını ve 
değersiz insanlar yüzünden değerli zamanın 
faydasızlaştığını yani zamanın boşa geçtiğini” 
ifade etmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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39. Davut Fatin alışılmışın dışına çıkarak Hatîmetü’l-
Eş’âr adlı tezkiresinde şiir alıntısına öncelik 
vermiş, ardından şairin biyografisine geçmiştir. 
Fonksiyonel olarak hiçbir pratiğe sahip olmayan 
bu yenilik başka bir takipçi bulamamıştır. Tevfik 
Mecmûa-ı Terâcim’de, Mehmet Tevfik (Çaylak 
Tevfik) Kafile-i Şuarâ’da, Âşık Çelebi Meşâirü’ş-
Şuarâ’da ve Mehmet Nail tarafından kaleme 
alınıp en kapsamlı biyografik eser hüviyetini ko-
ruyan Tuhfe-i Nâilî’de klasik yöntem denenmiş 
yani önce şairin biyografisine sonra da şiirlerin-
den alıntılara yer verilmiştir. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

40. Bu beyit Necati Bey’e ait olup Feilâtün Feilâtün 
Feilâtün Feilün kalıbıyla yazılmıştır. Bu beyitte sa-
dece “bana” kelimesinde imale vardır. Gamzenin 
oklarının ifadesi teşbih (teşbih-i beliğ) içerir. Redif 
ve kafiye zaten yoktur. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

41. Bâkî’ye ait olan beyit Türk şiirinde en çok kul-
lanılan aruz kalıbı olan fâilâtün fâilâtün fâilâtün 
fâilün ile yazılmıştır. Beyitte italik ve koyu hece-
lerde imale yapılmıştır: Geh cefâ kılsun niyâz 
ehline geh nâz eylesün

Nâz iderse âşıka ol şûh-ı tannâz eylesün. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

42. Gazel-i musammatta şairin bir devlet büyüğünü 
övmesi ya da caize beklentisi içinde olması söz 
konusu değildir. Zira bu ve B seçeneği dışında-
ki türlerde şairin amacı sadece hünerini ortaya 
koymaktan ibarettir. Her ne kadar şehrengiz gibi 
türler bir devlet büyüğüne sunulmuş olsa da 
bunlardaki caize beklentisi hiçbir zaman cülusi-
yede olduğu kadar ön planda değildir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

43. II. Abdülhamit, Ahmet Mithat Efendi’ye ait Çer-
kes Özdenler adlı eserden dolayı imparatorluk 
bünyesindeki azınlıkları isyana teşvik ettiği ge-
rekçesiyle 1884’te Osmanlı Tiyatrosu’nu yıktır-
mıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

44. “Raik Vecdi” takma adını kullanarak şiir yazan 
ve şiirlerini Evrak-ı Leyal adlı bir kitapta topla-
mayı düşünen şair Cenap Şehabettin’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

45. Soruda I ve III. cümlelerde verilen bilgiler doğru-
dur. II. cümlede verilen Tevfik Fikret’in Servet-i 
Fünun’da yayınlanan son şiiri Han-ı Yağma de-
ğil, Son Nağme’dir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

46. Ahmet Mithat Efendi’nin “popüler roman” çı-
ğırını devam ettiren ve Fransız natüralizminin 
ilk büyük temsilcisi olan yazar Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’dır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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47. Millî Edebiyat Dönemi’nde edebî tenkit alanında 
eseri olmayan sanatçı İhsan Hamami’dir. Sanat-
çı mizah alanında eser vermiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

48. Cumhuriyetin ilk yıllarında tiyatroda kadın oyun-
cu sayısı artmış ancak hâlen istenen seviyeye 
gelememiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

49. Otomatik yazı yöntemiyle bilinçaltını eserlerine 
yansıtmayı hedefleyen sanatçılar sürrealizmi 
benimseyenlerdir. Otomatik yazıyla bilinci dev-
reden çıkarmayı ve içlerinden geldiği gibi yaz-
mayı amaçlarlar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

50. Soruda A, B, C ve D seçeneklerinde verilen 
eserler Buket Uzuner’e aittir. Unutma Bahçesi 
ise Latife Tekin’in romanıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

51. Recaizade Mahmut Ekrem, Robert Koleji’nde 
edebiyat öğretmeni iken öğrencisi Tevfik Fikret’i 
Servet-i Fünun dergisinin başına getirmesiyle 
bu edebî dönemin başladığı kabul edilir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

52. Parçada kısa özeti verilen eser Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın Huzur romanıdır. Özet bölümünde 
verilen Mümtaz ve Nuran karakterleri bu soru 
için önemli ipucudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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53. Söz konusu yazarın özellikle Kirpinin Dedikleri 
adlı eserinden hareketle Refik Halit olduğunu 
anlayabiliriz.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

54. Söz konusu tartışma Dekadanlar olup özellikle 
Ahmet Mithat Efendi ve Cenap Şahabettin ara-
sındaki yazı düellosuyla gelişmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

55. B ve C seçeneklerinde yer alanlar tamamen 
aruz kullanan sanatçılardır. D ve E’de yer alan-
ların ise siyasi bir yaşantıdan dolayı tutuklanma-
ları söz konusu olmadığı gibi Zindan Duvarları 
gibi bir eseri de yoktur. Bu nedenle cevap Faruk 
Nafiz’dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

56. Adalet Ağaoğlu roman ve hikâyeleriyle tanınmış 
bir yazar olarak tanınır. Roman ve hikâyeden 
önce tiyatro ile ilgilenmiştir. Yazarın bizzat ken-
disi, romancılığını şu ifadelerle açıklamıştır: “Tek 
anlatıcıya son vermek, an’ların anlatıcısı olmak, 
yer zaman öğelerine değişiklik getirmek” onun 
romancılığının ayırt edici yönüdür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

57. Hisarcılar gelenekçi yapıyı korumaya çalışmış-
lardır. Özellikle derginin başındaki isim olarak 
Mehmet Çınarlı’nın aruzla şiir yazması dikkat 
çeker. Seçenekler arasında bulunan Maveracı-
lar ile Hisarcıları karıştırmamak gerekir. Mave-
racılar dil konusunda tutucu olmamakla beraber 
İslami düşünceyi merkeze almalarıyla dikkat 
çekerler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

58. Söz konusu roman Tanpınar mizah kabiliyetini 
göstermesi açısından önemli bir yere sahip olan 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’dür. Bu arada E dı-
şındaki seçenekler Tanpınar’ın romanlarını ihti-
va eder. Yaşadığım Gibi ise “deneme” türünde 
bir eserdir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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59. Ahmet Haşim C dışındaki konuları şiirlerinde yo-
ğun biçimde işler. Hatta “Melali anlamayan nes-
le aşina değiliz!” sözü onun hüzün yönünü en iyi 
şekilde ifade eden özdeyişler arasında bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

60. Sözü edilen Alman edebiyatının en önemli ro-
mantik şairi ve yazarı olan Goethe olup Faust 
dışında Doğu ve Divanı, Genç Werther’in Acıları 
adlı eserleri meşhurdur. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

61. C seçeneğinde metin parçası Nef’î’nin gaze-
linden alınmıştır. Nef’î 17. yüzyıl sanatçısıdır. 
Dolayısıyla İslami Dönem ilk dil ve edebiyat 
metinlerini örneklendirmek için uygun değildir. A 
seçeneğindeki metin parçası Kutadgu Bilig’den, 
B seçeneğindeki eser Atabetü’l Hakayık’tan, D 
seçeneğindeki eser Divan-ı Hikmet’ten, E seçe-
neğindeki eser Divanü Lügâti’t-Türk’ten alınmış 
örnek metinlerdir. Bu eserler İslami Dönem ilk 
dil ve edebiyat ürünleri içinde değerlendirilirler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

62. Köşe yazısı olan fıkralarda yazar, gündelik olay-
ları özel bir görüşle, güzel bir üslupla, hiç kanıt-
lama gereği duymadan her gün kaleme alır. Dü-
şünceleri hiçbir kalıba bağlı kalmadan serbestçe 
ortaya koyar. Bu makaleden ayrılan en önemli 
noktasıdır. Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir 
gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya 
bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alı-
nan ve temel ögesi fikir olan yazılara “makale” 
denir. Eleştiri şiir, tiyatro, hikâye, resim, heykel 
gibi bir sanat veya düşünce eserinin, zayıf ve 
güçlü yönleri göz önünde bulundurularak gerçek 
değerini belirleme amacıyla yapılan inceleme 
sonucunun anlatıldığı yazı türüdür. Sohbette 
yazarın amacı okuyucuyla samimi diyaloglar 
kurarak sadece düşüncelerini açıklamaktır. Bu 
yazılar genellikle gazete ve dergilerde yayınla-
nır. Hatta gazetelerde sohbet (söyleşi) adı al-
tında bu tür yazıların kaleme alındığı köşelerde 
bulunabilir. Sohbet yazılarına eskiden “musa-
habe” denirdi. Denemelerde yazar herhangi bir 
konudaki görüşlerini kesin kurallara varmadan, 
kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya 
zorlamadan anlatır. Deneme, kişinin kendi dı-
şındaki varlıklarla herhangi bir konuda gerçek 
ya da hayalî olarak girdiği diyalogun ürünüdür. 
Deneme yazarı eserini kaleme alırken okuyucu-
yu hesaba katmaz. Bu da fıkra ve makaleden 
ayıran en önemli noktasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

63. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen sanatçılar 
bu derste ismi geçebilecek sanatçılardır. Musta-
fa Kutlu ise Anadolu insanının hayatını ele alan 
yapıtlar kaleme almıştır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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64. Bazı davranışlar yoğunluk, süreklilik, yaygınlık 
göstermeden sadece o ana bağlı olarak ortaya 
çıkan durumlardır. Bu tür sorunları problem du-
rumu gibi algılamak doğru değildir ve görmez-
den gelinerek davranışın sönmesini beklemek 
en doğrusudur. Yakınına gitme öğrenciyle göz 
teması kurulamadığında vücut dilinin yakından 
kullanılması olan yaklaşımdır. Öğretmenin fizik-
sel yakınlığı öğrencinin bu durumu hissedip yan-
lış davranışı bırakmasını sağlayabilir. Süreklilik 
ve yaygınlık durumlarında başvurulmalıdır.

Sözlü uyarıda öğretmen istenmeyen davranışla 
karşılaştığında bu davranışı yapan öğrenciyle 
bire bir iletişimden çok, duruma genel olarak 
müdahale edebilir. Örneğin “Sağ köşe, Sol köşe, 
Arka taraf neler oluyor.” gibi sınıfın tümüne iste-
nemeyen davranışı onaylamadığı söylenebilir 
(Kaya 2002: 184).

Doğru davranışı göstermede öğretmen sözlü 
uyarı yapmadan önce istenmeyen davranışı 
yapan öğrencinin yanına yaklaşır ve öğrencinin 
derse dönmesini sağlar. Yakınına gitmekten far-
kı öğretmenin, öğrencinin elindeki ders dışı kita-
bı ya da masayı karaladığı kalemi alması gibi bir 
eylem vardır. 

Fiziksel müdahalede öğretmenin istenmeyen 
davranış da bulunan öğrencinin yeri ve ortamı-
nın değiştirmesi söz konusudur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

65. Tam öğrenme modelinde öğrencilere ihtiyaç 
duydukları kadar zaman verilmeli, öğrenci başa-
rısında hedef %90 olmalı, gerekirse ek öğren-
meler yapılmalıdır. Programlı öğrenmede küçük 
adımlar, etkin katılım, başarı, anında düzeltme, 
bireysel hız önemlidir. Çoklu zekâ kuramında en 
önemli nokta zeka boyutlarının öğrenme süre-
cince desteklenmesi ve potansiyellerin ortaya 
çıkarılmasıdır. Model alarak öğrenmede birey 
gözlemleri sonucunda bir davranışı yapma ya 
da yapmama kararı alır. Beyin temelli öğrenme 
modeli davranışçı kurama karşı çıkar. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

66. Tanrıdağı Ziyafeti sanatçının tiyatro türündeki 
eseridir ve göstermeye bağlı edebî türler içinde 
yer alır. A, B, D ve E seçeneklerindeki eserler 
roman türünde olduğu için göstermeye bağlı de-
ğildir. Dolayısıyla bu eserler anlatamaya bağlı 
edebî eserler içinde yer alır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

67. Mikro öğretimde işlenen ders kaydedilir; teknik, 
öğret-tekrar öğret akışı içinde gerçekleştirilir. 
Öğretmenlere tecrübe kazandırmada oldukça 
etkilidir. Yansıtıcı düşünme deneyimler fayda-
lanmaktır, birey böylece kendini geliştirir. Ben-
zetim yani simülasyon gerçek ortamın tehlikeli 
ve maliyetli olduğu durumlarda gerçeğe çok 
benzeyen yapay bir ortamda eğitim verilmesidir. 
Analoji yani metafor öğrenilecek bir konunun 
bilinen başka bir şeye benzetilmesidir, kan akı-
şının tesisat sistemine bezetilmesi gibi. Mim kı-
saca sessiz sinema olarak tanımlanabilir. Görüş 
geliştirmede zıt kutuplu bir konu seçilir ve öğren-
ciler katılma derecelerini nedenleriyle açıklar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

68. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen isimler İs-
lami geleneğe bağlı olarak eserler vermiştir. B 
seçeneğinde yer alan sanatçı, Millî edebiyat an-
layışını yansıtan şairler içerisinde değerlendirilir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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69. Görünüş geçerliği testin ölçmek istediği özelli-
ği ölçüyor görünmesidir. Uygunluk geçerliği bir 
testi önceki öğrenmelerle kıyaslanmasıdır. Yor-
dama; istatistiksel teknikler kullanılarak ve bili-
nenlerden yararlanılarak bilinmeyen durumlar 
hakkında yapılan geleceğe yönelik tahminlerde 
bulunma işlemidir. Yapı geçerliği ölçme aracı 
içerisinde yer alan maddelerin, diğer maddelerle 
bütünlük içerisinde olmasıdır. Kapsam geçerliği 
sorular hazırlanırken dersin tüm konularının ve 
kazandırmak istediği davranışların tümünün dik-
kate alınmasıdır. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

70. Anıtkabir Soygunu İsmail Ünver tarafından ya-
zılmış politik kurgu romanıdır. Diğer seçenekler-
deki eserler biyografik eserlerdir. Tek Adam üç 
cilt olarak yayımlanmıştır. Bozkurt henüz Musta-
fa Kemal’in sağlığında yayımlanmış ve dünyada 
büyük yankı uyandırmıştır. Bir Milletin Yeniden 
Doğuşu, İngiliz ve Fransız arşivleri ile Mustafa 
Kemal’in silah arkadaşlarının notlarından yola 
çıkılarak yazılmıştır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

71. Hüseyin Rahmi diğer dönem sanatçıları gibi ay-
dın ve zengin konakların insanlarını değil, kenar 
mahallelerdeki sıradan insanların günlük yaşa-
yışlarını konu etmiştir romanlarına. Yoksulluk, 
batıl inançlar, gelenek ve görenekler eserlerinin 
diğer konularıdır. C. Şehabettin ise dönemin ro-
man yazarı değil şairidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

72. İleriye etkin kolaylaştırma önceki öğrenmelerin 
sonraki öğrenmeleri kolaylaştırmasıdır. Olumlu 
aktarma içerinde yer alan kavramlardandır. 9. 
sınıfta öğrenilen şiir inceleme yöntemleri sonra-
ki senelerde işlenecek Tanzimat, Servet-i Fünun 
gibi dönemlerde yer alan şiirleri incelemede ko-
laylık sağlayacaktır. İleriye ket vurmada önceki 
bilginin sonraki bilgiyi unutturması söz konusu-
dur. Dikkat bilincin belirli bir anda belirli bir uyarı-
cıya yoğunlaştılmasıdır. Öncelik etkisi öğrenme 
sürecinde ilk öğrenilen şeylerin sonradan öğre-
nilenlere göre daha iyi hatırlanmasıdır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

73. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen isimler bu 
anlayışla eser veren isimlerdir. Lale Müldür ise 
80 sonrası şiire bütünsel yaklaşan şairler ara-
sında değerlendirilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

74. İkinci Yeni şiir akımında imgeye oldukça önem 
verilmiştir. Edebi sanatlar kullanılmış ve anlamı 
gizleyen bir tavır takınılmıştır. Folklorik malze-
menin şairi kısıtlayacağını düşündüklerinden 
“folklor şiire düşman” sloganını geliştirdiler. Şiiri 
diğer sanatlarla yakın ilişkiye soktular ve siyaset 
dışı kalmaya özen gösterdiler. Cemal Süreya, 
Edip Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ülkü 
Tamer dönemin akımın sanatçılarıdır. Ercüment 
Behzat Lav ise serbest nazım ve toplumcu şiir 
içinde değerlendirilen sanatçılardandır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

75. Önemli kısımlar algısal olarak ayırt edilebilir 
hâle getirmek için renkli kalemle altını çizmekten 
başka büyük harf, italik harf ya da daha koyu ve 
kalın şekilde yazmak da işe yarayacaktır. Böy-
lece bu kısımlar daha dikkat çekici hâle gelecek 
ve öğrenme sürecinde öğrencinin daha kolay 
öğrenmesine yardımcı olacaktır. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


