
 

1. IX. ve X. yüzyıllardaki Oğuzca hakkında pek bir şey 

bilmiyorsak da, XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut’un 

yazdığı Divanu Lügati’t-Türk adlı kitapta bu lehçeye ait 

bilgileri buluyoruz. Kaşgarlı Mahmut Divanu Lugati’t-

Türk’te kendi dönemindeki lehçelerin özelliklerini 

verirken Oğuzcaya çok fazla yer ayırmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmut’un 

Divanu Lügati’t Türk adlı kitabında bahsettiği 

Oğuzca özelliklerden birisi değildir? 

A) Kelime başında y-‘nin durumu 

B) Kelime içinde /d/ foneminin durumu 

C) Hece başında /G/ foneminin durumu 

D) w (çift dudak sesi)’nin diş dudak sesine dönmesi 

E) Hece başında /h/ foneminin türemesi 

 

 

 

2. Eski Türkçe metinlerde hiç rastlanmayan ve ilk kez 

Eski Anadolu Türkçesinde karşımıza çıkan sıfat-fiil 

eki aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -GAn  B) –(y)An         C) -AcAk 

D) -IsAr     E) –(ı)yor 

 

 

3. “Hamd u sipas ü minnet ve öküş ögdi tengri ‘azze ve 

celleka kim ulugluk idisi tükel kudretlig padişah turur 

yirli kökü yaratgan kamug tınlıglarka ruzi birgen neni 

kim tiledi erse kıldı yime neni tilese kılur.” 

Bu parça aşağıdaki dönemlerden hangisinin dil 

özelliklerini taşımaktadır? 

A ) Uygur Türkçesi  B) Karahanlı Türkçesi 

C) Harezm Türkçesi D) Osmanlı Türkçesi 

E) Çağatay Türkçesi 

 

4. “Antagıŋın üçün igidmiş kaganıŋın sabın almatın yir sayu 

bardıg…” 

Bu cümlede altı çizili kelimelerin aldığı ek sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Belirtme – Belirtme  B) Yükleme – Belirtme 

C) İlgi – Belirtme  D) Belirtme – İlgi 

     E) İlgi – İlgi 

 

 

 

5. Eski Türkçenin gramerini yazmış olan Annemarie von 

Gabain Uygur metinlerini “y” ve “n” ağzı olmak üzere iki 

ana ağız grubuna ayırır. Köktürkçedeki “ń” sesini n' ye 

çeviren metinler n ağzını, y'ye çeviren metinler y ağzını 

oluştururlar. Mani metinleriyle Köktürk harfli yazmalar 

çoğunlukla n ağzını, Burkan metinleri ise y ağzını temsil 

ederler. Ancak bazı bilim adamları ise Köktürkçedeki “ń” 

(ny) "sesinin hakikî mahiyetinin" iyice bilinmediği 

görüşündedir. Ona göre bu sesin hakikî mahiyet ve 

telâffuzu bilinmeden n ve y gelişmesini "eski metinlerde bir 

“şive farkı olarak” ele almak doğru değildir.” 

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında n ve y 

gelişmesini “şive farkı olarak” ele almanın doğru 

olmadığını savunan bilim adamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Reşit Rahmeti Arat            B) Şinasi Tekin 

C ) Talat Tekin             D ) Marcel Erdal 

E ) James R. Hamilton 

 

 

 

 

 

 



 

6. Kıpçak Türkçesi terimiyle, Kıpçak konuşma dili değil, 

Memluk sahasında yazılmış olan eserlerin dili 

kastedilmektedir. Dönem, Karahanlı'dan Çağatay'a 

bir geçiş dönemidir. Dolayısıyla dil, Harezm-Kıpçak 

sahasındaki eserlerde istikrarlı bir bütünlük 

göstermez. Harezm eserleri arasında farklılıklar 

olduğu gibi Harezm sahası eserleriyle Memlük 

sahası eserlerinin dili arasında da bazı farklar vardır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Harezm 

Türkçesi ile Kıpçak Türkçesi arasındaki 

farklardan birisi değildir? 

A) Yönelme hali eki, Harezm Türkçesinde -ngA,      

-ŋA iken Kıpçak Türkçesinde -Na biçimindedir. 

B) Çıkma hali eki, Harezm Türkçesinde -dın 

biçimindeyken Kıpçak Türkçesinde -dan 

biçimindedir. 

C) Soru edatının durumu Harezm Türkçesinde -mI 

biçimdeyken Kıpçak Türkçesinde -mU 

biçimindedir. 

D) Olumsuz eki, Harezm Türkçesinde 

ermes/ermez biçimindeyken Kıpçak 

Türkçesinde degül biçimdedir. 

E) Harezm Türkçesinde -duk sıfat fiili nadiren 

kullanılırken Kıpçak Türkçesinde bol miktarda 

kullanılır. 

 

 

 

 

7. Eski Türkçedeki “tepme” sözcüğünün Türkiye 

Türkçesinde “tekme” olması aşağıdaki ses 

olaylarının hangisiyle açıklanabilir? 

A) Aykırılaşma          B) Ötümlüleşme 

C) Göçüşme          D) Düzleşme 

E) Öndamaksıllaşma 

 

 

 

 

 

 

8. Türkçe’nin ses özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Söz başında akıcı ünsüzlerin bulunmaz. 

B) Söz sonunda sınırlı sayıda ünsüz çifti bulunabilir. 

C) Söz sonunda /b/, /c/, /d/, /g/ ünsüzleri bulunmaz. 

D) Türkçe sözcüklerde geniş yuvarlak /o/ ve /ö/ ünlüleri 

yalnız son hecede bulunabilir. 

E) İki ünlü iki ayrı hecede de yan yana gelmez ancak 

birleşik sözcüklerde bu mümkün olabilir. 

 

 

 

 

 

9. “Phonetik der nördlichen Türksprachen” (Kuzey Türk 

Dillerinin Fonetiği) adlı eserinde yer alan Türk lehçelerinin 

ses özelliklerine göre tasnifi, daha önceki tasnif 

denemelerine nazaran çok daha bilimsel ve ayrıntılıdır. 

Tasnif yalnızca dilleri değil lehçe ve diyalektleri de içine 

alması bakımından oldukça ayrıntılıdır. Tasnifte Yakutça 

ve Çuvaşçaya yer verilmemesi önemli bir eksiklik olarak 

göze çarpmaktadır. 

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Türk dilleri 

üzerine tasnif yapan hangi bilim adamından 

bahsedilmektedir? 

A) W. Schott              B) Aleksandr Samoyloviç 

C) Louis Ligeti              D) Wilhelm Radloff 

 E) Gustaf John Ramstedt 

 

 

 

 



 

 

10. gelüp şāha muştıladılar anı 

çün işitdi iŋen sevindi cānı 

Yukarıdaki beyitte altı çizgili sözcükler hangi ekin 

fonksiyonda kullanılmıştır?   

A ) Sıfat Fiil    B ) Zarf Fiil 

C ) İsim Fiil    D ) Edat  

           E ) Bağlaç 

 

 

11. Türkçede eklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) Türkçede ön ek ve iç ek yoktur. Eklerin üst üste 

gelmesiyle iç ek oluşmaz. 

B) Ekler, sözcükler gibi, belirli anlamlar taşıyan 

öğelerdir. 

C) Bir ek başka bir ekle birleşerek yeni bir ek 

oluşturabilir. 

D) Ekler, sözcük içinde biçim olarak kaybolduğunda 

anlam ve işlev olarak da varlığını sürdüremez. 

E) Yapım ekleri ve çekim ekleri arasında kesin bir 

ayrım olmasına karşılık, çekim ekleri yapım eki 

işlevi kazanabilir; ancak yapım ekleri, çekim eki 

olamaz. 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı 

yönünden “Gözlerimi açtığımda saatim ve bozuk 

paralarım, başucumdaki komodinin üzerinde garip bir 

ölü doğa resmi gibi duruyordu.” cümlesiyle aynıdır? 

A) Öğlen, arkadaşım bize gelince çocuklar gibi 

sevinmiştim. 

B) Sabah annemle ben evin yanındaki parkta bir iki 

saat yürümüştük. 

C) Geçenlerde burada da ulaşımı engelleyecek 

derecede yoğun bir kar yağışı olmuştu. 

D) Geçen yıl yağan şiddetli yağmurda dizlerime 

kadar suya batmıştım. 

E) Eve gelirken babam uzun zamandır görmediği bir 

arkadaşına rastlamıştı. 

 

13. Diller arasındaki akrabalığın ispatı için; 

I. Ses denkliği 

II. Şekil denkliği 

III. Sözlük bilgisi 

IV. Cümle bilgisi 

  hangilerinin ortak olması beklenir? 

  A ) Yalnız I                     B ) Yalnız II                    

  C) I, II, III            D) I, III, IV                 

                                E) I, II, III, IV 

 

 

14. Doğal destanların meydana geliş aşamaları 

aşağıdakilerden hangisinde doğru bir biçimde 

verilmiştir? 

 

A) Çekirdek – Saptama – Oluş 

B) Saptama – Oluş – Çekirdek 

C) Oluş – Çekirdek – Saptama 

D) Çekirdek – Oluş – Saptama 

E) Saptama – Çekirdek – Oluş 

 

 

15.  

 

 

 

 

 

Özellikleri verilen fıkra kahramanı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İncili Çavuş               B) Aldar Köse 

C) Nasrettin Hoca               D) Esen Polat 

E) Bekri Mustafa 

 

 

 Türk fıkra tipleri arasında gerçek kişiliği ve 

yaşadığı devir hakkında bilgi sahibi 

olduğumuz nadir tiplerdendir.  

 Osmanlı Padişahı I. Ahmet devrinde 

yaşamıştır.  

 Bürokrat kimliği, fıkralarına belirleyici bir 

şekilde renk vererek onu diğer mizah 

karakterlerinden ayıran ana özelliği olarak 

görülmektedir. 



 

16. Kerem ile Aslı Hikâyesinin diğer halk hikâyeleriyle 

karşılaştırıldığında dikkat çeken özelliklerinden birisi 

de içerisinde birçok olağanüstü motif barındırmasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi Kerem ile Aslı 

Hikâyesinde geçen olağanüstü motiflerden birisi 

değildir? 

A) Ah çekerek ağızdan ateş çıkarma 

B) Kerem’in atının ayağının altından alınan toprağın 

göze sürülmesiyle annesinin gözlerinin açılması 

C) Kerem’in 32 dişinin çekilmesi 

D) Kerem, Aslı’yı takibi sırasında yol üzerinde 

gördüğü bir kuru kafa ile konuşması 

E) Kerem’in beddua etmesinin ardından köyün 

yanması 

 

 

 

 

17. Asıl adı Nûman’dır. Kendisi kuvvetli bir medrese 

(üniversite) tahsili görmüş, ilim yolunda müderrisliğe 

kadar yükselmiştir. İlk icraat olarak da, ilim-tasavvuf-

toplum hocalığındaki öncülüğü, birleştirici ve 

bütünleştirici yönleriyle, Halvetiyye (Safaviyye) ve 

Nakşîbendiye tarikatlarını da birleştirerek yeni bir 

tarikat kurmuştur. Müstakil yazılı bir eseri yoktur. Onun 

eseri insandır ve onu da yetiştirmiştir. Bu bakımdan 

“toplumun hocası olarak” hizmeti de büyük olmuştur. 

Bu parçada sözü edilen mutasavvıf aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Hacı Bayram-ı Veli              B) Yunus Emre 

C) Hacı Bektaş-i Veli              D) Kaygusuz Abdal 

E) Süleyman Çelebi 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıda verilen âşık kolu ve etkili olduğu yöreler 

karşılaştırıldığında hangisi yanlıştır? 

A) Ruhsatî Kolu - Sivas Yöresi 

B) Huzurî Kolu - Artvin Yöresi 

C) Erzurumlu Emrah Kolu – Erzurum Yöresi 

D) Dertli Kolu – Bolu, Kastamonu, Çankırı Yöreleri 

E) Derviş Muhammed Kolu - Malatya Yöresi 

 

 

 

 

19. 2 Mayıs 1942 tarihinde Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinin 

Afşarlar (Azaplı) köyünde doğmuştur. O, Karaca Oğlan 

geleneğinden yetiştiği için, kendisinin manevî ustası olarak 

Karaca Oğlan’ı kabul etmiştir. Sağlığında adına şenlikler 

yapılan ilk âşık olma özelliğine sahip olmuştur. 1997 

yılından bu yana Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Folklor 

Araştırma Derneği, adına şenlikleri tertip etmektedir. 

Bu parçada sözü edilen âşık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Şeref Taşlıova        

B) Murat Çobanoğlu  

C) Osman Taşkaya (Feymânî)  

D) Âşık Zülalî  

E) Ali İzzet Özkan  

 

 

 

20. Türkiye’de Köroğlu Destanı üzerine ilk bilimsel 

çalışmayı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ziya Gökalp            B) Rıza Tevfik 

C) Fuat Köprülü            D) Naki Tezel  

E) Pertev Naili Boratav 

 

 

 

 



 

21. 17. yy’da Faizî tarafından kaleme alınan Zübdetü’l-

Eşar adlı eserin Türk tezkirecilik geleneği 

açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anadolu’da kaleme alınan ilk tezkire olması 

B) Doğu Türkçesi geleneğiyle yazılmış ilk tezkire olması 

C) Antoloji niteliğinde yazılmış ilk tezkire olması 

D) Türk edebiyatının nazımla kaleme alınmış ilk tezkire 

özelliğine sahip olması 

E) Bütün şairlerin ölüm tarihlerinin belirtilmiş olması 

 

 

 

 

22. Kinaye, bir sözcüğü ya da sözü gerçek anlamının 

dışında benzetme amacı gütmeden ve engelleyici ipucu 

olmaksızın mecazlı anlamda kullanmaktır. 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki beyitlerin 

hangisinde “kinaye” yoktur? 

 

A) Leb-i la'line sanman hat gelip hüsn ü bahâ gitti 

Bana bir âşık olsa demeden ağzında tüy bitti 

B) Teşne cânım kan yudar la’line karşu eylemez  

Gamzen okundan hazer benzer susadı kanına 

C) Gönlüm gibi ey nâme gidip yârda kaldın  

Baş üzre yerin var ham-ı destârda kaldın 

D) Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değül  

Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül 

E) Ayağı yer mi basar zülfüne ber-dâr olanın 

Zevk u şevk ile verir cân u seri döne döne 

 

 

 

 

 

23. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi 

yanlıştır? 

A) Şeyhî - Hüsrev ü Şirin 

B) Ahmed-i Dâ'i - Çeng-nâme 

C) Süleyman Çelebi - Vesiletü'n Necat 

D) Enderûnlu Fâzıl - Beng ü Bade 

E) Bâki - Fazâil'i-Mekke 

 

 

24.  

 

Yukarıdaki parçalarda boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) yek âhenk – reddi matla – yek âvaz 

B) hüsn-i tahallus – hüsn-i makta – yek âhenk 

C) zü’l metâli – hüsn-i tahallus – yek âhenk 

D) müreddef – hüsn-i matla – hüsn-i tahallus 

E) taç beyit – beytü’l kasîd – reddi mısra 

 

 

 

 

 

 

25. Divan edebiyatında şair bazen bir telmih unsuru olarak o 

kahramanın yalnızca bir özelliğinden faydalanabilir. 

Buna göre, 

Göñül tekmil-i fenn-i ‘aşk iden üstâd-ı kâmildür 

Anuñ yanında kimdür Kûhken Mecnûn ne câhildür 

             (Bâki) 

Yukarıdaki beyitte altı çizgili kelimede geçen “kûhken” 

kelimesi ile işaret edilen divan edebiyatının ünlü aşk 

kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yusuf           B) Ferhat      C) Şirin 

   D) Hüsrev  E) Leyla 

 

 

 Bir gazelde birden çok musarra beyit varsa, 

yani gazelin matladan sonra gelen birkaç beyti 

musarra ise böyle gazellere çok matlalı --- 

denir.  

 Şair, kimi zaman mahlasını kullanırken yalnız 

sözünü değil, mahlası olan sözcüğün anlamım 

da kastedebilir, yani bir anlamda şair mahlasını 

tevriyeli olarak kullanır. Böyle kullanımlara --- 

denir. 

 Gazelde redifin yarattığı kavram birliği dışında, 

beyitler arasında anlam birliği ve bütünlüğü 

bulunan, bir plân ve kompozisyon kaygısıyla 

söylenmiş gazellere --- denir. 

VEDAT TOPCU © 



 

26. XIV. yüzyılda Azerî Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler 

yazan şairin hayatı hakkında rivayetlere dayanan ve 

birbiriyle çelişen çok az bilgi bulunmaktadır. İran’da 

Hurufîliğin önderi olan Fazlullah-ı Hurûfî’ye intisap etmiş 

ve daha sonra onun halifesi olmuştur. Yunus Emre gibi 

söze büyük önem verir, sanatı ile övünür ve kendine 

olan güvenini de açıkça belirtir. 

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kadı Burhâneddin         B) Nesîmî 

C) Şah Hatayî         D) Ahmedî 

E) Hamdullah Hamdî 

 

 

 

 

 

 

 

27. Asıl adı Yahya’dır. Babası Pîr Ali, Malkara’da Turhan 

Beyi Camii imamı ve aynı zamanda Gülşenîliğe bağlı bir 

şeyhtir. Saray çevresinde gördüğü ilginin arkasında onun 

şairlik yeteneği kadar, olgun kişiliğinin de etkisinin 

olduğu söylenir. Kasideleri arasında bilhassa Şehzade 

Mehmet’in sünnet düğünü vesilesiyle yazdığı suriyye 

meşhur olmuştur. Netayicü’l-Fünün adlı eseri müderris 

kimliğiyle yazdığı eserler arasında özellikle çeşitli bilim 

dallarından söz eden ansiklopedi niteliğindeki eseri ilgi 

görmüş, çok okunmuştur. 

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ahmed-i Dâ'i       B) Neşâti 

C) Nev’î        D) Bâki 

E) Nedim 

 

 

 

 

 

28. Arapça ve Farsçanın yapısına daha uygun olan aruzun 

Türk şiirine uygulanmasında bazı güçlüklerle 

karşılaşılmıştır. Bu güçlükler sadece Türkçe sözcükler 

için değil yabancı sözcükler için de geçerlidir. Söz 

konusu uygulama güçlüklerini aşmak içinse birtakım 

aruz işlemlerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. 

Buna göre, 

Bak Sitanbûl’un şu Sa’dâbâd-ı nev-bünyânına 

Âlemin canlar katar âb u havâsı cânına 

beytinde altı çizili tefiledeki aruz işlemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sekt-i melih       B) İmale                    C) Med 

D) Zihaf                 E) Kasr 

 

 

 

 

29. Geldi bir şeb dedi Cibrîl-i emin  

Da’vet eyler seni Rabbü’l-âlemin 

Çün sadefveş bu dürü gûş eyledi  

Canı deryâlar gibi cûş eyledi 

Hâne-i Ümmîden oldu çün revân  

Bârgâh-ı kurba ‘azm etdi hemân 

Çekdiler ana burakı berkvâr  

Üstüne oldu süvâr ol şeh-süvâr 

Şöyle sürdü atını ol şâh-ı dîn  

Şâh-bâz-ı kuds okurdu âferîn 

 

Yukarıdaki beyitler aynı manzumeden alınmıştır. Bu 

manzumenin nazım şekli aşağıdakilerden hangisi 

olabilir? 

 

A) Kaside         B) Gazel

   

C) Mesnevi        D) Murabba 

   

E) Müseddes 

 

 

 



 

30. Eblâk-süvâr-ı rûzgâr âşûb-i Rûm ü Zengibâr  

Leşker-şîkâr-ı kâm-kâr Behrâm-ı Efrîdûn alem 

Bu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Müreddef bir şiirden alınmıştır. 

B) Bir kasideden alınmış olabilir. 

C) Aruzun Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

kalıbıyla yazılmıştır. 

D) Şehnâme kahramanlarına yer verilmiştir. 

E) Bir kasidenin methiye bölümünden alınmış olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Mest-i aşk olmagın ol çeşm-i humar  

Humrete mâil idi bir mikdâr 

Sîne-çâk idi Rasûl’ün her ân  

Ol iki kanlu gözine kurbân 

Ayn-ı a'lâsını gâh u bî-gâh  

Gayre bakdırmaz idi aynu'llâh 

Sâkinân-ı harem-i gerdûnı  

Oldı hûnî gözünün meftûnı 

 

Yukarıdaki şiirden alınan bu beyitlerin nazım türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kıyafetname        B) Hilye 

C) Siyer         D) Methiye 

E) Fahriye 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 7 Haziran 1900 tarihli Serveti Fünûn’daki “Son Yazılar” 

başlıklı yazısında, Edebiyat-ı Cedide’yi yalnızca bireysel 

temaları ve aşk konusunu işlemekle suçlar. 

Servetifünun topluluğu içinde eleştiri alanında ön 

plana çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hüseyin Suat          B) Süleyman Nazif 

C) Ahmet Şuayp          D) Safveti Ziya 

E) Hüseyin Cahit Yalçın  

 
 

 

 

 

33. --- (1933), gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke 

hayatını, çapkın bir tekke şeyhinin (Nuri) yaşadıkları ile 

anlatılır. İçgüdüleriyle yaşayan bir tekke şeyhinin, 

konakta alın ön görüsüyle yaşama tarzını sürdüren 

Nigar’ı, yalıda gönül penceresinden hayata bakan Ziba 

Hala aracılığıyla elde edişi romanın konusudur. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

A) Kiralık Konak      B) Yaban 

C) Yalnızız       D) Acımak 

E) Nur Baba 

 

 

 

34. Tanzimat dönemine ait olan bu gazete hakkında 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) İstanbul’da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel 

gazetedir. 

B) Şinasi ile Agâh Efendi tarafından çıkarılmıştır. 

C) İlk resmi gazetedir. 

D) İlk Türkçe oyun olan Şinasi'nin Şair Evlenmesi de 

(1860) dizi olarak yayınlamıştır. 

E) Gazetenin dili Osmanlı Türkçesidir. 

 



 

35. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) İsmet Özel, 1974’e kadarki şiirlerinde slogan 

düzeyine düşmeyen Marksist ideolojinin 

savunusunu yapan şiirleri hemen hemen aynı 

söyleyiş ustalığı ile bu tarihten sonra yöneldiği 

İslâmî dünya görüşü ile yazdığı şiirlerinde de 

sürdürülür. 

B) Peyami Safa, Dokuzuncu Haricîye Koğuşu 

romanında, yaşadıklarını izlediğimiz on beş 

yaşındaki isimsiz çocuk romandaki fonksiyonu 

gereği hem anlatıcı, hem de anlatılan 

konumundadır. 

C) Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul adlı 

romanında, 93 harbi nedeniyle sekiz yaşındayken 

Rumeli’den İstanbul’a gelip yerleşen, hukuk 

eğitiminden sonra yazarlıkla uğraşan, sınıf atlamak 

çabasındaki tipik bir Osmanlı-Türk aydını olan 

Adnan Bey çevresinde gelişir. 

D) Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü adlı romanında, yalnızca ele aldığı tema, 

değindiği Doğu-Batı çatışması, yazarının kendi 

toplumuna yönelttiği eleştiri bakımından değil, 

işlediği Mümtaz tiplemesiyle de önem kazanmıştır. 

E) Reşat Nuri Güntekin, Anadolu’daki gezilerinin 

izlenimlerini derlediği Anadolu Notları, onun 

denemeci yanını da ortaya koyan önemli bir 

eseridir. Bu kitaptaki nice parça, okuyucuyu 

gerçeğin birçok köşesiyle karşılaştırır. 

 

 

 

36. "Ben edebî sayılabilecek hiçbir eser yazmadım. 

Çünkü benim, eserlerimi çoğunu yazdığım sıralarda, 

memlekette, edebiyattan anlamayanlar, 

nüfusumuzun bilâ mübalağa yüzde doksan dokuzunu 

teşkil ediyordu. Benim emelim de ekseriyete hitap 

etmek onları tenvire, onların dertlerine tercüman 

olmaya çalışmaktı. Zaten edebiyat yapmaya, ne 

vaktim, ne de kalemim müsait değildi. Bunun içindir 

ki, haddimi, hududumu bildim.  

Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı, bu 

parçadaki yazarla örtüşür? 

A) Sami Paşazâde Sezai  

B) Ahmet Mithat Efendi  

C) Mehmet Rauf  

D) Halit Ziya Uşaklıgil  

E) Abdülhak Hamit Tarhan 

37. ---, XX. yüzyılın başında sanatkârın kendi iç dünyasını 
gözlemlemek suretiyle elde ettiği gerçeği açığa 
çıkarması, dışa vurmasını esas alan, bireyselci bir 
sanat/edebiyat akımıdır. Akımın temsilcileri bütün 
sorunlara çözüm olarak ”yeni insan” önermişler ve bu 
yeni insanın yaratılmasında yol gösterebilecek beş 
şahsiyeti model olarak benimsemişlerdir: Bunlar; İsa, 
Darwin, Nietzche, Marks ve Freud’tur. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
getirilebilir? 

A) Klasisizm                B) Romantizm 

C) Ekspresyonizm               D) Sembolizm 

E) Sürrealizm 

 

 

 

 

38. Peki, nasıl oldu da hatırladı denizde boğulduğunu  
nasıl oldu da peki anlatamıyorum biliyorsun  

Öyle ölüme düşkündü ki biyoloji sıfır  
bir şarkı yiyor şimdi şapkalarını orospular eksiliyor  

Ama yok ne olur ağlama böyle ama yok  
şunun şurasında tramvaysız, çocuk olmak turunç olmak  

Kantocu peruz sahiden yaşadı mı patron? 

Bu parçanın içeriği ve anlatımı aşağıdakilerden 
hangisinin şiir anlayışıyla örtüşür? 

A) Garip Hareketi          B) Toplumcu şiir 

C) Metafizik Şiir          D) Hisar Topluluğu 

E) İkinci Yeni 

 

 

39. Oyunlarından çok tiyatro üzerine yaptığı eleştirilerden 
dolayı onu eleştirmen olarak değerlendirebiliriz. 
Yazarın sahneye konan tek tiyatro eseri Kadın 
Erkekleşince’dir. Bizdeki tiyatro binalarını ve sahneye 
konan eserleri yetersiz bulmuş, bu konudaki 
düşüncelerini bazı romanlarıyla Hazan Bülbülü adlı 

oyununun önsözünde ve gazetelerde yazdığı 
makalelerde açıklamıştır. Yazar tiyatro binalarımızı, 
oynanan oyunları beğenmediği gibi uyarlamaları da 
bizim toplum yapımıza uymadığı için başarısız bulur. 

Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hüseyin Rahmin Gürpınar 

B) Orhan Asena 

C) Turgut Özakman 

D) Recep Bilginer 

E) Turan Oflazoğlu 



 

40. Gür saçlarında hep şu baharın güneşleri, 

Şefkatli gözlerinde bütün gök, bütün deniz. 

Bir ebr-i gonce-hize bürünmüş ve muhteriz, 

Lâkin her iştiyaka gülen nazlı bir peri. 

Tâ Rabbımızla gökteki hengâmeden beri 

Biz daima güneşte siyah bir göz, en temiz  

Vicdanda gizli bir leke fark etmek isteriz 

Âsi biziz, biziz yine şâk-i müfteri. 

Ey hüsn-i mültefit, bize aldanma, biz denî 

Bir aşk-ı bî-sebat ile iğfal eder seni 

İğfal eder, mülevves eder, sonra neş'esiz 

Bir ânı mahvın oldu mu, levm eyleriz... Sakın 

İncinme kendi kendine, içlenme ey kadın, 

Mel'ûn eden de biz, seni tel'in eden de biz. 

Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Sone tarzında oluşturulmuş Servet-i Fünûn 

metinlerine örnek olarak verilebilir. 

B) Mısra kırılmalarını (anjambman) örneklendiren 

kullanımlara yer verilmiştir. 

C) Arapça ve Farsça kökenli kelime ve kelime 

gruplarına sıkça yer verilmiştir. 

D) Sarmal kafiye ile oluşturulmuş Cumhuriyet Dönemi 

metinlerine örnek olarak verilebilir. 

E) Nazım şekli Türk edebiyatına yabancı 

kaynaklardan geçmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 


