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Examenul de bacalaureat 2013 
Proba E. b) 

Limba şi literatura turcă maternă 
 

MODEL 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 

FORSA 
 
 Bağın ortasındaki viran kulübenin girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı, sakalı bembeyazdı. 
Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi göründü. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar 
sakin duran denize baktı, baktı. 
 - Hayırdır inşallah! dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki ellerinin arasına 
aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yorulmuş sanılacaktı. Zayıf kolları kirli 
tunç rengindeydi. 
 Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat 
görünürde bir şey yoktu. Bu, her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok geminin pupa 
yelken geldiğini gören zavallı, eski bir Türk forsasıydı. Esir olalı kırk seneyi geçmişti. Otuz yaşında 
dinç, levent, kuvvetli bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. Yirmi sene onların 
kadırgalarında kürek çekti. Yirmi sene, iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine 
bağlanmış yaşadı. Yirmi senenin yazları, kışları, rüzgârları, fırtınaları, güneşleri, granit vücudunu 
eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. Yirmi sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilini 
değiştirdiler... 
          Ömer Seyfettin 
 
Yukarıda verilen metni okuyup, sorulara cevap veriniz: 
 

1. Parçayı özetleyiniz.                                                                                        6 puan 
2. Türk forsanın portresini yazınız.                                                                     6 puan 
3. Portrenin unsurlarını belirtiniz.                                                                        6 puan  
4. “Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı.” cümlesi anlatıma ne değer katar?            6 puan 
5. Anlatımda yer alan kısa cümlelerin kullanımı hakkında bilgi veriniz..              6 puan  

 
SUBIECTUL al II- lea            (30 de puncte) 
“Adalet, haksız olana haksızlık gibi gelir. Çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur.”  
(D. Defoe) 
    Bu düşünceden yönlenerek, özdeyişi açıklayan 20-25 sıralık bir kompozisyon yazınız. 
Kompozisyonu yazarken: 
                       1. Uygun bir başlık seçmeye;                                                                5 puan  
                       2. Düzgün cümle kurmaya;                                                                   5 puan 
                       3. Orijinal buluş yapmaya;                                                                   10 puan 
                       4. Konu bütünlüğüne;                                                                            5 puan                               
                       5. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz!                                                   5 puan 
 

SUBIECTUL al III- lea           (30 de puncte) 
Öğrendiğiniz bir şiiri  epik türüne ait olduğunu belirtiniz. Deliller sunarak 1- 2 sayfalık bir 
tanıtım yazısı yazınız. Yazınızda takip edecekleriniz: 
                   1. Şiirin yapısı ve  çeşidini;                                                                         10 puan 
                   2. Stil unsurları;                                                                                            5 puan 
                   3. Plan, olaylar;                                                                                            5 puan  
                   4. Edebi usullerin kullanışı.                                                                        10 puan 
 


