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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden ayraç içindeki sö-

zün anlamı çıkarılamaz?

A) Şiirin günümüzde eskiye oranla daha az okunduğu-
nu iddia etti. (öne sürmek)

B) Sanatçı bu çalışmasında tiyatronun son on yılındaki 
gelişmeleri titiz ve ayrıntılı bir biçimde inceledi. (mer-
cek altına almak)

C) Gazeteciler, çok önemli olan bu kültürel haberlerin 
üzerinde durmadılar. (es geçmek)

D) O, sözünü tartan, nerede nasıl konuşulması gerek-
tiğini iyi bilen biriydi. (ölçülü olmak)

E) Yayınevi şairlerin gönderdiği şiir dosyalarını baştan 
savma inceliyordu. (başarısız görmek)   

4. Alıp başımı delicesine 

 Koşmak isterim nereye olursa olsun 

 Tutarsın devler gibi yolumu

 Ne yana koşsam durdurursun

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin birden çok 

örneği vardır?

A) Belirtme durum eki  B) Edat

C) Birleşik çekimli fiil  D) Zamir

                             E) Bağ-fiil

2. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Meşrutiyet’in ilanının 100. 

yıldönümünde çeşitli sempozyumlar düzenlendi. Top-

lantılara katılan konuşmacıların birçoğu demokrasinin 

önemine vurgu yaptı. 

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir 

yazım yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I II

III IV

V

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içinde belir-

tilen açıklama yanlıştır?

A) Yarın geri vermek üzere telefonumu alabilirsin. (Edat, 
cümleye koşul anlamı katmıştır.)

B) Küçük kardeşin bugün sakin ve sessiz görünüyor. 
(Bağlaç, zarfları birbirine bağlamıştır.)

C) O, akşamları yatmadan önce bir saat kitap okuyor. 
(Yüklemde anlam kayması vardır.)

D) Sınava katılan öğrenciler sırayla içeri alındı. (Yer-yön 
zarfı kullanılmıştır.)

E) İstanbul’da akşamüzeri kar yağışı aniden bastırdı. 
(İsimden fiil yapım eki almış sözcük vardır.)

 1. Bu testte 56 soru vardır.

 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına

  işaretleyiniz.

 3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır.

EDEBİYAT–COĞRAFYA SINAVI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ “A” OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
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5. I. Bu nedenle, bir yandan enerji kaynaklarının sürdü-

rülebilir bir şekilde kullanımına çalışırken bir yandan 

da enerjiyi verimli kullanmanın yollarını geliştirme-

ye çalışıyoruz.

 II. Ama yine de bu, bir gün enerji sıkıntısı çekmeyece-

ğimiz anlamına gelmiyor.

 III. Üstelik yalnızca bizim gibi gelişmekte olan ülkeler 

değil, gelişmiş ülkeler de bu konunun üzerinde ti-

tizlikle duruyor.

 IV. Çocuklar lüks lambası ışığında ders çalışır, çama-

şırlar elde yıkanırdı.  

 V. Şimdiyse, ülkemizde neredeyse elektriği olmayan 

köy yok, elektrik kesintilerine veda edeli de olduk-

ça uzun zaman oldu. 

 VI. Çok değil bundan 40 – 50 yıl önce, büyük kentler-

de bile her evde elektrik yoktu. 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir 

bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi  

baştan beşinci olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. Yolculuğun ilk anlarında zaman çok hızlı geçti. Camdan 

bakıyorum, gece zifiri karanlık. Ara ara köylerin, kasa-

baların arasından geçiyor tren. Sonrası yine karanlık. 

Geçtiğimiz şehirler de gökyüzü de uykuya daldı. Ben-

se bir tur daha dolaşıyorum vagonları, bu sefer kadraj-

da uykusundaki insanlar var. Kaldığım yere döndüğüm-

de not defterimi çıkarıp bir şeyler karalıyorum, sonrası 

malum, yorgunluğa yenik düşüp uykuya geçiyorum. Bu 

yolculukta, ne yol ne sohbet hiç bitmeyecekmiş gibi gel-

di. Şimdi Ankara Tren Garı’nda bir bankta oturuyorum. 

Kendimce yolculuğun analizini yapıyorum. Evet, eskisi 

gibi buharlı trenler yok, zaman geçtikçe teknoloji ilerli-

yor, ulaşım konforu artıyor. Ama karşımda garın en es-

ki treni Doğu Ekspresi duruyor. Yıllara meydan okumuş 

bir devi andırıyor heybeti.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 

yoktur?

A) I. kişili anlatım

B) Öyküleme 

C) Benzetme 

D) Kişileştirme 

E) Değişik duyularla algılanabilen ayrıntılar

6. % 36’sı tarıma elverişli olan Türkiye’de tarım faaliyetle-

ri, ithalata ihtiyaç bırakmadan insanımızın temel besin 

maddelerini karşılaması, dış satımda önemli bir yere sa-

hip olması ve ülkemizdeki bazı sanayi kollarının ham 

maddesini karşılaması nedeniyle önemlidir.

 Bu cümleden Türkiye’deki tarımsal faaliyetlerle ilgi-

li olarak aşağıda verilenlerden hangisi kesin olarak 

çıkarılabilir?

A) İhracatta en büyük dilimi oluşturmaktadır.

B) Sanayi kolları ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır.

C) Ülkemizin 3’te birinden fazlasında tarım yapılmaktadır.

D) Türkiye kendi kendine yetebilen bir tarımsal potan-
siyele sahiptir.

E) Her geçen gün ülke ekonomisine katkısı artmaktadır. 

8. Onun şiirlerinin kumaşı, insanoğluna, halkına ve doğa-

ya duyduğu soylu bir sevginin iplikleriyle dokunmuştur, 

bu durum ----

 Bu cümlenin sonuna düşüncenin akışına göre aşa-

ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) her türlü erdemi ve değer yargısını yüceltmek iste-
mesinin bir sonucudur. 

B) onu toplum nazarında saygın bir noktaya taşımıştır.

C) sıra dışı bir anlatımı yakalamasıyla yakından ilgilidir.

D) tüm insanlığı kucaklayabilecek özleri bulmasını ko-
laylaştırmıştır. 

E) onun şiirinin geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağla-
mıştır.
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9. 2013 yılı boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti olan 

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bilecik gibi diğer bölge ille-

rinden ayrı bir nitelik taşıyor. Bu nitelikler içinde Anado-

lu’nun sahip olduğu tüm renkler, hoşgörü ve bazı ev-

rensel değerler dikkat çekiyor. Şehir konser ve film gös-

terimleriyle bir şölene hazırlanıyor, diyor herkes. Bu et-

kinlikleri yerinde görmek için Eskişehir’e mutlaka uğra-

yalım, hem etkinliklerden hem de kültürel mirasımızdan 

yararlanalım.

 Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yan-

lış kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I II

III

IV

V

11. I. Restoranda otururken dar sokağın her iki tarafında-
ki masaların arasında gezinen akordeon sanatçısı-

nı izliyorum. 

 II. Heybetli bir görünüme sahip adam, elinde tuttuğu 

kahve bardağını genç bir çocuğa uzatıyor.

 III. Sıkışık sandalyeler arasında dolaşan müziğe, ma-
salara kurulmuş şemsiyelerden sızan gün ışığı eş-

lik ediyor. 

 IV. Doğal ışıkla aydınlanmış eski iç tasarıma sahip bir 

kafede bu yörenin meşhur kahvesini içiyorum. 

 V. Çoğu porselenden yapılmış antika bardaklara içeri 

yeni giren bir müşterinin kolu değdi.

 Yukarıdaki cümlelerin hangileri, ögeleri ve ögeleri-

nin sıralanışı bakımından özdeştir?

A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve IV.

                  D) III. ve IV.                    E) III. ve V.

12. Ne denli zordur, usta bir şairin şiiri veya şiir kitabı üze-

rine bir şeyler yazmak. Çünkü o şiirin sözcükleri tek tek 

düşünülmüştür; günlerce, aylarca. Belki yıllarca… Tek 

bir sözcük, o şairi bir avare gibi sürüklemiştir peşinde. 

Oysa şiirin yanı başında görmeden geçer kalabalıklar. 

Yığınların hiç umurunda değildir şair ve şiiri. Okumuş-

ların, üflemişlerin de umurunda değildir. Yoksulluğumuz 

bundan. Anlayacağınız usta şair, kendi denizinin gezgi-

nidir; sokaklarda değil sözcüğün dağarcığında yol alır. 

 Bu parçada altı çizili sözle usta şairlerin hangi yönü 

anlatılmak istenmiştir?

A) Sıradan hayatları kullandığı dil ile şaşırtıcı bir boyu-
ta taşıması

B) Yetkin bir dille kendi iç dünyasında şiirlerini oluştur-
ması 

C) Bireysel temaları kendince bir söyleyişle toplumun 
gündemine getirmesi

D) Samimi bir anlatımı ve sıra dışı bir dili tercih etmesi 

E) Ulusal yaklaşımları göz ardı ederek sadece evrensel 
temalara yönelmesi

10. Sözcüklerin de insanlar gibi ömürleri vardır. Bir sözcü-

ğün günlük kullanımdan çıkıp çıkmayacağına ancak dil 

karar verebilir. Sözcük yaşamaya devam ediyorsa onu 

yok saymak ya da ortadan kaldırmaya çalışmak dilin 

akıcılığını bozar. En kötüsü de kuşaklar arası süreklilik 

kalmaz ve insanlar birbirlerinin dilini anlamaz. Ayrıca bir 

sözcük kullanımdan düşmüşse onu diriltmeye yönelik 

yapay çabalar da sonuçsuzdur çünkü dilde önemli olan 

akıcılık ve sürekliliktir. Özetle söylemek gerekirse ----.

 Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-

ğıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) sözcük sayısı, dilin anlatım olanağının sınırlarını gös-
terir

B) diğer dillerden gelen sözcükler, dilin doğal ögeleri 
kabul edilmelidir

C) dil canlı bir varlık olduğundan dışarıdan yapılan mü-
dahaleler olumsuz sonuçlar doğurur

D) sözcüklerin farklı anlam incelikleri taşıması bir gerek-
sinimin sonucudur

E) dil bilinci, kuşaklara küçük yaştan başlanarak kazan-
dırılmalıdır
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 13. - 14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 (I) Kırk Yedililer, Füruzan’ın 12 Mart’ı yaşayan çoğu 47 

doğumlu bir genç kuşağı anlattığı ilk romanıdır ve 1975’te 

Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü almıştır. (II) Kırk Ye-

dililer, yazarın pek çok öyküsündeki dil titizliğiyle ince 

ince örülen; zaman atlamaları, bilinç akımı gibi moder-

nist yöntemlerle derinleştirilen, birey toplum etkileşimi-

nin başarıyla dillendirildiği, özgün ve çarpıcı bir roman. 

(III) Füruzan’ın, canlı, içten, sıcak anlatımı; ülkemizin zor-

lu bir toplumsal kırılma dönemini, bireyler ve kuşaklar 

üzerinden, roman gerçekçiliği içinde dile getirmede et-

kin bir rol oynuyor ve yazarı ustalığa taşıyor. (IV) Kırk 

Yedililer’de, esnek bir anlatım tarzını benimseyen Füru-

zan, olayların akışı ve kişilerin durumlarına göre, bazen 

birinci kişili anlatımı; çoğu zaman da üçüncü kişili anla-

tımı yeğliyor. (V) Bu romanda, özellikle çağrışımlar, ki-

şilerin zihninden geçerek zaman-mekân atlamalarıyla 

hızla ileri geri sarılan olay kesitleri önemli bir yer kaplıyor.

14. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri hem 

içerik hem üslupla ilgilidir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

                D) III ve V                   E) IV ve V

13. Bu parçada sözü edilen yazar ve eseriyle ilgili ola-

rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çağdaş ve kendine has özellikler taşıdığı

B) Samimi bir söyleyişle oluşturulduğu

C) Farklı anlatım olanaklarını bir arada kullandığı

D) Toplum gerçeklerini sanatından taviz vermeden an-
lattığı

E) Toplum üzerinde yönlendirici etkileri olduğu

15. İnsan vücudu 24 saatlik zaman diliminin yaklaşık 8 sa-

atini uykuda, 16 saatini ise uyanık geçirir. Uyanıkken zi-

hinsel ve fiziksel işlevler çok hızlı çalışır, doku ve hücre 

büyümesi hızlanır. Uykuda ise istençli kas hareketleri 

hemen hemen tümüyle ortadan kalkar ve metabolizma 

hızı, solunum ve kalp atım hızı ve kan basıncı düşer. Ay-

rıca sindirim sisteminin etkinliği artarken boşaltım siste-

minin daha az çalıştığı görülür. Adrenalin gibi hormon-

ların salgılanması uyanma anından bir iki saat önce en 

üst düzeye vararak vücudu etkin yaşama hazırlar. Bu 

tür çevrimsel etkinlikleri denetleyen mekanizmanın be-

yinde hipotalamusta yer aldığı düşünülmektedir. Bu böl-

ge, beyne gelen ritmik bilgileri bir araya getirip değer-

lendirir ve uygun davranış kalıplarını oluşturur.

 Bu parçadan insan vücudu ile ilgili olarak aşağıda 

verilenlerden hangisi çıkarılamaz?

A) Uyku düzeninin bozulmasının olumsuz etkilediği

B) Bazı hormonların çalışma sistemine yardımcı olduğu

C) Alışılmış bir işleyiş tarzının oluştuğu

D) Kimi zamanlarda çalışma hızının yavaşladığı

E) Değişimlerin bir merkez tarafından kontrol edildiği

16. Yazarın, romanın başına eklediği bu not, ister istemez 

bizi düşünmeye yöneltiyor. Kurgu ve gerçek arasında 

nasıl bir ayrım yapılabilir, hele söz konusu geçmiş oldu-

ğunda? Geçmişin katı, soğuk gerçekliği, belli bir mesa-

fe geride bırakılınca anıların aldatıcı öznelliğine teslim 

oluyor. Romancının bu mesafeyi hükmü altına alabildi-

ğini, kurgusunun bire bir gerçeklere bağlı olduğunu öne 

sürmesi son derece iddialı bir söylem değil mi?

 Bu parçada anlatılanlara göre yazarın romanın başı-

na eklediği not aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu romanda anlatılanlar dönemin sosyal şartları dik-
kate alınarak okunduğunda bir anlam kazanacaktır.

B) Bu roman sizi geçmişin katı gerçekliğinden bir an ol-
sun uzaklaştırabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

C) Bu romanda anlatılan olaylar tarafsız bir bakış açısıy-
la ve kronolojik sıraya uygun olarak ele alınmıştır. 

D) Bu romanda yer alan olaylar gerçektir ve roman bü-
tünüyle gerçeğe uygun olarak kurgulanmıştır. 

E) Bu romanda anlatılanlar kendi bakış açımı yansıttı-
ğım, düş ve gerçeği sentezlediğim gerçek olaylardır.
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19. Ben edebiyatı da insanlar gibi düşünüyorum. Nasıl ki 

insanların, yaşamda sadece iyi-kötü, güzel-çirkin diye 

kesin ayrıma tabi tutulmaması gerekiyorsa edebiyatta 

da böyle bir ayrımın olmaması gerekir. Bir yazar, yapıt-

larını oluştururken yazınsal türler arasında kesin çizgi-

lerle ayrım yapamaz. Bu yüzden benim yapıtlarımı bel-

li bir yazınsal türle adlandırmak mümkün değildir.

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 

söylenmiş olabilir?

A) İnsan yaşamında edebiyatın rolü sizce nedir?

B) Yapıtlarınız hangi yazınsal tür içinde değerlendiril-
meli sizce?

C) Yazınsal yapıtlar değerlendirilirken nasıl davranılma-
lıdır?

D) Döneminizdeki sanatçıların yapıtlarıyla sizinkiler ara-
sında ne gibi benzerlikler var?

E) Günümüzde hangi türde yapıtlar daha çok ilgi gör-
mektedir?

17. (I) Yüzüklerin Efendisi, güce ve iktidara karşı verilen bü-

yük bir savaşımın öyküsüdür. (II) Yazarına göre ise baş-

lı başına bir tarih kitabıdır. (III) Yazımı on yedi yıl süren, 

yazarının ölümüyle yarım kalan Orta Dünya tarihi… (IV) 

Diğer fantastik yapıtlardan farklı özellikler gösteren, da-

ha önce benzerine rastlanmayan bir tür olan eser, eleş-

tirmenler tarafından fantastik kurgu olarak kabul edili-

yor. (V) Lehçeleriyle birlikte kendine ait dilleri, koskoca-

man bir tarihi, kendine özgü türleri olan, tıpkı bizim ya-

şadığımız dünya gibi karmaşık ve zorlu bir yerdir bu kar-

maşık dünya. (VI) Yüzüklerin Efendisi bu dünyada ge-

çen en dramatik, en görkemli epik hikâyedir. (VII) Fe-

dakârlık ve dostluk, doğa sevgisi ve barış üzerine yazıl-

mış bir yolculuk, bir büyüme hikâyesidir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi an-

latımın akışını bozmaktadır?

A) V. B) III. C) IV. D) II. E) VI.

18. (I) Bu yıl İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması ne-

deniyle yoğun bir kültürel hareketlilik var. (II) Önceki yıl-

lardan daha fazla yabancı topluluk ülkemize geliyor, 

konserler veriyor, coşkulu bir sahne etkinliği yaşanıyor. 

(III) Bu sanatçılardan bazıları, İstanbul’un yanı sıra baş-

ka şehirlerimizi de ziyaret ediyor, bu sayede artık baş-

ka kentlerimiz de sanat etkinliklerini yakından takip ede-

biliyor. (IV) Ayrıca teknolojik gelişimin ve iletişimin yay-

gınlaşmasının yansımalarını kültür ve sanat dünyamız-

da görmekteyiz. (V) Artık bazı tatil yörelerimiz, büyük 

kentlerimizin kış mevsiminde izlediği etkinlikleri açık ha-

vada izleme şansını yakalayabiliyor.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

B) II. cümlede, I. cümlede belirtilenlerle ilgili bir açıkla-
ma yapılmıştır.

C) III. cümlede, sanat etkinliklerinin yaygınlaştığı belir-
tilmiştir. 

D) IV. cümlede, teknolojik gelişmelerin sanatı etkiledi-
ğinden söz edilmiştir.

E) V. cümlede, sanatsal etkinliklerin tatil yöreleriyle sı-
nırlı kaldığı belirtilmiştir.

20. (I) Başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olan Adı-

yaman’ın arazisinin tarıma elverişli oluşu ve modern tek-

niklerin kullanılması şehri tarım açısından cazip kılıyor. 

(II) Üzümün yirmi beş türü yanında şeker pancarı, pa-

muk, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber, sebze ve 

meyveler gibi onlarca çeşit ürünü burada yetiştirmek 

mümkün. (III) Büyük ve küçükbaş hayvancılığın nere-

deyse tamamı yapılan ilde tarımdan sonra ikinci gelir 

kaynağını hayvancılık oluşturuyor. (IV) Petrolde ülke üre-

timinde en büyük paya sahip Adıyaman, zengin krom, 

bakır yataklarına sahip. (V) Organize sanayi bölgeleri 

ve altyapısı iyi olmasına rağmen ilde sanayinin gerekti-

ği kadar geliştiğini söylemek oldukça güç.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesine 
yer verilmiştir.

B) II. cümlede, edat ve bağlaç vardır.

C) III. cümlede, işaret ve soru zamiri kullanılmıştır.

D) IV. cümlede, ad tamlaması bir sıfat tarafından nite-
lenmiştir.

E) V. cümlede, basit, türemiş ve birleşik sözcük vardır.
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21. Phaselis İÖ VII. yüzyılda Rodoslular tarafından kurul-

muştur. Uzun yıllar Likya’nın doğu kıyısının en önemli 

limanı olma özelliğini koruyan kentin üç limanı vardır: 

Kuzey limanı, savaş limanı veya korunmuş liman ve gü-

neş limanı. Bunlardan en önemlisi güneydekidir. Ken-

tin ortasında 20-24 metre genişliğinde muhteşem bir 

cadde vardır. Bu caddenin güney ucunda Hadrian Ka-

pısı bulunur. Caddenin iki yanında gezinti yolları ve dük-

kânlar bulunmaktadır. Bunların da yakınında hamam-

lar, Agora ve tiyatro gibi kamu yapıları bulunur. Bu ya-

pıların tarihinin İÖ I ve II. yüzyıla kadar uzadığı ileri sü-

rülmektedir. Kent merkezi ile 70 metre yükseklikteki pla-

to üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri arasında deva-

sa su kanalları vardır.

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

A) Tanımlamaya yer verilmiştir.

B) Tahmine yer verilmiştir.

C) Açıklamalar vardır.

D) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

E) Nitelendirmeler vardır.

22. (I) Çevremizdeki bahçeli evlerin çoğu yıkıldı, yerlerine 

daha pahalı satılan apartmanlar yapıldı. (II) Aynı mahal-

lelerde eskiye göre nüfus kat kat arttı ama sokaklarda-

ki çocuk sesleri de iyice azaldı. (III) Çünkü doğadan ko-

pan çocuklar, apartman dairelerinin dört duvarı içinde 

kendi dünyalarını kurmakla baş başa kaldılar. (IV) Tele-

vizyon ve bilgisayar başında günlerini geçirip film kah-

ramanlarının, sanal dünyadaki dostlarının kalabalığı için-

de yapayalnız yaşıyorlar. (V) Halbuki şimdinin can sıkı-

cı araba gürültüsü yerine geçmişte şen şakrak çocuk 

sesleri doldururdu sokaklarımızı.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

karşılaştırma yapılmamıştır?

A) I. ve II. B) II. ve V. C) III. ve IV.

               D) III. ve V.                    E) IV. ve V.

23. Yazar, “Amerika” adlı romanında birey-toplum çatışma-

sını aile kurumu etrafında işlemiştir. Yapıtta yazarın ken-

di tarihine, babasının baskıcı kişiliğine ve mutsuz ailesi-

ne bire bir karşılık gelecek motifler bulunabilir. Ne var 

ki bu yapıtında oluşturduğu dünya, yazarın biyografisi-

ne indirgenemez. Yazarın kahramanlarının ellerinde ol-

madan gelişen, onların sadece yüzleşmek zorunda kal-

dıkları olaylar, aslında modern insanın yaşamak zorun-

da olduğu olaylardır. İşte yazarın büyüklüğü de burada 

gizlidir. O yalnızca kendi kişisel buhranlarını, psikolojik 

sıkıntılarını dile getirmemiş, aynı zamanda modern in-

sanın yaşadığı açmazları gözler önüne sererek 20. yüz-

yılın en önemli yazarlarından biri olmuştur. 

 Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak vurgu-

lanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapıtlarında otobiyografik ögelere ağırlık verdiği 

B) Psikolojik sorunları olan, sıkıntılı kişileri ele aldığı 

C) Yaşadıklarından hareketle evrensel sorunları anlattığı 

D) Yapıtlarında farklı zamanlara göndermeler yaptığı

E) Ele aldığı konuların zamanla değişikliğe uğradığı   

24. Ve gelinciğin ikinci tadına benzemeli

 Var eden kendini birincisinden

 Yani bir sevdayı sevgiye dönüştüren

 Ben şimdi bir yabancı gibi gülümseyen

 Tanımadığın bir ülke gibi  

 İçinde yaşamadığın bir zaman gibi

 Tam kendisi gibi mutluluğun

 Beni bekliyorsun

 Ve onu bekliyorsun beni beklerken

 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenemez?

A) Benzetme yapılmıştır. 

B) İmgelerle örülü bir söyleyiş içermektedir.

C) Ses ve ritim önemsenmiştir.

D) Soyut ögeler kullanmaktan kaçınılmıştır.

E) Biçim ve içerik bakımından İkinci Yeni şiirine özgü 
nitelikler taşımaktadır.
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 Sabahleyin uyandýðýmýzda, akþam yaðan dolular tümüy-

le erimiþti. Hava o kadar güzel, güneþ o derece yakýcý 

ki arkamýzdaki paltolar bile aðýr gelmeye baþladý. Fakat 

bu da geçici. Erzurum’da kaldýðýmýz dört beþ gün için-

de, havanýn bir gün olsun akþama dek soðuk ya da sýcak 

olduðu görülmedi. Sabahleyin güneþ açýyor, akþam 

þiddetli bir yaðmur baþlýyor, gece ortalýk bembeyaz gö-

rünüyor. Bu deðiþiklikler ortasýnda, hiç deðiþmeyen, el 

deðmemiþliðini ve beyazlýðýný sürekli olarak koruyan bir 

yer var: Palandöken Daðý. Erzurum, bu beyaz daðýn 

eteðinde, büyük camileri, güzel minareleri, yüksek 

yapýlarý, karga yuvalarýyla dolu yüksek kavaklarýyla ko-

caman bir yýkýntý, akla durgunluk verecek bir yangýn ye-

ri... Kentin bayýndýrlýðý, yýkýntý artýklarý ve duvarlarla, ka-

lan yapýlardan anlaþýlýyor. Ýki katlý kâgir evleri yalnýz Er-

zurum’a özgü bir mimari biçimde. Üst kat çoðunlukla 

þehniþin biçiminde çýkýntýlý yapýlmýþ, alt bölümleri güzel 

doðramalarla süslenmiþ.

26. Aşağıdaki yapıtların hangisinde; yapı, dil ve anlatım 

bakımından yukarıdaki parçaya benzer metinlere 

rastlanmaz?

A) Bizim Akdeniz  B) Miratü’l Memalik

C) Hac Yolunda  D) Anadolu Notları

                       E) Han Duvarları

25. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenemez?

A) Gezi yazısına türüne özgü nitelikler taşımaktadır.

B) Doğal gerçeklik, kurmaca gerçekliğe dönüştürülme-
den yansıtılmıştır.  

C) Dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.

D) Kişisel hayatı konu alan bir metinden alınmıştır. 

E) Hem açıklayıcı hem de izlenimsel betimlemeye yer 
verilmiştir.

 25 - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayı-

nız.

27. Tarla gider tapu gider 

 Uğraş didin altımızda hasır yok

 Sen gel de işin çık içinden

 Tarla mı kesekli, biz mi kaçamıyok

 Fakılı’ya tren gelir Kayseri’den 

 Biner gider işsiz kalan köylümüz

 Bulgur gider, pekmez gider elimizden

 Nevürek, hemşerim, nevürek 

 Ağlayak da gözden mi olak

 Dövünek de dizden mi olak

 I. Farklı uyak türleri vardır. 

 II. Toplumsal bir duyarlık içermektedir.

 III. Yöresel söyleyişlere yer verilmiştir.

 IV. Halk şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.

 V. Olay anlatımından uzak durulmuştur.

 Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralan-

mış bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

                D) III. ve V.                E) IV. ve V. 

28. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde be-

lirtilen kavramla uyuşmamaktadır?

A) Yazarının, kendi yaşamını anlattığı romanlardır. (Oto-
biyografik roman) 

B) Konusunu tarihî olaylardan ve kişilerden alan, ger-
çek olaylardan yola çıkan, araştırma ve incelemeye 
dayalı romanlardır. (Belgesel roman)

C) Olayların kişi üzerindeki etkilerini yansıtan, ruh çö-
zümlemelerine ağırlık veren ve yazarın kişiliğini giz-
lediği romanlardır. (Romantik roman)

D) Okuru heyecanlandırmayı amaçlayan, gerilim ve kor-
ku dolu dedektif serüvenlerinin ve polisiye olayların 
anlatıldığı romanlardır. (Macera romanı)

E) Genellikle toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu 
alan ve bunu bir sava bağlayarak işleyen romanlar-
dır. (Tezli roman)
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29. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde be-

lirtilen sanatçıyla ilgili değildir?

A) Alemdağ’da Var Bir Yılan adlı yapıtıyla gerçeküstü-
cülüğe yönelmiştir. (Sait Faik Abasıyanık)

B) Canavar Cafer  ve Cengiz Han’ın Bisikleti’ni oyun tü-
ründe kaleme almıştır. (Refik Erduran)

C) Hababam Sınıfı romanıyla tanınmış, toplumcu bir tu-
tum sergilemiştir. (Rıfat Ilgaz)

D) Denize Açılan Kapı adlı yapıtıyla, Türkiye Yazarlar Bir-
liği Yılın Hikâyecisi Ödülü’ne layık görülmüştür. (Ha-
likarnas Balıkçısı)

E) İlk romanı 47’liler ile Türk Dil Kurumu Roman Ödü-
lü'nü kazanmıştır. (Füruzan)

30. Peyami Safa’nın ---- adlı romanında olay, İstanbul’da, 

roman kahramanının oturduğu ev, emekli bir paşanın 

konağı ve hastane üçgeninde geçer. Roman kahrama-

nı, akrabası olan paşanın Erenköy’deki konağına gidip 

gelmeler sırasında paşanın kızını sever. Kız ise bir dok-

torla evlenecektir. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-

gisi getirilmelidir?

A) Sözde Kızlar

B) Fatih-Harbiye

C) Biz İnsanlar

D) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

E) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

33. Cumhuriyet Dönemi’nde toplumcu gerçekçilik anlayışı-

nı sürdüren yazarlar arasında ---- ve ---- sayılabilir.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han-

gisinde verilenler getirilemez?

A) Orhan Pamuk - Oğuz Atay

B) Sabahattin Ali - Orhan Kemal

C) Sadri Ertem - Dursun Akçam

D) Samim Kocagöz - Aziz Nesin

E) Kemal Bilbaşar - Muzaffer İzgü

32. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde be-

lirtilen sanatçıyla ilgili değildir?

A) İlk şiir kitabı Yazma’yı 1950’de yayımlamış, uzun bir 
aradan sonra Bir Siyasinin Şiirleri’yle toplumsal eleş-
tiriye yönelmiştir. (Can Yücel) 

B) Sebil ve Güvercinler şairi, şiirlerinde; çocukluk özle-
mi, anılara düşkünlük, ev-aile sevgisi, Allah’a kulluk, 
kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, 
ölüm düşüncesi, öte dünya özlemi gibi konuları iş-
lemiştir. (Behçet Necatigil)

C) 1960’tan sonra yazdığı Yurdumdan, Bağımsızlık Gü-
lü, Sakarya Meydan Savaşı ve Buğday, Kadın, Gül ve 
Gökyüzü adlı kitaplarındaki şiirlerinde, Anadolu insa-
nının dünyasına yöneltilmiş sosyalist bir sorgulama 
biçimi vardır. (Ceyhun Atıf Kansu)

D) İlhamını Asya tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişile-
rinden, eski Doğu medeniyet ve masallarından alan 
Om Mani Padme Hum şairi, egzotik şiirleriyle tanın-
mıştır. (Asaf Halet Çelebi)

E) Hayatımız Üstüne Şiirler adlı kitabında, diyalektik bir 
doğanın özelliklerini sıralarken aynı zamanda şiirle-
rine devrimci romantizmin coşkusunu ve militarizmi-
ni de katar. (Nihat Behram)

31. Yusuf Ziya Ortaç’la ilgili aşağıdaki yargılardan han-

gisi yanlıştır?

A) Binnaz adlı oyunu, hece ölçüsüyle yazılmış başarılı 
bir tiyatro yapıtıdır.

B) Kuş Cıvıltıları adlı yapıtında çocuk şiirlerini bir araya 
getirmiştir.

C) Beş Hececiler topluluğuna dahil olduktan sonra şi-
irlerini serbest ölçüyle yazmaya başlamıştır.

D) Bir Selvi Gölgesi, Bir Rüzgâr Esti ve Cenk Ufukları şi-
ir türündeki yapıtlarıdır.

E) Fıkralarıyla, edebiyatımıza siyasal mizahın başarılı 
örneklerini kazandırmıştır.

34. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından öteki-

lerden farklıdır?

A) Yaşasın Demokrasi  B) Yüksek Gerilim

C) Parasız Yatılı  D) Son Kuşlar

                  E) Havaya Çizilen Dünya
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40. Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği 

şaire ait değildir?

A) İsmet Özel - Celladıma Gülümserken

B) Ataol Behramoğlu - Bebeklerin Ulusu Yok

C) Süreyya Berfe - Üvercinka

D) İlhan Berk - Galile Denizi

E) Ece Ayhan - Bakışsız Bir Kedi Kara

38. 1940’lı yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk tiyat-

rosunun izleri görülür. Ahmet Kutsi Tecer’in  ----, Bir Pa-

zar Günü, Satılık Ev adlı oyunlarında bu izleri görmek 

mümkündür. ---- ise, hak ve adalet kavramını bir Türk 

efsanesinden yararlanarak ortaya koyduğu bir oyunu-

dur. Ahmet Muhip Dıranas da toplumumuzdaki gele-

neksel, ataerkil ailenin, değişen ve modernleşen değer-

ler karşısında ortadan kalktığını ortaya koyduğu ---- ad-

lı oyunuyla tanınmıştır.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han-

gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Köşebaşı - Koçyiğit Köroğlu - Gölgeler

B) Tohum - Binnaz - Keşanlı Ali Destanı

C) Karayar Köprüsü - İsyancılar - Paydos

D) Buzlar Çözülmeden - Canavar Cafer - Baykuş

E) Tanrılar ve İnsanlar - Canavar - Maske ve Ruh

37. I.  Mahur Beste 

 II.  Huzur

 III.  Saatleri Ayarlama Enstitüsü 

 IV.  Sahnenin Dışındakiler

 Aşağıdaki dizilerin hangisindeki kahramanlar yuka-

rıdaki romanlardan birine ait değildir?

A) Mümtaz - Nuran

B) Cemal - Sabiha

C) Vedide - Ömer Behiç

D) Behçet Bey - İsmail Molla

E) Hayri İrdal - Halit Ayarcı

36. Yaşar Kemal, idealizm ile baskın güç arasındaki müca-

delenin romanı ----, büyük çıkar gruplarına karşı kayma-

kam Fikret Irmaklı ve memur Resul Efendi’nin feodal 

güçlere karşı inandıkları yüceltilmiş ahlâkî değerleriyle 

onurlu direnişlerini anlatır. Romanın sonunda kayma-

kam Fikret, arkasından çıkarılan gürültüye aldırmaksı-

zın kendisini harcayan idarecilere kırgın bir hâlde kasa-

bayı terk eder. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-

gisi getirilmelidir?

A) Teneke’de    B) İnce Memed’de 

C) Orta Direk’te  D) Çakırcalı Efe’de

                         E) Yer Demir Gök Bakır’da

35. 70’li yılların başlarında arayış içinde olan Türk romanın-

da Oğuz Atay dışında birkaç isim dikkati çeker: ---- Kor-

san Çıkmazı’nda, ---- Şafak’ta yaşanan zamanı bir gü-

ne sıkıştırırarak iç gözleme yönelmekle önemli bir adım 

atarken Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu romanlarında bi-

linç akışı anlatım tekniğini benimseyerek dış gözlemci 

anlatıcının fonksiyonunu asgari düzeye indirirler.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han-

gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Mustafa Kutlu - Rasim Özdenören

B) Selim İleri - Ferit Edgü

C) Samet Ağaoğlu - Elif Şafak

D) Necati Cumalı - Oktay Akbal

E) Nezihe Meriç - Sevgi Soysal

39. I. Siste Söyleniş

 II. Canım İstanbul

 III. Bursa’da Zaman

 IV. Sisler Bulvarı

 Aşağıdaki şairlerden hangisine ait bir şiir yukarıda 

verilmemiştir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Attilâ İlhan 

C) Tevfik Fikret

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Yahya Kemal Beyatlı
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42. Türk destanlarındaki motiflerle ilgili aşağıda verilen 

yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Işık, destanlarımıza aydınlık veren dini bir motiftir. 
Destanların büyük kahramanları ve onların evlene-
cekleri kadınlar çok defa kutsal bir ışıktan doğarlar.

B) Ağaç motifi, destanlarımızın asıl ögelerinden birisi 
olarak kabul edilir. Önemi büyük olan ağaç destan-
larda kutsallaştırılmak sureti ile yok edilmesinin önü-
ne geçilmiştir.

C) Destanlarımızda kurt motifi, Türk’ün hayat ve savaş 
gücünün bir simgesi olarak belirtilmiştir. Çevik, ha-
reketli ve güçlü bir hayvan olduğu için çeşitli dönem-
lerde kimi Türk boylarının bayrak ve flamalarına sem-
bol olarak geçmiştir.

D) Türk halk kültürünün önemli bir ögesi olan Hızır mo-
tifi, destanlarımızda destan kahramanına yol göste-
rip yardım eder. Hızır inancı halen halk arasında Hı-
zır efsaneleri olarak anlatılıp varlığını ve yaygınlığını 
korumaktadır.

E) Mağara motifi ile görünmez âlemden gelen koruyu-
cu, güç verici, kutsallığa erişmiş şahıslar ifade edilir. 
“Alp”lerin yanında bulunan bu kırk yiğidin hepsi de 
bey soyundandır.

41. Aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsallık ötekile-

re göre daha sınırlıdır?

A) Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefasız. Kara baht bir 
kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş? Geceler gün-
leri, günler geceleri kovalıyor; cefalar cefaları kollu-
yor. Saçlarımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çiz-
gileri doğuruyor.

B) İncinme İstanbul, seninle aramıza denizler girdi di-
ye. Takvimlerden ayrılık düştü bahtımıza neyleyim? 
Neyleyim, şimdi gönlüm anılarla yetinmek zorunda. 
Ayrılık burcunda battı vuslat güneşi umarsız. Kavuş-
mak mahşere mi kaldı ey İstanbul, söylesene? 

C) Kuşlara benzer kelimeler, nereden gelirler bilinmez. 
Kah çığlık çığlığadırlar, kah sesleri işitilmez. Çiçeğe 
benzer kelimeler: turuncu, erguvan, beyaz... Bir rüz-
gâr sürükler hepsini. Gönülden gönüle köprü, asır-
dan asıra merdiven...

D) Şimdi kalbimiz boş, başımız doludur. Ağzımızda ze-
hir, gözlerimizde ateş var; tatsız bir sersemlik içinde-
yiz. Artık yolun ortasını geçtik ve ellerimiz, dizlerimiz 
titriyor, önümüzdeki ufuklardan yok olma havası esi-
yor.

E) Eylül ayına yaklaşırken meyvelerin hasat edilmesin-
den sonra ağaçlar yorgun haldedir. Bu yüzden ey-
lülde ağaçlar, kaybetmiş olduğu maddeleri toplayıp 
tekrar depo eder. Soğuk kış günlerinde ihtiyacını bu 
maddelerle karşılar.

44.  “Akımın temel yasalarından biri insanın yazgısını koşul-

ların ve çevrenin çizmiş olmasıdır. İnsan, bu çevre ve 

koşullara başkaldırsa da onları değiştiremez. Yazar bu 

yüzden dış dünyayı ve yaşamı, devingenliği içinde yan-

sıtmaz. Belirli koşullar içinde insanı ele alır, onun duy-

gu ve düşünce evrenini, yetiştiği doğal ve toplumsal 

çevrenin etkisi doğrultusunda çizer; kişiler üzerinde bir-

takım deneyler yapar.” görüşünü ileri süren bir yazar, 

aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunu-

cusu durumundadır?

A) Klasisizm    B) Romantizm

C) Ekspresyonizm   D) Natüralizm

       E) Egzistansiyalizm

43. Edebiyat-ı Cedide yazarı, Halit Ziya Uşaklıgil, hatırala-

rını Kavgalarım ile Saray ve Ötesi adlı yapıtlarında dile 

getirmiştir. Yapıtlarını yeni bir söz dizimi ile yazmıştır. 

Yapıtlarında yepyeni tamlamalar kullandığından; deka-

danlık, alafrangalık ve dili bozmakla suçlanmıştır.

 Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 

bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.           C) III.           D) IV.           E) V.

I

II III

IV

V

45. I. Egzistansiyalizmin etkisinde kalınmıştır.

 II. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.

 III. Yayımladıkları bildiri, edebiyatımızda yayımlanan ilk 

bildiri özelliğini taşır.

 IV. Kendisinden sonra gelen birçok edebî topluluğu et-

kilemiştir.

 V. Topluluk dağıldıktan sonra, topluluğun birçok tem-

silcisi Milli Edebiyat akımına dahil olmuştur.

 Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri Fecr-i 

Âti topluluğu ile ilgili olarak söylenemez?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve IV.

                D) III. ve V.                E) IV. ve V.
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46. Servet Bey'in oğlu Cemil, eğlence hayatına çok düş-

kündür. Kızı Seniha ise pazartesi günleri çay partisi ter-

tip eder. Buraya mürebbiyesi Kromaki vasıtasıyla tanı-

dığı Beyoğlu madam ve matmazelleri, kendi çocukluk 

arkadaşlarından genç kızlar ve aile dostu genç kadın-

lar, kardeşi Cemil'in arkadaşlarından genç erkekler ge-

lir. Bunlar arasında Süreyya Bey, çay günlerinin devam-

lı misafiridir. Avrupa'nın muhtelif şehirlerini dolaşmış 

olan Süreyya Bey, Avrupai hareketleriyle bu kadınlar 

tarafından beğenilen birisidir. Çay günlerinin bir diğer 

müdavimi Seniha'nın halasının oğlu Hakkı Celis'tir.

 Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağı-

daki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) Servet Bey yerine Naim Efendi getirilerek

B) Seniha yerine Neriman getirilerek

C) Kromaki yerine Angel getirilerek

D) Süreyya Bey yerine Fâik Bey getirilerek

E) Hakkı Celis yerine Ömer Behiç getirilerek

49. Milli Edebiyatın tanınmış romancıları arasındadır. Yapıt-

larında, kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konu-

muna özellikle yer vermiş, yazıları ile kadın hakları sa-

vunuculuğu yapmıştır. İlk romanları, aşk öyküleri anla-

tan yapıtlardır. Romanlarının kadınları, Batılı bir anlayış-

la idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınlardır. Kurtu-

luş Savaşı Dönemi’nde ulusçu, milli duyguları öne çı-

karan roman ve öyküler kaleme alır.  

 Aşağıdaki başkişilerden hangisi, bu parçada sözü 

edilen yazarın romanlarından birine ait değildir?

A) Handan    B) Aliye

C) Rabia     D) Gönül Hanım

       E) Seviyye Talip

48. Batı’ya yönelme ile birlikte aydınlar bir Avrupa dili, özel-

likle de Fransızcayı öğrenme çabası içine girdiler. Böy-

lece Fransız kültürü ve edebiyatından etkilenme başla-

dı. Şair ve yazarlar bir yandan eski edebiyattan farklı 

ürünler verirken bir yandan da çeviriler yapmaya baş-

ladılar. İlk önce, Fransa’da öğrenim gören ----, Fransız 

şairlerden çevirdiği şiirleri kitaplaştırdı. Sonra, devlet 

adamı olan ---- bir Fransız romanı olan “Telemak”ı çe-

virerek yayımladı.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin han-

gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Ziya Paşa - Ahmet Vefik Paşa

B) Namık Kemal - Ahmet Cevdet Paşa

C) Ali Suavi - Ahmet Mithat Efendi

D) Şinasi - Yusuf Kâmil Paşa      

E) Şemsettin Sami - Samipaşazade Sezai

50. Tanzimat Edebiyatı sanatçılarından ----, genellikle sah-

neye konulmaya elverişli olmayan tiyatrolar yazmıştır. 

Aynı zamanda Türk edebiyatının en üretken şairlerin-

den biri olmuş, divan şiirinin kalıplarını yıkarak şiirde bi-

çimsel yenilikler yapmıştır. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-

gisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal

B) Muallim Naci

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Samipaşazade Sezai 

E) Recaizade Mahmut Ekrem

47. Kutadgu Bilig ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler-

den hangisi yanlıştır?

A) İslami dönem Türk edebiyatının ilk ürünlerindendir.

B) Siyasetname havası egemendir.

C) Göstermeye bağlı bir edebî metindir. 

D) Öğreticilik yönü ağır basmaktadır.

E) Anlatı, sembolik kahramanlarla kurulmuştur.

51. Tanzimat Dönemi sanatçılarından Recaizade Mahmut, 

romantizmin etkisinde kaleme aldığı Araba Sevdası ro-

manında, Bihruz Bey’in kişiliğinde yanlış Batılılaşmayı 

alaysamalı bir tutumla gözler önüne serer.

 

 Bu cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdakilerin hangi-

sinde belirtilmiştir?

A) Araba Sevdası romanı, Recaizade Mahmut’un değil; 
Namık Kemal’indir.      

B) Araba Sevdası romanı romantizm akımının değil, re-
alizm akımının etkisinde kaleme alınmıştır.

C) Cümlede sözü edilen romanın kahramanı Bihruz Bey 
değil, Âli Bey’dir.         

D) Recaizade Mahmut, Tanzimat değil; Servet-i Fünun 
sanatçısıdır.

E) Araba Sevdası roman değil, öykü türünde yazılmış 
bir yapıttır.
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53. ----, âşık edebiyatının yetiştirdiği büyük bir aşk ve doğa 

şairidir. Şiirlerinde gezip dolaştığı yerlerin güzelliği bü-

tün görkemiyle canlanır. Bu doğa; “ılgıt ılgıt esen seher 

yelleri”, “burcu burcu kokan bahçeleri, bağları”, “kıvrım 

kıvrım yaylaları”, “yüce dumanlı dağları” ile hissedile-

rek ve bütünüyle halk şiiri geleneğine bağlı kalınarak 

dile getirilmiştir.     

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-

gisi getirilmelidir?

A) Yunus Emre

B) Pir Sultan Abdal

C) Âşık Ömer

D) Karacaoğlan 

E) Kaygusuz Abdal

52. ---- ve ---- ilk şiirlerinden sonra eskiyi bırakarak yeni na-

zım biçimlerine yönelmiştir. “Sone, terza-rima” gibi Fran-

sız şiirinden aynen alınanların yanında, divan şiirinden 

alınıp değiştirilerek yeni nazım biçimi durumuna getiri-

len “serbest müstezat”ı çokça kullanmışlardır. Arapça 

ve Farsça sözcükler kullanarak dili iyice ağırlaştırmış, 

aruza bağlılıklarını da sürdürmüşlerdir.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin han-

gisinde verilenler getirilmelidir?

A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin

B) Namık Kemal - Ziya Paşa

C) Muallim Naci - Süleyman Nazif

D) Şinasi - Abdülhak Hamit Tarhan 

E) Ahmet Haşim - Ahmet Hamdi Tanpınar

54. Ali Şir Nevai, Çağatay edebiyatının en ünlü şairlerinden-

dir. Yapıtlarıyla Türk dil birliğini kurmaya çalışmıştır. En 

ünlü yapıtı “Muhakemetü’l Lügateyn”de Türkçenin Fars-

çadan daha zengin bir dil olduğunu söylemiştir. Edebi-

yatımızda önemli bir tezkire olan “Mecalis-i Seba” adlı 

yapıtı kaleme almıştır.

 Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 

bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I

II

III

IV V

55. I. Nailî-i Kadîm

 II. Nedîm

 III. Enderunlu Vâsıf

 Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda numaralanmış sa-

natçıların ortak özelliğidir?

A) Aynı yüzyılda yaşamış olmaları

B) Hamse sahibi olmaları

C) Şarkı türünün başarılı örneklerini vermeleri

D) Türkî-i Basit akımının kurucuları olmaları

E) Şiirlerinde tasavvufî konulara ağırlık vermeleri

56. Ziya Paşa ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan han-

gisi yanlıştır?

A) Divan şiiri antolojisi hazırlamıştır.

B) Zafername anılarını kaleme aldığı yapıtıdır.

C) Şiir ve İnşa’da halk edebiyatını savunmuştur.

D) Encümen-i Şuara topluluğunda bulunmuştur.

E) Terciibent ve terkibibent şairi olarak tanınmıştır. 


