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1. Mazi yazarın kütüphanesidir ama öğreneceğinizi öğre-
nin ve sonra geçmişinizi salıverin gitsin.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili 
söz öbeğiyle anlam bakımından aynı doğrultuda 
değildir?

A) Gelecek geçmişin aynasında parlar.
B) Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…
C) Yarına hazırlanmayan bugün var değildir.
D) Her yeni gün güzellikler getirir Adem oğullarına.
E) Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.

2. Bakıversek tarihimize acaba kalemle büyütülmüş ne 
kadar kahraman görürüz.

Bu cümlede “kalemle büyütülmüş kahraman” söz 
öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hak ettiği değeri görememiş
B) Yaşamı sanata aktarılmış
C) Gerçekliği parlatılmış
D) Hayallerine ulaşamamış
E) Kişiliğine yön verememiş

3. Yunus Emre’nin şiir sesine “çağları aşan ses” denme-
sinin ana nedeni öz yurdundan dünyaya kattıklarıdır.

Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgün bir şiir dili oluşturma
B) Ulusal nitelikte şiirler verme
C) Özlü bir anlatım yolu tutturma
D) Ölümsüz bir okunurluk kazanma
E) Bilimkurgu özellikler taşıma

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim aktarması 
yapılmamıştır?

A) Güller kulak verir bu bahçeden yârin şarkılarına.
B) Bir acı bakışındır yer yer ağlatır beni.
C) İlkbahar güneşi coşturmuştu kiraz çiçeklerini.
D) Yüz sürerdi toprağa gül, yâri gelesi değil.
E) Bir hilalin uğruna kaç bin şehit verilmiş.

BU KİTAPTA
KALİTELİ VE GÜNCEL  SORULARDAN 

FAZLASI VAR!

Kitaptaki sorular problemin hikayesine göre değil, 
çözüm mantığına göre sınıflandırıldı.

Çalıştıkça göreceksiniz ki; 
birbirine hiç benzemeyen problemler aslında aynı 

mantıkla çözülüyor.
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5.  I. Refik Halit, ikinci büyük sürgün hayatını Suriye ve 
Lübnan’da geçirmişti.

II. Evde, sokakta konuşulan Türk dilinin tabii yapısını 
bozmadan sanat kabiliyeti ile birleştirebilen yazar-
lardandı Refik Halit.

III. Refik Halit’in içinde yaşadığı sosyal çevre ve gör-
düğü eğitim, ona Batı edebiyatını tanıma imkânı 
hazırlamıştır.

IV. Çok dikkatli bir gözlemci olan Refik Halit, yüksek 
bir kültüre sahipti ve bu entelektüel birikimini eser-
lerine kolayca yansıtabiliyordu. 

V. Refik Halit, yazmak için yaratılmış kişilerdendi ve 
kalemiyle sağladığı kazançla geçinen, yazıları 
sebebiyle zaman zaman mağdur olan yazarlar-
dandı.

Yukarıda numaralanmış olarak verilen cümlelerin 
hangisinde kişisel düşünceye yer verilmemiştir?

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

6. Bican, sırtını verdiği duvara başını yaslayıp bir ayağını 
altına aldı. Önce plastik top peşinde bağıra çağıra ko-
şan, birbirine giren, düşen kalkan, yerlerde yuvarlanan 
delikanlı işçilere baktı. Sonra fabrika bahçesi ile hem-
duvar olup sıra sıra yükselip alçalarak uzanan, birbirine 
yaslanmış, briket tuğla karışımı sıvasız duvarları ile 
dizilen evlere, bu evlerin açık pencerelerinden sarkan 
kilimlere, bu is ve kurum yağan gökyüzü altına asılmış 
tulumlara, kazaklara, çocuk çamaşırları ile dolu çamaşır 
iplerine baktı. Evler fabrikayı çepeçevre kuşatıyordu. 
Bahçelerdeki çelimsiz meyve ağaçları, pencere önle-
rinde sıralanan yağ kutularına büzülmüş çiçekleri ile 
bu evler- - - -

Bu parçayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
söylenemez?

A) İkilemelere yer verilmiştir.
B) Betimleyici anlatım ağır basmaktadır.
C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.
D) Pekiştirmeler yer almıştır.
E) Dolaylı anlatıma başvurulmuştur.

7. Şiir, söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte o sustu-
ğum şeyleri hikâye ve romanlarımda anlatırım. Onun 
için mümkün olduğu kadar kapalı âlemler olmasını is-
tediğim şiirlerimin anahtarlarını roman ve hikâyelerim 
verir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu sözlerle anlatılmak is-
tenene anlamca en yakındır?

A) Şairler roman ve hikâyelerini kurgularken şiirlerinde 
oluşturdukları duygu ikliminden faydalanır.

B) Roman ve hikâye, şiirde ifade edilemeyenleri anlat-
maya daha elverişli türlerdir.

C) Şiir duygu ve düşünceleri açıkça ifade etme aracı 
değildir,şiirde söylenemeyenlerin ipuçlarını roman 
ve hikâyelerde bulmak mümkündür.

D) Şiirde kendi kimliğini gizleyen şairlerin gerçek hayat 
hikalerine roman ve hikâyeler vasıtasıyla ulaşılabi-
lir.

E) Hikaye ve roman yazarları, eserlerini oluştururken 
şiir türünün kendilerine sunduğu imkânları sonuna 
kadar kullanma yolunu benimser.

8. (I) Türkiye’nin özellikle 1960’lardan sonraki bir gerçekliği 
olan köyden kente göç, şehirlerin kenar mahalleleri, 
gecekondu furyası gibi sosyolojik durumlar Keşanlı 
Ali Destanı’nın arka planını, hatta dekorunu oluşturur. 
(II) Asıl memleketlerinden (köylerinden) kopup şehrin 
kenarına gelen; burada kendilerine geçici evler (gece-
kondular) yapan gariban insanlar, şehrin varlıklıları ve 
bunların tetikçisi olan mafya tarafından tehdit edilirler. 
(III) Yani bu insanlar hem gariban, hem zayıf hem de 
korumasızdırlar. (IV) Bu, tam da bir kahramanın ortaya 
çıkmasına uygun bir ortamdır, Keşanlı Ali böyle bir or-
tamda ortaya çıkar. (V) Oysa Ali kahraman olarak ortaya 
çıkmadan önce tam tersi bir konumdadır. 

Keşanlı Ali adlı yapıttan söz edilen bu parçadaki 
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede eserin konusundan bahsediliyor.
B) II. cümlede, köyden kente göç eden insanların ya-

şadığı bir sıkıntı dile getiriliyor..
C) III. cümlede, II. cümlede bahsedilen insanların ya-

şadığı psikolojik durum gözler önüne seriliyor.
D) IV. cümlede, durum gereği bir kahramana ihtiyaç 

duyulduğu belirtilerek Keşanlı Ali’nin eserde bu 
şartlarda belirdiği dile getiriliyor.

E) V. cümlede eserin kahramanının şimdiki durumu ile 
kahraman olmadan önceki durumu arasında bir te-
zat olduğu belirtiliyor.
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9. (I) Fantastik bir kitap dizisi olarak sunulması planlanan 
Ilgana, Türk ve Anadolu kültürü, tarihî ve mitolojileriyle 
yaratılmış hayalî bir destan dünyasıdır. (II) Bu destan 
dünyası, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanarak geniş bir 
coğrafyaya yayılmış olan Türk izlerini taşımaktadır. (III) 
Romanı Türk edebiyatında Jhon Ronald Tolkien’in fanta-
zi temelleri üzerine kurgulanmış fantastik romanlarından 
ayıran en önemli özellik de budur. (IV) Ezberbozan bir 
yaklaşımla yaratılan bu destan dünyasında İslamiyet 
öncesi Türklerin yaşayışları, Gök Tanrı inancı, şamanlık, 
kamlık, boyların birbirleriyle olan iletişimi, atalara, at ve 
silaha saygı, yuğ törenleri, ozanlık, toprağın önemi gibi 
Türk kültür ve geleneklerini yansıtan motifler roman 
kahramanlarının yaşantıları içerisinde kendini gösterir. 
(V) Çağdaş Türk mitolojisinin başlangıcını oluşturacak 
olan Ilgana’da; yarının olmadığı, sadece ara sıra dünün 
tekrarlandığı topraklarda, doğru ile yanlışın, doğa ile 
kentin, doğu ile batının çatışmaları arasında kam adayı 
Sungur’un ve ona destek olan yoldaşlarının kahraman-
lıklarına tanık olacaksınız.

Ilgana adlı yapıttan söz edilen bu parçadaki 
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda ve-
rilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.cümlede, eserin türünden ve dizi hâlinde yayım-
lanmasının planlandığından bahsediliyor.

B) II.cümlede, destan konusunun geçtiği mekanlarla 
ilgili bilgi yer almaktadır.

C) III. cümlede, karşılaştırma yapılarak eserin dünya 
edebiyatındaki benzer türlerinden ayrılan yönü vur-
gulanıyor. 

D) IV.cümlede, eserde Türk kültürünün unsurlarının 
daha öncekilerden farklı bir yaklaşımla ele alındığı 
belirtiliyor.

E) V. cümlede, eserin kurgulanma aşamasında neler-
den ne şekilde yararlanıldığı hakkında bilgi veriliyor.

10. Sanatsal sürecin başlangıç noktası millî ve yerel boyut-
tur ve sanatçı buradan kalkarak evrensele doğru yol alır. 
Bu yüzden sanatta- - - -

Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürüle-
mez?

A) millî ve yerel olanı çokça önemsiyoruz.
B) köklere bağlı kalınarak ilerleme sağlanmalı, düşün-

cesindeyiz.
C) kişisel yaklaşımların değerli olduğu kanısını taşıyo-

ruz.
D) önceliğimiz,kendi kimliğimizin imzasını görmektir.
E) evrensele açılmanın şartının ulusal değerlere saygı 

olduğunu vurguluyoruz.

11. Stefan Zweig “Edebî bir eser, ancak bize hayal ürünü bir 
eser olduğunu unutturduğu ve gerçeğin ta kendisiymiş 
gibi geldiği zaman o kusursuzluğa ulaşmış demektir.” 
diye yazmıştı. 

Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini 
anlatmak istemiştir?

A) Her sanatçının belirli bir okur kitlesine seslenen 
eserler kaleme aldığını

B) Bir eserin kurmaca olduğu algısından sıyrılıp ya-
şanmışlık izlenimi verdiğinde edebî eser kimliği ka-
zanabileceğini

C) Bir edebî eserin başarılı olabilmesinin, yazarın okur 
ve eser arasından çekilmesine bağlı olduğunu

D) Mükemmel bir eser meydana getirmenin yolunun 
anlatımdaki başarıdan geçtiğini

E) Okurda gerçeklik algısı oluşturan eserlerin okur ta-
rafından daha fazla kabul gördüğünü

12. Günün birinde sözcükler hakiki sahiplerine, okurlarına, 
kavuştuklarında mutlak acının, yoksunluğun, trajedi-
nin, umudun, direnişin edebiyata dönüşmesiyle tarihteki 
yerlerini alırlar. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca en 
yakındır?

A) Kelimelerin asıl önemi içlerinde barındırdıkları kav-
ramları günü geldiğinde edebî eserler vasıtasıyla 
okurla buluşturmasından ileri gelir.

B) Edebî eserlerin insana dair gerçekleri kayda geçme 
ve geleceğe taşıma gibi bir zorunluluğu vardır.

C) Okur tarihi gerçeklerin büyük bir bölümünü edebî 
eserler vasıtasıyla öğrenir.

D) Tarihte yaşananların yakın bir tanığı olan şair ve ya-
zarlar topluma karşı gerçekleri söyleme mecburiye-
tindedir.

E) Bugün yaşananların yarın tarih olacağı düşünül-
düğünde edebiyatçının da bugüne dair bildiklerini 
yazıyla belgelemesi gerekir. 
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13. Yazarın sözcüklerinin gücü,  dolandırmadan dile getirdi-
ği dikensiz fikirlerinden ziyade en sert insanlık hâllerini 
edebiyatın diliyle anlatabilmesinde saklı.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca en 
yakındır?

A) Yazar eserlerinde insanlığın yaşantılarını sert bir 
dille eleştirmekten çok, üzerinde fazla durulmayan 
meselelerde kalem oynatma yoluna gidiyor.

B) Eserlerinde gerçekleri olduğu gibi anlatma yolunu 
seçen yazarın dil konusunda da hassas davrandığı 
görülüyor.

C) İnsanlığın en kötü durumlarını edebiyatın kendi ola-
nakları içinde yoğurarak anlatan yazarın başarısı 
kullandığı kelimelerde kendini gösteriyor.

D) Yazarın gücü,fikirlerini doğrudan anlatma yoluna 
gitmesinden çok toplumu aydınlatma adına söylen-
mesi gerekenleri edebî bir söylemle ortaya koyma-
sından kaynaklanıyor.

E) Eserini oluştururken insana dair önemli sorunları 
aktarmak yerine fikirlerinin okur tarafından benim-
senmesi yazar için daha büyük önem taşıyor.

14. (I) Edebiyat gibi bir sanatın en temel özelliği bu sanatın 
şüphesiz “millî” ve “yerel” olanı içermesidir. (II) Burada 
elbette edebiyatı sadece millî ve yerellik sınırları içine 
hapsetmiyoruz. (III) Bu sanatın çok önemli bir boyu-
tu daha vardır ki o da şüphesiz “evrensel boyut”tur.           
(IV) Ancak hiçbir edebiyat millî ve yerel olmanın hakkını 
vermediği sürece evrensel de olamaz. (V) Yoksa şöyle 
mi söylemeliyiz: Kendi insanının hikâyesini anlatmayı 
başaramayan sanatçı, nasıl olur da başka insanların 
hikâyesini anlatır? 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de yargının gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

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

15. (I) İlk şiirleri ve yazıları yerel dergi ve gazetelerde ya-
yımlandı. (II) 1940’a kadarki şiirleri, toplumsal nitelik 
gösterir. (III) 1940’larda ortaya çıkan toplumsal ger-
çekçilerin en önemlisi sayılır. (IV) Toplumsal şiirleriyle 
adını duyurduktan sonra mizah yazarlığına geçmiştir. 
(V) Eserlerinde sade, akıcı bir dille siyasal ve ideolojik 
sorunları anlatmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
nesne, sıfat tamlaması durumundadır?

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

16. Kutlu, eserin kapağında da sanki tüm eseri özetler-
            I

cesine bu hiçliğe vurgu yapmıştır. Arap harfleriyle ve 
      II

büyük puntolarla “Hiç” yazar kapakta. Buna bir sunu, 
            III

bir öneri ya da mesaj da denilebilir. Sadettin Acar onun 
tasavvufi imgelerini böyle yorumlar. “Modern hayata 

             IV            V

alternatif olarak hiçbir komplekse kapılmadan ve çe-
kinmeden tasavvufu önerir.”

Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür 
bakımından aynıdır?

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

17. Tramvay yolculuklarını anlattığım yerler, Valansiya alan-
larının adını taşıyor. 

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Çatısı bakımından etkendir.
B) Nesne, isim tamlamasından oluşmaktadır.
C) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır.
D) Birden fazla türemiş sözcüğe yer verilmiştir.
E) İyelik eki alan sözcük yoktur.
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18. Anadolu baştan başa uyanmıştır şimdi (I) İnsanlar (II) 
şafakla birlikte yollara düşmüş (III) tarlalara bağlara 
bahçelere dağılmıştır (IV) Kilometreler boyunca yeni 
bir mevsime geleceğe hazırlanma heyecanı duyan (V) 
köylülerin yürek atışları duyulmaktadır

Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine herhangi 
bir noktalama işareti getirilemez?

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

19. Başkasının koruması ile iş yapan akılsız kişi, destekle-
yeni unutarak kendi gücüne inanır.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisine 
yer verilmiştir?

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz değişmesi
C) Hece düşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünlü değişmesi

20. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Dört kardeşim olsa dünya yüzünde babamızın ardı 
sıra yürüsek.

B) Otuzbeş de koyun olsa peşimde ne var ki biri bile 
yok.

C) Madem ki ben senin için gitmedim sen de benimle 
kal.

D) Kayınbiraderimi suçluyan biri olmaktan kurtulama-
mıştım.

E) Oysa ki Osmanlılardan kalma en eski yapı bu.

21. Star gazetesinin ilk kez düzenlediği “Necip Fazıl 
Kısakürek’e Saygı Ödülü” yayımladığı Edebiyat dergi-
siyle; Biat, Batı Notları, Bir Yazarın Notları, Bağlanma 
gibi etkileyici eserleriyle düşünce hayatına taze bir soluk 
getirdiği, yeni edebî oluşumların doğmasına kaynaklık 
ettiği; bir neslin uyanışına, yetişmesine, bilinç kazan-
masına öncülük ettiği; çıktığı düşünce ve edebiyat 
yolculuğundaki yürüyüşünü, temsil ettiği düşünsel du-
ruşunu bozmadan sürdürdüğü için” Nuri Pakdil’e verildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede bahsi geçen 
ödülün Nuri Pakdil’e verilmesini açıklayan bir ge-
rekçe olamaz?

A) Çok sayıda eser kaleme alma
B) Yeni edebî grupların oluşmasına öncülük etme
C) Fikir dünyasına yeni bir bakış getirme
D) Savunduğu fikirlerden ve edebî anlayıştan sapma-

ma
E) Belli bir neslin oluşmasında etkin rol üstlenme

22. Klasik Türk şiirinde en çok dikkat çeken çiçek, tartışma-
sız gül olmuştur. Gülden sonra divan şairlerinin en çok 
kullandıkları çiçekse lâledir. Sümbül, nergis, yâsemin ve 
menekşe de klasik Türk şiirinde oldukça sık kullanılan 
çiçeklerdendir. Kullanıldıkları beyitlerin sayıları açısın-
dan dördüncü grubu; reyhân, sûsen, erguvân, karanfil, 
nilüfer, şebboy, za’ferân ve zambak oluşturmaktadır. 
Buhurımeryem, leylâk ve mercanköşk gibi çiçeklerin 
geçtiği beyitler ise istisna derecesinde azdır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmak-
tadır?

A) Açıklayıcı anlatım 
B) Tartışmacı anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Tanımlamadan yararlanma
E) Kanıtlayıcı veriler kullanma
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23. “Duvarlar Boyunca Kitap” sözüyle yola çıkılarak Eylül 
1994’te açılan ve geçmiş yirmi yılında Beyoğlu’nun sim-
gelerinden biri hâline gelen Robinson Crusoe kitapevi 
kirasını ödemekte yaşadığı sıkıntıyı 19 Ağustos 2013’te 
başlatılan okuyucu dayanışması sayesinde aşmayı de-
nemişti.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Robinson Crusoe kitapevi Beyoğlu semtinin sem-
bolü hâline gelebilmesini okurlarına borçludur.

B) Beyoğlu’nda bulunan Robinson Crusoe kitapevi 
kirasını ödemekte yaşadığı sorunu okuyucularının 
desteğiyle çözmeyi başarmıştır.

C) Robinson Crusoe kitapevi yirmi yıllık bir sürenin so-
nunda ilk kez maddi krizle yüz yüze gelmiştir.

D) 1994 yılında Beyoğlu’nda açılan Robinson Crusoe 
kitapevi açılışından yaklaşık on dokuz yıl sonra ya-
şadığı maddi krizi okuyucularının desteğiyle çözme 
yoluna gitmiştir.

E) “Duvarlar Boyunca Kitap” sloganıyla yola çıkan Ro-
binson Crusoe kitapevi okurların desteğiyle günü-
müze kadar varlığını sürdürmüştür.

24. Cahit Külebi’nin dili Anadolu türkülerinin dilidir; açık 
ve yalındır. Basitlikten uzak, uyumlu kelimelerden olu-
şan ahenk dolu, Anadolu kadar berrak bir dildir Cahit 
Külebi’nin dili. Az kelimelerle oluşturduğu dizelerle 
çok şey anlatır. Konuşma diline yatkın halk deyimle-
rini okurken Türkçenin şiirdeki güzelliğini bir kez daha 
keşfederiz. Şair, mecaz ve sembollere fazla yer verme-
miş gösterişsiz, duru, öz ve anlaşılır Türkçeyi bizlere 
sunmuştur. Heceye çok yakın serbest mısra üslubuyla 
şiirlerini yazmış ve türkülerden yararlanmış; hatta sev-
diği türküleri bazen şiirlerine olduğu gibi almıştır.

Bu parçadan Cahit Kulebi’nin şiirlerinde kullandığı 
dil ve anlatıma ilişkin aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Şiirde kelimeler arasındaki ahengi her şeyin üstün-
de tutmuştur.

B) Türkü tadında, sade ve anlaşılır şiirler kaleme al-
mıştır.

C) Şiirlerinde yoğun, özlü bir dil kullanma yoluna git-
miştir.

D) İmge ve edebî sanatlardan arınmış bir anlatım ter-
cih etmiştir.

E) Halkın kullandığı deyim ve söyleyişlere yer vermiş-
tir.

25. Demircinin demirle, kuyumcunun altınla kurduğu ya-
kınlıktan sonra başlar yolculuğu. Yeter ki boyun eğsin 
cevher ele. Sözü örse yatırabilirse şair ne yollar aşırtır 
ona. Kelimeyi şekil almaya razı etmek elbette kolay 
değil. Cevher ne denli zengin olursa olsun eritici bir 
sıcağa ihtiyaç var. Yüksek hararet olmadan yüksek 
edebiyat olmaz.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Edebî eserler gerçeği yeniden kurgularken yaratıcı-
lığa ihtiyaç duyar.

B) Bir eserin gerçeklik duygusu verebilmesi, anlatımıy-
la yakından ilişkilidir.

C) Edebî eserde önemli olan sözü istenilen kıvama ge-
tirebilmek, sözcüklere hükmedebilmektir.

D) Sanatçı, eseriyle bütünleşebildiği,eserine kendin-
den bir şeyler katabildiği ölçüde gerçek başarıyı 
yakalar.

E) Sözün etki gücünü gösterebilmesi için sanatçının 
eserden kendini soyutlaması gerekir.

26.  I. Ahmet Mithat, Monte Kristo’ya gönül borcunu 
öderken, Selim İleri de Ahmet Mithat’a olan gönül 
borcunu ödüyor.

II. İleri, Ahmet Mithat’ın romancılığını anlatırken 
Batı’dan öğrendiklerini bize nasıl aktarmak istedi-
ğinden bahsediyor.

III. Kitabın ilk yazarı Ahmet Mithat Efendi’nin (1874) 
kendi matbaasını kurarak, gazetecilik çalışmala-
rına tek başına atıldığını, ‘Kırk Ambar’ı özel dağıtı-
cılarıyla bakkallara, nalburlara, eczanelere, iskele-
lere verdirdiğini söylüyor. 

IV. Böylece İleri, daha ilk yazıda yazının nasıl köpüre-
rek çoğaldığını gösteriyor okura.

V. Selim İleri “Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar 
Kılavuzu” adlı eserini oluştururken romanların 
yayımlanış tarihlerine göre bir sıra izliyor. 

Yukarıda numaranmış olarak verilen cümlelerden 
bir paragraf oluşturulmak istendiğinde doğru sıra-
lama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) V-III-II-I-IV B) V-II-I- IV-III C) I-II-V-III-V
  D) III-I-II-IV-V E) IV-I-II-V-III
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27. (I) Türk edebiyatında doğada görülen ve edebiyata 
aksettirilen çiçeklerin estetik birer kullanıma kavuşma-
sı Türklerin göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam 
tarzına geçmeleriyle mümkün olmuştur. (II) Bu geçişin 
maddî göstergesi de yerleşik hayatla beraber görülmeye 
başlanan ve sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline 
gelen bahçe kültürüdür. (III) Türklerin yerleşik hayata 
nispeten geç bir tarihte geçtikleri genelde kabul gören 
bir görüştür. (IV) Dolayısıyla Türklerde bahçe kültürü-
nün de geç tarihlerde geliştiğine dair bir kanaat hâsıl 
olmuştur. (V) Göçebe gelenekleri olan ve geçimini kurak 
yerlerden sağlamış bir milletin toprağı hem sürekli, hem 
de salt zevk için düzenleme kavramını ancak devletin 
yerleştiğine ve koruyucu kudretine mutlak inancının yer 
edişinden sonra benimsemiş olması pek tabiidir. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle başlar?

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

28. Kent insanı pek az şey görüyor aslında, ama bunun 
farkında da değil. Çünkü görülen bazı şeyler konforunu 
bozabilir. Bu görmeyişle mesela gecekonduların yanı-
na ultra lüks kuleleri dikip içine girip oturabiliyorlar. Bu 
konut ya da ofislerin gece manzarası da harika oluyor 
üstelik, sefaleti asla ele vermeyen ışıklar, serpiştirilmiş 
ateşböcekleri gibi. Gündüzleri bu çarpık çurpukluğun 
üzerinden ufka bakarak yine görmüyor ve görmüyorlar. 
Demek esas kabiliyet bende değil bu görmeyişte, algı 
yönetimi değil, görme yönetimi bu. Ben de bu görmeyişe 
içerleyip yazıyor olabilirim.

Bu sözleri söyleyen bir yazardan aşağıdakilerin 
hangisini yapması beklenebilir?

A) İnsanların yaşamlarına müdahale edebilecek konu-
lara girmemek

B) Toplumdaki çarpıklıkları görüp onlarla ilgili çözüm 
üretmemek

C) Çok az şey gören kent insanının konforunu boza-
cak konulardan uzak kalmak

D) Gecekondularda oturan insanların ultra lüks kule-
lerde oturanlar tarafından görülmesini sağlamak

E) Algı yönetimine kurban giden toplumun uyanmasını 
sağlayacak konulardan kaçınmak

29. Metinler arasılık kavramı, bir metnin kendinden önceki 
ya da kendi zamanındaki metinlerden bağımsız olarak, 
tek başına, bir anlama sahip olamayacağı düşünce-
sinden doğar. Her anlatı bir kültürün içinde yer alır, bu 
nedenle, yalnız yaşadığımız dünyanın dil dışı gerçek-
liklerine değil, aynı zamanda kendisinden önceki yazılı 
ve sözlü öteki metinlere de göndermelerde bulunabilir. 
Bu göndermeler, Allen’e göre, bilinçli yapılabileceği gibi 
bilinçaltının metne dökülmesi şeklinde de yapılabilir. Ne 
şekilde olursa olsun yazılan ya da ağızdan çıkan her 
söz söyleşimdir.

Bu sözleri söyleyen bir yazardan aşağıdakilerin 
hangisini yapması beklenebilir?

A) Kendinden önceki yazılan metinleri dikkate alması
B) Eserini oluştururken geçmişten bağımsız hareket 

etmesi
C) Kendinden sonra gelen yazarlara önderlik etmesi
D) Eserini oluştururken sadece batı edebiyatını örnek 

alması
E) Yazma çalışmalarını toplumsal bir gaye güderek 

yapması

30. Sanat ve edebiyat konularındaki görüşleri ile bilinen 
meşhur Batılı eleştirmen Thomas Stearns Eliot, büyük 
ve küçük şairler arasında fark olduğunu; büyük şairlerin 
tüm eserlerinde metafiziğin bulunduğunu söyler. Ona 
göre büyük şairler, metafiziği esas alarak noksansız bir 
dünya görüşü sunarlar. İnsanı tüm boyutları ile bu saye-
de ifade ederler. Böyle kimselerin şiirleri de şahsiyetleri 
de dengeli ve idealdir. Küçük şairler ise metafizik dün-
ya görüşü sunmazlar. Yalnızca insanoğlunun türlü ruh 
hâllerini aksettirirler. Eliot, bundan dolayı küçük şairlerin 
kendilerini tekrarladığını kaydeder- - - -

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Hiç kuşkusuz küçük şairler zamanın içinde kaybo-
lup giderler bu yüzden.

B) Sanatın teşekkülünde tuttuğu yer itibariyle meta-
fizik, hakikatin yaşamın tüm diğer sahalarına ve 
formlarına fon olmasıdır.

C) Metafizikten yoksun bir sanatı kıymet bakımından 
da yoksun görür.

D) Karakoç bizde aynı görüşü seslendiren bir isim 
olmakla birlikte metafiziği kendine has biçimde yo-
rumlar. 

E) Her iki âlemde de metafiziğin varlığına rağmen fark-
lılıklar kendini gösterir.
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31. Yazara göre bir sanat eserinin daimi özgünlüğü kazan-
ması için onun tabiattan alınması, modellenişi, işlenmesi 
yeterli değildir. Tüm bunlar ne kadar ustaca yapılmış ol-
sa da özünde yalnızca yaratılanı taklit içeren çalışmalar 
kalıcı olamaz. Asıl başarılı olacak çalışma, yaratılandan 
değil, yaratıştan esinlenen çalışmadır; zira yaratıştaki 
o sır, hep yeni kalabilmeyi sağlarken, yaratılanı taklit 
etmek, -zaman ilerledikçe- değer kaybı yaşanmasına 
neden olur. Bu noktada sanatkâr, gerçekle karşılaşa-
caktır. 

Bu parçada, sanat eseriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi üzerinde durulmaktadır?

A) Sanat eseri sanatkarından bağımsız olmalıdır.
B) Sanat eseri kalıcı olsun diye yazılmalıdır.
C) Sanat eserinde esas olan estetiktir. 
D) Sanat eseri başarılı olmak için yaratıştan ilham al-

malıdır.
E) Sanat eseri toplumu yetiştirmeyi esas almalıdır.

32. Gerçeklik, edebî eserin yüzyıllar boyu tartışılan bir so-
runsalıdır. Bu gerçeklik meselesi, daha çok eserin ele 
aldığı konuya göre değerlendirilmiştir. Toplumsal olay 
ve olguların gerçekliğin merkezini oluşturması, edebiyat 
dünyasını bir çıkmaza sürüklemiştir. Sigmund Freud’un 
insan psikolojisine yönelen çalışmalarıyla bireye ait 
yeni bir gerçekliğin ortaya çıkması, Andre Breton ön-
cülüğünde gerçeküstücü manifestonun yayınlanmasına 
zemin yaratır. Toplumu ve onun sorunlarını ele alan ger-
çeklik yerini, bireyin sosyolojik, psikolojik ve düşünsel 
dünyasının gerçekliğine bırakır. Türk edebiyatında da 
gerçekliğin toplumsal meselelerle sıkıştığı bir dönemde 
Ahmet Hamdi Tanpınar ve daha sonra Sait Faik’in öykü-
leriyle bireye ait yeni bir gerçeklik anlayışı ortaya çıkmış 
olur. Bu durum, 1950 kuşağının öykülerinde gerçeküs-
tücü yönelimleri de beraberinde getirir. ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Bu arayış, insanın bir dış dünya gerçeğiyle karşı 
karşıya kalmasından ve bu dış dünyanın bütün so-
mut verileriyle bir arada yaşamasından kaynaklanır.

B) Orhan Duru, bu kuşak içinde öykülerindeki gerçe-
küstücü yönelimleriyle en dikkat çeken öykücü olur.

C) İki dünya savaşı arasına sıkışmış insanlığın trajik 
durumunu ve varoluşşal bunalımını aşmak için giri-
şilen bu çaba, bu akımın doğmasında etkili olur.

D) Gerçekçilik, toplumsal gerçekçilik, toplumcu ger-
çekçilik, eleştirel gerçekçilik, gözlemci gerçekçilik 
konuları Türk edebiyat tarihindeki birçok dönemin 
yol haritası olmuştur.

E) Gerçeküstücülüğün en temel özelliklerinden biri 
olan bu anlayışta insan aklı reddedilmiş; bilinçaltı 
esas alınmıştır.

33. Şefik, Nahid Sırrı’nın pek çok eserinde görülen irade-
siz ve yakışıklı genç bir erkek olmanın ötesinde daha 
başka  özellikler de taşır. O, idealleri olan yeni bir sını-
fın temsilcisidir aynı zamanda. Osmanlının geleneksel 
yönetici sınıfı ile çatışma içindeki Jön Türklerden ve 
İttihatçılardan birisidir; dipten gelen ve “eşitlik ilkesi” 
gereğince de hızla yükselme hakkını kendinde gören bir 
orta sınıf temsilcisidir. Sınıfsal bir özellik olan cesareti ve 
cüreti romanda sık sık vurgulanır. Ama aynı zamanda bir 
kadının esiri olacak kadar iradesiz bir kişiliktir.

Kahramanından böyle söz edilen bir roman, aşağı-
dakilerden hangisini anlatıyor olabilir?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi aşamasında aydınların 
bu yeni yönetim tarzına bakışları

B) Devletin içine düştüğü zor durumdan kurtulmasının 
yolunun topyekûn bir savaş olduğu

C) İttihatçıların, devlet kadrolarını ellerinde bulundu-
ranlarla giriştikleri güç ve iktidar savaşı 

D) Esir ticareti yapan bir tüccarın esirlerinden birine 
aşık olması

E) Aşkın insanlardaki mücadele azmini kırarken onları 
gerçek insan yapması

34. Romancının kurguyu oluştururken tarihten yararlanması 
iki yolla olmaktadır. Bunlardan birincisinde romancı, tarih 
belgelerini ve yazılmış tarih kitaplarını inceler, onların 
üzerine kendi kurgusunu yerleştirir. Diğerinde romancı, 
yaşadığı dönemin tarih kapsamında değerlendirilebile-
cek olaylarını, bir kurgu ile birleştirerek dikkatlere sunar. 
Ancak unutulmamalıdır ki, yazılmış tarihler de subjek-
tif karakterlidir, kurguya dayalı bir yapı arz ederler. Bu 
bakımdan Edward Hallett Carr, “Tarih nedir?” sorusunu 
“Tarihçi ile olguları arasında kesintisiz bir karşılıklı et-
kileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir 
diyalog.” şeklinde tanımlar.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çı-
karılabilir?

A) Romancı eserini yazarken mutlaka tarihten yararla-
nır.

B) Yazılmış tarih kitapları her zaman nesnel bir tavır 
sergiler.

C) Tarih bilimi subjektif olmaktan kurtulamaz.
D) Romancı eserlerinde tarihten yararlanırken mutlaka 

kendi kurgusunu da katar.
E) Tarih, kurguya dayalı olmayan alanların bugüne 

yansımasıdır.
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35. Tarihsel gerçeklik önce tarihçinin, yani tarihsel olayları 
kaydeden kişinin yorumuna, değerlendirmesine tabi tu-
tulur. İnsanlar, tarihsel gerçeklikleri, olayları kaydeden 
tarihçinin yorumlarına göre izlemek durumundadırlar. 
Yani tarihsel olaylar bir bakıma sübjektif karakterlidir. İlk 
elde erozyona uğrayan tarih, tarihî roman aşamasında 
kurgu denilen ikinci bir değişime girer. Roman yazarı, 
tarihçinin malzemesini alır, muhayyilesinde yoğurarak, 
bilinmeyenler üzerine de bir kurgu oluşturarak, tarih mal-
zemesini yeniden insanların dikkatlerine sunar. Yazar, 
tarihsel gerçekliğin üzerine, tarihsel olmayan kurguya 
dayalı insan faktörünü ve onun yine tarihe konu olma-
yacak çevresini yerleştirerek eserini meydana getirir.

Bu parçadaki düşünceye en yakın görüş aşağıda-
kilerden hangisinde vardır?

A) Tarihçi, tarihsel olayları kaydederken kendi yorumu-
nu ve değerlendirmesini kesinlikle katmaz.

B) Tarihçi, tarihsel gerçeklikleri anlatırken insanların 
yorumlarını izlemek durumundadır.

C) Tarihsel olaylarda en dikkat çeken nokta, onların 
nesnel verileri esas almalarıdır. 

D) Romancı, tarihi olaylardan yararlanarak kendince 
değişiklikler yapmadan eserini meydana getirmeli-
dir. 

E) Romancı, tarihi meydana getiren malzemeyi hayal 
dünyasından geçirip onu yeniden oluşturarak in-
sanlara ulaştırır.

36. Ben şiire herhangi bir dergiyle başlamadım. Hep şiirin 
içindeydim, okurun da önünde gibiydim. Bütün ailenin 
benimle ilgili hatırlayabildiğim bir endişesi “Ne olacak-
sın?” sorusuna verdiğim “Şair olacağım.” cevabıdır. 
Telkinlerine karşı başvurduğum yol, onlara itiraz edeme-
yecekleri bir şiiri okumaktı. Orta üçüncü sınıfta, taşranın 
“büyük adam olacak” baskısına kendince direnen bir 
çocuktum. O sıra elimde, az tahsil görmüş büyüklerin 
“muska gibi kitap” dedikleri Edebiyat Dergisi Yayınları 
vardı. Şiiri Arif Ay’ın kitabı Hira’dan seçtim. Bir menkı-
beye dayalı, içinde “Taşları tencerede kaynatan anne” 
dizesi geçen şiirdi.

Böyle diyen bir yazardan aşağıdakilerden hangisi-
ni söylemesi beklenmez?

A) Şiir yazmaya başlamamda çevrenin büyük katkısı 
oldu.

B) Çocukluğumdan beri edebiyatla iç içeydim.
C) Ailem şair olmamı desteklemedi.
D) Çocukluğumda şiire karşı bir sevgim vardı.
E) Çocukluğumdan beri çevremdeki baskılara diren-

mişimdir.

37. Ziya Osman Saba, Behçet Necatigil, Sabahattin Kud-
ret Aksal- - - -  Bu sanatçıların metinlerinde modernizmi 
yaşayan yeni bir “insan”, doğrusu “birey” tipiyle karşı-
laşırsınız. Sanatçıların metinleri üzerine modernizm, 
küçük insan, seçkincilik gibi pek çok kavramın ışığında 
çözümleme yapılabilir. Cumhuriyet’in yürüttüğü mü-
hendislik metodolojisinin toplumsal alanda yarattığı 
yeni dünya düzeninin –bazen çelişkilerle dolu olsa da– 
uzantısı olan bir metin yapısından yola çıkıp sosyolojik 
okuma da yapılabilir. Ancak bu tür yazarların, metin 
incelemesi yapmak yerine metnin dünyasına girmeyi 
yeğleyen, nasıl ve hangi niyetlerle yazıldığından çok, 
ne yazdığı üzerinde duran okuma biçimleri dolayısıyla 
okur tipleri için farklı bir bakışla değerlendirilebileceğini 
göz ardı etmemek gerekir. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, sözü 
edilen yazarların bir özelliği olamaz?

A) Eserlerinde modernist bireylere yer verirler.
B) Eserleri çözümlenmeye uygundur.
C) Eserleri üzerine sosyolojik okumalar yapılabilir.
D) Eserlerinde modernizm, küçük insan ve seçkincilik 

kavramlarına rastlanır.
E) Metin dünyasına girmek yerine metin incelemesi 

yapmayı önemserler.

38. Yazarlığın birinci kuralı, üsluptan önce fikre sahip ol-
maktır. Dünyanın en iyi konuşmacısının fikri yoksa, 
söyleyecek bir şeyi yoktur. Fikir olmadan en iyi romancı 
bir roman, en iyi denemeci bir deneme yazamaz. Üslup 
olarak yazarlık becerisine sahip olmak yazar olmaya 
yetmez. Diksiyon kurslarına giden insanlar var; konuşa-
cakları uzman oldukları bir konu, konuşma konusunun 
fikrini veren bir konu yoksa hiçbir zaman konuşamazlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi bir yazarda 
bulunması gerekenler arasında sayılmamıştır?

A) Fikrin üslupla eşit değerde görülmesi
B) Üslubun yazar olmaya yetmeyeceği
C) Konuşma becerisinin fikir olmadan bir işe yarama-

yacağı
D) Fikir olmadan söyleyecek bir sözün de olmadığı
E) Yazarlık için öncelikli olanın fikir olduğu
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39. Başkalarının evini temizleyip kendi kederlerini halının 
altına süpüren Filiz; insanların sadece ojeli parmaklarını 
görerek hayatını geçiren kasiyer kızı Nilay; küçücük 
büfesinde devrim hayalleri kuran İsmet, kör oğlu ile aşk 
yorgunu yeğeni Cemal’e hayatı daha güzel yapmak 
için çalışan, sihriyle başkalarına deva bulan, kendi 
dertlerine uzaktan bakan Vedia; dünyayı başkalarının 
kelimeleriyle tanımaya çalışan Ferhat... Hepsinin özelliği 
acılarını, hüzünlerini, mutluluklarını kendi kozalarında 
yaşamaları. Tıpkı hepimiz gibi. Peki kozalarından çıka-
bilirler mi? Çıksalar daha güzel bir dünyaya uyanabilirler 
mi? Kozaları mı daha korunaklı yoksa dışarıda bin bir 
rengiyle baştan çıkaran dünya mı? Sibel K. Türker’in 
yeni kitabı Mecnun Kelebekler, işte bu hikâyeleri top-
luyor. Hayallerle gerçeklerin birbirine geçtiği kitap, yeni 
Türkiye’nin panaromasını sunuyor. Çaresizliğin içinde 
umutları yeşertiyor. Hayatımızın efendisi olup olamaya-
cağımızı sorguluyor.

Bu parçada tanıtılan kitap ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Kitapta anlatılan hikâyelerin kahramanları dünyayı 
tozpembe gören insanlardır.

B) İnsanların ortak hikâyelerini konu edinen bir kitaptır.
C) Kitapta hayatın gerçekleriyle hayaller iç içe geçmiş-

tir.
D) Kitaptaki hikâyeler insanın ümitsizliğini umuda çe-

virmektedir.
E) Yeni Türkiye’nin genel görünümü üzerine yazılmış-

tır bir kitaptır.

40. Hiç sen bir su değirmeninin içini dolaştın mı adaşım? 
Görülecek şeydir o- - - -  Yamulmuş duvarlar, tavana 
yakın ufacık pencereler ve kalın kalasların üstünde 
simsiyah bir çatı... Sonra bir sürü çarklar, kocaman 
taşlar, miller, sıçraya sıçraya dönen tozlu kayışlar... Ve 
bir köşede birbiri üstüne yığılmış buğday, mısır, çavdar, 
her çeşitten ekin çuvalları. Karşıda beyaz torbalara 
doldurulmuş unlar- - - -

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?

A) Betimlemelere yer verilmiştir.
B) Hitap söz konusudur.
C) Nesnellik ağır basmaktadır.
D) Farklı cümle türleri kullanılmıştır.
E) I. kişili anlatım kullanılmıştır.
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1. A 11. B 21. A 31. D

2. C 12. A 22. A 32. B

3. D 13. D 23. D 33. C

4. E 14. D 24. A 34. D

5. A 15. C 25. C 35. E

6. E 16. D 26. A 36. A

7. C 17. E 27. C 37. E

8. C 18. E 28. D 38. A

9. E 19. B 29. A 39. A

10. C 20. A 30. A 40. E
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