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1. Cengiz Aydın, ilk şiir kitabı olan Buğulu Cam’da modern 
yaşamın dayatmaları arasında manevi bir yolculuğa 
çıkan huzursuz bireyin ruhsal açmazlarını ve kendi 
ben’iyle olan hesaplaşmasını imgesel bir düzlemde 
şiirin potasında eritmektedir.

Bu cümlede geçen altı çizili söz grubuyla anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmgeci bir anlatım tercih etmek
B) Soyut bir anlatıma başvurmak
C) Anlaşılmaz bir dil kullanmak
D) Ele aldığı yaşantıları şiirselleştirmek
E) Gerçekliği ön planda tutmak

2. Hassas bir terazide değeri biçilmiş, gözlem gücünün 
imbiğinden geçmiş, okuyanın “Evet, evet tam da böy-
ledir, aslında benzer bir şeyi ben de yaşamıştım” gibi 
düşünceleri aklından sıklıkla geçireceği, hayatın içinden 
küçük sahnelerle ilmek ilmek işlenmiş hikâyelerden olu-
şuyor Ağır Boşluk.

Bu cümlede geçen altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? verilmiştir?

A) Dikkatli bir bakış sergilemek
B) Yoğun bir anlatımla oluşturmak
C) Özenli bir dil kullanmak
D) Etkileme gücü yüksek olmak
E) Okurla aynı his dünyasını paylaşmak

3. Christian Bobin, felsefenin, şiirin, hikâyenin bahçele-
rinde avare dolaşmayı seviyor. Ben onu kelimelerinin 
buğusundan sevmiştim. ‘Yerlerde Bir Aziz’i okuduğumda 
Bobin’in bendeki karşılığını daha iyi kavradım. 13.yy’da 
her şeyi geride bırakıp Tanrı’nın sesinin peşinden giden 
Assisili Françesko’nun hikâyesi, iyi bildiğimizi sandığı-
mız insanlık hâllerini dilin hakikatiyle soyarak, şiirinin 
eskimeyen diriliğiyle yine muhteşem anlatıyor.

Bu parçada geçen altı çizili sözlerle bahsedilen ya-
pıtın hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Şiirsel bir anlatımla gerçeği olduğu gibi gösterebil-
mesi

B) Samimi, içten bir anlatım kullanması
C) Dilin imkânlarından en iyi şekilde faydalanması
D) Dilin şiirsel gücünü hikâye kurgusuyla birleştirmesi
E) İnsanî gerçekleri dile getirmesi

4. Herman Hesse, “Bir roman dünya tarihinin en görkemli 
malzemesini ele alsa da değersiz olabilir, öte yandan 
dünyanın en önemsiz şeyini ele alır ve bunu büyük bir 
edebiyat eserine dönüştürebilir.” der. 

Sanatçının bu sözleri aşağıdakilerden hangisiyle 
ilişkilendirilemez?

A) Üslup
B) Anlatım
C) Özgünlük
D) Nesnellik
E) Etkileyicilik

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) ‘Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu’nu 
elime aldığımda ‘romanların karasevdalısı’ olan Selim 
İleri’yle birlikte Türk edebiyatının loş bahçelerinde, gizli 
dehlizlerinde, leylak kokulu sokaklarında dolaşacağımı 
biliyordum. (II)Yazar, 1874-1980 arasını ele aldığı dene-
melerinden yakın döneme kadar yayınlanmış binlerce 
roman sayfası arasından seçtiği 229 romanı bilinmeyen, 
önemsenmeyen, gözden kaçmış yönleriyle aktarıyor.
(III) Bu önemli seçkinin muradı bu kadarla sınırlı değil.
(IV) Türk edebiyatının farklı yönleriyle değerlendirdiği 
romanları, aynı zamanda kendisi de edebiyatçı olan 
has bir yazarın kaleminden okuma fırsatı bulacak okur.
(V) Kitabı benzerlerinden ayıran özelliği, roman sanatı 
hakkında bilgi vermesinin ötesinde eleştirmenlerin ya-
zarlara, yazarların yazarlara dair görüşlerini olduğu gibi 
hatıralarıyla aktarması. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede,Selim İleri’ye ait bir eserin varlığından 
bahsediliyor.

B) II. cümlede,yazarın seçkisine koyduğu romanları 
bilinmeyen yönleriyle ele aldığı belirtiliyor.

C) III. cümlede,seçkinin II.cümlede anlatılanlardan 
daha başka özelliklerinin de olduğu söyleniyor.

D) IV. cümlede, eserde bahsi geçen romanların ilk kez 
okurla buluşacağı dile getiriliyor.

E) V. cümlede,seçkiyi aynı alanda yayımlanmış başka 
eserlerden farklı kılan özellikler sıralanıyor.

6. Elinde sözcüklerden başka silahı olmayan, insan sev-
gisine, merhamete, edebiyatın gücüne sığınan yazar; 
onurunu ve umudunu korumaya çalışan herkesin yü-
reğine sesleniyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca en 
yakındır?

A) Yazar, umuda sarılan ve onurlu bir duruş sergileme-
ye çalışan tüm bireylere kelimelerin etki gücünden 
faydalanarak ulaşma yolunu seçiyor.

B) Yazarın kelimelerden yola çıkarak kurduğu yeni 
dünyada bireylerin acılarına, kederlerine, sevinçle-
rine yakından tanık olmak mümkün oluyor.

C) Sanatçı, insan sevgisinden, merhametten beslene-
rek gerçeği olması gerektiği biçimde bütün çıplaklı-
ğıyla okurla paylaşıyor.

D) Amacı, insana dair ne varsa yine insana sunmak 
olan sanatçı kelimelerin çağrışım gücünden yarar-
lanıyor.

E) İnsan sevgisinden yola çıkan yazar,onurunu ve 
umudunu koruma amacında olan okura eserleri va-
sıtasıyla farklı çıkış yolları gösteriyor.

7. Beyaz sessizlikle kuşatılmış bir parkta, ahşap masanın 
üzerine açtığım defterimin boş sayfalarına öyle bakıyo-
rum şimdi. Hızla pike yaparak önümdeki fıstık çamının 
dalına konan karga, gagasıyla ritim tutuyor. Bir kozalak 
toprağa düşüp bayırdan aşağı tıpır tıpır yuvarlanıyor. 
Neşeli köpek ağzına aldığı kuru dal parçasını takır tu-
kur kemiriyor. Ben iç sesimle pek iyi hatırlayamadığım 
bir melodiyi mırıldanıyorum. Hepimizin bir müziği var. 
Dünyanın bütün sabahlarının kokusu, rengi, müziği var. 
Bunları yazarken kederleri sürükleyen rüzgâr hışırtıla-
rını, mahmur ifadeleriyle sıcak yataklarında mırıldanan 
kadınları, iç çeken ihtiyarların sabahlarını da düşünüyo-
rum. Sanki hepsi her sabahı bir kereye mahsus, telafisi 
mümkün olmayan hatalar gibi yaşıyor. Açık kalan pen-
cerelerden dışarıya doğru savrulan perdeler, döne döne 
göç eden leylekler, sonbaharı müjdelerken her şeyin 
bilhassa da ‘saf sabahların’ geçiciliğini fısıldıyor.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır.
B) Nesnellik ağır basmaktadır.
C) Yinelemelere yer verilmiştir.
D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
E) Gözleme dayalı bir anlatım kullanılmıştır.
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8. Erdal Öz; yazarın çağını yaşaması gerektiğini, bir çağda 
yaşayan sanatçının o çağın sorunlarını, o çağın insanını 
anlatması lazım geldiğini söyler. Ona göre sanatçı- - - -

Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürüle-
mez?

A) çağının tanığı olmalıdır.
B) yaşadığı dönemin sıkıntılarını eserine yansıtmalı-

dır.
C) bireyin kendi açmazlarını verebilmelidir.
D) topluma sanatıyla öncülük etmelidir.
E) pusulasını yaşadığı zamana ayarlamalıdır.

9. (I) Eleştirmen için, anlamadığını itiraf etmek, André 
Maurois’in de söylediği gibi, ancak anlamak yolunda 
ciddi bir emek harcandıktan sonra geçerli olabilir. (II) 
Eleştirmen, topluma karşı taşıdığı sorumluluğu, hiç-
bir zaman aklından çıkarmamalıdır. (III) Dostluklar, 
düşmanlıklar, mecburiyetler, çekememezlik gibi hâller 
eleştirmeciyi daima yanlış hükümlere sürükler. (IV) Bil-
gi ve sağlam bir kültür kadar, eleştirmene sağlam bir 
karakter de lâzımdır. (V) Eleştirmen, tam bir ilim adamı 
titizliğiyle hareket edecek, gerçeğin ışığı altında, sanat 
eserinin gerçek değerini objektifiyle tespit edecektir. 

Eleştirmenlerin ele alındığı bu parçadaki numa-
ralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) I. cümlede, anlama adına büyük çaba harcaması 
gerektiği söylenmiştir.

B) II.cümlede, eleştirmenin topluma karşı sorumlu ol-
duğu belirtilmiştir.

C) III. cümlede, nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği or-
taya konulmuştur.

D) IV. cümlede, eleştirmenin taşıması gereken özellik-
ler söylenmiştir.

E) V.cümlede, işini yaparken bilimsel bir tutum sergile-
mesi gereği dile getirilmiştir.

10. (I) Yazar kendi denklem çeşitlemelerini öne sürerek met-
nini kuruyor, okur ise ters yönde çözüm denklemlerini 
arar, arayacaktır. (II) Bir tür satranç oyunundayız ve 
kenarda bir saat çalışıyor. (III) Eskiden kitapları yazan-
ların fikri tartışmasız kabul görürdü. (IV) Şimdi, öyle 
değil,okurla tamamlanabilen şey kitap. (V)Yazar okurla 
bütünleşebildiği ölçüde başarıyı yakalıyor.

Bu parçada numaralanmış olarak verilen cümleler 
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
B) II. cümlede, benzetme söz konusudur.
C) III. cümlede,bir saptama yapılmıştır.
D) IV. cümlede tanım cümlesi vardır.
E) V. cümlede aşamalı bir durumdan bahsedilmiştir.

11. (I) İnsan yalnızlığından korkmadan yalnızlığa sığınabil-
meyi ister. (II) Ölümden korkmadan yaşamayı arzular.
(III) Canlıların birbirlerine sokulmalarını sağlayan hasta-
lıklı ‘aşk’ duygusuna bağlanmayı, hayata katlanabilmek 
için düşler. (IV) Bütün zaaflarına rağmen sevilmeyi ha-
yal eder. (V) Hatıralarını biriktirirken onların gelecekte 
‘hikâyeye’ dönüşeceğini düşünmez ancak insan kemi-
ğiyle, ruhuyla, kelamıyla büsbütün bir hikâyedir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de amaç ilgisi söz konusudur?

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

12. (I) Küçük Prens’i oğluma ilk okuduğum zaman, masal-
ların dilinden daha yeni çıkmış, dramatik olarak daha 
karmaşık hikâyeler anlatan kitaplara henüz geçmiştik.
(II) Küçük Kara Balık, Dev Şeftali gibi kitaplarla başla-
yıp nihayet Küçük Prens’e gelmiştik. (III) Ona kitabı ilk 
okuduğumda sekiz yaşlarındaydı. (IV) Kitabın sembo-
lik anlatımını bire bir anlamadığını ama melankolisine 
kapılıp gittiğini hissetmiştim. (V) Büyümek karşısında 
çocukluğun o güzel dünyasının yavaş yavaş solmasına 
yakılmış bir ağıttır Küçük Prens. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri 
kanıtlanabilirlik yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.  B) II. ve IV. C) III. ve IV.
  D) II. ve III. E) I. ve V.
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13.  I. Edebiyat türleri içinde belki de en sevdiğim, gün-
lüklerdir.

II. Onu yazanla baş başa kalmışım, dertleşiyorum 
duygusuna kapılırım çok zaman.

III. Bir edebiyatçının kaleme aldığı günlükte, diğer 
eserlerine dair sırlar yer alır.

IV. Edebiyatçının kaleme aldığı diğer türlerden fark-
lıdır ancak onların anahtarları da günlük satırları 
arasında saklıdır.

V. Günlüklerin benim ilgimi çeken diğer tarafı da 
yazarların diğer eserlerini yaratış sürecine dair 
notları içlerinde barındırmalarıdır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri 
anlamca birbirine en yakındır?

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

14. İhsan Akay, Sait Faik’in öykülerindeki insanların özel-
liklerini şöyle ortaya koyar: “Onlar kaderlerine isyan 
etmez, toplum düzenini altüst etmeyi özlemez. Kıt ka-
naat yaşadıkları hâlde şen ve mesutturlar, sonsuz bir 
sevgiyle hayata bağlıdırlar. Var olmak, yaşamak her şeyi 
unutturur hepsine. Sait Faik’in insanları durgunluktan 
hoşlanmazlar. Hayat, zevki ve tadı çıkarılarak yaşan-
malı, uydurma dertlerle bulandırılmamalıdır felsefesine 
göre yaşarlar. Sait Faik’in yoksullarla dolu dünyasında 
büyük aşklara, kasıp kavuran tutkulara rastlanmaz. 
Zenginlik ve mevki hırsı ise bu insanların semtine bile 
uğramamıştır.”

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sait 
Faik’in öykü kahramanlarının özellikleri arasında 
gösterilemez?

A) Yaşama sevinci taşıma 
B) Her şeye rağmen hayata sıkı sıkıya bağlı olma
C) Geçimlerini sağlamak için her işi yapma
D) Günlük, sıradan sorunları umursamama
E) Hareketli, coşkulu bir yaşam sürme

15. Ben, Didem Madak’ın şiirinde kardeşinin, annesinin, 
dizlerini kanata kanata sek sek oynadığı arkadaşının, 
sevdalandığı delikanlıların, mahalleli gençlerin elin-
den tutan, onları iyilikle yıkayan merhametinin şiirdeki 
karşılığını hissedebildiğimi sanıyorum. Ve bunu önem-
siyorum doğrusu. Okuruna kollarını açıp onları olanca 
içtenliğiyle kucaklayan ama aynı zamanda mesafesini 
de koruyabilen az şair tanıdım. 

Kendisinden ve şiirinden böyle bahsedilen bir şair 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirlerinde doğallık hakimdir.
B) Günlük yaşamı şiirine yansıtmıştır.
C) Okurla arasındaki dengeyi iyi ayarlamıştır.
D) Şiirini besleyen ana damar çocukluk anılarıdır.
E) Çevresine karşı duyarlı bir şairdir.

16. Kendisinden evvelki hayatın yani mazinin,bu mazi için-
deki insanın, yazının sırrını arayan Montaigne, ‘benim 
sanatım yaşamaktır’ diyordu. Montaigne’in içindeki 
yazar, onun içindeki gölgesiydi ama ona yazma gücü 
veren, tecrübelerini yazının diline tercüme edebilen de 
yazarın benzersiz hayat sevinciydi.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Yaşanmışlıklardan kopan sanatçı gününü inşa ede-
mez.

B) Sanatçı yaşama dair ne varsa yapıtına yansıtabil-
melidir.

C) Sanatçı için itici güç bizzat yaşamın kendisidir.
D) Sanat, yaşamın düş gücüyle yeniden yoğrulması-

dır.
E) Deneyimlerin yazıya aktarılabilmesi yaşama sevin-

ciyle mümkündür.
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17. Bazı romanların sonuna yaklaşırken ömrümün son dem-
leriymiş ve istediklerimi söyleyecek vaktim kalmamış 
gibi tuhaf bir hisse kapılırım. Bitmesini istemediğim için 
değil sadece, içimdeki boşluğa çarpıp dönen o vah-
şi gerçeklikle yüzleşmeye korktuğumdan belki. Ya da 
hayatı değiştirmeye gücüm olmadığından veya onun 
beni değiştirmesine katlanamadığımdan, bilmiyorum. 

Bu sözleri sarf eden bir okurla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Roman okumak vazgeçilmezleri arasında yer al-
maktadır.

B) Kimi romanları okurken kendini eserin yazarı yerine 
koymaktadır.

C) Romanların her zaman kendi istediği şekilde son-
lanmasını istemektedir.

D) Çeşitli nedenlerle kimi romanları okuyup bitirmek-
ten hoşlanmamaktadır.

E) Hayatının akışını değiştirebileceğini düşündüğü ro-
manları okumaktan kaçınmaktadır. 

18.  I. Bazen bu ortada hiçbir sebep yokken kendiliğin-
den olur, bazen hayatın içinden küçücük bir işaret 
size göz kırpar. 

II. O vakit roman sanatının inceliklerini, ömrünü 
sadece romancılığa değil edebiyat tarihinin iz bıra-
kan romanlarına da adamış bir yazı adamının kıy-
metini gönülden hissedersiniz. 

III. Ya da kim bilir hangi sebeplerden kağıt kesiği gibi 
sızlatan hatırasıyla bir köşede durmuş okunmayı 
bekliyordur.

IV. Bazı romanlar vardır, kütüphanenin loş bir köşe-
sinde, belki evin az uğranan tenha bir odasında 
unutulmuştur. 

V. Aradan yıllar geçer ve siz gidip o kitabı tekrar 
bulmak için önüne geçemediğiniz güçlü bir arzu 
duyarsınız.

VI. Bazen de bir usta elinizden tutar ve berrak bakı-
şıyla sizi edebiyatın bereketli, şeffaf, dikenli, çok 
renkli bahçesine götürür.

Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerden 
anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde sı-
ralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) IV-V-III-VI-II-I B) II-VI-III-IV-I-V

C) IV-III-V-I-VI-II  D) IV-VI-V-II-I-III

  E) I-V-VI-II-IV-III

19. (I) Edebiyat tarihçilerinin, eleştirmenlerin, yazarların 
genel roman tanımları dışında her okurun kendisi için 
keşfettiği farklı bir roman anlayışı var. (II) Ben roman-
cının dünyasına sokulup onun hikâyeleriyle, diliyle, 
üslubuyla kurduğu dünyayı bir kaplumbağa misali ta-
şımak, onunla birlikte usulca sürüklenmek isterim. (III) 
Roman karakterlerinde bulduğum ya da arayıp bulama-
dığım benim bir parçamdır. (IV) Bunu bilirim. (V)Onların 
değişen ruh hâlleriyle birlikte ben de değişirim. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra “Üzülürüm, sevinirim, öfkelenirim, korkarım, ba-
zen onlar gibi hayatın dışına savrulur, kendi gerçeklik 
algımı yeniden inşa ederim.” cümlesi getirildiğinde 
parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

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

20. (I) Kimi zaman hayatın tanıdık sıradanlığından, günde-
lik uğultusundan uzaklaşmak isterim. (II) Yazarın ‘düş 
ülkesinde’ dolaşmak, oranın toplumsal, sosyal doku-
sunu kavramak, insanlarını farklı yönleriyle hissetmek 
ruhumu besler. (III) Romanın yapısının açık ya da kapalı 
olması fark etmez. (IV) Önemli olan yazarın atmosferine 
nüfuz edebilmemdir. (V) Eğer böyle hissedemezsem 
sıkılır, ‘romana’ biraz yabancılaşırım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 
önce “Böyle anlarda bir roman, bir hikâye okumak be-
ni başka biri yapar.” cümlesi getirildiğinde parçanın 
anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

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

21. Söz Tükenmez adlı yazısında, Anna Ahmatova, “Küf-
lenmiyor söz, yokluğa karışıp gitmiyor; aksine, antik 
çağlardan bugüne ulaşmış buğday taneleri, bal petekleri 
gibi ışıyıp duruyor. Bir gün, umulmadık bir anda, sür-
gülü demir kapılardan, sığınakların gözeneklerinden, 
umutsuzluğun en koyu yerinden içeri sızıveriyor.”diyor.

Düşüncelerini bu şekilde dile getiren sanatçı ‘söz’ 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgula-
mıştır?

A) Özgünlük
B) Kalıcılık
C) Öznellik
D) Özlülük
E) Doğallık
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22. Onun yazıları dönemi aktaran yazın anlayışıyla sınırlı 
değil. Yazı sanatının kuşaklar boyu akan nehrinde, söz-
cüklerin şiiriyle, sesiyle, şarkısıyla, kadim masallarıyla 
yıkanmayı seviyor. Daha önceki deneme kitaplarındaki 
lirik tını bu yazılarda da hissediliyor.

Kendisinden bu sözlerle bahsedilen bir yazar için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yalnızca deneme türünde yazdığı
B) Eserlerinin dönemiyle sınırlı olmadığı
C) Gelenekten beslenme yoluna gittiği
D) Geçmiş dönem sözcüklerine eserlerinde yer verdiği
E) Denemelerinde duygusal bir atmosfer sezildiği

23. Ben yazarların ilişkilerin ayrıntılarındaki inceliği göstere-
bilen, hayatın derinliklerine götürebilen, kısaca hayatın 
düşünemediğimiz, görmezden geldiğimiz yönlerine ışık 
tutan romanlarıyla daha sağlam, kalıcı ilişkiler kurabi-
liyorum .

Böyle diyen bir okurun sözleri roman türüyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebi-
lir?

A) Konu 
B) Dil Anlatım
C) Gelenek
D) Edebî akımlar
E) Olay örgüsü 

24. Sözcükler hakikate dokunabildikleri ölçüde güçlüdür ve 
hayat iksiri tam da orada gizlidir. Küçük bir kız tarafından 
yazılmış (İtalya’da) bir masal okumuştum. Masalın adı 
Gül. “Gül mutluydu. Diğer çiçeklerle iyi geçiniyordu. Bir 
gün Gül solmakta olduğunu hissetti, ölmek üzereydi: 
Kağıttan bir çiçek gördü ve ona ‘Ne kadar güzel bir 
çiçeksin.’ dedi. ‘Ama ben kağıttanım!’, ‘Ama ben ölmek 
üzereyim, anlamıyor musun?’. Gül bir daha konuşa-
madı, çünkü ölmüştü.” Bu kısacık masal ‘eşyanın’ da 
canlı varlıklar gibi nihayetinde ölümlü olduğunu söylüyor 
aslında. Geriye kalabilen sözcükler, onları yazanlardan 
bağımsız istedikleri gibi özgürce dolaşabilir. Bazen imza 
bile önemini yitirir. Gücünü de en çok bu vasfından alır 
bana kalırsa. Yazıldığı sırada yazan da önemini pek 
anlayamaz. Boş sayfalara dalgınlıkla çiziktirilmiş ‘ka-
rınca bacaklı’ harflerden müteşekkil kelimelerin gizemli 
yolculuğunu tahayyül edemezler. 

Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yazı, belirli kıstaslara bağlı kalmadan geleceğe 
ulaşmayı başarabilen en etkili araçtır.

B) Önemli olan yazıda ne söylendiği değil,onun nasıl 
söylendiğidir.

C) Bir yazının ne anlattığından çok yazıyı kaleme ala-
nın kimliğine bakılmalıdır.

D) Duygu ve düşünceleri geleceğe aktaran yazı, yaza-
rından bağımsız düşünülemez.

E) Başarılı eserler, yazarı kim olursa olsun, gelecekte 
hak ettiği değeri görecektir.



TYT / TÜR

9 Diğer sayfaya geçiniz.

2ANTRENMAN  SERİSİ

25. Ebubekir Eroğlu’nun Türk edebiyatına katkısı konusun-
da belirtilmesi gereken bir nokta da 53 sayı devam eden 
Yönelişler dergisini yayımlaması ve burada gösterdiği 
yöneticilik olmalıdır. Bugün “80’ler şiiri”, “80 kuşağı” gibi 
adlarla anılan bir dönemden bahsedebilmek Yönelişler 
dergisi ve derginin etkisi göz ardı edilerek mümkün ol-
maz. Derginin bugün çoğu olgunluk dönemini yaşayan 
şairlerin yetişmesine yaptığı katkı yadsınamaz.Ayrıca, 
eski- yeni şiir üzerine yazılan eleştiri yazılarıyla, birçok 
divanın önsözünün yayımlanmasıyla, şiir ve edebiyat 
üzerine Batı dillerinden yapılan çevirilere yer vermesiy-
le dönemin şiir atmosferinin oluşmasında bu derginin 
önemli bir yer tuttuğu açıktır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Ebubekir Eroğlu, Yönelişler adlı dergiyi hem yayım-
layan hem de yöneten isim olmuştur.

B) 80’ler şirinin en önemli ismi, aynı zamanda diğer 
şairlere de kılavuz olan, Ebubekir Eroğlu olmuştur.

C) Birçok divan şairinin, divanlarının başında yer alan 
önsözlerine Yönelişler dergisinde yer verilmiştir.

D) Yönelişler dergisinde Batı edebiyatından yapılan 
sanat ve edebiyat konulu çeviriler yer almıştır.

E) Dönemin edebiyat ortamının oluşmasında, yaptığı 
birtakım çalışmalarla, Yönelişler adlı derginin büyük 
katkısı olmuştur.

26. Kar günlerdir yağıyor. Bazen nefes almadan, bazen 
derin iç çekişleriyle. Hayır, lapa lapa değil. Birbirilerini 
incitmemek için birbirlerine dokunmamaya özen gös-
teren narin kuşlar misali boşlukta uçuşarak- - - -  Sonra 
aniden sert bir rüzgârla uzaklara savrularak- - - -  Ve ye-
niden yeryüzünü okşamak arzusuyla usulca, tane tane 
dökülerek- - - -  Her yer kar altında artık. Evler, çatılar, tar-
lalar, yollar, ağaçlar, ormanlar, köyler, arabalar, fabrikalar, 
eşyalar, çöpler, kediler, köpekler, kimsesizler, kumrular 
her şey beyaza kesmiş. Kar son nefesine kadar yağ-
mak istiyor. Tek bir ‘kirli’ insan kalmayıncaya kadar canla 
başla yağmak için çırpınıyor. Gök kubbe bembeyaz. Kar 
sessizliği dünyanın uğultusunu sindirmiş. 

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Sayıp dökmelere yer verilmiştir.
B) Yinelemelerden yararlanılmıştır.
C) Benzetme söz konusudur.
D) Kişileştirmeler yapılmıştır.
E) Karşılaştırma yapılmıştır.

27. Ne kadar uysal, hoşgörülü bir ulusuz! Kendi değer-
lerimizi içimizde gizleyip başkalarının değerlerini öne 
çıkarmaktan geri kalmayız! Yabancı olan her şeye karşı 
ilgimiz, muhabbetimiz var. Bu ilginin kendi değerlerimizi 
yozlaştırdığını umursamayız. Yeter ki yabancı olsun. Bi-
ze yabancı olan soyut, somut nesneleri, adları, gelenek, 
görenekleri, davranışları kendimize mal ederken iyisini 
kötüsünü de ayırt etmeyiz. Bu durumun örneklerini bilim 
adamında, devlet adamında, öğrencide kısaca aydın 
kesimin her katında çok açık bir biçimde görmekteyiz.

Bu parçada yazarın asıl eleştirdiği durum aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ulusal kültürü küçümseme
B) Millî kimliğimizi reddetme
C) Yabancı unsurları sorgulamadan kabul etme
D) Toplumsal bilince sahip olmama
E) Yabancı olanı bireysel değerlerimize tercih etme

28. Yazının gücüne, ‘kutsallığına’ inanan iyi yazarlar vardır. 
Onlar hikâyelerini, kelimelerinin sihriyle zamanı durdu-
rarak yaşatırlar. Gevezelik etmezler, bağırmazlar, sağır 
edecek karmaşık görüntülerle zihinleri meşgul etmezler. 
Sadece insanlığın ‘büyük hikâyesini’ usulca kulağınıza 
fısıldarlar. Orası henüz sözün bile olmadığı çok eski bir 
yerdir ve her daim yenidir. Bunu, ‘hayalleri çocuklukları-
nın en gizli yerlerinde saklı anneler’ gibi kalpten bilirler.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi ya-
zar olarak nitelenen yazarların özellikleri arasında 
gösterilemez?

A) İnsana dair özellikleri hissettirebilmek
B) Gereksiz söz söylemekten kaçınmak
C) Kelimelerin etki gücünden faydalanmak
D) Anlaşılmaz bir dil anlatımdan uzak durmak
E) Eleştirel bir tavırla olaylara yaklaşmak
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29. Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım! Bu sıkıntı 
âdeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha dört 
yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hattâ 
düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu 
sonsuz cehennem sıkıntıları içinde hâlâ kıvranıyorum. 
Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Anılarım sanki 
yalnız hüzün için yapılmış. Evet, acaba dört yaşımda 
var mıydım? Ondan önce hiçbir şey bilmiyorum. Bilinç, 
başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy, 
daha dokuz aylık bir çocukken kendisinin banyoya so-
kulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir hoşlanma! Benimki 
müthiş bir sıkıntıyla başladı. Ben ilk kez kendimi Şirket 
vapurunda hatırlıyorum. Hâlâ gözümün önünde: Sanki 
dünyaya o anda doğmuşum, annemin kucağındayım. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
vardır?

A) Devrik cümleye yer verme
B) Birden fazla duyuya seslenme
C) Pekiştirmeye başvurma
D) Yinelemeye yer verme
E) Öznel bir anlatımdan yararlanma 

30. Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler 
altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. 
Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kay-
bolmuş gibiydi. Annem, İstanbul’a gittiği için benden bir 
yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un 
yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı 
bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En 
sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la birlikte onları suya 
götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir 
zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu 
kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere 
ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan 
daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli 
şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı, tıkı… 
tık… tıkı… tık… tıpkı bir saat gibi… yerimde duramaz, 
“Ben de yapacağım!” diye tuttururdum.

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

A) Tanımlamalar yapılmıştır.
B) Eksiltili cümleler kullanılmıştır.
C) Öznellik ağır basmaktadır.
D) Farklı cümle türleri kullanılmıştır.
E) I. kişili anlatım kullanılmıştır.

31. (I) Evet, karakterlerimi hayatın içinde çırpınan kelebek-
lere benzeterek yazdım bu romanı. (II) Aslında kurtuluşu 
bekliyorlar; ancak kurtuluşun ne olduğunu ve nerede 
olduğunu da bilemiyorlar. (III) Tırtılken mi iyidir hayat, 
kozanın içinde beklerken mi, yoksa kozadan çıkıp kı-
sacık ömürler için kanat çırpmaya başladığımız zaman 
mı? (IV) Sorunun cevabı yok. (V) İnsanların iç dünyaları 
öylesine çocuksu ve kırılgandır ki bunu birine açıver-
mektense ölmeyi yeğler. (VI) Ve bu hakikati saklamak 
için yüzlerine aldırışsızlık, duyarsızlık, merhametsizlik 
ifadelerini takınırlar.

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

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

32. Puşkin, Dante, Shakespeare- - - -  Hepsi tarihî, millî ve 
edebî birer misyona sahiptiler. Türk milleti için ise Fuzulî, 
onların hepsidir. Çünkü bir güzel, onun dizelerinde ye-
niden güzelleşince, her âşık orada kendi sevdiği güzeli 
bulur; kendi aşk serüveninin acılarını, ayrılıklarını, has-
retlerini hisseder. Aşk için gelinen dünyada, yine aşk 
ile yaşanır...

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmak-
tadır?

A) Öyküleyici anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Betimleyici anlatım
D) Tanımlamadan yararlanma
E) Açıklayıcı anlatım

33. Ben şiirini öyle kolay yazan, bir iki yoklayışta yazıma 
hazır hâle getirebilen bir şair değilim. Bazen birkaç ay, 
bazen bir yıl hatta daha fazla sürer. İstisnalar da vardır. 
Yayına ara verdiğim, yazmaya devam ettiğim zamanlar 
olur. Benim çalışma biçimimde şiir için yaşamak vardır. 
Aman aman bir isteğim de yok.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) Öznel bir anlatımdan yararlanma
B) Birden fazla duyuya seslenme
C) Olumsuz cümlelere yer verme
D) Yinelemelere yer verme
E) Kurallı cümleye yer verme
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34. Saatim 08.30’da çalmaya başladı. Bu işin içinden nasıl 
   I

çıkacağımı bilemiyorum .  Sabah içimdeki sıkıntıyı bilir 
                II

gibi kül rengi… Şimdi iki şeye ihtiyacım var ;  Soğukkan-
        III     IV

lılık ve güven. Haydi, işe koyulma zamanı ! 
      V

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerin-
den hangisi yanlış kullanılmıştır?

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

35. Atatürk’ün ( ) Onuncu Yıl Nutku ( ) her bakımdan üze-
rinde dikkatle durulması gereken bir konuşmadır ( ) Bu 
tarihi konuşmayı okurken bir kere daha anlıyoruz ki 
milletine güvenen, milletiyle bütünleşen ( ) milleti için 
çalışan insanlar büyük başarılara ulaşabilirler ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağı-
dakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri 
sırasıyla getirilmelidir?

A) (,), (,), (.),(;),(.) B) (“), (,), (.), (,), (.)
C) (“), (“), (.), (:), (.) D) (“), (“), (.), (,),(.)
  E) (“), (“), (.), (;), (…)

36. Yozgat gün geçtikçe küçülüyor. Birinci Dünya Savaşı’ 
ndan önce şehrin nüfusu kırk bini geçkinmiş. Eskiden 
Orta Anadolu’nun ticaret merkezinden biriymiş. Şimdi 
kendi kendine bile yetmiyor.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
kullanılmamıştır?

A) Ünsüz Benzeşmesi
B) Hece Düşmesi
C) Ünlü Daralması
D) Ünsüz Düşmesi
E) Ünsüz Değişmesi

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı ya-
pılmıştır?

A) Sanatçının tüm yapıtları günümüz okuruna sunulu-
yor: İnce Memed, Teneke, Ağrı Dağı Efsanesi…

B) Sanatçının; şiir, öykü, roman gibi türlerde de yazıl-
mış birçok yapıtı var.

C) Bu yörelerde erkeklerde Sami, Ali Cüneyt; kızlarda 
Sanem, Gizem, Funda ismi oldukca yaygındır.

D) Isparta’da gül mevsimi mart ayında başlar, hazira-
nın sonuna kadar devam eder.

E) Karanlık, dar,pis sokaklardan geçerek konaklaya-
cağımız yere vardık.

38. Bu karanlık evler, bu karanlık şehir,
Artık yaşatmaz bakir güzellikleri;
Bütün perdeler çekilir sokaklarda;
Uzaklaşan ayak sesli sönen ışıklar.
Mosmor çocuklar doğar güneşe hasret.
Zamanı emziren, şüphe sallayan korku.
Ve susuz toprak gibi kadın yüzleri

Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden han-
gisi söylenemez?

A) Pekiştirme sıfatı kullanılmıştır.
B) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
C) Devrik cümleye yer verilmiştir.
D) II. dizede niteleme sıfatına yer verilmiştir.
E) IV. dizede üç tane türemiş sözcük kullanılmıştır.



TÜRKÇE TESTİ

12 Diğer sayfaya geçiniz.

TYT / TÜR 2ANTRENMAN  SERİSİ

39. (I) Ben içimdekini saklamayı bilmeyen bir insanım. (II)
İyi yaptığımı da kötü yaptığımı da saklayamam. (III)
Çocukken, çizdiğim bir resim, söylediğim şarkı, misa-
firlere gösterecek bir marifetim mutlaka olmuştur. (IV)
Yaptığım şeyi iyi sunma becerisi çocuklukta da vardı. 
(V) Bu, zamanla başkalarının yaptığını başkalarına iyi 
sunma becerisine dönüşmüş olabilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
B) II. cümlenin nesnesinde türemiş sözcükler vardır.
C) III. cümle, fiil cümlesidir.
D) IV. cümle birleşik yapılıdır.
E) V. cümlede, isim-fiille zarf-fiil aynı öğenin içerisinde 

yer almaktadır.

40. Eserlerimde anlattığım benim gerçeğimdi, bazen insan 
         I        II

yaptığı yemeğe bile kendini katmalıdır, karnıyarık bile 
              III

yapsanız kendi karnıyarığınız olmalıdır bu.
  IV                 V

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. sözcük, ek eylem almış bir isimdir.
B) II. sözcük, zaman zarfıdır.
C) III. sözcük, edattır.
D) IV. sözcük, basit zamanlı fiildir.
E) V. sözcük, işaret zamiridir.
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