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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.

1. Her edebî dönem, kendinden sonraki dönem için bir

3. Şiire eleştirel yaklaşan şairler, yazın dünyasında aynı
telden çalan şairlerin azalmasına katkıda bulunacaktır.

basamak oluşturur. Divan şiirinin en büyükleri arasında
yer alan Fuzuli, Baki gibi şairler, isimlerini çok da anmadığımız Hoca Dehhani, Ahmedî gibi şairlerin gölgesinde
yazmasalardı günümüze kalabilirler miydi?

Bu parçadaki altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada geçen “şairlerin gölgesinde yazma”
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baştan savma, özensiz yapıt veren

A) Özgünlükten ödün vermeme

D) Birbirinin kopyası olmaktan ileri gidemeyen

B) Usta yazarların eserlerine öykünmeyen
C) Özgün düşünceler, şekiller üreten
E) Benzer beklentilere cevap veren

B) Üsluba önem verme
C) Geçmişin birikiminden yararlanma
D) Bir sanat hareketi içinde yer alma
E) Dünya görüşüne eserlerinde yer verme

4. Şiir geometrik şekiller içinde en çok üçgene benzer.
Bir köşesi şair, bir köşesi okur, bir köşesi de ilhamdır.
İşte bütün bu köşelerin uzunluğu duruma göre büyür,
küçülür. Hangi dilde ülkede olursa olsun en iyi şiir bütün
köşeleri eşit olan şiirdir.

2. Nice sanatçılar vardır ki yaşlıdır ama zihin zembere-

Bu parçada geçen “bütün köşeleri eşit olmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

ği, düşünceleri taptazedir. Ben işte bunlara çok saygı
duyuyorum.

A) Şiir; şair, okur ve ilham arasında gidip gelen bir esnekliğe sahiptir.

Bu parçada yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden
hangisini vurgulamak istemiştir?

B) Şiirde anlatım durumlara bağlı olarak şekil değiştirebilir.

A) Düşüncelerinde inatçı olmayan

C) Her dil, şiirine kendi koşullarının damgasını er geç
vuracaktır.

B) Geleneği hiçe sayan
C) Zihinsel değişimlere açık olan

D) Nitelikli şiir; şair, okur ve ilhamın birbiriyle dengesinden doğar.

D) Gençler gibi düşünebilen
E) Benliğine tutsak olmayan

E) Şiirin, okur ve şairi bütünleştirmek gibi bir işlevi vardır.
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II. gelişimini sürdürerek

Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

III. büyük sanatçılar yetiştirmiş
IV. Türk edebiyatı

A) Sanat eserinde ne söylendiği değil nasıl söylendiği
önemlidir.

V. 18. yüzyılda da

B) Sanatta sanatçının öncelikle kendi üslubunu bulması temel kuraldır.

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
dördüncü olur?
B) V.
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8. Tolstoy: “Sanatta amaç, yeni bir şey söylemektir.”der.

I. gerek nazım gerekse düz yazıda

A) IV.

SERİSİ

C) I.

D) II.

C) Sanatta en önemli unsur, el değmedik konular bulup işlemektir.

E) III.

D) Sanatta amaç insanlığın evrensel sorunlarını konu
edinmektir.
E) Sanatçının gerçeği, geleceğin sanatçılarına yeni
söz bırakmamak olmalıdır.

6. Realist romanın objektifi, gördüğü manzarayı yansıtır.
Bu cümlede “realist roman”la ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

9. “Şöyle veya böyle yazacaksın.”denildiği gün bir sanatçıya, ne sanattan ne de sanatçıdan eser kalır.

A) Düşünceleri özgün şekillerle söze dönüştürmesi

Bu cümleyle vurgulanmak istenen nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

B) Güncel olanın geçiciliğini yansıtması
C) Şairane sözlerden, gereksiz ayrıntılardan kaçınması

A) Özgünlük

D) Yazarının ruh dünyasından doğması

B) Evrensellik

E) Gerçeği olduğu gibi aktarması

C) Doğallık
D) Etkileyicilik
E) Sürükleyicilik

7. Doğruluk, gerçeklik, erdem, haklılık gibi kavramlar

ancak güzellikle birleşince sanat açısından bir anlam
kazanır.

10. I. Düzyazının belirleyici ve uyulması zorunlu kuralları

Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

II. Düzyazıda sıradan bir düşünce bile değişik yollardan anlatılabilir.

vardır.

III. Düzyazıda seçilecek anlatım tarzı mutlaka konuya
uygun olmalıdır.

A) Bir sanat eserinin iletisi onu gerçek sanat eseri yapar.

IV. Düzyazıda bir düşünceyi söylemenin sayısız yolu
vardır.

B) Doğruluk, gerçeklik, erdem ve haklılık her sanat yapıtı için gereklidir.

V. Düzyazıda cümleler birbirini destekleyici nitelikte
olmalıdır.

C) Yapıtlara sanat değeri katan nitelik, güzellik unsurudur.
D) Bir yapıtın içeriği onun sanat yapıtı kabul edilebilmesi için yeterli değildir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi
anlamca birbirine en yakındır?

E) Doğruluk ve gerçekliğin bir sanat eserindeki yeri
önemsenmelidir.

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

D) III. ve V.

C) II. ve IV.

E) IV. ve V.
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11. Kendini bulmamış, oturmamış, değişken bir dille şiir
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14. Bir ömür boyu diktik

yazmaya çabalayanlar, kaygan bir arazi üzerinde bina
yapan mühendise benzer.

Yamadık üşenmeden
Sevinci duymadık hiç

Aşağıdaki cümlelerden hangisi savunulan düşünce bakımından bu cümleye aynı doğrultuda
değildir?

Deldik geçtik
Bir gözümüz var
Gözyaşından bir iplik

A) Şiir, yaşayan ve yaşayacak olan bir dille yazılırsa
ölümsüzlüğe hak kazanır.

Düğmelere doladık üzüntümüzü
Öyle küçümsendik ki

B) Şiirin kalıcılığını sağlayan, şairin herkese seslenebilecek nitelikteki dilidir.

Şaşmayın hâlimize
Batmayınca duyuramadık varlığımızı

C) Dilin çocuğu olan şiirin ölümsüzlüğü sağlam bir içeriğe sahip olmasına bağlıdır.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?

D) Sürekli değişen bir dille yazılan şiir, gelecek yıllarda
okuyucuyla bağını koparacaktır.

A) Ünsüz yumuşaması

E) Ölümsüzlüğü yakalamış şiir, her çağa seslenebilecek bir anlatım tarzına sahiptir

B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz düşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ulama

12. Her sanatçı kendi tarlasını kendisi kazmalıdır ki tarlasın-

dan çıkardığı ürün başkalarının ürünlerine benzemesin.
Bu sözleri söyleyen bir kişinin sanat eserinde
bulunmasını istediği nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkileyicilik
		

B) Ulusallık

D) Doğallık

C) Özlülük

E) Özgünlük

13. I. Şiir, gelenekten aldığı dil mirasıyla gelecekte okunur olabilir.

15. Geçmişi Hititlere uzanan Ürgüp’ün taştan yapılmış

II. Şiirin kalıcılığını sağlayan, çağlara seslenebilecek
nitelikteki dildir.

I

evleri, insanı masallar dünyasının değişik evrenine götürür. Bomboş bozkır uçsuz bucaksız yapayalnız uzar

III. Günlük dille yazılan ve gelenekten yararlanmayan
şiirin ömrü kısadır.

III

IV. Gücünü geleneğin dilinden almayan şiir, kalıcı olamaz.

V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde
bir yazım yanlışı vardır?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi
anlamca birbirine en yakındır?

		

B) I. ve IV.

D) II. ve V.

IV

gider. Modern heykeller gibi özenle yontulmuştur peri
bacaları.

V. Şiir, yaşayan bir dille yazılırsa gerçek sanat eseri
olur.

A) I. ve II.		

II

A) I.

C) II ve III

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) IV. ve V.
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16. Nobel Edebiyat Ödülü ilk kez 1905’te bir şaire verilmişti :

19. Bir gün yırtılır elbette kağıtlar
Çilekteki öksürük şurubu tadı

I

Ve bakkaldan alınan gripin

S Prudhomme… Ödülü ikinci kez bir Fransız şairin

Yutulur şifa olmasa da gönül yarasına

II
olması için altmış yıl geçmesi gerekti aradan.Yalnız şiir
III
yazıp Nobel alan öbür sanatçılardan bazıları ise şunlardır : Tagore, T.S. Eliot, P. Neruda…
IV
V

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sayı sıfatı
B) Zincirleme isim tamlaması
C) Birden çok bağlaç
D) Türemiş yapılı eylemler

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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E) Birden çok belirteç

E) V.

17. Veriyordu bir vinç
I
Ağırlığın şiirini

20. Geçti üstümden ağır silindirleri korkuların

Paslı zincirlerin sesinde

Asfaltlandı içim

II

Kaldırıldı duraklarım

Gürültüyle düşerek

Ben şimdi hiç görülmemiş otobüsler beklerim

Koparmak istiyordu

Sevinçler ötesi garajlardan

Çelik halatlarını

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?

III
Denizin bittiği yerde bitmek

A) Ünsüz benzeşmesi

IV

B) Ünsüz düşmesi

Almak omzuna bütün sonsuzlukları

C) Kaynaştırma ünsüzü

V

D) Ünsüz yumuşaması

Gitmek, gitmek

E) Ulama

Bu dizelerdeki numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

18. 1951’den bu yana her yıl yapılan ve dünyanın prestijli

sinema filmlerinden biri olan Berlin Uluslararası Film
Festivali 7 Şubat 2012’de sinemaseverlere merhaba
dedi.

21. (I) İlk şiirini 1936’da Varlık dergisinde yayımlamıştır. (II)

Aruzu çok iyi bilen, hece şiirinin özelliklerini kavramış
bir şairdir. (III) Çocukluk anılarını, aşk, özlem temalarını, uç bir duyarlılığa götüren genç bir şairdir. (IV) İlk
başlarda Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Hamdi Tanpınar
ve Fransız simgeci şairlerden izler taşır. (V) Ölçü ve
uyağın çok iyi kullanıldığı, müzik ögelerinin belirgin olduğu şiirler yazmıştır.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Özne bir söz öbeğidir.
B) Zarf tümleci, yüklemi zaman yönünden tamamlamaktadır.

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense
ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile başlar?

C) Dolaylı tümleç, adlaşmış sıfattır.
D) Nesne, vurgulanan öğedir.
E) Yüklem, etken geçişsizdir.

A) I.
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B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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25. Yazmaya yeni başlayan bir hikâyeci, hikâyelerini okut-

o yazdı diyebilirim. Sanatçının sizi kendine bağlayan,
size içini döktüğünü belli eden bir duruşu var ki işte bu
tarafını kimse kopya edemedi, edemez de. Çünkü o,
bu ustalığa içindekileri olduğu gibi anlatmasıyla ulaştı.
Kişiliğiyle birlikte getirdi o erdemi, gene birlikte götürdü.
Bu özelliğiyle ölümünden sonra da büyüdü.

mak için en sevdiği yazarı bulur. Nefesini tutmuş, yazarın
ne söyleyeceğini bekler. Yazar hikâyeciye “Yazmaktan
vazgeçme” der ve sonra “Benim hangi kitaplarımı okudun?” diye sorar. Hikâyeci şaşırır ve teessüf edercesine
“Hepsini üstat, hepsini okudum.” der. Yazar, hikâyecinin
gözlerinin içine bakar ve “Artık beni okuma.” der. “Hiç
okuma.”

Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vefatından sonra da ilgi gördüğüne

A) Bir hikâyeci, birbirinden farklı yazan pek çok yazarı
okumuş olmalıdır.

B) Yapıtlarıyla okurun beğenisini kazandığına
C) Başkalarına benzemeyen yönlerinin olduğuna

B) Her yazar, kendine özgü farklı bir dil kurmaya çalışmalıdır.

D) Farklı türlerde eserler kaleme aldığına
E) Doğal bir anlatımının olduğuna

C) Hiçbir yazar, kendinden öncekilerden etkilenmemelidir.
D) Bir yazar, izinden gittiği sanatçının tüm yapıtlarını
okumalıdır.
E) Yazmaya yeni başlayanların, kendilerine örnek aldıkları bir yazar olmalıdır.

23. Çocukları, gençleri düş kurmaktan vazgeçirip yalnızca
yaşanılan dünyanın gerçekleriyle sınırlamaya çalışmak
yanlıştır. Çocuklar, gençler gerçeklere gözlerini kapatsın
demiyorum ancak düş güçlerini kullanmazlarsa düş kurmaya alışmazlarsa gerçeği de doğruları da sezemezler,
göremezler. Hayalden düş gücünden yoksun bir us,
işlevsiz kalır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleyici anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Tartışmacı anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
E) Tanımlamalardan yararlanma

26. Nasıl ki mağaradaki sarkıtlar, doğanın binlerce yıllık
geçmişinden damlaya damlaya oluşmuşsa sanatçının eserindeki büyülü üslup da onun doğup büyüdüğü
topraklarda filizlenen kültürün binlerce yıllık süzülmüşlüğünden gelir.

24. Asıl adı Knut Pederson. “Hamsun” adını, babasının

1863’te yerleştiği Hamsund köyünden almıştır. İskandinav yazınında emeğin ve toprağın gücünü en özgün
biçimde işlemiş, bu akımın en önemli öncüsü olmuştur.
Hayatı boyunca günlük uğraşlardan kaçınmış…

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sanat hem geleceği hem de geçmişi içinde banırdırır.

Paragrafın anlam akışına göre bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü
sağlanmış olur?

B) Sanatçı ancak ortamını bulduğu zaman özgün bir
üslup oluşturabilir.
C) Benzersiz bir üsluba sahip olan sanatçı geçmiş ve
geleceği kucaklayabilir.

A) ve daha çok çıkar ilişkilerini işlemiştir.
B) toplumsal sorunlara yönelmiştir.

D) Sanat bir birikimdir; sanatçı üslubunu bu birikim
üzerine inşa eder.

C) hayatını parasızlık içinde geçirmiştir.
D) yazarlığı önemsememiştir.

E) Sanatçının üslubundaki yetkinlik hayat tecrübesiyle
doğru orantılıdır.

E) biçemi içeriğin önüne almıştır.
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29. (I) Ben kurgunun anlatımın içinde kendini yarattığına

yolculukta sade ve özenli bir dille karşılaşacaklarını
bilirler. O, yerini popüler kültüre tutsak olmadan, kendi
çizgisini koruyarak oluşturduğu hikâyelerle sağlar. Bu
yapıtlar, okurları için kimi zaman karamsar kurgular gibi
dursa da aslında insan gerçeğine yönelik bir arayışın
sonucudur.

inanıyorum. (II) Mimarlık işi değildir yazarlık. (III) Mimar,
tasarladığı nesneyi görür; yazar ise tasarladıklarının
izinden gider. (IV) Yazar düşlerin uygulayıcısı, çağrışımların ona bağışladığı yapıtların kurucusudur. (V) Yazarın
düşleri ne denli büyükse yapıt da o derece kalıcı olur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

I. Sıradanlıktan uzak yapıtlara imza attığı
II. İnsan gerçeğini göz ardı ettiği

A) I. cümlede yazar kendi düşüncesine yer vermiştir.

III. Yalın bir anlatımı benimsediği

B) II. cümlede bir düşünceye karşı çıkılmıştır.

Bu parçadan Erhan Bener’le ilgili yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?

C) III. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) IV. cümlede yazarın çağrışım ve hayalleri şekillendirdiği belirtilmiştir.

		

E) II ve III

E) V. cümlede ön yargı söz konusudur.

D) I ve II		

28. Hikaye yüz metre koşusudur, roman ise maraton.

Bunlar arasında “Hikaye yazmak kolaydır, roman her
sanatçının harcı değildir, bu yüzden roman hikâyeden
üstündür.” biçiminde yargılara varmak bana doğru gelmiyor. Bu doğrudan doğruya yazarlık karakteriyle ilgili
bir şey. Kimisi hikâyeye kimisi romana yöneliyor. Evet,
hikâye kısa bir tür ama hikâye yazmak çok mu kolay?
Bizde ne yazık ki kalın kitap aranır ama her kalın kitap
değerli midir ya da her kısa hikâye değersiz midir?

30. (I) Şairin daha ilk şiirini okuduğunuz anda ne denli renkli
bir hayal dünyasına gireceğinizi seziveriyorsunuz. (II)
Bu renkli hayal dünyasını kurabilmek için sözcükleri yan
yana getirmiş. (III) Böylece özgün ve ulaşılması oldukça
güç bir şiir biçimi yaratmış. (IV) Tarihten, zamandan,
sözcüklerin sınırlılığından şiir yoluyla sıyrılmak istiyor.
(V) Yeni özlemler, yeni düşler içinde kendini, dünyayı
aşmanın yollarını bulmaya çalışıyor.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanımlamaya yer verilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Öte yandan
şairin kendisi de ulaşılması güç bir şeyin peşindedir.”
cümlesi getirilebilir?

B) Karşılaştırmalar yapılmıştır.
C) Kanı değiştirmeyi amaçlayan bir anlatım vardır.
D) Soru cümleleriyle okurun ilgisini çekmek amaçlanmıştır.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) Örneklere yer verilerek düşünce pekiştirilmiştir.
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33. Bir kez daha koca bir yılı eskitip anılarımızın arasına

gönderdik. Henüz eskitmediğimiz bir yeni yıl da tüm
gizemiyle çaldı kapımızı. Her geçen gün solmuş bir gül
yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. Anılarımızı özenle
koyduk bir kitabın arasına. Yaşadığımız düş kırıklıkları,
mutluluklar belki hiçbir zaman unutulmayacak ama hiçbir zaman da bir kez daha yaşanmayacak.

31. ve 32. soruları parçaya göre yanıtlayınız.

(I) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli nitelik konuşma yeteneğine sahip oluşudur. (II) İnsana ait bir süreç
olarak nitelendirilen düşünce ise “sessiz bir konuşma” olarak değerlendirilmiş ve bir davranış olarak ele alınmıştır.
(III) Düşünce ile konuşma birbirinden koparılamaz biçimde kaynaşmışlardır. (IV) İnsanın içindeki duygulanmaların
söz kalıpları içinde şekillenmesi ise dil ile olur. (V) Dilsiz
düşünce sadece birtakım eşya hayallerinin zihnimizde canlandırılması tarzında olur.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Deyim kullanılmıştır.
B) Birinci kişili anlatımla biçimlendirilmiştir.
C) Devrik cümleler kullanılmıştır.
D) Benzetmeye başvurulmuştur.
E) Farklı duyularla algılanan ayrıntılara yer verilmiştir.

34. I. Kelimeler yalnız edebiyatta değil, sosyal hayatta
da en önemli ifade aracıdır.

II. Bu da gösteriyor ki edebiyat ve iletişim arasında
ilişki olduğu gibi edebiyat ile sosyal çevre arasında
da ilişki vardır.
III. Edebiyat duygu, düşünce ve hayalleri estetik bir
biçimde aktarma sanatıdır.
IV. Bu sanatta başrolü oynayan araç, kelimelerdir.
V. Kelimeler olmadan insanların çevresindeki kişilerle
iletişim kurması olanaksızdır.

31. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-

den sonra düşüncenin akışına göre “Çünkü dilin
taşıyıcısı olan insan ancak dilin kelimeleri ile düşünebilir, düşündüklerini fikir olarak ifade edebilir.”
cümlesi getirilmelidir?

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan dördüncü olur?

A) I.

A) III.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

B) IV.

C) I.

D) V.

E) II.

35. Şair Rimbaud için nice fikirler ileri sürüldü. Bir nüktedan

da “Aman Tanrım; bu, bir şeytan!” diyecek kadar ileri gitti.
Rimbaud bir şeytan değildi. Çok büyük bir şair, özgün,
tadı benzersiz, çok büyük bir dilci, herkes gibi olmayan
bir çocuktu. Ama açık yürekli, içinde en küçük bir kötülük
olmadan, ince bir dille dobra dobra konuşan bir çocuk…
Bu parçada Rimbaud’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

32. Numaralı cümlelerden hangisi paragrafın ana dü-

A) Düşüncelerini çekinmeden söylediğine

şüncesi olmayı en uygundur?
A) V

B) IV

C) III

B) Hakkında farklı görüşlerin olduğuna
D) II

C) Dil konusundaki yeteneğine

E) I

D) Kötülüklerle mücadele ettiğine
E) Kişisel özelliklerine

9

Diğer sayfaya geçiniz.

TYT / TÜR

ANTRENMAN

36. Mehmet Akif Ersoy, hakikati güzelliğe tercih eden sanat

SERİSİ

5

38. Öykülerimin şiirsel bir dili olduğu söylenebilir. Anlatı-

anlayışıyla duygu ve düşünceleri kadar çağının toplumsal yaşamını da yansıtmıştır şiirlerine. Aruzu Türkçeye
başarıyla uygulamış ancak ahenge fazla önem vermemiştir. Tasvir, öyküleme, diyalog gibi anlatım tekniklerini
kullanmış; nazmı nesre yaklaştırmıştır. Nesirle anlatılabilecek birçok şeyi de şiirle anlatmaya çalışmıştır.

mımdaki yoğunluk, dili sanatlı kullanmam şiirsel bir
atmosfer oluşturabilmeme olanak sağlıyor kuşkusuz.
Ayrıca öykünün bir yazınsal tür olarak şiire yakın olduğunu düşünüyorum. Farklı anlatım teknikleriyle, okurun
kolay tüketemeyeceği, metni yeniden üretebileceği, her
okuyuşta farklı tatlar bulabileceği bir öykü yazmaya çalışıyorum.

Bu parçada Mehmet Akif Ersoy’la ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Bu parçada yazar, öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Farklı anlatım tekniklerini kullandığına

A) Şiirsel bir dil kullandığına

B) Estetikten çok gerçeği önemsediğine

B) Özlü bir anlatımı tercih ettiğine

C) Eserlerinde sosyal hayata yer verdiğine

C) Farklı yorumlamalara açık olduğuna

D) Şiiri düzyazıya yaklaştırdığına

D) Sanatlı bir dil kullandığına

E) Tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdığına

E) Konu çeşitliğinin olduğuna

39. İkinci Dünya Savaşı’nın sona erip dünyanın yeniden

şekillenmeye başladığı 1945’te Türkiye’deki 22 yıllık
tek parti iktidarı da çözülme sürecine girmiştir. Parti
içinde çok partili sisteme geçilmesini savunanların olduğu zaten biliniyordu. Ama daha önemlisi parti lideri ve
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de bu kanıdaydı. Böylece
Türkiye ilk genel seçimlerin yapıldığı 1946 yılından itibaren çok partili siyasal yaşama geçti.

37. Kanuni daha Bağdat’tan ayrılmadan Fuzuli’ye maaş

bağlanacağına dair söz verilmiş, fakat sonradan bu
maaş dokuz akçelik bir miktardan ibaret kalmış, bunun
üzerine Şikayetname adlı şaheser ortaya çıkmıştır. Alîm
bir şair olan Fuzuli, şiir hakkındaki görüşlerini Türkçe
divanının ön sözünde dile getirmiştir. Güzellik ve aşk
anlayışını “Sıhhat ü Maraz” da, tasavvuf felsefesi ile
ilgili düşüncelerini “Rind ü Zahid” de, tasavvuf felsefesi
ile ilgili hayat görüşünü “Leyla ile Mecnun” adlı eserde
dile getirmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?

C) Partinin lideri de çok partili sisteme geçilmesi gerektiğini düşünmektedir.

A) Şikayetname’yi niçin yazdığına

D) Çok partili hayatla beraber fikirler daha özgür bir
ortamda yayıldı.

A) Türkiye Cumhuriyeti uzun yıllar tek parti iktidarıyla
yönetilmiştir.
B) Tek parti iktidarı içerisinde çözülmeler olmuştur.

B) Şiir hakkındaki görüşlerine hangi kitapta yer verdiğine

E) Türkiye 1946 yılından itibaren çok partili hayata
geçti.

C) Sıhhat ü Maraz’ı nasıl yazdığına
D) Leyla ile Mecnun mesnevisinde tasavvufla ilgili düşüncesini aktardığına
E) Rind ü Zahid’de tasavvuf felsefesini işlediğine
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40. (I) Uzun bir yaz tatilinden sonra yine Hababam Sınıfı bir

araya gelir. (II) Hepsi bir önceki sene olduğu gibi yine
aynı sınıfı okuyacaklardır. (III) Geçen sene olduğu gibi
o sene de kopya çekmeyi planlamaktadırlar. (IV) Bu
roman beyaz perdeye aktarılan önemli eserlerden biridir. (V) Sınavlarda bin bir türlü zahmete katlanmalarına
rağmen çoğu zaman başarılı olamazlar.
Bu parçada numaralanmış olarak verilen cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır?
A) V.

B) IV.

C) III.

D) II.

E) I.
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CEVAP ANAHTARI-5
TÜRKÇE TESTİ

1. C

11. C

21. A

31. D

2. C

12. E

22. D

32. C

3. D

13. B

23. C

33. E

4. D

14. D

24. B

34. D

5. C

15. E

25. B

35. D

6. E

16. B

26. D

36. E

7. C

17. C

27. B

37. C

8. C

18. E

28. E

38. E

9. A

19. A

29. E

39. D

10. C

20. D

30. C

40. B

Bu denemeler öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz indirerek
kullanmaları için ANTRENMAN YAYINCILIK web sitesinde
yayınlanmıştır.
İçeriğinin ticari amaçla kullanılması yasaktır.
Telif hakları saklıdır.
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