
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ(GOÖD-MTÖD)
Yarışma Sınavı

A         

Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Cinas
B ) İntak
C ) Teşbih
D ) İstiare
E ) Kinaye

 

1 Gördü bir bal arısın sivrisinek
Dedi böyle ona fahr eyleyerek 
Var mı bir bencileyin nefs-i nefis

 

Bu  dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Kinaye 
B ) Teşbih 
C ) Kapalı istiare       
D ) Hüsn-i talil
E ) Cinas       

 

2 Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına 
Nice bin altı kapılmıştı fetih rüzgârına

 

3 Aşağıdaki ikiliklerin hangisinde tunç uyak vardır? 

A ) Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin 
Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için

B ) İsa Bey'in fetihte açılmış mezarlığı
Hülyama âhiret gibi nakşetti varlığı

C ) Ben girmeden hayatı şafaklandıran çağa 
Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa

D ) Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir
Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir

E ) Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene 
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene

 

 

A         

Bu dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Tam uyak vardır.
B ) 8'li hece kalıbıyla söylenmiştir.
C ) Redif kullanılmıştır.
D ) Düz uyak düzenine sahiptir.
E ) Epik şiire örnektir.

 

4 Gevheri'yem vay başıma
Kanlar karı ştı yaşıma 
Yağın gerekmez aşıma
Yeter zehrin katmasın

 

Bu cümledeki boş yerlere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A ) Aliterasyon - cinas
B ) Seci - aliterasyon
C ) Aliterasyon - ulama
D ) Nida - kinaye
E ) İstiare - tunç 

 

5 Şiir ya da düz yazıda bir uyum yaratmak amacıyla 
aynı sesleri taşıyan sözükleri sık sık ve art arda 
tekrarlanmaya ---------; yazılışları aynı fakat 
anlamları farklı sözcüklerle kurulan kafiyeye 
-------- denir.
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6 Aşağıdaki ikiliklerin hangisinde redif yoktur ?

A ) Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine 
Uzanmışım kalmışım yaylının şiltesine

B ) Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma

Ne varsa doğrudadır, doğruluk  şaşar sanma
C ) Dünya talebiyle kimi halkın emekte

Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte

D ) Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri 
Atalarımız çözüldü... Girdik handan içeri

E ) "Yalnız duyan yaşar" sözü derler ki doğrudur
"Yalnız duyan çeker" en doğru söz budur

 

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin 
hangisinde verilen yaşantıya dayalı metin türleri 
sırasıyla getirilmelidir? 

A ) günlük, anı
B ) anı, günlük
C ) yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü
D ) mektup, günlük
E ) günlük, söyleşi

 

7 Çoğu insan birbiriyle karı ştırır bu iki türü. Haksız 
da sayılmaz karıştıranlar; çünkü ikisi de yaşamın 
izini taşır. ........, yazanın en gizli sırlarını bile ele 
verir. O anki acılar, korkular, sevinçler zaman 
süzgecinden geçmeden, ince elenip sık 
dokunmadan yazıya dökülür. Bakış açısı şimdiki 
zamana dönüktür; ......... türü öyle değildir. Onda 
nesnelik daha ağır basar. Bakış ise daha çok 
geriyedir.

 

A         

8 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A ) Kişilerin kendi yaşam öykülerini anlattıkları 
yazılar biyografi adıyla anılır.

B ) Öykü, olmuş veya olması mümkün olan olayları 
anlatan kısa yazılardır.

C ) Masal sözlü edebiyat ürünüdür.
D ) Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı anlatılır.
E ) Deneme, yazarın kendiyle konuşur gibi yazdığı 

yazılardır.

 

 

Yukarıda numaralanmış cümlelerde 
aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur?

A ) Doğal destan
B ) Baksı
C ) Sav
D ) Koşuk
E ) Orhun Yazıtları

 

9 I. Öğüt verici, yol gösterici, kısa ve özlü sözdür.
II. Adı, belli bir yazar tarafından verilmemi ş; 
ancak çok eskiden derlenen, kitaplaştırılmı ş 
destanlardır.
III. Türklerin ilk yazılı belgeleridir. Bunlar, 
Göktürk alfabesi ile MÖ VIII. Yüzyılda 
yazılmıştır.
IV. İslamiyetin öncesi dönemde şölen, yuğ gibi 
törenlerde şiirler söyleyen ozanlara verilen 
adlardan biridir.
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10 Aşağıdakilerden hangisi, Orhun Yazıtları'nın 
özelliklerinden biri değildir ?

A ) Bu yazıtlar, Uygur Devleti tarihine ilişkin bilgiler 
verir.

B ) Türklerin ilk yazılı belgeleridir.
C ) MÖ VII. ve VIII. yüzyıllarda yazılmıştır.
D ) Göktürk yazısıyla yazılmışlardır.
E ) Bu yazıtlar XIX. yüzyılda Danimarkalı Türkolog 

Thomsen tarafından okunmuştur.

 

 

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?  

A ) Karacaoğlan 
B ) Köroğlu 
C ) Dadaloğlu
D ) Âşık Ömer
E ) Dertli

 

11 Yaşamı hakkına fazla bilgi sahibi olmadığımız 
-------- kendine özgü aşk, sevgi, doğa konulu lirik 
şiirleriyle â şık edebiyatının sembol isimlerinden 
biri olmu ştur. Kullandı ğı dil, seçtiği temalar ve 
üslubundaki doğallık ile günümüzde de adından 
sıkça söz ettiren ozanın XVI. yüzyılda 
Anadolu'nun güneyine yerleşen Türkmen 
boylardan olduğu bilinmektedir.

 

A         

12 Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A ) XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı sanılan 
Erzurumlu Emrah, başta Fuzuli olmak üzere Baki 
ve Nedim'den de etkilenmiş, klasik tarzda şiirler 
yazmış Halk ozanıdır.

B ) Dadaloğlu, XIX yüzyılda yaşamıştır. 
Osmanlılarda, Toroslarda göçebe yaşayan 
Türkmenlerin (Avşarlar) çatışmalarını dile getiren 
şiirler yazmıştır. Özgün ve yiğitçe bir söyleyişi 
olan Halk ozanıdır.

C ) Köroğlu, XIX. yüzyılda yaşamış, toplumsal yergi 
içerikli, softalığı, yobazlığı eleştiren şiirleriyle 
tanınan Bolulu bir halk ozanıdır.

D ) Mevlana, XIII. yüzyıl tasavvuf şairidir. Farsça 
yazılmış mesnevi ve Divanı vardır.

E ) Âşık Veysel, XX. yüzyılda yaşamıştır. Âşık 
edebiyatının en güçlü son temsilcilerindendir. 
Çoğunlukla, insan, yurt, doğa sevgisi konularını 
işlemiştir.

 

 

Nazım biçimi ve konusu dikkate alındığında, bu 
dörtlü ğün aşağıdakilerin hangisine ait olduğu 
söylenebilir?

A ) Anonim edebiyat
B ) Divan edebiyatı
C ) Âşık edebiyatı
D ) İslam öncesi Türk edebiyatı
E ) Tekke edebiyatı

 

13 Şu fena mülküne çok geldim gittim 
Yağmur olup yağdım, ot olup bittim
Urum diyarını ben ir şad ettim 
Horasan'dan gelen Bektaş idim ben 
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Bu parçada sözü edilen ozan, aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A ) Yunus Emre 
B ) Köroğlu
C ) Karacaoğlan
D ) Âşık Veysel 
E ) Dadaloğlu

 

14 Âşık edebiyatının en ünlü ozanıdır. XVII. 
yüzyılında Toroslarda Türkmen boyları arasında 
yaşadığı sanılmaktadır. Halkın beğenisinden, 
düşüncesinden, duyarlığından kopmadan şiirler 
söylemiştir. Deyiş özgünlüğü, sanat yeteneği, imge 
zenginliği, yerel dili kullanmadaki ustalığı, doğal 
öğelerle duygusal öğeleri birleştirmede gösterdiği 
başarıya dikkat çekmiştir. Divan şairlerinin 
etkisinden uzak kalarak içinde yaşadığı toplumun 
beğenisine seslenmesi ile taşıyıcısı olduğu şiir 
geleneğinin en ünlü ozanı durumuna gelmiş, 
şiirlerinde sevgi, sevgili, aşk, ayrılık temalarını 
işlemiştir.

 

15 Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-yapıt 
eşleştirmesi yanlıştır ?

A ) Süleyman Çelebi - Vesiletü'n Necat
B ) Nabi - Silham-ı Kaza
C ) Yunus Emre - Risaletü'n Nushiyye
D ) Fuzuli - Beng ü Bade
E ) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk

 

 

A         

16 Aşağıdaki dizelerin hangisi, tümüyle Divan 
edebiyatı nesir türlerinden oluşmuştur?

A ) Muhammes - destan - tezkire - hikâye 
B ) Tarih - seyahatname - hikaye - destan
C ) Mesnevi - tarih - tezkire - muamma
D ) Tarih - seyahatname - tezkire - münşeat
E ) Münacaat - tarih - tevhid - tezkire

 

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A ) Sinan Paşa
B ) Nedim
C ) Sehî Bey
D ) Şeyh Galip
E ) Hoca Dehhani

 

17 Anadolu sahasında yazılmış ilk tezkire 1538 
yılında -------- tarafından kaleme alınan Heşt - 
Behişt adlı eserdir. -------- eserini yazarken Ali Şir 
Nevai'nin Mecalis'ün Nefais adlı şairler tezkiresini 
örnek almıştır. Türk edebiyatında Ali Şir 
Nevai'den başlamak üzere kaleme alınan 36 
şairler tezkiresinin varlı ğı bilinmektedir.

 

18 Aşağıdakilerden hangisi Kâtip Çelebi'nin 
eserlerinden değildir ?

A ) Fezleke
B ) Kitab-ı Bahriye
C ) Tuhfetü'l-Kibar Fi Esfarü'l-Bihar
D ) Keşfü'z Zünun
E ) Cihannüma
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Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
bilgi yanlışı vardır?

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

 

19 (I)Kökeni eski Arap şiirine dayanan gazel, Arap 
edebiyatından geçmiş bir nazım biçimidir. (II)
Kadın, aşk, güzellik, şarap, doğa konularında 
yazılan gazelin sözcük anlamı da "kadınlar 
hakkında söylenen âşıkane ve güzel söz"dür.(III)
Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. (IV) İlk 
beyitine "malta", son beyitine "makta" adı verilen 
bu nazım biçiminin en güzel beyitine " beytü'l 
gazel" denir. (V)Bir gazele başka şairin yeni 
dizeler katmasıyla oluşturulan biçimlere "terkib-i 
bent" adı verilir.

 

20 Aşağıdakilerin hangisinde, Divan edebiyatı 
ürünleri bir arada verilmi ştir?

A ) Şarkı - muhammes - mersiye - varsağı
B ) Terkib-i bend - müstezat - nutuk - gazel
C ) Mesnevi - kaside - tuyuğ - murabba
D ) Gazel - kaside - mani - rubai
E ) İlahi - nefes - naat - münacat

 

 

A         

Yukarıdaki numaralanmı ş cümlelerin hangi 
ikisinde verilen bilgiler yanlıştır ?

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

 

21 I. Divan nesrinde tezkire ve tarih gibi türlerde de 
yapıtlar verilmi ştir.
II. Divan edebiyatı sanatçılarından Âşık 
Paşazade'nin tarih alanında bir eseri vardır.
III. Divan sanatçıları düz yazı eserlerinde yalnızca 
dini konulara değinmişlerdir.
IV. Divan edebiyatındaki meşhur yapıtlarda 
noktalama işaretleri yaygın olarak kullanılmı ştır.

 

22 Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A ) Tanzimat dönemi romanlarında başlangıçta 
romantik etkiler ön plandayken zamanla realizm 
etkisi belirginleşmiştir.

B ) Tanzimat şiirinde beyit ve dize güzelliğine değil, 
şiirin konusuna, konu bütünlüğüne önem verilir.

C ) Tanzimat sanatçıları "Osmanlılık" idealinin 
yanında İslam tarihi ve kültürüyle de 
ilgilenmişlerdir.

D ) Avrupa'da gelişen Türkoloji (Türk dili ve kültürü 
bilimi) Tanzimat döneminden tibaren Türk 
aydınları arasında da yankılar uyandırmış, bu 
konuda çalışmalar yapılmıştır.

E ) Tanzimat sanatçıları, çok yönlü olamamışlar; belli 
türler, özellikle şiir ve öykü 
üzerinde çalışmışlardır.
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23 Aşağıdakilerden hangisi, Ziya Paşa'nın 
hicivlerinden oluşan eseridir?

A ) Harabat
B ) Tahrib-i Harabat
C ) Zafername
D ) Demdeme
E ) Takip

 

 

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Namık Paşa
B ) Ahmet Mithat Efendi
C ) Ziya Paşa
D ) Şinasi
E ) Şemsettin Sami

 

24 İstanbul'da doğan sanatçı, devlet adına Paris'te 
öğrenim görmüş, yurda dönüşte devlet 
kademelerinde çalışmıştır. Batı etkisindeki Türk 
edebiyatının ilk bilinçli temsilcisidir. Tanzimat 
edebiyatı onunla başlar. İlk özel gazete olan 
Tercüman-ı Ahval'i Agâh Efendi'yle birlikte 
çıkarır(1860). Bir diğer özel gazete olan Tasvir-i 
Efkâr'ı ise yazar, tek başına çıkarır.

 

25 Aşağıdakilerden hangisi, Şinasi'nin 
edebiyatımızda uyguladığı yeniliklerden değildir ?

A ) Noktalama işaretlerini kullanmaya başlaması
B ) Bir arkadaşı ile ilk özel Türkçe gazetesini 

yayımlaması

C ) İlk Türkçe romanı yazıp yayımlaması
D ) Makale türünü ilk olarak kullanması
E ) Batı'daki fabl türünün Türkçede ilk örneklerini 

vermesi

 

 

A         

26 Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun ve Fecr-i 
Âti edebiyatının ortak özelliklerinden biri 
değildir ?

A ) Ancak aydın kesmin anlayabileceği bir dil 
kullanılması

B ) Genellikle aruz ölçüsünün kullanılması
C ) "Sanat için sanat" anlayışına bağlı kalması
D ) Halkın, edebiyat ve sanat konusunda 

bilgilendirilmeye çalışılması 

E ) Batı edebiyatı nazım biçimlerinin kullanılması

 

 

27 Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A ) İlk özel gazete, Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 
çıkarılan Tercüman-ı Ahvâl'dır

B ) İlk roman çevirisi, Yusuf Kâmil Paşa tarafından 
Fransız yazar Fenelon'dan yapılan Telemak'tır.

C ) Batı anlamda ilk tiyatro yapıtı, Namık Kemal'in 
Vatan yahut Silistre'sidir

D ) İlk şiir çevirisi, Şinasi tarafından hazırlanan 
Tercüme-i Manzume adlı yapıttır.

E ) İlk edebi roman, Namık Kemal'in İntibah adlı 
romanıdır.

 

 

28 Başka romanlar ve öyküler de yazıp 
yayımlanmasına karşın, edebiyatımızın "başarılı 
ilk psikolojik romanı" sayılan Eylül'ün yazarı 
olan Servet-i Fünun sanatçısı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Mehmet Rauf
B ) Samipaşazade Sezai
C ) Hüseyin Cahit Yalçın 
D ) Halit Ziya Uşaklıgil
E ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
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Yukarıdaki parçada, Ahmet Hâşim'in şiirindeki 
hangi özelliğe değinilmemiştir ?

A ) Çeşitli yorumlara elverişli olmasına 
B ) Duyguların sembollerle anlatılmasına 
C ) Dış musikiye değil, iç musikiye önem verilmesine
D ) Akşam saatlerinin dekor olarak seçilmesine 
E ) Açık ve anlaşılır bir dilinin olmasına 

 

29 "Merdiven", dı şarıdan bakınca açık, anlayışlı bir 
şiirdir. Bir kadın merdivenlerden a ğır ağır 
çıkıyor, bu sıralarda akşam oluyor. Şair, bu olayı 
renkli bir tablo halinde tasvir ediyor. Fakat, şiire 
içeriden bakınca iş değişiyor, merakla kendi 
kendimize sormaya başlıyoruz: Merdiven neyi 
temsil ediyor? Kadın kimdir?.. Bu sorulara 
hepimizin üzerinde birleşeceğimiz kesin 
karşılıklar bulmak zor.

 

30 Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âti topluluğunda 
yer almış sanatçılardan biri değildir ?

A ) Ali Canip
B ) Emin Bülent
C ) Ahmet Haşim
D ) Yahya Kemal
E ) Yakup Kadri

 

 

A         

Bu parçada özetlenen roman ve bu romanın 
yazarı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A ) Eylül - Mehmet Rauf 
B ) Mai ve Siyah - Halit Ziya
C ) Karabibik - Nabizade Nazım
D ) Utanmaz Adam - Hüseyin Rahmi
E ) Kiralık Konak - Yakup Kadri 

 

31 Romanın konusu ve çatısı çok basittir. Necip 
adında genç bir adam, yakın arkadaşı ve akrabası 
Süreyya'nın eşi Suat'ı sevmekte; fakat gerek 
kendisi, gerekse Suat Hanım bu aşklarını hiçbir 
şekilde kirletmek istememektedirler. Roman, bu 
iki gencin ruh hallerini incelemekle sürüp gider. 
Nihayet konakta çıkan bir yangında Suat ve 
Necip, çöken çatının altında kalarak ölürler.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden 
hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A ) Ömer Seyfettin - Yeni Lisan
B ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Vatan Yolunda 
C ) Ziya Gökalp - Türkçülüğün Esasları
D ) Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol 
E ) Falih Rıfkı Atay - Zeytinyağı

 

32 ............ Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler 
dergisinde yayımladığı ............ makalesinde sade 
Türkçeyi savunmuştur.
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Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde belirtilenler yanlıştır ?

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

 

33 (I)1908'de ilan edilen II. Meşrutiyet'ten sonra 
başlayan ve "Türkçülük" adı verilen dü şünce 
akımı, edebiyatı da etkilemiştir. (II)Bu akım, 
edebiyatta "milli kaynaklara dönme" fikrini 
doğurmuştur. (III)Bu dü şünceyle dilde sadeleşme, 
yerli hayatı eserlerde yansıtma, aruzu değil heceyi 
kullanma kastedilmiştir. (IV)Bunları 
gerçekleştirmeyi ülkü edinen edebiyat akımına 
"Milli Edebiyat" adı verilmi ştir. (V)Batı'yı edebi 
alanda günü gününe takip eden sanatçılar, 
tiyatroya çok büyük önem vermişlerdir.

 

34 Yahya Kemal Beyatlı için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A ) Osmanlı tarihinden aldığı ilhamla kahramanlık 
şiirleri yazmıştır.

B ) Toplum davaları dışında, daha çok lirik şiir 
yazmıştır.

C ) Hece ile şiir yazanları küçümsemiş, hece ölçüsüyle 
hiç şiir yazmamıştır.

D ) Türk Klasik edebiyatı olarak gördüğü Divan 
şiirine yönelmiştir.

E ) İstanbul'a karşı büyük bir sevgi duymuş, birçok 
şiirde bu sevgisini dile getirmiştir.

 

 

A         

Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Mehmet Akif Ersoy
B ) Ahmet Hamdi Tanpınar
C ) Ziya Gökalp
D ) Ahmet Haşim
E ) Mehmet Emin Yurdakul 

 

35 Yarım yüzyılı aşan sanat yaşamında gördüğü 
savaşlara (Yunan, Trablus, Balkan, I. Dünya, 
Kurtulu ş Savaşları) katılanları görevleri 
konusunda uyarmak isteyen manzumelerin 
çokluğu "milli şair" olarak anılmasını sağlar. 
"Ordudan Bir Ses", Ya Gazi Ol Ya Şehit", 
"Cenge Giderken", "Vur" bu tür şiirleri arasında 
en bilinenleridir.

 

Yukarıdaki numaralanmı ş cümlelerde hangi ikisi 
"Garip" akımı ile ilgili de ğildir ?

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

 

36 I. Birinci Yeni olarak da adlandırılmı şlardır.
II. Şiirde sıradan insanları anlatmışlardır.
III. En önemli sanatçısı Ziya Osman Saba'dır.
IV. Türk tarihinden çok yararlanmı şlardır.
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A         

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Necati Cumalı
B ) Eflâtun Cem Güney 
C ) Cahit Külebi
D ) Cevdet Kudret Solok
E ) Haldun Taner

 

37 Halk hikâyeleri, masal ve efsaneleri derleyerek 
kitaplaştırmı ştır. İstanbul Radyosu'nda yaptığı 
"Bir Varmı ş Bir Yokmu ş" programıyla büyük ilgi 
toplamıştır. Türk folklor ürünlerini sadece yazıya 
geçirmekle kalmayarak onları değerlendirmi ştir. 
Folklor çalışmalarıyla ün kazanmış kimi 
yapıtlarıyla "Masal Baba" unvanını almı ştır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Attilâ İlhan
B ) Necip Fazıl Kısakürek
C ) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D ) Behçet Necatigil
E ) Cahit Külebi

 

38 Kaldırımlar şairi, şiirin bütün sorunlarını çözmü ş 
bir şairdir. Onun şiirleri, Türk halk şiiriyle 
Fransız şiirinin biçim özelliklerinin, kendine 
özgülük taşıyan sağlam bir bileşimdir. Şiirlerinde 
insanın iç dünyasını, var oluş sorunlarını 
araştırdı. Bireyin tutkuya varan duyarlılıklarını 
işledi. Tasavvufi bir mistisizmle "his ve fikir" 
bileşimini amaçlayarak Nazım Hikmet'in tam 
karşıtı bir şiir geli ştirdi. Oyunlarında da aynı 
tutumu benimsedi. Kaldırımlar'ın yanı sıra Çile 
vb. şiir kitapları ile Tohum, Bir Adam Yaratmak, 
Reis Bey, Ahşap Konak gibi oyunları vardır.

 

A         

Konuya ve düşünce akışına göre, parçada boş 
bırakılan yere getirilecek ad, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Ahmet Haşim
B ) Ahmet Hamdi Tanpınar
C ) Yahya Kemal Beyatlı
D ) Mithat Cemal Kuntay
E ) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

39 Aruz vezni ve Tevfik Fikret, güçlü bir dış musiki 
ve ustalıklı bir manzume lisanı yaratmıştı. Bu 
vezni daha temiz, daha sade bir Türkçe ile 
dilendirmek kudretini de Mehmet Âkif 
göstermişti. Fakat tam on yüzyıllık bir atalar 
mirası olan bu güzel vezinle "yalın şiir" söyleyen 
ilk büyük şair ......... oldu. O, Türkçeyi "Bu dil 
ağzımda annemin sütüdür." diyerek seviyor ve 
onunla en güzel Türkçe dizeyi söylemeyi sanatın 
en soylu ülküsü kabul ediyordu. Kanımca, şair bu 
ülküye erdiğini "Bir yaz günü geçtik Tuna'dan 
kafilelerle" dizesine yerleştirdi ği akıncı atlarının 
nal sesleri ile ve bunun gibi pek çok söyleyişiyle 
kanıtlamıştır.
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A         

Bu parçada, Reşat Nuri'nin a şağıdaki 
romanlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A ) Gökyüzü
B ) Dudaktan Kalbe 
C ) Çalıkuşu
D ) Yaprak Dökümü
E ) Akşam Güneşi

 

40 Reşat Nuri'nin toplumsal sorunları i şlediği en 
başarılı romanıdır. Batı yaşam tarzının, geleneksel 
Türk ailesine nasıl yerleştiğini i şleyen roman 
oldukça sade bir dille yazılmıştır. Romanda, 
emekli bir memur olan Ali Rıza Bey'in üç kızı bir 
oğluyla yaşantısı, ekonomik sıkıntıları anlatılır. 
Roman oldukça trajik bir biçimde sona 
ermektedir. Ali Rıza Bey'in büyük ümitler 
bağladığı o ailesi, güçsüz düşen bir ağaç misali 
yapraklarını dökmü ştür.

 

Bu parçada özeti verilen eser ve yazarı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Ateş Gecesi - R. Nuri Güntekin
B ) Huzur - A. Hamdi Tanpınar
C ) Yalnızız - Peyami Safa
D ) Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
E ) El Kızı - Orhan Kemal

 

41 Romanın başkişisi Mümtaz, edebiyat fakültesinde 
asistandır. Aynı fakülteden mezun, iki çocuklu, 
dul bir bayan olan Nuran'ı sevmektedir. 
Aralarında başlayan sevgi sonrası Mümtaz'ın 
evlenme teklifine Nuran olumlu cevap verse de 
aralarına hasta bir genç olan Suat girer. Suat, 
onların evlenme hazırlığında olduğunu duyunca 
intihar eder. Nuran bu olaya kendisinin sebep 
olduğunu düşünerek Mümtaz'la evlenmekten 
vazgeçer. Mümtaz, sonraları eski eşine dönen 
Nuran'dan ümidini keser ve eski arkadaşı İhsan'ın 
yanına taşınır. Bu sırada radyoda İkinci Dünya 
Savaşı anons edilmektedir.

 

A         

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
yapıtların yazarlarından biri değildir ? 

A ) Sophokles
B ) Schiller
C ) Dostoyevski
D ) Shakespeare
E ) Goethe

 

42 Bilinçli bir okur, yazılı mirasından yansıyan 
serüvenleri, birer deneyim olarak değerlendirir. 
Örneğin "Kral Oidipus"ta, hataları nedeniyle 
kendisini başkalarını yönetmeye artık layık 
görmeyen insanoğlunun trajedisini ve erdemini; 
Karamazov  Kardeşlerde, en koyu günah 
katmanlarının altında bulunabilecek insanca ışığı; 
"Faust"ta, " şeytan" simgesinin aracılığıyla, 
insanoğlunun yaşamı boyunca kendi vicdanına 
karşı verdiği amansız savaşımı; "Hamlet"in 
kişili ğinde de hep yüce değerlere gönül veren, ama 
çabalarında kararlı olmayan bir soylunun dramını 
yaşar.

 

43 Aşağıdakilerden hangisi, "klasik komedya" ile 
"klasik tragedya'nın ortak özelli ğidir?

A ) Üç birlik kuralına (zaman, olay, yer birliği) 
uyulması

B ) Konuların tarihten ya da mitolojiden alınması
C ) Kaba sayılabilecek sözlere yer verilmemesi
D ) Yaralama, öldürme gibi olayların sahnede 

canlandırılması
E ) Olay kişilerinin tanrılar, tanrıçalar ve soylulardan 

seçilmesi
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A         

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin 
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A ) Sembolistler, parnasyenler, empresyonistler
B ) Klasikler, romantikler, natüralistler
C ) Romantikler, klasikler, realistler
D ) Realistler, romantikler, natüralistler
E ) Romantikler, sembolistler, realistler

 

44 -------, -------in yok saydığı doğaya karşı büyük bir 
sevgi göstermişlerdir. Doğa görünümlerinin, yerli 
ve yabancı bölgelerin betimlemelerine geniş yer 
vermişlerdir. Ama onlar da ------- tarafından 
hayalcilikle, savruklukla suçlanmışlardır.

 

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Özden Selenge 
B ) Mehmet Levent 
C ) İsmail Bozkurt
D ) Konur Alp
E ) Numan Ali Levent

 

45 "Arasta Potini" isimli öykünün yazarıdır. Roman 
ve öykülerinden ağırlıklı olarak Kıbrıs'ın 
kaybolan değerleriyle toplumsal değişimin 
yarattığı olumsuzlukları ele alır. Yazdığı oyunlar 
birçok kez sahnelenmiş, öykü ve oyun dallarında 
ödüller almıştır. Aynı zamanda birçok oyunu okul 
müsamerelerinde de oynamaktadır.

 

A         

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A ) Böyle uydurma haberleri nereden duyuyorsunuz?
B ) Dudaklarında yapmacık bir gülümseme vardı.
C ) Bu soruna gerçekçi bir yöntemle eğilmeliyiz.
D ) Bizim şiirimizin amacı doğallıktır.
E ) Klasik edebiyatımızın biçime düşkün olduğu 

doğrudur.

 

46 Halkın hayatı, içten olmayan her türlü tavır ve 
davranıştan uzaktır.

 

47 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
ötekilerden farklı bir yapım eki almı ştır? 

A ) Bu romanda birinci kişi anlatımı kullanılmış.
B ) Söylediklerin bana iç açıcı gelmedi.
C ) Pazardaki satıcıların sesleri duyuluyordu.
D ) Öğretmeni, küçük oğlunun kalıcı bir zekâsı 

olduğunu söyledi.

E ) Akıcı anlatım daha çok roman ve öykü gibi yazı 
türlerinde kullanılır.

 

 

48 Aşağıdaki cümlelere soru anlamı katan sözcükler 
iki şerli gruplandırıldı ğında hangisi dışta kalır? 

A ) Kişi başına kaçar lira vereceğiz?
B ) Sen önden kaçıncı sırada oturuyordun?
C ) Niçin bu kadar gürültü geliyor bu sınıftan?
D ) Bunca acıya nasıl dayanacak kadıncağız?
E ) Sınavın bugün yapılacağını kimden duydun?
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A         

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı 
örnekleyen bir zamir vardır? 

A ) Kayıt olmaya kendi gelsin, seni göndermesin.
B ) Sınıfın ortasında kendi kendine konuşuyordu.
C ) Kendi işini kendin yap, demiş atalarımız.
D ) İnsanın doğasında, kendine hayranlık vardır.
E ) "Kendim ettim, kendim buldum"u kim söylüyor?

 

49 Dönüşlülük zamiri de aslında bir ki şi zamiridir. O 
da kişi zamirleri gibi isim tamlaması oluşturur.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye en yakın 
anlamdadır? 

A ) Seyircisi olmayan tiyatro kolay kolay kendine 
gelemez.

B ) Tiyatro, günlük hayattan uzaklaşmamalıdır.
C ) Günlük olaylara tiyatrolarda yer verilmemelidir.
D ) Tiyatroda sokaklar bir dekor unsuru olarak 

kullanılmalıdır.

E ) Seyircisiz kalan tiyatro yok olmaya mahkûmdur.

 

50 Tiyatro, sokakla yabancılaşırsa kaybolup gider.
 

51 Aşağıdakilerin hangisinde, cevap cümlesi belirtisiz 
nesnedir? 

A ) - Deniz nasıldı?
- Rüzgârlıydı.

B ) - Yarın hangi ders var?
- Türkçe.

C ) - Hangi balığı seversin?
- Hamsiyi.

D ) - Unu nereden aldınız?
- Küçük bakkaldan.

E ) - Sabahtan beri ne dinliyorsun?
- Müzik.

 

 

A         

52 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin cevabı dolaylı 
tümleçtir? 

A ) Buraya yeni mi taşındınız?
B ) Size ne ikram edelim?
C ) Dün okula niçin gelmedin?
D ) Geleceğini kime söyledin?
E ) Karşıdan gelenler kim?

 

 

53 Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapıca basittir? 

A ) Ev satın alma, komşu al.
B ) Demir tavında, dilber çağında.
C ) Al malın iyisini, çekme kaygısını.
D ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
E ) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

 

 

Yukarıdaki numaralanmı ş cümlelerden hangisi, 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 

54 (I) Okuma bir amaç değil, bir araçtır. (II) Oku-
manın sonunda bir fayda elde edilmelidir. (III) 
Günümüze ışık tutmuyorsa tarih okumanın; 
özvarlığımızı düzeltmeyecekse ahlak okumanın bir 
gerekliliği yoktur. (IV) Goethe'ye göre; okumayı 
öğrenmek, sanatların en gücüdür. (V) İnsan, bir 
kitabı okuduktan sonra eskisinden daha akıllı 
hareket edebilmelidir. 
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A         

Bu parçada asıl söylenmek istenen, aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Modern Türk edebiyatı halk şiirinden etkilen-
miştir.

B ) Bizde her dönemde doğa olayları üzerine şiirler 
yazılmıştır.

C ) Son dönem şairleri, halk şiirini reddetmiştir.
D ) Halk şiirinde tabiatla ilgili temalar ağırlıklıdır.
E ) Saz şairlerinin şiiri, son dönem şairlerinden daha 

etkileyicidir.

 

55 Bir halk türküsünde geçen "Havada kar sesi 
var." dizesi, modern şiirimizdeki "kar sesi" 
imgesini çağrıştırıyor. Ahmet Muhip Dıranas, 
"Kar" şiirini; Yahya Kemal, "Kar Musikileri"ni; 
Cenap Şahabeddin, "Elhan-ı Şita"yı yazmadan 
önce bu türküyü dinlemiş olmalı. Yine Turgut 
Uyar'ın Karacaoğlan'dan etkilendiği kesindir. 
Çünkü Karacaoğlan'ın "Ay da geldi orta yeri 
dolandı." gibi olağanüstü çarpıcı dizesinin taklidi 
olarak Turgut Uyar; "Ay gelir, yaz gecesi 
ortalarda dolaşır." dizesini söylemiştir.

 

A         

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 

A ) Zenginliği ve gücü yücelten medeniyet, bir 
olumsuzluk medeniyeti değildir Chaplin'e göre.

B ) Chaplin'in mizah içeren filmleri yüzeysellik ta-
şıyan filmler olmamıştır.

C ) Chaplin, mizahı sadece haksızlığı hicvetmek için 
kullanan bir sanatçı değildir.

D ) Zenginliğe karşı yoksulluk, bir erdem olarak 
görünür Chaplin'de.

E ) O, yoksulluğu olumsuzlayan bir medeniyetin, 
sapmış bir medeniyet olduğunu düşünür.

 

56 Yoksulluğun erdem olduğunu fark etmiş ender 
sanatçılardan biridir Charlie Chaplin. Onun, bu 
bakımdan bilgece bir derinlik taşıyan mizahı, 
dünyevî gücün ve zenginliğin belli ellerde, belli bir 
sınıfın tekelinde toplanmasında yatan haksızlığı 
hicvetmez yalnızca. Aynı zamanda gücün, 
zenginliğin ve bunları yücelten kültürün de 
özellikle bir haksızlık, bir sapma olduğuna işaret 
eder. 
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A         

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur ? 

A ) Benzetmelerden yararlanma
B ) Betimleyici öğeler kullanma
C ) Ayrıntıların seçiminde tüm duyulardan faydalanma
D ) İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarma
E ) Öznel anlatıma yer verme

 

57 Nikolka'nın konakladı ğı kulübe, Don'a tepeden 
bakan sarp bir burundaydı. Nikolka, pencereden 
simsiyah bir kılıcı andıran görkemli Don Irmağı'nı 
görebiliyordu. Fırtınalı gecelerde dalgalar, 
uçurumun dibini gümbür gümbür döver, 
panjurlar gıcırdar, inler ve Nikolka, dö şeme 
tahtalarındaki çatlaklardan sinsi sinsi sızan 
suların yükselerek kulübeyi alıp götüreceğini 
düşünürdü.

 

58 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım 
bozukluğu görülmektedir? 

A ) Herkes yaşadığı ortamı değerlendirmeli ve bu 
gözle bakmalıdır.

B ) Ali'nin ayağı iki yerinden kırılmış ve Ali otobüsle 
memleketine gönderilmiş.

C ) Bahçede oynayan küçük kız, herkesin ilgisini 
çekmişti.

D ) Bu yıl bir bahçe aldı ve oraya meyve ağaçları dikti.
E ) Geceyi köyde geçirip sabaha doğru yola 

çıkacaklarmış.

 

 

A         

59 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) İnsanoğlu evrenin oluşumunu, düzenini her zaman 
merak etmiştir.

B ) Her insan, en azından roman okumayı bir kez de-
nemelidir.

C ) Sizi soran, şu başı kel olan adamdı.
D ) Nice kültürlü ya da öyle görünen kişiler vardır ki 

müzik dinlemeyi bilmezler.

E ) Bana, okuyucusu az olan, zor anlaşılır kitaplar 
daha çekici gelir.

 

 

60 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Babasının nasihatlerine kulak asmayınca başı 
belaya girdi.

B ) Hatasını söyleyince yüzü kızarmaya başladı.
C ) Babası, oğluyla daima övünür ve çok severdi.
D ) Huzuru arayan insan, çalışmayı asla terk etmez.
E ) Kısa sürede karar verir ve kararından hemen 

dönerdi.

 

 

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur ? 

A ) Kaynaştırma harfi
B ) Ünsüz benzeşmesi
C ) Büyük sesli uyumuna uymayan kelime
D ) Ünsüz yumuşaması
E ) Ünlü daralması

 

61 Yamacın eteğine varırken iri, kocaman bir damla 
alnımı ıslattı. Bu, göğün ilk damlasıydı. 
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62 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki / -ki"nin 
yazımı yanlıştır ?

A ) Gökteki yıldızlardan bize selam var mı?
B ) Öyle bir zamanda gelki vazgeçmek mümkün 

olmasın.
C ) Atları hızlı sür ki köye pek geç varmayalım.
D ) Saçımın rengi bakırdandı, gözleriminki ise 

denizden.

E ) Mademki gitmek istiyorsun; sen de git!

 

 

63 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisinin yazımı yanlıştır ? 

A ) Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu.
B ) Saat dokuzdan beri seni arıyoruz.
C ) Kuşlardan, böceklerden söz et bana.
D ) Gökden üç elma düştü.
E ) Korkudan ne yapacağımızı şaşırdık.

 

 

64 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru 
işareti (?) konmalıdır? 

A ) Bu söylediklerin şaka, öyle değil mi
B ) Bu konuyu anladın mı, bilemiyorum
C ) Davranışının sebebini anladığımı söyleyemem
D ) Gelemeyeceğimi söylediğimi sanıyordum
E ) Ona ne cevap vereceğimi bir an düşündüm

 

 

A         

65 Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yazım ve 
noktalama bakımından doğrudur? 

A ) Sözcükler yapı yönünden üç türlüdür; Basit, 
türemiş, birleşik.

B ) Bana bir göbek adı vermişler, Murtaza.
C ) Sıfatlar ikiye ayrılır: Niteleme ve belirtme sı-

fatları...

D ) Defterini açıp baktığımda neler gördüm neler: 
mektuplar, karikatürler, eski fotoğraflar...

E ) Yapılacak iki şey var; Birincisi sevmek, ikincisi 
anlayış göstermek
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