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

A         

Bu cümlenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Okumanın yöntemleri
B ) Okumanın amacı
C ) Kitap nedir?
D ) Okumanın yararı
E ) Kitap niçin okunur?

 

1 Kitap okurken, yanımızda sözlük, defter, kalem 
gibi araçlar bulundurmalıyız.

 

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Öyküleme
B ) Tanımlama
C ) Tartışma
D ) Betimleme
E ) Açıklama

 

2 Dayak gerçekten cennetten çıkma mıdır? Cennette 
kim kimi dövmüştür de bu söz ortaya çıkmıştır? 
Hadi söylesinler bana bu yalanı uyduranlar! Sanki 
cennete layık olabilmek için herşeyi yapıyorlar da 
bir dayak eksik kalıyormuş gibi insanlık dışı 
davranışlarına kılıf arıyorlar. Daha kim bilir ne 
sözler var dayakla ilgili! "Kızını dövmeyen dizini 
döver. "Böyle sözleri sıkça duymuşunuzdur 
mutlaka; ama bu sözlerin doğruluk değeri yoktur.

 

A         

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle 
belirtilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir? 

A ) Kör ölür, badem gözlü olur ( ) Kel ölür, sırma 
saçlı olur. 

B ) Yuvarlak yüzlü ( ) beyaz saçlı, otuz yaşlarında bir 
adamdı. 

C ) Hep yakınır dururuz ( ) ülkemizdeki insanlar yeteri 
kadar  kitap okumuyor diye.

D ) Bu ( ) annemin, İstanbul'da doğan bir kadının, 
öyküsüdür.

E ) Burada sergilenenler ( ) ünlü yazarlarımızın 
kitaplarıydı.

 

3
 

4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da" nın 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A ) Seni de vururlar birgün ey acı
B ) Gözlerinde hep aynı hüzün vardı
C ) Kolun da kanadın da kırılır bir gün.
D ) Alışkanlıklarda bırakılabilir insan isterse.
E ) Bu devirde sadık dost bulmak çok zor.

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
yanlışı vardır?

A ) Nihal, Ayşe, Gülçin parka gittiler.
B ) Çocuk, Annesine bakıp, bakıp gülüyordu.
C ) Bana, "Sınıfı mutlaka geçeceğim." dedi.
D ) Bir de ne göreyim, karşımda oturmuyor mu!
E ) Anılarını kitap haline getirecek misin?
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6 "Gibi" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
zaman ilgisi kurmuştur?

A ) O da senin gibi evden erken çıktı.
B ) Aniden sicim gibi yağmur yağmaya başladı.
C ) Beni gördüğü gibi salondan kaçtı.
D ) O bize hala düşman gibi davranıyordu.
E ) Evler tıpkı ayna gibi içeriyi dışarıya yansıtıyor.

 

 

7 "Çocuğu bu kadar zorlamayın."cümlesinde altı 
çizili sözcüklerin görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Azlık - çokluk zarfı     
B ) Belgisiz sıfat
C ) Edat      
D ) Belgisiz zamir    
E ) Sayı sıfatı

 

 

8 Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olmaya en uygundur?

A ) Her mevsimin bir yakışığı vardır; kışın ki de 
kar....

B ) Çünkü şehir ancak beyaz ve serin örtüler altında 
dinlenir ve yenilenir. 

C ) Bizde öyle büyük anlamlar uyandırmaz kar.
D ) Şehir de bu yıl bir avuç beyazlığa hasret kalacak.
E ) Bu şehrin de kirlerini alıp götürsün kar suları.

 

 

A         

9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A ) Güzel sanatlar insanın duygu dünyasını 
zenginleştirir.

B ) Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını 
sağlayacaklar.

C ) Son aldığım kitabı bir türlü okuma fırsatı 
bulamadım.

D ) Memur,  dostça ve yumuşak başlılıkla cevap 
veriyordu.

E ) Fotoğrafçılıkla ilgili teknik bilgileri bu kitapta 
bulabilirsiniz.

 

 

10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A ) Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl elli öğretmen alacak.
B ) Dün yolda avukat Hüseyin Aksakal'ı gördüm.
C ) Ben bu Osmancık romanını çok beğeniyorum.
D ) Bu işi en güzel Kartal Hüseyin yapar.
E ) Ahmet dün okula beni de çağırdı.

 

 

11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşul" anlamı 
vardır?

A ) Konuştuğu gibi yazmak için özen gösteriyor.
B ) Bana yardım edersen işimi çabuk bitiririm.
C ) Evden çıkmak üzere olduğunu öğrendim.
D ) Herkes gibi ben de o adamı bekliyordum.
E ) O olaydan sonra buralara hiç gelmedi.
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12 I. Çok uzun konuştuk.
II. Uzun etek sana çok yakışıyor.
III. Uzun insanlar bu işi yaparken zorlanır.
IV. Uzun bir duvar örmüş.
V. Bu kablo uzun, lütfen değiştirin.
Yukarıdaki cümlelerde "uzun" sözcüğü kaç farklı 
görevde kullanılmıştır?

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

 

 

13 Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama vardır?

A ) Karaborsadan birşey almam.
B ) Bisikletli ne kadar hızlı!
C ) İçimi kimselere açamam. 
D ) Sevgi kuşun kanadındadır.
E ) Türkiye'nin en kalabalık şehrinde yaşıyor.

 

 

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A ) Yıllar önce sevdiğim bir şairin beğendiğim bir 
kitabını almıştım

B ) Okula başladığımızdan beri birbirimizden hiç 
ayrılmadık

C ) Bu iş yerinde aşağı yukarı üç dört yıldan beri 
çalışıyorum

D ) Bu arkadaşını ötekilerden farklı tutar, incitmemeye
çalışırdı.

E ) Çevre ile ilgili çalışmalarımızda başarıya 
ulaştığımız söylenebilir.

 

 

A         

Buna benzer bir anlam olayı aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde vardır?

A ) Her an Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okumak istiyor
B ) Bu eski apartmanların asansörleri küçük olur
C ) Sokaklar telaşlı insanlarla doluydu
D ) Hiç kimse hiçbir şeyden memnun değildi
E ) Sen aylar sonra Afrika'dan döndün

 

15 "Hafta sonunda evi taşımaya karar verdiler" Bu 
cümlede "ev" sözcüğü "evin içindeki eşyalar" 
yerine kullanılmıştır.

 

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Ezberciler, öğrendiklerini anlamıyorlar.
B ) Ezbere öğrenilen sözler basmakalıp bir nitelik 

taşır.

C ) Kafayı tıka basa doldurmak hiçbir işe yaramaz.
D ) Ezber öğrenen ezbere yaşıyor.
E ) Ezbercilik konusu yeterince tartışılmalıdır.

 

16 Ne yana dönsen aynı şey; ezbercilerden 
geçilmiyor. Söz ezberciliğe dayanmaya görsün, 
kalabalık bir koro sesi kaplıyor ortalığı : ..........
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A )

B )

C )

D )

E )
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18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, durum 
bildirmektedir?

A ) Dereyi görmeden paçaları sıvama.
B ) Babam içeri girince hepimiz sustuk.
C ) Okula dere kenarından dolaşarak gitti.
D ) Onu görür görmez içim ısındı.
E ) Nisan gireli havalar yumuşadı.

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı ve yapısı 
yanlış bir sözcük kullanılmıştır?

A ) Ormanda yalnız çalışmak hoşuma gidiyor.
B ) Ekşi erik, dişlerimi kamaştırdı.
C ) Sarmısak kokusu bütün odayı sarmıştı.
D ) Kadın, ocağı yakmak için uzun süre kibrit aradı.
E ) Çalışırken yanlış yapmaktan korkmayın.
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Bu parçada sözü edilen hikâyeci ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A ) Yazar, yalın halk dilini kullanıyor.
B ) Yazar, geleneksel hikâye çizgisini benimsemiştir.
C ) Yazar, kendi kişiliğini ve düşüncelerini anlatımına 

katmıyor.

D ) Yazarın gerçekçi bir anlatımı vardır.
E ) Yazarın anlatım tarzı, modern hikâyeciliğimize 

örnek olmalıdır.

 

20 Mustafa Kutlu, geleneksel hikâye ile sağlıklı 
bağlar kurmuş bir yazarımızdır. Aralarında 
yaşadığı ve yakından tanıdığı insanları yalın bir 
dille ve belirli olaylar çerçevesinde ustaca 
anlatıyor. Ama kendisi olayların tamamen 
dışındadır. Sadece gördüklerini, ilginç yönleriyle 
ve sürpriz sonuçlarıyla anlatıyor. Dili de anlattığı 
kişilerin dilinin aynısı.
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Bu parçada sözü edilen romancımız 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaşar Kemal
B ) Orhan Kemal
C ) Demirtaş Ceyhun
D ) Kemal Tahir
E ) Fakir Baykurt

 

21 Edebiyat dünyasına Adana Halkevi dergisindeki 
yazılarıyla girdi. Folklor derleme ve araştırmaları 
yaptı. Sonra İstanbul'a yerleşti. Eşkıyalık 
olgusunu işlediğini "İnce Memed" adlı romanıyla 
haklı bir ün kazandı. Romancılığında "Ortadirek, 
Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu" üçlemesi 
önemli bir yer tutar. Otuza yakın ülkenin diline 
çevrilen romanlarında, Çukurova'yı konu 
edinerek toplumsal çelişkileri ve çatışmaları, 
feodal düzeni, doğa-insan ilişkilerini şiirsel bir 
anlatımla yansıttı.

 

22 Aşağıda verilen yazar ve eser isimlerinin 
eşleştirilmesinde hangisi doğrudur?

A ) Kaşgarlı Mahmut- Divan-ı Hikmet
B ) Yusuf Has Hacip- Şecere-i Türki
C ) Ali Şir Nevai- Kutadgu Bilig
D ) Edip Ahmet Yükneki- Atabetü'l Hakayık
E ) Ebulgazi Bahadır Han- Divan ü Lügati't Türk

 

 

23 Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fecr-i Ati 
döneminde eser vermemiştir?

A ) İzzet Melih
B ) Refik Halit
C ) Ahmet Hikmet
D ) Şahabettin Süleyman
E ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

 

A         

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A ) Ömer Seyfettin- Ziya Gökalp
B ) Ömer Seyfettin- Ali Canip
C ) Ziya Gökalp- Mehmet Emin
D ) Fuat Köprülü- Ömer Seyfettin
E ) Ali Canip- Ziya Gökalp

 

24 Yeni Lisancılar, "Türkçe'ye Türk grameri egemen 
olacaktır." anlayışını uygulamaya geçtiler. Bu, 
İstanbul aydınlarınca da benimsenince, Yeni 
Lisan, Türk dili ve edebiyatında büyük bir akım 
halini aldı. Bu hareketin gelişip yayılmasında 
öykücü…… ile ilk toplumbilimcimiz olan 
……….'ın hizmetleri önemli yer tutar.

 

Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Şecere-i Türkî 
B ) Garipnâme
C ) Divan-ı Hikmet
D ) Zafernâme
E ) Kitab-ı Dede Korkut

 

25 Türk kültürünün baş yapıtlarından sayılır. 
Nazımla nesrin bir arada görüldüğü bu yapıtların 
dili, 14. yüzyıl Anadolu Türkçesidir. Bunlarda 
Oğuz halkının inançları, yaşantıları, töreleri, 
tutkuları, savaşları yer alır. Destan geleneğinden 
hikayeciliğe geçiş niteliği taşıyan bu yapıtlar, dil, 
edebiyat ve folklor açısından çok önemlidir. 
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26 "Sanat sanat içindir." görüşünü ve romantizmi 
benimseyen şair, geleneklerden ayrılarak yepyeni 
şiir biçimleri yaratmıştır. Bireyci anlayışıyla 
yazmış, biçim kusurlarına aldırış etmemiştir. 
Daha çok aşk, doğa, ölüm temalarını işleyen şairin 
dili oldukça ağırdır. Sahra, Hacle eserleri 
arasındadır
Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir?

A ) Recaizade Mahmut Ekrem
B ) Cenap Şahabettin
C ) Abdülhak Hamit Tarhan
D ) Tevfik Fikret
E ) Muallim Naci

 

 

27 "Hayaliyûn - Hakikiyûn, Abes - Muktebes, 
Dekadanlık, Zemzeme - Demdeme" yukarıda sözü 
edilen tenkit tarihindeki edebi münakaşalara 
hangi şairler katılmamıştır?

A ) Hasan Âsaf - Recaizade Mahmut Ekrem
B ) Menemenlizade Mehmet Tahir - Beşir Fuat
C ) Muallim Naci - Recaizade Mahmut Ekrem
D ) Cenap Şahabettin - Ahmet Midhat Efendi
E ) Şinasi - Namık Kemal

 

 

28 Aşağıdakilerden hangisi, türü yönüyle 
diğerlerinden farklı bir eserdir?

A ) Eşber
B ) Zavallı Çocuk
C ) Reis Bey
D ) Şair Evlenmesi 
E ) Sahra

 

 

A         

29

A )

B )

C )

D )

E )

 

 

30 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A ) Bozkurt Destanı- Uygurlar
B ) Şu Destanı- Saka Türkleri
C ) Göç Destanı- Uygurlar
D ) Ergenekon Destanı- Göktürkler
E ) Alp Er Tunga Destanı- Saka Türkleri

 

 

Aşağıdaki şairlerden hangisi yaşadığı dönem göz 
önüne alındığında diğerlerinden farklı bir 
dönemde yaşamıştır?

A ) Yunus Emre
B ) Dehhânî
C ) Hacı Bektaş-ı Veli
D ) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
E ) Ahmedî
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32 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A ) Çarh-nâme- Ahmet Fakîh
B ) Fîhi Mâ fîh- Mevlana
C ) Risâletü'n- Nushiyye- Yunus Emre
D ) Mantıku't-Tayr- Gülşehri
E ) Muhâkemetü'l-Lugateyn- Şeyhi

 

 

33 Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler, bilim 
ortamında edebiyat ortamına bir tür çeviridir. 
Edebiyat bilginlerin daha önce araştırıp 
bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey 
değildir. Edebiyat yazarı, coğrafya, fizik, sosyoloji, 
tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır. Belli 
sonuçları halk için yorumlamak, halka açmakla 
görevlidir bu tür edebiyat.
Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uygun 
eserler veren yazar kimdir?

A ) Ahmet Mithat Efendi
B ) Şinasi
C ) Şemsettin Sami
D ) Namık Kemal
E ) Sami Paşazade Sezai

 

 

34 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A ) Sanat alanındaki başarınızı herkes biliyor.
B ) Sınava İstanbul'da girmek istiyorum.
C ) Beni en çok sevindiren senin geldiğindir.
D ) Yeni aldığın elbiseyi çok beğendim.
E ) Eski dostlarıyla pek görüşmek istemedi.

 

 

A         

35

A )
B )
C )
D )
E )

 

 

Örnekteki gibi soyut şiirler yazan şairlerin 
oluşturduğu edebi topluluk aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) İkinci Yeniler
B ) Beş Hececiler
C ) Garipçiler
D ) Yedi Meşaleciler
E ) Servet-i Fünuncular

 

36 "Kırmızı bir at oluyor soluğum
Yüzümün yanmasından anlıyorum.
Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa 
Dörtnala sevmek, sevilmek gerek."
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Bu olayı anlatan kişi hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A ) Deneyimli bir kişidir.
B ) Kendini beğenmiş biridir.
C ) Edebiyatla ilgili biridir.
D ) Kırıcı olmamaya özen gösteren biridir.
E ) Ruhsal çözümlemeler yapabilen biridir.

 

37 Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinden bir 
genç, bazı karalamalarını, eleştirmem için verdi. 
Bir bunalım ürünü olan bu sayfalardan pek bir 
şey anlamadım. Bir gün yazdıklarını istedi ve nasıl 
bulduğumu sordu. Ne diyebilirdim? Biraz 
düşündükten sonra; "Benim bunalımlı 
günlerimde yazdıklarımdan daha güzel olmuş" 
dedim.

 

38 Aşağıda Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında roman ve hikayelerinde işlenilen 
konular verilmiştir. Bunlardan hangisi dönem 
edebiyatı konularının dışında kalır?

A ) Anadolu ve Anadolu halkı
B ) Maziyi özlemle anış
C ) Eskiye ve İstanbul'a karşı, yeni değerlerin ve 

Ankara'daki hayat

D ) Zaferle sonuçlanan mücadele ve vatanın 
kurtulması

E ) Mazisiyle hesaplaşma

 

 

A         

"Nasıl yazarsınız?" sorusunu yukarıdaki gibi 
yanıt veren yazar hangi akımın temsilcisidir?

A ) Sürrealizm 
B ) Natüralizm
C ) Realizm 
D ) Egzistansiyalizm
E ) Sembolizm

 

39 "Yazacağım romanın konusunu saptadıktan sonra 
zamanımın büyük bir bölümünü belge toplamakla 
geçiririm. Gerisi kolaydır. Bu belgelere dayanarak 
kafamdaki laboratuarda gerçek yaşama uygun 
deneyler hazırlarım, analizlere ve sentezlere 
giderim."

 

40 Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A ) Ahmet Mithat, romanlarını "halk için sanat" 
anlayışıyla yazmıştır.

B ) İkinci dönem Tanzimat edebiyatı sanatçıları "sanat 
sanat içindir" ilkesine bağlı kalmaya 
çalışmışlardır.

C ) Birinci dönem Tanzimat edebiyatı sanatçıları 
"toplum için sanat" görüşünü benimsemişlerdir.

D ) Bir edebi akıma bağlı ilk romanı Recaizade 
Mahmut Ekrem yazmıştır.

E ) Abdülhak Hamit, tiyatro eserlerini oynanmak için 
değil, okunmak için yazmıştır.
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A         

Yukarıda söz edilen eserin yazarı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Ahmet Yesevî
B ) Edip Ahmet
C ) Yusuf Has Hacip
D ) Kaşgârlı Mahmut
E ) Ali Şir Nevaî

 

41 "Divan-ı Lügati't-Türk adlı eseri, dilimizin ilk 
sözlüğü ve ilk dilbilgisi kitabı sayılır. Bu eser, 
Araplar'a Türkçe'yi öğretmek amacıyla 
yazılmıştır."

 

42 "…Hezeyanın ve saçmanın ifadesinde bile bilinci 
dışlamak olanaksızdır. Bu şiirler ve resimler 
bilinçaltının doğrudan dışavurumundan çok, 
tahmin yoluyla yapılmış taklitlerinde başka bir şey 
değildir."

A ) Realizm 
B ) Fütürizm
C ) Sürrealizm 
D ) Dadaizm
E ) Natüralizm

 

 

A         

Bu parçada Divan şiirinin özelliklerinden hangisi 
yoktur?

A ) Halktan kopuk olma
B ) Karmaşık söz sanatlarına başvurma
C ) Yalın, açık bir dil kullanmama
D ) Hece ölçüsünü kullanmama
E ) Tam ya da zengin uyak kullanma

 

43 Bir Karacaoğlan'ı, bir Yunus'u çok rahat anlarız 
da bir Bâkî bir Fuzûli için aynı şeyi söyleyemeyiz. 
Parmaklarımız, Köroğlu'nun şiirlerindeki heceye 
dayalı ölçüyü bulmamıza yeter; ama Nedim'in 
şiirlerinin ölçüsünü bulmak için Fars ve Arap 
edebiyatında dirsek çürütürüz. Dadaloğlu'nun 
dağlarda bile evimizdeymişçesine dolaşırız da 
Şeyh Galip'in şiirlerinde ne oturacak yer buluruz 
ne de bize selam verecek bir kimse… Halk 
ozanlarının bize biz kadar yakın söyleyişleriyle 
etkileniriz; ama Divan şiirinin söz oyunları 
arasında kayboluruz. Hangisi mi güzel? Güzel 
göreli olmasaydı Divan edebiyatı olur muydu?

 

44 "Kuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler 
arasında da kuşku da odur. İkisi de hep 
alacakaranlıkta uçar. Kuşkularımızı bastırmak, 
hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız; 
çünkü onlar kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı 
yitirmemize yol açar, işimizi alt üst edip her şeyi 
çığırından çıkarır."
Bu parçada anlatılmak isteneni bütünüyle içeren 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kuşku başarısızlığın ve mutsuzluğun kaynağıdır
B ) Kuşku doğru düşünmeyi engeller ve 

ilişkilerimizin bozulmasına neden olur

C ) İnsan, düşüncelerini denetlemesini bilmelidir
D ) Kuşkucu insan dostlarını yitirir, yalnız kalır
E ) Kuşkular da yarasalar gibi alacakaranlıkta ortaya 

çıkar

 

 

TÜRKÇE-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ(GOÖD.-MTÖD)
03/09/2007
09:30:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 9KHK B.İ.M.



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

A         

Aşağıdakilerden hangisi, bu paragrafın sonuç 
cümlesi olabilir?

A ) Kısacası, orta düzeydeki ilişkilerin beğenileri göz 
önüne alınarak genel konuların anlaşılır biçimde 
yazılması gerekir.

B ) Demek ki günümüzde yazılan yazılar genellikle 
yararsızdır.

C ) Yazar toplumun kültür düzeyini düşünmek ve 
yükseltmek zorundadır.

D ) İnsanları aynı kültür düzeyine getirmek zordur; 
yazar bunu sağlamalıdır.

E ) Her okuyucu anlasın diye yazacak olursak hiçbir 
şey yazamayacağız demektir.

 

45 "Yazma hüneri, kalemin ucuyla yazmak değildir. 
Söz ve yazı okuyuculara bir yarar sağlamalıdır. 
Gerçekten her okuyucu tüm yazılardan 
faydalanamaz. Bu bir kültür düzeyi sorunudur. 
Fakat genel konularda, hiç olmazsa orta 
düzeydeki okuru memnun edecek aydınlık, 
açıklık, akla uygunluk, düşündürücülük gibi 
beğenilir özellikler bulunmalıdır."

 

Bu örnek, aşağıdaki sanatlardan hangisine ait 
olabilir? 

A ) Açık istiare
B ) Benzetme
C ) Kinaye
D ) Kapalı istiare
E ) Mürsel mecaz

 

46 "Bir çok seneler geçti dönen yok seferinden"
Şair,  bu dizesinde ölümü, sefere çıkmaya 
benzetiyor.  Seferle ilgili olarak 'dönmek' kelimesi 
söylenmiş fakat ölümden bahsedilmemiştir.

 

A         

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A ) Pastoral şiir       
B ) Epik şiir          
C ) Didaktik şiir
D ) Dramatik şiir
E ) Lirik şiir

 

47 ".................. Türk Edebiyatında en çok kullanılan 
şiir türlerinden biri olmuş; Divan  edebiyatında 
(Fuzulî, Nedim vb.), Halk edebiyatında (Yunus 
Emre, Karacaoğlan vb.) ve Yeni edebiyatta 
(Yahya Kemal vb.) bu alanda büyük şairler 
yetişmiştir."

 

48

A )
B )
C )
D )
E )
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A         

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebiyat dönemi, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Beş Hececiler dönemi
B ) Servet-i Fünûn edebiyatı dönemi
C ) Tanzimat edebiyatı dönemi
D ) Millî edebiyat dönemi
E ) Yedi Meşaleciler dönemi

 

49 "Halka doğru gitmek isteyen aydının halkla 
anlaşma ve aradaki uçurumu doldurma çabası, 
ortaya ilk olarak dil sorununu çıkarmıştır. 
Böylece, Tanzimat'tan beri zaman zaman üzerinde 
durulup da bir türlü gerçekleştirilemeyen 
konuşma dilini yazı dili yapma davası bu devirde 
kesin olarak benimsenmiştir."

 

Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçada sözü 
edilen sanatçılardan birisi değildir?

A ) Ali Canib Yöntem
B ) Ahmet Haşim
C ) Refik Halit Karay
D ) Cenap Şahabettin
E ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

50 "........... Servet-i Fünûn Edebiyatına göre daha 
ileri bir görüş iddiasıyla ortaya çıkan bu 
sanatçılar, kuruluştan bir yıl sonra bir edebiyat 
akımı niteliğı kazanamadan dağılmışlar, ancak 
daha sonra bağımsız birer sanatçı olarak Türk 
edebiyatına değerli eserler vermişlerdir."
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