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TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte Türkçe ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyi-

niz.
DENEME
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1. Hikâyeye, dolayısıyla sanata sınır çizmek kör bir değnekle 

fikir ve duyuşları kalıplaştırarak dondurmaya, rüyaları bir 
çember içine almaya benzer.

Bu cümlede geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatın soyut bir yanının olduğu

B) Hikâyenin bir tek tanımının yapıldığı

C) Sanatın sınırlarının daha önce çizildiği

D) Sınırsız bir alanı olan öykünün belirli kalıplara hap-
sedildiği

E) Rüyaların bir kısmının insan hayatında daha belir-
leyici olduğu 

2. Edebiyatın günlük yaşamdan esinlenmesi başka şey, onu 
adım adım izlemesi, yapışık kardeşler gibi onu bıraka-
maması bambaşka bir şey. İlki edebiyata dinamizm ve 
hayat verirken ikincisi kapalı alanlara hapseder edebiyatı.

Parçada geçen “edebiyatın günlük yaşamdan esinlen-
mesi” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Eserin çıkış noktasının hayat olması

B) Edebiyatın hayat hakkında öğüt vermesi

C) Sanatçıların halkla barışık yaşaması

D) Edebiyatın güncel sıkıntıları gidermesi

E) Edebiyatın halkın isteğiyle şekillenmesi

3. (I) “Adım Sonbahar” dört  bölümden oluşmuş farklı bir şiir 
kitabı. (II) Birinci bölümde sanatçının gençlik yıllarının 
duyguları, hayalleri yer alıyor. (III) Diğer üç bölümde ise 
toplumsal olgulara, olaylara ait düşünceler şiirleştirilmiş. 
(IV) Özellikle son bölümdeki şiirlerde günümüz insanı-
nın hayat koşturmacası dizelerde kendisine yer bulmuş. 
(V) Ele alınan bu modern yaşam koşulları şiir ahengi 
içinde ustaca yansıtılmış.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi, sözü 
edilen şiir kitabının içeriğiyle ilgili değildir?

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

4. (I) Dostlarımın ısrarı üzerine, öykülerimden en güzel on 
bir tanesini yayımladım. (II) Elimde daha böyle ustaca 
yazılmış yüzlerce öykü var. (III) Kitap yayımlandığı zaman, 
bunları okuyanlar, bana bu öykülerin değerli olduğunu 
söylediler. (IV) Aslında öykülerimin güzel olduğunu ben 
daha yazarken biliyordum. (V) Şimdi onları okuyanların 
da benimle aynı görüşü paylaştığını görüyorum ve bu 
herkesin hoşuna gidecek bir durum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
yazarın kişisel görüşü yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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5. (I) Romanlarından çok öyküleriyle tanınmış olan Sabahattin 

Ali adına, ailesi tarafından 1980’li yılların başında kurul-
muş olan ödül kurumu ne yazık ki uzun ömürlü olamadı. 
(II) Seçici kurul üyelerinden biri olarak katılımcıların 
ürünlerini değerlendirme fırsatı bulduğum bu ödül, öykü 
dalının yanı sıra inceleme ve eleştiri dalında da özendirici 
olabilseydi belki bugün bu değerli yazarımızı bize yeni bir 
ışık altında gösterecek ilginç çalışmalar derlenebilecekti. 
(III) Kültür ve sanat alanlarında 80’li yıllarda başlayan 
ve giderek tırmanan vurdumduymazlık Türk edebiyat 
ortamından bu olanağı da esirgedi. (IV) Eserlerinin yeni-
den yayımlanması yeni bir okur kuşağı için Sabahattin 
Ali’nin yeniden keşfedilmesi olanağını yaratabilirse bu 
edebiyatımız için gerçek bir kazanç olacaktır. (V) Fakat 
günümüz okurlarının niteliklerini düşününce bu kazancın 
çok olmasını da beklememeliyiz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, sözü edilen yazarın edebî türlerde 
yapıtlar verdiğine değinilmiştir.

B) II. cümlede, var olan bir eksikliğin nedenlerine deği-
nilmiştir.

C) III. cümlede, görülen bir eksikliğin doğurduğu sonuç 
ortaya konmuştur.

D) IV. cümlede kanıtlanabilir bir yargı vardır.
E) V. cümlede, bir yakınma söz konusudur.

6. II. Meşrutiyet yıllarına kadar olan dönemde Servetifünun 
mektebine bağlı olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, bu tarih-
ten sonra Türkçülük düşüncesini benimser, bu dönemde 
kaleme aldığı hikâyelerden on sekizini “Çağlayanlar” adı 
altında kitaplaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak 
çıkarılır?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Servetifünun mektebinin 
en başarılı sanatçısıdır.

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Servetifünun dağıldığı için 
Millî Edebiyatçılara katılmıştır.

C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu en az on dokuz hikâye yaz-
mıştır.

D) “Çağlayanlar” adlı eserde bulunan hikâyeler, Türk-
çülüğü yansıtan ilk edebî ürünlerdir.

E) II. Meşrutiyet’ten sonra birçok Servetifünun sanatçı-
sı milliyetçilik düşüncesini benimsemiştir.

7. I. işleme sanatının bilinen ilk örnekleri

 II. keçeden yapılmış ve üzeri aplike

 III. olması bakımından oldukça önemli

 IV. olarak işlenmiş eyer örtüleri, Türk

 V. milattan önceye ait Pazırık kurganlarından çıkarılan

Yukarıdaki numaralanmış sözlerle kurallı ve anlamlı 
bir cümle oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?

A) V – II – IV – I – III

B) II – III – IV – I – V

C) III – I – IV – V – II

D) I – V – III – II – IV

E) IV – III – II – V – I

8. Video teknolojisi ---- Katot Işınlı Tüplerin (CRT) televiz-
yonda kullanım olanakları araştırılırken ---- ve uzun süre 
video ile televizyon terimleri aynı anlamda kullanıldı.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) ilk kez – geliştirildi

B) yine – belgelendi

C) ünlü – icat edildi

D) çok gizli – tespit edildi

E) bilmediğimiz – dikkat çekti
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9. (I) Okuma eylemi, gözlerin ve ses organlarının çeşitli 

hareketlerinden ve zihnin anlama ve kavrama çabasın-

dan oluşan karmaşık bir eylemdir. (II) İyi bir okuma, bu 

hareketlerin uyumlu olmasına bağlıdır. (III) Okumanın 

hemen  her derste önemli bir yeri olduğundan diğer 

derslerde de okuma çalışmaları yapılmalıdır. (IV) İyi 

okuyamayan ve okuduğunu anlamayan bir öğrencinin 

başarma şansı yoktur. (V) Bir matematik problemi, fizik 

kanunları, biyolojik çeşitlilik vs. hepsinin öğrenilmesi ve 

başarılması okumaya bağlıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, tanım yapılmıştır.

B) II. cümlede, yargı bir koşula bağlanmıştır.

C) III. cümlede, neden-sonuç ilişkisi vardır.

D) IV. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.

E) V. cümlede, örnekler sıralanmıştır.

10. Yaşar Kemal (I) denildiğinde akla özgün bir roman dili 

gelir (II) Okurunu hemen saran (III) güçlü (IV) çarpıcı bir 

dildir bu (V) gürül gürül akan bir Türkçedir.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine nok-

talama işareti konmaz?

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

11. Biricik oğlumun son maçta kaçırdığı penaltı ile takımı 
maçı kaybetmişti.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü türemesi

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi

D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünlü daralması

12. Neolitik Çağ’ın önemli yerleşim yerlerinden olan 

       I

 Göbekli Tepe, Şanlıurfa’daki Harran Ovası’nın bütününe 

      II        III

 hâkim bir yerdedir. 1995’de başlayan kazılarda 

                  IV

 dünyanın en büyük tapınma merkezi olduğunu ortaya 

           V

 koyan bulgulara rastlanmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım 
yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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13. (I) Vatan yahut Silistre, Namık Kemal’in 1872’de kaleme 

aldığı dört perdelik tiyatro yapıtıdır. (II) Namık Kemal’in 

ilk tiyatro yapıtı olan eser, Türk edebiyatında romantik 

tiyatronun ilk tipik örneklerindendir. (III) Yazarın en faz-

la eleştiriye ve tartışmaya maruz kalmış eseri budur. 

(IV) Ancak bu eser onun kişiliğinin sembolü olmuş ve 

adı ile birlikte anılmıştır. (V) Eserin ilk sahnelenmesinden 

sonra izleyicilerin başlattıkları olaylar yüzünden yazarın 

tutuklanarak Magosa’ya sürülmesini sağlamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde 

anlatım bozukluğu vardır?

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

14. Gözyaşından ipliklerle

 İnce ince ördüğüm tül

 Bir kefendir her emele

 Bırak bürünsün her gönül

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Zarf görevinde kullanılmış ikileme

B) Tamlayanı fiilimsi grubu olan sıfat tamlaması

C) Zamir

D) Emir kipiyle çekimlenmiş eylem 

E) Birleşik yapılı isim

15. Dün gece yatmak üzere iken

 Evin önünden biri geçti

 Ağız mızıkası çalarak

 Ve bana çocukluğumda 

 Akşamüzeri mangal yaktığımız

 Bahçe kapısını hatırlattı

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtili isim tamlaması

B) Belgisiz zamir

C) Türemiş yapılı kelimeler

D) Zaman zarfı

E) Kurallı birleşik sıfat

16. (I) Çevirmen de bir insandır. (II) Onun da bakış açısı 

vardır. (III) Bu bakış açısı, ister istemez çeviriye yan-

sır. (IV) Bu nedenle aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. 

(V) Fakat bu çevirilerden yalnızca bir tanesi iyidir.

Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A) I. isim cümlesidir.

B) II. cümle nesne ve yüklemden oluşmuştur.

C) III. cümlenin öznesi, sıfat almış isim tamlamasıdır.

D) IV. cümlenin yüklemi birleşik fiildir.

E) V. cümle kurallı ve basit yapılı bir cümledir.
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17. (I) Moğolistan’da, İskit Dönemi’nde yaşamış bir savaşçıya 

ait mumya bulundu. (II) Mumya, Altay Dağları’ndaki 2600 
metre yükseklikte kurgan türü bir mezarda ortaya çıktı. 
(III) Kurgan türü mezarların Altay Dağları’ndaki Pazırık 
kültürüne ait olduğu düşünülüyor. (IV) Bu kültürün izlerini, 
Moğolistan, Çin ve Rusya üçgenindeki Altay Dağları’nda 
yaygın olarak görmek mümkündür. (V) Birçok bilim insa-
nının bu bölgeye ilgi duyması bizi şaşırtmadı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle birleşik yapılı fiil cümlesidir.

B) II. cümlenin yüklemi edilgen çatılı bir eylemdir.

C) III. cümle iki ögelidir.

D) IV. cümle kurallı bir isim cümlesidir.

E) V. cümlenin öznesi isim-fiil öbeğidir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir 
olan belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Yeni aldığım gözlüğün camı kırılınca verdiğim 
paraya acıdım.

B) Okuldan gelen çocuğun neyi var diye sordun mu?

C) Okul biter bitmez evleneceği için derslerine sıkı ça-
lışıyordu.

D) “Kiminin parası, kiminin duası…” sözünü çok sevi-
yordu.

E) Değişen iklim koşulları canlıların yaşamını da tehdit 
etmeye başladı.

19. Eski bir kâğıt bezeme (süsleme) sanatı olan ebru, asıl 
olarak cilt sanatıdır. İlk defa nerede ve kim tarafından 
yapıldığı kesin olarak bilinmese de araştırmacıların genel 
kanaati, ilk olarak Türkistan coğrafyasında yapıldığıdır. 
Daha sonra İran’a ve oradan da Osmanlı coğrafyasına 
geldiği bilinmektedir. Osmanlı’da sanatsal açıdan kemale 
ermiş olan ebru, gerek kullanılan malzemeler gerekse 
teknik açıdan asıl kimliğini kazanmıştır. 1700’lü yıllarda 
İstanbul’da yaşamış olan Hatib Mehmet Efendi, ebru 
sanatında “hatib ebrusu” diye bilinen su yüzeyinde figüratif 
desenler oluşturmayı ilk olarak başaran kişidir.

Bu parçada ebru sanatının hangi özelliği üzerinde 
durulmuştur?

A) Ortaya çıkışı ve gelişimi
B) Günümüzdeki önemli temsilcileri
C) Türk süsleme sanatları içerisindeki yeri
D) Farklı toplumlardaki uygulanış teknikleri
E) Kullanılan malzemelerin nitelikleri

20. Onu tanıdığımda 14 yaşlarımdaydım. Lise eğitimimize 
yeni başlamıştık. Okulun ilk günü, ilk tanıştığım kişiydi. 
Okul saatlerinde birlikte zaman geçirirdik ama okuldan 
arta kalan zamanlarda bir inşaatta çalışır, okul harçlığını 
çıkarırdı. Derslerine çalışmaya az zaman ayırır bazen 
de hiç zaman ayıramazdı, doğrusu dersleri dinlemesi 
ona yetiyordu. Herhangi bir konu ya da ders onun için 
anlaşılmaz, zor ya da imkânsız değildi. Liseyi bitirince 
üniversite sınavında iyi bir dereceyle Türkiye’nin en say-
gın üniversitelerinden birini kazanıp gitti. O zamanlar da 
görüşmemiz kesilmemişti. Yine okula kendi parasıyla 
devam ediyordu, okul dışındaki zamanlarında ders veriyor; 
İngilizceden, Fransızcadan bilimsel makaleler, romanlar 
hatta şiirler çeviriyordu, yayınevlerine ücret karşılığında. 
Fizik okumuştu üniversitede. İyi dereceyle de bitirmişti 
okulunu ama üniversiteden sonra bilgisayar programcı-
lığı yapmaya başladı. Bugünlerde çok büyük bir şirketin 
sahibi ve bir vakfın başkanı. Eğitim gören çocuklara burs 
veriyorlar.

Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Zeki ve anlama kapasitesi yüksek olduğuna
B) Kendisini çok yönlü olarak geliştirdiğine
C) Birden çok yabancı dil bildiğine
D) Mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğuna
E) Ailesinin ekonomik durumunun kötü olduğuna
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21. Süslerden uzak, yalın ama yine de anlatının özünü yan-

sıtmaya çok elverişli görünen şiirli bir dille, kolay okunur 
bir “hikâye etme” ile kaleme alınmış olan bu eser, Türk 
anlatı edebiyatının küçük ve zarif bir mücevheri gibidir. 
İlk basımı 1943 yılında yapılmış olan bu kitabı, altmış 
yıl sonrasının okuruna sunarken dilinde ve anlatımında 
sadeleştirmeye gitmek gibi bir edebiyat barbarlığından 
kaçınan yayınevini; edebiyata, yazara ve okura saygısından 
ötürü kutlamak isterim. Genç okurların da Cumhuriyet 
Dönemi Edebiyatı’nın dil zenginliğini ve lezzetini taşıyan 
bu yapıtı “aslından” okumakla tadabileceklerinin bilincinde 
olmaları, dünden bugüne düşen ışığın kaynaklarına ilgi 
göstermeleri kendi kazançları olacaktır.

Bu parçada sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Okuyucuyu sıkmayan, akıcı bir anlatıma sahiptir.

B) Döneminin estetik anlayışını yansıtmaktadır.

C) Birden fazla baskısı yapılmıştır.

D) Özenli bir dille oluşturulmuştur.

E) Yazarının bireysel duygularını yansıtmaktadır.

22. Edebî bir eser, oluşturucusunun elinden biricik olarak 
çıkar. Tektir, eşsizdir. Bu eser, okura ulaştıktan sonra 
çoğalır; binlere, yüz binlere, milyonlara çıkar; aynı eser, 
aynı okurda bile her defasında yeni bir eser olarak yeniden 
oluşturulur.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılabilir?

A) Konusunu gerçek hayattan alan edebî eserler 
beğenilir.

B) Edebî eserlerin çok katmanlı bir anlam boyutu var-
dır.

C) Edebî eserler çevrilirken eserin aslı bozulur.

D) Sanatın temelinde güzellik duygusu vardır.

E) Edebî eserlerin en belirgin özelliği özgün bir üslubu 
olmasıdır.

23. (I) Her medeniyet bir yönüyle olgun ve üstün olabilirken 
bir yönüyle zayıf ve yardıma muhtaç olabilir. (II) Bunu 
doğal görerek her medeniyetin gurura kapılmadan kendi 
eksikliğini tamamlaması gerekir. (III) Avrupa medeniyeti 
kendi yapısında gördüğü eksiklikleri Doğu’dan almaktan 
çekinmemiştir. (IV) Zaten medeni unsur ve gerçekler şu 
veya bu milletin ürünü değil, bütün insanlığın birlikte duyuş 
ve çalışmasının ürünüdür. (V) Bu yüzden bir medeni-
yet zararlı çıkmamak için karşısındaki farklı medeniyeti 
küçük görmemeli, ondan yararlanma yolunu seçmelidir. 
(VI) Böylece kendi bünyesindeki eksiklikleri gidererek 
daha üstün bir medeniyet hâline gelebilir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

24. (I) Kimyon, tıbbi ve aromatik bitkilerden olup genellikle 
baharat ve ilaç sektöründe kullanılan kazık kök yapısına 
sahip bir bitkidir. (II) Orta Anadolu’da kıraç alanlarda 
arazinin nadasa bırakıldığı durumlarda nadas alanlarının 
azaltılması için ekimi yapılabilir. (III) Ortalama olgunlaş-
ma gün sayısı 120-130 gündür. (IV) Erken ilkbaharda 
(şubat sonu, mart ayı içinde) ekimi yapılarak temmuz 
ayında hasat olgunluğuna ulaşmaktadır. (V) Tohumları 
renk olarak kahverengiye yakın olup üzerinde sarımsı 
çizgileri vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerde kimyon ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) I. cümlede sanayinin hangi alanlarında kullanıldığı-
na

B) II. cümlede ekonomik değerine
C) III. cümlede yetişme süresine
D) IV. cümlede ekiminin ne zaman yapıldığına
E) V. cümlede tohumlarının görünüşüne
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25. I. Sonra arzımızı kuşatarak güneş ışığının yeryüzüne 

ulaşmasını engelledi.

 II. Onlar bir gök taşının dünyamıza çarpmış olabileceğini 
kabullendiler.

 III. 1980 yılında California Üniversitesinde Luis Alvarez ve 
arkadaşları dinozorların toptan yok oluşlarına dünya 
dışı bir sebep düşündüler.

 IV. Bu hipoteze göre böyle bir hadise neticesinde zemin-
den kalkan muazzam bir toz bulutu atmosferin yuka-
rılarına kadar çıktı.

 V. Bu durum yeryüzündeki bitki ve hayvanların hayatı 
üzerinde önemli değişiklere neden oldu.

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

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

26. I. Türk epik destan geleneği, kendi kendine yeterli bir 
bütünlüğe ve bağımsız varoluşa sahip bir evrendir.

 II. Manas Destanı ise bu Kutup Yıldızı’nı yeryüzüne ve 
bugüne bağlayan altın kazıktır.

 III. Bu evrenin axis mundisinin en üstteki parçası, tarihî 
derinlik gösteren Kutup Yıldızı veya bir bayrak yahut 
simge olan kısmı, Oğuz Kağan Destanı’dır.

 IV. Bu ikisinin dışında kalan, Türk epik destanlarının 
tamamı, içeriklerinde bulunan arkaik unsurlara göre 
bu altın kazık etrafına dolanarak bütüncül bir yeni 
anlam ve keyfiyet kazanırlar.

 V. Bu üst üste örtüşerek ve birbirini tamamlayarak kaza-
nılan felsefi anlam ve hayat tarzı keyfiyetinin adı Türk 
kültür ekolojisidir.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması 
için numaralanmış cümlelerin hangileri birbiriyle yer 
değiştirmelidir?

A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile V.

D) II. ile III. E) III. ile V.

27. I. Ozan’ın okula geldiği ilk günlerde kendisine okula 
alışması amacıyla yardımcı olan sınıf rehber öğretmeni 
yaptığı görüşmeler sonucunda Ozan’ın yaşantısını 
tanıma imkânı bulmuş ve onu yaşadığı olayın etkilerini 
atabilmesi için okul rehber öğretmenine yönlendirmiş.

 II. Ozan, yaşadığı deprem felaketi sonrası ailesi ile birlikte 
yaşadığı ortamdan ayrılmış ve yeni bir şehre taşınarak 
eğitimine burada devam etmeye başlamıştır.

 III. Okul rehber öğretmeni, Ozan ile çeşitli zaman dilim-
lerinde görüşmüş; ailesi ile irtibat kurarak davranışları 
hakkında bilgi edinmiştir.

 IV. Yaşadığı olayın etkisini üzerinden atabilmesine yönelik 
aileye ve sınıf rehber öğretmenine neler yapabile-
ceklerini anlatmıştır.

 V. Okul rehber öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve 
aile ekseninde yapılan çalışmalar neticesinde Ozan, 
yaşadığı olayın etkilerini üzerinden atmıştır.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturma-
sı için numaralanmış hangi cümleler birbiriyle yer 
değiştirmelidir?

A) I. ile II. B) II. ile III. C) I. ile IV.

D) II. ile V. E) III. ile V.

28. (I) Türk edebiyatı, Fuat Köprülü tarafından dil, din, coğraf-
ya ve kültür değişimleri dikkate alınarak üç ana döneme 
ayrılmıştır. (II) Yeni Türk edebiyatının oluşumu, edebiyatın 
kendi iç sorunlarının yanı sıra tarihsel, sosyal ve kültürel 
birçok etkenin karmaşık etkileşme sürecinde gerçekleş-
miştir. (III) Bu sürecin en belirgin özelliği Türk devlet ve 
toplumunun Batı’ya yönelişidir. (IV) Böylece bir yandan 
Batı uygarlık birikimini dilimize ve kültürümüze nakletmek 
ihtiyacı ortaya çıkmış, bir taraftan da artık yıpranmış olsa 
bile toplumsal bellekte güçlü bir yeri bulunan geçmiş 
ile ilişkiler bir sorun hâlini almıştır. (V) Bu süreç aynı 
zamanda Osmanlı Devleti’nin çöküşünün hızlandığı bir 
döneme denk geldiği için değişim ve bütünüyle yenileşme 
hareketleri sancılı bir nitelik almıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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29. Ne kadar acı da olsa bir şairin ölümü, gerçekten daha 

engin ve sonsuz bir yaşamaya geçiştir. Japon ozanı-
nın “bir yaz denizine” benzettiği ölüm, aslında Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “yekpare geniş bir an”, Oktay Rifat 
Horozcu’nun “birdenbire başlayan gökyüzü” dediği varlık 
duygusuna hiç de yabancı değildir. Yani ölüm yeniden 
ölmemek için doğmaktır aslında.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Alıntıya yer verilmiştir.

B) Somutlamadan yararlanılmıştır.

C) Tanımlama yapılmıştır.

D) Çoğullaştırmalardan yararlanılmıştır.

E) Devrik cümle kullanılmıştır.

30. Şiir duyguyla değil, sözcükle yazılır. Dil içinde dil yaratma 
sanatıdır dil. Dile hâkim olmayan bir kişi şair olamaz. 
Tanpınar “Dili herkes gibi kullanan değil, kendi gibi kul-
lanan kişi şairdir.” derken de bunu anlatmış oluyordu. 
Günümüz sanatçılarının bir bölümü şiirin sözcükle değil, 
ilhamla yazıldığını söyler. Şiiri ilhamla yazıp da kalıcı olan 
tek bir şair yoktur. Şiiri ilhamla değil, sözcükle yazan kişi 
bu yüzden daha şairdir, diğerlerinden.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden 
yararlanılmamıştır?

A) Tartışmacı anlatımdan

B) Karşılaştırmadan

C) Tanık göstermeden

D) Tanımlamadan

E) Örneklemeden

31. Rahat ve doğal bir söyleyişin meyvesi olan denemeler, 
aynı zamanda serbest düşünce tarzının da en zengin 
kaynağını oluştururlar ve öğretmekten daha çok, fikir 
vermek içindirler. Deneme yazarı başka hiçbir sistem 
veya öğretiye bağlı olmaksızın, hür ve serbest bir ortamda 
sadece kendi duygu ve düşüncelerini yansıtır ve kendisiyle 
konuşup dertleşir. Ama bunu yaparken başka insanlar 
adına da konuşmuş, onların ve hayatın değişik yönleri 
üzerine şöyle bir dokunup geçmiş olur.

Bu parçadan deneme yazarıyla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yazılarında kendi görüşlerini yansıttıklarına
B) Düşünsel alanda özgür bir tavır takındıklarına
C) Samimi bir anlatımı benimsediklerine
D) Hayatla ilgili konulara değindiklerine
E) Eserlerini halk için oluşturduklarına

32. Sanatta eleştirinin önemi ve görevi çok büyüktür. Eleştiri 
yanlışları gösterir, giderme fırsatı verir; doğruları ve iyileri 
de göstererek doğru yoldan yürüme cesareti verir. Ama 
eleştirinin kendine düşen bu görevi yapması yani güve-
nilir olması, esere bağlı kalınarak yapılmasına bağlıdır. 
Eleştiri, sanat eserinin kendini değil de yaratıcısını ele 
alırsa olumlu hiçbir sonuç doğurmaz. Elbette sanat ese-
rinin sahibi de konu alınabilir ama sanatçı hiçbir zaman 
yapıtının önüne geçmemelidir.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Eleştiri eserleri, yazar-eser ilişkisini belirleyebilme-
lidir.

B) Eleştiri, yapıtın sahibine değil, yapıta yönelirse iyi 
sonuçlar doğurur.

C) Her eleştiride övgü ve yergi bulunmaktadır.
D) Sanatın geleceğini eleştiri eserleri belirler.
E) Bir eleştirinin güvenilirliği yazarının görüşlerine bağ-

lıdır.
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33. Hakkında bilimsel ve epey düzenli bilgilere sahip oldu-

ğumuz insanın yaptığı felaketler üzerinde çalışmamız, 
yeryüzünün harap olmasını önlememize yetmeyecektir. 
İnsan cinsinin varlığının süreklliğini güvence altına almak 
ve doğayı felaketten kurtarmak için insanoğlu her şeyden 
önce davranışlarının doğal uyumu etkilediği gerçeğini 
algılamalı ve bundan sonra da ters etkisi olabilecek bütün 
eylemlerini titiz bir şekilde düzenlemelidir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanın yaptığı felaketleri önlemeye bilimsel çalış-
malar yeterli olacaktır.

B) İnsanın suçluluk gerçeğini algılamasıyla doğa fela-
ketlerinin önlenmesi mümkün olacaktır.

C) İnsan, olumsuz etkisinin olabileceği eylemlerini da-
ha titiz düzenlerse doğa felaketlerine neden olma-
yacaktır.

D) İnsanlığın yürüttüğü bilimsel çalışmalar yine insan-
lığın neden olduğu yeryüzü felaketlerini önleyeme-
yecektir.

E) İnsan varlığının sürekliliğini güvence altına almak 
için insanlarca yapılanların doğal uyumu etkilediği 
unutulmamalıdır.

34. Gönlünce seçtiğinden söz edemeyen, düşlediği renkleri 
kullanamayan, elindeki çamuru dilediği gibi biçimlendire-
meyen bir sanatçının aktarımı eksik kalır. Sanatta başarı, 
belli konulardan söz etmekle değil, sanatçının ----

Bu parça, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 
“sanatçının daima özgün olması gerektiği” vurgulanmış 
olur?

A) yapıtına istediği özü, yeni bir biçimde verebilmesiy-
le sağlanır.

B) birikimden yararlanarak oluşturduğu doğal anlatım-
la olur.

C) toplumsal yapıtlar üretmesiyle oluşur.
D) kendini dinamik tutmasıyla sağlanır.
E) kendi dünyasını yansıtan konuları işlemesiyle sağ-

lanır.

 

35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayı-

nız.

 Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında 
yazılmış bir romandır. Türk edebiyatının en çok sevilen 
klasik eserleri arasında yer alır. Ağırlıklı olarak Anadolu’da 
geçen ve arka planda Osmanlı’nın son yıllarını sade bir 
dille anlatan bir romandır. Kitabın son kısmı hariç -ki bu 
bölüm dışarıdan bir gözlemcinin anlattıklarıdır- romanın 
ana kahramanı Feride’nin hatıra defteri şeklinde yazılmıştır. 
Eser, Cumhuriyet öncesi ve sonrası ilk yıllarının sosyal 
hayatını ele alması bakımından da önem taşımaktadır.  
Romanın final yılları Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gel-
mesine rağmen roman, savaş döneminin yansımalarını 
özellikle es geçen bir tutumla yazılmıştır.

35. Bu parçada “Çalıkuşu” romanıyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hangi döneme ışık tuttuğuna

B) Kim tarafından, ne zaman yazıldığına

C) Ana kahramanının kim olduğuna

D) Anı şeklinde yazıldığına

E) Okurlar tarafından neden çok sevildiğine

36. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Öznel yargılı cümle

B) Nesnel yargılı cümle

C) Üslupla ilgili bilgi

D) İçerik cümlesi

E) Amaç-sonuç ilişkisi
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37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-

layınız.

 Batılı insan tipi ile Doğulu insan tipi birbirinden çok 
farklı niteliklere sahiptir. Doğu’da insan başak gibidir. 
Doldukça, olgunlaştıkça ağırlaşır, başını önüne eğer 
ve hasat edilmeyi bekler. Çünkü o bütün geçen süre 
içerisinde kendine aldıklarını aslında başkalarına daha 
kusursuz vermek için toplamıştır. Onun varlık nedeni kendi 
dışındaki insanlara faydalı olabilmektir. Batılı insan ise 
her şeyi kendi için toplar, öğrendikçe, yetiştikçe başını 
yukarı kaldırır, alttaki insanları görmez, onları görse bile 
ezer, çiğner, onları daha yukarılara çıkmak için ayağının 
altına taş, basamak olarak görür. Ne kadar çok insanın 
sırtına basarsa kendisi o kadar yükselir. İşte Türk eğitim 
sisteminin sorması gereken asıl soru buradadır: Hangi 
insan modelini yetiştirmeliyiz?

37. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Mecazlardan yararlanılmıştır.
B) Karşılaştırma yapılmıştır.
C) İkileme kullanılmıştır.
D) Öznellik ağır basmaktadır.
E) Benzetme vardır. 

38. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Doğulu 
insan tipinin özelliklerinden biri olamaz?

A) Yardımseverlik
B) Cömertlik
C) Tevazu sahibi olmak
D) Fedakârlık
E) Bencillik

 

39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-

layınız.

 Başka ülkelerde nasıldır bilmiyorum ama bizde yeni olmak 
iddiası ile ortaya çıkan her hareketin eskiyi kötülemesi, 
var gücüyle ona yüklenmesi çoğunlukla mübah sayılır. 
Herhâlde en kötü taraflarımızdan birisi de budur. Hâlbuki 
her yeni güzel ve mutlaka kabul edilir olmayacağı gibi, 
eskinin üzerine, sadece eski olduğu için tamamıyla perde 
çekmek de doğru değildir. Hele kültür, sanat ve edebi-
yat hareketleri söz konusu olunca bu büsbütün tehlikeli 
sonuçlar doğurabilir. Çünkü bunlarda gelenek esastır. 
Zamanın ilerlemesi, devirlerin değişmesi bunların özünde, 
asıl dokusunda bir değişme meydana getirmez. İçinde 
meydana geldikleri cemiyetin kazandığı yeni değerlere, 
yeni anlayışlara göre bunlar sade yeni renklere bürü-
nürler, yeni birtakım elbiseler giyerler. Ama millî olmak, 
millî vicdanın sesi olmak vasıflarını hiçbir zaman kay-
betmezler. Bu itibarla sanatta gelenek esastır. Her sanat 
hareketi kendi geleneği içinde gelişip ilerler. Geleneğe 
dayanmayan sanat ve edebiyat hareketleri köksüzdür, 
dayanaksızdır ve elbette kısa ömürlüdür.

39. Bu parçada yazarın yakındığı asıl durum aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ülkemizle diğer ülkelerin kıyaslanması
B) Edebiyata ve sanata önem verilmemesi
C) Geçmişimizin bilinçsizce kötülenmesi
D) Geleneksel sanatlarımızın unutulması
E) Kendimizi yeterince eleştirmememiz

40. Bu parçaya göre bir edebî eserin uzun ömürlü olması 
neye bağlıdır?

A) Geleneğe dayanmasına
B) Eskiyi kötülemesine
C) Yeni bir şeyler getirmesine
D) Millî kültürden uzaklaşmasına
E) Konusunu içinden çıktığı toplumdan almasına

TÜRK ÇE TES Tİ BİT Tİ.

SOS YAL Bİ LİM LER TES Tİ NE GE Çİ NİZ.
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