1.

5.

Yıllar var, ben onu hiç unutmadım
O beni sorar mı, hatırlar mı ki?
Büsbütün silinip gitti sanki adım
Gönlünün vefası bu mudur ki?

gerçekten yararlı olup olmadığını enine boyuna tartı
yorlar. Yerli yazarların yapıtlarını yayımlamamayı övünç
sebebi bellemiş yayıncıların da devri kapanıyor artık.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgeç

B) Bağlaç
D) Önad

2.

Yerini ciddi anlamda uzmanlaşmış, işini titizlikle yapan
ve en üst seviyede yazarlarla çalışan yayınevleri alı

C) Belirteç

yor.

E) Eylem

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
söylenmiş olabilir?
A) Yayınevlerinin yazarın, yazınsal kimliği üzerinde ne

Ay geçti, yıl döndü, unuttu beni
1
il
Üstüne adını yazdığım ağaç

ili

gibi etkileri olduğunu düşünüyorsunuz?
B) Sizce, bazı yazınsal türler niçin ilgi görmemeye baş
ladı yazınımızda?

iV

Açtın derdimi kanattın yüreğimi
V

C) Günümüzün okurlarını ve yayıncılığını nasıl değer
lendiriyorsunuz?
D) Bir yayıncı olarak, günümüzde yayıncıların ayakta

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisin
de ünsüz yumuşaması vardır?
A)I.

3.

B) il.

C)III.

Günümüzde insanlar bilinçleniyor, bir kitabı alırken bir
kaç kez düşünüyorlar artık. Bu kitabın kendileri için

D) iV.

kalmasını çok mu zor görüyorsunuz?
E) Sanatsal nitelikten yoksun yapıtların artık okunma
masını neye bağlıyorsunuz?

E) V.

Bu sanatçımızın en önemli yanı, çalışmalarında siste
matik olması ve yapıtlarında gereksiz bilgilere yer ve
rilmemesidir.

6.

Sanatçı, edebiyatımızda eleştiri denilince akla ilk gelen
kişilerdendir. Yaşamını eleştiriye, özellikle de roman ve

_Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı
dakilerden hangisidir?

hikaye eleştirisine adamıştır. Yılların verdiği birikim ve
deneyimle kendine has bir anlatım yolu bulan eleştir
men, eleştirilerini bir yazı dizisi halinde yayımlamıştır.

A) Özne eksikliği
B) Sözdizimi yanlışlığı

Kitap okuma notları gibi değildir bu yazılar. Bir edebi

C) Özne-yüklem uyuşmazlığı

metnin, uzman titizliğiyle irdelenmesidir. Bu yazılarında

D) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması

eleştirmen objektifliğini elden bırakmaz. Bugün adın

E) Çatı uyuşmazlığı

dan söz ediliyorsa biraz da bundandır.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşa
ğıdakilerden hangisine değinilmemistir?
4.

Amasya Valiliği'nin geçtiğimiz yıl turizmi geliştirmek için
kentte yaptığı çalışmalar başarılı olmuş.

A) Eleştirilerini tarafsız bir tutumla kaleme aldığına
B) Eleştiri yazılarında genç sanatçılara yol gösterdiği
ne

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sı
rasıyla verilmiştir?

C) Edebiyatımızın en çok tanınan eleştirmenlerinden
biri olduğuna

A) Özne yüklem
B) Özne - zarf tümleci - yüklem
C) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem

D) Eleştirilerini daha çok belirli türler üzerine yoğun
laştırdığına

D) Zarf tümleci - özne - yüklem

E) Eleştirilerinde farklı bir çizgiyi yakaladığına

E) Zarf tümleci - nesne - yüklem
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7.

1940'1ara gelirken, hece şiirinin baskısından ve mev

9.

cut şiir beğenisinden yakınan üç genç şair, yeni bir şiir

En başarılı yaşam öykülerinin, yakından tanıdıkları

11.

gisi, ayraç içindeki özellikle uyusmamaktadır?

akımı başlatmıştır. 1941'de yayımladıkları "Garip" adlı
kitapta küçük insana yönelerek onların yaşama sevin

caları var. Anlatılan kişiyi tanımak, hele o kişinin yakını

A) Sanatçının öykülerini okurken adeta yaşamdan ke

cini şiire getirmeye çalışmışlardır. Edebi sanatlara, öl

olmak, o kişinin yaşamındaki olaylarda taraf tutmaya

sitler görüyorsunuz, öykülerin dokusundaki kıpır

çü ve uyağa, süslü söyleyişlere karşı çıkmışlardır. Şii

yol açar. Dahası, yaşam öyküsünü anlatacağınız kişi

kıpır anlatım hemen göze çarpıyor. (canlılık)

rin, hayatını emeğiyle kazananların ha,kkı olduğunu

nin bazı davranışlarına öfkelenmiş, bazı başarılarını kıs

savunmuşlardır. Bu keskin görüşlerle şiir kolaylaşmış

kanmış olabilirsiniz ya da aranızda bir türlü unutamadı

ve şiir anlayışı değişivermiştir. Kısa sürede de yaygın

ğınız bir kırgınlık yaşanmış olabilir.

herhangi bir ayrıntıyı, öykülerine gelişigüzel bir bi

yararlanması, okurun ilgisini çekmesini sağlar.

D) Sanatçının, okurları zorlamayan üslubu, günlük ko
nuşma dilini kullanması, öykülerinin belirgin özel

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangileri an

liklerindendir. (yalınlık)

C) Tanıdıkların yaşamöyküsünü yansız bir tutumla an
latmanın zor olduğu

lamca birbirine en yakındır?

E) Sanatçının, okurların belleğinden kolay kolay silin
A)

meyecek çarpıcı yaşantıları anlatması, öykülerinin

D) Her yaşamöyküsünün, gerçekleri yansıtmadığı

çekiciliğini artırıyor. (etkileyicilik)

E) Başarılı bir yaşamöyküsü yazmanın zaman aldığı

E) Şiiri bir sanat olarak görmedikleri

V. Romancının hem düş gücünden hem gerçeklerden

çimde serpiştirmiyor. (farklılık)

B) Yaşamöyküsü yazarken objektif olmak gerektiği

D) Şiirde köklü değişiklikler yaptıkları

iV. Romancılar, öyle dil ustalarıdır ki onların söz işçiliğini romanlarının bütün satırlarında görebilirsiniz.

C) Sanatçı, öğrendiği bir bilgiyi ya da gözlemlediği

A) Yaşamöyküsü yazmanın güç bir iş olduğu

C) Etkilerinin günümüze dek sürdüğü

ilginç gelir.

okur kitlesi kazandırmış. (evrensellik)

Bu parçaya göre, Garipçilerle ilgili olarak aşağıda

B) Şiir anlayışlarının kabul gördüğü

111. Yaşamdan yakalanan kareler, düşsel öğelerle
süslenerek romanlarda yer aldığında okura daha

kimi özelliklerini anlatması, yazara sınırlar ötesi bir

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler

A) Sıradan insanları şiire taşıdıkları

il. Bir romanda, gerçek yaşamdan kesitler bulunabileceği gibi, kurgusal olaylar da bulunabilir.

8) Öykülerinde, ön yargılardan uzak, insanların ortak

den hangisidir?
kilerden hangisi söylenemez?

1. Romancı; okuru, romana yaşamdan aktardıklarına inandırdığı kadar, düş gücüyle eklediklerine de
inandırmalıdır.

laşan ve yeni bir yazma tarzını hazırlayan bu şiir anla
yışı bugün bile devam etmektedir.

13.

Bir öykücüyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan han

kimseleri anlatan yazarların yazdığı yaşam öyküleri ol
duğu söyleniyor. Ama bu durumun da birtakım sakın

ı. ve il.

B) 1. ve ili.
D) 111. ve V.

C) il. ve iV.
E) iV. ve V.

DDDDDFFF

8.

1 o.

Yazı yazmak fotoğraf çekmeye değil, resim yapmaya
benzer. Fotoğrafta deklanşöre basar, karşınızdaki gö
rüntüyü kaydedersiniz. Resim yapmak ise -. Bu yüz
den yazı yazmak, aslında yanlış bir ifadedir. Doğrusu,
yazıyı üretmektir. Çünkü yazar, tıpkı ressam gibi her
kesçe bilinen konu ve malzemeden, "var olmayan" bir
yapıtı ortaya çıkaran kişidir.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Eşsiz bir coğrafyayı sarmalayan masmavi deniz... Yeşi

12.

(1) Yazarın postmodern anlayışla yazdığı bu öykülerde,

14.

devrik cümleler çokça yer alıyor. (il) Ayrıca öykülerin

farklı tutumlar takındığını görüyoruz. Kimi, fotoğrafcı

ağaçları... Adını bu ağaçlardan alan Zeytinliada selam

dokusunda gerçeklikle düşsellik iç içe geçiyor. (111) Ger

olmayı tercih ederken kimi de ressam olmayı önem

duruyor bizlere. Daha o zaman anlaşılıyor dönüşün

çeğin sınırı nerede bitiyor, düşsellik nerede başlıyor,

semiş ve öyle tanınmıştır.

buruk olacağı. Mis kokan meyve bahçeleri, uzun sahil

kestirmek zor. (iV) Öykülerde çocukluk yıllarında oku

leri ve ılık rüzgarlarıyla bir tabloyu andırıyor. Kimilerinin

nanlara, bunların oluşturduğu düşsel ortamlara gön

Bu parçada altı çizili sözlerin yerine, aşağıdaki

"çocukluğumun Bodrum'u" olarak adlandırdıkları bu

dermeler de var. (V) Öykülerdeki bu göndermeler saye

lerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilirse

belde şimdilerde tekrar eski popülerliğine kavuşuyor.

sinde yazar, okuru sürekli zinde tutabiliyor.

parçanın anlamı değismez?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak

A) hayalci olmayı - gerçekçi olmayı

den hangisi söylenemez?

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır?

A) Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur.

B) ayrıntılı biçimde anlatmayı - ana hatlarıyla değin
meyi

A) 1. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.

B) Eksiltili cümleler kullanılmıştır.

B) il. cümlede, bir değerlendirme vardır.

C) yaşananları değiştirmeyi - yaşananları olduğu gibi

C) Anlatıcının duygusal etkilenmesi yansıtılmıştır.

C) 111. cümlede, bir yorumda bulunulmuştur.

D) Söz sanatlarına yer verilmiştir.

D) iV. cümlede, bir saptama yapılmıştır.

E) Nitelik bildiren sözcükler kullanılmıştır.

E) V. cümlede, yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

A) o görüntüyü kendi bakış açınızla yeniden şekillendirmeniz demektir
B) fotoğraf çekmeye göre daha çok deneyim ister
C) yoğun ve titiz bir çalışmayla gerçekleşir ancak
D) yeteneğin yanında önemli bir birikim de gerektirir
E) düş gücünden çok, gerçeklere bağhkalmaktır
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Romancıların, yaşamı yapıta aktarma konusunda

lin en güzel tonlarını barındıran uçsuz bucaksız zeytin
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vermeyi
D) olduğu gibi anlatmayı - kendinden bir şeyler kata
rak anlatmayı
E) teknolojiden yararlanmayı doğallığı öne çıkarmayı
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1
15.

Ülkemizin .§D..QQk turist çeken bölgelerinden biri olan
1
Nevsehir yöresinde bulunan ve 25 Kasım 1986'da koili
11
ruma altına alınan Göreme milli parkı, dünyaca ünlü
iV
peribacalarının yer aldığı önemli bir turizm merkezidir.
V

18.

B)il.

C)III.

D)iV.

20.

nan Didim... Burası, pek de öyle yalnızca doğaseverle111
rin ya da mitoloji tutkunlarının uğrak yeri değil. Her yö
lV
nüyle insanı kucaklayan, ona yaşama sevinci veren bir
V
yer burası.

E)V.

22.

Hem hece (1) hem de aruz vezniyle şiirler yazan Bay

(1)Bugünkü Türk şiiri için kullanılan "1980 sonrası" ni
telemesi, herkesin kabul etmesi gereken bir yargıdır.

burtlu Zihni (il) gördüğü medrese eğitiminin etkisiyle

dini güneşe ve masmavi denize... Karşımızda bünye
li
sinde barındırdığı güzellikleri hiç sakınmadan bize su-

Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıstır?
A)I.

Uzun ve yorucu bir kışın ardından bahar, kendini yaza
1
bırakıyor. Yalnızca bahar değil, insan da bırakıyor ken-

divan şairi olmaya özendiyse de bu alanda pek başa

(il)Doksan yıllık, görkemli sayılabilecek bir geçmişe

rılı olamamıştır. Aruzla yazdığı şiirler (ili) ölümünden

sahip olan Türk şiirini, 1980'e kadar, çeşitli dönemlere

sonra oğlu tarafından "Divan-ı Zihni" adıyla yayımlan

ayırmak kolay olmuştur. (ili)1980'den sonra ise, şair

mıştır. Asıl ününü hece ile yazdığı koşma (iV)semai ve

ler bir akım etrafında toplanmamıştır. (iV)Ancak bu

destanlarla elde etmiştir. Özellikle, 1828 Osmanlı - Rus

dönem şairlerinin bağımsız olmalarından dolayı, Türk

Savaşı sırasında Bayburt'un gördüğü zararı duygusal

şiirinin çıkmaza sürüklendiği düşüncesine katılmıyo

bir dille

rum.

M anlattığı ağıtıyla büyük ün kazanmıştır.

M Şiirimizin bu ürünlerle kendine, akacağı yeni

yataklar bulacağını düşünüyorum.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde

virgül (,) getirilemez?

yorum söz konusu değildir?
A) 1. ve ili.

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerin
den hangisi yanlıs kullanılmıştır?

16.

A) 1.

(1) Sanatçı, ilginç bir konuyu bu romanda ustaca işle

B)il.

C)ili.

B) 1. ve V.

D)111. ve iV.
D)iV.

C) il. ve ili.
C)ili.

B)il.

A)I.

E)iV. ve V.

E)V.

D)iV.

E) V.

miş. (il) Hareketli bir olayın heyecan verici akışından
yararlanmamış. (ili)Daha çok, kahramanların psikolo
jik durumları üzerinde derinlemesine durmuş. (iV) Bu
nu başarabilmek için, çok uzun diyaloglara ve iç ko
nuşmalara yer vermiş.

M

Bu yüzden roman, psikolo

jik romanlardan hoşlanan dar bir kitlenin dışındaki
okurların ilgisini çekemeyecek gibi görünüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir ön yargı söz konusudur?
A) 1.

B)il.

C)ili.

19.

D) iV.

(1) Nil, yüzyıllardır insanlarca gizem dolu, olağanüstü
bir ırmak olarak algılanmıştır. (il) Pek çok ırmağın ter

E)V.

sine o, güneyden kuzeye doğru akmaktadır. (ili) Eski
Mısırlılar ve Yunanlılar, Nil'in aylarca ya.ğmur yağmadı
ğı halde neden yaz sonunda taştığını bir türlü çözeme
mişlerdir. (iV)Nil'in kaynağını bulabilmek ve ırmak akı
şının gizini çözebilmek için birçok araştırma yapılmış

17.

tır.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber düğünler de başlar
1
Sarıkamış'ta. Tanıdık herkes davetlidir düğüne. Öyle
il
bir gecede bitmez eğlenceler. Bazen iki gece bazen
111
üç gece sürüp gider. Sarıkamış köylerinde yasam,
V
N
geçmiş zamanın tadında devam eder.

ria Gölü olduğu, araştırmalarla ortaya konmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır?
A) 1. cümle, içinde birleşik sözcükler olan yapıca bir
leşik bir cümledir.

D)ili. ve iV.
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B)il. ve ili.

23.

(1) Her yıl sonbaharın gelişini yeni bir öykü kitabıyla

mıştır.

yeni bir kitapla okurlarının karşısına çıktı. (il)Yalnız ya

kitap başta film senaryosu olarak yazılmış bir metin

şayan bir bireyin doğanın güzellikleri karşısındaki his

aslında. (ili) Sinema ve televizyon macerası yarıda

lenmeleri var bu şiirlerde. (ili)Sanatçının diğer şiirlerin

kalan bu yapıt, tertemiz bir aşk hikayesini anlatıyor.

deki tadı bu yapıtında bulmakta güçlük çekiyorsunuz.

(iV) Sinema ve televizyon düşünülerek yazılan öykü

(iV)Sanatçımızın bir bütün olarak şiirimizin özel tari

ve romanlarda daha çok aşk konusuna yer veriliyor.

hinde bir yeri var, ama şiirler tek tek okununca o etkiyi

yor. (VI)Çünkü izleyicilerin büyük bir kısmı, hala, acık

irleri anlamayı da güçleştiriyor.

M Bu, izleyicinin ilgisini daha çok çekmek için yapılı

yapamıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci pa

düşüncenin olumlu ya da olumsuz olduğu açıkça

ragraf hangi cümleyle başlar?

belirtilmemistir?

A) il.

B)ili.

C)iV.

D)V.

A) 1. ve il.

E)VI.

D) iV. cümlede belirtili ad takımı kullanılmıştır.
E) V. cümlede birden çok özel isim vardır.
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B) 1. ve iV.
D)il. ve iV.

dan geçişli bir fiildir.

E)iV. ve V.

M Ayrıca kullandığı imgeli ve kapalı dil, şi

lı aşk hikayelerini izlemeyi tercih ediyor.

C) ili. cümlenin yüklemi yapıca basit, çatısı bakımın

C)ili. ve V.

(1)Sanatçımız, geçen hafta duygusal şiirlerden oluşan

haber veren yazarın son kitabı okurla buluştu. (il)Bu

B) il. cümlede "o" sözcüğü işaret adılı olarak kullanıl

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri
eylemsi değildir?
A)1. ve il.

M Sonunda, Nil'in kaynağının Uganda'daki Victo

21.
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C)il. ve ili.
E)ili. ve V.

