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TÜRKÇE TESTİ

1

Bu testte 40 soru vardır.

1. Oyun, insanlık tarihi boyunca sadece çocukların değil, her

3. Şiirle yoğrulan bir yaşamı olduğu hâlde okurlarına salt altı
I

yaş grubunun yaşamı renklendirmek, yeniden ve farklı
şekilde --I-- için ürettiği bir kültürdür. Oyun tam olarak bir
--II--  değil, tam aksine yaşamın kendisidir. İnsanlık tarihinin
her aşamasında doğrudan ya da dolaylı olarak --III-- oyunu
arkeolojik anlamda yaşamın diğer ögelerinden ayırmak
zordur. Bu yüzden oyunun din, sanat, felsefe, siyaset gibi
birçok alanla --IV-- bir yönü vardır. Biz de “Neden oyun
oynarız?” sorusundan yola çıkarak oyun ve oyuncakların
--V-- hikâyesini arkeolojik ögelerle buluşturmak için yola
çıktık.

R

I

şiir kitabı armağan eder Cemal Süreya. Söylencelerden
destanlara, kutsal kitaplardan halk şiirine, klasik Türk
şiirinden Fransız şiirine birçok kaynağı susuzlukla içer
II
âdeta. Bu kaynakların sularına şaşırtan kurgu ustalığını
III

LA

katar. Hiç acele etmeden dize duvarlarını imgelerle örer.
IV
Sonunda kendi karakterini taşıyan şiir damarını bulur.
V

A) I. - anlamlandırmak

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı
bir söyleyiş yoktur?

N

Bu parçadaki numaralanmış yerlere getirilecek söz aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

B) II. - düşsellik

E) V. - çağlar boyu süren

2. Türk şiirinin, özellikle de İkinci Yeni şiir hareketinin bir

N

IT

başka duruş sergileyen şairlerinden Ece Ayhan’ın 19561958 yılları arasında kaleme aldığı öyküler, derlenerek
yayımlandı. Yazıldığı dönemde çeşitli dergilerde çıkan ve
sayfalar arasında yıllardır sessizce bekleyen bu öyküler, İyi
Bir Güneş adıyla okurla buluştu. Toplam yedi öykünün yer
aldığı kitap, bir anlamda şairin kişisel yazın tarihine dönüş
imkânı sağlıyor. Öykülerde yürek patlamıyor ama onu,
yüzeyin hemen altında bütün yoğunluğuyla sezinliyoruz.
Öykülerde karşılaştığımız her dünya, yeni karakterlerin
yaratımı olarak arzıendam ediyor ve yer yer eksik bırakan
yapısıyla anlamın boyutları arasında gezinmeye başlıyoruz.
Bir karanlığın ya da gölgenin kıyısında duruyoruz öyküler
arasında dolaşırken. Onların anlattığı, yaşadığı, uzaktan
seyrettiği her şeye bir köşeden uzanmaya çalışıyoruz.

Yanıt Yayınları

D) IV. - çelişen

A) I

B) II

YA
YI

C) III. - karşımıza çıkan

C) III

D) IV

E) V

4. (I) Çocukluk ve gençlik yıllarımda, İstanbul’da pek çok evde
ve dükkânda bir kanarya kafesi ya da akvaryum vardı. (II)
Ancak televizyon yayınlarının başlaması ve yaygınlaşmasıyla bunlar ortadan kalktı hatta bu hayvanlarla olan ilişkimizin, gözlerimizi oyalama isteğinden daha derin olmadığını
bize bu yeni durum öğretmişti. (III) Böyle bir dönemin
sonunda evlenmiş, biraz paraya da ihtiyaç duyduğum
için bu dönemlerde ilk romanımı kaleme almıştım. (IV)
Romanımı beğenen bir yönetmenin teşvikiyle senaryo da
yazmaya başlamıştım. (V) Film çekilmeden yarıda kalınca
bir daha bu alanda kalem oynatmadım.

YA

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede İstanbul’da yaşayan insanların belirli bir
dönemdeki alışkanlıklarından söz edilmiştir.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

B) II. cümlede insanların sosyal alışkanlıklarındaki değişimin nedenleri açıklanmıştır.

A) Sıra dışı özellikler taşıma

C) III. cümlede sanatçının romancılığa nasıl adım attığı
anlatılmıştır.

B) Varlığından haberdar olmama

D) IV. cümlede sanatçının ilk romanının bir filme uyarlandığından söz edilmiştir.

C) Bireysel yaşantıdan beslenme
D) Duyguları belirgin şekilde aktarmama

E) V. cümlede sanatçının senaryo yazarlığını bırakmasının
nedeni verilmiştir.

E) Yoruma açık bir anlatım barındırma
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yan-

5. • Napoli’nin Sırrı, şehrin güzelliğini gözler önüne seren,

lışlık yapılmıştır?

bu güzelliği sanat tarihiyle harmanlayan bir hikâyeye
dayanıyor.

A) Bilim ve teknikteki hızlı ilerlemeler / insanı/ gelecekle
ilgili tahminler yapmada / zorluyor.

• Bu, estetik kaygısı yüksek, müzik detaylarıyla yürekten
kavrayan, şiirsel diliyle dikkat çeken ve aşkın odak
noktası olduğu bir film.

B) Bu öyküde / bulunduğu ortamı üretkenliğiyle, temizliğiyle güzelleştiren bir Anadolu insanı / çok güzel /
anlatılıyor.

I

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

R

C) Deve güreşleri / ülkemizde / yapılagelen en eski etkinliklerden biridir.

A) Napoli’nin Sırrı, kentin güzelliklerini tarihiyle birlikte
anlatsa da estetik sunumuyla, müzik ayrıntılarıyla,
şiirsel diliyle aşk konusuna odaklanıyor.

LA

D) Gerçek bir sanatçının düşünceleri, inançları, sanat
görüşü / birbirine / sıkı sıkıya / bağlıdır.
E) Onun bulunduğu her yerde / çiçekler, ağaçlar, insan
elinin doğaya dokunuşu / vardır.

B) Çekildiği şehrin güzelliklerini yansıtan, bu güzellikleri
sanat tarihiyle harmanlayan bir hikâyeyi anlatan Napoli’nin Sırrı, estetik boyutuyla, müzik detaylarıyla,
şiirsel diliyle dikkat çekiyor.

YA
YI

N

C) Napoli’nin Sırrı, sanat tarihinde özel bir yeri olan
bir kentin güzelliklerini sentezleyerek yüksek estetik
kaygılarla, etkileyici müzik detaylarıyla ve şiirsel dille
hazırlanmış bir film.

E) Estetik kaygısı üst düzeyde olan, şiirsel anlatımıyla öne
çıkan, müzik ayrıntılarıyla etkileyici, aşk konusuna yoğunlaşan Napoli’nin Sırrı adlı film, kentin güzellikleriyle
sanat tarihini sentezleyen bir özellik taşıyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir isim tamlaması
belirtisiz nesne görevindedir?

Yanıt Yayınları

D) Napoli’nin Sırrı, aşk temasını bir şehrin sanat tarihi
içindeki güzellikleri içinde müzik detaylarıyla, şiirsel
bir dille ve estetik bir kaygıyla yansıtıyor.

A) Usta öykücü, edebiyat dünyasındaki bu başarısını çok
çalışmasına borçludur.
B) Eleştirinin amacı, bir eseri gökyüzüne çıkarmak ya da
yerin dibine batırmak değildir.

C) Sanatçı bize, zamanın kaydından nasıl firar edebileceğimizi bu eseriyle anlatıyor.

IT

D) Ünlü tarihçi, Osmanlı ile ilgili araştırmalarını yayımlamaya devam ediyor.

N

E) Şair, şiir yazmadan önce, bir gazetede köşe yazıları
yazarmış.

6. Bugünkü modern kâğıdın atası olarak adlandırılabilecek

YA

olan ilk parşömenler, milattan önce 2. yüzyılda bulunmuş;
kullanım amacını hepimizin bildiği kâğıttan, bazı Asya kültürlerinde yiyecek katkı maddesi olarak da yararlanılmıştır.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

9. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ebeveynlerin
kitap okuyarak örnek olmasıyla gerçekleşebilir.

A) Kâğıdın kullanım amacının sınırlı olduğu

Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur?

B) Parşömenlerin bugünkü kâğıttan daha kullanışlı olduğu
C) Her toplumun kâğıdı farklı amaçlarla kullandığı
D) Kâğıdın kullanımında günümüzde belli bir görüş birliğine varıldığı

B) İsim-fiil grubu

C) Sıfat tamlaması

D) Zarf-fiil grubu
E)  Sıfat-fiil grubu

E) Kâğıdın Asya toplumlarına özgü bir buluş olduğu

TÜRKÇE

A) İsim tamlaması

6

DENEME - 1

1
1. Oyuna değinilen parçada I. boşluğa, öncesindeki

TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜMLERİ

4. Numaralandırılmış cümlelerle ilgili yorumlama soru-

“yaşamı renklendirmek” sözünden de anlaşılacağı
üzere “anlamlandırmak” sözcüğü getirilebilir. II. boşluğa, “değil” sözcüğüyle karşıtlık ilgisi kurulduğu için
“yaşanmışlığın” zıttı sayılabilecek “düşsellik” sözcüğü
getirilebilir. İnsanlık tarihi boyunca olan bir durum
“karşımıza çıkan” sözüyle ifade edilebilir ki III. boşluğa
bu söz getirilmelidir. “Neden oyun oynarız?” sorusu,
oyunun ilk çıktığı zamandan bugüne ulaşan bir süreci
kapsadığından V. boşluğa da “çağlar boyu süren”
sözü getirilebilir. IV. boşluğun bulunduğu cümlede
“oyun”un başka alanlarla etkileşim içinde olduğu
üzerinde durulduğundan buraya “çelişen” sözcüğü
getirilemez ama “kesişen” gibi bir sözcük getirilebilir.

larında öncelikle seçenek okunmalı, ardından seçenekte verilen ya da istenen niteliklerin cümlede yer
alıp almadığı belirlenmelidir.
A seçeneğine “… kanarya kafesi ya da akvaryum vardı.”
sözünden,

R

I

B seçeneğine “televizyon yayınlarının başlaması ve
yaygınlaşmasıyla” sözünden,

LA

C seçeneğine “...biraz paraya da ihtiyaç duyduğum için
bu dönemlerde ilk romanımı yazmıştım” sözünden,
E seçeneğine “Film çekilmeden yarıda kalınca (neden)
bir daha bu alanda kalem oynatmadım.” sözünden
ulaşılır.

Cevap D

N

D seçeneğinde “sanatçının senaryo yazmaya nasıl
başladığı”ndan söz edilmiş ancak romanının filme
uyarlanıp uyarlanmadığı ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.
Cevap D

5. İki cümlenin anlam kaybına uğramadan birleştirilmesinde ilk önce özneyi bulmak ve özneyle ilgili
ayrıntıları iyi saptamak gerekir. Ayrıca cümlede geçen
sözcüklerin her zaman bire bir anlatılmayacağı, aynı
anlamın farklı sözcüklerle karşılanabileceği gerçeği
de unutulmamalıdır.

Cevap C

Öncüldeki cümlelerde öznenin “Napoli’nin Sırrı” adlı
film olduğunu görüyoruz. İkinci cümlede verilenlerin
de bu filmle ilgili özellikler olduğunu anlıyoruz. Bu
durumda ikinci cümledeki özellikleri sıfat şeklinde “Napoli’nin Sırrı”ndan önce getirmeliyiz. Bunun ardından
da birinci cümledeki kısmı getirmeliyiz:

YA

N

IT

kalarına benzememe, sıra dışı özellikler taşıma” anlamını taşır (A). “sayfalar arasında yıllardır sessizce
bekleyen” sözünde “varlığından haberdar olmama,
bilinmeme” anlamı vardır (B). “yürek patlamıyor”
sözü, “duyguları açıkça ortaya koymama” anlamını
içerir (D). “Bir karanlığın ya da gölgenin kıyısında
duruyoruz” sözünde karanlıkta, gölgede varlıklar
açıkça seçilemediğinden öykü bağlamında “yoruma
açık bir yapısı olma” anlamı vardır (E). Ancak “kişisel
yazın tarihine dönüş” sözünde C’de verilen “bireysel yaşantıdan beslenme” anlamı yoktur. Bu sözle,
“sanatçının yazma sürecine yönelme” anlatılmak
istenmiştir.

Yanıt Yayınları

YA
YI

2. Parçadaki “bir başka duruş sergileyen” sözü, “baş-

3. I. “yoğrulmak” (bir konuda uzun süre uğraşarak deneyim sahibi olmak), II. “susuzlukla içer” (çok istek
duyarak araştırıp incelemek), IV. “dize duvarlarını
imgelerle örer” (şiirini hayal unsurlarıyla yazmak),
V. “şiir damarını” (şiir kaynağını, madenini vb.) sözlerinde gerçek anlamından uzaklaşma söz konusudur.
IV. “kurgu ustalığını” sözünde ise, görünen anlamın
dışında bir anlam yani mecazlı bir söyleyiş yoktur.
Cevap C seçeneğidir.

Estetik kaygısı yüksek, müzik detaylarıyla yürekten
kavrayan, şiirsel diliyle dikkat çeken ve aşkın odak
noktası olduğu Napoli’nin Sırrı, şehrin güzelliğini gözler
önüne seren, bu güzelliği sanat tarihiyle harmanlayan
bir hikâyeye dayanıyor.
İki cümlenin bu birleşiminin anlamca karşılığı, anlatımsal kimi değişikliklerle E’de verilmiştir.
Cevap E

Cevap C

TÜRKÇE
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6. A seçeneği çıkarılamaz çünkü kâğıdın kullanım alanı

10. Cümledeki “renk katan” sözü sıfat-fiildir (A). Yüklem

sınırlı değil, kâğıdın yiyecek katkı maddesi olarak da
kullanıldığı belirtilmiştir.

görevindeki “ayrılıyor” sözcüğü fiildir ve bu, en sonda
yer almadığından cümle devriktir (B). “bir bir” ikilemesi yüklem durumundaki “ayrıl-” fiilini etkilediğinden belirteçtir (C). “Türk şiiri antolojilerinin sayfaları”
zincirleme isim tamlamasıdır (E).

B seçeneği çıkarılamaz çünkü parşömenlerin kâğıttan
daha kullanışlı olmasıyla ilgili hiçbir bilgi verilmemiştir.
C seçeneği çıkarılamaz çünkü sadece Asya kültürü ile
ilgili farklı bir kullanım bilgisi verilmiştir. Diğer toplumlarla ilgili yorum yapılamaz.

R

I

D seçeneği yanlıştır çünkü “ayrılıyor” yüklemi biçimce
de anlamca da olumludur, ayrıl-(mak) eyleminin gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

D seçeneği kesin olarak çıkarılabilir çünkü “kullanım
amacını hepimizin bildiği” ifadesi günümüzde kâğıdın
kullanımıyla ilgili görüş birliğine varıldığını belirtmektedir.

LA

Cevap D

11. I. cümle öge ortaklığı bulunmayan bir sıralı cümledir:

E seçeneği çıkarılamaz çünkü kâğıdın hangi toplum
tarafından bulunduğu belirtilmemiştir.

Yahya Kemal’in evi olmamış; ünlü şair, otel odalarında
            Özne              Yüklem      Özne     Dolaylı Tümleç

Cevap D

N

geçirmiş ömrünü.
        Yüklem

II. cümlede “kendi, onun” sözcükleri zamirdir.

YA
YI

7. B seçeneğindeki cümlede ögelere ayırmada yanlışlık

Cevap C

IV. cümlede “görebiliyoruz” yeterlik fiilidir.

Yanıt Yayınları

yapılmıştır. “Deve güreşleri ülkemizde yapılagelen
en eski etkinliklerden biridir.” cümlesinde “Deve
güreşleri” sözü özne, “ülkemizde yapılagelen en eski
etkinliklerden biridir.” sözü yüklemdir.

V. cümlede “Yahya, o, başka, bir vb.” sözcükler yalın
durumdadır.
III. cümlenin yüklemi olan “düşünmüştür” öğrenilen
geçmiş zamanla çekimlenmiştir ancak fiilde hikâye eki
(idi) yoktur. Cevap C seçeneğidir.
Cevap C

8. E seçeneğindeki cümlenin ögeleri şöyledir:

12. Soruda özne-yüklem ilişkisi yani cümlenin öznesi-

Özne        Zarf Tümleci             D. Tümleç     B.siz Nesne  

ne göre çatı özelliği sorulmuştur. Verilen cümleye
baktığımızda “dile getiriliyor” yükleminin “-il” çatı
ekini aldığı ve “başkası tarafından” yapılma anlamını
taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle yüklem “edilgen
çatılı”dır. Bu çatı özelliği de A’daki (başkası tarafından)
“eleştirilmiştir” yükleminde görülmektedir.

N

yazarmış.
Yüklem

IT

Şair, şiir yazmadan önce, bir gazetede köşe yazıları

YA

Nesneyi oluşturan söz grubuna baktığımızda “köşe
yazıları” sözünün “belirtisiz isim tamlaması” olduğunu
görürüz çünkü “köşe” sözcüğü herhangi bir ek almamıştır, “yazı-lar-ı” sözcüğü ise tamlanan eki almıştır.

Cevap A

Cevap E

13. I. “baş-la-y-an” sözcüğü birden çok yapım eki almıştır
(A). II. sözcük “kur-ma-ca” fiilden isim yapma eki
almıştır (B). III. sözcük “(onun/kendi) yapıt-ı-n-da”
üçüncü tekil şahıs iyelik eki almıştır (C). V. sözcük
“üret-miş-ti” ek fiilin hikâyesiyle (idi) çekimlenmiştir
(E). IV. “türün” sözcüğü iki sıfat almıştır: “her” belgisiz sıfat, “iki” sayı sıfatıdır. Bu sözcük niteleme sıfatı
almamıştır. Cevap D seçeneğidir.

9. Öncüldeki cümlenin yüklemine özneyi bulmak için
“Gerçekleşebilen ne?” sorusunu yönelttiğimizde
“Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak” cevabını
alırız ki bu öznedir. “kazandırmak” sözcüğü isim-fiil
olduğundan özne, isim-fiil grubudur.
Cevap B

TÜRKÇE
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Bu testte 40 soru vardır.

1. Kendini öteki her şeyden ve dışındaki dünyadan dilinin

3. İlk dönemlerinde mıknatıs taşı olarak üretilen ve denizciler

ayırt ettiğini, dili sözcüklerin oluşturduğunu, zamanla
onu iyi kullanarak yeni yollar ve biçimler bulmak için kesintisiz bir arayış içinde yaşanması gerektiğini anlamayan
edebiyat, vasatlığın köreltici etkilerinden kurtulamaz.
Bugün çözülmesi gereken sorunlarla karşı karşıya, böyle
bir yerde durduğumuzu düşünenler, hayatla edebiyatın
sözü arasındaki çatışmayı da ayırt ediyordur.

tarafından kullanılan pusulalar, dünyanın manyetik özelliklerini incelemek için önayak olmuş ve diğer buluşların
yapılmasını da hızlandırmıştır.

R

I

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günümüze kadar yapılan tüm pusulalar, mıknatıs taşı
olarak kullanılmak amacıyla üretilmiştir.

LA

Bu parçadaki “hayatla edebiyatın sözü arasındaki çatışmayı
ayırt etmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Pusulanın icadı, dünyanın manyetik alanıyla ilgili tüm
niteliklerin bulunmasını sağlamıştır.
C) Pusulanın üretilmesi, denizcilerin yeni kara parçalarını
bulmalarını beraberinde getirmiştir.

A) Yazınsal söylemde günlük dilden yararlanmamak
B) Sanat dilinin günlük dilden farklılığını kavramak

N

D) Pusula, insanlığa yeni icatlar yapma olanağı sağlamıştır.

C) Zıt söylem teknikleriyle biçemi zenginleştirmek

E) Pusula bulunmadan önce insanlar, yön bulma konusunda hiçbir bilgiye sahip değildir.

D) Gündelik dille özgün bir söyleyiş oluşturmak

Yanıt Yayınları

YA
YI

E) Günlük dilin sanat diline kaynak olabileceğini anlamak

4. (I) Doğayı bir duygu olarak içimizde taşırken onun üstüne

2. Yazarın malzemesi sözcüklerdir. Herkesin kullandığı sözcük-

IT

düşünmekten bugün de uzak olduğumuzu söyleyebiliriz.
(II) Toplumun çevre bilinci yeni oluşuyor ama ekolojik sorunların bilgisi daha özel merakları gerektiriyor. (III) Greg
Garrard’ın Ekoeleştiri kitabı, yaşadığımız dünya üstüne ne
çok şey düşünmemiz gerektiğini anlatıyor. (IV) “Pek çok
çevreci, doğanın içsel değerini çıkış noktası olarak kabul
eder ve bir değerler sistemi geliştirmemiz gerektiğini
söyler.” diyor Garrard. (V) Bizim de bu noktadan hareketle, çevre konusunda bir değerler sistemi geliştirmemiz
gerektiği ortada.

N

leri herkesten farklı kullanmak gibi güç bir iş bekliyor yazarı.
Söz evrenimizle kişiliğimiz arasında güçlü bir iletişim vardır.
Biçemimizin özünde, sözcükleri seçme ve kullanmamızda
bu etkileşimin payı büyüktür. Tümceleri kurarken hangi
sözcüğün hangi sözcüğe kanının kaynadığını ayrımsarız.
Bu, dil duyarlığıdır.

YA

Bu parçadaki altı çizili sözle, sözcüklerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözlük anlamına uygun kullanılması

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

B) Bilinen anlamları dışında bağdaştırılması
C) Anlam, biçim ve ahenk bakımından uyumlu olması
D) İçten bir anlatımla yan yana getirilmesi

A) I. cümlede bir öz eleştiri yapılmıştır.

E) Günlük, doğal dilden seçilmesi

B) II. cümlede bir saptama yapılmıştır.
C) III. cümlede bir yapıtın biçeminden söz edilmiştir.
D) IV. cümlede doğrudan anlatıma başvurulmuştur.
E) V. cümlede bir çıkarım yapılmıştır.

TÜRKÇE
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5. • Oyun, çocuk gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir.

7. Gazeteci:

• Oyun, çocuğun sosyalleşmesine katkıda bulunur.

(I) ----

• Oyun, bir düşünme becerisi gerektirdiği için çocukların
bilişsel gelişimini destekler.

Bilim adamı:
İnsanların birbirine sevgiyle, faydalı olma duygusuyla
davranmalarını istiyorum. Ceza olgusunun ortadan kaldırılmasını diliyorum. Adam bir suç işliyor, hapse atılıyor.
Ceza tedavi etmiyor, daha beter yapıyor onu. İnsanlığa
düşman kesiliyor. Yani yararı yok cezanın. Eğitmek lazım
o kişiyi. Örneğin ben kendi hesabıma, bir şey istediğim
zaman başka birine zarar gelecekse vazgeçiyorum bu
isteğimden. Herkes yapabilir bunu.

Bu üç cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

B) Çocuk gelişiminde çok önemli bir yeri olan oyun, çocuğun bilişsel gelişimini destekleyerek içinde yaşadığı
toplumda görevler almasını sağlar.

(II) ----

LA

Gazeteci:

R

I

A) Düşünme yeteneği gerektiren oyunlar, çocuğun bilişsel
gelişimine ve sosyalleşmesine katkıda bulunduğu için
çok önemli bir yere sahiptir.

Bilim adamı:

İhtiyaçlar önceliklidir. İlk başlarda belli gereksinimleri karşılamak için teknoloji geliştirilmiş. Daha sonra bilgiler zenginleştikçe, kompleksleştikçe uzmanlaşma gerekli olmuş.
Bilim insanı ortaya çıkmış. Bir bilim insanı bir dereceye
kadar çıkarını koruyacak, geçinmek için para kazanacak.
Ama bence ikinci bir etken var ki o, daha önemli: Merak.
Ben buna tutku diyorum. Yaşamım boyunca geçinmek
için öğretmenlik yaptım ama bilgimi satmadım. Tabii,
bazı şeyler olsun istiyorum ama tutku daha ağır basıyor.
Batı biliminin temelini atan Newton, Descartes, Galile gibi
bütün bilimciler bu tutkuyla hareket etmişlerdi.

N

C) Çocukların düşünsel ve bilişsel gelişiminde, sosyalleşmesinde olumlu yönde etkisi olan oyun, çocuklara
sorunları akıl yoluyla çözebilme becerisi kazandırır.

E) Düşünme yeteneği istediğinden çocuğun bilişsel gelişimini destekleyen, sosyalleşmesini sağlayan oyunun,
çocuk gelişiminde çok önemli bir yeri vardır.

Yanıt Yayınları

YA
YI

D) Çocukları sosyal yaşama hazırlamada etkili bir yol
olan oyun, onlara doğruyu yanlışı ayırt etme becerisi
kazandırması bakımından önemli bir yere sahiptir.

IT

A) I. Yarının dünyası, insanı ile ilgili tasarı ve düşünceleriniz nelerdir?
II. Bilim insanlarının, bilimin gelişmesindeki payı
nedir?

N

B) I. B
 irey ve toplumu daha da ileri taşıyacak ütopyalarınız var mı?
II. Bugün araştırmacıları bilimsel çalışmalara güdülemek için neler yapılmalıdır?

6. (I) Hayatın bir özetini görmek isteyenlere oyuncak müze-

C) I. Nasıl bir toplumun özlemini çekiyorsunuz?
II. Sizce bir bilim insanı motive edecek esas unsur
nedir?

YA

lerine gitmelerini tavsiye edebilirim. (II) Çünkü oyuncak
müzesi demek, hayat bilgisi müzesi demektir. (III) Hayata
dair her şeyin oyuncağı bu müzelerde bulunabilir. (IV) Bir
Kızılderili köyünden, Apollo 11’in oyuncağına kadar çok
çeşitli yerlerin, eşyaların, nesnelerin minyatür hâlleriyle
buralarda karşılaşmak mümkündür. (V) Oyuncak, bilimin
her zaman bir adım önündedir. (VI) İnsanlar tekerleği oynamak için bulmuştur yani tekerlek ilk oyuncaklardandır.
(VII) Yıllar yıllar sonra onun taşıma gücü keşfedilmiştir.

D) I. Geleceğin toplumu ile ilgili ne tür tasarı ve düşünceleriniz var, söyler misiniz?
II. Geçmişten bugüne bilimin gelişmesine engel
olan temel unsurlardan söz eder misiniz?
E) I. G
 eleceğin dünyasını şekillendirmek elinizde olsaydı neler yapmak isterdiniz?
II. Bir bilim insanında olması gereken nitelikler nelerdir?

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?
A) II

TÜRKÇE

B) III

C) IV

D) V

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

E) VI
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TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Parçada edebiyatın, günlük hayattaki sözcüklerle yeni

5. Öncüldeki üç cümlenin de öznesi “oyun”dur. İlk cüm-

anlatım yolları oluşturması gerektiği anlatılmıştır. Bu
parçadaki “hayatla edebiyatın sözü arasındaki çatışmayı ayırt etmek” sözüyle ise “günlük dille edebiyatın
kullandığı dilin farklılığının anlaşılması” ifade edilmek
istenmiştir.

leyi yüklem olarak en sona alıp diğer iki cümleyi de
“oyun” öznesini niteleyen sıfat grupları olarak sıralarsak cümleleri anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş
oluruz:
“Bir düşünme becerisi gerektirdiği için çocukların bilişsel gelişimini destekleyen, sosyalleşmesine katkıda
bulunan oyun, çocuk gelişiminde çok önemli bir yere
sahiptir.”

R

I

Cevap B

LA

Bu anlam ve anlatım özelliğini taşıyan cümle E’de
verilmiştir.

2. Parçada sanatçının dili kullanma biçimi üzerinde durulmuştur. Altı çizili sözde de sözcüklerin kullanımında birbiriyle uyumlu olanların seçilmesi anlatılmak
istenmiştir. Bu anlamı ifade eden seçenek C’dir.

N

6. Bu parçanın ilk dört cümlesinde anahtar kavram
“oyuncak müzesi”, bakış açısı ise “oyuncak müzelerinin hayatı tamamen yansıtması”dır. V. cümleden
itibaren “oyuncağın bilime kaynak olması” anlatılmıştır. V. cümleden itibaren parça ikiye bölünebilir.

celenmesinde öncü olduğu ve diğer buluşların yapılmasını hızlandırdığı belirtilmiştir. Bu nitelikler D
seçeneğine kesin olarak ulaşmamızı sağlamaktadır.

Yanıt Yayınları

YA
YI

Cevap C

3. Verilen cümlede, pusulanın manyetik alanların in-

IT

Cevap D

Cevap D

7. I. parçada yazar, özlemini çektiği toplumdan söz
etmiş. Bu “Nasıl bir toplumun özlemini çekiyorsunuz?” sorusuna cevaptır. II. parçada ise bilim insanını
çalışmaları için motive eden “ihtiyaçlar, geçim, para
kazanma, tutku” gibi esaslardan söz etmiştir. Bu da
“Sizce bir bilim insanını motive edecek esas unsur
nedir?” sorusuna cevaptır.
Cevap C

N

8. A seçeneğinde bir işi yerine getireceğine söz vermek
anlamına gelen “vaat ettti” sözcüğü yanlış yazılmıştır,
bu sözcüğün doğru yazımı “Vadetti”. biçimindedir:

YA

4. A) “Doğayı ... düşünmekten hâlâ uzak olduğumuzu”
sözüyle öz eleştiri yapılmıştır.
B) Çevre bilincinin oluşumu ile ilgili bir tespit, saptama
yapılmıştır.

Cevap A

C) Yapıtın içeriğinden söz ediliyor, biçeminden (üslubundan) değil.

9. İlk ayraca örnekler verileceği için iki nokta (:), eş

D) Garrard’ın cümlesi tırnak içinde, olduğu gibi, doğrudan aktarılmıştır.

görevli sözcükler sıralandığı için ikinci ve üçüncü ayraca virgüller (,) ve yargı tamamlandığı için dördüncü
boşluğa nokta (.) getirilmelidir. Buna göre boş ayraçla
belirtilen yerlere sırasıyla “(:) (,) (,) (.)” getirilmelidir.

E) “bu noktadan hareketle” denilerek bir çıkarım
yapılmıştır.

Cevap C

Cevap C

TÜRKÇE
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TÜRKÇE TESTİ
Bu testte 40 soru vardır.

3. Haluk Oral, Şiir Hikâyeleri adlı yapıtında, Orhan Veli’nin,

yazar Lyman Frank Baum, kalemiyle usulca dokunarak
çocuk edebiyatını yeşertti. Baum, muhteşem buluşlarıyla
çocuk edebiyatının oyun kurucularından olduğunu ispat
etti. Şaşırtıcı, ders vermekten uzak hikâyeler dönemiydi
onunla gelen. Okurlarının Oz Büyücüsü ile tanıştığı 1900
yılı, çocuk edebiyatında bambaşka pencereler açtı. Tek
tük değildi açılanlar, sayamayacağımız kadar çok katman,
bu kitapla birlikte karşımızda salınmaya başladı. O gün
ortaya çıkan binlerce pencere, kapılara;  kapılar, yolculuk
başlangıçlarına; yolculuklarsa başka dünyalara açıldı.
Hayatta ıskalayamayacağımız hikâyeler vardır. Şüphesiz
ki Oz Büyücüsü de bunlardan biridir.

Efsane şiirini beğenen Yahya Kemal’le alay etmesiyle ilgili
hikâyeye de değiniyor. Şiirin hikâyesinin arka sokaklarına
sapıyor ve şu yargıya ulaşıyor: Bu hikâye, yeni şiirin temsilcisi, eski şiirin temsilcisini küt diye yere vurdu demek
için uydurulmuştur.

R

I

1. 1856-1919 yılları arasında Amerika’da yaşayan ölümsüz

LA

Bu parçada geçen “şiirin hikâyesinin arka sokaklarına
sapmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şiirin sanatsal değerini ortaya koymak için araştırma
yapmak
B) Şiiri, yazılma sürecinde yaşananlara göre yorumlamak

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözlerle
anlatılmak istenenlerden biri değildir?

N

C) Şiirin anlam katmanlarını çözümlemede şairin hayatına
başvurmak

D) Şiirin yazılma süreci ile ilgili ayrıntıları araştırmak

A) Çocuk yazınını zenginleştirmek

YA
YI

E) Şiiri, biçimsel özelliklerine göre bir eleştiri süzgecinden
geçirmek

B) Çocuk edebiyatında söz sahibi olmak
C) Öğreticiliği öne çıkarmamak

D) Farklı bakış açıları ortaya koymak

IT

Yanıt Yayınları

E) Anlatımıyla okurda gerçeklik hissi uyandırmak

2. Daha önce söylenmemişlere kucak açıyor Necati Tosuner,

4. Infante’nin Kapanda Üç Kaplan’ı, kırk kapısının kırk anahta-

I
söylemeyip söylemeyip biriktirdiklerini çığlıklar atarak
II
aktarıyor. Olayla değil, imgeyle anlatıyor. Cam kenarındaki
III
koltuğuna sinmiş anlatıcı, aynı camın kenarında alçı kafesin

N

rını da vermiştir okura ama hangi anahtarla hangi kapının
açılacağını bilmek için önce hangi yolu seçeceğini bilen kaç
okur vardır?

YA

Bu cümleden söz konusu romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

içinde geçen çocukluğunu yüreği okşayan yepyeni sözlerle
IV

A) Belli bir okur kitlesinin okuması amacıyla kaleme
alınmıştır.

anlatıyor. Yüzünde pencere aralığından tülleri uçuşturan

B) Yeni ve etkileyici yazım tekniklerine başvurulmuştur.

esintinin serinliğiyle!.. Ama içi yanıyor her cümlesinde.
V

C) Okur tarafından yorumlanması, belli bir birikime bağlıdır.
D) Anlaşılması zor olmayan bir kurguya sahiptir.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı
bir söyleyiş yoktur?
A) I

TÜRKÇE

B) II

C) III

D) IV

E) Yazar, kendini romanın satır aralarında belli etmiştir.

E) V
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5. (I) Yazar, Hitit tarihini anlattığı Anitta’nın Laneti’nde sürük-

7. Gazeteci:

leyici bir kurguya yer veriyor. (II) Eski Mısır ile aynı dönemi
paylaşan, en az onun kadar büyük bir uygarlık kuran
Hititlere dikkat çekiyor bu yapıtında. (III) Alışılagelmiş
yöntemlerin dışına çıkarak tarihi öyküleştirip anlatıyor.
(IV) Bunu yaparken de yeni üretilmiş bilgiler yerine arkeolojik bilgilere ve belgelere başvuruyor. (V) Çalışmasının
çekiciliği, inandırıcılığı ve ayrıksılığı da buradan geliyor.

(I) ---Yönetmen:

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Gazeteci:

B) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

(II) ----

C) III. cümlede farklı bir tutumdan söz edilmiştir.

Yönetmen:

D) IV. cümlede yapıtın bilimsel bir makale olduğu belirtilmiştir.

LA

A) I. cümlede bir beğeni dile getirilmiştir.

R

I

Uzun süre yurt dışında yaşadım. Ancak sık sık İstanbul’a
geldiğim için hep burada yaşayan birine kıyasla değişimi
daha net görme şansım oldu. Dört beş yıllık aralıklarla
buraya geldiğinizde yeni yapıları, kaybolan yeşil alanları,
artan trafiği daha belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz.
Bu durum, benim kente farklı açılardan bakmamı ve çok
beğenilen bir filme imza atmamı sağladı.

N

Kenar mahallelerdeki insanlarla uzun görüşmeler yaptım.
Onlarla ilgili birçok panele, konferansa katıldım. Oralarda
gördüklerim, duyduklarım beni derinden etkiledi. Çok
önemli konular konuşuluyor, onların hayatını etkileyen
çok önemli bilgiler veriliyordu. Onları not edip sinema
diline aktardım. Çekimlere başlamadan, güvendiğim bir
iki dostuma gösterip onlardan da görüş aldım.

6. I. Merak sonucu yeni bilgiler öğrenmeye çalışmak, beyinde dopamin maddesinin salgılanmasını sağlar.

Yanıt Yayınları

YA
YI

E) V. cümlede, IV. cümlede belirtilenin sonucu verilmiştir.

II. Beyin tarafından ödül olarak algılanan bu madde
sayesinde insanlar kendilerini daha iyi hisseder.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Kentsel dönüşümün insanlar üzerindeki etkisini sinemaya taşımaktaki amacınız neydi?
II. Bu filminizin öncekilerden temel farkı nedir?

IT

B) I. K
 entsel dönüşüm konusunda oldukça başarılı
bir film yapmanızı neye borçlusunuz?
II. Son filminizin hazırlık döneminde neler yaptınız?

A) Dopamin maddesinin beyin tarafından salgılanmasını
bir ödül olarak algılayan insan, merak sonucu birçok
şeyi öğrenip kendini iyi hisseder.

N

C) I. Filmlerinizde hep kentsel dönüşüm konusuna
değinmenizin altında yatan gerçek nedir?
II. Kenar mahallelerdeki insanları yakından tanıyor
musunuz?

YA

B) Merak sonucu yeni bilgiler öğrenme çabası, beyinde
insanlara kendini iyi hissettiren ve beyin tarafından
ödül olarak algılanan dopamin maddesinin salgılanmasını sağlar.

D) I. Kentsel dönüşüm temalı bir film yaparken yurt
dışı deneyimlerinizden yararlandınız mı?
II. Film çekimlerinde yaşadığınız ilginç olaylardan
söz eder misiniz?

C) Merak sonucu beyin tarafından salgılanan dopamin
maddesi sayesinde kendisini iyi hisseden insanlar, yeni
bilgiler öğrenmek için daha çok çaba harcar.

E) I. İstanbul’daki kentsel dönüşüm konusunu sinemaya taşımada öncülük yaptığınızı düşünüyor
musunuz?
II. Kenar mahallelerdeki insanların yaşamından söz
eder misiniz?

D) Kendini iyi hisseden insan, beyin tarafından salgılanan
dopamin maddesinin uyandırdığı merakla yeni bilgiler
öğrenmeye çalışır.
E) Beyin tarafından salgılanan dopamin maddesinin bir
ödül olduğunu fark eden insan, mutluluk yolunun yeni
bilgiler öğrenmek için çaba harcamaktan geçtiğini
hisseder.

TÜRKÇE
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Bu testte 40 soru vardır.

1. I. Aksaray Müzesinde sergilenen mumyaların çoğu, Ihlara

3. Romanı her okur yeniden yaratır. Klasiklerin yaşamı da

Vadisi ve çevresinden çıkarılmış.

bu yaratıma bağlıdır. Edebî eserlerin yaşamı müzedekilere benzemez, edebî eserler okunarak yaratılır. En çok
yaratılanlar da başyapıtlardır.

II. Bu müzede, 10. yüzyıla ait dört sağlam mumya, bir
erişkine ait eksik mumya, eksik çocuk mumyaları, bir
de kedi mumyası bulunmakta.

I

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

R

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yazınsal yapıtların geleceğe kalması, okunmasına
bağlıdır.

LA

A) I. cümlede dile getirilen durumun Ihlara Vadisi’ne özgü
olduğu belirtilmiştir.

B) Yazın dünyası durağan değildir, sürekli bir değişim
içindedir.

B) I. cümlede anlatılan durumun tarihsel önemi üzerinde
durulmuştur.

C) Yazınsal ürünler her okuyucu tarafından farklı yorumlanabilir.

C) I. cümlede belirtilen yerin turizm açısından cazibe
merkezi olmasını sağlayan özelliği öne çıkarılmıştır.

N

D) Yazınsal yapıtların hiçbiri tarihî eserler kadar kalıcı
değildir.

D) I. cümlede belirtilenlere örneklerle açıklık kazandırılmıştır.

YA
YI

E) Yazınsal yapıtlar oluşturulurken okuyucunun beğenisi
dikkate alınmalıdır.

IT

Yanıt Yayınları

E) I. cümledeki olgunun Aksaray’a özgü bir durum olduğundan söz edilmiştir.

4. 1816’da Fransız Doktor René Laennec, Paris sokaklarında

Salonunun penceresinde koca bir Türk bayrağı asılıydı.
Perdeleri de örtülü değildi. Bilenler bilir: Güneş yoksa
örtmez perdelerini o. Kendini saklamaz, yazarken de
kalemini yüreğinin perdelerini örtmeden tutar.

dolaşırken oynayan iki çocuktan birinin, elindeki tahta
sopanın bir ucuna kulağını dayadığını, öbürünün ise tahtanın öteki ucuna iğneyle vurduğunu görür. Daha sonra
Laennec bir sayfa kâğıdı rulo yaparak iple bağlayıp bunu
hastanın göğsüne dayayarak kalp atışlarını dinler ve bu
alete Yunanca göğüs anlamındaki “stethos” sözcüğünden
gelen stetoskop adını verir.

YA

N

2. Ağustos ayının otuzuncu günü ziyaret ettik Dağlarca’yı.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belli bir görüşün etkisinde kalarak yazmak

Bu parçadan “stetoskop” ile ilgili kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Duyguları devindiren bir anlatıma sahip olmak
C) Yazılarını duygularının etkisiyle oluşturmak

A) İlk olarak Eski Yunan’da kullanılmıştır.

D) Yapıtlarında duygusal konulara ağırlık vermek

B) Birçok hastalığın teşhisinde kolaylık sağlamıştır.

E) Farklı biçimlerde yazdığı şiirleriyle tanınmak

C) Parisli iki çocuk tarafından bulunmuştur.
D) İlk stetoskop sağlık alanında kullanılmıştır.
E) Bugünkü hâlini 19. yüzyılda Fransa’da almıştır.

TÜRKÇE
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7. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

5. - 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A) I. cümlede, sanatçının toplumsal yapıyı gözlemlemedeki başarısı sezdirilmiştir.

(I) Sait Faik’in sosyolojik gözü bütün etkisiyle açığa çıkar
Mahkeme Kapısı’nda. (II) Dönem İstanbul’unun sosyal
ortamı, iş, aile, ekonomik ve kişisel ilişkileri sinmiştir bu
hikâyelere. (III) Kaybolmuş tipler, onlara bağlı jargon alabildiğine çıplak ve canlı çizilir. (IV) Fotoğraf makinesine ihtiyaç
olmaksızın anlattığı olay ve insanları ustalıkla canlandırır
yazar. (V) Normal şartlarda unutulup gidecek, örneği pek
çok şehirde görülen manzaralar, bir yazarın kaleminin
ve gözleminin araya girmesiyle evraklardan, seslerden,
belgelerden dışarı çıkar; can bulur. (VI) Her ne kadar bitiş
paragraflarında Sait Faik, geleneksel kıssadan hisse çıkarma vazifesinden kendisini alamasa da buna da hoşluk
katmayı başarır. (VII) Röportaj-öykü yazan Sait Faik’in, bu
yolu kendisine has kılmak gibi bir niteliği de vardır. (VIII)
Dili öykülere giydirmez, hayali ve kurguyu kendisinin oluşturduğu bu yeni tarza bindirip yazar olarak medet ummaz.
(IX) Bir maden gibi işler, sonra da amatör bir mücevher
ustasının yaratıcı acemiliğini takınır.

B) II. cümlede, bir şehrin yapısının öykülere yansımasından söz edilmiştir.

R

I

C) III. cümlede, öykülerinde kimi değerlerin yok olmasının
sonuçları üzerinde durulmuştur.

D) IV. cümlede, sanatçının, izlenimlerini gerçekçi bir
biçimde aktardığı söylenmiştir.

N

LA

E) V. cümlede, IV. cümlede anlatılanlar örneklendirilerek
desteklenmiştir.

8. Genç ozanın şiirde yaptığı, tam anlamıyla bir sözcük ku-

5. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem

Yanıt Yayınları

YA
YI

yumculuğu. Şiirlerinin kolay anlaşılmaması, imgelerinin
orijinalliği; estetik vize vermeden, üstünde kafa yormadan
hiçbir sözcüğü şiirine sokmamasından ileri geliyor.
Bu parçada sözü edilen ozan, aşağıdaki deyimlerden
hangisiyle nitelendirilemez?
A) İnce eleyip sık dokuyan
B) Kılı kırk yaran

olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur?

C) Elekten geçiren

B) III

C) IV

D) V

E) VI

D) İnceden inceye düşünen

E) İğne ile kuyu kazan

N

IT

A) II

9. Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.

YA

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

6. Bu parçadaki altı çizili sözle Sait Faik ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat, insana gerçeği gösteren bir yalandan başka bir
şey değildir.

A) Öykü kişilerinin yaratımında yakın çevresinden yararlandığı

B) Bir eserin çok satması ile niteliği arasında bir paralellik
yoktur.

B) Yapıtındaki acemiliğin okurlar tarafından sezildiği

C) Sanatçının, geçimini kalemiyle kazanması sanatçılığına
gölge düşürmez.

C) Özgün ve nitelikli bir tür yaratırken acemi bir yazar
gibi davrandığı
D) Kurguda ve dilde doğallık adına acemiliğe düştüğü

D) İyi bir eserin reklama ihtiyacı yoktur, o kendi reklamını
kendi yapar.

E) Röportaj türüne adımını atarken bazı eksiklerinin
bulunduğu

E) Sanattan fayda beklenmez; fayda beklenen, sanat
değildir.

TÜRKÇE
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Bu testte 40 soru vardır.

3. Afyonkarahisar’ın ilçesi Bayat’ta devletin destekleme-

şiir ve Özdemir Asaf hep biraz yarım kalmayacak mıydı?
Orhan Veli gibi bir şairin Yahya Kemal’le alay ettiği niçin
gerçek sanılsın? Necip Fazıl Kaldırımlar’ı hangi ruh hâliyle
yazdı? Haluk Oral, gerçekten de ilgi çekici bir edebiyat
arkeoloğu. İğneyle kazıp çıkardığı başyapıtların tozunu
alıp hikâyelerini anlatmasaydı biz de bunları bilemezdik.

siyle eski ---- kavuşan kilim dokumacılığı, yöre halkı için
önemli bir ----. Bayat kilimi yüzlerce yıldır “Avşar güzeli,
seleser, bindallı, bıtıraklı” gibi on iki modelle dokunuyor.
İlk dokunduğu günden bugüne bu modellerin korunması
geleneğin ---- adına son derece sevindirici.

R

I

1. Haluk Oral, Lavinia’nın kim olduğunu merak etmeseydi o

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?

LA

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler,
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) değerine - gelir kapısı - bilinmesi

A) Edebiyat tarihini dönemlerine ayırarak incelemek unutulmaz eserlerin oluşum öykülerini ortaya çıkarmak

B) önemine - kültür hazinesi - tanıtılması
C) canlılığına - geçim kaynağı - sürdürülmesi
D) durumuna - umut kapısı - zenginleşmesi

B) Unutulmuş yapıtları gündeme getirmek - edebiyatın
geçmişine ışık tutmak

N

E) görkemine - durak noktası - yaşatılması

YA
YI

C) Edebiyat tarihine meraklı olmak - çok titiz çalışmalar
yapmak

4. I. Boynu dik tutan yedi omur kemiği arasında disk adı

D) Eski edebî akımlarla ilgilenmek - sadece klasiklerle
ilgili araştırma yapmak

Yanıt Yayınları

E) Edebiyat tarihinin bilinmeyen yönlerini araştırmak titiz çalışmalarla bulduğu klasikleri gündeme taşımak

verilen kıkırdaklar vardır.

III. Bu rahatsızlığın belirtileri, boyun ya da kol ağrısıdır.
Bu üç cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boyun ya da kol ağrısı ile kendini belli eden boyun
fıtığına içinde jölemsi bir sıvı bulunan ve kıkırdaktan
oluşan diskler neden olmaktadır.

2. Adı gibi doğum tarihinin de bilinmesini istemeyen bu

IT

şairin şiirde örtük anlamı savunması çok doğal. Onun için
anlam, şiirin definesidir. İyi okur ise define avcısı. Şair defineyi saklar ama bir yandan da bu definenin bulunmasını
ister. Bu nedenle şair defineyi ne kumlara gömmeli ne de
granitlerin, kayaların altına saklamalıdır.

N

B) Boynun dik durmasını sağlayan omur kemikleri arasında içinde jöle benzeri bir sıvı olan kıkırdak diskler
omuriliğe ya da sinirlere doğru taştığında boyun fıtığı
rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

YA

C) En önemli belirtisi boyun ve kol ağrısı olan boyun fıtığı,
boyunda bulunan yedi omur kemiği arasındaki jölemsi
sıvının sinirleri sıkıştırması sonucu nüksetmektedir.

A) Gerçek şiir; anlamına, tadına tam varılamayan bir
anlatıma sahip olmalıdır.

D) İçinde jölemsi bir sıvı bulunan, boynu dik tutan yedi
omur kemiği arasında bulunan kıkırdak yapı, omuriliğe
veya sinirlere doğru taştığında boyun fıtığı rahatsızlığı
ortaya çıkmaktadır.

B) İyi bir şair, düşüncelerini duyguların içinde eriterek
dizelerine aktarmalıdır.
C) Şair, okuru bir labirentin içine sokarak şiirin kolayca
anlaşılmasını engellemelidir.

E) Boynun dik durmasını sağlayan yedi omur kemiği
arasındaki disk denen ve içinde jölemsi sıvı bulunan
kıkırdakların omuriliğe ya da sinirlere taşması sonucu
boyun veya kol ağrısı ile kendini gösteren boyun fıtığı
oluşur.

D) Şiirin anlamı çok yüzeysel ya da anlaşılmayacak kadar
derin olmamalıdır.
E) Şair, şiirlerindeki imgelerin anlaşılır olmasına dikkat
etmelidir.
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içindeki sözün

7. Bir eleştirmen şöyle diyor, usta romancıya: Siz bir kez

anlamını içermemektedir?

yazdınız Kara Gün’ü ama halk defalarca yazdı.
Bu cümlede eleştirmenin, Kara Gün romanıyla ilgili olarak
vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varoluşsal ögelerle kurduğu kitaplarına kendi yaşamından veya izlenimlerinden parçalar katmıştır. (gerçeğe
yaslanmak)

A) Halkın kendinden birçok özelliği bulduğu bir yapıt
olması

B) Sanatçı, 20. yüzyılda filizlenen yeni roman akımının
Alman edebiyatındaki en önemli isimlerindendir. (çığır
açıcı olmak)

R

I

B) Bir halk kahramanının yaşam öyküsünün anlatıldığı
bir roman olması

C) Türkçede ilk kez yayımlanan Köpek, yazarın dâhil olduğu akımın hatırı sayılır kitaplarındandır. (nitelikli bir
yapıt oluşturmak)

C) Kurgusal olmasına rağmen halk tarafından gerçek bir
yaşam öyküsü gibi algılanması

LA

D) Halk arasında benimsenip farklı yorumlarla zenginleştirilmesi

D) Gündelik yaşamın boğucu döngüsünden düz bir çizgiye evrilen yolda, sanatçı bize bir an bakıp geçtiğimiz
hakikati anlatıyor. (yanlışları gün yüzüne çıkarmak)

E) Halk arasında belirli bir dönem yoğun ilgi gören bir
başyapıt olması

N

E) Sonsuz-sınırsız özgürlük anlatımı, sokaktaki kahramanımızla ete kemiğe bürünürken romancı, rutine
hapsolmuş ama kendisini özgür hisseden herkese
selam gönderiyor.  (somutlaştırmak)

8. • Doğada yaşayan canlıların sayısı çevre koşullarına bağlı

Yanıt Yayınları

YA
YI

olarak dengelenir. Bu denge neticesinde eğer doğada
bir hayvan türünün sayısında geçici bir artış varsa başka
bir hayvan türünde azalma var demektir. Bu nedenle
canlı türlerine karşı yapılan avlanma, ilaçlama, anız
yakma vb. gibi müdahaleler eninde sonunda insan
dâhil diğer canlı türlerinin yaşamını olumsuz etkiler.
Örneğin kemiricilerle beslenen kurt, tilki gibi etobur
hayvanların avlanması, daha da önemlisi yılanların
ilaçlanarak yok edilmesi kemirici nüfusunda artışa
yol açar. Dolayısıyla kemiricilerin taşıdıkları hastalıklar
yayılmaya başlayabilir.

IT

• Doğada bir besin zinciri vardır. Bu zincir uyarınca
hemen her canlının bir tüketicisi vardır. Kenelerin de
en büyük tüketicisi aslında tavuklar ve diğer kuşlardır.
Ancak “kuş gribi” nedeniyle tavuk nüfusunda büyük
bir azalma olmuş, kene nüfusu doğal düşmanlarından
yoksun kalma ve ortam şartlarının elverişliliği gibi
nedenlerle büyük bir artış göstermiştir.

6. (I) Penceremden kitabında toplanan denemeler, bizi ede-

N

biyat eleştirisi üzerine düşündürecek cinsten. (II) Orwell,
Ford Madox Ford, Kipling bu denemeler toplamında boy
gösteren yazarlar arasında aklıma ilk gelenler diyebilirim.
(III) Barnes, yalnız bir esere değil, ele aldığı kişinin tüm
yazın hayatına odaklanması, bakışlarını parçaya değil de
bütüne yönelterek çıkarımlarda bulunması ile dikkat çekiyor. (IV) Kurgunun ne olduğu, edebiyatın işlevi; yazarın,
insanın ve kurgu karakterin insan olmak bakımından ortaklığına karşın edebiyatta bu üçlü ayrışmanın bizi nasıl bir
pozisyonda bırakacağı üzerine iyi düşünülmüş çıkarımlar,
ele alınan meselenin aceleye getirilmediğini, üzerinde sıkı
çalışıldığını gösteriyor. (V) Bu hâliyle kitaptaki denemeler,
edebiyat üzerine sanatsal bir düşünme olarak görülebilir.

YA

Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Aynı olguyla ilgili birbirini çürüten düşüncelere yer
verilmiştir.
B) Aynı konu farklı örneklerle daha belirgin hâle getirilmiştir.
C) Aynı sorunla ilgili farklı çözüm önerilerine yer verilmiştir

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
değerlendirme söz konusu değildir?
A) I

TÜRKÇE

B) II

C) III

D) IV

D) İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğu vurgulanmıştır.
E) Aynı olgu, farklı yönleriyle değerlendirilmiştir.

E) V
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TÜRKÇE TESTİ
Bu testte 40 soru vardır.

1. Başarılı çocuk öyküleri, yediden yetmişe herkese hitap

3. Yazar, sözcük malzemesini değerlendirme, ondan ilham

eden bir niteliğe sahiptir. Bu tür öykülerde yetişkinler
---- bulurken çocuklar ---- bulurlar.

alma bakımından somut şiirin yöntemlerini kullanmalıdır. Kullandığı sözcükler somut gerçekliği anlatmalıdır.
Bu yazarımız da malzemenin tozunu, tarihsel dokusunu
zedelemeden alır. Ancak bu müzelik bir kullanım değildir.

I

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri getirilirse parçanın düşünce akışı sağlanmış
olur?

R

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) kendi çocuklarını - geçmişi

A) Geleneksel temaları yeni bir bakış açısıyla ele almak

C) hayal güçlerini - gerçek dünyayı

B) Sözcükleri geleneksel anlam değerlerinden uzaklaştırmamak

LA

B) kendi çocukluklarını - kendi dünyalarını
D) toplumu anlamayı - büyüklerinin davranışlarını

C) Eski sözcükleri yazılarında güncel anlamlarıyla kullanmak

E) yeni bir hayal dünyası - doğruların ne olduğunu

N

D) Yazılarında geleneksel anlatım yöntemlerinden yararlanmak

2. (I) Anne ve baba davranışları kadar öğretmenlerin de

Yanıt Yayınları

YA
YI

E) Geçmişte yaşamış sanatçıların yazınsal birikiminden
yararlanmak

4. Sanatçı, öykülerinde bizi, gündelik hayatın içindeki sıkıntılarla, dehşetlerle ve özellikle de ölümle bir anlığına da
olsa yüzleşmeye çağırıyor. Öykülerde yalın bir anlatımla
ortaya konan gerçeklik bizi savunmasız bırakıyor. Yine de
hayata tutunmak için her gün bir doz alınmalı, modern
hayatın panzehirleri gibi… Kim bilir o zaman hayatın sarp
yokuşlarına karşı direnç kazanırız.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yapıtın
topluma yönelik eleştirisinden söz edilmiştir?

E) Çağdaş dünyanın acılarından beslenmesi

IT

çocukların yaşamındaki yerleri, olumlu ya da olumsuz
bıraktıkları derin izler tartışılmaz. (II) Vassilis Papatheodorou’nun yarattığı Enteresan Bir Kahraman, bir öğretmenin
hasta öğrencisine cesaret vermek, onu mutlu etmek için
göze aldıklarının dokunaklı hikâyesi. (III) Çizgi roman kahramanlarına hayran öğrencisini her gün başka bir kahraman
kılığında selamlayan öğretmenin onu bir an olsun gülümsetmek pahasına yaşadıkları, bir toplumun ikiyüzlülüğünü
sorgulatması açısından da önemli. (IV) Çocuk, kahramanların kendisi için geldiğine inanarak yaşama tutunurken
ahali de haftalardır değişik kıyafetlerle sokaklarda boy
gösteren tehlikenin peşine düşer. (V) Kimsenin kimseye
selam vermediği, arkadaşlığın, komşuluğun unutulduğu,
işten eve, evden işe giden bu insanlar diyarında bir farklının
hemencecik fark edilip linç edilmeye çalışılması şaşırtıcı
olmasa gerek.

N

Bu parçadaki “modern hayatın panzehirleri” sözüyle
öykülerin hangi yönü anlatılmak istenmiştir?

YA

A) Çağdaş biçeminin okurun sıkıntı dolu yaşamına renk
katması

A) I ve II

B) II ve IV
D) III ve V

TÜRKÇE

B) Çağdaş yaşamın etkilerini çarpıcı bir dille aktarması
C) Çağdaş yaşamın olumsuzluklarını azaltıcı bir özellik
taşıması
D) Çağdaş okura geleceğe dair güzel hayaller kurdurması

C) Yalnız III
E) IV ve V
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlık ya da kav-

7.

ramla ilgili karşıt durumlara yer verilmiştir?
A) Yazarlar, kendilerine dayatılan sorumlulukları istemiyor; kendi köşelerine çekilmeyi tercih ediyor.

I. 1960’lı yılların Türk filmlerinde, karakterler, sanatlı ve
özentili bir dille konuşturulurdu oysa filmleri izleyen
geniş kitleler böyle bir dille konuşmuyordu.  
II. Roman, öykü hatta şiir dilinin sinemaya yanlış biçimde
yansıtılmasından kaynaklandığını sandığım tuhaf bir
durumdu bu.

B) Eserde, insanla ilgili hiçbir niteliğe yabancı olmayan
bir yazarın gerçeklerden düşlere kayan tüm dünyası
anlatılıyor.

I

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

R

C) Yazar, savaşlardan sağ çıkmış insanların belleklerinde
dolaşarak yaşadıkları inanılmaz kıyımları zihnimize
taşıyor.

A) I. cümlede ifade edilen konuyu destekleyen bir durumdan söz edilmektedir.
B) I. cümlede anlatılan durumun yol açtığı bir olumsuzluk
dile getirilmiştir.

E) Yazar, toplumcu dünya görüşüyle olayların sosyal
yönlerini ince bir eleştiri süzgecinden geçiriyor.

C) I. cümledeki yargının gerekçesiyle ilgili bir kanıya yer
verilmiştir.

LA

D) Sanatçı, düşüncelerini duygularının özünde rastlantısal
olarak eriten yazarların etkisinden uzak duruyor.

N

D) I. cümledeki saptamanın söz konusu yıllarda çekilen
bütün filmleri kapsadığı düşüncesi pekiştirilmiştir.

YA
YI

E) I. cümlede değinilen düşüncenin göreceli bir yargı
olduğu belirtilmiştir.

IT

İskenderiyeli Yunan şair Konstantinos Kavafis’in adını
verirdim. Birçok nedenden ötürü onu seçerdim ama en
çok da en fazla çevrilen şairlerden biri olduğunu ona söylediğimde vereceği tepkiyi görmek istediğimden. Altısı son
birkaç yılda olmak üzere şu anda on beşten fazla İngilizce
çevirisi olması bir yana, Yunanistan’dan Ekvador’a kadar
birçok ülkeden çok sayıda şair ondan etkilenmiştir. Şair,
az konuşulan bir dilde yazmasına rağmen küresel çapta
bir cazibeye ulaşmıştır. İlk bakışta dünyayı şiirsel olarak
kavrama ihtimali olan son kişi gibi görünür. Az konuşulan
bir dilde yazmasının yanı sıra edebî üretim merkezlerinin
de çok uzağında yaşıyordur. Üstelik gençliğinde yayımladıklarını işe yaramaz bularak en iyi şiirlerini kırk yaşından
sonra yazmış, külliyatının büyük bir kısmını orta yaşlarında
kaleme almıştır. Geç olgunlaşan birinin ilham verici bir
örneğidir, diyebiliriz onun için.

Yanıt Yayınları

6. Hangi sanatçıyla yemek yemek istersin, diye sorsalar

N

8. Güney Kore kendini hızla yenileyen bir ülke ( ) Ülkenin en

YA

çok ziyaretçi çeken şehri ( ) aynı zamanda başkenti olan
Seul’dür ve burada yaklaşık on iki milyon insanın yaşadığı
biliniyor. Ortasından geçen Han Nehri ile ikiye ayrılan Seul
farklı unsurlarıyla dikkat çekiyor ( ) üniversiteler, eğlence
mekânları, gökdelenler, lüks yaşam ( ) Bir zamanlar dünya
çapında milyonlarca kez dinlenen “Gangnam Style” şarkısı
da yine Güney Kore’den çıkmıştır.

Bu parçadan, sözü edilen şairle ilgili olarak,

  I. En çok çevirisi yapılan sanatçılardan biri olduğuna
II. İnsanlığın ortak duygularını dile getirdiğine

Bu parçada boş ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla
getirilmelidir?

III. Farklı uluslardan birçok sanatçıyı etkilediğine

IV. Eserlerini oluştururken sanatsallığı öncelediğine
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) III ve IV

B) Yalnız II
D) II ve III

TÜRKÇE

C) I ve II

A) (...) (;) (:) (.)

B) (.) (,) (;) (...)

C) (.) (,) (:) (!)

D) (...) (,) (:) (.)
E)  (.) (,) (:) (...)

E) II ve IV
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Bu testte 40 soru vardır.

1. Müzik ile edebiyatın öteden beri birbirine ne kadar yakın

3. I. Günümüzün çağdaş dünyasında liberalizm, erken

olduğunu biliyoruz. Birini anmak, çok geçmeden diğerini
de akla getiriyor. Hep yakınlık içermiş bir ilişki bu; dolayısıyla bir müzisyenin, bugün edebiyatın en popüler türü olan
romana da el attığını öğrenmek, önce hayranlık uyandırsa
da bizi şaşırtmıyor aslında. Zaten bu müzisyenlere gönül
verdiysek yazdıklarına da bakmak şart galiba. Yoksa bizdeki
resimleri eksik kalırdı.

dönemdeki faydacılık anlayışının çoğu yükünü hâlâ
sırtından atamamıştır.

I

II. Bunun nedeni liberalizmin, ne olursa olsun sosyal
adalet kuramını benimsemekten vazgeçmemesidir.

R

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçadaki altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

LA

A) Erken dönemdeki faydacılık anlayışını benimseyen
liberalizm, sosyal adalet kuramını benimsemeyi hiçbir
zaman bırakmayacaktır.

A) Sanatçıların çok yönlü olabileceğini düşünmemek

B) Günümüzde sosyal adalet kuramını benimseyen liberalizm, erken dönemdeki faydacılık anlayışının kendisine
getirdiği sıkıntıları aşacaktır.

N

B) Sanatın birçok dalıyla ilgilenen sanatçıları bütünüyle
anlayamamak
C) Sanatçıların özel hayatının, sanatını anlamayı kolaylaştıracağının farkına varmak

C) Liberalizmin sosyal adalet anlayışından ödün vermemesi, onun günümüz çağdaş dünyasında etkin bir rol
almasını sağlayacaktır.

YA
YI

D) Sanatçıları tam olarak tanımaktan yoksun olmak

D) Günümüzde liberalizm, sosyal adalet kuramını benimsediği için erken dönemdeki faydacılık anlayışının kendisine getirdiği prangalardan henüz kurtulamamıştır.

IT

Yanıt Yayınları

E) Sanatçıların belirli türdeki yapıtlarının eksiksiz olarak
takip edilmesinin gerekli olduğuna inanmak

E) Sosyal adalet kuramını her dönem benimseyen liberalizm, erken dönemdeki faydacılık anlayışını artık takip
etmemektedir.

4. Araştırmacıların mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanarak

dım. Bildiklerim değil, sezdiklerim bana şiir yazdırdı. Bu
nedenle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şiirlerim bilincin
değil, sezginin ürünüdür.

ilk kez yetişkin göz hücreleri basması, bazı körlük türlerinin
tedavisinde kullanılabilecek doku üretimine yönelik bir
adım olarak değerlendiriliyor.

Bu parçadaki “bilincin değil, sezginin ürünüdür” sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

YA

N

2. Ben şiirlerimi çocuksu bir cehaletin verdiği rahatlıkla yaz-

A) Düşüncelerini duygusal bir anlatımla vermek

A) Mürekkepli yazıcılar ilk kez tıp alanında kullanılmıştır.

B) Çocukların dünyasına hitap edecek bir anlatıma sahip
olmak

B) Üç boyutlu basılan ilk organik yapı, göz hücresi olmuştur.

C) Düşünceleri değil, duyguları şiirinin ana izleği yapmak

C) Teknolojideki tüm gelişmeler insan yaşamını kolaylaştırmayı amaçlar.

D) İçinden gelenleri, doğal bir anlatımla metne aktarmak

D) Yetişkinlerin göz bozukluklarının tedavisi daha uzun
sürmektedir.

E) Şiir sanatının gerektirdiği sanat kalitesini yakalayamamak

TÜRKÇE

E) Bazı göz bozukluklarının tedavisine yönelik çalışmalarda elektronik aletlerden yararlanılmaktadır.
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5. Bir yazar şöyle diyor: “Ben gördüğüm ya da görmek iste-

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce farklı
sözlerle yinelenmiştir?

diğim rüyaları yazıyorum.”
Bu cümlede anlatılmak istenene aşağıdakilerden hangisi
anlamca en yakındır?

A) Eleştirmenlerimiz yalın bir dil kullanmalı, yazılarını
boyalı bir anlatımın boyunduruğu altına sokmamalıdır.
B) Eleştirmenlerimizin daha önce yazılan yapıtları gözden
geçirme, karşılaştırma gibi alışkanlıkları yoktur.

B) Sanatçı, eserlerini hayal gücünü kullanmadan oluşturamaz.

C) Eleştirmen kimliğini ancak yazın dünyasınca kabul
görmüş, toplum tarafından benimsenmiş kişiler elde
edebilir.

R

I

A) Sanatçının yaşadıkları ve yaşamak istedikleri, eserlerinin esin kaynağıdır.

C) Sanatçı, gerçeği kurmacanın tezgâhında yoğurmadan
yazıya aktarmaz.

D) Çoğu eleştirmenimizin yazmadan önce hazırlanma,
belli bilgileri araştırma gibi alışkanlıkları yoktur.

LA

D) Sanatçının eserlerinin ortaya çıkmasını sağlayan, onun
geçmişidir.

E) Eleştirmenler, yazarlarla çekişme olarak nitelendirilebilecek, itici bir eleştiri anlayışından uzak durmalıdır.

N

E) Sanatçı, yazılarında ne anlatırsa anlatsın kendi gerçeklerinden uzaklaşamaz.

YA
YI

8. Irkın seni iklimine benzer yaratırken
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış
Tarihini aksettirebilsin diye çehren
Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış.
Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz düşmesi
C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz benzeşmesi

IT

çok konuşulan yazarlarından biri. (II) Kavgam serisi birçok dile tercüme edildi ve kısa sürede çok satılanlar listelerine girdi. (III) Elbette sanatçının edebî gücünün ve
samimiyetinin dayandığı nokta tamamen “öz kurgusal”
bir hikâye anlatıyor olması. (IV) Kavgam serisinin ilk kitabında, babasıyla ilişkisinin ne anlama geldiğini öyküleyen
sanatçı, serinin ikinci kitabı Âşık Bir Adam’da da aslında
bir “babalık ve erkeklik durumu”nu söz konusu ediyor.
(V) Bir erkeğin âşık oluşu, sırf bunun için yaşadığı ülkeyi değiştirmesi, yaşamını altüst etmesi, çocuk sahibi olmasıyla
beraber yaşadığı çelişkiler ve karmaşalar onun öyküsünü
bir öz kurgu hikâyesinden bir babayla hesaplaşma romanına dönüştürüyor.

Yanıt Yayınları

6. (I) Norveçli yazar Karl Ove Knausgaard, günümüzün en

N

E) Kaynaştırma ünsüzü

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) yanlış

A) I. cümlede, yazarın çağımızda edebiyat gündeminde
yer aldığı belirtiliyor.

A) Küçük kardeşi; annesi, babası ve ablasını aylarca ziyaret
etmemiş.

B) II. cümlede, yapıtıyla ilgili kişisel bir bilgi veriliyor.

B) Roman, öykü, masal; anı, biyografi, mektup gibi öğretici metinlerden farklıdır.

YA

Bir yazarın ve yapıtının tanıtıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

kullanılmıştır?

C) III. cümlede, kurgularının otobiyografik bir nitelikten
beslendiği aktarılıyor.

C) Kör ölür, badem gözlü olur; kel ölür, sırma saçlı olur.

D) IV. cümlede, yapıtlarının içeriğinin ortak bir yönünden
söz ediliyor.

D) Bir yazlık almayı planlıyordu; dostlarından, akrabalarından yardım bekliyordu.

E) V. cümlede, IV. cümledeki tespite başka bir yön daha
ekleniyor.

E) Ahmet, ya bu deveyi gütmeli; ya da bu diyardan gitmeliydi.

TÜRKÇE
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Bu testte 40 soru vardır.

1. Benim şiirle öykü arasında kısa bir durağım olmuştu:

3. Gazeteci:

Gazetecilik. Belki de bu durak olmasaydı öykücülükte bu
derece usta bir kalem olamayacaktım. Öyküdeki yetkinliğimi bu durağa borçluyum. Gazetecilikte sözcük ekonomisini
öğrenmeseydim nitelikli öyküler yazamazdım.

(I) ---Ressam:

I

Ben İran resmini en baştan alarak modern dönemlere
uzandım. Bütün olarak İran resmine aşkla bağlıyım ancak
modern sanat akımlarından da uzak durmadan kendi tarzımı oluşturma gayreti içinde oldum. Kendime ait bir resim
yapmaya çalışıyorum. Biri benim resmimi gördüğünde
“Bu Şiraz okulundan.”, “Bu Herat okulundan.” ya da “Bu
Tebriz okuluna ait.” gibi cümleler kursun istemem. Gören,
benim resmimdeki biricikliği fark etmeli, “Bu, falancanın
resmidir.” diyebilmelidir.

R

Bu parçada geçen “sözcük ekonomisini öğrenmek” sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

LA

A) Olayları sembollerle ifade etmek
B) Sözcüklere çağrışımsal anlamlar yüklemek
C) Anlatımda özlülüğü yakalamak
D) Yalın bir söyleyişe sahip olmak

Gazeteci:

E) Özgün bir anlatıma ulaşmak

N

(II) ----

Ressam:

Yanıt Yayınları

YA
YI

Tartışmasız Rothko. Dali de benim için elbet önemli ama
çok çılgın bana göre. Sürrealizm ona çok şey borçlu. Gerçeküstü çalışmalar yapmak isteyen ressamın önünde aşılmaz
bir dağ gibidir Dali. Mark Rothko’yu da çok beğeniyorum,
onun renklerle oynaması çok hoşuma gidiyor. Renklerin
kutsal bir yönü olduğunu hissettiriyor insana. Bunlarla
aramda bir doku uyumu olduğunu hissediyorum.

IT

A) I. Resimde evrenselliği yakalayan sanatçıların özellikleri nelerdir?
II. Sizin resim anlayışınıza etkileri olan ressamlar
hangileridir?

2. Temelleri birkaç yıl önce atılan, son aylarda yaşadığı aşırı

B) I. T eknik olarak İran resim anlayışını mı sürdürüyorsunuz?  
II. Resmin Avrupalı ustaları sizin gibi İranlı ressamları ne kadar etkiledi?

N

değer artışıyla dünyanın ilgisini çeken, meşhur sanal para birimi Bitcoin; özellikle geçtiğimiz ay değerinin 1.000
doların üzerine çıkmasıyla gündeme oturdu.

C) I. İran resmi içinde kendi resminizi nasıl bir yerde
görüyorsunuz?
II. Avrupa’da ressam deyince aklınıza önce kimler
geliyor?

YA

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Dünya üzerinde birçok yeni sanal para birimi ortaya
çıkmıştır.

D) I. İranlı bir ressam olarak resim alanında varmak
istediğiniz nokta nedir?
II. Avrupalı ressamlar arasında hangilerini kendinize daha yakın buluyorsunuz?

B) Sanal para birimleri, normal para birimlerinden daha
çok değer kazanır.

C) Bitcoin adlı para birimi tüm dünyada en çok kullanılan
para birimidir.

E) I. D
 oğduğu toprakların kültürüyle büyüyen bir sanatçının evrensele uzanışını nasıl yorumluyorsunuz?
II. Size göre Avrupalı ressamların en iyileri kimlerdir?

D) Bitcoin, ortaya çıktığı günden beri dünyanın ilgisini
çekmektedir.
E) Bitcoin çok uzun bir tarihî geçmişe sahip değildir.

TÜRKÇE

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
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4. (I) Mobil uygulama dükkânlarında şöyle bir dolandığınızda

6. • İpek Yolu güzergâhında dizilen kavimler, doğularındaki

el feneri uygulamalarının, kendini beğendirmek için büyük
bir çaba içinde olduğunu görürsünüz. (II) Yaptıkları iş de
elinizdeki cihazın arkasında yer alan LED ışığı yakmaktan
başka bir şey değil ama hepsi de ilginç bir şekilde bu
işte ne kadar iddialı olduğunu anlatma peşinde: “Benimki en aydınlık!”, “LED ışığı en çabuk ben açıyorum!”
(III) Hâlbuki hepsi bir lambayı yakıp söndürmek için.
(IV) Geçtiğimiz ay nihayet bu uygulamalardan birinin gerçek yüzünü görme fırsatı yakaladık. (V) Android cihazlar
üzerinde yer alan ve bugüne kadar 50 milyondan fazla
kişi tarafından indirilen Brightest Flashligt Free adlı bir
uygulamanın, konumunuzu ve cihaz kimlik numaranızı
arka planda gizli gizli reklamcılara sızdırdığı ortaya çıktı.

kavimlerde runik yazıyı görmüşlerdir.
• Kökeni Orta Asya olan bu yazıyı dillerine uyarlamışlar,
kendi yazı sistemlerini meydana getirmişlerdir.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

R

I

A) İpek Yolu üzerinde bulunan insan topluluklarının runik
yazıyı kullanmalarının nedeni, Orta Asya’daki bütün
toplulukların bu yazı sistemini kullanmalarıdır.

LA

B) İpek Yolu’nda sıralanan topluluklar doğularındaki
ulusları örnek alarak yazıya önem vermişler, runik
yazıyı geliştirerek kendi alfabelerini oluşturmuşlardır.
C) İpek Yolu güzergâhında bulunan topluluklar yalnızca
ticaretin gelişmesini sağlamamışlar, runik yazıdan yola
çıkarak Orta Asya’da yeni bir yazı sistemi keşfetmişlerdir.

N

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, bir uygulamayla ilgili tespit yapılmıştır.

D) İpek Yolu üzerinde sıralanan toplulukların runik yazıyla
tanışmalarının temelinde Orta Asya’da yeni bir yazı
sistemi oluşturma isteği vardır.

YA
YI

B) II. cümlede, uygulamanın işlevinin abartıldığından söz
edilmiştir.
C) III. cümlede, uygulamanın amacı belirtilmiştir.

E) V. cümlede, uygulamadaki soruna ilişkin bir ayrıntı dile
getirilmiştir.

Yanıt Yayınları

D) IV. cümlede, uygulama ile ilgili bir soruna yer verilmiştir.

E) İpek Yolu boyunca sıralanan insan toplulukları, doğularındaki topluluklar sayesinde tanıdıkları Orta Asya
kökenli runik yazıyı dillerine uyarlayarak kendi yazı
sistemlerini oluşturmuşlardır.

IT

5. (I) Denemecinin yazar kimliği, yazdıklarıyla ortaya çıkar
usul usul. (II) Edebiyatın bütün alanları, onun ekseninde
oluşur. (III) Bir başka deyişle ozan neyse, öykücü, romancı,
oyun yazarı neyse en önemli yönüyle denemeci de odur.
(IV) Denemeci edebiyatın içinden hayata, hayatın içinden
edebiyata ve insanı ilgilendiren her şeye bakan kişidir. (V)
Yazısını okunur kılan da budur.

N

7. Gece yarısı eliniz, kocaman, külüstür radyonun düğmesine

YA

I
dokunuyor. Bir istasyon arıyorsunuz. İbre oradan oraya
II
atlıyor. Cızırtılar, telsiz çığlıkları, aryalar, ince sazlar… DerIII
ken derinden, geceyi ısıtıveren bir şarkı: Bir bahar akşamı
IV
rastladım size. Bir başka istasyonda şiir programı başlıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede özne, zincirleme isim tamlamasından oluşmaktadır.

Yahya Kemal’in Rindlerin Akşamı şiiri okunuyor ama ne

B) II. cümle üç ögelidir.

okuyuş.
V

C) III. cümlede zamir ek fiil alarak yüklem olmuştur.
D) IV. cümle özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmaktadır.

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi işlevine uygun kullanılmamıştır?

E) V. cümlede yan cümle temel cümlenin öznesi olarak
kullanılmıştır.

TÜRKÇE
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Bu testte 40 soru vardır.

3. Yunus Emre’nin yaşadığı yüzyıldaki beyleri, paşaları bil-

gündeme yığılıp duran sorunları tartışmak, sorgulamak
zorunda, diye başlıyor. Türkiye’de bu türe sadık birkaç
isimden biri o. Genelde tür olarak deneme; yayıncıların göz
ardı ettiği, yayımlamaktan çekindikleri türden kitaplardır
ve bu yüzden sıklıkla dergi sayfalarında okumaya alışığızdır
onları. Kitap olarak elimize ulaştığında ise yazarın dediği
gibi, “sanki mumyalanmış bir anımsayış” olur.

meyiz ama Türkçenin süt dişlerinin sahibini unutmayız,
unutamayız.
Bu cümlede geçen “Türkçenin süt dişlerinin sahibi” sözüyle Yunus Emre’nin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

Bu parçadaki altı çizili sözle deneme kitapları ile ilgili
olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

C) Halk dilinin olanaklarından yararlandığı

A) Yazarının dünya görüşünü yansıtması

E) Eserlerinin doğal bir söyleyişe sahip olduğu

R

I

1. Sanatçının son eserinin ön sözü; deneme, günceli ve

A) Unutulan kimi sözcüklere işlerlik kazandırdığı

LA

B) Öz Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösterdiği
D) Türkçenin gelişimine katkılarının olduğu

B) İçinde yazarının yaşamına ait ayrıntılar içermesi

N

C) Düşünceleri ilk günkü tazeliğinde tutması
D) Gerçek değerinin gelecekte anlaşılması

YA
YI

E) Geleneğin birikimini yansıtması

Yanıt Yayınları

4. I. Sıtma, uluslararası halk sağlığının önemli sorunlarından
biridir.

II. Her yıl, ortalama dört yüz milyon kişi bu hastalığa
yakalanıyor ve bunların birkaç milyonu da yaşamını
yitiriyor.

IT

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk sağlığını uluslararası ölçekte tehdit eden en önemli sorunlardan olan sıtma, gerek yerel gerek küresel
anlamda birçok insanın ölümüne yol açmaktadır.

N

2. Batı romanına ait tek bir düşünce yoktur ki Cervantes’te

B) Günümüzde uluslararası halk sağlığını etkileyen önemli
bir sorun olan sıtma, her yıl yaklaşık birkaç milyon
insanın ölümüne neden olmaktadır.

tohum hâlinde bulunmasın.

YA

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

C) Halk sağlığını milletlerarası çapta etkileyen önemli bir
sorun olan sıtma sonucu her yıl hemen hemen dört yüz
milyon insan hastalanmakta, bunların birkaç milyonu
da hayata veda etmektedir.

A) Romancıların ürettiği her yeni fikrin kökü, Cervantes’te
aranmalıdır.
B) Her romancı, bağlı olduğu gelenekten beslenerek
yapıtını oluşturur.

D) Halkın sağlığını uluslararası çapta etkileyen önemli
bir sorun olan sıtma sonucu her yıl milyonlarca insan
ölmektedir.

C) Her sanat eseri geçmiş ile gelecek arasında bir köprü
görevi görmektedir.
D) Romancılar, kendi uluslarına ait büyük sanatçıları
okuyarak kendilerini geliştirebilirler.

E) Sıtma, geçmişte olduğu gibi bugün de halkın sağlığını
etkileyen önemli bir sorun olmuş ve önlenemediği için
yaklaşık dört yüz milyon insanın bu hastalığa yakalanmasına yol açmıştır.

E) Roman sanatı, ulusallıktan sıyrılıp evrenselliğe adım
attığında insanlığa mal olur.
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7. (I) Woody Guthrie’nin, şevkle yazdığı ama yaşarken yayımla-

misafir öğretim üyesi olarak geldiğinde Don Kişot üzerine
altı ders vermiştir. (II) Yıllar sonra “Zalim ve kaba, eski
püskü bir kitap olan Don Kişot’u Memorial Hall binasında,
muhafazakâr meslektaşlarım dehşet ve utançla seyrederlerken paramparça edişimi keyifle hatırlıyorum.” diye yâd
ettiği bu derslerde Nabokov, romanın tatlı ve taşlamalı bir
güldürü olduğuna dair yerleşik düşünceyi tamamen reddeder. (III) Aksine, Don Kişot’un “en acımasız ve insanlık
dışı kitaplardan biri” olduğunu söyler. (IV) Paramparça
ettiği bu kitabı bir “zulüm ansiklopedisi” olarak yeniden
inşa ederken kataloglama görevinde Cervantes’in hayatını,
16. yüzyıl İspanya’sını, romanın edebiyattaki yankılarını ve
yazarın geçmiş edebiyattan faydalandığı her bir unsuru
da mercek altına alır. (V) Don Kişot Dersleri bu klasiği
okuyacakların baş ucunda bulundurmaları gereken bir
kılavuz, Nabokovseverler için de usta bir eleştirmen ile
bir edebiyat devinin destansı bir karşılaşması.

ma fırsatı bulamadığı 1947 tarihli Toprak Ev isimli bir romanı
var. (II) Tam 66 yıl sonra, 2013’te gün yüzü gören roman,
akabinde Türkçeye de çevrildi. (III) Romanın sunuşunu
kaleme alan sinema oyuncusu ve müzisyen Johnny Depp,
Toprak Ev’in unutuluş nedenlerinden birinin, Sovyet komünizminin en azılı düşman ilan edildiği Truman dönemine
denk gelmesi olduğunu düşünüyor. (IV) Kitapta, dünyadaki
ekolojik tehlikeleri erkenden gören ve endüstriyel tarıma
lanetler yağdıran Guthrie, yoksul çiftçilerin kendi topraklarını koruma mücadelelerine paralel olarak kahramanlarının
duygularını da duyarlıkla yansıtma becerisini gösteriyor.
(V) Ünlü Amerikan halk bilimci Alan Lomax, Toprak Ev’in ilk
bölümünü okuduğunda şaşkına dönmüş, yazarın haksızlığa
uğramışların duygularını bu kadar gerçekçi ve onurlu bir
şekilde aktarmasına hayran olmuş ve Guthrie’yi romanı
bitirsin diye aylarca yüreklendirmiş.

N

LA

R

I

5. (I) Vladimir Nabokov, 1951 yılında Harvard Üniversitesine

Toprak Ev romanının anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) I. cümlede romanın yazım tarihi ile ilgili bilgi verilmiştir.

Yanıt Yayınları

A) I

YA
YI

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem
bir öneri hem de bir saptama yapılmıştır?

B) II. cümlede romanın yazın dünyasına ne zaman katıldığı
belirtilmiştir.

C) III. cümlede bir sanatçının düşünceleri, doğrudan
anlatımla aktarılmıştır.
D) IV. cümlede yapıtın içeriği ile ilgili bir saptama yapılmıştır.

E) V. cümlede yapıtla ilgili olumlu bir eleştiri aktarılmıştır.

IT

6. Aydın ilimiz, tarihi milattan öncesine uzanan kadim bir  Batı

N

I
Anadolu kentidir. Şehir, tarihin her döneminde önemini
II
korumuştur. İskâna uygun iklim koşulları ve bereketli top-

rakları ile “Uygarlıklar Vadisi” olarak adlandırdığımız Büyük

YA

Menderes Çevresi tarihin her döneminde iskân edilmiş,
III
yoğun bir kültür birikimine sahne olmuştur. Buranın kültür tarihini Peschlow tarafından Beşparmak Dağları’nda
IV
keşfedilen kaya resimleriyle günümüzden on bin yıl geriye
V
götürmek mümkün olmuştur. Bu kültürel süreç içerisinde

8. Zekeriya Sertel’in Nazım Hikmet’in Son Yılları adıyla ya-

Aydın’ın önemli bir yeri vardır.

yımlanan notları (I) efsane Nazım’ı anlatmıyor (II) zaafları
(III) hataları (IV) günahları (V) sevaplarıyla insan Nazım’ı
anlatıyor.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazı
yanlışı vardır?

Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I

A) I

TÜRKÇE
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C) III

D) IV

E) V
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Bu testte 40 soru vardır.

1. I. Çok sayıda bitki türüne ve zengin fauna kaynaklarına

3. (I) Anthony Burgess ismini çoğumuz Otomatik Portakal’la

sahip Türkiye topraklarının yaklaşık %25’i ormanlarla
kaplıdır.

duyduk denebilir. (II) Sarsıcı, çarpıcı, sıkı kurgusuyla bir
başyapıt sayılan Otomatik Portakal; bir tür yüzleşme,
karşı karşıya gelme ve çatışma ritmini gerilimi yüksek bir
hevesle, birikimle sağlıyordu. (III) Burgess ses eğitimi de
aldığından hatta senfoni dâhil birçok müzik eseri bestelediğinden orkestrasyonu, katmanlı anlatımı içeren bir donanıma sahip. (IV) Kimliğin dışarıdan verildiğini, önemsizliğini
sık sık vurgulayan açıklamaları “Burgess edebiyatı”nın
karakterini oluşturuyor. (V) Burgess acımasız bir yazar;
birileri üzülecek, alınacak diye yazmaktan caymıyor.

I

II. Türkiye, ılıman kuşak ülkeleri arasında biyolojik çeşitlilik
bakımından zengin ülkeler içerisinde yer almaktadır.

R

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

LA

A) Biyolojik çeşitlilik bakımından ılıman kuşak ülkeleri
arasında önemli bir yerde olan ülkemiz, orman zenginliği bakımından yetersiz olsa da ılıman kuşak ülkeleri
arasında iyi bir yerde sayılır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı ve eseriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

N

B) Zengin fauna kaynaklarına sahip olan ülkemiz; topraklarının yaklaşık %25’ini ormanlarla doldurmasına rağmen
bitki türü çeşitliliği ve biyolojik çeşitlilik bakımından
yoksul sayılmaktadır.

A) I. cümlede sanatçının tanınmasını sağlayan yapıt belirtilmiştir.
B) II. cümlede eserinin içeriği ile ilgili birçok nitelik sıralanmıştır.

YA
YI

C) Ilıman kuşak ülkeleri arasında biyolojik çeşitliliğiyle
dikkat çeken Türkiye, topraklarının yaklaşık %25’i ormanlarla kaplı olduğu için bitki türü yönünden zengin
sayılmamaktadır.

Yanıt Yayınları

D) Topraklarının yaklaşık %25’i ormanlarla kaplı olan ve
birçok farklı bitki türü bulunan ülkemiz, ılıman kuşak
ülkelerinden getirilen bitki türleriyle daha da zenginleşmiştir.

C) III. cümlede sanatçının çok yönlü bir anlatıma sahip
olduğu söylenmiştir.
D) IV. cümlede sanatçıya özgü bir nitelikle ilgili bir saptama
yapılmıştır.

E) V. cümlede sanatçının açık sözlü oluşundan söz edilmiştir.

IT

E) Topraklarının yaklaşık %25’i ormanlarla kaplı, birçok
bitki türüne ve zengin fauna kaynaklarına sahip olan
ülkemiz; biyolojik çeşitlilik yönüyle ılıman kuşak ülkeleri
arasında ilk sıralarda yer alır.

4. Turgut Uyar şöyle diyor: “Ben kırkından sonra artık yaza-

N

mayan şairlerin hayatın yükü, geçim derdi gibi sebeplerle
değil; kendilerini yenileyemedikleri için sustuklarına inanıyorum.”

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmek“ sözcüğü, “sorumlu tutmak“ anlamında kullanılmıştır?

YA

Bu sözleriyle Turgut Uyar aşağıdakilerden hangisini
anlatmak istemiştir?

A) Şirketin zarar etmesine kimlerin neden olduğunu
bilmek onların da hakkıydı.

A) Şiir yazmak belli bir yaştan sonra çok daha zor olmaktadır.

B) Eski ilkokul öğretmeninin yanına yaklaşıp “Beni bildiniz
mi?” diye sordu.

B) Hayat şartları şiir yazmada pek önemli değildir.

C) Gurbette insanın nasıl yalnızlaştığını siz de benim kadar
bilirsiniz.

C) Şiirde yeni ve orijinal imgeler bulmak ileri yaşlarda
mümkün değildir.

D) Kitapları almasını bildi ama söz verdiği hâlde hâlâ
getirmedi.

D) Şairlik, yaşın ilerlemesi ile değil, kişisel yaratıcılığın
bitmesiyle son bulur.

E) Evrakların zamanında hazırlanması konusunda ben
Murat’ı değil, seni bilirim.

E) Şairlerin kendilerini yenilemesi günceli takip etmelerine bağlıdır.
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5. Sokakta, tam önümde gençten bir kadın ile dört-beş yaş-

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla ilgili

I
larındaki oğlu yürüyor el ele. Kadının koltuğunun altında
II
sıkı sıkı tuttuğu eflatun bir çanta, çocuğun elinde çikolata,

yanlışlık yapılmıştır?
A) Yarın sahile inelim ama saat 10.30 gibi beni evden alır
mısın?
B) Kitaplar gündeme geldi mi öğretmenin yüzünde güller
açardı.

ellerini siliyor. Ah, ne yazık ki kadın, hem o kâğıt mendili

C) Kadın “Akşam oldumu herkes evine çekilirdi.” diye
sözüne devam etti.

hem gofret ambalajını tuttuğu gibi atıyor yere!
V

D) O gün, her zamankinden farklı, özel mi özel konukları
vardı babamın.

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangileri işlevine uygun kullanılmamıştır?

E) Bu kentteki insanlar yürümeyi çok seviyor, sadece
yağmur yağdı mı özel araçlarını kullanıyor.

B) I ve IV

R

C) II ve III
E) III ve V

N

D) II ve V

LA

A) I ve III

I

gofret, bisküvi… Derken oğlan bitiriveriyor çikolatasını; anIII
IV
nesi hemen çantasından bir kâğıt mendil çıkarıp çocuğun

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı

YA
YI

yanlıştır?

Yanıt Yayınları

A) Romantik olmayı aşan, egzantrik hâlleri beni yoruyordu.
B) Erozyon daha çok kurak bölgelerde gerçekleşen bir
olaydır.

C) Ürün tanıtmaya gelenlerden eşantiyon mal almayı
severdi.

D) Şu anda kendisinin eşkâlini bilen yüzlerce kişi onu
arıyordu.

IT

E) Arabasının egzozu yeni olmasına rağmen çok ses
çıkarıyordu.

6. Kıbrıs’ın göz bebeği bir bir kaybediyor güzelliklerini ( ) Dün-

N

yanın dört bir yanından turist çeken şehir birçok sorunla
boğuşuyor ( ) plansız yapılaşma, hızla artan nüfus, trafik,
altyapı sorunları ( ) Bütün bunlar kentte kaliteli yaşamı
baltalarken bölge ekonomisine de zarar verir noktaya geldi
( ) Girne’de âdeta mantar gibi çoğalan çok katlı binalar ( )
şehrin dokusuna büyük zarar verirken bu yapılara paralel
gelişen trafik ve park sorunu bölgedeki yaşam kalitesini
her geçen gün aşağı çekiyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler bir

YA

arada kullanılmamıştır?
A) Buradan ayrıldıktan sonra yeni bir işe başlamış, kendisine yeni bir hayat kurmuştu.
B) O, doğru bildiği bir düşünceyi sonuna kadar savunur;
bunun için birçok şeyi göze alırdı.

Bu parçada boş parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla
getirilmelidir?
A) (.) (:) (.) (.) (;)

B) (...) (:) (.) (!) (,)

C) (.) (;) (...) (.) (;)

D) (.) (:) (...) (.) (,)

C) Köylüler orası hakkında birbirinden ilginç hikâyeler
anlattı.
D) Hepimiz oyunun sonunda büyük bir şaşkınlık yaşamış,
onu izlediğimize pişman olmuştuk.
E) Ben, konuşmaya henüz başlamıştım ki araya onlar
girince sözlerim pek anlaşılamadı.

E)  (...) (;) (...) (.) (,)

TÜRKÇE

146

DENEME - 10

TÜRKÇE TESTİ

11

Bu testte 40 soru vardır.

3. Sanatçı, hikâye uydurmak ile kandırmak arasındaki ince

bir travmayla ilerleyen kitap, bunu aynı kelimeleri sık sık
tekrarlayarak yapıyor. Arka kapakta yazarın klasik müzik
eğitimi almış bir piyanist olduğu hatırlatılarak işaret edilen
ve “büyüleyici bir müzikal ritim” denilerek altı çizilen bu
durum, kelimeleri anlamlarından soymak için seçilmiş bir
yol da olabilir pekâlâ. Ne demek istediğimi, çocukken bir
kelimeyi en sonunda, “Bu şeye böyle denilmesi ne kadar
da saçma!” diyecek kadar tekrarlayanlar anlayacaktır.

çizginin farkında ve kandırılan insanın kendisini ne kadar
aptal, kandıranın da zeki hissettiğini öykülerinde çarpıcı
biçimde dile getiriyor. Günahı iyiliğinden fazla olan kurnaz
insanın portresini çiziyor bir bakıma. Sanatçının hep en iyi
bildiği şeyi anlattığı zaten ortada. Bunun yergi dolu hâli ve
zaman zaman kendisi ve çevresiyle alay edercesine kaleme
kâğıda sarılması, onun edebiyat omurgasının sağlamlığını
da gösteriyor. Kimi öykülerde, girdiği bu damar tarihle
buluşarak yine zaman sorununa ulaşırken o, köklerine
dönüp bakmayı ihmal etmiyor.

LA

R

I

1. Hikâyedeki boşlukları göstererek hiçbir yere gitmeyen çılgın

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu parçadaki altı çizili
sözlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

A) Sözcükleri bilinen anlamlarıyla kullanmak

N

B) Soyut anlamlı sözcüklere ağırlık vermek
C) Sözcük seçiminde titiz davranmak
D) Güncel sözcükleri tercih etmek
E) Sözcükleri bir anlam aracı olmaktan çıkarmak

A) Kurmaca

B) Etkileyicilik

C) Tipleştirme

D) Çağrışım gücü

N

IT

Yanıt Yayınları

YA
YI

                         E)  Gelenek

lardan, destanlardan aldığı belli. (II) Onun biçemindeki
destansı coşku, yer yer masalsı hava, halk dilinden aldığı
samimi söyleyişten besleniyor. (III) Bu söyleyiş tarzı bazı
eleştirmenlerce dilin ahengini bozmak olarak nitelendiriliyor. (IV) Ancak sanatçı, dilin olanaklarının sınırını aşsa da
bu durum doğal karşılanmalı. (V) Çünkü sanatçı edebiyatın
“ana karası” üzerinde, kendine ait bir dille yer edinmeye
çalışıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

YA

2. Ne denli tanımlarsak tanımlayalım, bazı şeyleri yine de
tanımlayamayız. “Şiir nedir?” de bu sorulardan biridir. Hiç
değilse bu, biz şairler için böyle. Nereden bakarsak bakalım
şu bir gerçek: Şiir hep gerisinde gizli bir tarih bırakır.

A) I. cümlede, sanatçının diliyle ilgili olumsuz bir durumdan söz edilmiştir.
B) II. cümlede, sanatçının anlatımını oluşturan kaynaklar
verilmiştir.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

C) III. cümlede, sanatçıya yönelik yapılan değerlendirme
aktarılmıştır.

A) Nitelikli şiirin güncelliğini koruduğu

D) IV. cümlede, sanatçının anlatımı ile ilgili olumsuz bir
durumun olağan karşılanması gerektiği dile getirilmiştir.

B) Şiiri anlamanın bir birikim gerektirdiği
C) Şiirin tam olarak açıklanamadığı
D) İmge ve çağrışımın şiirin anlamını örttüğü

E) V. cümlede, kendinden önceki yargının gerekçesi
verilmiştir.

E) Gerçek şiirin tarihsel birikimden beslendiği

TÜRKÇE
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5. I. Dünya’nın eksen eğikliği, yıllık devinim süresince

7.   I. Bir kitap başımıza inen bir darbe gibi bizi sarsmıyorsa
neden zahmet edip okuyalım ki onu? (etkileyicilik)

Güneş ışınlarının Dünya’ya sürekli değişik açılarla
gelmesine ve bu yolla yarım kürelerin aynı zamanlarda birbirlerinden farklı düzeyde ısınmalarına neden
olur.

II. Bu romanı okurken bir an bile biyografik ya da otobiyografik bir anlatının içinde olduğumuz duygusuna
kapılmıyoruz. (üretkenlik)

II. 21 Mart‘tan sonra Kuzey Yarım Küre’ye dik açılarla
gelen Güneş ışınları, Kuzey Yarım Küre’nin daha çok
ısınmasını sağlarken Güney Yarım Küre’nin ise kış
yaşatacak denli soğumasına yol açar.

I

III. Yazar; ilk romanından beri bir duyguyu, bir karşılaşmayı, bir olayı anlatmaya yetecek en az sözü bulma
arayışıyla yola çıkıyor. (yoğunluk)

R

IV. Her yazısında güçlü bir dil işçiliğiyle ürettiği cümleler,
zihninizde herhangi bir duraksama yaratmadan kendi
yolunu buluyor. (akıcılık)

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

LA

V. Sanatçının yazmaya başladığı ilk günden beri asıl
amacı; o hikâyelerden insanın köklerine inmek, insanın
özündeki değerleri anlatmaktır. (evrensellik)

A) I. cümlede ortaya konan teorinin her zaman geçerli
olmadığından söz edilmektedir.
B) I. cümlede açıklanan durumun sonucu örneklendirilmektedir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilenler, ayraç içindeki anlatım özelliğini yansıtmaz?

N

C) I. cümlede nedeniyle birlikte dile getirilen coğrafi
ilkenin sadece Güney Yarım Küre’de görüldüğünden
söz edilmektedir.

A) I

C) III

D) IV

E) V

E) I. cümlede belirtilen doğa olayının hangi sıklıkla
görüldüğüne yer verilmektedir.

6. (I) Maviye Boyanmış Sular, Cemil Kavukçu’nun farklı za-

Yanıt Yayınları

YA
YI

D) I. cümlede ifade edilen bilgiyle çelişen durumların
görülmediğine değinilmektedir.

B) II

manlarda kaleme aldığı, çeşitli kitaplarında yayımladığı
deniz öykülerinin derlenmesinden oluşuyor. (II) Cemil
Kavukçu’nun bu kitabı hazırlamasına neden olan ise arkadaşının yıllar önce sorduğu bir soru olmuş: “Dağ mı, deniz
mi?” (III) Taşra sıkıntısını, bunaltısını çok iyi anlatan bir
yazardır, Kavukçu. (IV) Küçük kasabaların sıradan insanlarının iç sıkan ama su gibi akıp giden hikâyeleri... (V) Bu
hikâyelerde de denizin sonsuzluğundan, iç açıcılığından
çok, psikolojik bir kapalı mekân fobisi egemen.

IT

8. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı gerekçe içermektedir?

N

A) –  Yazmak için çok mu beklediniz?
–  Yazmayla çok uğraştım ancak yayımlamaya fırsatım
olmadı.
B) –  Yapıtlarınızdaki imgeleri nasıl yaratıyorsunuz?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

YA

–  Uzun zaman uğraştığım şiir alanındaki birikimlerimle
yapıyorum.
C) –  Öykünün romana geçişte bir sıçrama tahtası olarak
görülmesini nasıl buluyorsunuz?
–  Dilde ustalaşıldığı için büyük anlatılar dünyasına
atılan bir adım olarak görüyorum.

A) I. cümlede yapıtın içeriğinin nasıl oluşturulduğu anlatılmıştır.

B) II. cümlede yapıtın yazılış fikrinin oluşumu aktarılmıştır.
C) III. cümlede deniz öykülerindeki başarısından söz
edilmiştir.

D) –  Şiir yazmayı hiç düşündünüz mü?
– Şiir yazmak annemden duyduğum ninni ve mânilerden beri en büyük hayalim.

D) IV. cümlede öykülerindeki karakterlerin niteliği verilmiştir.

E) –  Deneme yazmaya devam ediyor musunuz?
–  Maalesef, uzun zamandan beri deneme kaleme
almadım.

E) V. cümlede öykülerdeki olumsuz bir atmosferin varlığından söz edilmiştir.

TÜRKÇE
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TÜRKÇE TESTİ
Bu testte 40 soru vardır.

1. Eleştirel olmak, kurmacanın zihindeki oluşumu sürerken

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir çıkarımdan söz

hep yeniden keşfetmektir; böyle değilse roman yazmayı
bırakabilirsiniz.

edilemez?
A) Öykü ve romanla ilgilenen yazar sayısındaki artışla
birlikte düzyazının gerçek kimliğini kazanma yolunda
emin adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz.

I

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene
anlamca en yakındır?

R

A) Gerçekler yazarın zihninde yeni bir gerçeğe dönüşür.

B) Yazmak istediğim hikâyeyi en iyi, en gerçek biçimde
anlatabilmemi sağlayacak araçları hangi dil, hangi tür
sağlıyorsa onunla ilerlemeyi tercih ettim.

B) Romanın oluşumunda eleştirel tutum önemli bir yer
tutar.

LA

C) Eleştirmenlerin yaptıkları değerlendirmeler yazara yol
gösterir.

C) 1980’lerin şiiri geçmişle kavga etmez, geçmişin değerlerini yeniden ele alır, onlarla hesaplaşır; aslında
bu, yeni kuşak şairlerin geçmişi sahiplenme adına
verdikleri bir uğraştır.

D) Büyük eserler her okumada okurun zihninde yeniden
yaratılır.
E) Romanın yazım aşamasında yazarın kendisini dış dünyaya kapatması olağan bir durumdur.

N

D) Hayal gücünün bir roman yazımında çok önemli olduğunu fark ettim, hayal gücünüz genişlediği zaman siz de
çok daha ufuk açıcı şeyler düşünmeye başlıyorsunuz.

YA
YI

E) Şiir kitaplarının sayısında bir artıştan elbette söz edilebilir ama incelediklerimi düşündüğümde bunların
şiir sanatına katkı sağlayacağını sanmıyorum.

yayımlanmasını neden istemediniz?
– Bir kesimin sözcülüğünü yaptığıma inandığım bir
dönemdi. Onurlu her sanatçı, kendi şiir tarihçesinden
bu sanat dışı ögeleri çıkarıp atmalı.

N

III. – Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun aşılmasında ne gibi
önlemler alınabilir?
– Toplu taşımanın daha ucuz, daha rahat ve hızlı hâle
getirilmesi öncelikle ele alınması gereken bir sorun
bence.
IV. – Yapıtlarında yerli unsurları bolca kullanmasının
sebebi nedir?
– Gözünü geleceğe diken her sanatçı gibi, önce kendi
toprağının dokusunu tanıma, duyumsama çabasından olsa gerek.

YA

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede yapıtın bir derleme çalışması olduğu belirtilmiştir.

V. – İyi bir doğa araştırmacısının izlemesi gereken yol
nedir?
– Bir kere, hiç gitmediği yerlerle ilgili bir gezme isteği
duyacak, bir keşif heyecanıyla bıkmadan usanmadan
o bölgeye ilişkin araştırma yapacak.

B) II. cümlede yapıtın içeriğini oluşturan unsur aktarılmıştır.
C) III. cümlede yapıtın yazınsal türler içindeki konumu
ortaya konmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin cevabı
gereklilik anlamı taşımamaktadır?
A) I

TÜRKÇE

B) II

C) III

D) IV

4. (I) Yazar yeni kitabında çeşitli dergilerde yayımladığı yazıları
bir araya getirmiş. (II) Yazılar modern Türk şiirinin konularına değindiği gibi genel olarak şiir üzerine odaklanmış. (III)
Şunu hemen belirtmekte yarar var: Sanatçının çalışmaları,
Türkiye’de edebî terimler üzerinden oluşturulan bir eleştiri
geleneğine eklemleniyor. (IV) Onun eleştiri anlayışı mecaz
bilgisi üzerine temelleniyor. (V) Bu, elbette sanatçıyı alanında tekil kılmasa bile özel bir konuma yerleştirmemiz
gerektiğini gösteriyor.

IT

  II. – Duvar yazılarındaki siyasi içerikli haykırışların birilerini rahatsız ettiğini düşünüyor musunuz?
– Yazanlar, büyük toplumsal bir iş başardıklarını sanıyorlar ancak bu yazılardaki haykırışların öncelikle
komşumuzu huzursuz etmemesi gerek.

Yanıt Yayınları

2.   I. – Sanatınızın ilk döneminde yazdığınız şiirlerinizin

D) IV. cümlede yazarın eleştiri anlayışından söz edilmiştir.
E) V. cümlede yazarın eleştiri tarzının biricikliği vurgulanmıştır.

E) V
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5. I. Bazı Çin kaynakları bronzun ilk defa kuzey komşuları

8. I. Bazı yazarlar, ele aldıkları olay ve durumları köklü

Türkler tarafından kullanıldığını yazmaktadır.

bir araştırmaya tabi tutmadan kaleme alabiliyor. Olayın
gerçekliğini, neden ve sonuçlarını akıl süzgecinden geçirmiyor. Bazıları daha da ileri giderek şahidi olmadıkları
olayları görmüş gibi anlatıyor. Aslında yazdıkları tamamen
kendilerinden önce kaleme alınmış eserlere dayanıyor. Bu
yalan ve abartıda bazen o kadar ileri gidiyorlar ki aynı ya
da birbirlerine çok yakın tarihlerde fakat birinden diğerine
kısa zamanda ulaşılması imkânsız iki mekândaki olayların
şahidi olduklarını dahi yazmakta tereddüt etmiyorlar.

II. Bu durum Türklerin bilimde ne kadar ileri bir noktada
olduğunu gösterir.
Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

R

I

A) I. cümledeki tarih bilimine ait verinin gerçeği yansıttığından söz edilmektedir.
B) I. cümledeki kaynağın hangi veriye dayandığına
değinilmektedir.

II. Belge ve eserlerin kullanılmasında bazen problemler
çıkabilir. Eldeki belgelerde araştırılan konu hakkında sınırlı
veya yanlış bilgi olabilir, belge okunamayabilir. Her bir
yazarın olaya farklı bakması, algılaması ve farklı anlatması mümkündür. Bu nedenle yazılı kaynakların doğruluk
derecesi, güvenilirliği, yazıldığı tarih, yazarı, aynı olaydan
söz eden farklı kaynaklar arasında uyum ve uyumsuzluk
eleştiri aşamasında araştırılır.

LA

C) I. cümlede açıklanan bilginin bilimsel dayanağının
olduğu vurgulanmaktadır.
D) I. cümlede saptanan durumdan hareketle bir çıkarımda bunulmaktadır.

N

E) I. cümlede ifade edilen bilginin tam olarak doğrulandığı dile getirilmektedir.

YA
YI

Bu iki parça aşağıdaki yargılardan hangisini temellendirmek için kullanılabilir?

gidiş vardır?

A) Başka bir iklimde doğan düşüncenin kendi toprağımızda dirilmesi demek olan tercüme, sanatların en
zorudur.

Yanıt Yayınları

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “genelden özele” bir

B) Klasik roman; inançları sarsılmış, pürüzlerini yok edememiş, çözüm yolları arayan toplumlarda filizlenir.

IT

E) Müzik kadar insan kalbinde yücelik duygusu oluşturabilecek başka bir sanat dalı yoktur.

N

9. Kitaplar, her zaman değerlidir. Ancak kitapların bir de kendi

YA

aralarında bir beğeni ve değer sıralaması vardır. Bu sıralamayı yapmak için insan, zamanı aralayıp bir hesaplaşmaya
girmelidir. Çünkü kitapların okunduğu dönemlerle şimdiki
zaman farklıdır. Bunun farkı bilinerek ayrım yapılmalıdır.

7. Türkiye’de yaygın bulunan ve yabani olarak yetişen pek çok

Bu parçada geçen “zamanı aralayıp bir hesaplaşmaya
girmek” sözüyle kitaplarla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

meyve vardır: böğürtlen, kuşburnu, dağ çileği, alıç… Siz
I
II
III
bunlardan birini yemediniz mi bugüne kadar? Ah, bence
IV
çok şey kaybetmişsiniz.
V

A) Edinilen izlenimleri canlandırmaya çalışmak
B) Beğenileri yeniden gözden geçirmek

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi işlevine uygun kullanılmamıştır?

TÜRKÇE

C) III

D) IV

C) Bakış açılarındaki farklılıklardan dolayı yazarlar bir
olayı olumlu da olumsuz da gösterebilir.

E) Yazınsal yapıtların yetkinlik düzeylerini artıran en
önemli unsur eleştiridir.

D) İnsanlığı bir felaketin eşiğine getirebilecek duyguların
başında nefret yer alır.

B) II

B) Yazarların olayları eleştiri süzgecinden geçirmeden ele
almasının yanlışlığı üzerinde durulmaktadır.

D) Yazılı kaynaklarla desteklenmeyen düşüncelerin doğruluğu tartışmalıdır.

C) Nankörlük, her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin
değerini bilmeyen toplumlarda görülür.

A) I

A) Yazarlar gerçekleri kendi duygu ve düşünceleri çerçevesinde edebiyat yasalarını gözeterek değiştirebilir.

C) Yanlış kanıları düzeltmeye çabalamak
D) İlk okunmalarına göre değerlendirmek
E) Geçmiş ile şimdiyi birlikte düşünmek

E) V
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TÜRKÇE TESTİ
Bu testte 40 soru vardır.

4. (I) İnsan zihnini bir imgeler kataloğu olarak düşünürsek bu

gerçeklerinden büsbütün ötelere aşırdığı söylenemez.
Ben okuduğum her romanla kendime yaklaştığıma inanıyorum. Roman neden söz ederse etsin beni, başkalarını
ve yaşamayı tanıtır bana. Romancılar varoluşumun gizli
örtülerini bir bir kaldırır benden.  

kataloğun en uzun maddelerinden birini ‘‘deniz’’e vermek
gerekir. (II) İmgelerin cilveli yanlarından biri de bağlamlara
bağlı oluşları yani zamana ve mekâna göre farklı anlamlar
kazanmalarıdır. (III) Kıyıdan, mehtaplı bir gecede denizi
seyreden biri için estetik bir haz nesnesi olan, sonsuzluğa,
yüceliğe işaret eden deniz; fırtınalı bir gecede bir kaptan
ya da mürettebat için bilinemeyen, kontrol edilemeyen
büyük bir düşman oluverir. (IV) Edebiyatın azığı da imgeler, semboller ve metaforlar olduğundan deniz gibi
engin bir mecaz yumağına kayıtsız kalınamayacağı dünya
edebiyatının uzun tarihinden bellidir. (V) Bereket, çağdaş
edebiyatımızda da Halikarnas Balıkçısı’ndan Azra Erhat’a,
Sait Faik’ten Rıfat Ilgaz’a uzanan bir deniz edebiyatı hattı
çizebiliyoruz.”

R

I

1. Roman kurmaca bir tür olduğu hâlde onun insanı, insan

LA

Bu parçadaki altı çizili sözle, romanla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olaylara nesnel bakabilmeye yardımcı olduğu
B) Yeni fikirlere karşı ön yargısız olmayı sağladığı
C) Düşle gerçek arasında kesin sınırlar çizdiği
D) Gerçekleri daha iyi görmeyi sağladığı

N

E) Kişinin iç dünyasını zenginleştirdiği

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

YA
YI

2. Aynı kalemden çıkmış şiir kitapları arasında değer farklılık-

ları olduğunu söylemek nereye kadar doğru bir tutum olur,
bilmiyorum. Ancak şairler gençlik günahı olarak gördükleri
ilk kitapları dışında eserleri arasında pek ayrım yapmaz.

A) Şairliğe atılmış önemli bir adım saymak

B) II. cümlede imgelerin farklı anlamlandırmalara açık
oldukları belirtilmiştir.

Yanıt Yayınları

Bu parçadaki “gençlik günahı olarak görmek” sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. cümlede bir öneri söz konusudur.

B) Şiirde yaptıkları yanlışları kabul etmek

C) III. cümlede imgelerin her sanatçı için farklı çağrışımlara sahip oldukları vurgulanmıştır.
D) IV. cümlede edebiyatta imgeye bağlılığın nedeni belirtilmiştir.

E) V. cümlede, IV. cümlede anlatılanlar yerli edebiyattan
örneklerle desteklenmiştir.

IT

C) Yaşadıklarını bir dönüm noktası olarak görmek
D) Belli bir şiir anlayışını yansıtmamak

E) Sanat değeri açısından yetersiz bulmak

N

5. Afrika’nın çoğu bölgesinde, 5 yaş altındaki çocukların
yüzde 30’u körlük riski ile karşı karşıya ve bunun en önemli
sebebi A vitamini eksikliği.

3.   I. İhtiyar adam, köstekli saatini kuşağının arasından
çıkardı.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

YA

II. Bugünkü kuşak, eskilerin okuma alışkanlığına sahip
değil.

III. Bu TV kanalında çizgi film kuşağı birazdan başlar.

A) Afrika dışında çocukların körlük riski taşıdığı bir bölge
yoktur.

IV. Türkiye’nin bulunduğu enlemler ılıman iklim kuşağında
yer alıyor.

B) A vitamini eksikliği körlük riskini artırmaktadır.

V. Ne kadar bilgili olsak da bu kuşağın yanında cahiliz.

C) Yetişkinlerin kör olma riski çocuklara göre daha düşüktür.

“Kuşak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı
anlamda kullanılmıştır?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve IV

TÜRKÇE

D) Kimi vitaminler görme bozukluklarının tedavisinde
kullanılmaktadır.

C) II ve V

E) Afrika’nın iklimi, insan bedeninin gelişimini olumsuz
etkilemektedir.

E) IV ve V
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6. • Biruni Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü

8. (I) Aydın sorumluluğuyla yazmada, vicdan ve adaleti dile

savunmuştur.

getirmede dikkat edilmesi gereken husus; metinlerde
sığlığa düşmeden, edebiyattan ödün vermeden, gerçekleri
doğrudan değil, insan yaşamlarının dokunaklı ayrıntıları
üzerinden ifade edebilmektir. (II) Yaşantıların ya da tanıklıkların, olduğu gibi dile getirilmesi, “belgesel gerçekliği”
içinde kaldığı için yazıyı sınırlandırır. (III) Hayatın edebiyat
estetiğiyle yeniden düzenlenmesi; gerçekliğin, kurgu, dil
ve üslup aracılığıyla metin içi gerçekliğe dönüştürülmesi
anlamına gelir. (IV) Bu noktada artık o metnin “belgesel
olma” değil, “edebî olma” hâli söz konusudur. (V) Sartre’ın
bir sözü geldi aklıma: “İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği
için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için
yazardır.”

• Kendisine “Dünya dönüyorsa neden ağaçlar taşlar
yerlerinden fırlamıyor?” diye soranlara “Dünya’nın
merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını
engellemektedir.” cevabını vermiştir.

I

• Bu fikriyle yer çekim kuvvetini Newton’dan asırlarca
önce ortaya koymuştur.

R

Bu üç cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

LA

A) Biruni’nin kendisine sorulan dünyanın dönüşü ile ilgili
sorulara çekim gücünü temel alarak cevap vermesi,
onun yer çekim kuvvetini Newton’dan yüzyıllarca önce
bildiğini gösterir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

N

B) Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü savunan
Biruni’nin kendisine sorulan “Dünya dönüyorsa neden ağaçlar taşlar yerlerinden fırlamıyor?” sorusuna
Dünya’nın merkezindeki çekim gücünün engellediğini
söyleyerek cevap vermesi, onun yer çekim kuvvetini
Newton’dan yüzyıllarca önce açıkladığını gösterir.

A) I. cümlede öznelliğin olumsuzluğu vurgulanmıştır.
B) II. cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

YA
YI

C) III. cümlede tanıma başvurulmuştur.

D) Yer çekim kuvvetini ilk bulan Biruni, kendisine sorulan
dünyanın dönüşü ile ilgili sorulara “Dünya’nın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını
engellemektedir.” cevabını vermiştir.

Yanıt Yayınları

C) Biruni, kendisine sorulan dünyanın dönüşü ile ilgili sorulara “Dünya’nın merkezindeki çekim gücü varlıkların
dışarıya fırlamasını engellemektedir.” cevabını vererek
yer çekim kuvvetini ortaya koymuştur.

D) IV. cümlede, III.deki durumun sonucundan söz edilmiştir.
E) V. cümlede üslubun önemi vurgulanmıştır.

9.   I. şeklinde aktaran pek çok yazarın aksine
II. okurlarına neredeyse kesintisiz bir panorama  

III. ara ara görünür hâle gelen ağaçlara benziyor
IV. çocukluk anılarını eksiksiz anımsayan ve

IT

E) Yer çekim kuvvetini ilk bulan Biruni, kendisine sorulan
dünyanın dönüşü ile ilgili sorulara “Dünya’nın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını
engellemektedir.” cevabını vererek Dünya’nın yuvarlak
olduğunu ve döndüğünü savunmuştur.

V. benimkiler sisli bir kır manzarası içinde

N

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak
biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

YA

A) I

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması zarf

B) II

C) III

D) IV

E) V

10. Bir ressama, “Bana şöyle bir doğa resmi yap.” deseniz bile

tümleci görevinde kullanılmıştır?

o, hayal ettikleriyle süsler tuvali.

A) Sabahları gelir renkli kuşlar, konarlar bahçemin incirlerine.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

B) Kar yağmaya başlayalı beyaz kardelenler sardı toprağı.

A) Sıfat-fiil

C) Turna katarları bu yıl geçmez oldu köyümüzden.

B) İşaret zamiri

D) Bu yolculuk bahar sabahı başladı gün doğmadan.

C) Dilek-koşul kipi

E) Daha anlamadın mı, zaman, elinde ufalanan bir mermer.

D) Bağlaç

TÜRKÇE

E) Edat
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TÜRKÇE TESTİ
Bu testte 40 soru vardır.

1. Uzmanlar, bilinçsiz (yararı olmaksızın) antibiyotik kullanı-

3. İnsanın, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, şefkat, me-

I

rak, özlem, nefret gibi ortak özlere sahip olduğunu, büyük
bir kabiliyet, son derece sade bir dille anlatıyor Munro.
Edebî yönden kusursuz olan öyküleri, okurda yazarın
henüz iyice demlenmemiş bir yeteneği olduğu izlenimini
asla uyandırmıyor.

mının, bakterilerin direnç (karşı koyma gücü) kazanmasına
II

R

I

neden olduğu konusunda hastaları uyarıyor (ikaz ediyor).
III

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

söylüyor. Unutmamalı ki ne kadar çok antibiyotik alınırsa
bakteri o denli palazlanıp (gelişip) güçleniyor.
V

A) Öykülerinin sanatsal olgunluğa erişmiş olması

LA

Doktorlar, bu durumun önüne geçebilmek için, en ufak
şikâyette (hastalıkta) antibiyotik kullanılmaması gerektiğini
IV

B) Öykülerini bir çırpıda yazıp yayımlaması
C) Yapıtlarında açık, yalın bir dil kullanması

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı
parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
C) III

D) IV

N

B) II

E) Yazın dünyasında adından söz ettirmeye başlaması

E) V

2. Dünya Mirası Listesi'ne giren Ayasofya'nın günümüze kadar
ulaşabilmesini Bizans ve Osmanlı Dönemi’nde yapılan
onarımlar sağlamıştır.

Yanıt Yayınları

YA
YI

A) I

D) Yazma tarzının belli bir olgunluğa ulaşması

IT

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ayasofya bugüne
gelinceye kadar birçok onarım görmüştür.

N

B) Bizans ve Osmanlılar Dönemi'nde yapılan onarımlar
bir dünya mirası olan Ayasofya'ya ayrı bir değer kazandırmıştır.

4. 35 yıldan uzun bir süre boyunca 24 milyon kilometreden
fazla yol kateden Voyager 1 nihayet yıldızlar arası uzaya
ulaştı. Böylece ilk defa insan yapımı bir nesne heliosferin
yani Güneş’ten kaynaklanan atom altı parçacıklarla dolu görünmez “balon”un ötesine geçmiş oldu. Ölçümler
Voyager 1’in yıldızlar arası uzaya 2012’nin Ağustos’unda
çıktığını gösteriyor. Ancak araştırmacılar uzay aracının
çıkışını teyit eden verileri ancak geçtiğimiz 2015’in Eylül
ayında elde edebildi. Şimdi araştırmacılar uzay aracının
en güncel gözlemlerini inceliyor.

Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

YA

C) Bizans ve Osmanlı Dönemi'nde gördüğü onarımlar,
Ayasofya'nın Dünya Mirası Listesi'ne girmesinde etkili
olmuştur.

A) Voyager 1 aracı atom altı parçacıkları ilk kez bulan,
insan yapımı bir araçtır.

D) Bizans ve Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan Ayasofya, bir dünya mirası olarak kabul görmektedir.

B) Uzay araçlarından elde edilen bilgiler anında incelenmektedir.

E) Bir dünya mirası sayılan Ayasofya, hem Bizans hem
Osmanlı Dönemi'ndeki tamirat ve tadilatlar olmasaydı
günümüze gelemezdi.

C) Uzay araçlarından edinilen bilgilerin dünyaya ulaşması
zaman almaktadır.
D) Voyager 1 uzay aracı dışında insan yapımı hiçbir araç
uzayda yolculuk yapmamıştır.
E) Uzaydan elde edilen bilgiler içinde sadece güncel
olanlar değerlidir.

TÜRKÇE
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5. • On iki hayvanlı takvimi bulan Türkler, bu takvimi güneş

7. (I) Platon’u, sadece düşünce tarihinin ilk büyük sistem ku-

yılını esas alarak hazırlamıştır.
Türkler, iklim şartlarının değişkenliğini belirtmek ve
zaman ile mevsimler hakkında bilgi edinmek amacıyla
“on iki hayvanlı takvim”i kullanmışlardır.

I

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

R

A) On iki hayvanlı takvim, Türkler tarafından iklim şartlarının değişkenliğini belirtmek amacıyla kullanılmıştır.
B) Her yıl bir hayvan ismiyle adlandırılan on iki hayvanlı
Türk takvimi iklim şartlarının değişkenliğini belirtmek
ve zaman ile mevsimler hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılmıştır.

LA

•

rucularından olan büyük bir filozof şeklinde nitelendirmek
yetersizdir. (II) O aynı zamanda tüm yapıtları İlk Çağ’dan
günümüze erişmiş ilk filozof olma özelliğini taşır. (III) Platon
öldüğü MÖ 347 yılına kadar Akademi’de gerçekleştirmiş
olduğu eğitim ve araştırma faaliyetleri dışında, geniş kesimler için birtakım yapıtlar vermiştir. (IV) Başka bir deyişle,
Akademi’de ele alınan konular, öğretilen dersler kurumun
kalın duvarları içinde kalırken Platon dışarıdaki insanlar
için de bazı popüler yapıtlar kaleme almıştır. (V)Platon,
belki de Sokrates’in ölümünden hemen sonra yazmaya
başlamış ve diyalog tarzında otuz kadar yapıt vermiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur?

C) Türklerin iklim şartlarının değişkenliğini belirtmek ve
zaman ile mevsimler hakkında bilgi edinmek amacıyla
kullandığı “on iki hayvanlı takvim”, Dünya’nın Güneş
etrafında dönüşü temel alınarak hazırlanmıştır.

B) II

C) III

D) IV

E) V

N

A) I

E) Türklerin iklim şartlarının değişkenliğini belirtmek ve
zaman ile mevsimler hakkında bilgi edinmek amacıyla
kullandığı “on iki hayvanlı takvim”de geçen hayvanların
özelliklerinin, o yılın karakterini ve seyrini etkilediğine
inanılmıştır.

Yanıt Yayınları

YA
YI

D) İklim şartlarının değişkenliğini belirtmek ve zaman
ile mevsimler hakkında bilgi edinmek amacıyla on İki
hayvanlı Türk takvimini kullanan Türkler, bu takvimi
güneş yılını esas alarak hazırlamıştır.

8. (I) Hatıralar; insan hayatının dokusu, insan hayatının

N

IT

kendisidir. (II) Bilincimizden geçtikleri, bizden birer parça
oldukları, bir daha yaşanmayacak olan duyguları taşıdıkları için paha biçilemez bir değerdedir. (III) Zaman içinde
yani bilincimizin akışı içinde uzaklaşarak koyulaşan sislere
büründükçe güzelleşir. (IV) Zaman; bazı hatıraları silerek,
bazılarını düzelterek, bazılarını da belirterek bir sanatçı
gibi çalışır. (V) Geçen anların düpedüz fotoğrafları sandığımız hatıraların, gerçekte bir manzaraya veya çehreye
görünmeyen incelikleri belirterek yeni bir ifade veren
tablolardan farkı yoktur.

6. Eleştirmen de bir romancı, bir şair gibi yapıtını oluştururken

YA

---- yararlanır bu nedenle onun yaptığı iş de ---- dünyası
içinde değerlendirilmeli ve yapıtları ---- tarafından incelenmelidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına
göre, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) kendi yaşamından - edebiyat - şairler

A) I. cümlede tanımlama yapılmıştır.

B) dilden - yazın - edebiyat tarihçileri

B) II. cümlede öznellik vardır.

C) bilimden - bilim - edebiyatçılar

C) III. cümlede koşul anlamı vardır.

D) tarihten - sanat - sanat tarihçileri

D) IV. cümlede somutlaştırma vardır.

E) kurmacadan - hayal - diğer eleştirmenler

E) V. cümlede olasılık anlamı vardır.

TÜRKÇE
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Bu testte 40 soru vardır.

3. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

İyi bir müzik dinleyicisi olmaya gayret ediyorum. Siz de
Yüzen Fazlalıklar’da senfonik bir yapı duymuşsunuz, ne
mutlu bana. Dille müzikal bir yapı kurmanın yanı sıra
müziğin yapısını yazıda kullanmak, yazıyla görüntünün
müziğini yaratabilmek öyküde ulaşmak istediğim en başta
gelen hedeflerden biri. Sinemada nasıl ki sadece görüntüye
eşlik eden müzikle bir anlam yaratılıyorsa ben de dil ile
yarattığım atmosferde belli bir müzik oluşturmaya çalışıyorum. Öykü kişilerinin o anda dinledikleri ses örüntüsü
değil, atmosferin kendi doğasının ürettiği bir müzik, sözünü
ettiğim. Dolayısıyla öyküde atmosfer yaratmak benim için
her şeyin başında geliyor.

Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin uygarlıklarından alınan bilim etkinliği, MÖ 6. yüzyıldan itibaren Antik Yunan
dünyasında daha ileri bir düzeye taşındı. (I) Matematik,
astronomi, tıp ve fizik disiplinlerinde uzun yıllar egemen
olan başarılar sergilendi. (II) MÖ 3. yüzyıldan sonra ise
mevcut bilgiler gereksinimler doğrultusunda günlük yaşama uygulanmaya başlandı. (III) Bu aşamada birçok önemli
teknik araç geliştirildi. (IV) Geliştirilen bu araçlar daha sonra
savaşlarda da kullanılmaya başlandı ve büyük başarılar elde
edildi. (V) Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte düşüncenin
dinselleşme süreci hızlandı. (VI) Özellikle Hristiyanlığın
Romalılar tarafından resmî bir din olarak benimsenmesiyle
dinî düşünce giderek güçlendi.

YA
YI

N

LA

R

I

1. - 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

3. Bu parçadan,

küleri ile ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Sinema teknikleriyle görsellik oluşturarak okuyucuda

Yanıt Yayınları

1. Bu parçadaki altı çizili sözle sözü edilen sanatçının öy-

gerçeklik hissi uyandırmak

  I. Dinsel düşünce, bilimin ilerleyişini durdurmuştur.
II. Bilimsel bilgi, uygarlıklar arasında aktarılarak ilerlemiştir.

III. Bilginin uygulamaya dönük alanlarında, ihtiyaçlar etkili
olmuştur.

IV. Bilginin uygulamaya dönüşmesi savaşların kazanılmasını sağlamıştır.

IT

B) Anlatımıyla ahenkli bir atmosfer yaratarak olayı okuyucunun gözünde canlandırmak

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

C) Yazınsallığın getirdiği şiirsel anlatımla metinde akıcılığı
yakalamak

N

A) Yalnız I

D) Çağrışıma dayalı bir dil kullanarak okuru farklı hayallere

B) Yalnız III
D) II ve IV

daldırmak

C) I ve II
E) III ve IV

YA

E) Müzik sanatına ait ögelere yer vererek metnin içeriğini
zenginleştirmek

2. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

4. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A) I. kişili anlatım

A) II

B) Karşılaştırma

B) III

C) IV

D) V

E) VI

C) İlişki kurma
D) Öznel anlatım
E) Tanımlama

TÜRKÇE
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7. Eyüp Aygün Tayşir’in yazdığı 4 Hane 1 Teslim, bir evin içe-

eleştirmenlerin görüşleri elbette yerinde durmaz. Serpilip
gelişir. Ancak, bu serpilip gelişme, dünü inkâr etmekle değil, tamamlamakla olur. Felsefi görüşten yoksun bir eleştirmen nasıl gösterilmezse dün ortaya attığı bir fikrin, verdiği
bir yargının tamamıyla tersine yürüyen bir eleştirmen de
gösterilemez. Bir gün Unamuno’ya “Eldiven değiştirir gibi
fikir değiştiriyorsunuz.” demişler. O da, “Eldivenim çok da
ondan.” demiş. Bir sanatçı nüktesi olan bu cevabın, eleştiri
alanında yeri olamaz.

risindeki bütün boşluk ve yığılmaları ayrıntılarıyla anlatan
ilk roman. Kadın ve erkeğin anne, baba ve çocuk oluşlarını, hayata karşı duruşlarını ve sonrasında tekrar nasıl
çocuklaştıklarını anlatıyor. Bir evin direği her daim baba
olsa da o evin içerisinde yaşayanların direğin parçalara
ayrılmasıyla beraber nasıl çatının altında kaldıklarından ve
yaşamaya devam ettiklerinden bahsediyor. Genç yazarın
günümüz edebiyatının yeni dilini benimsemek yerine eski
dil ayrıntıları içeren kendi tarzını yakaladığı bir anlatımla
ortaya koyduğu bu roman okuyucuyu da oldukça şaşırtıyor. Uzun zamandır okuduğumuz bol öfkeli, bol acılı ve
bol depresyonlu metinlerden farklı olduğu hemen göze
çarpıyor. Dört hanenin ilkini okumaya başladığınızda karşınıza çıkacakları henüz bilmezken her bölümün başına
koyduğu alıntılarla okurunu, başına gelebileceklere karşı
oldukça sakin bir dilde uyarıyor.

R

I

5. Düşüncelerin ve eylemlerin oluşumları içinde yaşayan

LA

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirmenler, eleştiri anlayışlarını çağın gereklerine
göre sürekli yenilemelidir.

N

B) Eleştiri, zaman değişse de geçmişteki birikiminden ayrı
bir gelişim gösteremez.

Bu parçada,

C) Eleştirmenlerin bir yazı içindeki düşüncelerinin tutarlı
olması eleştirideki en önemli unsurdur.

  I. Özgünlük
II. Biçem

YA
YI

D) Düşünsel derinlikten yoksun eleştirilerin yarına kalması
düşünülemez.

IV. Öncülük

Yanıt Yayınları

E) Sanat ve edebiyatın gelişiminde eleştirmenlerin olumlu
katkısı vardır.

III. İçerik

V. Öğreticilik

kavramlarından hangisiyle ilgili bir yargıya yer verilmemiştir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

6. Yazarların kendi yazdıklarını yayımlandıktan sonra oku-

IT

maktan korkmaları gibi, kimi iyi okurlar da eskiden baş
tacı ettikleri yazarları yeniden okumaya korkar. Sevdiklerini
gözden düşürmek istemez. Geçmişte önemli bir yerde
gördüğümüz yazarlar, bulundukları dönemi yansıttıkları
için tarihsel bakımdan eskimez elbette. Ama bir de romanı
ya da öyküyü değerlendirirken okurun edebiyatın değişim
ve gelişim çizgisinin gerisinde kalmaması gerekir.

N

8. (I) Alın yazısı dünyayı değiştirmek olan bir sınıf için sanatın
büyülemek yerine aydınlatmak, eyleme itmek olması ne
denli doğruysa sanatta büyünün payının da bütünü ile
bir yana bırakılamayacağı o denli doğrudur. (II) Çünkü
özündeki büyüden yoksun oldu mu sanat, sanat olmaktan
çıkar. (III) Gelişiminin bütün dönemlerinde ağırbaşlıyken
de eğlendiriciyken de inandırırken de abartırken de düşleri
işlerken de büyünün her zaman bir payı olmuştur sanatta.
(IV) Sanat, insanın dünyayı tanıyıp değiştirebilmesi için
gereklidir. (V) Ama salt özünde taşıdığı büyü yüzünden de
gereklidir sanat. (VI) İnsani her türlü duygu ve düşünceyi
aktarırken sanat bu büyü gücünü kullanır.

YA

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okur, sevdiği bir sanatçıyı değerlendirirken edebiyattaki niteliksel ilerlemeyi dikkate almalıdır.

B) Yazınsal yapıtlar, onları okuyan kişiler var oldukça
unutulmaz.

C) Yazarın, toplumsal alandaki değişimleri izlemesi bir
zorunluluktur.
D) Her okurun okuma zevkini belirleyen farklı ölçütler
vardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

E) Büyük sanatçılar, her dönemde yeniymiş gibi okunmaya devam ederler.

A) II
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Bu testte 40 soru vardır.

3. Günlük yaşamda birbirimizi hiçbir zaman anlayamayız

şiir, sonunda yapmacıklığa dönüşebilir.” diyor ve ben bu
saptamaya bütün kalbimle katılıyorum. Kuşkusuz, yetenek
yetmez bir insanı şair etmeye; genlerden ileri geldiği, kalıtsal sayıldığı üstünde durulan yeteneğin ancak ve ancak
başlama vuruşu gibi algılanması gerekir. Maçı götürecek,
iyi bir skorla kazanacak olan ise sonsuz bir iştahla edinilen
bilgidir, bunun sonucu olarak da birikimdir. Bu anlamda
entelektüele yakın durur şair. Ama şiir bilgisini, birikimini
başa kakacak kertede göstermemelidir şiirde. Aralarındaki ilişki Akgün Akova’dan öğrendiğim örnekte olduğu
gibi olmalıdır: Mesafe kirpilerin birbirlerini ısıtmak için
korudukları mesafeyi andırmalıdır.

çünkü ne biz başkalarının kalbinden geçenleri ve düşündüklerini tam olarak anlayabiliriz ne de onlar içlerindekileri
tam olarak yansıtır. İnsanlar birbirlerini dış belirtilerin
yardımıyla ancak yüzeysel olarak tanıyabilir. Bu belirtiler
hem toplumdaki ilişkilerimiz hem de kuracağımız yakın
dostluklar için yeterli denebilecek bir temel oluşturmaktadır. Oysa romancı dilerse romandaki kişilerin dış yaşamları
kadar iç dünyalarını da anlatabilme, gösterebilme olanağına sahiptir. İşte bu nedenle roman kişileri çoğu zaman
bize kendi yakın dostlarımızdan bile daha açık görünürler.
Çünkü bilinmeyen hiçbir şeyleri yoktur roman kişilerinin,
haklarındaki hemen her şey söylenmiştir. Hâlbuki dostlarımız bazı şeyleri bizden gizlerler.

LA

R

I

1. Ahmet Oktay, “Entelektüel uçlarını sürekli abartan bir

N

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Bu parçada aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması
yoktur?

YA
YI

A) İlk adım olması - bilginin ağır basması
B) Çıkış noktası olması - şairin bilgiye mesafeli durması

A) Açığa vurmak

C) Aranan ilk özellik olması - bilgelik ile şiirsel birikimin
dengede tutulması

B) İçini okumak

D) Vazgeçilmez bir nitelik olması - şiirde düşünceye yer
verilmemesi

D) Gözler önüne sermek

Yanıt Yayınları

IT

E) Değerinin az olması - şiirin bilgisiz yazılamayacağının
anlaşılması

C) Başı dara düşmek
E) Aklından geçmek

4. Amerika’da bulunan, dünyanın en büyük teknoloji orga-

N

nizasyonlarından olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü tarafından bildirildiğine göre 2040’a kadar tüm
dünyada otomobillerin yaklaşık %75’i sürücüsüz olacak.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

YA

2. Şiir, aslında, anlatılmaz olanı sözcüklerle anlatmaktır.
Çünkü sözcükler anlamı bilmez. Bilinmezi baş tacı edinirler.
Anlama gelince o zaten şiirde vardır. Hatta iyi bir şiirde
anlam aramaya da gerek duyulmaz.

A) Sürücüsüz otomobil çalışmaları yalnızca Amerika’da
yürütülmektedir.

Bu parçada “bilinmezi baş tacı edinmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sürücüsüz otomobillerin sayısında bir artış öngörülmektedir.

A) Anlamsız duygulara yer vermek

C) Yakın bir gelecekte tüm otomobiller sürücü olmadan
kullanılabilecektir.

B) Ruhsal durumları aktarmaya çalışmak

D) Sürücüsüz otomobil kullanımı dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.

C) Toplum tarafından bilinmeyenleri anlatmak
D) Günlük dilin olanaklarından yararlanmak

E) Amerika, otomobil teknolojisi alanında en önde gelen
ülkedir.

E) Çağrışım yoluyla anlatılanı çok sevmek
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5. (I) Robert Walser ile ilgili yapılan bu inceleme, 20. yüzyılın
trajedisinin modernist edebiyattaki iz düşümünü yakalamak için önemli bir fırsat sunuyor. (II) Okurlar, Walser
ismine Tanner Kardeşler, Yardımcı, Jakob von Gunten,
Gezinti ve Haydut romanlarından aşinadır. (III) 20. yüzyılın
dikkate değer yazarlarının selam durduğu Walser’in gölgede kalmış yaşamına ve edebiyatına ise onun monografisi
ışık tutmakta. (IV) Robert Walser, edebiyat ve düşünce
tarihindeki kırılmaları okumak için kritik bir isim, biyografisi
de tüm dâhilerinki gibi trajik. (V) Biyografisine bakıldığında
savaşlar ve radikal değişiklikler yüzyılında toplumsal hayatın uzlaşımlarına, sahteliğine ve ikiyüzlülüğüne direnen
bir insanla karşılaşıyoruz.

Muhabir:

(I) ---Oyuncu:

Muhabir:

LA

(II) ----

R

I

Uzun süre tüm dizi ekibi bir arada okuma provası yaptık.
Hikâye, dönem ve roller üzerine konuştuk. Metni eleştirdik
hatta metne katkılar da yaptık kendimizce. Ekibi tanımak
başarıya ulaşmak adına çok önemli. Hikâyenin evrenini
oyuncularla birlikte hayal etmek çok kıymetli.

Oyuncu:

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Pek ilgilenmediğim, bir oyuncu olarak anlamayı çok da
gerekli görmediğim konular bunlar. Hele meslekleri gereği
anlaması gereken insanlar bile anlamakta zorlanırken...
Dizi sektöründe kriterler ve standartlar anlaşılır değil
bugün. Şans ya da tesadüf gibi istatistik dışı kavramlarla
olanları anlamaya çalışıyoruz çoğu zaman. Ben bu nedenle
kaygılanmıyorum. Fakat bu denli büyük bir sektörün böyle
gelmiş, böyle gidiyor olması bir anlamda reyting savaşları
içinde sürmesi akıl dışı.

N

A) I. cümlede yapıtın 20. yüzyılın niteliklerini yansıttığı
belirtilmiştir.

YA
YI

B) II. cümlede sanatçının edebiyat çevresinde tanındığından söz edilmiştir.

D) IV. cümlede sanatçının hayatının acıklı yönleri olduğu
sezdirilmiştir.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) I. Uzun okumaların tiyatro oyunculuğunuza katkısı ne düzeyde oluyor?
II. “Reyting savaşı her geçen gün kızışıyor.” yargısı
oyuncuları nasıl etkiliyor.

B) I. Çekimler öncesinde hazırlık aşaması oldu mu?
II. Siz dizi sektörünü ve sistem adı altına sığınan
reyting durumunu nasıl yorumluyorsunuz?

IT

E) V. cümlede sanatçının karakteriyle ilgili bir saptama
yapılmıştır.

Yanıt Yayınları

C) III. cümlede sanatçının, döneminde pek tanınmadığı
açıklanmıştır.

6. Her şeyin başlangıç yeri, kutsal kitapların yurdu, buğdayın
yeşerdiği ilk yer Doğu coğrafyası olduğu hâlde, buralar
Avrupalılar için hep yukarıdan bakılan, gizemli bir yer
olmaktan öteye gidemedi.

N

C) I. Yeni kurduğunuz tiyatro topluluğu çalışmaları
nasıl gidiyor?
II. Başarınızın reytinglere bakılarak değerlendirilmesi doğru mu sizce?

YA

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümlede anlatılmak
istenenle anlamca aynı doğrultudadır?

D) I. Hikâyenin bir televizyon dizisi için uygun olup
olmadığını anlamak için neler yaptınız?
II. Başarıda şans faktörünü nereye yerleştiriyorsunuz?

A) Doğu, kaynaklık ettiği birçok değere karşın Batı tarafından gerçekçi bir bakışla değerlendirilememiştir.
B) Avrupa, Doğu’dan aldığı değerleri Doğu’ya karşı bir
güç aracı olarak kullanmıştır.

E) I. Rol aldığınız dizilerde, başka dizilerde birlikte çalıştığınız rol arkadaşlarınızın olmasını önemsiyor
musunuz?
II. İzlenme oranlarını gösteren istatistikler önünüze konduğunda neler hissediyorsunuz?

C) Doğu’yla ilgili zihinlerde oluşan algı bu topraklara özgü
kültürden kaynaklanmaktadır.
D) Batı medeniyeti Doğu’ya özgü gizemli havayı kendi
değerlerini yüceltmek için kullanmıştır.
E) Doğu’ya nesnel bir bakışla yönelebilmek için Batı’nın
kendi kültür ögelerini tanıması gerekir.
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TÜRKÇE TESTİ
Bu testte 40 soru vardır.

1. Hatırlamak başka şey, hatıraların dünyasına girmek başka

3. Şair, şiirine her yerden başlayabilir. Ama önemli olan, ilk

I
şeydir; irademizle çağırdığımız hatıralar soğuk ve renksizdir.
II

dizenin varlığıdır. Şiirleri besleyecek, büyütecek olan, ilk
dizedir. Çünkü şiirin boyunu bosunu ilk dize çizer.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

I

Bir şeyi, faydacı ilgilerimize göre, hatıralar dünyasına gir-

R

meden de hatırlarız. Ama ilgi bağları kopuverince ancak
III

A) İlk dizesinin estetik bakımından daha üstün olduğu

o zaman onların dünyasına gireriz. Bu dünyaya ne zaman,

B) Anlatımda şairin kişiliğinin sezildiği

C) Yazmaya başlamanın bitirmekten zor olduğu

luşu bazen ıslak bir tren katarının sislerin içinden geçişi
IV

D) İlk dizesinin şiirin niteliği ile ilgili ipucu verdiği

LA

nasıl girebileceğimiz belli olmaz. Bazen bir sesin duyu-

E) Dizelerin bir tema etrafında birleştiği

bazen de ağzımızda bir lezzetin eriyişi bizi bu dünyaya

N

alıp götürebilir.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı
bir söyleyiş yoktur?
C) III

D) IV

E) V

Yanıt Yayınları

B) II

YA
YI

A) I

4. (I) Sanatçımızın güncel edebiyatla içeriden kurduğu bir
yakınlık hep vardır. (II) Bir ilgili olmanın ötesinde okur
olduğu çok bellidir, bu yüzden Türkçenin edebiyat ve
düşünce verimlerinin kökleşmesinde payı vardır desek
yanlış olmaz. (III) Onun divan edebiyatı ve çağdaş şiire
dilin özünden bakabilmesi, eleştirmenlerimiz açısından
devralınması gereken miras sayılmalıdır. (IV) Onun aydınlık
bir dünyası vardır, yazdıklarıyla okura hep ışık olur. (V) Bu
da okuru iyiye, güzele yönlendirmede önemli bir etkendir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
öneri dile getirilmiştir?

IT

2. Eski toplumlarda günlük yaşamın bütün yönlerini düzenleyen din olgusu, kaçınılmaz şekilde, sanatsal etkinlik ve
üretimlerin temel formlarını belirlemede önemli bir rol
oynamıştır.

N

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

5. Yeryüzündeki sular, yüzeysel sular ve yer altı suları olarak

YA

A) Günlük yaşamlarında dine önem veren eski toplumlar,
sanat yapıtlarında dinsel konuları ele almışlardır.

gruplandırılabilir. Bunlardan yüzeysel suların %97,6’sı
tuzlu sulardır. Tatlı suların büyük bir kısmını ise buzullar
oluşturmaktadır.

B) Eski toplumlardaki sanat yapıtlarında dinsel figürlerin
ağır basması, dönem sanatçılarının sağlam inançlı
olmalarıyla yakından ilgilidir.

C) Tarih öncesi çağlarda sanatsal üretimlere zorunlu olarak yansıyan din olgusu, anlatım biçimlerini açıklamaya
yardımcı olur.

Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Dinî ölçütler eski toplumlarda günlük yaşamdan çok,
sanat ürünlerinin ortaya konmasında ve yeni sanat
anlayışlarının oluşmasında etkili olmuştur.

A) Yüzeysel suların çok büyük bir kısmı tuzlu sudur.
B) Yer altı suları buzulların erimesiyle yüzeye çıkmaktadır.

E) Geçmişte toplumların güncel yaşamında söz sahibi
olan din, sanatın oluşumunda da son derece etkili
olmuştur.

D) Buzulların erimesi tatlı su oranını artıracaktır.

TÜRKÇE
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6. Şair, kelimeleri yan yana getirme kabiliyeti sebebiyle diğer şairlerden nasıl ayrılırsa deneme yazarı da kelimeleri
düşünce için yan yana getirir ve üslup denilen evreni
kurar. Evrendir üslup ve Nermi Uygur, Türkçede bu evreni
kurmuş seçkin kalemlerden birisidir. O, nesirde yol almak
isteyenler için hem örnek hem kaynak hem de ışık sayılır.

Muhabir:

(I) ---Oyuncu:

Muhabir:

A) İlham yeteneğine sahip olma

(II) ----

B) Kendine özgü bir anlatım oluşturma

R

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

I

Benim görerek üzüldüğüm şu ki tiyatro bugün Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu bir sanat değil. Çok küçük bir kesimin
birbiriyle paylaşmak için uğraştığı pahalı bir hobi gibi. Bu;
Türk tiyatrosu adına, serzenişle bırakılmayıp araştırılması
gereken bir konu.

Oyuncu:

D) Başvurulan bir otorite olma

Yaratım, önü kapalıyken de bir çatlak bulup yeşerebiliyor.
Bunu çok gördük. Önemli olan o tohumu sevmek, koruyabilmek, sulayabilmek ve ona nefes aldırabilmek. Bu
nedenle sorunun yanıtı, başlangıç seviyesinde bir dilek
şimdilik: Kendini saklama zorunluluğunun olmaması ve
en basit anlamıyla serbestlik.

LA

C) Takip edilme

N

E) Başkalarını aydınlatma

7.   I. Bu nedenle patlayıcı hızlarının sonunda hedefe ulaşmaları çok önemlidir.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

III. Yabani hayatta en ilgi çeken hayvan grubu arasında
yırtıcılar ilk sırada yer alır.
IV. En hızlı türler amaçlarına ulaştıktan sonra hızlarını
azaltır ve dinlenmeye geçerler.

Yanıt Yayınları

YA
YI

II. Avcı olan bu türler için hızlı olmak yaşamlarını ve
soylarını devam ettirebilmeleri için olmazsa olmazların
başında gelir.

V. Yırtıcılar arasında ise büyük kedilerle birlikte yırtıcı
kuşlar ilgi çekmektedir.

B) II

C) III

D) IV

B) I. Tiyatronun belli bir kesime seslendiğini söyleyenlere neler dersiniz?
II. Oyunculuğu sevmek, bu alanda başarılı olmak
için tek başına yeterli midir?
C) I. Tiyatroya ilgi duymak belli bir ekonomik düzeyde olmayı gerekli mi kılıyor?
II. Yeni yetişen oyunculara bu yolda ilerlemek için
neyi salık veriyorsunuz?

E) V

D) I. Türk tiyatrosu araştırmalarında temel çıkış noktası ne olmalı?
II. Sanatçıların yaratıcılığını olumlu yönde etkileyen nedir?

N

A) I

IT

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istense hangisi baştan üçüncü olur?

A) I. Türk tiyatrosunun bugünkü durumu hakkında
ne düşünüyorsunuz?
II. Sanatçıları ürün verme konusunda en çok neyin
motive ettiğini düşünüyorsunuz?

8. Peyami Safa röportajında başarılı bir romanla ilgili şöyle

YA

diyor: “Gerçek bir romanda bir kapı anlatılacaksa bu kapıyı
romancı kendi gördüğü gibi değil, romanın kahramanı nasıl
görüyorsa öyle anlatmalıdır.”

E) I. Türkiye’de tiyatro seyredilmiyor, serzenişi söz
konusu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
II. Oyunculuk açısından neyin önü açılsa yaratıcılığınızı özgürce gösterebilme şansına sahip olursunuz?

Buna göre Peyami Safa’nın roman ile ilgili olarak vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnandırıcılık, romanda her şeyden önemlidir.
B) Romancı, kahramanıyla arasına mesafe koyabildiği
oranda başarılıdır.

C) Romancı, kahramanlarını yakın çevresinden seçer.
D) Roman kişilerinin olaya bakış açıları onların karakterlerini anlamamıza yardımcı olur.
E) Romancı, okuyucunun anlatıya ortak olmasını ister.

TÜRKÇE
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Bu testte 40 soru vardır.

4. Okur, okuma sürecinde etrafında anlatılanları dinleyemez,

oluşturması açısından önemlidir fakat bu, çocuğun kişiliği
dikkate alınarak uygulanmalıdır.

ona sorulanları yanıtlayamaz. Kısacası ikinci bir iş yaparsa
kitap, ona kendini teslim etmez.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Bu parçada altı çizili sözle kitapla ilgili olarak anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) ödüllerin - özgüven

A) Beklenen etkiyi yapamamak

B) kuralların - disiplin

B) Kolay okunabilir olmamak

C) cezaların - ödev

C) Anlam evrenini tam kavrayamamak

D) oyunların - eğlence

D) Öğrenilmesi gereken bölümlerini kaçırmak

E) boş zamanların - eğlenme

E) Okumanın sağlayacağı yarardan uzaklaşmak

N

LA

R

I

1. Her evde belli ---- olması çocuğun ---- mekanizmasını

5. • 19. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran İplikhane-i

YA
YI

Amire’nin kuruluş amacı, Osmanlı donanmasına yelken
bezi ve halat üretmekti.

2. Büyük ustalar, günlük yaşamda insanların karşılaşıp seze-

• Denizlerin buharlı gemilerin egemenliğine girmesiyle
Osmanlının yelken ve halat ihtiyacı birdenbire azaldı,
ardından fabrika kapılarına kilit vurdu.

Bu parçada geçen “aykırılıkların şiirselliğini ortaya koymak”
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zıtlıkların içindeki güzelliği yansıtmak

Yanıt Yayınları

mediği aykırılıkların şiirselliğini ortaya koymaya çalışanlardır.

B) Farklı yaşamların niteliklerine ayna tutmak
C) Benzeri olmayan bir biçeme ulaşmak

IT

D) Çağının dışında düşünce üretmek

E) Yapıtlarıyla çağını aşmaya çalışmak

N

B) Osmanlı donanmasının yelken bezi ve halat ihtiyacının, buharlı gemilerin icat edilmesiyle azalması, 19.
yüzyılda büyük umutlarla açılan İplikhane-i Amire’yi
olumsuz etkilemiştir.

YA

C) Buharlı gemilerin denizlerde daha hızlı olması yelkenli
gemilere olan rağbeti düşürmüş, bu da yelken ve halat
üretmesi için 19. yüzyılda açılan İplikhane-i Amire
fabrikasının kapanmasına yol açmıştır.

3. Öğretici metinler, somut gerçekliği bize zorla dayatırken
kurmaca anlatılar okurun zihninde tamamlanan bir resimdir.

D) Yelken bezi ve halat üretmek amacıyla kurulan İplikhane-i Amire fabrikası, Osmanlı donanmasına güç
katmış ancak bu etki, buharlı gemilerin üretilmeye
başlanmasıyla son bulmuştur.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okurun hayal gücüyle anlam kazanması

E) Osmanlı donanmasına yelken beziyle halat üretmesi
için kurulan ve 19. yüzyılın ilk yarısında büyük iz bırakan
İplikhane-i Amire adlı fabrika, denizlerin buharlı gemilerin hâkimiyetine girmesiyle Osmanlının yelken ve
halat ihtiyacının aniden azalması neticesinde kapandı.

B) Duygusal etkilerinin uzun süre devam etmesi
C) Soyut bir dünyadan söz etmesi
D) Okurun beklentilerine uygun bir dünya sunması
E) Geleceğe dair iyimserliği canlı tutması

TÜRKÇE

A) İplikhane-i Amire, Osmanlı donanmasına yelken bezi
ve halat üreterek 19. yüzyılın ortalarına kadar büyük
bir yankı uyandırsa da denizlerde buharlı gemilerin
tercih edilmeye başlamasıyla fabrika kapanmak zorunda kaldı.
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8. Dünya Gıda Örgütünün verilerine göre Türkiye, Avrupa’daki

usta görüneceğine düşe kalka da olsa kendi çizgisinde
gelişimini devam ettirmeyi göze alabilmelidir.”

büyükbaş hayvan varlığında 20 Avrupa ülkesi arasında 3.
sırada yer almaktayken süt üretiminde son sıralardadır.

Bu cümlede şair ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirleriyle ilgili eleştirilerin hiçbirini dikkate almamalıdır.

A) Türkiye, büyükbaş hayvanlarını daha çok, et üretiminde
kullanmaktadır.

I

6. Abdülkadir Budak’ın deyişiyle, “Şair, başkalarının ağzıyla

B) Acemice de olsa şiirde kendine özgü bir anlayışı yaratmaya çalışmalıdır.

R

B) Avrupa’da süt üretimindeki işletme sayısı Türkiye’den
çoktur.

C) Övgülere aldanmayarak sanat çizgisini geliştirmeye
devam etmelidir.

LA

C) Türkiye’de son yıllarda et üreten firmaların oranında
azalma olmuştur.

D) Eleştirmenlerin olumsuz eleştirilerini daha çok önemsemelidir.

D) Türkiye büyükbaş hayvan sayısı bakımından Avrupa’da
ilk sıralarda yer almaktadır.

E) Şiirlerinde başkalarını taklit etmekten kaçınmamalıdır.

YA
YI

N

E) Türkiye, Avrupa’dan süt verimi yüksek büyükbaş hayvan ithal etmektedir.

7. (I) Kelimenin tam anlamıyla, üretme sürecinde çevreleri ne

ramla ilgili değildir?

A) Eylül ayının sonundayız, şimdi bizim yörede bağ bozumu başlamıştır. (olasılık)
B) Geceleri yapılan gürültülerden artık kimse rahatsız
olmuyor. (kanıksama)

C) Kaynağı Suriye’de bulunan nehir, ovanın ortasından
kıvrılarak geçiyor. (eşitlik)

IT

denli kalabalık olursa olsun, yazarların kendileri ve kahramanlarıyla baş başa kalmaları ve o güne kadar okudukları
her şeyi unutmaları gerekir. (II) Her ne yazdılarsa birkaç
gün, belki haftalarca, yazdıkları satırlara bakmamaları
gerekir. (III) Yeniden okuduklarında karşılarına çarpıcı
ve biraz da acımasız bir ayna çıkacaktır. (IV) Ayıklanması
gereken her şey için silgiyi kullanmaktan çekinmemeliler,
bir yazarımızın dediği gibi öyküler kalemden çok silgiyle
yazılır. (V) Hikâyenin ruhunu hissetmeden, karakterlerin
yüreğinin sesini duymadan yazarsanız bunu okuyucu da
duymayacaktır.

Yanıt Yayınları

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen kav-

D) Bütün yanlışlıkların sebebinin bir kişi olduğu iddia
edilebilir mi hiç? (yadsıma)

N

E) Bir dahaki yıl yayınevimiz, tarihsel roman serisi çıkarmak istiyor. (tasarı)

YA

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10. Genç kuşak, eskiyle tartışmaya girerken ( ) eskiyi aşma

A) I.de, yazılan metne odaklanmak için yapılması gerekenlerden söz edilmiştir.

denemelerine girişirken edebiyatımızın bomboş bir alanı
ile karşılaştı ( ) inceleme alanı ( ) Bizde Tanzimat sonrasında başlayan inceleme eserler furyasını şimdi daha iyi
anlıyorsunuz değil mi ( )

B) II.de, üslubun olgunlaşmasında etkili olan bir yöntem
önerilmiştir.

C) III.de, önceki cümlede yer alan yargıyla gerekçe ilgisi
kurulmuştur.

Bu parçada ayraçlarla ( ) boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

D) IV.de, duru bir anlatımı sağlamanın önemi vurgulanmıştır.

A) (;) (:) (…) (?)

E) V.de, doğal bir söylem oluşturmaya engel olan durumlardan söz edilmiştir.

TÜRKÇE
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C) (,) (:) (…) (?)

E) (,) (;) (.) (!)
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3-C

4-D

5-E

6-D

7-C

8-E

9-B

10-D

11-C

12-A

13-D

14-A

15-E

16-A

17-E

18-A

19-B

20-E

21-D

22-D

23-C

24-C

25-E

26-E

27-D

28-B

29-C

30-D

31-B

32-E

33-A

34-E

35-C

36-B

37-E

38-C

39-E

40-C

deneme 2
2-C

3-D

4-C

5-E

6-D

7-C

8-A

9-C

10-E

11-D

12-B

21-A

22-E

23-D

24-B

25-D

26-E

27-D

28-B

29-B

30-A

31-B

32-E

13-C

14-E

15-E

16-B

17-E

18-E

19-C

20-A

33-C

34-D

35-B

36-C

37-A

38-C

39-D

40-C

deneme 3
2-C

3-D

4-C

5-D

21-B

22-D

23-C

24-B

25-C

N

deneme 4

6-B

7-B

8-B

9-D

10-A

11-A

12-A

13-E

14-B

15-B

16-C

17-C

18-A

19-B

20-E

26-C

27-B

28-C

29-D

30-D

31-E

32-B

33-D

34-E

35-D

36-B

37-A

38-B

39-C

40-B
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1-E

YA
YI

N

1-B

LA

R

I

1-D

2-C

3-A

4-D

5-E

6-C

7-C

8-E

9-E

10-C

11-A

12-B

13-D

14-E

15-A

16-E

17-D

18-C

19-E

20-D

21-E

22-C

23-E

24-C

25-B

26-D

27-D

28-B

29-D

30-C

31-A

32-E

33-C

34-D

35-C

36-A

37-A

38-B

39-A

40-D

YA

1-D

deneme 5
1-E

2-D

3-C

4-E

5-D

6-B

7-D

8-B

9-B

10-B

11-A

12-A

13-C

14-D

15-C

16-C

17-B

18-A

19-B

20-E

21-B

22-D

23-B

24-A

25-C

26-C

27-A

28-D

29-E

30-B

31-E

32-D

33-E

34-B

35-E

36-C

37-B

38-E

39-A

40-D
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deneme 6
2-D

3-B

4-C

5-B

6-E

7-C

8-E

9-B

10-C

11-D

12-A

13-D

14-B

15-E

16-D

17-E

18-E

19-D

20-D

21-E

22-D

23-E

24-E

25-B

26-D

27-B

28-D

29-B

30-B

31-A

32-C

33-D

34-D

35-A

36-E

37-C

38-D

39-C

40-D

deneme 7

LA

R

I

1-B

2-C

3-D

4-E

5-A

6-B

7-A

8-B

9-E

10-A

11-E

12-D

13-C

14-D

15-B

16-C

17-B

18-E

19-E

20-B

21-A

22-D

23-C

24-C

25-D

26-E

27-E

28-A

29-B

30-A

31-E

32-C

33-C

34-E

35-D

36-B

37-B

38-E

39-D

40-E

YA
YI

N

1-D

deneme 8
2-E

3-D

4-D

5-D

6-E

7-E

8-D

9-A

10-A

11-E

12-B

13-B

14-C

15-E

16-C

17-A

18-E

19-B

20-B

21-D

22-C

23-E

24-C

25-D

26-A

27-D

28-C

29-A

30-E

31-B

32-C

33-D

34-C

35-E

36-B

37-E

38-A

39-D

40-D

IT

1-C

deneme 9

3-D

4-C

5-E

6-C

7-C

8-B

9-C

10-A

11-E

12-D

13-B

14-E

15-D

16-A

17-D

18-D

19-B

20-C

22-B

23-A

24-B

25-C

26-E

27-D

28-A

29-E

30-B

31-B

32-A

33-B

34-E

35-D

36-B

37-A

38-D

39-C

40-D

YA

21-D

2-A

N

1-C

deneme 10

1-E

2-E

3-B

4-D

5-B

6-D

7-C

8-A

9-E

10-B

11-A

12-C

13-B

14-E

15-A

16-D

17-D

18-C

19-E

20-A

21-C

22-D

23-C

24-C

25-B

26-E

27-C

28-B

29-D

30-B

31-E

32-D

33-E

34-D

35-E

36-B

37-C

38-E

39-B

40-B
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deneme 11
2-C

3-D

4-A

5-B

6-C

7-B

8-C

9-C

10-E

11-E

12-C

13-E

14-A

15-A

16-B

17-C

18-D

19-E

20-C

21-C

22-E

23-D

24-A

25-B

26-E

27-E

28-A

29-D

30-B

31-B

32-D

33-A

34-E

35-A

36-C

37-C

38-A

39-D

40-E

deneme 12
2-D

3-B

4-E

5-D

6-D

7-E

8-B

9-B

10-C

11-C

12-B

21-E

22-D

23-E

24-D

25-B

26-D

27-C

28-E

29-A

30-C

31-E

32-D

13-D

14-C

15-E

16-B

17-E

18-A

19-E

20-A

33-E

34-A

35-C

36-C

37-E

38-B

39-C

40-E

deneme 13
2-E

3-C

4-C

5-B

21-B

22-A

23-C

24-E

25-C

6-B

7-C

8-A

9-E

10-B

11-D

12-D

13-C

14-D

15-B

16-E

17-E

18-C

19-A

20-B

26-B

27-D

28-B

29-E

30-C

31-D

32-B

33-E

34-C

35-C

36-D

37-C

38-E

39-E

40-A

IT

1-D

YA
YI

N

1-B

LA

R

I

1-E

deneme 14
2-E

3-D

4-C

5-D

6-B

7-E

8-E

9-D

10-A

11-B

12-C

13-D

14-C

15-D

16-C

17-A

18-B

19-C

20-D

21-C

22-E

23-C

24-E

25-B

26-D

27-E

28-A

29-E

30-C

31-E

32-B

33-C

34-B

35-C

36-A

37-E

38-B

39-D

40-A

YA

N

1-A

deneme 15

1-B

2-E

3-A

4-D

5-B

6-A

7-E

8-C

9-E

10-C

11-C

12-E

13-E

14-C

15-B

16-D

17-E

18-D

19-C

20-C

21-B

22-C

23-D

24-A

25-C

26-E

27-B

28-E

29-A

30-E

31-D

32-E

33-D

34-E

35-B

36-A

37-E

38-D

39-C

40-C
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deneme 16
2-E

3-C

4-B

5-C

6-A

7-B

8-B

9-D

10-A

11-E

12-A

13-A

14-E

15-A

16-A

17-C

18-B

19-C

20-D

21-A

22-B

23-E

24-C

25-A

26-E

27-B

28-D

29-B

30-D

31-B

32-D

33-B

34-D

35-C

36-E

37-B

38-C

39-D

40-C

deneme 17

LA

R

I

1-C

2-E

3-D

4-C

5-A

6-A

7-B

8-B

9-E

10-D

11-A

12-C

13-A

14-E

15-B

16-E

17-E

18-C

19-D

20-D

21-B

22-A

23-D

24-B

25-D

26-C

27-E

28-B

29-C

30-D

31-D

32-B

33-D

34-B

35-E

36-E

37-C

38-A

39-D

40-B

YA
YI

N

1-D

deneme 18
2-A

3-A

4-C

5-E

6-B

7-B

8-D

9-C

10-D

11-E

12-C

13-C

14-B

15-E

16-E

17-A

18-D

19-E

20-E

21-C

22-B

23-A

24-E

25-B

26-B

27-C

28-D

29-D

30-B

31-C

32-E

33-E

34-D

35-E

36-A

37-E

38-A

39-B

40-A
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1-B
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3-E

4-E

5-B

6-B

7-E

8-D

9-C

10-C

11-D

12-C

13-B

14-E

15-D

16-C

17-D

18-D

19-B

20-A

22-D

23-A

24-C

25-A

26-E

27-E

28-E

29-D

30-A

31-E

32-A

33-C

34-B

35-D

36-B

37-C

38-D

39-B

40-D

YA

21-A

2-C

N

1-E

2019 TYT ÇIKMIŞ SORULAR

1-B

2-A

3-C

4-B

5-E

6-A

7-E

8-E

9-B

10-C

11-D

12-E

13-B

14-B

15-B

16-C

17-A

18-B

19-E

20-B

21-A

22-A

23-D

24-C

25-C

26-E

27-A

28-C

29-D

30-E

31-D

32-E

33-C

34-D

35-C

36-E

37-A

38-D

39-D

40-A
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