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1.  Fuzuli’yi, Baki’yi, bütün divan şairlerimizi çok severim. 

Güzel söylemek kaygısı, biçim kaygısı seziliyor hepsinde. 

Bunun içindir ki gençlerimizin onları okumasını, onlara 

öğrencilik etmesini isterim. Ancak unutmamalıyız ki bizim 

dünyamızın değildir onlar, hiçbir kaygıları bizimkilere 

benzemez onların. Onlar durgun bir toplumun, kurumları 

değişmeyecek sanılan bir dünyanın kişileridir. 

Gençlerimizin onları okumalarını isterken onlara 

benzemeye, onlar gibi düşünmeye kalkmalarından da 

korkuyorum. 

Böyle konuşan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A)  Geçmişte yaşamış sanatçılara saygı duyan ve onları 

seven 

 B) Genç kuşakların, geçmişlerini iyi bilmeleri gerektiğini 

düşünen 

 C) Yeni şairlerin geleneksel şiirimizi aynen 

sürdürmelerini isteyen 

 D) Geleneksel bakışla günümüzün bakışı arasında 

farklar olduğuna inanan 

 E) Divan şairlerinin dünyalarının bizimkinden çok farklı 

olduğunu düşünen 

  

 

 

 

 

 

 

2.  Son çıkan yazımdan dolayı dil bilimcilerden özür dilerim. 

Ben Türk dili ve edebiyatı araştırmacısıyım. Belki bu 

yazımda, dilbilimle ilgili yargılarımda biraz ileri gittim ama 

bu benim dilbilimci olduğumu göstermez. Ancak bazı 

eleştirmenler dil ve edebiyat araştırmacısıyla dilbilimciyi 

bile birbirinden ayıramıyor anlaşılan. Bir eleştirmen ilgili 

kaynaklara, özyaşam sözlüklerine, ansiklopedilere 

bakacağına yarım yamalak kulak bilgileriyle yetinirse 

olacağı bu. 

Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisiyle 

nitelendirilemez? 

  

 A)  Beğenmediği yaklaşımları açık yüreklilikle 

eleştirebilen 

 B) Hatalı olduğu yönlerde eleştiriye açık olan 

 C) Kulaktan dolma bilgilerden çok bilimsel yaklaşıma 

inanan 

 D) Yanlışlarını kabul etmeyip doğru bildiği yolda ilerleyen 

 E) Eleştirmenlerin, işlerini bilinçli yapmaları gerektiğine 

inanan 

 

3.  “Servet–i Fünun şairleri arasında karamsarlığı en had 

safhaya vardıran şüphesiz ki Fikret’tir. Yönetimle, belli bir 

noktadan sonra dinle, tarihle hatta kendisi ile barışık 

olmayan Fikret, aslında kendisinin ve arkadaşlarının 

sürdürdükleri tarzdan hiç de memnun değildir.” 

Bu parçada tanıtılan kişinin hangi yönüne 

değinilmemiştir? 

  

 A) Karamsarlığını edebiyata yansıttığına 

 B) Dönemindeki yönetimle çatışan birisi olduğuna 

 C) Yeni bir şiir anlayışı oluşturmaya çalıştığına 

 D) Dönemin edebiyatçılarıyla aynı görüşte olmadığına 

 E) Toplumsal değerleri eleştirdiğine 

  

4.  Kısa yazmayı severim. Bu, uzun yazmayı; aynı düşünceyi 

değişik cümlelerle tekrarlayarak sözü uzatmayı 

sevmediğimden, üç cümleyle anlatılacak düşüncemi 

sütunlarca yazıp okurun sabrını taşırmak istemediğimden. 

Böyle konuşan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A)  Yalın ve açık anlatımdan yanadır. 

 B) Kısa ve özlü yazmak ister. 

 C) Okuru sıkmamaya özen gösterir. 

 D) Yazıda sözü uzatıp aynı şeyleri tekrar etmekten 

kaçınır. 

 E) Kısa yazmayı gerektiren konuları seçer. 

  

 

 

5.  Şiirin, romanın, tiyatronun ögeleri, ayrı ayrı. Roman ve 

küçük hikâyenin yapısı genel olarak düşünceye dayanır. 

Şiirse bir kelime sanatıdır daha çok. Şiirde duygu ve 

düşünce varsa ancak şiir olarak söylendiği ölçüde vardır. 

Devamlı şiir yazmanın bir şair için kaçınılmaz sonucu 

kendini tekrarlamaktır. Kendini tekrarlamaktan kaçmanın 

ve salt edebiyat adamı olarak yaşamanın yolunu 

edebiyatın çeşitli türlerinde eser vermekte görüyorum. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A)  Şiir ve düzyazı arasında önemli ayrılıklar vardır. 

 B) Sürekli şiir yazan şairler bir süre sonra basmakalıp 

ürünler verirler. 

 C) Bir şairin tekrara düşmesi sanat açısından olumsuz 

bir durumdur. 

 D) Şiir, okuyucuyu diğer yazı türlerinden daha çok 

etkiler. 

 E) İyi, bir edebiyatçı, edebiyatın değişik dallarında 

ürünler ortaya koymaktadır. 
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6.  Şiir her zaman edebiyatımın temelini oluşturmuştur. Çünkü 

şiir değişik türde bir iç konuşmadır; ama ötekine de ulaşma 

çabasıdır. Ben edebiyatımı her zaman sesli bir edebiyat 

olarak düşündüm. Yani yazdığım zaman, sözcüklerin ve 

dizelerin ses tonu içerikle hep bağlantılı olmuştur. Çünkü; 

şiir müzikle de ilintilidir. Şiirdeki ritm, sözcüklerin birbirine 

bağlanması ve yeni anlamlar doğurması, düzyazıda, hatta 

güncel yazılarda da kullandığım ögelerdir. 

Bunları söyleyen bir sanatçı için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

  

 A)  Yazdığı şeylerde ses unsuruna çok önem verdiği 

 B) Şiirde kullandığı pek çok unsuru diğer türlerde de 

kullandığı 

 C) Kurduğu edebiyat binasını şiir temeli üzerinde 

oluşturduğu 

 D) Eserlerinde içerikle dilin melodisi arasında bir bağ 

olduğu 

 E) Şiirlerini sadece kendi ruhunu dinlendirmek amacıyla 

yazdığı 

  

 

7.  İnsan yaşamının hiçbir evresi, gençlik evresi kadar 

karmaşık değildir. Çalkantılar, çelişkiler, üzüntüler, yanlış 

anlamalar insan yaşamının bu evresinde baş gösterir. 

Yaşamımızın bu dönemini hem acılar hem de sevinçleriyle 

anımsarız. Ne denli yanlış anlaşıldığımızın ne denli suskun 

olduğumuzun, çevremize kendimizi kabul ettirmek için 

verdiğimiz savaşların anları özenle sakladığımız anılardır. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

  

 A)  İnsanların gençlik çağlarında kendilerini kanıtlama 

gereği duyduğuna 

 B) Genç insanın yaşadıkları olaylar karşısında çaresiz, 

savunmasız kaldığına 

 C) İnsanların gençliklerinde kendilerini pek yalnız 

hissettiklerine 

 D) Gençlik dönemi anılarının unutulmadığına 

 E) Gençlik çağının duygu çeşitliliğiyle dolu olduğuna 

  

 

 

8.  Ringi bırakmış; ama yediği darbelerin izini taşıyan bedenini 

sürüklercesine taşıyan yorgun ve sarsak bir boksör 

eskisini, çocukların onu arkasından taklit ederken çok 

görmüşümdür. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi 

söylenemez? 

  

 A)  Bugünü sefil ve zayıf olan insanların sakladıkları 

güçlü ve zengin bir geçmişleri olabilir. 

 B) Kimse yaşlı ve bitkinliğinden dolayı hor 

görülmemelidir. 

 C) Acılarını ve yoksunluklarını derinden yaşayanlarda 

geçmişte şöhretli biri olabilir. 

 D) Sönmüş bir yıldızı andıran insanların hüzünlü halleri 

insanı duygulandırır. 

 E) Bir boksörün dayanıklılığı ringin dışında da belli olur. 

  

 

9.  Edebiyatta değişme, bir sistemden başka bir sisteme geçiş 

şeklinde kendini gösterir. Kişilik sahibi her yazar ve nesil, 

kendinden öncekilerden ve başkalarından farklı yeni bir 

şekil, düzen ve üslûp yaratır. Edebiyat tarihi bunu 

saptamaya çalışmalıdır. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

  

 A)  Edebiyatta gelişme olabileceğine 

 B) Edebiyatta gelişmenin nasıl gerçekleştiğine 

 C) Her yazar ve neslin kendinden öncekileri örnek 

aldığına 

 D) Kişilikli bir sanatçının özgün bir tarza sahip olması 

gerektiğine 

 E) Bir sistemden başka bir sisteme geçişin edebiyatta 

değişmeyi sağladığına 

  

 

10.  Genç bir adama fazlasıyla saygı gösterilmelidir. Onun bir 

gün önemli bir makama gelemeyeceğini kim söyleyebilir? 

Kırk veya elli yaşına geldiği halde kendini gösterecek hiçbir 

şey yapmamış adama gelince, asıl saygıya layık olmayan 

odur. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

  

 A)  Gençken başarılı olamayanlar bir süre sonra başarıyı 

yakalar. 

 B) Gençlerin bir gün önemli birisi olabilecekleri 

unutulmamalıdır. 

 C) Gençlere de saygı gösterilmelidir. 

 D) Başarılı olanlar saygıyı hak eder. 

 E) Belli bir yaşa geldiği halde henüz hiçbir şey 

yapmamış birine saygı gösterilmez. 

  

 

11.  Tarih ve tarihi olaylar, destansı eserlerin yaratılmasında 

vazgeçilmez temel unsurlardandır. Hemen bütün 

destanların oluşumunda önemli bir tarihi olay vardır. Bu 

olaylar bazen bir Türk devletinin veya hakanlığının 

kurulması, bazen de bir Türk boyunun başka bir devlet 

veya başka bir toplumla mücadelesini konu olabilir. Bu 

olayların bazıları tarihi belgelerle yakınlık arz eden bir 

şekilde destansı eserde yer alabilirken, bazı olaylar ise, 

tarihi belgelerden oldukça uzak bir şekilde destansı eserde 

yer alabilir. 

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi 

çıkarılamaz? 

  

 A)  Destanlar, Türk toplumunun başka toplumlarla 

çatışmalarını konu olarak olabilir. 

 B) Destanların her zaman tarihi aynen yansıttığını 

söylemek imkansızdır. 

 C) Destanların oluşumunda tarihi olaylar önemli bir yer 

tutar. 

 D) Her Türk devletinin kuruluşunu anlatan o devlete özgü 

bir destan vardır. 

 E) Kimi zaman, destanlarla, gerçek tarihi olaylar 

arasında yakınlık olur. 
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