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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
ÇIKMIŞ SORULAR  

1. Hikâyelerinde tam bir gözlemci gibi davranır. Kaleminden 
çok silgisi çalışır; gereksiz sözden olabildiğince kaçınır. Za-
ten büyük trajik olayların ve kahramanların öykülerinden çok 
gündelik olanın ve devlet dairesindeki, sokaktaki, evdeki 
insanın mütevazı dünyasını anlatan yazar; öykü çerçevesini 
kısacık ve sade cümlelerle çizer: “Ağustos, Cuma günü. 
Sicil müdürü Cavit Bey, yemekten sonra minderin üstüne 
uzanmış, uyumak istiyor.” diye başlayan Mendil Altında 
öyküsünde olduğu gibi... Köyün, köylünün sorunları, büyük 
toplumsal çatışmalar veya tarihimizin şanlı sayfaları ve kah-
ramanları yoktur onun öykülerinde. Açıkça hedeflenmiş bir 
mizah tonu veya sivri bir eleştirellik de yoktur ama gündelik 
olanın içerdiği komik ayrıntılar pek çok hikâyede okuyucuyu 
güldürür. Onun hikâyeleri, gündelik yaşamın sıradanlığının 
içinde silikleşen insanların yaşadığı duygusal ve zihinsel 
çelişkileri aktarır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Refik Halit Karay 

B) Orhan Kemal

C) Sabahattin Ali 

D) Aziz Nesin

E) Memduh Şevket Esendal

(2019)

2. 1940’ların şiirindeki değişime genel hatlarıyla bakarsak şunu 
göreceğiz: Konu alanı genişleyen şiir; fildişi kuleden uzakla-
şarak deniz kıyılarına, ağaç altlarına, dış mahallelere doğru 
uzanmıştır. Yeni olanaklar denenirken mutlak değerler yitip 
gitmiş, biçimde şiire sonsuz bir özgürlük alanı tanınmıştır. 
Bu dönem şairleri; şiiri insan içine çıkarmış, şiire kasket 
giydirmiş, şiirin kahramanının nasırından, vuran kundurasın-
dan bahsetmiştir. Sokaktaki adamın şiirine yönelmişlerdir.

Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Aralarında Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horoz-
cu’nun bulunduğu bir topluluğun şiirde gerçekleştirdiği 
yeniliklerden bahsedilmektedir.

B) 1940’lı yıllarda şiirin; nazım birimi, ölçü ve kafiye gibi 
şekilsel unsurların sınırlamalarından kurtarıldığı ifade 
edilmektedir.

C) 1940’larda şiirde gerçekleşen değişimin, şiirin estetik 
değerinde bir düşüşe neden olduğu savunulmaktadır.

D) 1940’lara gelinceye değin Cumhuriyet şiirinde, sıradan 
insana ve gündelik konulara pek yer verilmediği ileri sü-
rülmektedir.

E) Şiirde yaşanan değişimi örneklendirmek için Orhan Veli 
Kanık’ın yazmış olduğu bir şiirine gönderme yapılmak-
tadır.

(2019) 

3. Yazar, 1980 sonrası Türk edebiyatının yenilikçi isimlerin-
den biridir. İlk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, köyden 
kente göçü, çarpık kent ilişkilerini, bu çarpıklığın meydana 
getirdiği yabancılaşmayı; yabancılaşan bireylerin içsel yol-
culuklarını ve onların yoksul hayatlarını işledi. Daha önceleri 
toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla işlenen bu konuları 
gerçeküstücü bir yaklaşımla ele aldı. Sevgili Arsız Ölüm, 
Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Aşk İşaretleri, 
Unutma Bahçesi adlı romanlarında hayatın gerçeklerini göz-
leme dayalı bir anlayışla halk ürünlerinin anlatım tarzlarından 
yararlanarak aktardı.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Leylâ Erbil B) Sevgi Soysal C) Latife Tekin

 D) Nazlı Eray E) Pınar Kür 

(2019)

4. Yazar:

 – Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yarım kalan son romanı dâhil 
tüm romanlarını okudum. Utanarak söylemeliyim ki ro-
manları dışında yazdığı hiçbir şeyi okumadım.

Eleştirmen:

 – En beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz romanlarını so-
rabilir miyim?

Yazar: 

 – Türk modernleşmesini bir parodiye dönüştürdüğü ve 
Türk romanının en ilginç üç karakterini -Hayri İrdal, Halit 
Ayarcı ve Doktor Ramiz- yarattığı romanı bir şaheserdir. 
Kurtuluş mücadelesine odaklandığı romanı ise benim 
gözümde, biraz zayıf kalmıştır ve bu yüzden en az “Tan-
pınar romanı” olan metnidir.

Eleştirmen: 

 –  Size katılıyorum. Edebiyat tarihlerinde geçmese, ki-
tabın kapağında Tanpınar adını görmesem bu romanı 
onun yazdığını asla düşünmezdim. Şiirleri için de aynı 
şeyi düşünüyorum. Fakat zaten benim için Tanpınar, bir 
şairden ziyade muhteşem bir romancı, edebiyat tarihçisi 
ve araştırmacısıdır.

Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 

A) Yazar, Abdullah Efendi’nin Rüyaları kitabını henüz oku-
mamıştır.

B) Eleştirmene göre XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Tanpı-
nar’ın başyapıtıdır.

C) Yazarın en az beğendiği Tanpınar romanı Sahnenin Dı-
şındakiler’dir.

D) Eleştirmen için Bursa’da Zaman Tanpınar’ın gerçek gü-
cünü yansıtmakta yetersizdir.

E) Yazarın en beğendiği Tanpınar romanı Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’dür. 

(2019)
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5. Bilinç akışı; romanda figürlerin iç dünyalarını kendi zihinle-
rinden, bütün karmaşasıyla aracısız bir şekilde aktarmayı 
amaçlar. Bu, çağrışıma dayalı olarak birbirini izleyen düzen-
siz yapıdaki cümle ve sözcüklerle ortaya konan bir tekniktir. 
Bu teknikte kahramanın zihni ve iç dünyası; düşünceler, 
dağınık sözler, imajlar ve sembollerin çağrışım silsileleri 
hâlinde verilmesiyle aktarılır. Bu yönüyle kahramanın iç se-
sinin anlatıldığı ancak tamamen yazarın kontrolünde olan 
iç monolog tekniğinden ayrılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bi-
linç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir? 

A) Bugün sokağa çıkmaya karar verdim. Günseli’ye git-
mek istiyordum. Birkaç gündür izinli olduğunu biliyor-
dum. Evden çıktım, yavaş yavaş yürüyerek caddeye 
ulaştım. Kalabalık birden şaşırttı beni, başım döndü. 
İnsanlar, bana çarparak yanımdan geçiyorlardı.

B) Gözlerini açtıktan sonra da bir süre rüyayı kafasında 
yaşadı, gerçeği hemen kabul edemiyordu. Gördüğü 
rüyaya hayalinden eklemeler yaptı, aklının gözlerinde 
sürdürdü rüyayı. Sonra görüntüler bütünüyle silindi, 
yerini, bir rüya boyunca unuttuğu düşüncelere, mese-
lelere bıraktı.

C) Ahmet telefonu, bastırmaya çalıştığı bir öfkeyle kapa-
dı. Parmaklarıyla masanın üzerine sinirli sinirli vurarak 
önce Cevdet Bey’in resmine, sonra Osman’a baktı. 
“Evet Cevdet Bey’in resmini yapmalı!” diye düşündü. 

D) İster istemez bir yabancının horladığı bir odada gecele-
yecektin. Daha sonraları birçok kişinin horladığı odalar-
da kaldın. Ve mışıl mışıl uyudun. Güzel rüyalar gördün. 
O gece, bir yandan bir yana dönmüş, doğru dürüst 
uyuyamamıştın.

E) Mutlak birisini çiğnedi, bu herifi hapse tıktılar. Ne kadar 
münasebetsizlik!.. On altı yaş ölmek için pek erkendir. 
Ah! Artık vapura gidemem... Yazık... Hey terbiyesiz dağ 
adamı! Bu küfür doğrusu unutulmaz... Arabacı! Sür be 
herif! Şu Andon'un yaptığı işi de görüyor musun?

(2019)

6. “Yeni yapılmış büyük bir apartmanın dokuz odalı bir bölü-
ğünde oturuyoruz. Bu bölüğü Ayaşlı İbrahim Efendi adında 
biri tutmuş, isteyenlere oda oda kiraya veriyor.” cümlele-
riyle başlayan romanın yazarı, bu odalarda oturan insanları 
anlatarak bize Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Ankara’dan top-
lumsal bir kesit sunuyor. Romanda bir yandan dönemin alt 
ve orta kesiminin günlük yaşantısı ve değer yargılarındaki 
değişimler sergilenirken öte yandan bürokrasiye yönelik 
eleştiriler dile getiriliyor. 

Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Memduh Şevket Esendal

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E) Refik Halit Karay

(2018) 

7. Toplumsal gerçekçilik akımının sanatkâr hikâyecisidir. Halk 
şiiri geleneğini sürdüren ürünlerle edebiyat dünyasına giren 
yazar, sonradan hikâyeye geçmiştir. Değirmen, Kağnı, Ses, 
Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı kitaplarda hikâyelerini toplayan 
yazarın üç de romanı vardır. Edebiyat ve sanatın bir nevi 
propaganda olduğunu belirten yazara göre sanatın bir tek 
ve açık maksadı vardır: "İnsanları daha iyiye, daha doğ-
ruya, daha güzele yükseltmek ve insanlarda bu yükselme 
arzusunu uyandırmak."

Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Sabahattin Ali

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Haldun Taner

D) Kemal Tahir

E) Tarık Buğra

(2018)

8. Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi ve-
relim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov 
kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha 
sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka 
denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı 
hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan 
sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekle-
yeyim: Yolun açık olsun Ka... Ama sizi kandırmak istemem; 
Ka'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri 
daha bu hikâyeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben.

Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Romanın kurmaca olduğu okura hissettirilir.

B) Romanın yazılma süreci metne konu edilir.

C) Anlatıcı, kurmacanın etkin bir figürü hâline getirilir.

D) Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir.

E) Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur.

(2018)
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9. Toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılan ve "Tütün Üç-
lemesi" olarak adlandırılan seri içinde yer alan Acı Tütün 
romanında, Batı Anadolu'nun (İzmir-Urla) toprak ve tarımla 
uğraşan insanlarının dramları, birer toplumsal sorun olarak 
kendini gösterir. Gücün etkili olduğu bir hayat içinde yaşam 
kavgası veren insanların acısıdır bu. Arabacı Yusuf, Ferit 
Taşçı ve ötekiler hayattan çok şey beklemeyen insanlardır. 
Biri arabasının borcunu ödemek, diğeri evlenebilmek için 
mücadele eder. Fakat birtakım "eller" kendi mutluluklarını, 
bu insanların emeklerini ellerinden alma düşüncesi üzerine 
kurmuşlardır.

Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Necati Cumalı

B) Yaşar Kemal

C) Oktay Akbal

D) Haldun Taner

E) Orhan Kemal

(2018)

10. Türk medeniyeti tarihini bilimsel bir yaklaşımla ele alan ve 
Türk edebiyatını başlangıcından itibaren inceleyen önemli 
çalışmalar yapmıştır. O, edebiyat tarihini medeniyet tarihinin 
bir parçası olarak görmüş, bu nedenle edebiyat ile tarihî ve 
toplumsal gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirmiştir. 
1919 yılında yayımlanan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar 
adlı eseri büyük yankı uyandırmış, Türk Edebiyatı Tarihi adlı 
eseri ise bu alanın ilk bilimsel çalışmalarından biri kabul 
edilmiştir. Edebî metinler de yazmasına rağmen edebiyat 
ve medeniyet tarihiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan yazar, 
özellikle Ziya Gökalp'ın düşüncelerinden etkilenmiştir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Şemsettin Sami

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Mehmet Fuat Köprülü

D) Ali Canip Yöntem

E) Falih Rıfkı Atay

(2017) 

11. Yedi yıl oluyor, Bey, köyü köylüsüne sattı, parayı cebine 
kattı, gitti. Karataş Köyü dört yüz bin lire borç ödedi. Ödedi 
emme nasıl ödedi? Orasını gel Karataş'a sor. Öküz, inek, 
dana... Un, bulgur, tarhana... Pazarda para eden ne varsa 
elinde, sattı. Daha da satıyor. Borç bitmedi daha. Ödedi 
dediğime bakma. Bey, parasını pangadan aldı. Hökümetin 
pangasından. Panga da bizden alıyor. Bir dünya fayızıy-
nan... Emme sonunda ektiğimiz toprak bizim ya, yeter. Bey 
gitti, İstanbul Boğazı'na dağ gibi bir ev çökertti. Sonra da 
bir ütel yapacakmış. Daha sonra, bir başına koca İstanbul'u 
satın alacakmış. Bey, bey varsıl! Biz yoksuluz çok şükür. 
Herkesin bey olması ilazım değil.

Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında, aşa-
ğıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? 

A) Fakir Baykurt

B) Talip Apaydın

C) Mahmut Makal

D) Yaşar Kemal

E) Peyami Safa

(2017)

12. "Boğaziçi medeniyeti" ifadesini edebiyatımıza kazandıran 
..., üç romanı ve denemeleriyle, hatıralarını ve geçmiş zaman 
özlemini zengin bir Türkçeyle kayda geçiren yazarlardandır. 
Bazı yazarlar onu eskimiş ve geçmiş zamana takılı kalmış 
saysalar da günümüzün genç nesli onun eserlerinde, farklı 
sesler ve tatlar bulacaktır. O, üstat saydığı Yahya Kemal'le 
birlikte yeni ile büyülenen nesillere, eskinin güzelliklerini 
feda etmemeyi ve eskinin güzelliklerini yaşatmayı öğreten 
yazarlar arasında yer alır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Samiha Ayverdi

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Nahit Sırrı Örik

E) Salâh Birsel

(2017) 
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13. Çok katmanlı anlatım özelliklerine sahip olan bu romanda 
yer alan kişiler, nesneler ve kavramlar ayrıştırıldığında bun-
ların birtakım simgesel değerler üstlendiği görülür. Romanın 
merkezinde yer alan Galip, Şeyh Galip'i çağrıştırır. Bir diğer 
karakter Celâl, Mevlanâ'nın simgesel karşılığı olarak olay 
örgüsünde yer alır. Hüsn ü Aşk'taki Diyar-ı Kalb ise roman-
da Şehrikalp Apartmanı olarak karşımıza çıkar. Bu isimler 
ile okuyucu, Doğu anlatı türlerinin evreninde bir yolculuğa 
hazırlandığını fark eder.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Yeni Hayat

B) Benim Adım Kırmızı

C) Kara Kitap

D) Cevdet Bey ve Oğulları

E) Sessiz Ev

(2017)

14. Çok iyi bildiğim insanların ekmek peşindeki maceralarını 
anlatmaya çabaladım hep. Hemen hemen tek problemim 
"insan ve ekmek kavgası"dır. Yurtlarımızı, yuvalarımızı bı-
rakıp bizi gurbete düşüren, otel odaları, hanlar veya kahve 
köşelerinde kara kara, sarı sarı düşündüren nedir? Gur-
bet üzerine, yokluk üzerine, açlık üzerine yakılan türküler, 
ümitsiz gecelere yanık yanık salınan bozlakların yüzyıllardır 
süregelen acısı ne zaman bitecek? Nasıl bitecek? İşte ben 
de hâlâ anlattıklarımdan biriyim ve en bildiğim hayatları 
anlatmaya çalışıyorum yazdıklarımda.

Bu parçadaki görüşler, aşağıdaki yazarların hangisinin 
edebiyat anlayışı ile örtüşür? 

A) Haldun Taner

B) Orhan Kemal

C) Memduh Şevket Esendal

D) Tarık Buğra

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

(2017) 

15. Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kimi istersem, kimin ismini 
yazarsam o gelir. Yazmanın bu yararı var işte, küçük bir 
işaretle, canımın istediğini getiririm. İstersem fikrimi değiş-
tiririm. Kim ne yapabilir? Hadi bakalım, kapının zili çalmadı, 
gelen giden yok.

Bu parçada, postmodern romanın aşağıdaki hangi 
özelliği vurgulanmaktadır? 

A) Metinlerarası ilişkilere yer verme

B) Anlatıcıyı kurmacanın parçası kılma

C) Tarihî gerçekliği yeniden oluşturma

D) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma

E) Okuru, kurmacanın merkezine yerleştirme

(2017) 

16. "Altındağ", "Galata Köprüsü", "Pireli Şiir", "Delikli Şiir" ve 
"İstanbul Türküsü" gibi şiirlerinde egemen olan yaklaşım, 
toplumsal duyarlıktır. Şair, bu şiirlerinde halk şiirimizin im-
kânlarından da yararlanmıştır. Ayrıca bu şiirlerin bazılarında 
ince eleştiri ve taşlama ögeleri de dikkat çekmektedir.

Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Orhan Veli Kanık

B) Bedri Rahmi Eyuboğlu

C) Ziya Osman Saba

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Oktay Rifat Horozcu

(2017)

17. Birdenbire kahvenin kapısı şiddetle açıldı ve içeriye rüzgâr-
la, karla beraber ortadan biraz uzun boylu, hafif tıknazca, 
sefil kıyafetli bir adam girdi. Kapının önünde bir lahza durdu. 
Olduğum yerden büyülenmiş gibi ona bakıyordum ve galiba 
bu hâl biraz herkeste vardı, çünkü demin bin türlü şamata ile 
dolu olan kahve birdenbire tam bir sessizlik içine düşmüştü.

O, yavaş yavaş ilerledi, tam ortada durdu ve sağ elini 
göğsüne götürerek bizi dervişçesine selamladıktan sonra 
Vâsıf'ın meşhur bir şiirini okumaya başladı.

Manzume biter bitmez bir köşeye çekildi ve kahvecinin, 
masaların etrafında gezdirdiği tablanın dolmasını bekledi. 
Fakat toplanan paranın hepsini almadı, içinden pek az bir 
şey aldı; gerisini kapı yanında oturan bir ihtiyarın önünde 
bıraktı. "Buyurun Tahsin Bey, bir kahve için!.." seslerine 
kulak bile asmadan kahveden çıktı.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez? 

A) Anlatımında bilinç akışı tekniği kullanılmıştır.

B) Tahsin Bey’in bazı farklı özellikleri tasvir edilmiştir.

C) Olay hikâyesine özgü nitelikler taşımaktadır.

D) Anlatılanlar, kronolojik akışa uygun biçimde sunulmuş-
tur.

E) Yaşananların, anlatıcı üzerindeki etkisine de yer veril-
miştir.

(2017) 
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18. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en üretken şairle-
rindendir. Şiirlerinde hem yerli hem de evrensel değerleri 
ve unsurları işleyen, hem bireysel hem de toplumsal so-
runları irdeleyen, ufku geniş bir şair olarak bir dönemin 
öncü edebiyatçılarından olmuştur. Yüze yakın yayımlanmış 
şiir kitabı bulunan şairin eserleri arasında Çocuk ve Allah, 
Çakırın Destanı, Toprak Ana ve Çanakkale Destanı en çok 
bilinenleridir.

Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Mehmet Âkif Ersoy

B) Nâzım Hikmet Ran

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Necip Fazıl Kısakürek

(2017)

19. 1926 yılında Hayat dergisinde yayımlanan Sanat başlıklı 
şiir, memleketçi edebiyatımızın ilk bildirisi sayılabilir. Türk 
edebiyatının o dönemde nasıl bir rota izlemesi gerektiği-
ni ortaya koyan bu şiir, ---- "bireysel" sanat anlayışından 
"toplumcu" sanat anlayışına geçtiğinin de bir göstergesidir. 
Şiirde, yerli ve millî sanat anlayışımız, Batı sanat zevkinden 
üstün tutulmuş ve Batı taklitçisi aydınlar eleştirilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) Enis Behiç Koryürek'in

B) Orhan Seyfi Orhon'un

C) Faruk Nafiz Çamlıbel'in

D) Yusuf Ziya Ortaç'ın

E) Halit Fahri Ozansoy'un

(2017)

20. Sağlam bir şiir zevki ve kültürü olan ----, şiire yönelik gö-
rüşlerini yakın dostu Ziya Osman’a yazdığı mektuplarda 
ve yazılarında dile getirmiş, şiirin kelimelerle güzel şekiller 
kurma sanatı olduğunu ifade etmiştir. İlk şiirlerinde yalnızlığı, 
olgunluk döneminde ise ölüm temasını işlemiştir. Şiirlerinde 
ölüm; yaşama arzusu ve yaşama sevinciyle iç içedir. "Her 
mihnet kabulüm, yeter ki / Gün eksilmesin penceremden" 
dizeleri onun hem hayata bakışını hem de yaşama arzusunu 
en açık biçimde ifade eder.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Bedri Rahmi Eyuboğlu

(2017) 

21. Şiiri hikâye olarak değil, sessiz bir şarkı olarak gören şair, 
metinlerinde müzikaliteye büyük önem verir. Şair, kendi şiiri-
ne yapılan eleştirilere cevap vermek amacıyla kaleme aldığı 
yazıyı, Piyâle adlı şiir kitabının ön sözünde "Şiir Hakkında 
Bazı Mülâhazalar" başlığı altında yayımlar. Bu yazısında 
şiir görüşünü ortaya koyan sanatçıya göre şiir, sözcükler 
arasındaki dalgalanma ve birleşmelerden doğan seslerin 
uyandırdığı duygudur. Bu şiir anlayışı, açık bir anlamı ve 
anlatımı öne çıkarmaz; şiirin anlaşılabilmesi için okuyucunun 
da katkısını gerektirir.

Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada şiir anlayışın-
dan söz edilen şaire aittir? 

A) Bursa'da Zaman 

B) O Belde

C) Kaldırımlar 

D) Monna Rosa

E) Sessiz Gemi

(2017)

22. İlk şiirini 1927’de Güneş dergisinde yayımlayan şairin ilk 
dönem şiirlerinde Ahmet Haşim’in belirgin bir etkisi görülür. 
Bireysel duygulanmalarını estetikçi bir yaklaşımla şiirin dün-
yasında buluşturur. Karamsar ve içe dönük bir şairdir. 1940 
yılına kadar yazdığı şiirleri romantik, bu tarihten sonraki 
şiirleri ise toplumsal gerçekçi bir özellik taşır. Devrin sosyal 
yapısı ve geçim sıkıntısı Nâzım Hikmet’in de etkisiyle onu 
toplumu önceleyen bir sanat anlayışına yaklaştırır. Yarenlik, 
Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu gibi şiir 
kitaplarının yanında birçok güldürü dizileri de yayımlanan 
----, kendi şiirini “yaşadığı çağa tanıklık eden ve konularını 
yaşadığı çağdan alan somut bir şiir” şeklinde özetler.

2Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir? 

A) Rıfat Ilgaz

B) Cahit Irgat

C) Sabahattin Ali

D) Ataol Behramoğlu

E) İsmet Özel

(2016) 
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23. Yazılarımda, sanıyorum bir tek annemin tesirinde kaldım. 
İlk romanım Küçük Dünya’da, bence bu tesir açıkça görü-
nür. İkinci romanım Azap Toprakları’nda kendi üslubumu 
buldum gibi... Konu bulmaya ve nasıl yazdığıma gelince 
söz gelimi bir konu gelir içimden, mesela Bulgaristan’daki 
Türklerin durumu yahut sendika olayları... Böyle şeyleri ve 
konuyu düşünürken karakterler doğar, önemli karakterler 
ekseri kendi isimlerini beraberlerinde taşıyıp getirirler, ben 
bu isimleri değiştirmeyi uğursuzluk addettiğim için ne gel-
mişse onu yazarım.

Bu parçada romancılığından ve yazma yönteminden 
söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Emine Işınsu

B) Sevinç Çokum

C) Adalet Ağaoğlu

D) Halide Nusret Zorlutuna

E) Samiha Ayverdi

(2016)

24. Yazarlar, eserlerinde içinde yaşadıkları toplumların tarihlerini 
konu olarak seçebilirler. Örneğin, Kırımlı yazar Cengiz Dağ-
cı, II. Dünya Savaşı sırasında değişik cephelerde yaşanan 
vahşeti ilk romanı Korkunç Yıllar ve onun devamı olan Yur-
dunu Kaybeden Adam başta olmak üzere Türkiye Türkçesi 
ile yazdığı romanlarında anlatmıştır. Bu romanlarda olduğu 
gibi yakın tarihimiz de edebiyatımızda farklı yazarlarca konu 
edilmiştir. Türk edebiyatında özellikle Kurtuluş Savaşı’nın 
izleri eserlere yansımıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen dü-
şünceye yönelik eserlere örnek olamaz? 

A) Yorgun Savaşçı

B) Sahnenin Dışındakiler

C) Dersaadet’te Sabah Ezanları

D) Avare Yıllar

E) Küçük Ağa

(2016) 

25. • Oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda bulu-
nan yazarlarımızdandır. 

 • İlk dönemde yazdığı Masum Katiller, Kanaviçe, Duvar-
ların Ötesi gibi eserlerde olaylar arasında mantık bağı 
gözeten klasik oyun kurgulama yöntemine başvurmuş-
tur. 

 • Kendi türünde bir başyapıt olan Ocak’ta, öyküyü sağ-
lam bir yapıya oturttuğu, karşılıklı konuşmaları gerçek 
bir alışveriş ve sürükleyici bir etki-tepki biçiminde örgüt-
lediği, oyunun duygusal öyküsüne sevecen ve tatlı bir 
tavırla yaklaştığı görülür. 

 • Konu seçimi, olaylara yaklaşımı, geçmiş olaylarla şim-
dikiler arasında köprü kurmaya elverişli anlatımıyla 
düşündürücü olduğu kadar eğlendirici bir yazardır.

Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Turan Oflazoğlu

B) Cevdet Kudret

C) Necati Cumalı

D) Haldun Taner

E) Turgut Özakman

(2016)

26. Bence şiir bir şekil meselesidir. Şekil her şeyden evvel dilin 
vezin ve kafiye ile yoğrulmasıdır. Vezin, kafiye ve şiire ait 
diğer kurallar, yavaş yavaş kişisel bir teknik hâline gelir. Bu 
sayede dile önce kendi sesimiz ve biraz da benliğimiz, iç 
hayatımız, tecrübelerimiz girer. Bütün mesele dili, kendi 
sesimiz yapmaktır.

26. Aşağıdakilerden hangisi bu şiir anlayışıyla eser 
vermiş olamaz? 

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Ziya Osman Saba

C) Ahmet Haşim

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Orhan Veli Kanık

(2016)
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27.  I.  Gençlik gelip geçti bir günlük süstü                      

 Ömrüm doymamaktan dünyaya küstü                   

 Eser darmadağın emek yüzüstü                             

 Gidiyorum işim acele

II.  İşim gücüm budur benim                                        

 Gökyüzünü boyarım her sabah                             

 Uyanır bakarsınız ki mavi

Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin 
temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir?

A) Yedi Meşaleciler – İkinci Yeni

B) Mistik şiir – Garipçiler

C) Yedi Meşaleciler – Toplumcu şiir 

D) İkinci Yeni – Garipçiler

E) Mistik şiir – İkinci Yeni

(2016)

28. Artık ne rübâî ne semaî kaldı! 

San’atta bir âvâre tedâî kaldı! 

Her cephesi ma’mûr şiirden bugüne 

Mazbût iki üç kalem, fedâi kaldı.

Bu dörtlükte şair, Türk şiiriyle ilgili olarak aşağıdakile-
rin hangisinden yakınmaktadır? 

A) Geleneksel Türk şiirine ilginin yeterli olmamasından

B) Çağrışım unsurlarına yeteri kadar yer verilmemesinden

C) Şair sayısındaki artışın şiir kalitesini düşürmesinden

D) Şiirin sadece belli mekânlarda gelişmesinden

E) Yenilikçi yönünün ilgilenenleri yetkinliğe yönlendireme-
mesinden

(2016) 

29. Şiirini kendinden önceki şiir zincirine bir yeni halka ola-
rak ekleyemeyen ozanın yaşayabileceğine hiç inanmadım. 
İlk kitabımdan bu yana, geçmiş Türk şiirinin rüzgârları, 
şiirlerimin arasında kendini hissettirdi. Duvar’da, Sisler Bul-
varı’nda, Yağmur Kaçağı’nda daha çok Dadaloğlu, Köroğlu 
bir yandan; Gevherî, Dertli ve Zihnî de öte yandan olmak 
üzere bir halk şiiri, destan şiiri soluğu vardır. Sonra Divan 
şiirini hesaba katmamanın yanlış hatta sersemce bir iş ola-
cağını düşündüm. Ben Sana Mecburum, Belâ Çiçeği bu 
düşüncemin denemelerini gün ışığına çıkarmıştır.

Bu parçada kendisinden söz eden şair aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Attila İlhan B) Turgut Uyar C) İlhan Berk

 D) Edip Cansever E) Sezai Karakoç 

(2016)

30. Edebiyatımızda bazı sanatçılar eserlerinde işledikleri ko-
nulara göre takma isimlerle anılır olmuştur. Masalcı Baba, 
Bayrak Şairi, Halikarnas Balıkçısı, Destan Şairi, Evler Şairi... 
bunlardan bazılarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada takma isimleri 
belirtilen sanatçılardan biri değildir? 

A) Arif Nihat Asya

B) Behçet Necatigil

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Eflatun Cem Güney

(2016)

31. Yedi Meşale topluluğuna mensup olan sanatçı, edebiyatın 
birçok türünde eser vermiştir. Sanatı şişirmekten, harca-
maktan korkan bilinçli, birikimli bir eleştirmen ve edebiyat 
işçisidir. Sedat Simavi Büyük Edebiyat Ödülü’nü (1991) 
ve Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü’nü (1992) almıştır. 
Ortaoyunu eseriyle Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü’nü (1974) 
kazanmıştır. Birinci Perde en tanınmış eserlerinden biridir.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sabri Esat Siyavuşgil 

B) Ziya Osman Saba

C) Cevdet Kudret Solok 

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Vasfi Mahir Kocatürk

 (2015) 
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32. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir beyannameyle ortaya 
çıkan ilk topluluğu olan ----, ortak çıkardıkları şiir kitaplarının 
başına bir mukaddime koyarak “son zamanların renksiz ve 
dar Ayşe, Fatma terennümü”nü sürdüremeyeceklerini, şiirin 
artık konu bakımından değişmesi ve genişlemesi gerektiğini 
ileri sürmüşlerdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) Yedi Meşaleciler

B) Beş Hececiler

C) Maviciler

D) Hisarcılar

E) Genç Kalemler

(2015)

33. Hayat karşısında rindane bir duruşu olan şairin içe dönük ki-
şiliği eserlerinin dünyasına da yansımıştır. Kapalı ve gizemli 
bir şiir diline sahiptir. Bu dil anlayışıyla dinî muhtevayı bir-
leştirerek labirent izlekli şiirler yazar. Onun şiirleri ile birlikte 
çok yüzlü ve zengin bir dünyanın eşiğinden içeri gireriz. Şair, 
1977 yılında yayımladığı Menziller kitabı ile İslami düşünceyi 
öncelemeye başlar. Korku ve Yakarış adlı son şiir kitabında 
Hristiyan varoluşçu düşünür Sören Kierkegaard’ın etkisini; 
yaşam, ölüm, tutsaklık, günah, kaygı ve rahmet kavram-
larıyla yansıtan şair, şiirine lirik niteliğini kaybettirmeden 
evrensel nitelikli fikrî unsurları da ekler.

Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Cahit Zarifoğlu B) Sezai Karakoç C) Mehmet Çınarlı

 D) Erdem Bayazıt E) İsmet Özel 

(2015) 

34. Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk edebiyatı, 
divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek sürekli değişimi, 
şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiştir. Gurbet, hasret ve hik-
met burçlarını keşfeden ve Evler isimli bir eseri de bulunan 
sanatçıya “evlerin öyküsünü yazan şair” de diyebiliriz. Ona 
göre ev, süreklilik arz eden kalıcı değerleri simgeler. Bile/
Yazdı ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde eskiyle yeni, 
biçimle izlek arasındaki uyum kendisini somut bir biçimde 
belli eder. Onun şiirlerinde kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi 
içinde kalan kendine özgü alışılmamış bağdaştırmalar var-
dır. Şair, kendisine özgü bir çağrışım ağını oluşturacak özel 
bir dil kullanmakta ısrarcıdır.

Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Attila İlhan

B) Behçet Necatigil

C) Orhan Veli Kanık

D) Edip Cansever

E) Melih Cevdet Anday

(2015)

35. Halk sanatımızı, ister istemez çağdaş kültürün sağladığı ko-
laylıklara göre onaracağız. Yer altında sessiz sedasız nefes 
alan adını bilmediğimiz çeşitli cevherlerimiz gibi yüzde yüz 
bizim olan ne varsa hepsine birer birer çekidüzen verece-
ğiz. Halk sanatımız, büyük aydınlarımızın ömürleri boyunca 
yararlanabileceği bir kaynak olacak. Çağdaş kültürün bütün 
kollarından faydalanan bir halk sanatı bir çırpıda dünya 
çapında tanınacak. Öyle bir ağaç ki dalları ve yaprakları 
aydın kafalardan örülmüş, köklerini de derinlemesine halk 
içerisine salmış. İşte, hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek 
sanat ağacı!

Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki şairler-
den hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz? 

A) Kemalettin Kamu 

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Bedri Rahmi Eyuboğlu 

D) Cahit Külebi

E) Cemal Süreya

(2015)   
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36. Yazarın hemen her öyküsünde hangi düzeyden, hangi 
meslekten olursa olsun, başlangıçta duygu yoksulu gibi 
bir izlenim bırakan öykü kahramanları; birdenbire bir halk 
filozofu, bir şair, bir düşünür olarak kabuğundan dışarı çıkar. 
Öykünün etki gücü, işte o andan itibaren artar. Türk hikâ-
yeciliğinde yeni bir tarzın öncülerinden olan yazarın bütün 
öykülerinde kahraman ya kendini aşmak için çırpınır ya da 
başka türlü anlaşılmaya yatkın kişiliğini birdenbire gerçek 
çizgileriyle ortaya koyar. Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi 
ve Havada Bulut tanınmış öykü kitaplarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Füruzan 

B) Oktay Akbal

C) Sait Faik Abasıyanık 

D) Mustafa Kutlu

E) Haldun Taner

(2015)

37. Romanlarındaki kişileri; onları etkileyen, yönlendiren top-
lumsal çevrelerinden soyutlamadan vermiştir. Bundan 
dolayı biz, kişilerin davranışlarını yadırgamadığımız gibi bi-
reyle toplumu iç içe izleriz. Romanlarının erkek kahramanları 
genelde değişik nedenlerle çevreleriyle uyum sağlayamayan 
kişilerdir. Kadınlar ise farklı özellikleriyle boy gösterirler. Ku-
yucaklı Yusuf’ta topluma boyun eğen, İçimizdeki Şeytan’da 
yavaş yavaş bilinçlenmeye başlayan bir kadınla karşılaşırız.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Orhan Kemal  B) Aziz Nesin C) Kemal Tahir 

 D) Necati Cumalı E) Sabahattin Ali 

(2015) 

38. Adalet Ağaoğlu; Almanya’da kazandığı parayı bir otomobile 
yatıran ve onu binbir özenle ülkesine getiren gurbetçinin 
hikâyesini, bir aydın uzaklığında ve işçinin duygusunu kü-
çümseyen bir edayla ... adlı romanında anlatmaktadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Fikrimin İnce Gülü 

B) Ölmeye Yatmak

C) Üç Beş Kişi 

D) Sessizliğin İlk Sesi

E) Bir Düğün Gecesi

 (2015) 

39. ..., hikâyecilerimiz arasında en dolambaçlı sorunları bile 
sadelik ilkelerinden vazgeçmeden anlatabilen başarılı bir 
sanatçıydı. Bu tutum, onu bizde o zamanlar moda olan 
Maupassant yerine adı yeni yeni duyulan Anton Çehov’a 
götürdü. Şöhreti sevmezdi; bu yüzden Ayaşlı ile Kiracıları’na 
kendi ismini bile koymamış, yalnızca isminin baş harflerini 
yazmıştı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) Cemal Kuntay

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Samiha Ayverdi

E) Memduh Şevket Esendal

(2015)

40. 1961’de yayımlanan ve uygarlık değişiminin birey üzerindeki 
sancılarını ele alan ... adlı eseri; dengesiz, arayış içindeki ki-
şiler aracılığıyla yaşadığı dönemin eleştirisini yüklenir. İronik 
bir anlatımla iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumu-
nun tablosunun çizildiği roman, başkahraman Hayri İrdal’ın 
anıları biçiminde kaleme alınmıştır. Yazar bu yarı meczup 
kahramanının kişiliğinde; geçmiş özleminden kurtulamayan, 
geçmişe saplanmış aydınları eleştirirken bir yandan da İkinci 
Meşrutiyet’in ilanından başlayarak siyasetin güdümündeki 
sanat anlayışını ve üniversite çevresinin içe dönük kısır 
çatışmalarını eleştirir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden 
hangisi getirilmelidir? 

A) Esir Şehrin İnsanları

B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

C) Müfettişler Müfettişi

D) Kürk Mantolu Madonna

E) Bir Bilim Adamının Romanı

 (2015)
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41. Peyami Safa ... adlı eserinde, fakir ama erdemli vatansever 
bir gencin yaşadığı aşk neticesinde girdiği yüksek zümrenin 
iç dünyasını anlatır. Yazarın asıl vermek istediği, düşün-
ce ve maneviyat bakımından Orhan’da meydana gelen 
değişmelerdir. Onun kendi dünyasındaki bu değişmeler, 
materyalist bir çizgiden idealizme geçiş noktasında verilir. 
Burada, materyalizmi simgeleyen Süleyman ile idealizmi 
simgeleyen Necati’nin rolleri ve yönlendirici fonksiyonları 
dikkat çekicidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden 
hangisi getirilmelidir? 

A) Bir Tereddüdün Romanı

B) Biz İnsanlar

C) Yalnızız

D) Fatih-Harbiye

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

(2015)

42. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) Kemal Bilbaşar'ın ünlü eseri Cemo, Şeyh Sait Ayak-
lanması sırasında, Doğu Anadolu'daki ağa-kul-devlet 
üçgeni içindeki ilişki ve çatışmalar üzerine kurulmuştur.

B) Necati Cumalı’nın Tütün Zamanı adlı romanında Cemal 
ile Zeliş’in aşkı çevresinde Batı Anadolu'daki tütün eki-
cilerinin kendi aralarındaki sevgileri, yalnızlıkları, umut-
ları, toprağa bağlılıkları vb. trajik bir şekilde hikâyeleş-
tirilmiştir.

C) Sabahattin Ali’nin ilk romanı Kuyucaklı Yusuf’ta Ana-
dolu’da çürümüş, parasal gücün yönlendirdiği adalet 
mekanizmasının bireysel isyanları oluşturması anlatılır.  

D) Bir Düğün Gecesi'nde, 1970’li yıllarda Türk toplumunun 
genel bir tablosunu sunan Adalet Ağaoğlu; dönemin 
farklı görevlerde bulunmuş, farklı dünya görüşlerine sa-
hip tiplerini bir düğünde buluşturur.

E) Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları’nda Osmanlı Devle-
ti’nin kuruluş dönemini anlatmıştır; olaylar 1290 yılında 
iki aylık süre içinde geçer.

(2014)  

43. Postmodern anlatımın kullanıldığı ... birçok anlamsız unsu-
run bir bütüne yürümesini önleyen eksiklikler var. Böylece 
her okuyucu, eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek 
istediklerini bu romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde 
“ayna” kavramının kullanılması anlamlıdır. Zira okuyucu 
kendi bilgisini ve hayallerini, bu romanda bulduğu “ayna”lar-
dan birine yansıtmak ve onu eserin bütününe hâkim kılmak 
imkânına sahiptir. Aynı özellikleri Yeni Hayat’ta da bulmak 
mümkündür.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) Kara Kitap’ta

B) Sessiz Ev’de

C) Benim Adım Kırmızı’da

D) Cevdet Bey ve Oğulları’nda

E) Beyaz Kale’de

(2014)

44. Destan ve mitlerde görülen, insanların bir kahraman oluş-
turma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve 
geleneksel tiyatronun modern ögelerle sahneye konuşu 
olarak nitelendirilebilecek eserlerin başında Brecht’in etki-
siyle yazılmış olan ... gelir.

Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir? 

A) Keşanlı Ali Destanı

B) Bir Adam Yaratmak

C) Susuz Yaz

D) Eski Çarıklar

E) Reis Bey

(2014) 
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45. Her Gece Bodrum’dan sonra “roman yazma” isteği bir dö-
nem çok ağır bastı. Bunda öyle sanıyorum ki Attila İlhan’ın 
etkisi olmuştur. Nasıl Yeni Dergi yıllarında, Memet Fuat’ın 
etkisiyle öyküler yazdıysam Attila Bey’in yol açışıyla da 
Ölüm İlişkileri'ni, Cehennem Kraliçesi’ni yazdım. Galiba 
hep yazma isteğiydi asıl ağır basan. Ama öyküden hiç-
bir zaman kopmadım. Sonra bir dönem geldi, öykümüzün 
geldiği noktayı kendime çok yabancı buldum. Belki bu da 
seyrek yazmama yol açtı.

Bu parçada kendisi ve eserlerinden söz eden sanatçı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oktay Akbal

B) Sabahattin Kudret Aksal

C) Selim İleri

D) Bilge Karasu

E) Orhan Pamuk

(2014)

46. Samiha Ayverdi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Sanatında mistisizmin büyük bir yeri vardır.

B) Roman ve öykülerinin teknik ve anlatım özellikleriyle 
pek fazla ilgilenmemiş, daha çok vereceği mesaj üze-
rinde yoğunlaşmıştır.

C) Roman kişilerinin çoğu, çevresinde tanıdığı insanlardan 
izler taşır.

D) Eserlerindeki olaylar daha çok Anadolu'nun muhtelif 
şehirlerinde geçmektedir. 

E) Doğu-Batı, madde-mana, sevgi-nefret, dünya-ahiret, 
sabır-öfke gibi temel karşıtlıklar eserlerinin konusunu 
oluşturur.

(2014) 

47. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) Hece ölçüsünü ve konuşulan Türkçeyi büyük bir başa-
rı ile kullanan Halit Fahri Ozansoy’un şiir kitaplarından 
bazıları; Rüya, Efsaneler, Hep Onun İçin ve Sonsuz Ge-
celerin Ötesinde’dir.

B) Genellikle kendi duygularını işleyen Orhan Seyfi Orhon 
şiirlerini; Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, 
Gönülden Sesler ve O Beyaz Bir Kuştu adlı eserlerinde 
toplamıştır.

C) Enis Behiç Koryürek'in en ünlü şiirleri millî heyecanlarla 
yüklü epik şiirleridir, Miras ve Vâridât-ı Süleyman adlı 
şiir kitapları vardır.

D) Yusuf Ziya Ortaç’ın, şiirlerini topladığı kitaplardan ba-
zıları; Akından Akına, Cenk Ufukları, Âşıklar Yolu ve Bir 
Rüzgâr Esti’dir.

E) Yalnızca hece ölçüsünü kullanan Faruk Nafiz Çamlıbel, 
şiirlerini Bir Gemi Yelken Açtı, Yayla Türküsü ve Yurdu-
mun Dört Bucağı gibi kitaplarda toplamıştır.

(2014)

48. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) Halk kültüründen gelen unsurları, Batı şiiri ile birleştir-
miş olan Behçet Necatigil, son şiirlerinde divan şiirinin 
özelliklerinden de yararlanarak oldukça kapalı bir şiire 
ulaşmıştır.

B) Şiirleri karamsar bir dünya görüşünü yansıtan İlhan 
Geçer’in içe dönmesi ve aşka sığınması, şiirlerinin bir 
yanını oluşturan yalnızlığa bağlıdır.

C) Attila İlhan’ın şiirlerine sadece şairlerin değil sinemadan 
resme, romandan toplumsal bilimlere değin şiir dışın-
daki bir sürü disiplinin de katkıları vardır.

D) Cemal Süreya çıkardığı Papirüs dergisiyle İkinci Yeni 
hareketinin öncülerinden olmuştur.

E) Turgut Uyar’ın şiirlerinde toplumsal değişime bağlı ola-
rak ortaya çıkan değişimler asıl konuyu oluşturur

 (2014) 
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49. Aşağıda verilenlerden hangisi, Necip Fazıl Kısakü-
rek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir? 

A) Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker.

B) Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi vardır.

C) Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır.

D) Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır.

E) Mistik düşüncelere yer vermiştir.

(2014)

50. • Şairin şiir coğrafyası, siyasi sınırları aşarak gönül coğraf-
yasını kuşatan bir özellik gösterir. Bu geniş coğrafyanın 
ses bayrağı Türkçedir. 

 • Şiir dilinin zenginliğiyle dikkat çeken şair, imge yerine 
güçlü ve vurucu bir dil kullanmayı tercih eder. • Şiirlerini 
Yalnızlık, Duvak, Seninle ve Harman’da toplamıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Mehmet Çınarlı

B) Yavuz Bülent Bakiler

C) Erdem Bayazıt

D) Cahit Zarifoğlu

E) Sezai Karakoç

(2014)

51. Böyle bir yazı tarzında nokta, virgül, noktalı virgül gibi işa-
retlere lüzum yoktur; bunları kullanmak tehlikelidir bile. 
Noktalama işaretleri, içimizdeki akışın mutlak devamına 
şüphesiz engeldir. Canınız istediği kadar devam ediniz. 
Mırıltının tükenmek bilmeyen karakterine kendinizi veriniz. 
Eğer akış, yaptığınız dikkatsizlik diyeceğim ufak bir yanılma 
yüzünden duracak gibi olursa kaldığınız yerde durunuz. 
Çıkışı sizce şüpheli görülen kelimeden sonra herhangi bir 
harfi, söz gelimi “i” harfini, daima “i” harfini koyunuz ve 
böylece bu harfi izleyecek olan kelimelere elverişli anı bek-
leyiniz. Şiirinizin tamamlanması gecikmeyecektir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada verilen düşünce-
lere uygun şiir yazmıştır? 

A) İlhan Berk

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Behçet Necatigil

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

(2014)  

52. Aşağıdakilerden hangisi, Batılılaşma sorununu belirli 
tipler çevresinde ele alan eserlerden biri değildir? 

A) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

B) Reşat Nuri Güntekin – Yaprak Dökümü

C) Yaşar Kemal – Ağrıdağı Efsanesi

D) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık

(2013)

53. Bazı edebî metinler, tarihî olaylara dayanır. Bu tür eserlerde 
bazı gerçeklere bağlı kalınsa da eserin orijinalliğini ve oku-
nurluğunu sağlayan, yazarın kurgulama gücüdür. Okuyucu 
kalın bir tarih kitabını alıp baştan sona okumaya yanaşmaz 
ama birkaç ciltten oluşan sürükleyici tarihî bir romanı çok 
kısa sürede bitirebilir.

Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada anlatılan ro-
man türüne örnek olarak gösterilemez? 

A) Osmancık B) Devlet Ana C) Yorgun Savaşçı

 D) Hep O Şarkı E) Yılkı Atı 

(2013)

54. Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü yönüyle ötekilerden 
farklıdır? 

A) Kara Kitap    

B) Kılavuz

C) Yağmur Kaçağı 

D) Unutma Bahçesi

E) Ruh Üşümesi

(2013) 
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55. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) Hemen her öyküsünde okura komik gelecek ögelerden 
yararlanan Haldun Taner, aynı şekilde bütün öykü ve 
oyunlarında bazen de aşırıya kaçarak şive, lehçe tak-
litleri yapar.

B) Bu Ülke, Cemil Meriç’in, aydın ve halkı birbirinden ayı-
ran duvarları yıkmak amacıyla yazdığı denemelerinin 
yer aldığı bir kitaptır.

C) Roman ve öykülerinde ayrıntılara inerek bazen öğretici 
yanı ağır basan bir üslup sergileyen Selim İleri, deneme 
ve hatıralarında bir düşünce adamı tavrını benimsemiş-
tir.

D) Şiirleriyle tanınan Sevinç Çokum; Batı kültürüyle yetiş-
miş, denemeleri ve Fransızcadan çevirdiği kitaplarıyla 
da öne çıkmıştır.

E) Özellikle roman ve öyküleriyle bilinen Fakir Baykurt’un 
en tanınan eserleri arasında Yılanların Öcü, Tırpan sa-
yılabilir.

(2013)

56. 1960’lı yıllardan sonra İslami söylem, taklit düzeyindeki 
Batılılaşma ile geleneksel hayatın ve bu hayata özgü değer-
ler manzumesinin karşı karşıya getirilmesi şeklinde dikkati 
çeker. Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme adlı öykü kitapları olan 
... , bu hareketin öncü adlarından biridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) Tarık Buğra     

B) Rasim Özdenören

C) Mustafa Kutlu 

D) Samiha Ayverdi

E) Adalet Ağaoğlu

(2013) 

57. Yoğun anlama dayanan, konuşma diline karşı olan ve salt şi-
ir üzerine yoğunlaşan İkinci Yeni, kendine özgü bir söylemle 
ortaya çıktı. İstedikleri, bütün değer yargılarının yıkılmasıydı. 
Yüzeysel anlamı dışlayan, imge yüklü, kapalı bir dil kullanı-
yorlardı. Dilin bütün imkânlarıyla okuru sarsan, dağıtan ve 
anlamı yokuşlara süren bu tavır, Türk şiir geleneği içerisinde 
önemli bir yerde durmaktadır.

Bu düşüncelerle İkinci Yeni şiirini tanımlayan yazara 
göre aşağıdakilerden hangisi, İkinci Yeni anlayışıyla 
yazılmış olamaz? 

A)  Ölürse balıkları güneşin 

 Susuzluktan dağın ardında 

 Düşerse kuluçkaların altına 

 Bu ağır bulanık meydanda

B)  Tep kralları gibiydim, öyle yalnızdım 

 Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum 

 Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi 

 Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım

C)  Tuna’nın üstünde güneş batarken 

 Sevgili yurdumu andırır bana 

 Bir hayal isterim Boğaziçi’nden 

 Bakarım İstanbul diye her yana

D)  Kar, buz, tipi 

 Kaymaktan korkum yok ki 

 Kayarken yalnız tutunmak için 

 Ölümlerden bir ölümün seçimi

E)  Bütün şiirlerde söylediğim sensin 

 Suna dedimse sen, Leylâ dedimse sensin 

 Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım 

 Salome’nin, Belkıs’ın 

 Boşunaydı saklamam öylesine aşikârsın, bellisin

(2013)
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58. Zor zaman herkesi sınar, en çok da aydınları. Aydın insan 
toplumun öncüsüdür, yol göstericisidir. Öyle bilinir ve bu 
yüzden aydın sanatçılar, sorumluluğunun bilincinde olarak 
yazıp çizmeye, sorunlara çözüm yolları üretmeye çalışırlar.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, bu parçadaki gö-
rüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez? 

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Nâzım Hikmet

C) Namık Kemal

D) Orhan Veli Kanık

E) Sabahattin Ali

(2013) 

59. Âşık Veysel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Kendisinden önceki şairler gibi zaman zaman aruzla da 
şiirler kaleme almıştır.

B) Yedi yaşında gözlerini yitirmesine rağmen şiirlerinde çi-
çekler; allı yeşilli, sarılı morlu renkler kol kola vermiştir.

C) İç dünyasına çekilen şairin şiirlerinde insan önemli bir 
malzeme olarak yer alır.

D) Âşıklık geleneğinin son dönemde yetişen büyük usta-
larındandır.

E) Şiirlerinde aşk, yurt ve toprak sevgisi, alışılagelen bir 
söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile gelir.

(2013)

1.E

2. C

3. C

4. B

5. E

6. C

7. A

8. D

9. A

10. C

11. E

12. C

13. C

14. B

15. B

16. A

17. A

18. D

19. C

20. A

21. B

22. A

23. A

24. D

25. E

26. E

27. B

28. A

29. A
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31. B

32. E

33. A

34. B

35. E

36. C

37. E

38. A

39. E

40. B

41. B

42. E

43. A

44. A

45. C

46. D

47. E

48. E

49. C

50. B

51. A

52. C

53. E

54. C

55. D

56. B

57. C

58. D

59. A


