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6.  Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layık olmasam da

Sevgili 

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan han-
gisi doğrudur?
A)  Tarihi bir olay hatırlatılarak telmih sanatı yapıl-

mıştır.

B)  Nida ve tekrir sanatlarından faydalanılmıştır.

C)  İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılarak teşhis 
sanatı yapılmıştır.

D) Herkesçe bilinen bir gerçek bilinmiyormuş gibi 
davranılarak tecahülüarif yapılmıştır.

E)  Bir durum gerçek nedeninin dışında şairanece bir 
nedene bağlanarak hüsnütalil yapılmıştır.
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7. Yedi kat gökleri seyran eyleyen 

Kürsî’nin üstünde cevlân eyleyen

Miracında ümmetini dileyen

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

        Yunus Emre

Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme 

İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

         Fuzûlî

(Su Hazreti Peygamber'in gösterdiği yola girmekle, ter-
temiz tabiatını insanlara apaydın göstermiştir.)

Yukarıda verilen şiirlerde;
I. Nazım birimi,
II. Nazım şekli,
III. Ölçü,
IV. Tema,
V. Ait olduğu şiir geleneği
özelliklerinden hangisi ortaktır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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13.  Ben bir gümüş bıçağım
Yalan değil gerçeğim

dizeleri ve
I.  olsa sever

II.  bahçenin

III.  çiçeğiyim

IV.  beni kim 

sözlerinin tümü kullanılarak “düz mâni” biçiminde 
anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istenirse son iki 
dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi 
olur?

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

    II. ve IV.              I. ve IV.                II. ve III. 

D) IV. ve II.            E) III. ve I.

           I. ve III.                  II. ve IV.
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8.  (I) Orta oyunu, genel olarak açık yerlerde ortada oy-
nanan bir oyundur. (II) Oyunun oynandığı yuvarlak 
ya da oval alana palanga denir. (III) Orta oyununun 
kişileri ve fasılları Karagöz oyunuyla büyük oranda 
benzerlik gösterir. (IV) Oyunun en önemli kişisi Ka-
vuklu ile Pişekâr‘dır. (V) Kavuklu, Karagöz oyunundaki 
Hacivat’ın karşılığı, Pişekâr da Karagöz’ün karşılığıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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4.  Çehre-i zîbâsı anun gülşen-i cândur
                                             Halk-ı cihâna

Mâ’î ridâsı sanasın âb-ı revândur 

                                            Bâğ-ı cinâna

Mutrıb-ı devrân ile cânânun elinden

                                           Nây gibi ben

Nâle vü feryâd iderin hayli zamândur 

                                           Kevn ü mekâna

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisin-
den alınmış olabilir?

A) Müstezat B) Murabba C) Muham-
mes                      

D) Terciibent E) Şarkı 
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11. Ahmet Paşa’yla ilgili aşağıdaki açıklamalardan 
hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A)  Fatih Sultan Mehmet’in hocası, sohbet arkadaşı, 
veziridir.

B)  Şeyhî’den sonra yetişen en kuvvetli divan şairi, Ba-
ki’ye gelinceye kadarki şairlerin sultanıdır. 

C)  Kerem redifli kasidesi ile idamdan kurtulmuştur.

D) Din dışı konuları, beşerî aşkı, gündelik hayat 
zevklerini üstün bir söyleyiş güzelliği ile yansıtır.

E)  Beng ü Bade adlı eserinde II. Beyazit ile Şah İs-
mail arasındaki çekişmeyi anlatmaktadır.

42. sayfa - 2.soru

56. sayfa - 13.soru

75. sayfa - 4.soru

90. sayfa - 7.soru

332. sayfa - 8.soru

78. sayfa - 11.soru
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5.  Fehmetmeğe sen de himmet eyle 

Ol gevheri bul da sirkat eyle 

Çok görme bu hikmet-i beyânım 

Tevfîka havâle eyle cânım 

İn dem ki zi şâirî eser nîst 

Sultân-ı sühan menem diger nîst

(Anlamaya sen de gayret et, o mücevheri bul da çal sen 
de. Çok görme bu anlatımındaki inceliği, canını Tanrı 
yardımına havale et. Bu zamanda şairlikten eser yok, 
söz sultanı benim, başkası değil.)

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A)  Ek ve sözcük hâlinde redifler kullanılmıştır.

B)  Kasidenin methiye bölümünden alınmış beyitlerdir.

C)  Aruz vezninin kısa kalıbıyla yazılmıştır.

D)  Yabancı kökenli sözcük ve tamlamalara yer veril-
miştir.

E)  Her beyit kendi içinde kafiyelenmiştir.

9
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Dilber, sabahları evin hanımıyla kızının odalarını düzeltir 
ve kendisinin himmet ve dikkatine havale edilen bir ka-
naryanın kafesini temizler, yemini verir, suyunu değiştirir-
di. Ara sıra sabahları kafesin yanına gidip de, kanaryanın 
ürkmeden içinde çırpındığını görerek çocukların pek ne-
şeli oldukları zaman kendilerine mahsus masum tatlılık-
larıyla gülerek: “Sarılar giymiş küçük halayık! Sarayında 
rahat otur. Yaramazlık edersen seni Teravet’in yanına 
gönderirim.” derdi. Fakat en yumuşak ve nazik olan za-
manında kalbine giren korku, sabit bir fikir gibi yerinden 
kımıldamadığı için, evde efendilerinden biri “Dilber” diye 
çağırdığı vakit, yukarıya titreyerek çıkardı. 

1. Yukarıdaki parçada bir bölümüne yer verilen, Sami 
Paşazade Sezai’ye ait eserin adı nedir?

A) Sergüzeşt B) Küçük Şeyler

C) Şir D) İclal

E) Gülnihal
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3. Fransız yazar Pal Bourget’in etkisinde kalan ---- bireyin iç 
dünyasını esas alarak Servetifünun hareketinin genel ka-
rakterine uygun biçimde eserlerinde romantik duyguları, 
hayalleri ve aşkları işler. Kışları konakta yazları Boğazi-
çi'nde ve Adalar’da oturan oldukça varlıklı ailelerin haya-
tını konu alır. Şahıs kadrosunu dar tutup olay örgüsünü 
ikinci plana atan sanatçı, ele aldığı kahramanların ruhsal 
yapısını irdeler ve psikolojik tahlillerde bulunur. Bu çalış-
maları ona edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanı yazdırır. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han-
gisi getirilmelidir? 

A) Ali İhsan Tokgöz  B) Hüseyin Cahit Yalçın 

C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Mehmet Rauf 

E) Hüseyin Cahit Yalçın
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11.  Bihruz Bey, eski paşalardan birinin oğludur. Yarım ya-
malak bir tahsil görmüş ve şımarık büyütülmüştür. Paşa 
babası ölünce Fransızca hocası hariç bütün hocalarını 
kovar ve bitmeyecek sandığı mirası Çamlıca, Beyoğlu, 
Kâğıthane gibi eğlence merkezlerinde yemeye başlar. 
Bihruz Bey yanlış Batılılaşmanın bizde sembolü olmuştur 
âdeta...

Bu parçada tanıtılan kahraman aşağıdaki eserler-
den hangisinde yer almaktadır?

A) Zehra B) Sergüzeşt

C) Araba Sevdası  D) İntibah

E) Haydut Montari
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2. durmuş denizi ölçmüştük 

ve hâlâ oralarda adım güzeldi 

 durmadan bir ilkçağ göğünü ararlardı 

annemin resimleri yalnızlığına ve sessizliğine varırdı 

ve oradaydım ben bunluk günlerim sabahlara kadar

beyaz sabahlara kadar ben 

kelt’in güneyinde büyük bir deniz vardır

oturdum uzun uzun yukarı baktım 

Mısırkalyoniğne

Biçim, içerik ve dil özelliklerine bakıldığında bu 
dizelerin hangi şiir anlayışına ait olduğu söyle-
nebilir? 

A) I. Yeni B) II. Yeni

C) Memleketçi D) Toplumcu Gerçekçi

E) Hisarcı
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9. Meros, şehrin kapılarına geldiği zaman güneş batıyordu. 
Darağacını ve etrafındaki halkı gördü. Arkadaşını asmak 
için bir ipe takmışlar, henüz kaldırıyorlardı.

� Dur cellat! İşte ben geldim. Bu adam benim kefilimdir. 

Halk hayret içinde kaldı. İki arkadaş yarı sevinç içinde 
kucaklaştı. Hiç kimse bu manzara karşısında duygusuz 
kalamazdı. Kral bile bu parlak haberi heyecanla öğren-
di ve ikisini de huzuruna getirtti. Uzun müddet hayretle 
seyrettikten sonra:

� Hareketiniz kalbimi size bağladı, dedi. Demek ki mertlik 
ve dostluk bağlılığı boş kelimeler değilmiş. Şimdi benim 
de sizden bir ricam var. Beni de dostluğunuza kabul edin 
ve üçümüzün kalbi bundan sonra bir olsun.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Kahraman kişinin bakış açısı ile yazılmıştır.

B) Olay hikâyesine özgü nitelikler hissedilmektedir.

C) Diyalog tekniğinden faydalanılmıştır.

D) Kişilerin duygularını belirten ifadelere yer verilmiş-
tir.

E) Deyim ve mecazlardan faydalanılmıştır.

73. sayfa - 5.soru

255. sayfa - 3.soru

137. sayfa - 2.soru

245. sayfa - 1.soru

244. sayfa - 11.soru

188. sayfa - 9.soru
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11. Eser Adı Eser Özelliği
I.   Divân-ı Hikmet

II.  Muhakemetü’l 

     Lugateyn

III. Atabetü'l Hakayık

IV. Dede Korkut Kitabı

V.  Divânu Lugâti’t-Türk

• Ahmet Yesevi ve
  dervişleri tarafından öne
  çıkarılan bir türe ait şiirlerin
  toplandığı eser olarak bilinir.

• Kaşgarlı Mahmut

  tarafından yazılan bu eser,

  Türkçe-Arapça sözlük

  niteliğindedir.

• Birçok hikâyeden oluşan

  bu eser, Oğuzların

  sosyokültürel hayatını

  kurgusal bir anlatımla ele alır.

Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğin-
de hangi iki eser adı dışta kalır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) III ve V E) IV ve V

6.  I.  Ne zaman ve nerede yazıldığı kesin olarak belirle-
nemeyen Atabetül-Hakayık’ı, Yüknekli Edip Ahmet 
kaleme almış ve Muhammed Dâd Ispehsâlâr Bey’e 
sunmuştur. ( )

II.  Kutadgu Bilig, kaside şeklinde ve aruz vezniyle 
dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır. ( )

III.  III. 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından sade, 
yalın bir dille yazılan Divan-ı Hikmet, tasavvufi 
şiirlerden oluşmaktadır. ( )

Numaralanmış yargılardan doğru olanın yanına 
(D), yanlış olanın yanına (Y) yazıldığında doğru 
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I II III

A) D Y Y

B) D D Y

C) Y Y D

D) Y D D

E) D Y D

33

2020
EDEBİYAT SORU BANKASIAYT SOSYAL BİLİMLER1 SORUSU

4.  Ey özünü insan bilen 

Var edeb öğren edeb 
Ey edeb, erkân bilen 
Var edeb öğren edeb

Gel Hakk’a olma asi 
Ta gide gönlün pası 
Dört kitabın manası 
Var edeb öğren edeb

Bu dizeler, konusu bakımından dinî - tasavvufi 
edebiyatın hangi nazım türünden alınmış olabilir?

A) Şathiye B) Nutuk C) İlahi 

D) Devriye E) Nefes

12. Edeblü ol cân isen
Hakk'ı bil insan isen
Müştâk-ı Sultân isen
Var edeb öğren edeb
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Nutuk B) Devriye C) Şathiye

D) Güzelleme E) Münacaat
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1.  Gazel nazım şeklinin XVI. yüzyıldaki önemli temsilcile-
rinden olan sanatçı, devrinde “Sultanü’ş-Şuara” unva-
nıyla anılmıştır. İstanbul Türkçesiyle yazdığı gazellerin-
de dinî-tasavvufi konulara hiç değinmemiştir. Mesnevi 
yazmadığı hâlde divan şiirinin önde gelen isimlerinden 
olmuştur.

 Bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Fuzulî  B) Bakî

C) Nâilî         D) Nedim 

E) Taşlıcalı Yahya

16. ----, Kanuni’ye sunduğu şiirlerle onun himayesini 
kazanmıştır. Padişahın ölümü üzerine edebiyatımı-
zın en güzel mersiyelerinden birini yazmıştır. Şairler 
sultanı olarak tanınan şair, gazellerindeki güçlü ifade 
kudretiyle dikkati çeker.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Hayâlî B)Taşlıcalı Yahyâ

C) Fuzûlî D) Bâkî

E) Necâtî
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7.  Edebiyatımızda hikemî tarzın kurucusu olarak kabul 
edilir. Gerçek adı Yusuf olan sanatçı eserlerinin büyük 
bir kısmını Halep’te yazmıştır. Şiirlerini sade bir dil ve 
akıcı bir üslupla kaleme almış ancak mensur eserlerin-
de ağır bir dil kullanmıştır. Eserlerinden bazıları Tuhfe-
tül-Harameyn ve Surname’dir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A)  Nâbî    

B)  Bakî 

C)  Fuzûlî 

D)  Zatî   

E)  Nef’î

17. Divan şiirinde "hikemî tarz"ın kurucusu kabul edilen 
şair, sosyal ve siyasal huzursuzlukların yaşandığı 
XVII. yüzyılda yetişmiştir. Gerek döneminin gerekse 
kendi mizacının etkisiyle, hikmet ve darbımesel ağır-
lıklı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde duygu, hayal ve keli-
me oyunlarından çok, tecrübeli bir devlet adamının 
sosyal eleştirileri ve yol gösterici öğütleri yer alır.

Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Neşâtî B) Şeyhülislam Yah-
yâ

C) Nef’î D) Nâilî

E) Nâbî

Başarı tesadüf değildir,
tecrübeyle kazanılır.

52. sayfa - 6.soru 65. sayfa - 4.soru

81. sayfa - 1.soru
78. sayfa -7.soru



36

2019
EDEBİYAT SORU BANKASIAYT SOSYAL BİLİMLER1 SORUSU

4. 1980 sonrası Türk edebiyatına damga vuran isimlerden 
biri olan yazar; ilk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, 
köyden kente göç edenleri, çarpık kent ilişkilerini, bu 
çarpıklaşmanın getirdiği yabancılaşmayı, yabancılaşan 
bireylerin içsel yolculuklarını ve yoksul insanları işledi. 
Türk edebiyatında daha çok, gerçekçi ve toplumcu ger-
çekçi bir bakış açısıyla işlenen bu konuları genellikle 
gerçeküstücü bir yaklaşımla ele aldı. Postmodernizm 
akımının özelliklerinin görüldüğü Sevgili Arsız Ölüm adlı 
romanıyla isminden söz ettirdi.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) İnci Aral B) Pınar Kür 
C) Latife Tekin D) Buket Uzuner

E) Nazlı Eray

21. Yazar, 1980 sonrası Türk edebiyatının yenilikçi isimle-
rinden biridir. İlk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, 
köyden kente göçü, çarpık kent ilişkilerini, bu çarpıklığın 
meydana getirdiği yabancılaşmayı; yabancılaşan birey-
lerin içsel yolculuklarını ve onların yoksul hayatlarını 
işledi. Daha önceleri toplumcu gerçekçi bir bakış açısıy-
la 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 gözleme dayalı bir 
anlayışla halk ürünlerinin anlatım tarzlarından yararla-
narak aktardı.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden han-
gisidir?

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

D) Nazlı Eray  E) Pınar Kür
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1. Tezkire kelimesinin asıl kullanılış yeri şair biyografile-
ridir. Şair tezkireleri veya kısaca tezkireler, gerek kendi 
asırları gerek günümüz için sade bir biyografi olmaktan 
öte bir anlam ifade eder. Bu eserler o devrin şairlerini, 
edebiyatçılarını toplu ve müstakil olarak içine alan ye-
gâne eserlerdir. Tezkirelerin gayesi devrin şair ve ede-
biyatçılarını tanıtmaktır. İlk Türk tezkirecisi 15. yy. büyük 
Çağatay şairi Ali Şir Nevai, eseri de ---- adlı eserdir. Os-
manlı sahasında ilk tezkire, Edirneli Sehi Bey’in yazdığı 
---- adlı eseridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Mecalisü’n-Nefais – Meşairü’ş-Şuara
B)  Heşt Behişt – Mecalisü’n-Nefais
C)  Mecalisü’n-Nefais – Heşt Behişt  
D)  Mir’at-ı Şiir – Adab-ı Zurefa 
E)  Tezkiretü’ş-Şuara – Heşt Behişt

13. Anadolu’da XVI. yüzyılda oluşmaya başlayan biyografi 
geleneğinin ilk ürünleri, Ali Şir Nevâi’nin Mecâli-
sü’n-Nefâis adlı eseri örnek alınarak yazılmıştır. 1538 
yılında Sehî Bey’in kaleme aldığı; şairler hakkında bilgi-
ler içeren Heşt Behişt adlı eseri bu türün Anadolu saha-
sındaki ilk örneğidir.

Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Mecmua  B) Tezkire  C) Surnâme

D) Mersiye  E) Menakıbnâme
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4. Kırım Harbi sırasında Rumeli’de Musa Hulusi Paşa 
kumandasındaki Türk ordusunu Tuna kıyısındaki bir 
kalenin kırk bir gün boyunca kahramanca müdafaasın-
dan ilham alınarak yazılmıştır. Gerek fikrî gerek ise his-
si muhtevası bakımından edebiyatımızda vatan fikrini 
ve sevgisini en güzel biçimde işleyen ---- yalnız kendi 
döneminde değil günümüze kadar defalarca sahneye 
konulmuştur.
Parçada boş bırakılan yere Namık Kemal’in han-
gi tiyatro eseri getirilmelidir?

A) Zavallı Çocuk  B) Kara Bela 

C) Akif Bey  D) Vatan yahut Silistre 
E) Celaleddin Harzemşah 

15. Namık Kemal’in tiyatrosu, bir dava tiyatrosudur. Yazar; 

vatanperverlik, İslam birliği, insan hakları gibi inandığı 

değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve 

geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türünde verdiği eserle-

rinde de işler. XIX. yüzyılın başında bir Rumeli şehrindeki 

yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı Gülnihal adlı 

oyununda; kuşatma altında bulunan bir kalenin fedakâr-

lıklarla kurtuluşunu da ---- adlı oyununda anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) Kara Bela  B) Zavallı Çocuk

C) Akif Bey  D) Vatan yahut Silistre

E) Celâlettin Harzemşah
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9. Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde kendine özgü bir 
yer edindi. Bu yer, gelişim çizgisindeki Türk öykücülüğü 
için önemli bir kilometre taşı sayıldı. O yıllarda birkaç 
usta öykücü kişiliğinde temsil edilen Türk öykücülüğü, 
---- kaleminde apayrı bir nitelik gösterdi. Sanatçı, top-
lumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan vefalı, çalış-
kan; evine, işine, yurduna bağlı insanları severek an-
latan bir usta öykücümüz oldu. İhtiyar Çilingir, Otlakçı, 
Mendil Altında gibi hikâyeleri edebiyatımıza kazandıran 
sanatçıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat-
çılardan hangisi getirilirse açıklama doğru olur? 
A) Sadri Ertem 
B) Ercüment Ekrem Talu
C) Sabahattin Ali
D) Memduh Şevket Esendal
E) Sait Faik Abasıyanık

17. Hikâyelerinde tam bir gözlemci gibi davranır. Kaleminden 
çok silgisi çalışır; gereksiz sözden olabildiğince kaçınır. 
Zaten büyük trajik olayların ve kahramanların öykülerin-
den 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 kahramanları yoktur onun öykülerinde. 
Açıkça hedeflenmiş bir mizah tonu veya sivri bir eleştirel-
lik de yoktur ama gündelik olanın içerdiği komik ayrıntılar 
pek çok hikâyede okuyucuyu güldürür. Onun hikâyeleri, 
gündelik yaşamın sıradanlığının içinde silikleşen insanla-
rın yaşadığı duygusal ve zihinsel çelişkileri aktarır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Refik Halit Karay  B) Orhan Kemal

C) Sabahattin Ali  D) Aziz Nesin

E) Memduh Şevket Esendal
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8. Millî Edebiyat Dönemi’nin en önemli iki hikâyecisi Ömer 
Seyfettin ve Refik Halit Karay’dır. Ayrıca Halide Edip 
Adıvar ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu da bu dönemde 
hikâye türünde eser veren diğer sanatçılardır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı ge-
çen sanatçılardan herhangi birinin hikâye türün-
deki eserlerinden değildir?
A) Gurbet Hikâyeleri

B) İzmir Hikâyeleri 

C) Yüksek Ökçeler

D) Dağa Çıkan Kurt

E) Bir Serencam

1. Millî Edebiyat Dönemi’nde eser veren yazarların romanla-
rı üzerine birçok çalışma yapılmış ancak bu romanlarla 
aynı dönemde yazılan hikâye kitapları pek ilgi görmemiş-
tir. Pek çok okur, Millî Edebiyat hareketinin nesirde “yıldız 
üçlüsü” olarak bilinen yazarlarımızın nispeten başarısız 
olan Miskinler Tekkesi, Tatarcık veya Hep O Şarkı gibi 
romanlarını dahi bilir ama Sönmüş Yıldızlar, Dağa Çıkan 
Kurt veya Millî Savaş Hikâyeleri gibi başarılı hikâye kitap-
larını çok az duymuştur.

Bu parçada sözü edilen eserlerin yazarları aşağıdaki-
lerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Ömer Seyfettin - Aka Gündüz - Müfide Ferit Tek

B) Reşat Nuri Güntekin - Halide Edip Adıvar -

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ömer Seyfettin -

  Refik Halit Karay

D) Mithat Cemal Kuntay - Halide Edip Adıvar -

  Aka Gündüz

E) Refik Halit Karay - Reşat Nuri Güntekin -

  Falih Rıfkı Atay

Ve 

 Buraya 
  sığdıramadığımız 
      onlarca soru

289. sayfa - 4.soru 371. sayfa - 1.soru

212. sayfa - 9.soru

337. sayfa - 4.soru

210. sayfa - 8.soru



Edebiyat nedir?

Edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisi

Metinlerin sınıflandırılması

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi

Türk edebiyatının tarihî dönemleri

Türkçenin tarihî gelişimi

Edebiyat ve toplum ilişkisi

Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi

Edebiyat ile felsefe arasındaki ilişkisi

Edebiyat ile psikoloji arasındaki ilişki

Türkçenin önemli sözcükleri

TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ

1. ÜNİTE
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1. Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olarak kabul edile-
bilir? 

A) İnsanlık tarihinde çığır açacak buluşu anlatan metin

B) Havaya atılan paranın yazı gelme ihtimalini anlatan metin

C) XIV. yüzyıl sanatçılarının edebî kişiliğini anlatan metin 

D) Kimyasal sindirimin gerçekleşme ortamını anlatan metin

E) Gurbette memleket özlemi çeken bir işçinin hislerini anla-
tan metin

2.   I. Grup II. Grup    
I  Fonetik sanatlar               Edebiyat
II Plastik sanatlar Bale
III Ritmik sanatlar Minyatür
IV Karma sanatlar Sinema
V Zanaat

Yukarıdaki I. grupta verilenlerden hangisi II. gruptaki 
kavramlardan biriyle eşleştirilemez?

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

3. Sultan şairler arasında şiirlerinde şahsi duygularını ifade 
etmede en başarılı sayılan şair, hiç şüphe yok ki Cem Sul-
tan’dır. Şiir ve edebiyatla çok küçük yaşlardan beri meşgul 
olmuş bir şehzade olan Cem’in çevresinde, adına “Cem 
şairleri” denen bir grup şair bulunmuştur. Cem Sadi’si, Hay-
dar Bey, Sehâî, Kandî, Şâhidî gibi dönemin ünlü şairlerinden 
oluşan bu gruptan bazı şairler, Cem’i gurbette de yalnız 
bırakmamışlardır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntıları, 
oldukça duygulu bir anlatımla dile getirmiştir.

Bu metin aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaya daha 
uygundur?

A)  Siyaset tarihi kitabı

B)  Edebiyat tarihi kitabı

C)  Ekonomi tarihi kitabı

D)  Felsefe tarihi kitabı

E)  Bilim tarihi kitabı

4. Gerçeğin ve gerçekliğin farklı tarzlarda ele alınması, farklı 
metinlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Sanat, en geniş anla-
mıyla gerçekliğin yorumudur; onu anlamlandırma, değerlen-
dirme gayretidir. Gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve günlük 
olandan farklı anlatılması sonucu edebî metinler ortaya çıkar. 
Bu metinlerde değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekliği ele alış 
bakımından diğerlerinden farklı bir metindir? 

A) Deneme B) Makale C) Eleştiri

D) Hikâye E) Anı

5. Namık Kemal, Cezmi adlı romanında, Adil Giray’ın İran ile 
Osmanlı arasında yapılan savaş sonunda orada esir düşme-
sini; ardından Perihan, Şehriyar ve Cezmi ile olan ilişkilerini 
anlatmaktadır.

Bu parçaya göre edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkisi 
olduğu söylenebilir?

A) Psikoloji B) Felsefe C) Tarih

D) Coğrafya E) Sosyoloji

6. Dil ve kültür ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A)  Dil, kültürün taşıyıcısı; kültür de dile kaynaklık eden 
önemli bir unsurdur.

B)  Bir milletin dili ne kadar zengin ve işlekse kültürü de o 
kadar canlı ve dinamiktir.

C)  Kültüre dinamizm veren dil, ulusal bir nitelik taşıdığı için 
kültürel etkileşime kapalıdır.

D)  Kültür sayesinde bir dil sağlamlaşır ve başka dillerden 
daha az etkilenir.

E)  Kültür, hayat kaynağımız olan su; dil ise suyu bütün bi-
rimlere dağıtan şebeke gibidir.
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7. Aşağıdakilerden hangisi bir edebî metinden alınmış ola-
maz?

A)  Kaş uçları kalkarak, gözler süzülerek, dudaklar bükülerek 
her yeni şeyin aşağılık, her köhneliğin kibarlık olduğunu 
size söyleyen bu adamların şuurlarının arkasında yeni şey-
lere karşı gizli olduğu kadar kudretli bir meyil vardır.

B)  Odanın kapısında bir gözü kör, başı beyaz paçavra ile 
sarılmış ihtiyar bir adam, sac bir mangalda kömür yakı-
yor, bir ayağı kopuk hasır iskemleyi aynı zamanda duva-
ra dayayarak muvazene yaptırıp üstüne oturmaya çalışı-
yordu.

C)  Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven üç ar-
kadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yer-
lerin birinden yüz bulsalar, peşinden kovulmak canlarına 
tak demiş. Alın teriyle kazanıp gönül rahatlığıyla yemeyi 
de gözlerine kestiremezlermiş.

D)  Tevfik Hayri Bey mesleğin kutsiyetine inanmış bir idea-
listti. Fakat bir parça gevşek ve hayalperestti. Başındaki 
süslü rüyayı hakikat yapmak için yalnız düşünmek, oku-
mak, söylemek kâfi olduğuna inanırdı.

E)  Kulağa hoş gelen, sık bir sözcük örgüsüyle ama özünde 
hiçbir şey olmayan şiirler, öyküler, romanlar yazılıyor gü-
nümüzde. Buna plastik anlatım ya da silikonlu anlatım da 
diyebiliriz. İçi boşaltılmış sözcüklerle kulağa hoş gelen ses 
dizimleriyle kalıcı bir sanat yapılamaz.

8.  Sanat Metinleri Öğretici Metin
I Dil sanatsal işlevde 

kullanılır.
Dil göndergesel 
işlevde kullanılır.

II Üslup kaygısı yoktur. Üslup kaygısı vardır.
III Söz sanatı kullanılır. Söz sanatı 

kullanılmaz.
IV Gerçeklik, dönüştürülüp 

kurmaca olarak aktarılır.
Anlatılanlar gerçeğin 
kendisidir.

V Estetik zevk uyandırmak 
için yazılır.

Bilgi vermek amacıyla 
yazılır.

Sanat metinleriyle öğretici metinlerin karşılaştırıldığı 
numaralanmış bölümlerin hangisinde yanlışlık yapılmış-
tır?

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

9. Türkçe sözlük denilince akla ilk olarak ---- gelir. Türk topluluk-
larının dili, edebiyatı ve yaşayışını yansıtması bakımından 
yalnızca bir sözlük değil folklorik bir kültür hazinesi olarak da 
değerlendirilebilecek eser Türk dilinin Arap dili karşısında 
zengin bir dil olduğunu ortaya koymak amacıyla yazıldığı için 
Arapçanın gramer yapısının özelliklerini de bulundurmakta-
dır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi 
getirilmelidir?   

A) Divanü Lügati’t Türk  

B) Mukaddimetü’l Edeb 

C) Muhakemetü’l Lügateyn   

D) Codex Cumanicus   

E) Lehçetü’l Lügat  

10. Edebiyat ile felsefe;

I.  Dil üzerine inşa edilme

II.  İnsanı ele alma 

III.  Kurmacaya dayanma    

yargılarının hangisi bakımından ortaktır?   

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III      

D) I ve II E) I, II ve III 

11. Edebiyat ---- ilişkisinin kaçınılmaz zorunluluğu, her ikisinin de 
dil üzerine inşa edilmiş olmalarıdır. Gerek yazar ve şairin 
duygu, hayal, intiba, gözlem ve düşüncelerini; gerekse filozo-
fun düşüncelerini diğer insanlara aktarabilecekleri tek iletişim 
vasıtası dildir. Elbette edebiyatçının kullandığı dil ile filozofun 
kullandığı dil birbirinden çok farklı ve başkadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) sosyoloji B) felsefe C) psikoloji

D) tarih E) ilahiyat
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1. I.  Genel olarak dramatik metinler olarak da adlandırabile-
ceğimiz  metinler; kurmaca olay ve olay örgüsünü, bir 
sahne düzeninde topluluk önünde canlandırmayı amaç-
lar.

II. Yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir ola-
yın, bir anlatıcı tarafından yorumlanıp dönüştürülmesiyle 
oluşturulan metinlerdir.

III. İnsanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etki-
lemek için oluşturulan metinlerdir.

Numaralanmış cümlelerde hakkında açıklama yapılan 
metin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru 
olarak verilmiştir?

A) Şiir – roman – tiyatro 

B) Hikâye – tiyatro – masal

C) Tiyatro – hikâye – şiir

D) Masal – hikâye – şiir

E) Tiyatro – makale – şiir

2. ----, kurmaca metinlerdendir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilemez?

A) Fab B) Destan C) Efsane

D) Gezi yazısı E) Manzum hikâye

3. Edebiyat tarihinin dayanağı, eserler ve sanatçılardır. Edebî 
eserler, bütün düşünce ve sanat ürünleri gibi, toplumun hayatıy-
la ilgili olduğu ve ulusal kültürün izlerini taşıdığı için hem sanat 
eseri hem de yazıldıkları zamanı canlandıran birer belge olarak 
ele alınır. Sanatçılar da yaşadıkları çevrenin koşulları göz önüne 
alınarak incelenir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin edebiyat 
tarihini doğrudan ilgilendiren konulardan biri olduğu 
söylenemez?

A)  Dinî eğilimler

B)  Edebî akımlar

C)  Şair ve yazarlar

D)  Edebî gelenekler

E) Edebiyatı etkileyen olaylar

4. I. 1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından 
yazılmıştır. 

II. Türkçeden Türkçeye ilk sözlüktür.

III. Abbasi halifesi Ebu’l Kasım Biemrillah’a sunulmuştur.

IV. Devrinin Türk dünyasını gösteren bir harita eklenmiştir.

V.  Oğuz, Karluk, Yağma, Çiğil gibi Türk boylarının dillerine 
yer verilmiştir. 

Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangisi Divanü Lügati’t 
Türk için yanlıştır?

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

5. Bilim dallarının “insan” ortak paydasında buluşmaları kaçınıl-
mazdır. Ancak diğer bilim dallarına göre edebiyat ve ---- insa-
nı bütüncül bir yaklaşımla ele alan iki çalışma sahasıdır. Her 
iki dal da insana ait tüm hâlleri, onun duygu ve düşüncelerine 
yön veren bilinçaltı süreçleri ve çevresiyle bir bütün olarak 
görür. İnsana bakış yönüyle birbirine yakın olan ve birbirin-
den yararlanan bu iki prensip; olay, duygu, düşünce ve hayal-
leri estetik bir tavırla ortaya koyma ile insan davranışlarını ve 
zihinsel süreçleri bilimsel ilkelere göre araştırma ve sunma 
bakımından farklılık gösterir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi 
getirilmelidir?   

A) psikoloji B) felsefe C) sosyoloji 

D) tarih E) coğrafya  

6. Bir gün hasta çocuk, yine diz pansumanı olmak için hastane-
ye gitmişti. Dizindeki sargı bezini çıkardıklarında acıyla irkilip 
durumunun ne kadar kötüye gittiğini görmüştü. Çocuk bahçe-
ye çıktı, ağaçlara baktı ve ağaçların sıhhatini bile kıskandı. 
Sonra eve gitti, evde kimse yoktu. Her zamanki gibi alt katta 
kimse yoktu. Annesinin rahatsız olabileceğini düşündü.  

Bu edebî metin incelenirken özellikle aşağıdaki bilimlerin 
hangisinden yararlanılır?

A) Psikoloji B) Felsefe C) Sosyoloji

D) Tarih E) Coğrafya
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7.  I. Metin  

Bilir misin köylerde akşam olunca

Çekilir el ayak ortalıktan

Bir hüzünlü ay doğar karanlığa sapsarı

Başlar bir ağıt gibi sulardan, kapılardan

Kurbağa feryatları, köpek ulumaları

 Yavuz Bülent Bakiler

II. Metin  

Muhtar tarafından yönetilen, Türkiye’nin en küçük idari birimi 
köydür. Nüfusu 2 binden az olan köyler, genellikle geçimini 
tarım ve hayvancılıktan sağlayan kırsal yerleşme alanlarıdır.

Numaralanmış metinler karşılaştırıldığında aşağıdaki 
yargılardan hangisi yanlış olur?

A) I. metinde ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.

B) İki metinde de köy konusuna değinilmiştir.

C) I. metinde kanıtlanabilen bilgilere yer verilmiştir.

D) I. metinde imgeli söyleyişlere yer verilmiştir.

E) II. metnin amacı doğrudan bilgi vermek olduğu için söz-
cükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

8. I.  Tarihî olayları neden-sonuç ilişkisi içinde kronolojik sıra-
ya göre düzenlemek

II.  Edebî dönemlerin özelliklerini tespit etmek

III.  Tarihî ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını 
incelemek

IV.  Edebiyatı dönemlere ayırmak 

V.  Edebiyat sanatçılarının hayatlarını ve eserlerini incele-
mek

Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisi edebiyat 
tarihçisinin görevlerinden biri değildir?

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

9. Aşağıdakilerin hangisinde dilin işlevi yanlış belirtilmiş-
tir? 

A) Türkiye, koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarını başlat-
tı. (göndergesel işlev)                                                                  

B) Evin -de hali, saadet,

  Isınmak ocaktaki alevde

  Sönmüş yıldızlara karşı

  Işıklar varsa evde. (dil ötesi işlev)             

C) Lütfen ışıkları kapatınız! (alıcıyı harekete geçirme işlevi)                                                                                                 

D) Sana gönderdiğim e-maile bakabildin mi? (kanalı kontrol 
işlevi)                 

E) Üniversiteyi kazandığımı öğrendiğim anı hiç unutamıyo-
rum. (heyecana bağlı işlev)    

10. Ele göresmişem ki burnumda tütir

Herifi, garisi, canim Erzurum

Ne olur beni de oriya götür

Geride birahtim malim Erzurum

Mehellelerin doli, köşen bucağin

Çirçir’da, Tosya’da galim Erzurum

Her mehellen igit Dadas ocaği,

Gendimi gollaran sarim Erzurum.

Bu dizelerde geçen ifadeler, dilin kullanımından doğan 
hangi türüyle ilgilidir?

A) Ağız B) Jargon C) Şive 

D) Lehçe  E) Argo

11. Edebiyat ve psikoloji insanı bir bütünlük içinde kavrayarak 
onun doğasına yaklaşma gayretindedirler. Teknik unsurlar-
dan yalıtıldığında ve genel olarak bakıldığında her ikisinin de 
insan ruhunu kavramaya, onun düşünce, davranış ve duygu-
larına yön veren bilinçaltı süreçlerine daha yakından bakma-
ya ve onu çevresinden koparmadan bir “bütün” olarak görme-
ye çabalayan çalışma sahaları olduğu görülür.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
labilir?
A)  Edebiyatla uğraşan herkes aslında iyi bir psikologdur.
B)  İnsan doğasını anlamada edebiyat psikolojiye göre daha 

işlevseldir.
C)  İnsanların düşünce ve davranışlarının altında yatan ne-

denler edebî eserlere konu olabilmektedir.
D)  Hem edebiyat hem de psikoloji insanı duygu, düşünce, 

davranış ve çevresi ile ele almaktadır.
E)  Psikolojik tahlillere yer veren edebî eserler, insanı anla-

mada daha faydalı olmaktadır.
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1. Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 

En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi. 

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya 

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 

Nerde-gösterdiği vahşetle “Bu bir Avrupalı!”

Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, 

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahud kafesi! 

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer, 

Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi mahşer mahşer. 

Yedi iklimi cihânın duruyor karşında, 

Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A)  Epik anlatım türünden faydalanılmıştır.

B)  Yabancı kökenli sözcüklerin kullanılması başka toplum-
larla etkileşimin göstergesidir.

C)  Tarihî bir olay edebî bir bakış açısı ile ortaya konmuştur.

D)  Edebiyat ile tarih arasında sıkı bir ilişki bulunduğunun de-
lilidir.

E)  Edebî metinlerin tarihî olayların üzerindeki etkisini gös-
termektedir.

2. Sanat; duygu, düşünce ve hayallerin türlü araçlarla (ses ve 
söz, biçim, çizgi ve renk; hareket ve drama gibi) güzel ve 
etkileyici biçimde anlatılmasıdır. Bu nedenle güzel sanatlar 
kullandıkları malzeme ve araca göre sınıflandırılır. Edebiyat 
sesi ve sözü araç olarak kullandığı için ---- sanatlar grubunda 
yer alır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) fonetik B) endüstriyel C) ritmik

D) plastik E) dramatik

3. Aşağıdakilerin hangisi dilin değişimi ve gelişimine neden 
olarak gösterilemez?

A) Harf Devrimi     

B) Teknoloji ve kültür transferi 

C) Sözcüğün anlam genişlemesi

D) Ölü bir dile ait metin  

E) Toplumsal gereksinim

4. I. Olay çevresinde gelişme                                     

II. Hayal gücüne dayanma                                                          

III. Hâkim ya da kahraman bakış açısıyla ifade edilme

Numaralanmış yargılardan hangisi “anlatmaya ve göster-
meye bağlı edebî metinler” için ortak bir özelliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III

5. IX. ve X. yüzyıllarda bazı Türk boyları ayrı devletler kurup 
kendi yazı dillerini oluşturmuştur. Farklı coğrafyalarda

ve değişik kollar hâlinde gelişen dilimizin bugün  
Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi,  
       I                               II                      III               

Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi gibi birçok şivesi  
      IV         V

vardır.

Yukarıdaki numaralanmış şivelerden hangileri Doğu 
Türkçesine aittir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III       

D) III ve IV E) IV ve V
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6. I.  Edebî metin; teması, işlenişi, dili, yansıttığı zevk ve anla-
yışla tarihî belge özelliği taşır.

II.  Her edebî metin kendisinden önce ortaya konulmuş 
eserlerden bağımsız olarak şekillenir ve insanların beğe-
nisine sunulur.

III.  Edebî metin, her okunduğunda veya söylendiğinde yeni-
den kurulup anlamlandırılacak biçimde düzenlenir.

IV.  Her edebî metin, yan anlam değeri bakımından zengin-
dir; yan anlam kelimede değil ifadede veya eserde aran-
malıdır.

V.  Edebî metin, okuyucuda bir izlenim bırakmak, bir anlayış, 
bir duyuş uyandırmak kısacası onda estetik yaşantının 
ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi 
yanlışı vardır?

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

7. Dil, konuşma ve yazma becerileri aracılığıyla insanlar arasın-
daki iletişimi sağlarken edebî metinler aracılığı ile de estetik 
bir iletişim alanı oluşturur. Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi 
edebî eserler aracılığı ile dilin çok anlamlı yapısıyla karşılaşır 
ve güzelliklerini sezeriz. Güzel sanatların bir dalı olan edebi-
yat, malzemesinin dil olmasıyla diğer sanat etkinliklerinden 
ayrılır. Edebiyat, bilim dallarında olduğu gibi herhangi bir 
gerçeği kanıtlamayı amaçlamaz. Edebî eserler daha çok 
duygulara seslenir.

Bu parçaya göre edebiyatın diğer güzel sanatlardan ayrı-
lan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Estetik bir amaç taşıması

B)  Ürünlerinin sadece söze dayalı olması

C)  Malzemesinin dil olması

D)  İnsan hayatını konu alması

E)  Gerçeği kanıtlamayı amaçlaması

8. I.  Kamus-ı Türkî    

II.  Muhakemetü’l Lügateyn  

III. Lehçe-i Osmanî 

yukarıdaki numaralanmış eserlerle, 

a.  Ali Şir Nevai   

b.  Ahmet Vefik Paşa   

c.  Şemsettin Sami  

seçeneklerdeki isimlerin eşleşmesi aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A) I - a, II - c, III - b 

B) I - b, II - a, III - c 

C) I - a, II - b, III - c 

D) I - c, II - b, III - a

E) I - c, II - a, III - b

9. • Çömlekçilik         

• Nesnellik                  

• Doğallık         

• İmgesellik        

Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan biriyle ilişki-
lendirilemez?

A) Standart dil B) Zanaat

C) Konuşma dili D) Edebî metin 

E) Bilimsel metin

10. Taş, çamur, tunç, mermer, boya gibi somut malzemeleri işle-
yen, bu malzemelere biçim veren sanatlara plastik sanatlar 
denir. 

Aşağıdakilerin hangisinde plastik sanatlar bir arada veril-
miştir? 

A) Mimari – Edebiyat – Opera 

B) Mimari – Hat – Minyatür

C) Hat – Minyatür – Bale 

D) Müzik – Edebiyat – Sinema

E) Opera – Bale – Sinema
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1. I.  Evrenin, doğa olaylarının bir bölümünü konu olarak se-
çen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasa-
lar çıkarmaya çalışan, bunu düzenli bilgi hâline dönüştü-
ren çalışmalardır. (Bilim)

II.  İnsanların kendileri ve doğa karşısındaki duygu ve dü-
şüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi un-
surlarla güzel ve etkili biçimde ifade ettikleri etkinliklerin 
genel adıdır. (Sanat)

III.  İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan ve kendi kuralları 
çerçevesinde değişip gelişebilen sosyal bir anlaşma sis-
temidir. (Dil)

IV.  Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla güzel, etkili 
ve belli bir biçimde sözlü ya da yazılı olarak anlatılması-
dır. (Fonetik sanatlar)

V.  İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşıla-
mak için yapılan dokumacılık, kunduracılık, kuyumculuk 
gibi faaliyetlerin genel adıdır. (Zanaat) 

Numaralanmış açıklamalardan hangisi ayraç içinde veri-
len terimin açıklaması değildir?

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

2. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)  Sanat anlık şöhret elde etme işi değildir ve bir kişinin sa-
natçı olarak anılabilmesi için kalıcı olması gerekmekte-
dir.

B)  El becerisi gerektiren ürünlerin tanıtımını yapan  ve satıl-
masıyla uğraşan kişilere zanaatkâr denir. 

C)  Zanaatkârlık insanoğlunun ilk taş aletlerini yapması ile 
başlamıştır.

D)  Sanat, insanların hayal dünyasında yer alan güzellikleri 
görsel, biçimsel ve sözel yöntemlerle ifade etmesidir.

E)  İnsanların maddeye olan ihtiyaçlarını gidermek için ya-
pılan, eğitim, beceri, deneyim ve ustalık gerektiren işlere 
zanaat denir. 

3. Uygarlık tarihi boyunca sayısız edebî metin ve edebiyat gele-
neği oluşturulmuş; buna bağlı olarak zaman içinde edebiyat-
çıların yaşamlarını ve eserlerini inceleyen bir bilim dalı ortaya 
çıkmıştır. Bir taraftan edebiyat sanatıyla bir taraftan da tarih 
bilimiyle ilişkili olan bu bilim dalına edebiyat tarihi denir.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin inceleme ala-
nında değildir?

A) Edebî türlerin gelişimi

B) Sanatçıların hayatı ve edebî kişilikleri

C) Sanat ve düşünce akımları

D) Dönemin sosyal hayatının edebiyata etkileri

E) Teknolojik gelişmelerin sonuçları

4. Bazı edebî metinler, oluşturuldukları zaman diliminin ve top-
lumun gerçeklerini belirgin biçimde yansıttıkları için tarihsel 
araştırmalarda yararlanılabilecek belge niteliği kazanabilir. 
Bazen bir şiir, bazen bir halk hikâyesi, bazen bir destan, tari-
hin derinliklerinde saklanan bazı bilinmezlerin gün yüzüne 
çıkarılmasını sağlayabilir. Ancak bu durum, tarihsel olayların 
edebî metinlerde bütün gerçekliğiyle dile getirildiğini göster-
mez. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Edebî eserler oluşturuldukları dönemden izler taşır.

B)  Edebî eserlerde anlatılanlar tarihî gerçeklerin bire bir ay-
nısı değildir.

C) Bir tarih araştırmacısının faydalanabileceği en sağlam 
kaynak edebî eserlerdir.

D)  Bütün edebî eserlerde tarihî olaylara ve şahsiyetlere yer 
verilir.

E)  Edebî eserler hayal ürünü olduğu için bu eserlerin tarihe 
kaynaklık etmesi doğru değildir.

5. Harekete biçim veren ritmik sanatların çoğunda fonetik öge-
lere de yer verilir. Hatta bunların bazılarında müzik, edebiyat 
ve gösteri iç içedir. 

Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanatlardan biri değildir?

A) Mimari B) Dans   C)  Bale    

D) Opera    E) Tiyatro
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6. • Herakleitos, Anaksimenes gibi İlk Çağ düşünürlerinden 
bazıları görüşlerini şiir şeklinde açıklamışlardır.  

•  XX. yüzyılda Sartre ve Camus gibi bazı düşünürler, eser-
leriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.  

•  Mevlana ve Yunus Emre gibi şairlerin eserlerinde tasav-
vufa dayalı bir felsefi düşünce egemendir.   

Öncüllerde verilenlerden hareketle aşağıdakilerin hangi-
si kesin olarak söylenebilir?   

A) Edebiyatın felsefeyle tek yönlü bir ilişkisi bulunmaktadır. 

B) Filozofların tamamı iyi birer yazar ve şairdir.  

C) Düşünce sistemleriyle edebiyat arasında etkileşim söz 
konusudur. 

D) Felsefi eserler, edebi metinler grubunda yer alır.    

E) Edebiyat-felsefe ilişkisi şiirlerde daha fazla ortaya kon-
maktadır. 

7. Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu 
esnada o, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan 
bazı unsurları alır. Her medeni milletin konuşma ve yazı dili, 
karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle 
doludur. 

Buna göre; 

I. Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller

 Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

 Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer

II.  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar

 Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var

III.  Memleket isterim

 Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun

 Olursa bir şikâyet ölümden olsun

metinlerinden hangileri yukarıdaki parçada yapılan açık-
lamayı desteklemektedir?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

D) I, II ve III E) Yalnız III

8. Edebî bir metin, bilgi vermek amacıyla yazılmaz. Edebî bir 
metinde öncelikli amaç güzelliktir. Sanatçı edebî bir metin 
oluştururken zaman zaman pozitif veya sosyal bilimlerden 
faydalanır. Bazı bilimlerden daha geniş ölçüde faydalanırken 
bazı bilimlerden ise sınırlı ölçüde faydalanır.  

Buna göre bir edebiyat sanatçısının aşağıdaki bilimlerin 
hangisinden diğerlerine göre daha az faydalandığı söyle-
nebilir?

A) Tarih B) Psikoloji C) Tıp

D) Sosyoloji E) Coğrafya

9. Edebiyatın konusu insandır ve insan toplum içinde yaşayan 
bir varlıktır. Edebî metinler, insanı, insanın diğer insanlarla 
ilişkilerini, toplumsal olayları işler. Bu yönüyle edebiyat ile ---- 
konusu ortaktır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) tarihin B) psikolojinin C) filolojinin

D) antropolojinin    E) sosyolojinin

10. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içeri-
sinde belirtilen eser getirilirse bilgi yanlışı meydana 
gelir?

A) ---- XII. yüzyılda Arapça bilmeyenlere Arapça öğ-retmek 
amacıyla Harezmli Türk-İslam bilgini Zemahşeri tarafın-
dan yazılmıştır. (Mukaddimetü’l Edeb)       

B) Kaşgarlı Mahmut ---- adlı eserini Arapça yazmış, eserde 
dokuz bine yakın Türkçe sözcüğün Arapça karşılığına 
yer vermiştir. (Divanü Lügati’t Türk)       

C) Türkçeden Türkçeye ilk sözlüklerden ---- XIX. yüzyılın 
diplomat ve aydınlarından Ahmet Vefik Paşa tarafından 
yayımlanmıştır. (Lehçe-i Osmanî)

D) ---- Avrupalıların kendi aralarında Kıpçak (Kuman) Türk-
çesini anlayabilmeleri için İtalyan rahiplerce XIV. yüzyıl-
da Latince hazırlanmıştır. (Codex Cumanicus) 

E) ---- “Türk” adını taşıyan Türkçeden Türkçeye ilk sözlük-
tür. XX. yüzyılın başında yayımlanan eser Şemsettin 
Sami tarafından yazılmıştır. (Şecere-i Türki)
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1. Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili, Türk milleti 
için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti,  geçirdiği nihayet-
siz felâketler içinde ahlâkının, ananelerinin,  hatıralarının, 
menfaatlerinin  kısacası,  bugün kendi milliyetini yapan her 
şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk 
milletinin kalbidir, zihnidir.

Bu parçaya göre aşağıdaki genellemelerden hangisi 
yapılabilir?

A)  Türkçe ile kaleme alınmış edebî eserler dünyanın en 
zengin ve özgün içeriğine sahip eserlerdir.

B)  Edebî eserlerde bir milletin tarihî gelişiminin en küçük ay-
rıntısına ulaşmak mümkündür.

C)  Soyut kültür hazinelerinden biri olan dil, insanların akra-
balık bağlarını kuvvetlendirir.

D)  Bir insan topluluğunu ulus olma bilincine taşıyan ve millet 
hâline getiren temel unsur dildir.

E)  Gelenek ve görenekler şiir, roman ve hikâye gibi edebî 
türlerde kendilerine geniş yer bulur.  

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış bir bilgi veril-
miştir?

A)  Toplumumuzun başka toplumlarla etkileşmesi edebiyatı-
mızda da bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. 

B)  Türk edebiyatı tarih boyunca Arap, Fars ve Batı kültürler-
den etkilenmiştir.

C)  İslamiyet’in kabulü Türk edebiyatında köklü değişiklikleri 
de beraberinde getirmiştir.

D)  İslamiyet’ten önceki yazılı kaynakların günümüze ulaş-
maması o dönem hakkında bilgi sahibi olmamızı engel-
lemiştir.

E)  Türklerin göçler yoluyla yeni coğrafi bölgelere yayılmaları 
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuş-
tur.

3. I. Eser:

 

II. Metin: Resimlenen sahnede yerdeki yeşillikleri yemekte 
olan kaplumbağaları düşünceli bir tavırla izleyen Doğulu giy-
siler içinde bir erkek figürü görürüz. Elinde bir ney tutmakta, 
sırtında nakkare veya kudüm cinsinden bir vurmalı çalgı dur-
maktadır. Önünde durduğu pencerenin üstünde yer alan sivri 
kemerli alınlıkta “Şifa’al-kulûp lika’al Mahbub” yani “Kalplerin 
şifası, Sevgiliyle (Hz. Muhammed) buluşmaktır” yazılıdır. 

Yukarıdaki metinde analizi yapılan “eser” ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Plastik sanatlara özgü bir eserdir.             

B) Kaplumbağa terbiyecisi ile ilgili bilgi vermektedir.            

C) Malzemeye şekil veren bir anlayışın ürünüdür.      

D) Güzellik kaygısıyla meydana getirilmiştir.           

E) Sanatçının yorumunu yansıtmaktadır.

4. Sanat eserleri ile bilimsel eserlerin karşılaştırıldığı aşağıda-
ki cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)  Sanat eserlerinde sanatçının duyguları, sezgileri, hayal-
leri yapıta yansır. Bilimsel eserlerde bilim insanı; duygu-
larına, hayallerine yer vermekten kaçınır.

B)  Sanat eserleri kesin yargılara varır, bu eserlerin belli ka-
lıpları ve tanımları vardır; bilimin verileri sürekli değiştiği 
için bilimsel eserlerde kesin bir tanımlama yoktur.

C)  Sanat eserlerinde sözcüklere yeni anlamlar yüklenir; bi-
limsel eserlerde sözcükler gerçek anlamında kullanılır, 
terimlere yer verilir.

D)  Sanat eserleri yaratıcılığa, hayallere dayanır; bilimsel 
eser araştırmaya, incelemeye, nesnel verilere dayanır.

E)  Sanat eserlerinde güzele ve estetik olana ulaşmak 
amaçlanır, bilimsel eserlerde ise doğrulara ulaşma ama-
cı vardır.


