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12.SINIF 
EDEBİYAT - COĞRAFYA TESTİ (LYS 3) 

DEĞERLENDİRME SINAVI - 5

• Değerlendirme Sınavı 2 bölümden oluşmaktadır:
1.  Türk Dili ve Edebiyatı (56 Soru)
2.  Coğrafya (24 Soru)

• Bu sınav, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki  
öğrencilerin kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.

• Sorular, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Programları dikkate alınarak oluşturulmuştur.
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EDEBİYAT - COĞRAFYA TESTİ
Bu testte; Türk Dili ve Edebiyatı (1-56), Coğrafya (57-80) alanlarına ait toplam 80 soru bulunmaktadır.

1.  Ağır işçiliktir yazmak, maden işçiliğinden daha ağır iştir, 
zordur. Işıltıya kanmayın, iyi edebiyatçı olmak istiyorsa-
nız ışıltı sıfır... İyi edebiyat başka bir şeydir, büyük işçi-
liktir; bir kuyumcu gibi tek tek sözcükleri alırsın eserine 
yerleştirirsin. Tam da böyledir edebiyat. Cafcaflı sözleri 
yan yana koymakla olmaz. O, edebiyat değildir.
    
Bu parçadaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A) Albenili   B) Işıltılı
C) Gösterişli  D) Şaşaalı
                             E) Tekdüze

2.  (I) Sezai Karakoç, verdiği eserlerle Türk edebiyatının 
son altmış senesinde mühim bir yere oturur. (II) Başta 
şiir olmak üzere hikâye, deneme, fıkra, piyes, inceleme, 
düşünce yazıları gibi çeşitli türlerde kalem oynatmıştır. 
(III) Programlı çıkışı ve estetik yönü edebiyat dünya-
sının ilgisini çekmiştir. (IV) Edebiyatımızda bir sistem 
gözeterek ürün veren nadir sanatkârlardandır. (V) O, 
insanımızın şuur kazanması ve öz benliğine dönmesi 
için “Diriliş” adını verdiği bir sistemi başarıyla geliştir-
miştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi ka-
nıtlanabilirlik açısında diğerlerinden farklıdır?

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

3.  (I) Bir yazar, kalemiyle her zaman dilediğince hemhâl 
olamaz. (II) Nedenini bilemese de bu durumun aynı 
zamanda ruhsal çırpınışlarının sebebi olduğunu algıla-
mak onu çok üzer. (III) Sahip olduklarıyla değil, sahip 
ol(a)madıklarıyla yazmaya çalışmasıdır onu çıkmaza 
sürükleyen. (IV) Öyle bir an gelir ki artık pes eder. (V) 
“Benden bu kadar!” der kendi kendine. (VI) Yazmaz 
olur artık kalemi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi I. 
cümledeki durumun nedenini vermektedir?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4.  (I) Hüseyin Atabaş, şiirlerini “Gelecek” adlı bir kitapta 
toplamış. (II) Toplum ve sanat sorunları üzerinde epey 
kafa yormuş bu yapıtında. (III) Güzel şiir söylüyor, 
Türkçeyi iyi kullanıyor. (IV) Ne var ki üzerindeki etkiler-
den tam olarak sıyrılamıyor. (V) Sık sık ortalama şiirin 
yörüngesine düşüyor. (VI) Bu da ister istemez sanatçı-
nın okur üzerindeki etkisini azaltıyor.
Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinden 
itibaren yazarla ilgili olumsuz eleştiri yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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5.  Türk şiiri ta başlangıcından itibaren elbette ki her 
dönemde kendini ifade etmiş, her dönemde Türk mil-
letinin ifade biçimi olmuştur. Bunun için şu edebiyat 
millîdir, bu edebiyat halktan uzaktır, bu edebiyat yüksek 
zümreye aittir, bu edebiyat şudur budur şeklinde onları 
tasnif etmenin bir anlamı yoktur. Bu tasnifler bilimsel 
çalışmalarda kolaylık olsun diye yapılır. İslamiyet ön-
cesi Türk edebiyatı, halk edebiyatı, tekke edebiyatı gibi 
isimlendirmeler bilimsel çalışmalar içindir. Yoksa her-
hangi bir söz, bir dize hangi tarzda söylenmiş olursa 
olsun o milletin aynası gibidir, onu yansıtır.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Türk edebiyatının tasnif edilmesini doğru buluyor 
musunuz?

B) Türk şiiri hangi adlarla anılmaktadır?
C) Milletimizin değerlerini tam olarak yansıtan edebiyat 

hangisidir?
D) Türk şiirinin oluşum ve olgunlaşma aşamaları neler-

dir? 
E) Divan şiiri gerçekten halktan kopuk mudur?

6.  Atasözleri hayatla iç içedir. Hayattaki tecrübelerin kısa 
ve özlü olarak söze dökülmesidir. Biz Türkler, “Gülü se-
ven dikenine katlanır.” deriz. Fransızlar bu atasözünün 
eş anlamlısı olarak “Beni seven köpeğimi de sever.” 
şekliyle Türkçeye aktarılan bir söz kullanırlarmış. Bizim 
kültürümüzde köpek sevgisiyle ilgili atasözü yoktur. Bu, 
bizde köpeğin yeri yoktur anlamına gelmez. Köpeğin 
yeri vardır ama bellidir.
Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Atasözü
B) Atasözü ve Toplum
C) Türk Atasözleri
D) Dilin Zenginliği
E) Medeniyetler Etkileşimi

7.  Merdivenin başında, yüksekte yuvası dağılmış bir anne 
güvercin gibi boynu bükük duruyordu. Ayrılık yaman 
şeydi. Yıl ortasında tayini çıkmıştı da bize söyleye-
memişti. Aşağı inip topladı hepimizi bahçede, zeytin 
ağaçlarının altında. Ağzından “Ben gidiyorum.” sözü 
hıçkırıklar eşliğinde çıktı. Gözlerimiz birbirine değdi. Bir 
elektrik akımı geçti minicik yüreklerimizden. Kelimeler 
boğazımıza düğümlendi, ağlayamadık bile!
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
B) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
C) İşitme ve görme duyularına ait ayrıntılar vardır.
D) Doğrudan anlatıma yer verilmiştir.
E) Düşsel anlatıma başvurulmuştur.

8.  Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, ma-
salla biter. Masal, türler içinde en çok şiire yakındır. 
Ritmiyle, tekrarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız 
ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan 
yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır ma-
sal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
ağır basmaktadır?

A) Öyküleyici anlatım B) Fantastik anlatım

C) Açıklayıcı anlatım D) Öğretici anlatım

 E) Tartışmacı anlatım
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9.  Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her 
şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli. Belki siz de bi-
lirsiniz: Her hadiseyi güler yüzle karşılayan bir adama, 
“Eh, hayatta muvaffak olduğun için sen tabii daima 
gülersin!  Ama biz öyle miyiz ya?” demişler. Adam, 
bir kere daha gülmüş,  “Yanılıyorsunuz, hem de çok 
yanılıyorsunuz. Ben hayatta muvaffak olduğum için 
gülmüyorum. Tam tersine!  ---- .”  demiş. Bu söz boşu-
na söylenmiş bir söz değildir. İçinde bilinmesi gereken 
bir hakikat saklı.
Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ifade-
lerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?

A) Güldüğüm için hayatta muvaffak oluyorum
B) Gülmek bana iyi geliyor
C) Muvaffak olamadıklarıma gülüyorum
D) Yaşadığım başarısızlıklardan güç alıyorum
E) Gülmelerim muvaffakiyetlerimin bir sonucu

10.  Herkesten ve her şeyden önce kendimi iğneleyip dur-
duğum için, belki de yazarken bunun acısını çıkarıyo-
rum. Bir diş ağrısı, şarkı söyleyerek de geçiştirilmeye 
çalışılır; öyle değil mi? Yazdıklarımda beliren ironi, 
işte böyle, bir çeşit savunu olsa gerek. Bir filmde, bir 
küçük kızın dediği gibi büyüklerin ağladığı her şeye 
gülmek, onların güldüğü her şeye de ağlamak geliyor 
içimden. Yaşamı büyük ölçüde bu gözle algılıyorum. 
Çevremde olup bitenler ortasında ve şu yeryüzünde 
insanoğlu, acıyla gülüncün çok iyi yoğrulmuş bir ha-
muru sanki. 

Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Çevresinde olup bitenlere ironi ile yaklaşıyor.
B) Kendisi için de eleştiriden çekinmeyen biri.
C) İnsanın hem acıyı hem de mutluluğu bünyesinde 

barındırdığını düşünüyor.
D) Çocukların, büyüklerin duygu dünyasını yeterince 

anlayamadığını dile getiriyor.
E) Yazdıklarında toplumsal yaşama yer vermeden 

geçemiyor.

11.  Hep sanatçıların, edebiyatçıların değiştiğini, gelişti-
ğini söyleriz ama eleştirmenler için nedense bu söz 
konusu edilmiyor. Eleştirmenlerin başladıkları yerde 
durması gerekiyor kanısı yaygın. Çünkü yazarlar 
okuru  şaşırtmaktan korkmaz. Sanırım eleştirmenler 
korkuyor. Değişmez, kale gibi ölçütlerin eleştirmeni 
değilim ben. Başkalarının da olmamalarını tavsiye 
ederim. Eleştirmenler değişmezse o zaman eleştirdi-
ğinize haksızlık etmiş olursunuz. Her şairi eleştirirken 
kendi kuramınıza, ölçütler toplamınıza ekler yapmak 
zorunda kalırsınız. Ben öyle yaptım.
Bu parçada yazarın vurgulamak istediği düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarlar, eleştirmenleri de okurları da şaşırtmak 
ister.

B) Sanatçılar zaman içerisinde sanat anlayışında de-
ğişiklik yapabilir.

C) Kimi eleştirmenler kendi sanat çizgilerini hiç değiş-
tirmez.

D) Eleştirmenler değişip gelişerek eleştirdiklerine fay-
dalı olabilir.

E) Değişmez ölçütleri olan eleştirmenler eseri doğru 
değerlendiremez.

12.  Yaşamımız boyunca cennet ve cehennemin gerçekli-
ğini merak eder, somut deliller ararız kendimize. Belki 
zihnimizi belki de ruhumuzu kandırabilmek için. Asıl 
önemli olansa hayatımızdaki cennet ve cehennemi 
bulabilmektir. Ulaşılması en kolay cennet dünyadadır. 
Kendimiz yön veririz hayatımıza. Her şey zihnimizden 
geçen tek kelimeye bakar. Mutluluk evet ve hayır ara-
sındadır. Cesaret yapabilirim ve yapamam arasında. 
Umut olabilir, olamaz; başarı da başaracağım ve 
başaramayacağım arasında. İnce bir çizgide tüm ha-
yatımız. Ya doyasıya yaşarsın ya da devamlı bir gün 
yaşayacağını hayal edersin. Aç zihninin pencerelerini, 
kaldır gözündeki perdeleri, her nefesinde aldığın ya-
şam mucizesini içine doldur.
Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayattaki pek çok sıkıntının kaynağı aslında dışsal 
değil insanın kendisindedir.

B) İnsan, hayatı boyunca mutluluğun ve başarının pe-
şinde koşmalıdır.

C) Hayatın akışı içinde birey kendi yolunu çizerek ya-
şamalı, hayatın ipini daima kendi elinde tutmalıdır.

D) Mutluluğun nerede olduğunu araştırmak yerine 
mutluluk yolculuğuna çıkmayı denemeli insan.

E) İnsanların çoğu kendi hayat çizgilerini bulabilme 
telaşıyla aslında bir ömrü boşa harcadıklarının far-
kında değildir.
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13.  Bahar kelimesi, divan şairlerinde olduğu gibi hepimiz-
de farklı çağrışımlar yaratır; kimimiz bereketin sembo-
lü olan nisan yağmurlarını düşünür, kimimiz de açan 
çiçekleri ve öten kuşları. Ben bahar kelimesini duyar 
duymaz her şeyden önce hafif hafif esen tatlı ve serin 
rüzgârı hatırlarım. Rüzgâr nefestir; nefes demektir. 
Sanki açan çiçekler, yağan yağmur, ötüşen kuşlar, 
parkta ve bahçede doyumsuz oyunlarına dalmış olan 
çocuklar o rüzgârın eseridir. Bahar rüzgârı hayat 
bahşediyor, tıpkı İsa’nın nefesi gibi. İsa, kendisine 
sunulan ilâhi nefesle nasıl ki ölüleri diriltiyor, hastalara 
esenlik getiriyorsa bahar rüzgârı da ölü topraklara 
hayat veriyor. Bahar; rüzgârdır, yağmurdur, berekettir, 
çiçektir. Bu yüzden divan şiirinde sevgili, bahara ben-
zetilmiştir. 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Tanımlama yapılmıştır.
B) Karşılaştırma vardır.
C) Benzetmeden yararlanılmıştır.
D) Alıntıya yer verilmiştir.
E) İkilemeler kullanılmıştır.

14.  Gülerim okumayı seven kişinin özgürlük dileğine!...
Niçin okuyor, bir düşünsün! Kitapların kurduğu bir 
medeniyet içinde yaşıyoruz da onun için okuyor. Ta 
çocukluğundan beri kendisine okumanın iyi olduğunu, 
kişinin ancak okuyarak yükseleceğini söylemişler, 
kendisine birtakım ön yargılar aşılamışlar, hepsine 
inanmış da onun için okuyor. Kendi mi seçiyor oku-
duklarını? Şaşarım öyle sanıyorsa! Kaç kitap okuya-
bilmiştir bütün ömründe.
Bu parçada okuma eylemiyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Metinlerin oluşturduğu bir uygarlığın etkisiyle yapıl-
dığına

B) Zihnin aydınlanmasına katkı sağladığına
C) Çevrenin telkininin sonucu olduğuna
D) İnsanın kendi iradesinin dışında gerçekleştiğine
E) Bazı peşin hükümlerin benimsetilmesinin ürünü 

olduğuna

15.  İnce Memed’in yazarı Çukurovalı Yaşar Kemal, Bilgi  
    I         
Üniversitesinde 2014 yılında kendisine fahri doktora 
unvanı verilen törende yaptığı konuşmasında şöyle 
                                                                            II 
seslenmişti: “Bir; benim kitaplarımı okuyanlar katil ol 
           III 
masın, savaşa düşman olsun. İki; insanın, insanı sö-
mürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılaya- 
       IV  V 
masın. Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik 
olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim 
kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.”

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   I. sıfattır.
B)  II. zarftır.
C) III. isim-fiildir.
D) IV. belgisiz zamirdir.
E)  V. birleşik yapılı fiildir.

16.  (I) Yazar için mevsimi yoktur edebiyatın. (II) O, bir 
kış gününde penceresine konan kar tanelerinde, kır 
çiçeklerini görebileceği gibi yakıcı bir yaz gününde, 
toprağa düşen sonbahar yağmurlarının büyüleyici se-
siyle kendisinden geçebilir. (III) Serinlikler içinde akan 
bir çağlayanın gölgesinde, hasat zamanı gelmiş buğ-
dayların hışırtısını duyabilir. (IV) Edebiyatın mevsimi 
olmaz bu yüzden. (V) Bu durum, sonsuzluğa uzanan 
bir zaman algısında yazarın varlığını kaybetmesine 
benzer. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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17.  “Devlet Ana’da tarih kitaplarına bakılarak doğruluğu-
nun ispatlanması imkânsız detaylar var.” cümlesinin 
öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?
A) Dolaylı tümleç – özne – yüklem
B) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – nesne – yüklem
C) Zarf tümleci – özne – yüklem
D) Özne – yüklem
E) Özne – zarf tümleci – yüklem

18.  Adalet Ağaoğlu( ) romanı ( )Üç Beş Kişi( )de iki yaza-
rın adını anar( ) Thomas Mann ve Goethe( )
Bu cümlede yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağı-
dakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli-
dir?

A) (,) (“) (”) (:) (...)
B) (;) (-) (’) (:) (...)
C) (,) (“) (”) (:) (.)
D) (-) (-) (’) (;) (.)
E) (,) (“) (”) (;) (.)

19.  Anlatılagelen efsaneleri ve gizemleri sayesinde imgesi 
          I 
kendinden daha büyük olan Nemrut dağı, Adıyaman 
             II 
ilimizin Kâhta ilçesinde; bölgenin ve Anadolu’nun 
                       III                                IV 
doğasına kıyasla hem taşı toprağı hem de dağ ve 
tepelerinin dizilişleri yönüyle farklılıklar gösteren bir 
coğrafyada yer alır. 
                       V
Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı 
yanlıştır?

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

20.  (I) Ev bizi hayatın fırtınalarından korur. (II) Güvenlik 
sağlar bize, sıcaklık verir, aşinalığıyla sarıp samalar.  
(III) Ayaklarımızı sağlam basabileceğimiz bir zemin 
hazırlar. (IV) Akışkan hayatın hızında dinleneceğimiz 
bir yastık sunar. (V) Dış dünyada ne kadar omuzları-
mız düşse de evin hâkimi biziz.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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21.  Gök mavi mavi gülümsüyordu, 
Yeşil yeşil dallar arasından.  
Altın sesi birdenbire sordu: 
Ne haber eski aşk yarasından?

Akşam yine toplandı derinde 
Canan gülüyor eski yerinde 
Canan ki gündüzleri gelmez 
Akşam görünür havz üzerinde  
 
  I. Redif ve kafiyeden yararlanılmıştır. 
 II. Lirik bir nitelik taşımaktadır. 
III. Çapraz uyak örgüsü kullanılmıştır. 
IV. Teşbih sanatı vardır. 
 V. Sade bir dil kullanılmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri ve-
rilen dörtlüklerin ortak özelliği değildir?

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

 D) III. ve IV. E) III. ve V.

22.  Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber 
Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun

Yukarıdaki dizelerle,

  I. yavaşça, susun, susun 
 II. ürkmeden su içsinler 
III. bembeyaz güvercinler 
IV. bir sebile döküldü
sözlerinin tümü kullanılarak sarmal kafiye düze-
ninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse aşağı-
dakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur?

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

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

23.     I 
Bir hafta sonra İngiltere’ye gideceğiz galiba. Bir yıl 
önce gitmiştik en son. Okullar açılana kadar orada 
kalacağız. Günlük sıkıntı ve öfkelerle geçiyor hayat. 
Otomobilin tamiri, para hesabı… Neden yazdıklarımı 
anlamıyorlar, neden çevremde kimse yok? Belki de 
anlaşılacak, önemsenecek bir şey yazmadım, yapma-
dım. Bugün yine oyunlar seyredip kitaplara göz attım. 
Tekdüze geçip gidiyor günler.

   II 
Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim; bildiğim için 
de dostumu kendime çekmekten çok, kendimi ona 
veririm. Ona iyilik etmeyi, onun bana iyilik etmesinden 
daha çok istemekle kalmam, kendine edeceği her iyili-
ğin bana da iyilik olduğunu düşünürüm.
Numaralanmış parçalar sırasıyla aşağıdakilerin 
hangisinde verilen metin türlerinden alınmıştır?

A) Mektup - Sohbet
B) Anı - Deneme
C) Günlük - Deneme
D) Sohbet - Günlük
E) Mektup - Eleştiri

24.  (I) Yaratılış Destanı, Uygur Türkleri zamanında ortaya 
çıkmıştır. (II) En eski Türk destanı olarak kabul edi-
len eser, Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan 
Türkler tarafından bilinmektedir. (III) Destanda Tanrı 
Ülgen’in yeryüzünü ve insanı yaratması anlatılmakta-
dır. (IV) Destana göre daha hiçbir şey yokken yeryü-
zünde Tanrı Ülgen ve uçsuz bucaksız su vardır.  
(V) Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynakları-
nı, evrenin düzenini konu edinen destan, Şamanizm’in 
izlerini taşır.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde  Yaratılış 
Destanı’yla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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25.  I.   IV. Murat’ın Bağdat Seferi’ne katılan şair, asıl ünü-
nü “Genç Osman” adlı şiiriyle kazanmıştır.

II.  Güzellemeleriyle ünlü olan şair, lirik üslubuyla ta-
nınmakta ve en çok varsağı söylemiş halk şairi ola    
rak bilinmektedir.

III. Taşlama ve koşmalarıyla ünlü şairin 
“Sergüzeştname” ve “Kitab-ı Hikâye-i Garibe” adlı 
eserleri vardır.

IV. Hece ve aruz ölçülerini kullanan ve “Şairname” 
adlı eseriyle tanınan şair, divan şiirinden etkilenen 
halk şairlerinden biridir.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki halk şairle-
rinden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Karacaoğlan
B) Bayburtlu Zihni
C) Âşık Ömer
D) Kayıkçı Kul Mustafa
E) Dertli

26.  Aşağıdakilerin hangisinde, yay ayraç içinde veri-
len nazım biçiminin tanımı yapılmamıştır?

A) Genellikle tek dörtlükten oluşan, 7’li hece ölçüsüyle 
söylenen, anonim halk edebiyatının en yaygın na-
zım şeklidir. (Mâni)

B) Nazım birimi dörtlük olan, 11’li hece ölçüsüyle ve 
abab/cccb/dddb... kafiye örgüsüyle oluşturulan na-
zım biçimidir. (Koşma)

C) Belirli bir ezgiyle söylenen, genellikle 7’li, 8’li, 11’li 
hece ölçüsüyle oluşturulan; ezgilerine, konularına 
ve yapılarına göre sınıflandırılan anonim halk ede-
biyatı nazım biçimidir. (Semai)

D) Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Türklerin özel 
bir ezgiyle söylediği, “hey, bre, behey” gibi ünlemle-
rin kullanıldığı nazım biçimidir. ( Varsağı)

E) Allah’ı övmek ve ona yalvarmak amacıyla yazılan, 
özel bir ezgiyle söylenen dinî-tasavvufi halk edebi-
yatı nazım biçimidir. (İlahi)

27.  I.   Türk edebiyatının ilk sözlüğü ve ansiklopedisi ola-
rak kabul edilen eserde sav, sagu, koşuk, destan 
örneklerine yer verilmiştir.

II.   Aruz ölçüsüyle yazılmış olan eserde ahlaklı insan 
olmanın yolları anlatılmış; cömertlik-cimrilik, iyilik-
kötülük, bilgi-cehalet gibi konulara yer verilmiştir.

III. Tasavvuf edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilen 
ve Hakaniye lehçesiyle yazılan eserde yalın bir dil 
kullanılmış, şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Numaralanmış cümlelerde özellikleri belirtilen 
eserler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla veril-
miştir?

A) Kutadgu Bilig - Atabetü’l-Hakayık - Divan-ı Hikmet
B) Divan-ı Hikmet - Atabetü’l-Hakayık - Divanü 

Lügati’t-Türk
C) Divanü Lügati’t-Türk - Divan-ı Hikmet - Atabetü’l-

Hakayık
D) Divanü Lügati’t-Türk - Atabetü’l-Hakayık - Divan-ı 

Hikmet
E) Divan-ı Hikmet - Atabetü’l-Hakayık - Kutadgu Bilig

28.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde 
verilen söz sanatı yoktur?

A) Şeb-i hicran yanar canım döker kan çeşm-i giryanım  
Uyarır halkı efganım kara bahtım uyanmaz mı   
     (Tecahülüarif)

B) Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum  
Her lahza alev gibi hasretti duyduğum  
     (Teşbih)

C) Güzellerde vefa olmaz demek yanlıştır ey Baki 
Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler 
     (Tenasüp)

D) Gelir deyü  cihanın şehriyarı bezm-i gülzara  
Temaşa etmek için yasemenler çıktı duvara 
     (Hüsnütalil)

E) Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü 
Bir med zamanı, gökyüzü kurşunla örtülü  
     (İstiare)
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29.  I.   15. ve 16. yüzyılda örnekleri verilen bu edebî akı-
mın öncüsü Aydınlı Visali’dir. Bu akımda divan 
edebiyatının özel mazmunları, yerini halk şiirindeki 
mecazlara ve deyimlere bırakmıştır.

II.  Türk şiirinde 17. yüzyılda görülmeye başlanan bir 
akımdır. 18. yüzyılda en güzel örnekleri verilmiştir. 
Ağır bir dilin kullanıldığı bu akımda anlama önem 
verilmiştir. Hayal gücü ön plandadır.

III. Bu akım, Türk şiirinde 16. yüzyılda görülmeye 
başlanmış, en güzel örnekleri 18. yüzyılda veril-
miştir. Bu tarzda yazılan şiirlerde İstanbul Türkçesi 
kullanılmıştır. Konular daha çok, somut dünyadan 
seçilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen akımların temsilcileri 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

              I          II                     III        
  A) Edirneli Nazmi Şeyh Galip           Nedim 
B) Baki  Fehimî           Fuzuli 
C) Edirneli Nazmi Nedim           Fehimî 
D) Şeyh Galip Nedim           Baki 
E) Baki  Fuzuli           Nedim

30.  Divan edebiyatında birçok nazım biçimi kullanılmıştır. 
Bunlardan matla ve mahlas beyti olmayan, beyit sa-
yısı 2-12 arasında değişen nazım biçimine ---- ; divan 
şiirine Türkler tarafından kazandırılmış, her bendin 
üçüncü mısrasına miyan, bent sonunda tekrar eden 
mısralarına  ise nakarat adı verilen nazım biçimine 
----; bentlerden oluşan, kafiye düzeni aa, xa, xa…vv / 
bb, xb, xb…yy şeklinde olan, genellikle sosyal eleştiri, 
toplumsal bozukluklar gibi konuları işleyen nazım biçi-
mine ---- denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerin hangisinde verilen nazım biçimleri geti-
rilmelidir?

A) şarkı - kıta - terkibibent
B) şarkı - rubai - terciibent
C) kıta - tuyuğ - terciibent
D) kıta - şarkı - terkibibent
E) rubai - tuyuğ - muhammes

31.  Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Keçecizade İzzet Molla - Mihnet-i Keşan
B) Kâtip Çelebi - Düsturü’l-Amel
C) Seydi Ali Reis - Miratü’l-Memalik
D) Gülşehri - Mantıku’t-Tayr
E) Ahmet Paşa - Çengname

32.  I.   Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk edebiyat 
teori kitabı olan Talim-i Edebiyat’ın yazarıdır.  
Döneminde “üstat” olarak tanınmaktadır. Şiirin ko-
nusunu genişletmiştir. Şiirde romantizm, romanda 
realizm akımlarının etkisi altındadır.

II.  Döneminde “Şair-i Azam’’ olarak bilinir. Tezatlar şa-
iri olarak da tanınan sanatçı aynı zamanda birçok 
tiyatro eseri yazmıştır. Tiyatrolarında kullandığı dil 
oldukça ağırdır. Türk edebiyatında ilk pastoral şiir 
örneğini vermiştir.

III. Türkçülük akımının en önemli savunucularından-
dır. Fransız yazar Moliere’den birçok tiyatro çeviri 
ve adapte çalışmalarında bulunduğu için dönemin- 
de “Türk Moliere’i’’ olarak tanınmıştır. Sanatçı, 
yaptığı sözlük ve tarih çalışmalarıyla da bilinmek-
tedir.

Numaralanmış parçalarda özellikleri verilen sanat-
çılar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla veril-
miştir?

A) Namık Kemal- Abdülhak Hamit Tarhan- Şemsettin 
Sami

B) Recaizade Mahmut Ekrem- Abdülhak Hamit 
Tarhan- Ahmet Vefik Paşa

C) Recaizade Mahmut Ekrem- Abdülhak Hamit 
Tarhan- Şemsettin Sami

D) Namık Kemal- Abdülhak Hamit Tarhan- Ahmet 
Vefik  Paşa

E) Namık Kemal- Recaizade Mahmut Ekrem- Ahmet 
Vefik Paşa
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33.  Bu türün Batılı anlamda ilk örnekleri  Tanzimat’ın I. 
döneminde verilmiştir. İlk çalışmalar çeviri ve adap-
tasyon  yoluyla  Fransız edebiyatı örnek alınarak  ya-
pılmıştır. Namık Kemal bu edebî türü “eğlencelerin en 
faydalısı’’ olarak tanımlamıştır. Bu türde manzum ve 
mensur birçok eser verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
edebî türde Tanzimat’ın II. döneminde verilen bir 
eser değildir?

A) Çok Bilen Çok Yanılır
B) Şir
C) İçli Kız
D) Macera-yı Aşk
E) Akif Bey

34.  Servetifünun Dönemi’nde eser veren sanatçı, Türk 
edebiyatında Batılı anlamda romanın ilk örnekle-
rini vermiştir.  Eserleri teknik açıdan kusursuzdur. 
Eserlerindeki kişileri İstanbul ve çevresinden seç-
miş, yaşadığı çevreye uygun olarak konuşturmuştur. 
Psikolojik tahlillere de sıklıkla yer vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
yazarın farklı türde bir eseridir?

A) Kırık Hayatlar
B) Bir Ölünün Defteri
C) Bir Acı Hikâye
D) Ferdi ve Şürekâsı
E) Aşk-ı Memnu

35.  Servetifünun Dönemi’nde şiir türü oldukça önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu dönemde aruzu Türk edebiyatın-
da en iyi kullanan isimlerden biri olan ----, şiirlerinde 
kişisel ve toplumsal konularla döneminin siyasi olay-
larının kişisel eleştirisine yer vermiştir. Şiirlerinde 
parnasizm etkisi görülen şair, tablo altı şiir örnekleri 
vermiştir.  Şiirlerinin bazılarını ise manzum hikâye ola-
rak kaleme almıştır. Yalnızca çocuklar için yazdığı şiir 
kitabında hece ölçüsünü kullanmıştır. Dönemin diğer 
önemli şairi olan ----, eserlerini sembolizm, parnasizm 
etkisinde yazmıştır. Müzikaliteye büyük önem veren 
şair, şiirlerinin konusuna uygun vezin seçmesiyle bilin-
mektedir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret- Mehmet Rauf
C) Cenap Şahabettin-  Ahmet Haşim
D) Hüseyin Cahit Yalçın- Tevfik Fikret
E) Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim

36.  Fecriati topluluğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerin han-
gisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Türk edebiyatında beyanname yayımlayan ilk top-
luluktur.

B) Dil anlayışı yönünden Servetifünun Dönemi’nin et-
kisindedirler.

C) Sanat anlayışlarını “Sanat şahsi ve muhteremdir.” 
sözüyle açıklamışlardır.

D) Eserlerinde Fransız edebiyatının etkileri görülmek-
tedir.

E) Türk edebiyatında sone türünün ilk örneklerini ver-
mişlerdir.
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37.  1911-1923 yılları arasında Millî Mücadele’yi, Anadolu 
halkının yaşamını, kadın problemlerini, Türkçülük dü-
şüncesini, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar toplumda 
görülen ahlaki ve sosyolojik birçok değişimi ele alan 
romanlar yazılmıştır. Bu romanlarda mekân genellikle 
Anadolu’dur ancak İstanbul ve çevresi de anlatılmıştır. 
Eserlerde gözlemci bakış açısı sıklıkla kullanılmış, 
realizm akımının etkileri görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
dönemde yazılmamıştır?

A) Hayal İçinde
B) Gönül Hanım
C) Handan
D) Kiralık Konak
E) Çalıkuşu

38.  Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen sa-
natçıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) Ahmet Mithat’ın “halk için roman” geleneğini sürdü-
ren yazar, natüralizmin Türk romanındaki ilk büyük 
temsilcisidir. ( Hüseyin Rahmi Gürpınar)

B) Şiirlerinde biçim yönünden halk edebiyatına bağlı 
kalan sanatçı, “Kızıl Elma” adlı eserinde Turan 
düşüncesini ve vatan sevgisini anlatan şiirlerini bir 
araya getirmiş, düzyazılarında didaktik bir anlayış 
sergilemiştir. (Mehmet Emin Yurdakul)

C) “Yeni Lisan” makalesinde dille ilgili görüşlerini dile 
getiren ve Millî Edebiyat Dönemi üslup özelliklerini 
belirleyen sanatçı, küçük hikâyeyi de bağımsız bir 
tür hâline getirmiştir. (Ömer Seyfettin)

D) Saf şiir anlayışının temsilcilerinden olan, eserlerin-
de  neoklasisizmin etkisi görülen sanatçı, şiirlerinde 
aruz veznini kullanmış, yalnızca bir şiirini hece ile 
yazmıştır. (Yahya Kemal Beyatlı)

E) İslamcılık düşüncesine bağlı olarak eser veren, 
aruzu kusursuz kullanan ve nazmı nesre yaklaştır-
mada oldukça başarılı olan şair, manzum hikâye 
türünde çok başarılı eserler vermiştir. ( Mehmet 
Akif Ersoy)

39.  Aşağıdaki eserler türleri bakımından ikişerli eşleş-
tirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Eğil Dağlar
B) Miskinler Tekkesi
C) Cenge Giderken
D) Hüküm Gecesi
E) Geçtiğim Yol

40.  ---- şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp’le tanış-
tıktan sonra hece ölçüsünü benimsemiştir. Beş 
Hececiler’den biridir.  Hiciv türünde yazdığı eserlerini 
“Akbaba” adlı mizah dergisinde yayımlamıştır. Mizah 
türünde yazdığı eserlerinde “Çimdik” takma adını kul-
lanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Orhan Seyfi Orhon
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Enis Behiç Koryürek
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41.  Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisin-
de yanlışlık yapılmıştır?

A) Orhan Şaik Gökyay - Bu Vatan Kimin
B) Ömer Bedrettin Uşaklı - Yayla Dumanı
C) Kemalettin Kamu - Sebil ve Güvercinler
D) Behçet Kemal Çağlar - Erciyes’ten Kopan Çığ
E) Arif Nihat Asya - Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

42.  Yahya Kemal’in şiiri Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin 
kaynaklarını oluşturan divan, halk ve Batı edebiyatla-
rına açık bir şiirdir. Bunun için bu şiirde halkın konuş-
ma dilinin rahatlığını taşıyan bir söyleyiş tarzını, divan 
edebiyatının form anlayışındaki seçiciliğini ve Batı 
şiirindeki millî romantik duyuş tarzı içinde şahsi olabil-
me ve sanata sadık kalma özelliklerini görebiliriz. O, 
Türkçenin bir şiir dili olarak sahip olduğu bütün sır ve 
imkânları keşfederek şiirlerine gerçekten etkileyici bir 
dil musikisi kazandırmıştır. Dili bir kuyumcu ustasının 
dikkat, itina ve titizliği ile kullanmıştır. Konuşma diliyle, 
yalın, açık ve duru bir üslupla yazmıştır. Aşk, son-
suzluk özlemi, ölüm gibi temalara yönelmiş; vatanın 
bir özeti olarak gördüğü İstanbul’a, büyük hayranlık 
duyduğu Türk uygarlığına, Osmanlı tarihinden aldığı 
ilhamla kahramanlık motiflerine şiirlerinde geniş yer 
vermiştir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Yahya 
Kemal’e ait değildir? 

A) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! 
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle...

     Şimşek gibi bir semtte atıldık yedi koldan. 
     Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

B) Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak, 
Üsküdar gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,

     Görmüş İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu; 
     Saklamış durmuş, asırlarca hayalinde bunu...

C) Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. 
Yaprak, çiçek ve kuşlar dağılır, tarumar olur. 
Mevsim boyunca kendini hissettir veda; 
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ.

D) “Dünya koşuyor.” söz mü? Beraber koşacaktın; 
Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın! 
Mademki uyandın o medid uykulardan, 
Bir parçacık olsun, hadi, hiç yoksa, kımıldan.

E) Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı; 
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

     Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle, 
     Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!

43.  Türk şiirine birçok yenilik getirmiş olan sanatçı, kafiye 
ve redif gibi biçimsel özelliklere, söz sanatlarına karşı 
olduğunu, yazdığı bildiride dile getirmiştir. Eserlerinde 
sıradan insanı konu edinmiş, doğal, sade bir üslup 
benimsemiştir. Halk deyişlerinden, yer yer argodan 
faydalanan şair, La Fontaine’den çeviriler yapmış ve 
Nasrettin Hoca fıkralarını bir kitapta toplamıştır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve kurucusu oldu-
ğu edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attilâ İlhan - Mavi Akımı
B) Orhan Veli Kanık - Garip Akımı
C) İlhan Geçer - Hisar
D) Cemal Süreya - İkinci Yeni
E) Cahit Zarifoğlu - Mavera Hareketi

44.  Daha çok şiirleriyle tanınan Attilâ İlhan’ın roman, öykü 
ve deneme çalışmaları da vardır. “Yengecin Kıskacı”,  
 I     II 
sanatçının öykü türündeki eseridir. “Bıçağın Ucu, 
Yaraya Tuz Basmak, Sırtlan Payı, Dersaadet’te  
                                     III 
Sabah Ezanları” gibi eserlerinden oluşan roman  
serisinin adı “Zenciler Birbirine Benzemez”dir. “Abbas  
                                   IV 
Yolcu”, yazarın gezi yazısı türündeki eseridir. 
     V
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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45.  1930’lu yıllardan itibaren Türk edebiyatında köylü ve 
işçi konulu romanlar yazılmaya başlanmıştır. Bu ro-
manların birçoğu tezli roman örneğidir. Gözleme da-
yalı bir anlatımla yazılan romanlarda kasabaya, köye 
ve köylü sorunlarına değinilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
romanlara örnek gösterilemez?

A) Kanlı Derenin Kurtları
B) Yar Bükü
C) Kaplumbağalar
D) Yılkı Atı
E) İçimizdeki Şeytan

46.  Yaşar Nabi Nayır tarafından 1933’te Ankara’da yayım-
lanmaya başlanan dergi, Türk edebiyatının en uzun 
soluklu dergisidir. Bu dergi, kendi çizgisinden ödün 
vermeden farklı dönemlerde farklı akımlara ve anla-
yışlara ev sahipliği yapmıştır. Abdülhak Şinasi Hisar, 
Attilâ İlhan, Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı Tarancı, 
Ceyhun Atuf Kansu, Necati Cumalı, Nurullah Ataç, 
Orhan Veli, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu gibi birçok yazar ve şairin ürün-
lerine bu dergide yer verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Varlık B) Büyük Doğu C) Çınaraltı

 D) Ağaç E) Hisar

47.  (I) Sait Faik Abasıyanık, öykülerinde çocukluk ve 
gençlik izlenimlerini, günlük yaşamı şiirsel bir dille 
anlatır. (II) Kahramanları; balıkçılar, yoksullar, avareler 
ve uzaktan tanıdığı, selamlaştığı sıradan kişilerdir; 
kahramanlarını yaşadıkları çevreye uygun olarak ele 
alır ve anlatır. (III) Arı bir Türkçeyle yazan sanatçının 
çok sıcak, içten, canlı, insanı sarıveren bir anlatımı 
vardır. (IV) Olaya, kişiye, entrikaya, başlangıç ve so-
nuca dayanan öykücülük anlayışını sürdürmüştür.  
(V) Öykülerindeki ayrıntı zenginliği, yaşanan anı de-
rinliğine kavramasının bir sonucudur.
Sait Faik’in anlatıldığı bu parçada numaralanmış 
cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

48.  ----, edebiyat dünyasına Garip hareketi ile girmiş-
tir. Hareketin mektepleşme eğilimine karşı çıkmış, 
tekdüzeleşmesini önlemeye çalışmıştır. Daha sonra 
Garip çizgisinde kalmayarak şiir serüvenini toplumcu-
gerçekçi, İkinci Yeni ve evrensel değerleri önceleyen 
bir doğrultuda sürdürür. “Aşağı ve Yukarı”, “Karga ile 
Tilki” adlı eserlerindeki şiirleriyle toplumcu gerçekçi 
özü dile getirir. Bu eserlerde folklordan bir hayli fayda-
lanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Orhan Veli Kanık
B) Oktay Rıfat Horozcu
C) Yusuf Ziya Ortaç    
D) Melih Cevdet Anday   
E) Orhan Seyfi Orhon
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49.  Aşağıdakilerden hangisi Cemil Meriç’in eserlerin-
den biri değildir?

A) Mağaradakiler
B) Kültür ve Dil
C) Bu Ülke
D) Işık Doğudan Gelir
E) Jurnal

50.  Bu edebî harekete mensup olanların şiirleri imgeci bir 
şiirdir. İlk okunduğunda pek anlaşılmaz. Okuyucudan 
hazırlık dönemi geçirmesini ister. Şairler, anlamı ka-
rartan, gizleyen bir tavır takınırlar. Sözcüklerin günde-
lik kullanımlarla yiten anlamları yerine çağrışımlarla 
değişen, derinleşen değerine önem verirler. Günlük 
konuşma dilini dışlayarak kurulu dilin yapısını bilinçli 
bir biçimde bozarlar. Soyutlama eğilimi, betimleyici 
niteliği ve biçimi bozan tavrına uygun olarak en çok 
batık imgelerin kullanıldığı bu şiir, divan şiirindeki seb-
kihindi tarzında yazılan şiirlere benzer.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
şiir anlayışına mensup şairlerden biri değildir? 

A) İlhan Berk
B) Cemal Süreya
C) Ece Ayhan
D) Mehmet Çınarlı
E) Turgut Uyar

51.  Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmış-
tır?

A) Yaşar Kemal, eserlerinde Çukurova insanının acı 
yaşamını, sömürülüşünü, ağalık problemlerini işler-
ken Anadolu efsanelerinden ve halk hikâyelerinden 
sıklıkla faydalanmıştır.

B) Türk edebiyatında köylüye ve köy sorunlarına farklı 
bir bakış getiren Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf 
adlı  romanı, toplumcu gerçekçi Türk romanının en 
başarılı örnekleri arasındadır.

C) Tarihî romanlarıyla tanınan Kemal Tahir 
“Sağırdere”, “Körduman” gibi romanlarında köy ve 
köylü sorunlarını, “Devlet Ana” romanında Atatürk’e 
düzenlenen İzmir suikastını ele almıştır.

D) Toplumcu gerçekçi bir yazar olan Fakir Baykurt 
“Yılanların Öcü”  adlı romanında Karataş köyünde 
küçük çıkarlar çevresinde çatışan insanların haya-
tından kesitler sunar.

E) Şiirlerinde rüya, masal ve hayal  kavramlarını sık-
lıkla kullanan Ahmet Hamdi  Tanpınar’ın “Huzur” ro-
manı, anılarıyla örtüşen otobiyografik bir romandır.

52.  Romanda genç mühendis Turgut Özben’in, yakın 
arkadaşı Selim Işık’ın intihar ettiğini gazeteden öğren-
mesi üzerine intihar sebebini dört arkadaşıyla araş-
tırmaya başlaması ve bu araştırma sürecinde Selim 
Işık’ın hayatının ve kişiliğinin bilinmeyen yönlerinin 
ortaya çıkışı  konu edilmektedir. Eser, Türk edebi-
yatında postmodern romanın ilk örneği olarak kabul 
edilmektedir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B) Tutunamayanlar
C) Huzur
D) Bir Gün Tek Başına
E) Yeni Hayat
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53.  Romanlarında yalnızlık ve yabancılaşma konularını 
işleyen ----, roman türünde iki eser vermiştir. ---- adlı 
eserinde geçim sıkıntısı olmayan C adlı kişinin mutlu-
luk arayışlarını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Orhan Pamuk - Kar
B) Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli
C) Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna
D) Orhan Pamuk - Yeni Hayat
E) Yusuf Atılgan - Aylak Adam

54.  Türk edebiyatında absürt tiyatronun başarılı örnekleri-
ni veren yazar, eserlerini sağlam bir üslupla yazmıştır. 
Oyunlarında tarih ve mitolojiden esinlenerek çağın 
eleştirisini yapmıştır. “Ben Anadolu” adlı tek kişilik 
oyunu yurt dışında da sahnelenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
yazarın eserlerinden biri değildir?

A) Midas’ın Kulakları
B) Canlı Maymun Lokantası
C) Fazilet Eczanesi
D) Deli Dumrul
E) Troya İçinde Vurdular Beni

55.  ---- metafizik düşünceyi modern şiir anlayışıyla birleş-
tirerek şiirlerinin konusunu oluşturmuştur. O, şiir dilin-
deki semboller aracılığıyla geleneği güne ve geleceğe 
taşımaya çalışır. Böylece şiir coğrafyasında geleneği 
yeniden biçimlendirir ve yorumlar. “Sanat tutumum, 
dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey 
değildir.” diyen şair “Diriliş” dergisini çıkarmış ve bu 
dergi etrafında diriliş düşüncesini geliştirmiştir. “Mona 
Rosa”, “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı 
şiirleriyle büyük bir ün kazanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Erdem Beyazıt
B) Sezai Karakoç
C) Rasim Özdenören
D) Edip Cansever
E) Turgut Uyar

56.  Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının etkisin-
de yazılmış eserlerden biri değildir?

A) Madam Bovary
B) Suç ve Ceza
C) Kırmızı ve Siyah
D) Anna Karenina
E) Germinal
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57.  Bazı ülkelerin nüfuslarının yaşlanması ve genç nüfus 
oranlarının azalması sonucunda bu ülkelerin gelecek-
te sorular yaşayacağı tahmin edilmektedir.
Bu ülkelerin yaşayacağı tahmin edilen sorunlar 
arasında;

I.   işsizlik oranının artış göstermesi,
II.  üretim faaliyetlerinde durgunluk yaşanaması ,
III. hizmet sektörü için personel yetersizliğinin yaşan-

ması

verilenlerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

58.  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üyesi ülkelerin 
potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından ve ekono-
mik özelliklerinden yararlanarak ekonomik, teknolojik 
ve sosyal ilşkilerini çeşitlendirmeyi ve bu ülkelerin ba-
rış, istikrar ve refah düzeyini arttırmayı hedeflemiştir.
Bu bilgiye göre  Karadeniz Ekonomik  İşbirliği 
Teşkilatı’nın aşağıda verilen alanlardan hangisin-
de projeler geliştirmesi beklenmez?

A) Sağlık
B) Bilişim
C) Haberleşme
D) Küresel ısınma
E) Tarıma dayalı sanayi

59.  Yeryüzünün sadece bir bölgesinde yetişme alanı bu-
lan bitkilere endemik bitkiler denilmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu tür bitkilere ör-
nek olarak gösterilemez?

A) Sığla ağacı
B) İspir meşesi
C) Kazdağı göknarı
D) Kasnak meşesi
E) Sandal ağacı

60.  Aşağıda verilen enerji üretim santrallerinden han-
gisinin kuruluşunda bulunduğu bölgenin hidroğ-
rafik özellikleri etkili olmuştur?

A) Keban
B) Ambarlı
C) Yatağan
D) Çatalağzı
E) Hamitabat
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61.  Sanayi faaliyetlerinin geliştiği yerlerde genel olarak 
hava kirliliğinde artış gözlenmektedir. 
Aşağıda verilen yerlerin hangisinde bu durum di-
ğerlerine göre daha belirgin olarak gözlenir?

A) Rotterdam 
B) Lizbon 
C) Düsseldorf
D) Antalya 
E) Varşova

62.  Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye ekonomisi-
ni etkileyen doğal unsurlardan değildir?

A) Nüfus
B) Yer şekilleri
C) Toprak özellikleri
D) İklim özellikleri
E) Bitki örtüsü özellikleri 

63.  Göçleri zorunlu ve gönüllü göçler olarak sınıflandır-
mak mümkündür. 
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangileri zorun-
lu göç olarak gösterilemez?

A) Kuraklık sonucunda yapılan göçler 
B) Siyasi baskı nedeniyle yapılan göçler
C) Daha fazla kültürel aktiviteye katılmak için yapılan 

göçler
D) Baraj yapımı için bir köyün istimlak edilmesi sonu-

cu yapılan göçler 
E) Sıklıkla depremlerin yaşandığı bir yerden, deprem 

riski az olan bir yere göç etmek

64.  Biyoçeşitliliğin fazla olduğu yerlerde enerji akışı biyo-
çeşitliliğin az olduğu yerlere göre daha hızlı gerçek-
leşmektedir.

IV

I

II

III

Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların 
hangi ikisinde enerji akışı diğerlerine göre daha 
yavaş gerçekleşir?

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

 D) I ve IV E) III ve IV
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65.  Tortul ya da püskürük kayaçların yüksek sıcaklık ve 
basıncın etkisiyle değişikliğe uğramasına metamorfiz-
ma denilmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşmuş ka-
yaçlar arasında gösterilir?

A) Granit
B) Kalker 
C) Andezit 
D) Konglomera 
E) Gnays

66.  

Harita üzerinde koyu renkle gösterilen alanda aşa-
ğıda verilen tarım ürünlerinden hangisini yetiştir-
mek diğerlerine göre daha güçtür?

A) Çay
B) Kivi 
C) Mısır
D) Fındık
E) Pamuk

67.  Dünya’nın farklı bölgelerindeki tarihi ve doğal güzellik-
lere sahip yerler koruma amacıyla, UNESCO tarafın-
dan Dünya Kültür Mirası listesine alınmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin bu listede 
yer alan doğal güzelliklerinden biridir?

A) Cumalıkızık Köyü 
B) Safranbolu Sit Alanı
C) Bergama Antik Kenti
D) Pamukkale Travertenleri
E) Selimiye Camii ve Külliyesi

68.  Yer şekillerinin oluşumunda etkili olan faktörlerden bi-
risi de kayaç yapısıdır. 
Bu faktör aşağıda verilen yer şekillerinden hangi-
sinin oluşumunda doğrudan etkili olmuştur?

A) Uvala
B) Menderes
C) Peneplen
D) Hörgüç kaya 
E) Sander düzlüğü 
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69.  Türkiye’de aşağıda verilen yerlerin hangisi biyoçe-
şitlilik bakımından diğerlerine göre daha zengin-
dir?

A) Çarşamba deltası
B) Tuz Gölü ve çevresi 
C) Bozok Platosu
D) Niğde ve çevresi
E) Şanlıurfa Platosu 

70.  Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden birisi de çalışan 
nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı-
dır. Gelişmiş ülkelerde tarım dışı sektörlerde çalışan 
nüfus oranı fazla iken; gelişmekte olan ülkelerde ise 
tarım sektöründe çalışanların oranı daha fazladır. 
Verilenlerden hangisi yukarıdaki bilgilerle çeliş-
mektedir?

A) Gelişmiş ülkelerde sanayi üretimi yüksektir.
B) Gelişmekte olan ülkelerde kalifiye eleman oranı 

gelişmiş ülkelere göre daha fazladır.
C) Gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışanların 

oranı diğer sektörlere göre daha fazladır.
D) Gelişmekte olan ülkelerde üretim faaliyetleri doğal 

koşullara bağlılık göstermektedir.  
E) Gelişmekte olan ülkelerde çalışan nüfusun çoğun-

luğu birincil ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır. 

71.  Teknolojik gelişmelerin insanlara sağladığı fay-
dalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile-
mez?

A) Yeni iş sahalarının oluşması 
B) Hayat standartlarının yükselmesi 
C) Mal ve hizmetlere daha kolay ulaşılabilmesi 
D) Doğal kaynak kullanımının artış göstermesi 
E) Üretim faaliyetlerinde doğal koşullara bağlılığın 

azalması

72.  Toprak içerisinde bulunan organik madde kalıntılarına 
humus denilmektedir. Humus oranı yüksek olan top-
rakların tarımsal verimliliği yüksektir.
Buna göre;

I
II

III

IV v

haritada verilen yerlerin hangisinin diğerlerine 
göre daha verimli olduğu söylenir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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73.  Yer kabuğunda meydana gelen şiddetli depremler 
başka bir doğal afetin oluşmasına neden olabilmekte-
dir. 
Buna bağlı olarak deprem olayı;
I.   heyelan, 
II.  tsunami, 
III. kuraklık 
verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşumuna 
neden olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) I ve III E) II ve III

74.  Devletlerin uluslararası alanda yürüttükleri siyase-
ti üzerinde;

I.   coğrafi özellikler,
II.  ekonomi politikaları,
III. kültürel özellikler 
verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

75.  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatış-
malara neden olan doğal unsurlar aarasında gös-
terilemez?

A) Su kaynakları
B) Tarım toprakları
C) Yer altı kaynakları 
D) Enerji kaynakları 
E) Sınır anlaşmazlıkları 

76.  İsrail Devleti kurulduğu günden itibaren çevresindeki 
Arap devletleriyle sorunlar yaşamaktadır. 
Bu sorunların nedenleri arasında;
I.   Filistin topraklarını işgal etmesi, 
II.  Dini mekanlar üzerinde egemenlik kurma isteği,
III. İşgal ettiği yerlerde mülteci haklarını tanımaması
verilenlerden hangileri gösterilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I, II ve III
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77.  Doğu Karadeniz Projesi’nin genel amaçları arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşsizlik miktarının azaltılması 
B) Kişi başına düşen milli gelirin artırılması 
C) Sulu tarım alanlarının genişletilmesi 
D) Sektörel çeşitliliğin artırılması 
E) Proje bölgesi dışına yapılan göçlerin azaltılması

78.  Aşağıda K, L ve M noktaları ile ilgili olarak bazı bilgiler 
verilmiştir.
• K noktasında yerel saat L ve M noktalarına göre da-

ima daha ileridir.
• L noktasının yerel saati başlangıç meridyenine göre 

daha ileridir.
Bu noktaların hakkında aşağıda verilenlerden han-
gisi kesin söylenir?

A) K noktası L noktasının kuzeyinde yer almaktadır.
B) M noktası Güney Yarım Küre’de yer almaktadır.
C) L noktası M noktasının batısında yer almaktadır.
D) 21 Haziran tarihinde bütün noktalarda yaz mevsimi 

başlangıcıdır.
E) 21 Mart tarihinde K noktasında Güneş diğer nokta-

lara göre daha erken doğmaktadır.

79.  Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Kültürü’nü 
yansıtan mimari yapılar arasında gösterilemez?

A) Yerebatan Sarnıcı
B) Mostar Köprüsü
C) Şirdar Medresesi
D) Süleymaniye Cami
E) Çifte Minareli Medrese

80.  Ülkemizde sanayi kuruluşlarının kurulum yerinin belir-
lenmesinde etkili olan faktörlerden biri de hammadde 
kaynağına yakınlık olmuştur.
Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisin-
de bu durum diğerlerine göre daha fazla etkilidir?

A) İstanbul’da pamuklu dokuma sanayisi
B) İskenderun’da demir çelik fabrikası 
C) Samsun’da bakır işletme tesisleri
D) Kırıkkale’de petrol rafinerisi
E) Zonguldak’ta kağıt fabrikası

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.





20
15

 - 
20

16
   

 1
2.

 S
IN

IF
 D

EĞ
ER

LE
ND

İR
M

E 
SI

N
AV

I -
 5

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

 1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

 2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.

 3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

 4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme 

kodlayınız.

 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.

 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçi-

niz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

 7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

 8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde bu-

lundurunuz.

 9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini 

kullanmayınız.

10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.

 
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen 
kabullenmiş sayılır.


