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Diğer Sayfaya Geçiniz.2

LYS-3

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
1. Bu testte Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 56 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. Bu testteki süreniz 85 dakikadır.

LYS’YE DOĞRU 

1. Bir şair vardır ki içinde yaşadığı devrin bütün ruhunu şiirine
doldurur ve elinde tuttuğu şairlik yeteneğiyle çevresinin
özel ve gölgeli yüzünü taptaze ve dinç pırıltılar hâlinde
bir ayna misali eserlerine aksettirir. Bu, elbette büyük
bir şairdir. Fakat bundan daha büyük bir şair vardır ki
içinde bulunduğu devri de aşar, zamanın dar cetvellerini 
kırarak varlığın asıl cevherini bulur. İşte o zaman asıl
şair o olur.
Bu parçadaki “yaşadığı devrin bütün ruhunu şiirine dol-
durması” ve “zamanın dar cetvellerini kırması” sözleriyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla
verilmiştir?
A) Şiirlerine kendi duygu evrenini katması - şiirlerinin

anlaşılır olması
B) Döneminin izlerine eserlerinde yer vermesi - sanatının

zamanını aşması
C) Şiirlerinin toplum tarafından okunması - şiirlerin dilden

dile dolaşması
D) Şairin varlık sebebini araması - vakitlerin aşılmasının

zor olması
E) Değişime çağının şiiriyle başlaması - geleceğe kal-

ması

2. Kopuz, Türklerin Batı’ya göç serüvenine tanıklık ederek 
gelir, uygarlıklar beşiği Anadolu’ya. Nehirler misali, bir
büyük denize akan gezgin ozanlar, akıncılar ve Horasan 
erenleriyle... Göç yollarında yeniden yoğrulur tanıştığı
birçok kültürle etkileşerek. Bununla yetinmez. Anadolu’nun 
zengin kültür birikimiyle de kucaklaşır. Değiştikçe geli-
şir, geliştikçe değişir. Büyük Selçuklular ve Osmanlılara
Kafkasya’dan Balkanlara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya 
dek yayılır. Bu uzun yolculuğun her durağında, yeni yeni 
türevleri ortaya çıkar bu çalgının.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Kültürü yaşatan - yeni türleri var olan
B) Öteki kültürlerden etkilenen - ilk olarak ortaya çıkan
C) Yayıldığı yerlere - yeni şekilleri oluşan
D) Türkler tarafından kullanılan - Anadolu’ya yayılan
E) Değişime uğrayan - değiştikçe çeşitlenen

3. (I) Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz var-
lığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor.
(II) Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara
Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin
söz dizimi özelliklerini zorlamaktır. (III) Son zamanlarda 
bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. (IV) Sözler 
Türkçe ama anlatım kalıbı yabancı kaynaklı. (V) Çay
içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak,
özür dilerim yerine üzgünüm gibi kullanışlar, bunlara
sadece birkaç örnek.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
neden - sonuç ilişkisi vardır?

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

4. Derdin yeter sakin ol, dinlen biraz artık
Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam
Siyah örtülerle sardı şehri kalabalık
Kimine huzur iner gökten, kimine gam
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi B) Ünlü değişimi
C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması

E) Ünsüz değişimi
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5. İzmir’in alındığı haberi geldiği vakit ,  içimizde artık
I

sevinme gücü kalmamıştı.  Gönlümüz ,  uzun ve derin
II

bir uykuya dalmış gibiydi .  Yığılıp kalırsın bir hastanın
III

 başında günlerce bekledin mi ?  Hatta daha fazla
IV

 ağlamaklı bir hâl...
      V

Numaralanmış yerlerden hangisinde bir noktalama
yanlışı vardır?

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

6. Her gün odama gelen öğrenciler, bana okulda kendilerini
    I
ilgilendirmiyen bir sürü gereksiz şeyler okutulduğunu 

     II
anlatarak dert yanarlar. Halbuki hayatın birçok işi hoş 

      III  IV
 değildir. Hatırlıyorum da lisedeki derslerimin yarısı hoşu-

 ma gitmeyen ve sevmediğim şeylerdi. Bu yüzden de 
vurdumduymaz bir şekilde derslerime dikkatimi vermeye 

      V
 çalışırdım. Şimdi ise lisedeyken o hoşuma gitmeyen 

derslerin bana daha fazla okutulmasını istiyorum. 
 Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisinde 

yazım yanlışı vardır?

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük-
cümleden atılırsa cümlenin yapısında bir değişme
olur?
A) Gittiğim her kentte sokak araları hep ilgimi çekmiştir.
B) Sanki kentin bilmecesi orada çözülecekmiş, gizli

kalmış her şeyi bulacakmışım gibi gelir bana.
C) Çoğu kez de bu, doğru çıkar, bilmece çözülüverir

sokak içlerinde; bu yürüyenlerin bakışlarından anlaşılır.
D) Bozcaada’nın dar gibi görünüp aralarına girdikçe

genişleyen sokakları da ada bilmecesinin elemanlarını
oluşturur.

E) Elbette bu bilmecenin önemli ögelerinden biridir iki
katlı Bozcaada evleri ve evleri taçlandırır begonviller 
hatta her yeri süsler bu çiçekler.

8. (I) Sobanın yanındaki iskemlede uyuklayan fener görevlisi 
yavaşça gözünü açtı. (II) Kalkıp gerindi, sobanın üzerin-
deki çaydanlıktan bardağına çay doldurdu. (III) O sırada
uzaktan gelen çığlıkları işitti ve ne olduğunu anlamak için 
koşarak dışarı çıktı. (IV) Gülümseyerek küçük dalgaların
oluşturduğu şıpırtıları dinledi. (V) Çığlıkların geldiği yöne 
dikkatle bakınca kıyıya birkaç yüz metre uzaklıkta tuhaf 
bir ışık gördü.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, sıfat - fiil ekiyle yapılmış bir fiilimsi grubu 

vardır.
B) II. cümle bağımlı sıralı bir cümledir.
C) III. cümle yer - yön zarfına yer verilmiştir.
D) IV. cümlede basit yapılı, olumlu bir fiil cümlesidir.
E) V. cümlede bir sözcük hem niteleme hem belirtme

sıfatı almıştır.
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9. (I) İnsanlar çok eski zamanlarda sayı saymayı öğren-
dilerse de hesap yapma ancak ticaretin başlamasıyla
önem kazandı. (II) Sayma ve hesaplama işlemlerinde
parmaklar dışında kullanılan ilk yardımcı araçlar, birden 
ona kadar sayıları temsil eden küçük çakıl taşlarıydı.
(III) Mezopotamyalılar, toprağı kazarak içine çakıl taş-
larının konulabileceği bir dizi oluk açarak çakıl taşlarını
bu olukların birinden öbürüne aktararak basit hesaplar
yapmaya başladılar. (IV) Daha sonra Çin’de ve Japonya’da, 
onlukları ve yüzlükleri simgeleyen boncuk sıralarından
oluşan abaküs kullanıldı. (V) Bunu izleyen atılımlar ancak 
17. yüzyılda logaritma cetveli, sürgülü hesap cetveli ve
basit mekanik hesap makinesi gibi aygıtların bulunmasıyla 
gerçekleşti.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
ögelerin dizilişi “özne, yüklem” biçimindedir?

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

10. Genç öykü yazarı yazmaya karar verdiğinde en çok öykü 
konusu bulmakta sıkıntı çeker çünkü ona göre çok ilginç,
olağanüstü ya da sürpriz konu yoktur çevresinde; sıradan
bir konunun okunmayacağını düşündüğünden gerçeklikten 
uzak kurgulamalara kayar ister istemez.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İlgeç kullanılmıştır.
B) Yüklemler etken çatılıdır.
C) İyelik eki almış sözcükler vardır.
D) Belgisiz adıl kullanılmıştır.
E) Azlık - çokluk zarfına yer verilmiştir.

11. İşin başında olan öykü yazarı, okuma eyleminde seçici
olmak zorundadır; okumaya “öykü türü” ile başlamanın
zararı, yararından daha fazladır çünkü konusu, kurgusu, 
anlam bütünlüğü ve üslubu oturan her öykü çoğunlukla
“Ben bu işi başaramam.” yargısına götürür yazar adayını.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ek fiilin geniş zamanı
B) Birden fazla belirtisiz isim tamlaması
C) Bağlaç
D) Birleşik çekimli fiil
E) Farklı hâl ekleri

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu vardır?
A) Eleştirmenler, bir yapıtı her zaman olumsuz yönleriyle

değerlendirdiklerinden yadırganıyorlar.
B) Eleştirmenin tarafsız olması, yapıtın gerçek değerinin

ortaya çıkmasında önemli bir etkendir.
C) Eleştirmenlerin eserlerden çok eserin sahibi hakkında

yorum yapmaları, okurun eleştiriye olan ihtiyacını
zedeliyor.

D) Eleştirilerinde tarafsızlıktan ödün veren eleştirmenler
başarılı olamaz.

E) Kendine güvenmeyen bir eleştirmen, yapıttan çok
yazarın olumsuz yönleri üzerinde durur.
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13. Dağlarca’nın ilk şiir kitabı Havaya Çizilen Dünya’da birçok 
kusur vardır. Buna rağmen kitapta “müthiş bir öz patla-
ması, korkunç bir çağrışım” söz konusudur. Görüntünün 
çağrışımla şiirimize girmesi, mantığın bir şiirin kendisiyle 
kaynaşması, kendisi olması, duygunun şiirden şiire orga-
nik bir şekilde dağılması ilk Fazıl Hüsnü’yle başlamıştır.
Şiirimizde anlamsızı ilk deneyen de yine odur. Bunun
yanı sıra Fazıl Hüsnü Dağlarca yeni şiir hareketine karşı
koymamış ama aldırmamıştır da. Yeni şiir somutlaşırken
o kendi şiirini daha da soyutlaştırmaya gitmiş. Yeni şiir-
deki günübirlik, güleç  insana keskin, soyut ve karanlık 
bir neşeyle karşılık vermiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca yeni 
şiirin kendi olanakları içinde evriminden sonra oluşmuş 
kenar bir kişilik gibidir. Kendi jargonunun surları içine 
çekilip orda sıkı yönetim ilan eden kendini bulmaya, bir 
yere koymaya, sınıflandırmaya çalışan bir şairdir adeta. 
Bu parçada Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kendine şiir sınıflandırmasında bir yer aradığına
B) Yeni şiirin içinde de varlığını kendince sürdürdüğüne
C) Somut gerçekliği soyuta tercih ettiğine
D) Anlamsız şiiri denediğine
E) Şiirlerinde çağrışımdan yararlandığına

14. Halk deyimlerinde yerleşmiş, birbirine bağlanmış kelimeler 
arasında yeni bir yük, yeni bir bağlantı kurmak söz konusu 
olamaz. Nasıl olsun ki bu kelimeler zaten kıpırdamaz
bir şekilde birbirine bağlanmış, alacakları yükleri zaten
önceden almışlardır. Şairin kullandığı dil, kalıplardan
oluşmuşsa bu dil şaire ait değildir. Kişilik kazanmaya
engeldir. Kişilik, şaire özgü bir dil üretmekle ortaya çıkar.
Folklor kalıpları bunların içinde atasözleri ve deyimler
ise özgünlüğün önüne geçer. Çağrışımlara izin vermez. 
Onun için halk biçimine dayalı şiir yaygınlaşmamalıdır.
Bu tarzın öncüsü olması sebebiyle sadece Oktay Rifat
folklora dayalı şiir yazabilir. Şairi; daha fazla sığ, tekrardan 
ibaret olan “şairsiz şiir” kaldıramaz. Şairlerimiz çağdaş şiir
doğrultusundaki kişiliklerini kazanmalıdır. Şiirimiz kişilik-
leriyle gündeme gelen şairleri beklemektedir. Şairi farklı
açılımlara yönelmelidir. Yeni şiir, bu açılımlar sonucunda 
gelişir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dil bir açıdan işlendikçe o alanda elde edilen verim-

ler bir noktadan sonra azalmaya başlar, bu da bir
bunalıma yol açar.

B) Şair kelimeleri yontarak yeni mısralara, yeni imge-
lere varmalı, çağrışımsal anlamlar yüklenerek şiire
özgünlük kazandırmalıdır.

C) Şiir her çağda kendini yenileyen, yabancı unsurlara
omuz silken varlığını sürdürmek zorundadır.

D) Şairin yeni bir dünyanın kapısını aralama isteği, bir
yerden sonra bir kısır döngü içerisinde varlığını sür-
dürür.

E) Şair şiirdeki yeni açılımlarını geçmişle yoğurarak ama 
güncelliğini kaybetmeden okuyucusuna sunmalıdır.
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15. Bir metnin içinde yürümeye başladığımızda, bir kusurla
karşılaşmayı isteriz. Yazarın dalgınlığından, cehaletinden, 
heyecanından kaynaklanan, kendi varlığından habersiz 
bir kusur değildir bu. Okurun yolunu açmak için bizzat
yazar tarafından düşünülmüş, düşünüldükten sonra özene 
bezene hazırlanmış, sonra da kusursuzluk süsü verilerek 
biz okurken aniden karşılaşalım diye yolumuzun üzerine 
bırakılmıştır. ----
Parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bu türden kusurlar, metnin öteki alanlarına yayılan

zekânın ve ustalığın parıltısının daha iyi görülmesini
sağlar.

B) Hangi amaçla olursa olsun, bilinçli olarak yapılan bu 
tür kusurların birçok çeşidi vardır.

C) Sonra o yol bizim senelerdir içimizde bir yerlerde
unuttuğumuz o tanıdık acının göstergesi olmuştur.

D) Yazar tarafından irdelenmiş, artık kusur olmaktan
çıkmış bir kusur arıyorum.

E) Karşılaştığımızda ise kitabın hiç bilmediğimiz bir
yönünü keşfetmişçesine yolumuza devam etmeye
zorlar, bu kusur bizi.

16. ---- Hatta bunları değiştirmek, ikinci dildeki şiirsel ağı
harekete geçirmek için bazı yeni kaynaklara eğilmek
zorunlu olabilir. Bunun en güzel örneğini de Cemal
Süreya çevirilerinde görürüz. O, Apollinaire’in “Bir Aşk
Kırgınının Şarkısı” şiirini çevirirken şiirde “Samanyolu”
kelimesi geçer. Samanyolu’nun Fransızlarda çağrıştırdığı
renk beyazdır. Bizde ise Samanyolu sarı rengi çağrıştırır.
Orijinal şiirde Samanyolu, ak ırmaklarla, beyaz tenli kız-
larla birlikte verilirken Süreya’nın çevirisinde Türkçedeki 
çağırışımları esas alınır. Kızlar beyaz tenli değil, sırma
saçlıdır. Ak ırmaklar yerini güz değmiş ırmaklara bırakır.
İkinci dilin imkânları şiire hayat verir. Görüldüğü üzere
çeviri çevrildiği dile yeni şeyler katar.
Parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şiiri çevirirken yapısına bağlı kalmak çeviriyi tutsak

edebilir, o hâlde çeviride şiirin aslındaki bazı ögelere 
sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmez.

B) Güzel şiirler, başka dilde kendi içeriğinden  olsun,
kendine yabancı ögelerin varlığından olsun, bir öz
kıpırdanması meydana getiriyor.

C) Çeviri şiir, gerek öz gerek biçim gerekse dildeki yeni-
likleri barındıran şiirdir.

D) Çevirinin farklılığından etkilenen şairler yeni atılımlar
içine girebilir burada dikkat edilmesi gereken, çeviri
yapılırken yeni bir şiir yazıldığıdır.

E) Çeviri birtakım özel yasaları, özel hazırlık koşulları
olan bir yazı türüdür ama temelde bir yazma edimidir
iki türlü görebilme olanağı gerektiren.

17. Geceleri gökyüzüne baktığında her şeyin çok küçük
olduğu gezegenimin yerini gösteremem sana. Belki
böylesi daha iyi. Yıldızım senin için herhangi bir yıldız
olursa gökyüzündeki bütün yıldızlara bakmayı seversin
ancak. Hem yıldızlardan birinde ben yaşıyor olacağım,
ben gülüyor olacağım bir tanesinde. Böylece gecele-
yin gökyüzüne baktığında bütün yıldızlar gülüyor gibi
olacak. Üzüntün hafiflediğinde beni tanımış olmak hep
seni mutlu edecek, dostum olarak kalacaksın. Benimle
gülmek isteyeceksin, bunun içinde arada bir pencereni
açacaksın. Dostların gökyüzüne bakıp bakıp güldüğünü
görünce çok şaşıracaklar! Onlara “Yıldızlar hep güldürür 
beni!” diyeceksin. Deli olduğunu düşünecekler. Sana
nasıl bir oyun oynadığımı görüyorsun.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Konuşma havası içinde yazıldığı
B) Devrik cümlelere yer verildiği
C) Değişik cümle türlerinin kullanıldığı
D) Alıntılarla düşüncenin pekiştirildiği
E) İmgelere başvurulduğu

18. (I) Kolay değildir deniz insanlarının yaşamı. (II) Yüzünde 
dalgadan başka iz bulunmayan insanlar, daha gün doğma-
dan ağlara sarılırlar. (III) “Dip” sözcüğü, sünger avcılarının
işini değil hayatını tanımlar. (IV) Vurgun, gündelik dilin bir 
parçasıdır onlar için. (V) Ölüm ıslaktır oralarda; kıyılar,
dalgalar gibi coşkulu değil, hüzünlüdür bu kasabalarda.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, deniz insanlarının yaşamına dair öznel

bir cümleye yer verilmiştir.
B) II. cümlede, güç koşullarda yaşamını sürdürdükle-

rinden söz edilmektedir.
C) III. cümlede sözcüğün deniz insanının hayatında 

derin bir anlamı olduğuna değinilmiştir.
D) IV. cümlede, denizcilikle ilgili terimlerin onlar için 

günlük dile ait olduğu söylenmiştir. 
E) V. cümlede, deniz insanlarının mutlulukla mutsuzluğu

aynı anda yaşadıklarına değinilmiştir.
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19. (I) Yolculuğun, her zaman edebiyatı besleyen ana kay-
naklardan biri olduğu söylenir. (II) Goethe, kendini, birçok 
şeyin tadına varabilmek için birçok şeyden fedakârlık
eden bir gezgin gibi görür, yolculuk ile mutluluk arasın-
da bağ kurar. (III) Mayakovski, “Gezmek benim için bir
gereksinim.” der yolculuğu anlatırken. (IV) Bizde de bu
sanatçıların yerini Nedim Gürsel alır, o uzak iklimlerin
coğrafyalarına okurunu da götüren, çok gezen, çok gören
bir yazardır. (V) Yolculuk, Nedim Gürsel anlatılarının
öz suyudur. (VI) Yolculuk edebiyatına girebilecek türde
öyküler de yazmıştır, her biri kendi içinde belli bir coğ-
rafyayı anlatan gezi kitapları da.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, seyahat kavramının edebiyatı geliştiren

temel unsurlardan biri olduğu dile getirilmiştir.
B) II. cümlede, Alman edebiyatı sanatçılarının güç koşul-

larda yaşamını sürdürdüklerinden söz edilmektedir.
C) III. cümlede seyahat etmenin bir ihtiyaç olduğu dile 

getirilmiştir.
D) IV. cümlede, Nedim Gürsel’in okurunu farklı diyarlara 

götürdüğü söylenmiştir.
E) VI. cümlede sanatçının eserlerinin türlerine değinil-

miştir.

20. Osmanlı döneminde, kara ve deniz zaferleri ile padişah
çocuklarının sünnet düğünleri ve evlenmeleri nedeniyle 
şenlikler düzenlenirdi. Geceleri saray bahçelerinde yapılan
bu şenliklerde sohbet edilir ve müzik dinlenir; toplantı-
lara dönemin ünlü şairleri, bestekârları, sazendeleri ve
hanendeleri de katılırdı. Bunların yanı sıra kandiller ve
çırağlarla ortam aydınlatılarak şenliğe görsel bir güzellik 
de eklenirdi. Görselliğin ön plana çıktığı bu şenliklerden
biri, yıllar sonra İstanbul’un büyük bir semtinin adı olacak
kadar görkemliydi. IV. Murat’ın biricik şehzadesi Mehmet 
adına yapılan şenlikteki kandillerin bolluğu ve güzelliği
dillere destan olmuş, semtin bugün de kullanılmakta olan 
“Kandilli” adını almasını sağlamıştı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?
A) Kandilli adının nereden geldiğine
B) Padişahların evlatları için düzenledikleri şenliklere
C) Şenliklerde işitsel ve görsel pek çok unsura yer veril-

diğine
D) Şöhret peşinde koşanların eğlencelere katıldıklarına
E) Osmanlı dönemindeki eğlencelerin sanatsal yönü

olduğuna

21. Ruhu mu ateş yoksa o gözler mi alevden
Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu
Pervane olan kendini gizler mi alevden
Sen istedin ondan bu gönlüm zorla tutuştu
Verilen dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Çapraz uyak düzenine sahiptir.
C) Sözcük halinde redif kullanılmıştır.
D) Lirik şiire özgü nitelikler taşımaktadır.
E) II ve IV. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.

22. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
Bu dizelerde kullanılan uyak çeşidi aşağıdaki dizelerin
hangisinde kullanılmıştır?
A) Buğulandıkça yüzü her aynanın

Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
B) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
C) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
D) Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine

Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine
E) Bir zafer müjdesi burada her isim

Sanki tek bir anda gün, sanat, mevsim
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23. Aşağıdaki yargılardan hangisi ayraç içinde verilen
bilgiyle uyuşmaz?
A) Dörder dizelik bentlerden oluşan, biçim bakımından

murabbaya benzeyen, bestelenmek için yazılan Türk 
edebiyatı nazım şeklidir. (Şarkı)

B) Bir tarikat şeyhinin ya da ermiş olduğuna inanılan bir 
tasavvuf büyüğünün hayatını, kerametlerini işleyen
eserlerdir. (Velayetname)

C) Allah’ı övmek ve ona duyulan aşkı dile getirmek,
ona yaklaşmak amacıyla belli makamla söylenen
şiirlerdir. (İlahi)

D) Hz. Muhammed’in ve dört halifenin iç ve dış güzel-
likleriyle örnek davranışlarını anlatan manzum veya 
mensur yazılardır. (Lugaz)

E) Meşhur bir şiire aynı ölçü ve kafiyede, şaka veya alay 
yoluyla, nükteli bir ifadeyle yazılan şiirlerdir. (Tehzil)

24. Aşağıda koşukla ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sığır ve şölenlerde söylenen şiirlerdir.
B) Hece ölçüsü kullanılır.
C) Doğa sevgisi, aşk, kahramanlık gibi konular işlenir.
D) Ahenk, yarım uyak ve rediflerle sağlanır.
E) Çalgı eşliğinde âşıklar tarafından icra edilir.

25. Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi bazı sözcükler ben-
zetme amacıyla başka sözcüklerin yerine kullanılarak
istiare yapılır.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer
bir kullanım yoktur?
A) Sahillerin yasta, ufkun bütün sis

Deniz bu akşam bir matemin mi var
B) Her sabah başka bahar olsa da ben usandım

Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım
C) İçimde damla damla bir korku birikiyor

Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler
D) Tek başıma yürüsem de bu yağmurda

Sırılsıklam ıslanırken de adın aklımda
E) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz

26. Aynı dili konuşabilseydi adaş dağlar
Büyük Ağrı’ya çıkarken de işe yarardı
Küçük Ağrı’ya çıkma deneyi
Şirin sarptır, Leyla engin, Aslı dik
Bundandır Kerem’in Ferhat’a benzemesi
Bu dizelerde yararlanılan edebî sanat aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Telmih B) Kinaye
C) Mecaz-ı Mürsel D) Nidâ

E) İstifham
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27. Aşağıdakilerden hangisi kahraman anlatıcının bakış
açısıyla verilmiştir?
A) Yusuf, hayvanın daha ileriye gidemeyeceğini anla-

mıştı. Elleriyle Muazzez’i tutarak yere atladı. Sonra
karısını aşağı çekti. Muazzez’in vücudu bir çocuk
kadar hafif ve inceydi. Onu tekrar gocuğuna sardı.
Kenardaki ağaçların altına doğru yürüdü.

B) Osman Bey, Kaplan Çavuş’un Konya için anlattıkla-
rını, yollarının durumunu bildiğinden, Argun İlhan’ın
ölümünden berisini dinlememiş, başka düşüncelere
dalmıştı. Kayınbabasının “Ne dersin Moğol’un ölmesine
oğlum?” sorusuna döndü, gülümseyerek dalgınlıktan
kurtulmaya çalıştı.

C) Bihter bu hiç beklenmedik olaydan sonra kollarında
Nihal’i kaçıran kocasını izlemeyerek orada hiç kımıl-
damaksızın donmuşçasına kalmıştı. Şaşkın gözlerle 
çevresine bakarak kendisini oradan ayıracak bir başka
olayı bekliyordu.

D) Kapalı arabada Adnan, sivil polislerle giderken bu
ana kadar çektiği ızdırapları düşündü: Bir türlü çir-
kinleşmeyen Belkıs... Yavaş yavaş ölen anası... Ayın
sonundan evvel biten aylıkları... Her gün gazetede
basıldığı halde meçhul kalan adı...

E) Farz edin ki ben, deli divane bir milyonerim. Kafamı
okşayacak, bana hoş görünecek en saçma fikir uğruna
varımı yoğumu dökmekten çekinmem. Anadolu’nun 
sessizlikte, ıssızlıkta, kimsesizlikte, cansızlıkta eşi
olmayan bir yerini bulup orada bir dükkan açmak
istiyorum.

28. ---- bir fikri, bilgiyi ortaya koymak amacıyla yazılan gazete 
ve dergi yazılarıdır. Bu yazılarda öğreticilik ön plandadır.
Genelde nesnel bir anlatım görülür. İleri sürülen düşünceler,
çeşitli örneklerle ispatlanmaya çalışılır. Edebiyatımızdaki
ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Sohbet B) Makale
C) Eleştiri D) Biyografi

E) Deneme

29. I. Türkler arasında Arapça yazmaya ilginin yoğun oldu-
ğu bir dönemde Türkçenin Arapçadan üstün bir dil 
olduğunu göstermek amacıyla Kaşgarlı Mahmut 
tarafından yazılmıştır. (Divan-ı Lügati’t-Türk)

II. Karahanlı Türkçesi ve mesnevi nazım şekliyle yazılan
eserde ideal insanın nasıl olması gerektiği alegorik
bir şekilde verilmiştir. (Kutadgu Bilig)

III. Türk ahlak ve törelerinin, kahramanlıklarının anla-
tıldığı bu eserin 15. yüzyılın ikinci yarısında yazıya
geçirildiği düşünülmektedir. (Atabetü’l-Hakayık)

IV. Edip Ahmet Yükneki tarafından hece ölçüsüyle kaleme 
alınan bu eser dini ve ahlaki konularda öğüt vermek 
amacıyla yazılmıştır. (Dede Korkut Hikâyeleri)

 V. Ebulgazi Bahadır Han tarafından yazılan eser 15. 
yüzyılın ikinci yarısından 17. yüzyıla kadar Harezm 
bölgesinde iktidarı elinde bulunduran han ailelerinin 
soyunu anlatır. (Şecere-i Türk)

 Numaralanmış cümlelerin sonunda ayraç içinde veri-
len eser isimlerinden hangi ikisi yer değiştirirse bilgi 
yanlışlığı giderilmiş  olur?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.

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

30. XV. yüzyılda altın çağını yaşamış olan Çağatay edebiya-
tının en büyük şairi Ali Şir Nevai, 1470 yılında Hüseyin 
Baykara’nın tahta geçmesiyle saraya alınmış; divan bey-
liği, siyasi ve idari işler danışmanlığı yapmıştır. Türkçe 
ve Farsça yazdığı otuzu aşan eserinde Nevai ve Fani 
mahlaslarını kullanmıştır.
Aşağıda verilen eserlerden hangisi Ali Şir Nevai’ye 
ait değildir?
A) Vesiletü’n-Necat
B) Münşeat
C) Mizanü’l-Evzan
D) Mecalisü’n-Nefais
E) Muhakemetü’l-Lügateyn
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31. Aşağıda verilen eser - yazar eşleştirmelerinden han-
gisi yanlıştır?
A) Hüsrev ü Şirin – Şeyhi
B) Garipname – Âşık Ömer
C) Hüsn ü Aşk – Şeyh Gâlip
D) Mihnet-Keşan – Keçecizade İzzet Molla
E) Cemşid ü Hurşid – Ahmedi

32. Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Ölçü olarak aruz, nazım birimi olarak da genellikle

beyit kullanılmıştır.
B) Arap edebiyatından alınan gazel, mesnevi, tuyuğ

gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Şiirler işledikleri konuya göre münacaat, naat, hicviye,

methiye gibi farklı türlere ayrılmıştır.
D) Genellikle tam ve zengin kafiye kullanılmış, “göz için

kafiye” esas alınmıştır.
E) Duygu, düşünce ve hayalleri dile getirmek için “maz-

mun” denilen kalıp sözlere başvurulmuştur.

33. Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra Batılılaşma hareketi 
hızlanmış, birçok alanda köklü değişiklikler başlamıştır.
Edebiyat da bu harekete duyarsız kalmamış hikâye, roman 
ve tiyatro türlerini Batı’dan alarak yeni türlerle yenileşme
hareketine katkıda bulunmuştur.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada bahsedilen
türlerde ilklere imza atmış kişilerden değildir?
A) Şinasi
B) Şemsettin Sami
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Nabizade Nazım
E) Muallim Naci

34. Namık Kemal ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
A) “Sanat toplum içindir.” görüşünü benimsemiştir.
B) Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.
C) Noktalama işaretlerini ilk defa kullanan kişidir.
D) Vatan şairi olarak tanınmıştır.
E) Eserlerinde romantizm akımının etkileri görülür.

35. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. dönem sanat- 
çılarıyla Tanzimat II. dönem sanatçılarının ortak
özelliğidir?
A) Şiirlerde bireysel konuları işlemişlerdir.
B) Tiyatro ve gazeteyi ön plana çıkarmışlardır.
C) Batılı bir edebiyat anlayışını benimsemişlerdir.
D) “Sanat, toplum içindir.” görüşünü benimsemişlerdir.
E) Eserlerinde vatan, hürriyet gibi kavramları ön plana

çıkarmışlardır.

36. Çağdaş Fransız edebiyatını örnek alarak eserler veren
genç sanatçıların oluşturduğu bu topluluk, geniş halk
kitlelerinden ziyade yüksek zümreye ve Batı tarzı yaşam
süren kişilere hitap etmiştir. Süslü, sanatlı ve ağır dil kul-
lanan bu topluluğa mensup sanatçılar, döneminin siyasi 
baskısı nedeniyle karamsar bir üslupla yazmışlardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerden
hangisiyle adlandırılır?
A) Tanzimatçılar
B) Beş Hececiler
C) I. Yeniler
D) II. Yeniler
E) Servet-i Fünûncular
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37. Tevfik Fikret’le ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Manzum öykü türünün edebiyatımızdaki en önemli

temsilcilerinden biridir.
B) Servet-i Fünun dağılıncaya kadar “sanat için sanat”

görüşüne bağlı kalmıştır.
C) 1901’den sonra özellikle II. Meşrutiyet sonrasında

eserlerinde toplumsal konuları işlemiştir.
D) Anlamın bir beyitte ya da mısra sonunda tamamlanma

geleneğine son vermiş, nazmı nesre yaklaştırmıştır.
E) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış ve eserlerinde 

sadece aruz ölçüsünü kullanmıştır.

38. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya
aittir?

A) İbiş’in Rüyası
B) Tatarcık
C) Firavun İmamı
D) Siyah Kehribar
E) Gençliğim Eyvah

39. I. Saray ve Ötesi – anı
II. Körebe – mensur şiir

III. Haristan ve Gülistan – hikâye
IV. Siyah İnciler – tiyatro
V. Eylül – roman

 Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinde verilen 
türler yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV.

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

40. Önceleri Ahmet Mithat Efendi’den etkilenerek “Nadide”
romanını yazan sanatçı, daha sonraları Servet-i Fünûn
topluluğu içine katılmış ve “Sanat için sanat” görüşünü
benimsemiştir. Hikâye, roman, makale gibi birçok edebî 
türde eser veren sanatçı Servet-i Fünûn Dönemi’nde
yaşanan edebî münakâşalarla da dikkatleri üzerine çek-
miştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Ahmet Şuayip
C) Süleyman Nazif
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Ali Ekrem Bolayır
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41. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ve Yahya
Kemal’in ortak özelliği değildir?
A) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
B) Aruz ölçüsünü Türkçeye uygulamada başarılı olmaları
C) Batı edebiyatından etkilenmeleri
D) “Sanat için sanat” görüşünü benimsemeleri
E) Sade, açık ve anlaşılır üslup kullanmaları

42. Haydar Ergülen ve Hüseyin Atlansoy, Cumhuriyet şiiri
sınıflandırmasında aşağıdakilerin hangisi içerisinde
yer alır?

A) İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
B) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
C) Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
D) İkinci Yeni Şiiri
E) 1980 Sonrası Türk Şiiri

43. 1884’te Gönen’de doğan sanatçı eğitimini İstanbul’da
tamamlamıştır. Dilin sadeleştirilmesini savunan sanat-
çı edebiyatımıza pek çok değerli eser kazandırmıştır.
Hikâye türünde ünlenen sanatçı, hikâyeciliği meslek
hâline getirmiş, olay hikâyeciliğinde çığır açmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Memduh Şevket Esendal
C) Ömer Seyfettin
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

44. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Akımı’nın
ilkelerinden biri değildir?
A) Şiirde aruz yerine hece kullanılmalıdır.
B) Konular yerli hayattan ve Türk tarihinden seçilmelidir.
C) Edebiyat dili, halkın konuştuğu Türkçe olmalıdır.
D) Divan edebiyatı nazım biçimleri bazı değişikliklerle

kullanılmaya devam edilmelidir.
E) Edebiyatımız İstanbul dışına çıkarak Anadolu’ya

açılmalı, ülke gerçekleri yansıtılmalıdır.
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45. Mehmet Akif Ersoy’la ilgili verilen yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) “Safahat” adlı şiir kitabı yedi bölümden oluşmuştur.
B) Çağının toplumsal yaşantısını şiirlerinde yansıtmıştır.
C) Öyküleme, betimleme, diyalog gibi anlatım teknikleri

kullanmıştır.
D) Şiiri, düzyazıya yaklaştırmıştır.
E) Aruzu ve heceyi Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

46. Reşat Nuri önce piyes olarak yazdığı sonradan roma-   
na dönüştürdüğü ---- adlı eserinde küçük yaşta anne
ve babasını kaybedip öğretmenlik yapan Feride’yi; ----
adlı romanında bir köylü çocuğu olan Şahin’in medrese 
eğitimini ve sofuların inanç sistemini; ---- adlı eserinde ise 
emekli kaymakam Ali Rıza Bey’in Avrupai hayat tarzına
özenen kızlarının ve oğlunun yaşam zorlukları karşında
uğradıkları yıkımları anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çalıkuşu – Yeşil Gece – Yaprak Dökümü
B) Acımak – Damga – Kızılcık Dalları
C) Damga – Miskinler Tekkesi – Yaprak Dökümü
D) Çalıkuşu – Dudaktan Kalbe – Damga
E) Acımak – Yeşil Gece – Kızılcık Dalları

47. I. Fecr-i Âti’nin sözcülüğünü yapan sanatçı, daha sonra
Millî Edebiyat’a katılmıştır. 

II. Roman, öykü, anı, mensur şiir, monografi gibi birçok
türde eser kaleme almıştır. 

III. Romanlarında Türk toplumunun çeşitli dönemlerdeki
gerçekliğini sergilemek istediği için genellikle belli 
tarihsel dönemleri ele almıştır. 

Numaralanmış cümlelerde sözü edilen sanatçı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Şahabettin Süleyman
E) Faik Ali Ozansoy

48. İlk şiirlerini aruzla yazan şair, Ziya Gökalp’in etkisiyle
aruzu bırakıp heceye geçmiştir. Hecenin beş şairinden biri 
olarak ünlenmesine rağmen şiirlerinden çok düzyazıdaki
ustalığıyla, gazeteciliğiyle, gülmece ve yergi türlerindeki
başarısıyla dikkat çeker. 1922’de çıkarmaya başladığı
“Akbaba” adlı gülmece dergisini belirli dönemlerde ara
verse de ölünceye dek çıkarmaya devam etmiştir.
Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Enis Behiç Koryürek
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Orhan Seyfi Orhon



www.d
og

ru
te

rc
ih

le
r.c

om

LYS’YE DOĞRU LYS-3

Diğer Sayfaya Geçiniz.14

49. 1940’tan sonra değişen yeni sosyal ortamın edebiyatı-
mızda ilk yansıması olan bu edebî topluluk yerleşik bütün 
şiir anlayışlarına karşı çıkmıştır. Şiirin konusu, sokaktaki 
halkın hayatından seçilmiş, ölçü ve uyak reddedilmiş,
serbest şiir benimsenmiştir.
Parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I. Yeniler
B) II. Yeniler
C) Hisarcılar
D) Beş Hececiler
E) Yedi Meşaleciler

50. Modern Türk şiiri, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak 
Hamit Tarhan gibi şairlerin temelini atmasıyla oluşmuş;
Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi isimler tarafından
devam ettirilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde yeni bir şekil
alan modern şiir anlayışı birçok şairin öz şiir anlayışıyla
yazdıkları eserler ile gelişmiştir.
Aşağıdaki şairlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
Edebiyatı’nda öz şiir anlayışını devam ettiren isim-
lerden değildir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Ziya Osman Saba
D) Nazım Hikmet Ran
E) Cahit Sıtkı Tarancı

51. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak, eğer
uğrunda ölen varsa vatandır!” dizeleri hafızamıza kazı-
nan sanatçı; biyografi, inceleme, tiyatro gibi türlerde de
eserler vermiştir. Sanatçının ayrıca “Üç İstanbul” adında
bir de romanı vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Arif Nihat Asya
B) Mithat Cemal Kuntay
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Behçet Kemal Çağlar

52. ----, iki uygarlık arasında bocalayan toplumumuzun yanlış
tutumlarını, saçmalıklarını ironik anlatımla eleştiren bir
romandır. Eser Abdülhamit, Meşrutiyet ve Cumhuriyet
dönemlerinde yaşayan Hayri İrdal’ın anıları şeklinde
hazırlanmıştır. İstanbul’da filozof bir saatçinin yanında
yetişen Hayri İrdal, I. Dünya Savaşı yıllarında askere
alınır. Askerlik dönüşünde Pakize adlı bir kadınla ikinci
evliliğini gerçekleştirir. O sırada tanıştığı Halit Ayarcı adlı
kişiyle yakın arkadaş olur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) Huzur
B) Yaz Yağmuru
C) Mahur Beste
D) Sahnenin Dışındakiler
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
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53. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Toplumcu roman ve hikâye yazarlarından olan Sadri 

Ertem, “Çıkrıklar Durunca” adlı eserinde fabrika malı
ithal kumaşların, yerli dokumacılığı yok ettiğini anlat-
mıştır.

B) Yazın yaşamına şiirle başlayan Sabahattin Ali, asıl
ününü hikâye ve romanlarıyla sağlamıştır.

C) Otobiyografik özellik taşıyan romanlarının ardından
Türk edebiyatına işçi sınıfını ve Çukurova’yı sokan
Orhan Kemal, “Bereketli Topraklar Üzerinde, Murtaza,
Hanımın Çiftliği” gibi önemli romanların yazarıdır.

D) Toplumcu yazarlardan Yaşar Kemal “Esir Şehrin
İnsanları” adlı romanında mütareke yıllarındaki
İstanbul’u anlatmaktadır.

E) Türk mizah edebiyatının usta yazarlarından Aziz
Nesin; hikâye, roman, anı, masal, fıkra, tiyatro gibi
türlerde eserler vermiştir.

54. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Oğuz Atay yeni bir roman tekniğini ilk defa kullandığı

“Tutunamayanlar” adlı romanında aydınların modern 
yaşamdaki çıkmazlarını anlatmıştır.

B) Yusuf Atılgan “Aylak Adam” ve “Anayurt Oteli” adlı
romanlarında yalnız ve bunalımlı insanların hayatlarını
anlatmıştır.

C) Adalet Ağaoğlu “Fikrimin İnce Gülü” adlı kitabında
bütün parasını otomobile yatıran bir gurbetçinin
hikâyesini anlatmıştır.

D) Attila İlhan “Ölmez Otu” adlı romanında II. Dünya
Savaşı yıllarında çeşitli ideolojileri benimseyen genç-
lerin bunalımlarını anlatmıştır.

E) Peyami Safa “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı
romanında kendi yaşamından yola çıkarak hasta
bir gencin bunalımlarını anlatmıştır.

55. ---- 1916’da Romanyalı Tristan Tzara’nın öncülüğünde
Zürih’te toplanan bir grup gencin başlattığı bu akım, savaş
sonrasında bazı kübistlerin de katılımıyla belli bir güce
erişmiş; 1924’te yerini sürrealizme bırakmıştır. Kuralsızlığı
kural edinen bu akıma mensup sanatçılar 1918’de bir
bildirge yayınlayıp akımın amacını ortaya koymuşlardır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilebilir?
A) Fütürizm
B) Dadaizm
C) Egzistansiyalizm
D) Sembolizm
E) Empresyonizm

56. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden 
biri değildir?
A) İnsanı değişmeyen, evrensel özellikleriyle anlatmak 

esas alınmıştır.
B) Eserler ulusal dilin esas alındığı seçkin bir konuşma

diliyle yazılmıştır.
C) Sanatçılar kendi kişiliklerini yapıtlarında gizlemeye

çalışmışlardır.
D) Akıl ve sağduyudan çok duygu ve hayallere önem

verilmiştir.
E) Gerçek olandan ziyade gerçeğe uygun olan önem-

senmiştir.
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COĞRAFYA-1 TESTİ
1. Bu testte Coğrafya-1 ile ilgili 24 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. Bu testteki süreniz 35 dakikadır.

1. Türkiye’de aşağıda yer alan sanayi kollarından
hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde hem
maddeye yakınlık önemlidir?
A) Makine sanayi
B) Petrol rafineleri
C) Kimya-petrokimya sanayi
D) Konserve sanayi
E) Bakır sanayi

2. Dünya’da değişik özelliklere sahip birçok şehir bulun-
maktadır. Ancak bazı şehirler konumu, hinterlandı ve
fonksiyonları ile oldukça gelişmekte ve küreselleşen
ekonominin kontrol merkezi haline gelmektedir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıda verilen şe-
hirlerden hangisi küresel ekonominin kontrol mer-
kezleri arasında yer almaz?

A) Londra B) Jakarta C) Tokyo
D) Paris E) Amsterdam

3. Biyosferin aynı iklim koşullarının ve aynı bitki örtüsü-
nün egemen olduğu çok geniş bölümleri biyom adını
alır. Her biyomda egemen bitki örtüsü o biyoma özgü
bir dizi hayvan topluluğunu barındırır.

I

V

IIIIV

II

Buna göre harita üzerinde işaretlenen alanlardan 
hangisinde diğerlerinden farklı bir biyom bulunur?

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

4. Fosil yakıtların yanması sonucunda havaya karışan
zararlı gazların doğal su döngüsüne katılımıyla asit
yağmurları oluşur. Havada bulunan zararlı gazlar sa-
dece yağışlarla değil sis ve kar yoluyla da çevreye za-
rar verir.
Buna göre asit yağmurlarının olumsuz etkileri içe-
risinde;

I. Bitki örtüsünün gelişiminde yavaşlamaların olması 
II. Toprağın dokusu ve mineral yapısında tahribatın

artması 
III. Çeşitli hastalıklarda artış görülmesi
durumlarından hangileri yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
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5. Ali ve Faruk tatil amacıyla gittikleri bir ülkede şiddetli
depremler yaşamışlardır. Bu şiddette bir depremin git-
tikleri ülkede çok az görüldüğünü öğrenmişlerdir.
Buna göre Ali ve Faruk aşağıda verilen ülkelerden
hangisine gitmiş olabilir?

A) İzlanda B) İngiltere C) İtalya
D) Endonezya E) Japonya

6. Aşağıda dört merkezin yıl içinde öğle vakti gölge boyu
değişim grafikleri gösterilmiştir.

Gölge
boyu

Tarih21
M

21
H

23
E

21
A

Gölge
boyu

Tarih21
M

21
H

23
E

21
A

Gölge
boyu

Tarih21
M

21
H

23
E

21
A

Gölge
boyu

Tarih21
M

21
H

23
E

21
A

I

V

II

IV

Y.D

O.D
III

Buna göre, yukarıda gölge boyu grafikleri verilen 
merkezler Dünya haritası üzerinde gösterilen nok-
talarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

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

7. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
nin amacı Azerbaycan’ın Şah Deniz 2 gaz sahası ve
Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen
doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya
taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı ve
Trans Adriyatik Boru Hattı ile birleşerek Güney Doğal
Gaz koridorunu oluşturmaktadır. Doğal gaz akışının
2018’de başlaması umulan projeyle Türkiye Dünya’nın
en önemli enerji dağıtım merkezlerinden birisi konu-
muna gelecektir. Maliyeti 10 milyar dolar olan projenin,
tamamlandığında milli gelire 37 milyar dolar katkısı ol-
masıyla birlikte; 5000 kişiye istihdam sağlaması bek-
lenmektedir. TANAP aynı zamanda doğal kaynakların
sürekliliğini sağlayarak güvenli, yüksek kaliteli, çevre-
sel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde doğal gaz ile-
tim hattı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca pro-
jeye katılan ülkeler arasında bölgesel dostluk ve iş bir-
liğini ve enerji dağıtımında barış ilkesini amaçlamakta-
dır.
Yalnızca paragraftaki bilgilere göre TANAP ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Projenin yapımında Türkiye’nin jeopolitik konumu
etkili olmuştur.

B) Projeden elde edilecek gelir, Türkiye’nin dış ticaret
açığının kapanmasına katkı sağlayacaktır.

C) Projeyle birlikte enerji taşınımında bölgesel istikra-
rın sağlanması hedeflenmektedir.

D) Proje çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde
hedeflenmiştir.

E) Projenin yüksek maliyeti doğal gaz satış piyasasın-
da artışlara yol açacaktır.
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8. 

Ülkeler Aritmetik Nüfus 
Yoğunluğu

Fizyolojik Nüfus 
Yoğunluğu

I 40 44

II 80 200

III 150 210

IV 60 71

V 90 110

 Yerşekillerinin engebeli olması tarım alanlarını da-
ralttığına göre yukarıda verilen ülkelerden hangisi-
nin daha engebeli olduğu söylenebilir?

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

9. 

Deniz
1/500 000
Ölçek:400 m

YX

Yukarıda konumları gösterilen X ve Y merkezleri arası 
uzaklık 4 cm olarak ölçülmüştür. 
Buna göre merkezler arası eğim yüzde kaçtır?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 16 E) 20

10. Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi incelendiğinde
1923’ten 1950’li yıllara kadar demir yolu ulaşımı diğer
ulaşım türlerine göre daha yaygın olarak kullanılmıştır.
1950’den sonra kara yolu ulaşımı demir yolu ulaşımına
göre daha fazla gelişmiştir. Günümüzde yük taşımacı-
lığının % 90’ı yolcu taşımacılığının % 95’i, kara yoluyla
yapılmaktadır.
Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra kara yolu ulaşı-
mının diğer ulaşım türlerine göre daha fazla geliş-
mesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
fazladır?

A) Kara yolu ulaşımının ve taşımacılığının daha ucuz
olmasının

B) Otomotiv sanayisinin gelişmesinin
C) Kara yolunun diğer ulaşım sistemlerine göre kara-

lar üzerinde çoğu yere ulaşmasının
D) Diğer ulaşım sistemlerini geliştirecek teknolojinin

bulunmamasının
E) Yerşekillerinin kara yolu yapımına daha uygun ol-

masının

11. Geçmişten günümüze kadar Anadolu çok sayıda me-
deniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerle ait
onlarca eser Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunmak-
tadır. Aşağıdaki seçeneklerde bu eserlerden bazıları-
nın bulunduğu yerler verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisinin ait ol-
duğu medeniyet yanlış verilmiştir?

A) Selsius Kütüphanesi – İyonlar
B) Binbirdirek Sarnıcı – Osmanlı
C) Yazılıkaya Anıtı – Hitit
D) Tuşpa Kalesi – Urartu
E) Midas’ın Mezarı – Firig



www.d
og

ru
te

rc
ih

le
r.c

om

LYS’YE DOĞRU LYS-3

Diğer Sayfaya Geçiniz.5

12. (I) Karbon atomları canlı dokularını meydana getiren
bileşikleri oluşturdukları için tüm yaşamın temel yapı-
taşıdır. (II) Dünya’daki karbonun büyük bölümü deniz-
ler ve okyanuslardadır ve atmosfer ile okyanuslar ara-
sında karbon alışverişi vardır. (III) Karalardan erozyon
yolu ile gelen ve kabuklu deniz canlılarından oluşan or-
ganik karbon deniz diplerindeki tortullarda birikir. (IV)
Karbon döngüsü bu nedenle sadece atmosfer ile okya-
nuslar arasında gerçekleşir. (V) Atmosferde tüketilen
kadar karbondioksit atmosfere tekrar geri dönmez ise
fotosentez giderek azalacaktır.
Karbon döngüsü ile ilgili olarak yukarıda verilen
cümlelerden hangisi yanlıştır?

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

13. NATO 9 Nisan 1949 tarihinde SSCB tehdidine karşın
ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın güvenliğini sağla-
mak amacı ile kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kurucu ülkeleri
arasında yer almaz?

A) Kanada B) Fransa C) Belçika
D) Hollanda E) Yugoslavya

14. Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar farklı
dönemlerde ekonomiyi güçlendirmek için çeşitli çalış-
malar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi 1932–1950 döneminde
gerçekleştirilen çalışmalar arasında gösterilemez?

A) Tekstili geliştirmek için Sümerbank’ın kurulması
B) I. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması
C) Özel sermaye yetersiz olduğu için devletçilik politi-

kasının uygulanması
D) II. Dünya Savaşı nedeni ile Milli Ekonomiyi Güçlen-

dirme Kanunu’nun çıkarılması 
E) Sanayileşmeyi hızlandırmak için İzmir İktisat

Kongresi’nin toplanması

15. “Türk milleti Asya’nın garbında ve Avrupa’nın şarkın-
da olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş,
dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Türk yur-
du daha çok büyüktür. Bütün dünyada, Asya, Avrupa,
Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu hakikatler tarih
vesikalarıyla malumdur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Atatürk’ün yukarıdaki sözüne bakıldığında aşa-
ğıdaki şehirlerden hangisinde Türk kültürüne ait
eserler yoktur?

A) Sydney B) Kahire C) Bağdat
D) Mekke E) Agra
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16. Bilimsel ve görsel açıdan az rastlanan küresel değe-
ri olan jeolojik ve morfolojik oluşumlar, tükenme tehdi-
di altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği yerler “do-
ğal miras alanları” olarak kabul edilir.
Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağı-
dakilerden hangisinin doğal miras kapsamında yer
aldığı söylenemez?

A) Galapagos Adaları
B) Avustralya Mercan resifleri
C) Adıyaman Nemrut Dağı heykelleri
D) Borneo Adası
E) İguaçu Çağlayanı

17. (I) Türk kültürünün ilk oluştuğu yer ve kültür ocağı Orta
Asya’dır. (II) Orta Asya’daki Türklerde karasal iklim-
den dolayı bozkır kültürü gelişmiştir. (III) Göçebe ya-
şam sürdükleri için at ve çadır önemli simgeleri olmuş-
tur. (IV) Güçlü donanmalar kurarak askeri başarılar el-
de etmiş ve deniz aşırı ülkelere ulaşarak yeni yerler
keşfetmişlerdir. (V) Ulaştıkları bölgelerde yerleşik ha-
yata geçen Türkler han, hamam, köprü, çeşme gibi ka-
lıcı mimari eserler bırakmışlardır.
Yukarıda Türk kültürüne ait bilgiler içerisinde kaç
numaralı yargıda yanlışlık yapılmıştır?

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

18. 1800’lü yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi
ile atölye tipi üretimden fabrika üretimine doğru hızlı bir
geçiş yaşandı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi
ile ortaya çıkan sonuçlar arasında gösterilemez?

A) Makine üretimi yaygınlaştı.
B) Kırdan kente olan göç arttı.
C) İnsan gücüne duyulan ihtiyaç arttı.
D) Eğitim, sağlık gibi hizmetler iyileşti.
E) Kömür, demir gibi doğal kaynakların önemi arttı.

19. – Bitki örtüsü uzun boylu otlardır. 
– Yıllık sıcaklık farkı 5 – 6 derece civarındadır.
– Zebra, zürafa, gergedan gibi hayvan türlerinin do-

ğal yaşam alanıdır.
Yukarıda özellikleri verilen biyom türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yağmur ormanları biyomu
B) Çöl biyomu
C) Çalı biyomu
D) Dağ biyomu
E) Savan biyomu
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20. 

60

(I) (II)

15

60

15

(1950) (2010)
0 0

Nüfus piramidi yıllar içerisinde 1950 yılından 2010 
yılına doğru yukarıdaki gibi değişiklik gösteren bir 
ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğum oranları azalmıştır.
B) Yaşlı nüfus oranı artmıştır.
C) Ülkenin gelişmişlik seviyesi yükselmiştir.
D) Tarımsal üretim miktarı azalmıştır.
E) Çalışan nüfusun yaş ortalaması yükselmiştir.

21. Doğada kendiliğinden oluşan ve oluşumunda insanın
herhangi bir katkısının bulunmadığı tüm zenginliklere
doğal kaynak denir.

 Haritadaki taralı bölgelerde hangi doğal kaynağın 
dağılışı verilmiştir?

A) Orman B) Petrol
C) Taş kömürü D) Doğal gaz

E) Güneş enerjisi

22. 
Jeolojik 
zaman Süresi Özellikleri

Senozoik
65 

milyon
Yıl

• Buzul dönemleri ve gü-
nümüz iklim şartlarına
geçiş

• Alp orojenezi, petrol,
linyit ve tuz yataklarının
oluşumu

• Anadolu’nun bugünkü
görünümünü alması

Mezozoik 150 milyon
Yıl

• Dinozorların ortaya çık-
ması

• Yeryüzünün geniş alan-
larında aşınma ve birik-
me olmuştur.

Paleozoik
350 – 450 

milyon
Yıl

• Taş kömürü yatakları-
nın oluşumu

• Kaledoniyen ve Hersin-
yen kıvrımlarının oluş-
ması

Yukarıdaki tabloda jeolojik zamanlar ile etkili oldukla-
rı yaklaşık süreler ve bu zaman içinde meydana gelen 
bazı olaylar verilmiştir. 
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Zonguldak’taki taş kömürü yatakları Paleozoik dö-
neme aittir.

B) En uzun süren jeolojik zaman Paleozoiktir.
C) Mezozoikte tortul tabakalar oluşmuştur.
D) Paleozoikte insan ortaya çıkmıştır.
E) Türkiye’deki kıvrım dağlar Senozoikte oluşmuştur.
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23. Aşağıdaki grafikte dönenceler dışında yer alan beş
farklı noktanın kalıcı kar sınırları verilmiştir.

500

K L N PM

1500
2500
3500
4500
5500

Kalıcı kar sınırı (metre)

Buna göre yukarıda verilen noktalardan hangisinin 
ekvatora daha yakın olduğu söylenebilir?

A) K B) L C) M D) N E) P

24. Tunus’tan Ukrayna’ya gitmekte olan 27000 tonluk
Pantaleyman kuru yük gemisi 2003 yılında Anadolu
Feneri’nde Kabakoz mevkiinde karaya oturdu. Karaya
oturduktan sonra ikiye bölünen geminin yakıt tankların-
dan 437 ton petrol denize döküldü ve geniş bir alan kir-
lendi. Bu alanda 8000 varil  petrol ve 150 ton atık top-
lanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür çevre sorunlarını
önlemek için yapılması gerekli çalışmalar arasında
gösterilmez?

A) Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası anlaş-
malarının yapılması

B) Boğazdan geçen gemilerin kılavuz kaptan bulun-
durmasının zorunlu hale getirilmesi

C) Çevre koruma uygulamalarına daha fazla bütçe
ayrılması

D) Çevre koruma çalışmalarına tüm gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerin aktif katılımının sağlanması

E) Boğazlardan geçecek gemi sayısının uluslararası
protokolle sınırlandırılması
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