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Sevgili Öğrenciler,

SUNU
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Murat Yayınları’nın yıllara dayanan tecrübesinin ve vizyonunun bir sonucu
olarak yayın çalışmalarını sürdüren MUBA, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık yardımcı kaynaklarını öğrencileriyle buluşturmanın kıvancını duymaktadır.
Alanında uzman yayın kadromuz tarafından hazırlanan kitaplarımızda, uygulamada olan sınav dahil test teknikleri dikkate alınarak kapsamlı bir çalışma yürütülmüş, siz değerli öğrencilerimizin hazırlık sürecindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan bir yol izlenmiştir.

R
N

MEB’in güncel eğitim programı ve kazanımlarını gözeterek oluşturduğumuz bu
yayınımızda klasik çoktan seçmeli, örnek çözümlü, kısa cevaplı sorular ve etkinlikler, amaca uygun kısa notlar, sınav odaklı özet bilgiler ve doğrudan sınavı
hedefleyen mantık ve muhakeme soruları akılda kalıcı bir yöntemle verilmiştir.
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Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diler, yaşamınızda sağlık ve mutluluklar
temenni ederiz.
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EDEBİYAT NEDİR
4.

1.

Edebiyatın sanatçılar tarafından farklı tanımları
yapılmıştır. Bu, edebi eserlerin çağrışım gücünün
zenginliğinden kaynaklanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın tanımlarından biri olamaz?

Edebiyat: Duygu, düşünce ve
hayallerin söz veya yazıyla etkili ve güzel bir biçimde dile getirilmesi sanatıdır.

A) Konusu

B) Kişinin duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak estetik bir biçimde ifade etmesidir.

B) Biçimi
C) Dil özellikleri

C) Evrendeki kanunları ortaya çıkaran bir bilim
dalıdır.

D) Gerçekliği

E) Tarihselliği

D) Edebiyat işitsel sanatlardandır.
E) Edebiyat, öznel bir sanattır.

5.
Edebiyatın ne olduğu konusunda araştırma
yapan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine
ulaşamaz?

“Edebiyat, hayatın yer yer çelişir görünen (birbi		
I
rine ters düşen) gerçeklerini idrak ettikten (seç				

II

tikten) ve onların içinden birtakım ayıklamalar,
seçmeler; değiştirmeler ve eklemeler yaptıktan sonra lisanın imkânlarından (dilin olanak		
III

EK

A) Edebiyat, tarihteki önemli siyasi, sosyal kültürel gelişme ve değişmelerden etkilenir.

B) Edebiyat ele aldığı konuyu bazen anlatarak,
bazen göstererek bazen de coşku ile ifade
eder.

larından) faydalanarak yeni bir bütünlük, özel
bir yapı haline getirmek, seviyesi yüksek bir haberleşme vasıtası kılmak (aracı yapmak) üzere
IV

C) Bilim alanlarının ortaya koyduğu verilerden
yararlanır.

yapılan çalışmaların sonunda ortaya konan
kompozisyondur. (bütünlüktür)” (Prof. Dr. Sadık
V
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D) Edebiyatın konusu düşünen, duyan ve tasarlayan insandır.
E) Edebiyat yapıtlarında yazarlar nesnel anlatımı öne çıkarırlar.

Kemal Tural)
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

Dilimize Arapçadan girmiş olan edebiyat sözcüğünün Türkçe karşılığı “yazın”dır. Bu kavram
için araştırmacılar tarafından farklı tanımlamalar yapılmıştır.

Ö

3.

ANAHTAR

Yukarıdaki parçada Peyami Safa’nın vurgulamak istediği edebiyatın hangi yönüdür?

A) Kişinin duygu ve düşüncelerini kendine özgü
bir biçimde ifade etmesidir.

2.

BİLGİ NOTU

Tİ
R

TEST 1

Edebiyattan başka endişesi olmayan bir zeka,
bilir ki hiç kimse başkasının kendisinden evvel
düşünmediği bir şeyi düşünmekle övünemez,
bilir ki bir fikrin değeri yalnız şeklindedir ve eski
bir fikre yeni bir şekil vermek, işte bütün sanat ve
insanlığa nasip olabilecek tek eser budur. (Peyami Safa)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu tanımlardan biri olamaz?

A) Edebiyat; duygu ve hayalleri dil aracılığı ile
etkili bir biçimde ifade etme sanatıdır.
B) Edebiyat bir milletin ortaya koyduğu yazılı
veya sözlü edebi ürünleri kapsar.
C) Edebiyat, Arapça “edep” sözcüğünden türetilerek dilimize kazandırılmış bir sözcüktür.
D) “Edebiyat yapmak” sözü gereksiz boş yere
uzatmak anlamında da kullanılır.
E) Edebiyat, sadece okuru bilgilendirmek amacıyla ortaya konan eserler için kullanılır.

A) I

6.

B) II

C) III

D) IV

(Wolfgang Van Goethe)
Yukarıdaki parçada edebiyatın en çok hangi
yönü vurgulanmıştır?
Evrenselliği
Ulusallığı
Kalıcılığı
Özgünlüğü
Yalınlığı

• Değerli olması
• Okurda estetik bir haz uyandırması
• Etkileyici, güzel ve biricik
olması gerekir.

ANAHTAR

Edebiyat sözcüğünün Türkçe
karşılığı “yazın”dır.

E) V

Gittikçe anlıyorum ki edebiyat; insanlığın ortak
malıdır ve her yerde, her zaman yüzlerce; ama
yüzlerce insanda ortaya çıkar, biri ötekinden biraz daha iyi becerir ve ötekinden biraz daha su
yüzünde kalabilir, hepsi bundan ibaret.

A)
B)
C)
D)
E)

Edebiyatta sözün:

Edebiyat, güzel sanatların “fonetik sanatlar” kısmında yer
alır.

HATIRLA

Edebiyat sözcüğünün kökü,
Arapça “edep”tir. Edep, toplum
töresine uygun davranma ve iyi
ahlak, terbiye, incelik anlamlarını taşımaktadır.

7

EDEBİYAT NEDİR
BİLGİ NOTU
ANAHTAR

7.

10. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserleri ince-

Herhangi bir edebi eserin temel niteliklerinden
biri, sanatçının o eserde meydana getirdiği dünyadır. Edebi eserde dış dünya, insan ve insana
ait özellikler kurmaca yoluyla dile getirilir. Bununla beraber edebi eserde kurgulanan bu dünya
tamamen hayali de değildir, illaki dış dünya ile
bağlantılıdır.

Edebiyatın malzemesi, yaratma
aracı dildir.

lerken kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Dili kullanımı
B) Konu seçimi
C) Eserin yapısı
D) Eserin ifade biçimi

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

E) Eserin basım yeri

A) Edebiyat ve gerçeklik
B) Metin ve zihniyet

“Edebiyat”ın amacı estetik bir zevk vermek ve bir
güzellik duygusu yaratmaktır. Bu sebeple edebiyatı edebiyat yapan en önemli nitelik “dil ve
üslup”tur. Bu özellik yazara göre de okura göre
de değişiklik gösterebilir. Edebiyat dediğimiz
şey, duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine
anlatabilmek için bir araçtır. Ancak bu araçta içerikten çok, o içeriğin nasıl dile getirildiği
önemlidir.

EK

Bu parçaya göre bir metni edebiyat haline getiren nedir?
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C) İçerik

Türk edebiyatında “edebiyat” terimi, Tanzimat’
tan sonra kullanılmaya başlandı. Divan edebiyatında bu sözcük yerine “şiir ve inşa” sözcüğü kullanılmıştır. Tanzimat Dönemi’nde, önce
Şinasi’nin bir yazısında iyi ahlak öğreten eserlere edebi eser dense de “edeb” kelimesinden
türetilen “edebiyat” terimini en başta kimin kullandığı konusunda çeşitli görüşler var. Namık
Kemal’in “Lisanı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında
Bazı Mülâhazatı Şamildir” makalesinde, Tahrib-i
Hârâbat’ta (1885) ve İrfan Paşa’ya Mektup’ta
(1887) “edebiyat” terimini kullanarak edebiyatın gerçeğe, akıl ve mantığa uygun olması,
düşünceleri eğitmeye ve ahlakı düzeltmeye yönelik bulunması gerektiğini ileri sürdüğünü söyleyebiliriz.

12. Yazınsal ürünler her zaman geçmişten yararla-

Ö

1978 yılında birçok sanatçı ile
beraber Türk Edebiyatı Vakfı’nı
kurmuş ve ölünceye dek de
başkanlığını yapmıştır. Yazdığı
köşe yazılarını “Gün Işığında”
adı altında Tercüman ve Türkiye
gazetelerinde yayımladı. Çıkardığı “Türk Edebiyatı” adlı dergi
ve 5 ciltten oluşan “Türk Edebiyatı” adlı eserleriyle Türk kültürüne büyük katkılarda bulundu.
“Müslüman Türkiye”, “Mâbet ve
Millet”, “Bürokrasi ve Biz”, “Temellerin Duruşması” gibi pek
çok eseri vardır

nıp kendinden de yeni bir şeyler katarak yazılagelmiştir. Her sanatçı, yeni kaleme aldığı eserini
o türde kendinden önce yazılanların bir parçası, halkası, devamı olarak ortaya koyar. Bu yeni
eser, kendinden önce yazılanlardan beslenir ve
kendinden sonrakilere de kaynaklık eder.
Bu parçada edebiyatla ilgili üzerinde durulan
aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) Edebiyat ve gerçeklik

A) Edebiyat ve hayaller

B) Edebiyat ve zihniyet

B) Edebiyat tarihi

C) Edebiyat ve gelenek

C) Edebiyat teriminin geçmişi

D) Edebiyat ve bilim

D) Edebiyatın yenileşmesi

E) Edebiyat ve sanat

E) Edebiyat ve bilim
A
6

A
7

B
8

C
9

E
10

C
11

C
12

8

E) Bir döneme ait edebi eserlerin tümü: “Tanzimat edebiyatını incelemeye başladık derste.”

5

9.

D) Edebiyat eserlerine ilişkin bilgiler, incelemeler bütünü: “Edebiyat derslerini çok seviyor
ve hiç kaçırmıyorum.”

B

E) Zihniyet

4

B) Üslup

D) Gelenek

B

A) Konu

C) Yapıtların üretilmesi, edebiyatçının, yazarın
etkinliği, mesleği: “Bütün bu sözler edebiyattan başka bir şey değil.”

E

ANAHTAR

B) Estetik amaçlı yapıtlar: “Bir toplumun edebiyat eserleri o toplumun sanat düzeyini de
gösterir.”

3

• Bir ressam boyayla
• Bir heykeltıraş taş, tahta
veya mermerle
• Bir müzisyen notayla
• Bir yazar veya şair dille
eserlerini üretir.

A) Amaçtan uzak olarak lafı uzatmak, edebiyat yapmak: “Bırak edebiyat yapmayı da
düşündüğünü açıkça söyle.”

E

HATIRLA

Ahmet Kabaklı (1924 – 2001)

ilgili kullanımlar ve bunların anlamlarına uygun kurulmuş örnek cümleler vardır. Bunlardan
hangisi yanlıştır?

2

8.

11. Aşağıdaki seçeneklerde edebiyat terimiyle

C

E) Güzel sanatlar ve toplum

1

D) Metin – edebi metin

Cevaplar

Edebiyat da diğer sanat dalları
gibi evrensel nitelik taşır. Ancak
dil, en anlaşılır ve etkileyici araç
olduğundan edebiyat, toplumu
diğer sanatlardan daha çok etkileyebilir.

Tİ
R

C) Dil ve kültür

EDEBİYAT - BİLİM - GÜZEL SANATLAR
4.

TEST 2
1.

Sanatla bilim aynı gerçeklikten yararlandıkları
halde ortaya koydukları ürünler farklıdır, bilimle sanatın karşılaştırmasında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bilim nesneldir, sanat ise özneldir.
B) Bilim gerçeğin peşindedir, sanat kurgusaldır.
C) Bilim somuttan hareket eder, sanat ise soyuttan hareket eder.

Bir romandan alınan yukarıdaki parçada hangi bilim dalından yararlanılmıştır?
A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Felsefe

D) Psikoloji

EK
5.

Bir edebiyat eseri incelenirken veya yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum tespit edilirken ----,
sanatçının içinde yetiştiği sosyal çevre incelenirken de ---- yararlanılır.
Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Edebiyattan- tarihten

B) Bilim adamı da sanatçı da nesneldir.

C) Matematikten- tıptan

R
N

A) Bilim adamı doğadan hareketle sorunlara
çözüm bulur, sanatçı doğanın insan üzerindeki etkisini anlatır.

B) Psikolojiden- sosyolojiden

Ö

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya

6.

“… Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz’in
üstünde daima top top ak bulutlar salınır. Kıyılar
dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi
topraklar et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar
deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova başlar. …”

Yukarıdaki şiir parçasında yararlanılan bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir romandan alınan yukarıdaki parçada aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanılmıştır?

A) Sosyoloji

B) Tarih

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Felsefe

D) Psikoloji

C) Felsefe

D) Psikoloji

				

E) Coğrafya

Mehmet Akif Ersoy

Sanat, insanlık tarihi kadar eskidir.

HATIRLA

Sanatın ortaya çıkışı ile ilgili
olarak “Sanat, ilkel dinsel törenlere dayanır.” görüşü yaygındır.

E) Kimyadan- tarihten

D) Bilim adamı evrensel olmayı, sanatçı ulusal
olmayı amaçlar.

Şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi?

Lascaux’daki mağaralarda bulunan duvar resimlerinden bir
örnek.

D) Coğrafyadan- psikolojiden

C) Bilim adamı eleştirendir, sanatçı eleştirmez.

3.

Sanat, insanların duygu ve düşüncelerini söz, ses, renk, form,
biçim gibi çeşitli yollarla estetik
bir güzellik ve etkileyicilikle özgün biçimde ifade etmesidir.

E) Coğrafya

Yukarıdaki parçaya göre sanatçı ile bilim adamı arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden
hangisidir?

E) Bilim adamı kesin sonuçlara ulaşmayı, sanatçı ise okuru olmayan bir dünyada yaşamayacağı olaylarla karşılaştırmayı amaçlar.

ANAHTAR

Tİ
R

E) Bilim faydalı olmayı, sanat ise etkilemeyi
amaçlar.

Bir yer olayı olan deprem karşısında bilim adamının tavrı, olayın nedenlerini ve bundan korunma yollarını araştırmaktır. Bilim adamları bu
bakış açısıyla çalışarak rasathaneler kurmuşlardır. Sanatçı ise depremle bu şekilde ilgilenmez.
Şair, ‘deprem’ sözcüğünün çağrışımlarından yararlanarak onu şiirlerinde kullanır. Roman ya da
hikaye yazarı, ‘deprem’in insan bedeninde ve ruhunda açtığı yaralar üzerine kurgusal bir yapı
planlar.

BİLGİ NOTU

Kapım kapalı. Açmak istemiyorum. Açarsam
hastanenin benim için hazırladığı felâketlerin
hepsi birden içeri girecek sanıyorum. …”

D) Bilim bireyi ilgilendirir, sanat ise geneli ilgilendirir.

2.

“… Odadan gündüz ışığıyla beraber bana ait
her şey çekiliyor: Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, birçok şekiller, hayatımın parçaları, Erenköy, köşk, tren, vapur, fakülte,
doktorlar, hastabakıcılar, hayatın gürültüleri, şehir, gündüzün sesleri her şey uzaklaşıyor. İçimde
bir boşluk. Garip ve büyük bir his, derinliklerime
doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karartılarla,
sessiz ve şekilsiz gölgelerle, eşya arkasına saklanan hayaletler gibi kendilerini göstermeden
korkutan meçhul varlıklarla dolu.

Bilinen en eski sanat dalı resimdir.

E) Coğrafya

9
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BİLGİ NOTU
ANAHTAR

7.

10. Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan işaret-

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın diğer bilimlerden yararlanmasının temel nedenidir?

Türklerde bilinen ilk edebi ürünler:

ler sistemidir. Dille kültür arasında da sıkı bir ilişki
vardır.Bireyin ve milletin kültürel gelişiminde dilin
etkisi yadsınamayacak kadar büyüktür. Her metin türünde farklı biçimde kullanılan dil, kültürü
de kuşaktan kuşağa aktarır.

A) Edebiyatın, bilimin inandırıcılığından yararlanmak istemesi

Sığır adı verilen av törenlerde
söylenen şiirler (Koşuk)

B) Edebi eserlerin bilimsel buluşlara ilham vermesi

Bu parçadan hareketle “dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Edebi araştırmalara kaynaklık etmek istemesi

Şölen adı verilen kurban törenlerde söylenen şiirler (Koşuk)

A) Bilimsel eserlerde ve günlük hayatta aynı şekilde kullanılır.

D) Bireylerin bilime daha çok inanması

Yuğ adı verilen cenaze törenlerde söylenen şiirler (Sagu)

E) Ele aldığı konuyu eksiksiz ve etkili bir şekilde
işlemek istemesi

B) Milletlerin yaşamasına ve gelişmesine katkıda bulunur.

Tİ
R

C) Kültürün oluşması ve yaşamasında rol oynar.
D) Bireyin kültürel kimliğini oluşturur.
E) Kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlar.

8.

“… On binlerce koyun, binlerce öküz, at ve on
binlerce insan!
Bu göç Osman’ın bildiği göç değildi, Söğüt’ten
kalkıp Domaniç’e konmaya hiç benzemiyordu.
Günlerce yürünüyor, mevsimlerce konaklanıyordu. Derya gibi ırmaklar, karı eksilmeyen doruklar
gölge görmemiş çöller, uçsuz bucaksız ovalar
geçilmişti. Nice kızlar, nice oğlanlar bu göç boyunca serpilmiş, erginleşmiş, evlenip ana baba
olmuştu. O kadar uzundu bu göç yolu. O kadar
uzakta idi Amuderya.

EK

Şaman, kam, ozan, baksı gibi
adlar verilen kişiler.

11. “Dil, bir kültür aktarıcısıdır. Bir milletin tarihi,

Ve bu göçün Turgut Alp, Hasan Alp, Saltuk Alp,
Aykut Alp, Gazi Abdurrahman, Ak Temür, Kara
Mürsel, Kara Tekin, Samsa Çavuş, Şeyh Mahmut,
Sülemiş gibi yiğit beyleri vardı. …”

HATIRLA

R
N

Türklerin ilk çalgısı şiir söylerken çaldıkları “kopuz”dur.

Bir romandan alınan yukarıdaki parçada aşağıdaki bilim dallarından hangisinin etkisi ağır
basmaktadır?

B) Kültürün taşıyıcısı olması

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Kültürün bir parçası olması

C) Felsefe

D) Psikoloji

D) Kültürden etkilenmesi
E) Kültürü etkilemesi

Ö

liklerinden biri değildir?
A) Nesnellik
B) Özgünlük
C) Evrensellik

Bu parçada edebi eserin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Öznelliği

B) Nesnelliği

C) Özgünlüğü

D) Biricikliği

D) Yaratıcılık
E) Biriciklik

E) Yalınlığı
Cevaplar

A

D

2

1

B
3

D
4

B
5

E
6

E
7

B
8

A
9

A
10

B
11

A
12

10

12. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özel-

Edebi eserler kurmacadır. Tamamen gerçek bir
olay bile sanatçının kaleminde yeniden yorumlanarak kurgulanır. Bu bakımdan bir sanatçının
yazdığı sanat eserlerinde tarafsız olması gerekmez. O, toplumsal olayları kendi bakış açısından
yansıtır. Olayları eleştirebileceği gibi övebilir de.

Bilim, doğa yasalarını ve olaylarını gözlem ve deneye dayanarak bulmaya, bulduğu verileri
kanıtlayarak geçerli bilgi haline
getirmeye çalışan çabalar bütünüdür.

Bu metinde “dil” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Kültürü oluşturması

E) Coğrafya

9.

coğrafyası, değer ölçüleri, folkloru, müziği,
edebiyatı, ilmi, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde,
deyimlerde sembolleşerek hep dil hazinesine
aktarılmakta, özünü orada saklamaktadır.”

EDEBİYAT - BİLİM - GÜZEL SANATLAR
4.

TEST 3
1.

Aşağıdaki sanatlardan hangisi plastik( görsel)
sanatlar içinde değerlendirilemez?
A) Opera

Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden biri değildir?

B) Mimari
C) Resim

A) Akıldan çok sezgiye dayanması

D) Heykel

B) Estetik zevk vermeyi amaçlaması

E) Hat

C) Nesnel bir nitelik taşıması

BİLGİ NOTU

Bilimsel düşünce dinsel düşünceden sonra ortaya çıkmış
ve günümüze kadar konu, yöntem ve işlev bakımından büyük
değişiklikler geçirmiştir.

D) Kurgusal bir nitelik taşıması
E) Soyut duygu ve hayallerin işlenmesi

HATIRLA

2.

Aşağıdaki sanatçı- zanaatçı karşılaştırılmalarından hangisi doğru değildir?

A) Sanatçı estetik zevki, zanaatçı yararı amaçlar.

I. Edebiyat deneysel bilim olan fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerle dolaylı bir ilişki içindedir.

B) Sanatçılar özgün, zanaatçılar tekrarlanabilen ürünler ortaya koyar.

II. Edebiyatın psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe
gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişkisi vardır.

C) Sanatçıların eğitim düzeyi yüksek, zanaatçıların düşüktür.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

EK

D) Sanatçı kendini ifade eder, zanaatçı işin gereğini yapar.

A) En önemli sanat dalı olan edebiyat hem sosyal bilimlerle hem de diğer bilim dallarıyla
doğrudan ilişki kuran bir daldır.

B) Psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki kuran edebiyat; fizik,
kimya, biyoloji ve matematik gibi bilimlerle
bunu yakalayamaz.

D) Edebiyat psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi
sosyal bilimlerle doğrudan ilişki içindeyken
fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle
de dolaylı bir ilişki içindedir.

Ö

E) Edebiyatın hem sosyal bilimlerle hem de deneysel bilimlerle ilişkisi vardır; bunlardan biri
doğrudan diğeri dolaylıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, güzel sanatların sınıflandırılmasında daha etkilidir?
A) Kullanılan malzeme
B) Bir ihtiyacı karşılama
C) Ekonomik değer taşıma
D) Düşünceleri ifade etme
E) Estetik bir güzellik yansıtma

Bilim şunlara dayanır:
• Gözlem
• Deney
• Kanıtlama
• Evrensel yasalar

E) Sanatçı farklı biçimleri dener, zanaatçı alışılmış biçimleri kullanır.

6.

Edebiyat, diğer sanatlara oranla bu gücünü ve
zenginliğini, kullandığı malzemenin dil olmasına borçludur. Aynı zamanda günlük hayatın
anlaşma vasıtası olan dil, insanlık tarihi boyunca diğer güzel sanatların kullandığı malzemelerle mukayese edilemeyecek seviyede büyük
bir gelişme göstermiştir. Bütün kelime, terim, tabir, argo, özel meslek dilleri gibi sözlük çerçevesindeki zenginleşmenin dışında mecazlarla ve
sanatkârların şahsi tasarruflarıyla adeta sınırsız
bir büyüme gösteren dil, bu gelişmesini hâlâ devam ettirmektedir. (Orhan Okay)

R
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C) Edebiyat deneysel bilim dalları olan fizik,
kimya, biyoloji ile doğrudan ilişki içindeyken
psikoloji, sosyoloji, tarih ve felsefe gibi sosyal
bilimlerle dolaylı bir ilişki kurar.

Bilim de sanat gibi evrenseldir.

Tİ
R

5.

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Birazdan sipariş edeceğim kahveyi yudumlarken arayacağım annemi.
B) Yalnızlıklarına sığınan nice insanın en büyük
endişesiydi bir daha hatırlanmamak.
C) Şiir yazmanın ne zor bir iş olduğunu anlamak
için illaki şairlik mi gerekir?
D) Söylediklerine ancak bu şekilde karşılık verilirdi, biliyorsun sen de.
E) Hem el yazılarını elde etmeden konuşmayın,
hem de kendinizi onunla kıyaslamayın.

Sanat şunlara dayalıdır:
• Üslup/Düşünce
• Duygu

HATIRLA

GÜZEL SANATLAR
İşitsel (Fonetik) Sanatlar
(Sese, söze biçim verir.)
1. Edebiyat
2. Müzik
Görsel (Plastik) Sanatlar
(Maddeye biçim verir.)
1. Resim
2. Heykel
3. Mimari
4. Hat
5. Minyatür
Dramatik (Ritmik) Sanatlar
(Harekete biçim verir.)
1. Tiyatro
2. Sinema
3. Opera
4. Dans
5. Bale
11
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7.

Picasso’nun ‘Balık’ adlı tablosunu gören bir kişi,
‘Tuhaf!’der. ‘Bunun neresi balık?’ diye sorar. Picasso cevap verir: “O balık değil, sadece bir resim!”

11. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Sanat eserinin kendi anlamından öte okur
ve seyirci tarafından kazanılan anlamı da
vardır.

Bu parçada güzel sanatlarla ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sanat eseri bireysel bir etkinliktir.
C) Sanat eseri dış dünyanın yorumlanması sonucu ortaya çıkar

A) Sanat eserinin estetik zevk vermesi
B) Sanat eserinin gerçeği olduğu gibi aktarmadığı

D) Sanat eseri tarihi araştırmalara birinci dereceden kaynaklık eder.

C) Sanatçının yaşamından izler taşıması

E) Sanat eseri öğretmez, çağrışımla sezdirir.

D) Sanat eserinin özgün olması

Tİ
R

E) Sanat eserinin kalıcılığı

8.

Aşağıdakilerden hangisi “edebi metin” olarak
nitelendirilebilir?

12.

Kullanılan Malzeme
Dil

I.

Edebiyat

II.

Heykel

Mermer

B) Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir metin

III.

Resim

Renk, çizgi

IV.

Tiyatro

Hareket, ses, dekor

V.

Müzik

Hareket

EK

C) Gençliğe özlemi konu alan bir metin

D) Çiçeklerin bakımını anlatan bir metin
E) Uzayın özelliklerini anlatan bir metin

9.

Güzel Sanatlar

A) Bulaşık makinesinin nasıl kullanılacağı anlatan bir metin

Yukarıdaki tabloda güzel sanatların malzemesiyle ilgili olarak numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdakilerden hangisi sadece güzel sanatların türlerini içermektedir?

R
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Edebî Eser
Özneldir. Sanatçının duyguları, sezgileri, hayalleri yapıta yansır.
Gerçeklere dayansa da temelde kurgusaldır.
Yaratıcılığa, hayallere dayanır.
Estetik zevk esastır.
Güzele ulaşmak amaçlanır.
Sözcüklere yeni anlamlar yüklenir.
Çok anlamlılık vardır.
Soyut kavramları işler.

Bilimsel Eser
Nesneldir. Bilim adamı duygularına, hayallerine yer vermekten kaçınır.
Gerçeğe yaslanır.
Araştırmaya, incelemeye, nesnel verilere dayanır.
Yararlılık esastır.
Doğrulara ulaşmak amaçlanır.
Sözcükler, gerçek anlamında kullanılır. Terimlere yer verilir.
Anlam tek boyutludur.
Somut gerçekleri ele alır.

BİLGİ NOTU

A) Dans- kumaş boyama- bale
B) Çinicilik- resim- karikatür
C) Müzik- resim- heykel

D) Hat- müzik- kumaş boyama
E) Edebiyat- çinicilik- müzik

Ö

13.

10. “Güzel sanatlarda başarılı olmak, bütün dev-

Güzel Sanatlar

Türleri

I.

Edebiyat

Fonetik
Plastik

II.

Resim

rimlerde başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda başarılı olamayan uluslar ne yazık ki
uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer
almaktan sonsuza kadar yoksun kalacaklardır.”

III.

Sinema

Ritmik

IV.

Müzik

Fonetik

V.

Hat

Ritmik

Atatürk’ün yukarıdaki sözünden sanatla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

Yukarıdaki tabloda güzel sanatların türleri ile
ilgili eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Uluslara yüksek insanlık niteliği kazandırması

A) I

B) Bilimsel alanda ulusları ilerletmesi

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Ulusların geleceğe güvenle bakmalarını
sağlaması
D) Ulusların kültürlerini geliştirmesi
E) Genç kuşakları kültürel olarak beslemesi
Cevaplar

D

C

2

1

A
3

A
4

C
5

E
6

B
7

C
8

C
9

A
10

D
11

E
12

E
13
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YAZILI ANLATIM

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Münazara
Söylev
Panel
Forum
Açık Oturum
Sempozyum
Konferans

EDEBİ METİNLER

Kişisel Hayatı Konu
Alan Metinler
➤ Mektup
➤ Günlük
➤ Anı
➤ Biyografi
➤ Otobiyografi
➤ Gezi Yazısı

Anlatmaya Bağlı
Metinler

➤
➤
➤
➤
➤
➤

Gazete Çevresinde
Gelişen Metinler
➤ Eleştiri
➤ Makale
➤ Deneme
➤ Fıkra
➤ Haber
➤ Sohbet
➤ Röportaj
➤ Mülakat

Fabl
Masal
Halk Hikayesi
Hikaye
Roman
Mesnevi

Ö

R
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Göstermeye Bağlı
Metinler
➤ Tiyatro
➤ Modern Tiyatro
➤ Trajedi
➤ Komedi
➤ Dram
➤ Geleneksel Tiyatro
➤ Karagöz
➤ Meddah
➤ Orta Oyunu
➤ Köy Seyirlik
Oyunları

Coşku ve Heyecan
Bildiren Metinler
➤ Şiir

ÖĞRETİCİ METİNLER

EK

Olay Çevresinde
Oluşan Metinler

Tİ
R

SÖZLÜ ANLATIM
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1 – Sözlü anlatım:

b. Anlatmaya Bağlı Metinler:

Münazara: Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak
yapılan tartışmadır.

Fabl: Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders
verme amacı güden, genellikle manzum hikâyelerdir.

Söylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabedir.

Masal: Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev,
peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan
edebî türdür.

Forum: Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantıdır.
Açık oturum: Seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantıdır.
Sempozyum: Bilgi şöleni de denir. Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantıdır.
Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşmadır.

Halk hikayesi: Gezgin halk ozanlarının kahvelerde saz eşliğinde
anlattıkları, şiir ve düz anlatım karışımı, çeşitli konularda söylenen
aşk ve kahramanlık hikayeleridir.
Hikaye: Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü, diğer adıyla öyküdür.
Roman: İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî türdür.

Tİ
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Panel: Açık oturumdur.

B. Öğretici Metinler:

2 – Yazılı anlatım:

•

A. Edebi metinler:
•

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler:

•

Olay Çevresinde Gelişen Metinler:

a. Göstermeye Bağlı Metinler:

Mektup: Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları
bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa
konulmuş yazılı kâğıttır.

EK

Şiir: Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına
bir bütün olan edebî anlatım biçimidir.

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler:

R
N

Tiyatro: Sahne eseri, bu gibi eserlerin oynanma sanatı ve bunların oynandığı yerdir.

Günlük: Günce de denen bu tür günü gününe tutulan anı yazısı
veya bu yazıları içine alan eserdir.
Anı: Yaşanmış olayların anlatıldığı edebi türdür.

Biyografi: Bir kimsenin doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı bu yazı türüne öz geçmiş de denir.
Otobiyografi: Bir kişinin kendi yaşam öyküsü üzerine yazdığı yazı
veya eserdir. Öz yaşam öyküsü olarak da adlandırılır.
Gezi Yazısı: Gezilip görülen yerleri, özelliklerini, oralardaki insanların yaşantılarını, geleneklerini anlatan yazılardır.

Modern Tiyatro

Trajedi: Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan,
acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseridir.
Komedi: İnsanların ve olayların gülünç taraflarını ortaya koyan
sahne eseridir.

Ö

Dram: Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunudur.
Geleneksel Tiyatro

Karagöz: Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatmaya dayalı bir gösteri oyunudur.

•

Gazete Çevresinde Oluşan Metinler:

Eleştiri: Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türüdür.
Makale: Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi
yazısıdır.
Deneme: Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş
bir anlatım içinde sunulan yazı türüdür.
Fıkra (Köşe yazısı): Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir
görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazılardır.

Meddah: Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı ve onun gösterisinin genel adıdır.

Haber yazısı: Gazete ve dergi gibi belli aralıklarla basılan ya da
radyo ve televizyonlarda belli zaman aralıklarıyla aktarılan bültenlerde halka duyurulmak üzere yayımlanan yazılardır.

Orta Oyunu: Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosudur.

Sohbet: Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat eseridir.

Köy Seyirlik Oyunu: Köylerde ve kırsal bölgelerde çeşitli zamanlarda eğlenmek ve vakit geçirmek için yapılan oyunlardır.

Röportaj: Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısıdır.
Mülakat: Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırladığı yazıdır.
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BİLGİ NOTU

1.

4.

Aşağıdakilerden hangisi “metin” adını verdiğimiz yazılı anlatımın özelliklerinden biri değildir?
A) Metin bir iletişim aracıdır.
B) Metnin anlamı bağlamla ilişkilidir.
C) Her metnin temel bir iletisi vardır.
D) Metnin anlamını söz sanatları belirler.

Öğretici Metinler

Sanat Metinleri

I.

Tek anlamlıdır.

Çok anlamlıdır.

II.

Bilgi verir.

Estetiktir.

III.

Dil, göndergesel
işleviyle kullanılır.

Dil, şiirsel işleviyle
kullanılır.

IV.

Özneldir.

Nesneldir.

V.

Nesnel gerçeklik
vardır.

Kurmaca bir
gerçekliğe sahiptir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

E) Metinler, gerçeklikle ilişkileri bakımından sınıflandırılır.

A) I

2.

Aşağıdakilerden hangisi “edebi metnin” özelliklerinden biri değildir?

5.

A) İnsanlarda zevk uyandırmak, onları etkilemek için yazılır.

C) III

D) IV

E) V

EK

B) Uzun bir masal olurdu bizim sevgimiz, sonu
mutlu bitseydi.

C) Bu tür metinlerdeki gerçeklik kurmacadır.

C) Ne zaman sokağımızdan geçse rüzgar misali; uzun, dalgalı saçlarını savururdu.

D) Bu tür metinlerde yazıldığı çağın etkileri görülür.

R
N

D) Böyle böyle uzaklaştı annesinden Yağmur
ve ne zaman oldu bu kadar olay, hatırlamıyordu.
E) Anlatımda gereksiz süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmak yalınlık ile açıklanır.

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin bir
özelliği olamaz?

Ö

3.

A) Sözcükler günlük anlamlarının dışında kullanılır.
B) Anlaşılır yalın bir dil kullanılır.

C) Dil, göndergesel işlevde kullanılır.
D) Tarihi, felsefi ve bilimsel metinler öğretici metindir.
E) Kanıtlanabilir nitelikte olan bilgilere yer verilir.

6.

Metinler temelde insanın kendini ifade etme ihtiyacından doğmuştur.

İnsanlar duygu ve düşüncelerini anlatma ihtiyacı hissetmiştir
ve bu işi daha çok, yazıyla ya da
sözle yapmışlardır.
ANAHTAR

Orhan Okay (1931 – 2017)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğretici metinden alınmış olabilir?

A) Hüzünlerle yarışırdı yüreğim, aklıma ne zaman senin hayalin düşse.

B) Herkes tarafından kabul edilen nesnel yargılara yer verilir.

E) Bu metinlerde çok anlamlılık vardır.

B) II

ANAHTAR

Tİ
R

TEST 4

Atatürk Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde çalışan Orhan Okay, “Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi”nde
redaktörlük yapmıştır. Mehmet
Akif, Necip Fazıl ve Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili biyografiinceleme eserleri hazırlamıştır.
“Sanat ve Hayat”, “Bir Başka İstanbul” gibi eserleri vardır.
ANAHTAR

Emin Özdemir (1931 – 2017)

Aşağıdaki parçalardan hangisi bir “sanatsal
(edebî) metin”den alınmış olabilir?
A) 22 Mayıs 1971’de Samsun’da doğdu, 1995’te
üniversiteyi bitirdi, yazı hayatına lise yıllarında başladı. İlk kitabını geçen yıl yayımladı.
B) Yazar son romanında üslupla kurgu arasında uyumu sağlayamamış, bu da eserin okunurluluğuna zarar vermiştir.
C) Ayşe evin önüne çıktığında onunla karşılaştı,
bunu beklemiyordu. Sonra birlikte tören alanına gittiler. Giderken uzun uzun konuştular. Anlaşamadıkları konuları bir türlü çözemediler.
D) Çamaşır makinesi kesinlikle topraklı prize bağlanmalı, priz suyla temas ettirilmemelidir.
E) Romanda olay, kişi, yer ve zaman gibi ögeler
bir uyum içinde kullanılmalıdır.

Birçok üniversitede ders veren Emin Özdemir, Türkçenin
özleştirilmesi ve geliştirilmesi
ile ilgili çalışmalarıyla tanınır.
Yardımcı kitaplar ve sözlükler
hazırlamak dışında TDK Terim
Kolu Başkanlığı da yapmıştır.
“Konuşma Sanatı”, “Dil Devrimimiz”, “Türkçe Öğretimi” gibi
pek çok eseri vardır.
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7.

Öğretici metinlerin özellikleri:
• Açıklamak, bilgi vermek,
öğretmek amacıyla yazılır.
• Günlük yaşantılar, tarihi
olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınır.
• Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
• Dil, genellikle göndergesel
işlevde kullanılır.
• Söz sanatlarına, kelimelerin
mecaz ve soyut anlamlarına
pek yer vertilmez.
• Verilen bilgiler, yapılan
açıklamalar örneklerle, tanımlarla pekiştirilir.
• Daha çok ansiklopedilerde,
gazetelerde, bilimsel kitaplarda ve ders kitaplarında
kullanılır.
• Gereksiz söz tekrarına, ses
akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimelere
yer verilmez.

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

A) Niteliklerine

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

B) Anlatım biçimlerine

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

C) Yazılış amaçlarına

Yeryüzü ile el ele öğretmen

D) Gerçeklikle ilişkilerine
E) İşlevlerine

Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

10. I. Metin: 27 Mart 1889 tarihinde Kahire’de doğ-

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

du. İlköğrenimine Manisa’da başladı. 1903 yılında İzmir İdadisine girdi. Babasının ölümünden
sonra annesiyle Mısır’a döndü. Öğrenimini
İskenderiye’de bir Fransız okulunda tamamladı.
Fecriati topluluğuna katıldı. İkdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. En
önemli yapıtları Yaban ve Kiralık Konak’tır.

Uyandırır toplumunu

Tİ
R

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

Fazıl Hüznü Dağlarca
2. Metin

EK

Sevgi özcülükten başka bir şeydir mi demek istiyorum? İnsanoğlunda ne vardır ki kökü özcülükte olmasın? Anamızla babamızı, kardeşlerimizle
çocuklarımızı düşünürken, severken de kendimizi düşünmüş, kendimizi sevmiş olmuyor muyuz? Hepimiz iki büyük korkunun, ölüm korkusu
ile yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş değil miyiz? Onları bir başımıza taşımadığımız için,
onları unutabilmek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız.
Nurullah Ataç

Yukarıda verilen metinlerden yola çıkarak “Her
iki metinde de...” ifadesini aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlamak doğru olur?

R
N

A) açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

B) sözcükler temel (gerçek) anlamlarıyla kullanılmıştır.
C) ölçü, uyak, redif gibi ahenk unsurlarına yer
verilmiştir.

D) öğretici metin özelliği ağır basmaktadır.

Ö

E) anlatım malzemesi olarak dil (sözcükler) kullanılmıştır.

II. Metin: Hiç unutmam; yaramazlığımdan, gevezeliğimden bıkan öğretmenler o sınıfta beni arkadaşlarımdan ayırmışlar, bir köşede tek kişilik
bir küçük sıraya oturtmuşlardı.Müdirenin söylediğine göre, ders esnasında komşularımı lakırdıya
tutmamayı, uslu uslu muallimi dinlemeyi öğreninceye kadar orada bir sürgün hayatı geçirmeye mahkûmdum.
Bir yanımda kocaman bir tahta direk vardı. Ne
yapılsa sınıftan çıkarılmasına imkân olmayan
ve ara sıra çakımın ucuyla ötesine berisine açtığım yaracıklara bir vakarla tahammül eden
sessiz sedasız, ağırbaşlı ve upuzun bir komşu.
Öte yanımda manastır terbiyesinin istediği serin
ve mağrur loşluğu temin için yapılmışa benzeyen ve panjurları hiç açılmayan bir uzun pencere dururdu. Ehemmiyetli bir keşif yapmıştım.
Göğsümü sıraya yaslayıp çenemi biraz yukarı
kaldırdığım vakit panjurların arasından gökyüzünün bir parçasıyla bir büyük akasyanın yaprakları arasından tek bir apartman penceresi ve
bir balkon parmaklığı görünürdü.
Yukarıdaki metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. metin biyografi, II. metin anı türünden alınmıştır.
B) I. metin açıklayıcı anlatımdan, II.metin öyküleyici anlatımdan yararlanmıştır.
C) Her iki metin de gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu
edinen öğretici metinlerden değildir?

E) I. metin gerçeği olduğu gibi anlatırken, II.
metin kurgusal bir anlatımla gerçeği vermiştir.

E) Mektup

4

D) Günlük

D

C) Otobiyografi

D) I. metinde nesnel anlatım, II. metinde öznel
anlatım vardır.

3

B) Anı

A

A) Röportaj

2

E
5

C
6

E
7

A
8

A
9

C
10

8.

B
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Metinler aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre
sınıflandırılamaz?

1

Anlatmaya bağlı metinlerin
özellikleri
• Yaşanmış ya da gerçekliğini yaşanmışlıklardan veya
kurgudan alan bir olayın,
bir anlatıcı tarafından yorumlanıp dönüştürülmesiyle oluşturulur.
• “Olay örgüsü” bu metinlerde asıl unsurdur.
• Anlatmaya bağlı metinler
kurmaca olduğu için olay
örgüsü yaşanmaz, düzenlenir.
• Anlatmaya bağlı metinlerde
yapı; olay örgüsü, kişiler,
yer, zaman gibi birimlerin
bir düzen içerisinde verilmesiyle oluşur.
• Bu metinlerde ilahî bakış
açısı, kahraman anlatıcının
bakış açısı ve gözlemci anlatıcının bakış açısı olmak
üzere üç tip bakış açısı ve
anlatıcı vardır.

9.

1. Metin
A’dan başlar aydınlık,

D

ANAHTAR

Cevaplar

BİLGİ NOTU

İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÖGELERİ
4.

2.

“İletişim bir bilginin aktarılmasıdır, bu işlem sırasında birden çok etken sonucu belirler.” Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri
değildir?
A) Gönderici

B) Alıcı

D) Kanal

E) Dönüt

5.

D) Kanal

E) Dönüt

D) Telepati

İletişimde “kod”un geçerli olması için gereken
en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tema

Ö

Bir sözcüğün anlamının belirleyicilerinden biri
de iletişimin gerçekleştiği zaman ve mekandır. Çünkü sözcüğün anlamı zaman ve mekana göre değişir. Örneğin “günaydın” sözcüğü
sabah işe giderken apartmandaki komşumuza
söylediğimizde “iyi dilek” anlamında iken, öğlene kadar uyuyan birine söylediğimizde “tembel”
anlamına gelmektedir.
Bu durum aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Bağlam

B) Alıcı

D) Kanal

E) Dönüt

İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan
grubu arasında gerçekleşen
duygu, düşünce, davranış ve
bilgi alışverişidir.

İletişim türleri şunlardır:
• Dille gerçekleştirilen iletişim
• Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
• Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim
• Simgelerle gerçekleştirilen
iletişim

C) Göndericinin kodu bilmesi iletişim için yeterlidir.

D) Kod dediğimiz unsur, her iletişimde değiştirilmelidir.
E) Gönderici de alıcı da kodu bilmeyebilir.

3.

ANAHTAR

B) Alıcının kodu bilmesi iletişim için yeterlidir.

R
N

B) Alıcı

C) Kapışma

A) Hem gönderici hem alıcı bu kodu bilmeli ve
anlamalıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılmış yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gönderici

B) İletişim

E) Mesajlaşma

C) Tema

“Gönderici iletiyi alıcıya gönderirken değişik
araçlar kullanır, bu araçlar iletişimin gerçekleştiği ortama göre farklılık gösterir. Bazen gönderici sesle bazen işaretle bilgiyi aktarır. İletişimde
kullanılan bu araçlara...........denir.”

A) Konuşma

EK

1.

BİLGİ NOTU

Tİ
R

TEST 5

Bir gönderici ile alıcı arasında gerçekleşen
duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişine
ne ad verilir?

6.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim türleri arasında sayılamaz?
A) Dille gerçekleştirilen iletişim
B) Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
C) Hiçbir koda ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilen iletişim

HATIRLA

İletişimin temelinde “ileti” vardır.

HATIRLA

İletişimde kodun geçerli olabilmesi için, hem göndericinin
hem de alıcının bu kodları bilmesi ve anlaması gerekir.

D) Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
E) Sembollerle gerçekleştirilen iletişim

C) Tema
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10. Mustafa, arkadaşı Serkan’a: “Seninle yemeğe gi-

Aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisinin tanımında yanlışlık yapılmıştır?

delim mi yarın?” dedi. Serkan da “Gidelim.” diye
cevap verdi.

A) İleti: Alıcıya aktarılan bilgi, duygu veya düşüncedir.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

B) Gönderici: İletinin kaynağı olan kişidir.
C) Alıcı: İletinin yöneltildiği, sunulduğu kişidir.
D) Bağlam: İletinin anlamıdır.

A) Gönderici

B) Alıcı

C) İleti

D) Bağlam

E) Kanal

Tİ
R

E) Kanal: İleti için kullanılan somut araçlardır.

8.

11. Bir ihtiyacını, duygusunu, düşüncesini, duru-

Öğrenciler sınıfta kısa oyunlar sergilemektedir.
Bazen sözlü bazen de sözsüz biçimde jest ve mimikleriyle duygularını anlatmaktadırlar. Evimizdeki televizyondan bilgiler dalgalar aracılığıyla
bize ulaşmaktadır. Bütün bunlar iletişimde kullanılabilecek kanalların ne kadar çok olabileceğini göstermektedir.

munu anlatmak, sevincini veya üzüntüsünü
paylaşmak isteyen kişi, iletişimin hangi ögesi
olarak adlandırılır?

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan
kanallardan bir olamaz?

A) Alıcı

B) Gönderici

C) İleti

D) Bağlam

E) Dönüt

A) Ses dalgaları

B) Telefon kabloları
C) Sinir sistemi

R
N

İletişimin ögeleri şunlardır:
1. İleti (Mesaj): Söz, yazı veya
davranış yoluyla alıcıya aktarılan bilgi, duygu veya düşüncedir.
2. Gönderici: İletiyi aktaran,
iletinin kaynağı olan kişidir.
3. Alıcı: İletinin sunulduğu,
iletiyi alan kişidir.
4. Kanal (Araç): İleti için kullanılan somut araçlara “kanal” adı verilir. Gazete,
kitap, bilgisayar, not kâğıdı,
ses titreşimleri birer kanaldır.
5. Kod (Şifre): İletinin aktarılması için kullanılan şifreleme sistemidir. Harfler,
sözcükler, müzik notaları
birer koddur.
6. Bağlam: Herhangi bir olguda olay, durum ve ilişkilerin
bağlantısı demektir. İletişimin gerçekleştiği ortamdır.
7. Dönüt (Geri bildirim):
Göndericinin iletisine alıcının gösterdiği olumlu ya da
olumsuz tepkidir.

7.

EK

BİLGİ NOTU

D) Ses telleri

Ö

E) Kayıt cihazları

HATIRLA

İletişim, sosyal hayatın olmazsa olmazıdır.

9.

12. İletişimin gerçekleştiği ortamı karşılayan iletişim

Müdür yardımcısı Ahmet Bey sınıfa gelir, sınıfın
camını kimin kırdığını sorar. Hiç kimse cevap vermez. Herkes susar. Bekleyiş sürerken Ayşe elini
kaldırır ve oyun oynarken camı kırdıklarını ifade
eder, özür dileyip camın yenisini taktıracaklarını söyler.

terimi ----, göndericinin iletisine alıcının gösterdiği olumlu ya da olumsuz tepkiyi karşılayan iletişim terimi ise ---- sözcüğü ile karşılanır.
Yukarıdaki cümlede bırakılmış boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki örnekte Ayşe’nin cevap vermesi iletişimin hangi ögesini karşılamaktadır?
A) Yorumlama

B) Gürültü

C) Dönüt

D) Algılama

A) Bağlam – Dönüt

B) Dönüt – Alıcı

C) Gönderici – Alıcı

D) Bağlam – Kod

E) Kanal – Dönüt

E) Anlamlandırma

Cevaplar

D

C

2

1

A
3

B
4

A
5

C
6

D
7

C
8

C
9

D
10

B
11

A
12
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DİL VE DİL TERİMLERİ
4.

TEST 6
1.

A) Dil, canlı bir varlıktır.

TDK tarafından “İnsanların düşündüklerini ve
duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban.” ya da
“Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi.” şeklinde tanımlanan en
önemli iletişim aracının adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dil

B) Lehçe

D) Şive

E) Ağız

Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden
biri değildir?

B) Dil, sosyal bir varlıktır.
C) Dil, seslerden örülmüş bir sistemdir.
D) Dil, kültürü gelecek kuşaklara taşıyan bir varlıktır.
E) Dilde sözcükler, her yıl bir kurum tarafından
belirlenir.

C) Argo

BİLGİ NOTU
ANAHTAR

Dil, insanlar arasında anlaşmayı
sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü yasaları olan ve ancak
bu yasalar çerçevesinde gelişen
canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar sistemi, seslerden
örülmüş sosyal bir kurumdur.

(I) Dil, insanın iç dünyası ile dış dünyasını birbirine bağlayan en önemli araçtır. (II) Her dil, kendi
kuralları olan ve bunlar içinde yaşayan, gelişen
canlı bir varlıktır. (III)Dil, kuşaktan kuşağa aktarılamaz. (IV)Dil, toplumun özelliklerini yansıtan
sosyal bir kurumdur. (V) Dil, kültürün koruyuculuğunu, taşıyıcılığını yapar.

5.

Yukarıda özellikleri verilen dil terimi aşağıdakilerden hangisidir?

Dille ilgili yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
B) II

C) III

D) IV

E) V

6.

Milletlerin birbirinden farklı dillerinin olması, duyuş ve düşünüş tarzlarının, zevk ve yaşayışlarının
farklılığına dayanır. Her toplum, dünyayı kendine göre seslendirmiş, aynı eşyalara farklı seslerle
karşılık bulmuştur. Dili oluşturan bu gizli anlaşmanın ne zaman, ne şeklide ve nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Kelimelerin ortaya çıkışında yani
dilin doğuşunda, doğadaki sesleri taklit etmenin çok büyük bir yeri olduğu zannedilmektedir.
Aslında bugün neredeyse her dilde ses taklidinden doğduğu apaçık belli olan bazı sözcüklerin
bulunması da bu düşünceyi desteklemektedir.

Ö

3.

A) Lehçe

B) Ağız

D) Argo

E) Jargon

R
N

A) I

Bir dilin tarihsel, bölgesel ve siyasal nedenlerden
dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ondan
ayrılan koluna denir. Coğrafi ve kültürel nedenler bu ayrımda rol oynar. Bu ayrımda ses, biçim
ve sözcük farklılıkları göze çarpar. Türkçenin Yakutça ve Çuvaşça olmak üzere iki kolu vardır.

EK

2.

Tİ
R

Dilin özellikleri şunlardır:

C) Şive

Kentler, hatta köyler arasında da az çok değişik konuşmalara rastlanır. Sözcüklerin söylenişi
başkalarınınkine benzemez. Cümlelerin kuruluşunda da az çok farklılıklar görülür. Kültür başkentlerinden ayrıldıkça bu farklılıklar artar.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Lehçe

B) Ağız

D) Argo

E) Jargon

7.

C) Şive

1. Grup

2. Grup

I.

Yakutça

Lehçe

Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

II.

Kırgızca

Şive

III.

Türkiye Türkçesi

Lehçe

A) Her milletin dilinin farklılığı

IV.

Karadeniz

Ağız

B) Dilde sözcüklerin yansıma kökenli olması

V.

Türkmence

Şive

C) Milletlerin neden birbirinden farklı düşündüğü
D) Dillerin ortaya çıkışı

Numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

E) Milletlerin neye, hangi adı verdiği

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

• Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.
• Dilin varlığı, ancak insanın
varlığıyla mümkündür.
• Dil, seslerden oluşmuş bir
anlaşma sistemidir.
• Tam anlamıyla anlatma ve
anlaşma; seslerden örülü
kurallar bütünü olan “dil”
ile sağlanır.
• Dil, düşünce ve zekânın bir
göstergesidir.
• Dil, canlı bir varlıktır.
• Dil, sosyal bir varlıktır.
• Dil, bir ortaklıktır.
• Dil, sadece iletişim kurmaya
yaramaz, aynı zamanda bu
iletişim sonucu doğan kültür unsurlarının da nesilden
nesile aktarılmasını sağlar.
ANAHTAR

Standart Dil (Yazı Dili): Kuralları sözlüklerde ve yazım
kılavuzlarında tespit edilmiş;
eğitim, hukuk, basın yayın alanları ile resmî yazışmalarda kullanılan; işlev ve geçerlilik alanı
geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil türüdür.

Konuşma Dili: Dilin günlük hayatta kullanımına bağlı olarak
ortaya çıkan, daha çok sözlü
iletişimde kullanılan dildir.
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BİLGİ NOTU
ANAHTAR

8.

Bir dilden ayrılmış ve zaman içinde ses ve biçim
yönünden farklılıklar göstermeye başlamıştır.
Ayrılıklar lehçede olduğu kadar keskin değildir.
Kullananları arasında anlaşma olasılığı vardır.
Türkçenin Azerbaycan ve Özbekistan’da kullanımları buna örnektir.

Kültür:
• Millidir,
• Tarihidir,
• Özgündür,
• Milletin ortak malıdır,
• Canlı ve doğal bir varlıktır,
• Ahenkli bir bütündür,
• Özü değiştirilemez.

A) Lehçe

B) Ağız

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

D) Argo

E) Jargon

A) Standart dil B) Üst dil
D) Şiir dili

C) Şive

C) Yapay dil

Tİ
R

E) Türk dili

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin şivelerinden biri değildir?

HATIRLA

9.

EK

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya
kullanılmaması gereken, çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim olarak tanımlanabilir. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı
söz veya deyim olarak da ifade edilebilir. Moruk,
afili, matrak gibi sözcükler bu dil terimine örnek
olarak verilebilir.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Şive

B) Jargon

D) Argo

E) Ağız

R
N

ANAHTAR

lirlenmiş, eğitim, hukuk ve basın alanları ile resmi yazışmalarda kullanılan, toplumsal, bölgesel
özellikler taşımayan dil türüne --- denir.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden
hangisine aittir?

Lehçe: Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı
ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan koludur. Çuvaşça
ve Yakutça, Türkçenin lehçeleridir.

Şive: Bir dilin izlenebilen tarihi
dönemlerinde ayrılmış koludur.
Ayrılıklar, lehçede olduğu kadar
belirgin ve keskin değildir. Şivelerdeki ses ayrılıkları yazı diline
girmiştir. Türkçenin bazı şiveleri şunlardır: Türkiye Türkçesi,
Azerice, Gagavuzca, Özbekçe,
Kazakça

11. Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında be-

A) Kırgız

B) Özbek

D) Türkmen

E) Azeri

C) Çağatay

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin lehçelerin-

C) Lehçe

den biridir?
A) Yakutça

Ağız: Aynı dil içinde ses, şekil,
söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim
bölgelerine veya sınıflara özgü
olan konuşma dilidir. Karadeniz
ağzı, Konya ağzı, Denizli ağzı,
Tokat ağzı gibi.

B) Kazak Türkçesi
C) Kırgız Türkçesi
D) Azeri Türkçesi

Ö

E) Türkmen Türkçesi

10. Her meslek grubunun kendine özgü oluşturduğu
bir dili vardır. Bu sözcüklerin anlamlarını sadece
o meslekten olanlar bilir. Daha doğrusu sözcüklere o anlamı meslek grupları kendileri vermişlerdir. Bunun nedeni daha kolay anlaşmaktır.
Doktorların, mühendislerin, hukukçuların kendilerine özgü sözcükler kullanmaları buna örnektir.

B) Millidir.

A) Şive

B) Jargon

D) Doğaldır.

D) Argo

E) Ağız

C) Canlıdır.

C) Lehçe

E) En çok değişen yanı özüdür.

C
2

D
3

E
4

A
5

B
6

C
7

C
8

D
9

B
10

A
11

C
12

A
13

E
14
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A) Özgündür.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden
hangisine aittir?

1

Argo: Kötü ve kaba söz veya söz
öbeklerine verilen isimdir. Günlük hayatta argo kullanmak pek
hoş karşılanmaz.

arasında sayılamaz?

A

HATIRLA

14. Aşağıdakilerden hangisi “kültür”ün özellikleri

Cevaplar

Jargon: Bir fikir veya meslek
etrafındaki insanların kendi
aralarında kullandıkları dildir.
Jargonu, o fikir veya meslekten
uzak olan kişiler anlamayabilir.

DİLİN İŞLEVLERİ
4.

TEST 7
Bir dilin bilgi vermek amacıyla kullanılmasıdır.
Burada amaç doğru nesnel bilgi aktarmaktır,
“Cep telefonuyla fazla konuşanların ileride beyin tümörüne yakalanma ihtimalleri yüksektir.”
cümlesinde olduğu gibi.

BİLGİ NOTU
ANAHTAR

Göndergesel İşlev: Dilin bilgi
verme işlevidir.

Bu parçada dilin hangi işlevinden söz edilmiştir?

Bu parçada dilin hangi işlevinden söz edilmiştir?

A) Heyecana bağlı işlev

A) Heyecana bağlı işlev

C) Dil ötesi işlev

B) Kanalı kontrol işlev

B) Kanalı kontrol işlev

D) Göndergesel işlev

C) Dil ötesi işlev

E) Sanatsal işlev

D) Göndergesel işlev

Göndergesel işlev daha çok kullanma kılavuzlarında, nesnel
anlatılarda, bilimsel bildirilerde, kısa not ve özetlerde karşımıza çıkar.

Tİ
R

1.

Bir ileti, kanalın iletiyi aktarmaya uygun olup
olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenir.
Törenlerde, uzun söylevlerde ve aile yakınları
arasındaki konuşmalarda sıkça kullanılır. “Söylediklerim anlaşıldı mı?” cümlesinde olduğu gibi.

E) Sanatsal işlev

ANAHTAR

“Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Ekler yapım ve
çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır.” cümlesinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Heyecana bağlı işlev
B) Kanalı kontrol işlev
C) Dil ötesi işlev
D) Göndergesel işlev

5.

İletinin bir çeşit çağrı görevi gördüğü bu işlevde amaç, alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği yaratmaktır. Propaganda amaçlı siyasi
söylevler, reklam metinleri, genelgeler, el ilanları genellikle dilin bu işleviyle oluşturulur. “ Ayşe,
tabağı bana uzatır mısın?” cümlesinde olduğu
gibi.

EK

2.

Bu parçada dilin hangi işlevinden söz edilmiştir?

E) Sanatsal işlev

A) Heyecana bağlı işlev

R
N

B) Kanalı kontrol işlev
C) Dil ötesi işlev
D) Göndergesel işlev

E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır,

Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,

Ö

3.

Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Sende tattım yemişlerin cümlesini.
				

Cahit Sıtkı Tarancı

6.

“Oğlum, insanları hiçbir zaman hor görme. Büyüklerin karşısında saygılı ol, ancak doğruları,
büyükleri üzse dahi söyle. Bunu söylerken de karşındakini incitmeden söyle. Çevreye ve insanlara karşı duyarlı ol. Onlara zarar verme, zarara
uğrayanlara yardımcı ol.”

Özel mektuplarda, öznel betimlemeler ve anlatılarda, lirik şiirlerde, eleştiri yazılarında dilin
heyecana bağlı işlevi kullanılır.
Ünlem cümlelerinin tamamında
dilin bu işlevi kullanılır.

ANAHTAR

Dilin Alıcıyı Harekete Geçirme
İşlevi: İleti alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki dilin, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanıldığının kanıtlarından biri olamaz?

Yukarıdaki parçada dil aşağıdaki işlevlerden
hangisiyle kullanılmıştır?

A) Cümlelerin emir kipinde kullanılması

A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
B) Kanalı kontrol işlev

C) İletişimi devam ettirme olgusunun ağır basması

C) Dil ötesi işlev

D) Yapılması gerekenlerin söylenmesi

D) Göndergesel işlev

E) Alıcıda davranış değişikliği yapmayı amaçlaması

E) Sanatsal işlev

Dilin Heyecana Bağlı İşlevi: Bir ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu
ve heyecanlarını dile getirme
amacıyla oluşturulmuşsa dil
heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır.

B) Öğüt vermesi

HATIRLA

Emir, rica, istek cümlelerinde
dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır. Propaganda
amaçlı siyasî söylevler, reklâm
metinleri, genelgeler, el ilanları
genellikle dilin bu işleviyle oluşturulur.
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ANAHTAR

7.

10. Kitap en iyi arkadaş

Kahramanlık, cesaret konulu şiirlerde dil,
“dil ötesi işlevi”yle kullanılır.

Dilin Kanalı Kontrol İşlevi: Bir
ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek
amacıyla düzenlenmiştir. Daha
çok soru cümlelerinde karşımıza çıkar.

D

1. çıkış

Ne anlatsa en sonunda

Y

Dilin “göndergesel
işlev”de kullanıldığı
cümleler bilgi verir.
D

Bana neyi sorsam söyler.
Çalış, iyi, doğru ol der

Soru cümlelerinde karşımıza çıkan işlev “kanalı kontrol işlevi”dir.

Y

D

2. çıkış

3. çıkış

                               Fazıl Hüsnü Dağlarca
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Göndergesel işlev
B) Heyecana bağlı işlev

Y

C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

4. çıkış

D) Şiirsel işlev

Bu etkinlikte kutu içindeki cümleler doğru-yanlış
olarak değerlendirilmelidir. Yapılan hatasız değerlendirmeler +5 puanken hatalı değerlendirmeler -1 puandır.

Dilin kanalı kontrol işlevi törenlerde, uzun söylevlerde, aile
yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda kullanılır.

E) Kanalı kontrol işlevi

Tİ
R

BİLGİ NOTU

Buna göre çıkışların puanları aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
1. çıkış

ANAHTAR

A)

4. çıkış

+10

+4

+4

+5

B)

+5

+10

–4

–10

C)

+4

+5

–4

–6

+10

+4

–6

+4

+10

+4

+4

–6

D)

E)

8.

3. çıkış

11. Aşağıdakilerden hangisinde dil farklı işlevde

EK

Dilin Dil Ötesi (Üst Dil) İşlevi:
Bir ileti dille ilgili bilgi vermek
üzere düzenlenmişse o iletide
dil, dil ötesi işlevde kullanılmıştır. Dili açıklamak, dille ilgili bilgi vermek için düzenlenir.

2. çıkış

A) İzmir’e en yakın il Manisa’dır.
B) Turunçgillerde C vitamini bulunur.
C) Kitap üç bölümden oluşmaktadır.
D) Çocuklar, beni duyuyor musunuz?
E) Okulda üç öğrenci tıp, beş öğrenci hukuk fakültesini kazandı.

R
N

Fuzuli’nin Şikayetname’si edebiyatımızın ilk edebi ve eleştirel mektubudur. Fuzuli kendisine verilmesi gereken emekli maaşının memurlar
tarafından geciktirilmesi üzerine devrin ileri gelenlerine bu mektubu yazar. Yazar devrindeki
toplumsal çürümeyi de ortaya koyar.

kullanılmıştır?

Dille ilgili bilimsel metinlerde ve
öğretme amaçlı konuşmalarda
karşımıza çıkan işlev dil ötesi
işlevdir.

Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Göndergesel işlev

B) Heyecana bağlı işlev

C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Şiirsel işlev

Ö

E) Kanalı kontrol işlevi

9.

biri değildir?

Göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve davranışını belirtir.Bu işlevde çoğunlukla duygular,
heyecanlar, korkular, sevinç ve üzüntüler dile getirilir. “Eyvah, deprem oluyor!” cümlesinde olduğu gibi

A) Göndericinin iletiyle ilgili duygu ve heyecanlarını dile getirmek
B) Nesnel ve gözlemlenebilir iletiler sunmak
C) Alıcıda bir tepki oluşturarak alıcıyı harekete geçirmek

Bu parçada dilin hangi işlevinden söz edilmiştir?

HATIRLA

D) İnsanların yaşam standartlarını yükseltmeye
yardımcı olmak

A) Heyecana bağlı işlev

Dil şiirsel işlevde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisidir. Örneğin
bir şiirin amacı, şiirin kendisidir.
Şiir, farklı çağrışımlara açıktır.

B) Kanalı kontrol işlev

E) İnsana özgü durumların sanatsal gerçekliğe dönüştürülmesinde bir araç olarak kullanmak

C) Dil ötesi işlev
D) Göndergesel işlev
E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

C
2

1

E
3

B
4

E
5

C
6

E
7

A
8

A
9

D
10

D
11

D
12
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12. Aşağıdakilerden hangisi “dil”in işlevlerinden

D

Dilin Şiirsel (Sanatsal) İşlevi:
Bir iletinin iletisi kendisinde ise
dil şiirsel işlevde kullanılmıştır.
Edebî metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.

Cevaplar

ANAHTAR

NASIL YAZILIR?
5.

TEST 8

2.

Nitelikli bir yazıda biçim ve içerik yönünden
bazı özellikler aranır. Aşağıdakilerden hangisi
nitelikli bir yazının özelliklerinden biri olamaz?
A) Açıklık

B) Yalınlık

D) Duruluk

E) Kuralcılık

Bu etkinlik aşağıdaki yazma türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

C) Özgünlük

A) Yaratıcı

B) Eleştirel

D) Kontrollü

E) Serbest

II. Bu da duruma göre bir yılı bulan bir süreç.

6.

D) IV

Yazma eğitimini geliştirmek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılamaz?

EK

Yukarıda verilen numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur?
C) III

C) Güdümlü

A) Tasvir ve portreler yazmak

B) Yaşadığı, gördüğü olayları anlatmak
C) Resim ve fotoğraflara bakarak gördüklerini
yazmak

E) V

D) Mektup çalışması yapmak

R
N

E) Kütüphanelere gezi düzenlemek

3.

“Bir başkasının da senin kadar iyi söyleyebileceğini söyleme; senin kadar iyi yazabileceğini
yazma.” diyen Andre Gide, “yazma” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
B) Kalıcılık

C) Özgünlük

Ö

A) Yalınlık

D) Duruluk

4.

E) Akıcılık

Aşağıdakilerden hangisi yazma becerisini geliştirmede kullanılabilecek yöntemlerden biri
değildir?
A) Not alma
B) Özet çıkarma
C) Boşluk doldurma
D) Sözcük havuzundan sözcük seçme
E) El yazısı bir metni aynen bilgisayara aktarma

Yazma süreci,

ANAHTAR

V. En çok zevk aldığım kısım da budur aslında.

B) II

İnsanların çoğu kendini yazarak
ifade etmek ister. Bu, insanların doğasına da uygun bir davranıştır.

Hazırlık
Planlama
Taslak metin oluşturma
Taslak metni geliştirme ve
düzeltme
• Yazılan metni paylaşma
gibi aşamalardan oluşur.

III. Benim yazma sürecim uzun bir ön çalışmayla başlıyor.

A) I

ANAHTAR

•
•
•
•

I. Yazacağım romanla ilgili bilgi toplamak, hayal kurmak, planlar yapmak, farklı olay örgüleri düşünmek, karakterler hakkında notlar
almak...

IV. Ardından tüm bu hazırlıkların tamamlandığına kani olup yola çıkarım.

BİLGİ NOTU

Tİ
R

1.

Öğretmen “kalem” sözcüğünü tahtaya yazarak
öğrencilerden bu sözcüğün çağrıştırdığı sözcükleri yazmalarını ve bunlarla bir metin oluşturmalarını ister. Öğrenciler bu sözcükten hareketle bir
metin oluştururlar.

7.

Bir yazar hem bir grubun üyesi hem de bütün bir
sanatçı olamaz. Yaptığıyla yetinmemelidir. Her
zaman daha iyisi yapılabilir, diye düşünmelidir.
Daima yapabileceğinden daha iyisini kurmalı,
daha yükseğe nişan almalıdır.

Yazmanın hazırlık aşamasında,
• Konu, tema, ana fikir, amaç
ve hedef kitle belirleme
• Araştırma yapma
• Kaynaklara ulaşma
• Genel Ağ’ı kullanma
• Özet çıkarma
• Not alma
gibi işler yapılır.

John Steinbeck’in 1963 yılında,
yazarlığa başlayanlar için kaleme aldığı yazının girişi:
“Birçok mükemmel hikaye yazdım, ama şansımı deneyip yazmanın dışında onların nasıl
yazıldığını hâlâ bilmiyorum”

Bu parçada yazarın vurguladığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenilikçilik
B) Okuma zenginliği
C) Taklitçilik
D) Kendine has bir biçim oluşturma
E) Eski sözcüklerin yerine yenilerini kullanma
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NASIL YAZILIR?
8.

Kusursuz yazı yazmak yeteneğine sahip olmak
isteniyorsa güzel anlatımlı bir sanat eserini yalnız
okumakla yetinmeyip tekrar tekrar yazmak; hata
ve eksikleri yavaş yavaş düzeltmek ve böylece
eseri tamamlamak gerekir. Yazı yazmak da otomobil kullanmayı öğrenmek, ata binmek, yüzmek, kürek çekmek gibi bir şeydir, egzersizle
öğrenilir. İçten geldiği gibi yazmalı, yeni anlatım biçimleri denenmelidir.

Umberto Eco, 1977 yılında öğrencilerine akademik çalışmalarında rehberlik edecek “How
to Write a Thesis” (Tez Nasıl Yazılır) isimli ince bir kitap
yayımlamıştı. Kitap edebiyat
öğrencilerine akademik çalışmalarında yardım için hazırlansa da yazma sürecinin birçok
aşamalarına değiniyor.
Kitabın bir bölümünde ise Eco
öğrencilere yazma ile ilgili
tavsiyelerde bulunuyor:
• “Siz Proust değilsiniz. Uzun
cümleler kurmayın. Eğer
aklınıza gelirse onları yazın
ve sonra bölün.”
• “Cummings değilsiniz.
Cummings Amerikan avangart şairdi ve bir avangart
şair olarak yapması gerekenleri yapardı. Ancak siz
avangart şair değilsiniz. Tezinizin konusu avangart şiirler olsa bile.”

Bazıları da çok yazar, hepsi amaçsız, faydasızdır.
Bir konuyu yazmaya başlamadan önce insanın
kendine niçin, kime, ne yazıyorum diye sorması gerekir. Bu sorulara cevap aramak yazarın
hem kendine hem de okuruna karşı saygısının
bir göstergesidir.
Yukarıdaki paragrafta “yazmak”la ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada yazmakla ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazmanın önce amacı belirlenmelidir.
B) Yazmak için güzel konu seçilmelidir.

A) Yazmanın ancak yetenekle olabileceği

C) Yazmak ancak güzel bir üslupla kalıcı olur.

B) Yazmanın devamlı çalışmakla kazanılabileceği

Tİ
R

D) Yazmak için kültürlü olmak gerekir.
E) Yazı yazmak ancak yetenekle olur.

C) Yazmanın insanı mutlu edeceği

D) Yazmanın insanı sosyalleştireceği

R
N

EK

E) Yazmanın dili geliştireceği

Gençken yazdıklarına daha bir güvenir, onları önemser şair, ayıklamak değil çoğaltmak ister dizelerini “Biraz daha yazmalıyım...Daha,
daha...” diye düşünür. Sanır ki ne kadar çok yazarsa o ağırlıkta kanıtlayacaktır kendini. Oysa
yaşlandıkça yazdıklarını daha fazla irdeleyip onlar üzerinde daha çok düşünür.

11. Bir çorba pişirirken bile her türlü sebzeyi bir ten-

A) Yazar, olgunlaştıkça daha seçici davranır.

Bu parçada yazmakla ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

Ö

Bu parçada yazmakla ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

cereye doldurup, pişirmeyiniz. Yazarken de aynı
yöntemi kullanınız. Ele alacağınız ve anlatacağınız konuyu satır satır düzene sokunuz. En önemlisi konunun ana hatlarını belirlemenizdir, sonra
da yan hatları. Her şey yerli yerine gelinceye kadar toplayınız, diziniz ve iç içe yerleştiriniz. Roman, film, tiyatro, radyo yayınları için de bu kural
geçerlidir.

A) Yazmanın planlanması

C) Yazar, geçmişle geleceği buluşturmalıdır.

B) Yazma ve üslup

D) Gençlik döneminde yazılan şiirler niteliksizdir.

C) Yazmada konu seçimi
D) Yazmada konunun sınırlandırılması

E) Şairlerin okurları yaşlarına göre değişmektedir.

E) Dil ve anlatıma dikkat edilmesi

D
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C
3

E
4

C
5

E
6

A
7

B
8

A
9

A
10

A
11
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B) Yazar, her zaman gerçekçi davranamaz.

E

9.

1

Sadık Yemni’den yazmakla ilgili bazı tavsiyeler:
1. Çok okuyun
2. Televizyon izlemeden duramayan, nomofob (cep telefonu tutkunu) olanlar ve
internet bağlantısız geçen
anlara tahammül edemeyenler yazı işinde irtifa kazanamaz.
3. Yalnızlık için karakterin öğretmenidir denir. Yalnız olmak yazmak için şarttır.
4. Samimi ve gönülden olmak
çok önemlidir.
5. Karakterlerin bizlerden alıntı olduğu unutulmamalıdır.
6. Doğallık ve hissiyatların
inandırıcılığı çok önemlidir.
7. Yazdığınız metinlerin akıcılığı çok önemlidir.
8. Ayrıntı yeterli miktarda kullanmalı ve aşırısından sakınmalıdır.
9. Ne yazarsanız yazın iyi bir
hikâyeniz olmalı.

10. Bazı kimseler çok konuşur, hiçbir şey söylemez.

Cevaplar

BİLGİ NOTU

ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
2.

TEST 9

BİLGİ NOTU
HATIRLA

Anlatımın ilkeleri şunlardır:
123456-

Özgünlük (Farklılık-Yenilik)
Özlülük-Yoğunluk-Derinlik
Duruluk
Açıklık (Tek Anlamlılık)
Sadelik (Yalınlık)
Doğallık (İçtenlik – Samimilik)
7- Akıcılık (Sürükleyicilik)
8- Tutarlılık

EK

Tİ
R

Eski Doğu dünyasının kültür dillerine çevrilmiş
olan bu yapıt, bulunduğu andan bu yana, Avrupa bilginleri arasında büyük bir ilgi uyandırmış;
Almanca, İngilizce ve Fransızca’ya çevrilmiştir. Bu
üç dilde çeşitli çevirileri bulunan yapıtı, ülkemizin
yazın kültürü bakımından yararlı bulduğumdan,
ben de Türkçeye çevirdim. Dr. Albert Schott’un
da birçok yerde yanıldığını sezdiğimden, çeviriyi
bitirdikten sonra, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
profesörlerinden üstat Landsberger’e göstermeyi uygun buldum. Özellikle Sümerce, Babilce ve
Asurcadaki bilgisi ve yetkesi dünyaca bilinen sayın üstattan yapıtı özgün metinle karşılaştırarak
düzeltmesini rica ettiğimde, hiç duraksamadan
hemen işe başlamamızı söyledi. Yapıtın elden
geldiğince doğru ve asıl metne bağlı bir çevirisini yapabilmek amacıyla üstat elinden geleni esirgemedi. Dahası, yapıtı Schott’un çevirisini
temel alarak özgün metinden yeni baştan çevirdi. Değerli zamanını esirgemeyen üstat, yapılan çeviride destansı anlatıma bağlı kalmamı,
bana hep salık verdi. Ben de onun söylediklerine uyarak yapıtın anlatımını elimden geldiğince değiştirmemeye çalıştım. Onun için okurlar
oldukça ilkel bir anlatımla karşılaşacaklardır. Üç
bin yıldan uzun bir süre önce yazıya geçirilen
bir yapıtın anlatımının bugünkü anlatımdan ayrı
olacağını, çeviride doğallıkla daha ilkel bir anlatım kullanılması gerektiğini, okurlar da elbette
anlayacaklardır.

Metni okuyan herkesin aynı anlamı çıkarması açıklıktır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisine başvurulmamıştır?
A) Tanımlama yapılmıştır.

B) Öyküleme tekniği kullanılmıştır.
C) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

R
N

D) Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır.

HATIRLA

Özlülük, az sözcükle çok ve derin bir kavramı anlatma sanatıdır.

E) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisine başvurulmamıştır?
A) Destansı anlatıma yer verilmiştir.

B) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
D) Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.

E) Öyküleme tekniğinden yararlanılmıştır.

Ö

1.

Gılgamış destanı, Sümerlerin ulusal destanıdır.
Destanın bu nitelemeye hak kazanmasının nedeni, ulusun her bireyine seslenmesinden; destan kahramanının, halkın erkeklik ülküsünü en
özlü biçimde canlandırmasından ve insan yaşamı sorununun destanda büyük bir yer tutmasından ileri gelmektedir. Babilliler bu destanla
Yunanlıların ulusal destanları İlyada’yı oluşturmasından çok önce, eski kavimlerde görülmeyen bir yapıt yaratmışlardır. Mısırlılar da Etiler de
Gılgamış ayarında bir destan yaratamamışlardır. İsrailoğulları’nın dünya tarihinde bıraktıkları
etkiye karşın, büyük öykülerinde, bu destanlarda görülen görkem ve deyiş yoktur. Ön Asya’da
Babillilerden başka destan tekniğini geliştiren
biricik kavim Fenikelilerdir. Fakat bunların destanları da yüksek bir sanat yapıtı izlenimi vermediği gibi, Babillilerin destanlarındaki derinlik ve
güzellikten de yoksundur. Babillilerin bu farklı sanat gücünü gösterebilmeleri, kendilerine miras
kalan düşünceyi verimli bir biçimde kullanabilmiş olmalarındandır. Sümer düşlemi, görkemli
mitolojik biçimler yaratmıştı. Bunlar, zengin düşlemlerini işletip gerçekleştirerek büyük destan
biçimini yaratmışlardı.

3.

Anlatımda gereksiz sözcüğün
kullanılmaması duruluktur.

Anlatım ilkeleri ile ilgili aşağıdaki tanımlardan
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Duruluk, gereksiz sözcük kullanılmamasıdır.
B) Yalınlık, anlatımı süsten arındırmaktır.
C) Açıklık, okuyanın metni çabucak kavramasıdır.

Anlatımın her türlü süsten arındırılması yalınlıktır.

D) Akıcılık, anlatımın hiçbir engele takılmamasıdır.
E) Özlülük, az sözle çok şey anlatmaktır.
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ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
BİLGİ NOTU
ANAHTAR

4.

7.

4. yy başlarında Niepce (1765 – 1833) tarafından
gerçekleştirilen ilk doğa fotoğrafının çekilmesiyle birlikte; insan varlığının sanata ilişkin yaratma
süreçlerinde yaklaşık MÖ 40.000 yıllarından itibaren resim uygulamalarında yakalamaya
çalıştığı doğa gerçekliğine ulaşılabilmiştir. Fotoğraf tekniğinin ortaya çıktığı yıllarda insanoğlu, resim uygulamalarında şartlanmışlıklardan
kaynaklanan doğa gerçekliği yerine, gördüğü
doğa gerçeğini resmetme çabasını sergiliyordu. Empresyonizm olarak adlandırılan bu üslupta, resim uygulamalarında nesnelere ilişkin
şartlanılmış bilgi yerine, doğrudan gözleme dayalı olarak elde edilen nesnel bilgi aktarılmaya
çalışılıyordu. Sanatçılar, empresyonizme gelene kadar resim uygulamalarında; doğaya ilişkin olarak biçim ve renk bilgisini şartlanmışlık
boyutuna taşıyarak, her zaman diliminde aynı
renk ve biçimi kullanmışlardır. Ancak empresyonist anlayışla bu yaklaşım değişerek doğaya
ilişkin nesnelerin, gerçekte böyle olmadığı ortaya çıkmıştır.

Tİ
R

Özgünlük, eserlerin kendine özgü nitelikler taşımasıdır.
Sanatçının, eserini oluştururken başkasına benzememesi,
taklitten uzak durması, orijinal
olması, yeni, farklı şeyler söylemesidir. Bu farklılık içerikte de
üslupta da söz konusu olabilir.

Matematik de diğer bilim dalları ve disiplinler
gibi kötü niyetli ellerde tehlikeli bir oyuncak haline getirilebilir. Düzenbaz falcıların sudan, kahve
telvesinden ya da fasulyeden gelecek öngörüleri oluşturmaları gibi, matematik de, din kitaplarından şifreler, Nostradamus manzumelerinden
kıyamet günü için tarih hesapları ortaya çıkartmakta kullanılabilir. Bir bıçağı ekmek kesmek
için kullanabileceğiniz gibi insan öldürmek
için de kullanabilirsiniz örneğinde olduğu gibi.
---------Yoksa bilimsel bakış açısıyla ele alındığında anlamlı sonuçlara ulaşmamızda faydası var mıdır, gibi soruları aklımızın bir köşesinde
tutmakta fayda var. Şimdilik bu tür şüphecilikleri
akıl süzgeçlerimize bırakmak ve konuyu ele almak en iyisi sanıyorum.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Anlatımın hiçbir engele takılmaması akıcılıktır.

A) “Altın Oran” kavramına bir kere daha dikkat
çekilmesi romanın iyi yönlerinden biriydi.

EK

B) Doğada rastlanan bir kavram mıdır, yoksa
öylesine ortaya atılmış, zorlama ve yapay bir
kavram mıdır?

HATIRLA

C) Altın Oran kavramı bu tür istismarlarda da
kullanılabilecek bir konu mudur?

Anlatım biçimleri şunlardır:
1. Betimleyici anlatım
2. Öyküleyici anlatım
3. Tartışmacı anlatım
4. Açıklayıcı anlatım

D) Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi
nedir?

A) Sözcükler daha çok mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılmışlardır.
B) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
D) Bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.
E) Kurallı cümleler kullanılmıştır.

R
N

E) Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır?

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

5.

Varlıkların belirleyici, ayırıcı
özellikleriyle anlatılmasına betimleme denir.

Yazarın ödevi, bir kenara bırakılmış ve ölümlü
olan her şeyi sonsuz hayata götürmek, rastlantıyı yasaya uygun bir gerçek haline getirmektir.

Ö

Bu parçada yazmakla ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

6.
Belirli bir yere ve zamana bağlı
olarak, kahramanların hareketiyle ortaya çıkan bir olayın anlatımına öyküleme denir.
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A) Özgünlük

B) Yalınlık

D) Yoğunluk

E) Etkileyicilik

C) Kalıcılık

“Konuya ansızın gir! Süslü, güzel söylemek merakına kapılma! Hiçbir zaman özür dileme.”
Yukarıdaki sözde nitelikli sanat eserinin hangi
özelliği vurgulanmaktadır?
A) Özgünlük

B) Yalınlık

D) Özlülük

E) Etkileyicilik

C) Kalıcılık

8.

“----” sözcüklere yüklenen farklı anlam ve çağrışımlarla sağlanır. Kısaca az sözle derin anlamlar
anlatmak şeklinde tanımlanabilir.
Yukarıdaki cümlede bırakılmış boşluğa aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi getirilmelidir?
A) Özgünlük

B) Özlülük

D) Yalınlık

E) Duruluk

C) Akıcılık

ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ

(Akgün Akova)

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisine başvurulmamıştır?

A) Öyküleme anlatım tekniği kullanılmıştır.
B) Betimlemeye başvurulmuştur.
C) Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır.
D) Benzetmeden yararlanılmıştır.
E) Olay oluş sırasına göre anlatılmıştır.

Okura bir şey öğretmeyi amaçlayan yazılarda kullanılan
anlatım tekniği, açıklayıcı anlatımdır.

Bir düşüncenin savunulup başka bir düşüncenin yanlışlığının
kanıtlanmaya çalışıldığı yazılarda tartışmacı anlatım kullanılır.

Tİ
R

se de, anonim masalın yazılı hale getirilmesi
veya bir yazarın sanatsal üretimi de söz konusu olabilmektedir. İlk Türk masal kitabı George
Jacob’un 1898’de yayımladığı 14 hikâyeden oluşan ve yazıya geçirilen Billur Köşk masalıdır. Tahir Alangu’ya göre, İstanbul kütüphanelerindeki
tarihsiz Billur Köşk’lerin en eskisi 1876 yılına kadar
görülebilmektedir. Eserin dili biraz sadeleştirilip
1961 yılında Alangu tarafından yayımlanmıştır.
Masal konusunda çalışan bir diğer önemli isim
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’dır. Zaman Zaman
İçinde, adlı eseri ilk Türkçe masal kitabı özelliği taşımaktadır. Az Gittik Uz Gittik, adlı kitabı ise;
Boratav’ın yayımlanan son masal kitabıdır.

Bu parçada söylenenlerden aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak çıkarılamaz?
A) Masal bir sözlü anlatım türüdür.

B) İlk Türk masal kitabı Billur Köşk’tür.

C) Tahir Alangu Billur Köşk kitabını sadeleştirmiştir.
D) Az Gittik Uz Gittik yayımlanan son masal kitabıdır.

E) Prof. Dr. Pertev Naili Boratav masal alanında
çalışmaktadır.
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BİLGİ NOTU

10. Masallar sözlü anlatım türü olarak kabul edil-

EK

Yüzünün ışığı yüreğimin yüzünü yalayıp geçtikten aylar sonra, başka bir olaya tanık oldum. Lokantanın birinde yemek yerken yakınımda bir
şey patladı. Patlamanın olduğu yere baktığımda yerdeki balon parçalarını gördüm. Hemen
oracıkta, bir çocuk arabasında garip hareketler
yapan küçük bir kız vardı. Üç dört yaşlarındaydı.
Renkli giysiler içindeydi ve belini çevreleyen bir
kayışla arabaya bağlanmıştı. Başını sağa sola
sallıyor, ayakları ve elleriyle de hızlı ve düzensiz
hareketler yapıyordu. Çocuğun kör olduğunu
fark ettiğimde dünyam sallandı. Annesiyle babası yanına çökmüşler, güven verici sözler söyleyerek yatıştırmaya çalışıyorlardı onu. Elinde
patlayan balonun yarattığı müthiş paniği ağzından dökülen anlamsız sözcükler açığa vuruyordu. Ailesinin bütün çabasına rağmen, korkusu
giderek arttı ve sesi ağlamaya dönüştü. İşte, o
zayıf, uzun boylu adam tam o sırada çocuğun
yanında belirdi. Herkes çocuğun yaşadığı korkudan öylesine etkilenmişti ki adamın oturduğu
masadan sessizce kalkıp çocuğa doğru yürüdüğünü görmemişti. Adam, elindeki tahta kutuyu
açtı ve içinden bir keman çıkarıp çalmaya başladı. O çalmaya başlayınca, karlı bir dağa çarpan tek motorlu uçağa döndüm. Çünkü çaldığı
ezgi, o mayıs gecesinde, gökyüzünden üzerime
dağılan sesin aynısıydı. Sanki çalkalanan bir denizin üzerine bulutlar dökülüyor, döne döne düşerken boşlukta bu sesi çıkarıyorlardı. Kemancı,
o ezgiyi çalmaya başladıktan kısa bir zaman
sonra, küçük kızın yüzü yumuşamaya, ağlaması kesilmeye başladı. Sonra, gözleri yavaşça kapandı ve uykuya daldı. O uyuyunca kemancı,
ezgiyi bitirdi ve kemanını yeniden kutusuna yerleştirdi. Kalktığı masaya geri dönerken anneyle
baba yaşlı gözlerle ellerine sarıldılar. Onları yerden kaldırdı ve masasına doğru ilerlemek yerine kapıya doğru yürüdü. Biz onun düşüncesini
neden değiştirdiğini anlayamadan çıkıp gitti.
Benimle birlikte lokantada bulunan herkes, yaşadığımız olay karşısında konuşamaz duruma
gelmişti.

Ö

9.

ANAHTAR

Anlatımda, belirlenen konuda
ileri sürülen düşüncenin etkisi artırmak için kullanılan tekniklere “düşünceyi geliştirme
yolu” denir.

11. (I) Göçmen kuşların yollarını nasıl bulduğu,
eskiden beri üzerinde düşünülen bir konu.
(II) Almanya’nın Frankfurt-Main Üniversitesinden
Wolfgang Wiltschko ve arkadaşları bu konu üzerinde çalışıyorlar. (III) Kuşların iki tane iç pusulaları var; biri yıldızları temel alıyor, diğeri ise,
dünyanın manyetik alanını temel alan bir manyetik bir pusula. (IV) Kimse kuşların manyetik
alanı nasıl algıladığını bilmiyor ama manyetik
bilgiler kuşların göçünde çok önemli bir yer tutuyor. (V) Bazen iki pusulanın çelişkiye düştüğü
de oluyor. (VI) Manyetik Kuzey Kutbu sabit olmadığından, bazı durumlarda coğrafik Kuzey Kutbu
kuşlara güneye gitmelerini gösterirken, manyetik Kuzey Kutbu tam zıt yönde hareket etmelerini söylüyor.

HATIRLA

Düşünceyi geliştirme yolları
şunlardır:
Karşılaştırma
Benzetme
Tanık gösterme
Örnekleme
Sayısal verilerden yararlanma
• Tanımlama
•
•
•
•
•

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II

B) III

C) VI

D) V

E) VI
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ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
BİLGİ NOTU
ANAHTAR

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştır-

14. Bu sınıf derslerde kuzu gibi sessizdi. Ama sınavlar

ma” yapılmamıştır?

Karşılaştırma: İki varlık veya
kavram arasındaki benzerlik ya
da farklılıkların ortaya konmasıdır.

B) Köyün en güzel bahçesini büyükannem yapar, enfes ürünler yetiştirirdi.

başladı mı sabahlara kadar çalışan ve okulun
en yüksek notlarını alan çocuklar da bu sınıftaydı. Ders anlarında dut yemiş bülbül gibi susan
bu çocuklara sınavlarda ne olduğunu anlamak pek de mümkün olmuyordu biz öğretmenleri için.

C) Merve gezmeyi dolaşmayı, Irmak kitap okumayı çok sever.

Bu parçada kullanılan en belirgin düşünceyi
geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

D) Divan şairlerinin dili, halk şairlerinin dilinden
daha ağırdır.

A) Tanımlama

E) Temiz bir dünya istiyorsan plastikten uzak
durmalısın.

C) Tanık gösterme

A) Televizyon dizileri de en az sinema filmleri kadar etkilidir.

EK

E) Karşılaştırma

HATIRLA

Tanık Gösterme:

R
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“Alıntı yapma” olarak da bilinen
bu düşünceyi geliştirme yolunda, başkalarının sözlerinden,
görüşlerinden yararlanılır.

D) Benzetme

Tİ
R

Aralarında çeşitli benzerlikler bulunan kavram veya varlıklardan, benzerlik açısından
zayıf (güçsüz) olanın güçlü olana benzetilerek anlatılmasına
“benzetme” adı verilir.

B) Örnekleme

13. Kahve... Tüm dünyanın en sevdiği içecek sanki.

15. İnsanın temel fizyolojik gereksinimleri ve öğrenil-

Kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının “coffea” cinsinden tropik çalı türlerine, bu türlerin
tohumlarına ve tohumlarından hazırlanan içeceğe “kahve” adı verilir. Aslında kahve, bir ağacın meyvesinin çekirdeğidir.

miş gereksinimleri vardır. Öğrenilmiş gereksinimlerden en önemlisi başarı gereksinimidir. Başarı,
kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünüdür.
Başarı, toplumdan topluma ya da zamana bağlı olarak değişse de toplum ve birey açısından
her daim önemli bir gereksinim olmuştur. Mümin
Sekman’ın dediği gibi “Baş olmak için, arı gibi
çalışmak gerekir.” Ancak başarının çok fazla vurgulanması bireysel ve toplumsal açıdan istenmeyen bazı sonuçlar doğurabilmektedir. Bunlar;
normsuzluk, yetkecilik, yabancılaşma ya da suç
işleme, intihar ve psikiyatrik bozukluklardır.

Ö

Bu parçada kullanılan en belirgin düşünceyi
geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanımlama
B) Karşılaştırma
C) Tanık gösterme
D) Örnekleme
E) Alıntı yapma

Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?
A) Tanımlama
B) Tanık gösterme
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Benzetme
E) Karşılaştırma
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ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
18. Ne roman bir toplumbilim kitabı ne de şiir bir

çelerini merak eden biri, ilk bilgisayarın abaküs
olduğunu bilir. Ayrıca günümüzdeki bilgisayarların Allen Turing’in çalışmalarını temel alarak yapıldığını da bir yerlerde, bir şekilde duymuştur.
Ancak Turing kadar ünlü olmayan fakat çalışmaları günümüze ışık tutan bir isim daha var: Charles Babbage! Bazıları bu ismi hiç duymamış olsa
da bilgisayar veya matematik mühendisleri bu
isme aşinadırlar. Çünkü ilk mekanik bilgisayarı
Babbage yapmıştır. Ayrıca programlanabilir ilk
bilgisayarın tasarımcısı da odur. Ne yazık ki tasarladığı icadı yapamadan vefat etmiştir.

doğrular topluluğudur. Bir sanat eserini birtakım bilgiler, doğrular olarak kabul etmek, sadece sanatı, varlığını özünü görmemektir. Balzac’ı
yaşadığı devrin toplum olaylarını öğrenmek için
okuduğunu kim ileri sürebilir? Böyle olsaydı bu
olayları anlatan sayfalar birer tarih belgesi sayılmaz mıydı? Romanı tarihle bir tutmak sadece
yaratışın ne demek olduğunu bilmemektir. Bir
romanın birkaç defa okunması, bir şiirin okunduktan sonra tekrar edilmesi, ezberlenmesi de
romanın veya şiirin herhangi bir mesele hakkında bilgi edinmek için okunmadığını gösterir.

Bu parçada ağır basan düşünceyi geliştirme
yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirmeyi yollarından hangisinin kullanımı ağır basmaktadır?

BİLGİ NOTU
ANAHTAR

Bir konu hakkında ileri sürülen
düşüncenin somutlaştırılması için kullanılan yöntemlerden biri de “örnekleme”dir. Bu
düşünceyi geliştirme yolunda
“mesela, örneğin” gibi sözcükler kullanılabilir.

Tİ
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16. Bilgisayarlara aşina olan, onlarla ilgilenen, tarih-

A) Tanımlama

A) Karşılaştırma

B) Karşılaştırma

B) Tanık gösterme

C) Benzetme

Bir varlık ya da kavramı belirgin özellikleriyle tanıtmaya “tanımlama” denir. Bu düşünceyi
geliştirme yolunda varlık veya
kavramla ilgili “kimdir, nedir”
soruları sorulur.

C) Tanımlama

D) Alıntı yapma

D) Sayısal verilerden yararlanma

E) Sayısal verilerden yararlanma

EK

E) Benzetme

R
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HATIRLA

17. Aşağıdakilerden hangisinde verilen tanımla

19. Duygu, düşünce ve istekler dil aracılığı ile akta-

parantez içindeki düşünceyi geliştirme yolu
birbiriyle uyuşmamaktadır?

rılır. Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan hiç şüphesiz ki dildir. Dil; milli
bilinci besleyen, bir millete ait olma hazzını veren ve bireylerini birbirlerine yaklaştırarak onlar
arasında birlik yaratan temel unsurdur. Kısacası
milletin varlığı, dil ile mümkündür.

A) Aralarında çeşitli benzerlikler bulunan kavram veya varlıklardan, benzerlik açısından
zayıf (güçsüz) olanın güçlü olana benzetilerek anlatılmasına denir. (Benzetme)

Bir metinde inandırıcılığı artırmak için bilimsel çalışmaların, araştırmaların, anketlerin
sonuçlarından yararlanmaya
“sayısal verilerden yararlanma” denir.

Ö

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme
yollarından hangisi kullanılmıştır?

B) Bu düşünceyi geliştirme yolunda, başkalarının sözlerinden, görüşlerinden yararlanılır.
(Tanık gösterme)

A) Örnekleme

C) Parçada “mesela, örneğin” gibi sözcüklerle bulunan, bir konu hakkında ileri sürülen
düşüncenin somutlaştırılması için kullanılan
yöntemlerden biridir. (Örnekleme)

B) Tanık gösterme
C) Tanımlama
D) Öyküleme
E) Karşılaştırma

D) Bir metinde inandırıcılığı artırmak için bilimsel çalışmaların, araştırmaların, anketlerin
sonuçlarından yararlanmaktır. (Sayısal verilerden yararlanma)
E) İki varlık veya kavram arasındaki benzerlik
ya da farklılıkların ortaya konmasıdır. (Tanımlama)

29

Cevaplar

1
A

2
B

3
C

4
C

5
C

6
B

7
A

8
B

9
C

10
D

11
B

12
E

13
A

14
D

15
C

16
B

17
E

18
A

19
C

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

Dil ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

5.

A) Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır.
B) Dil, milletin bütününe ait, gizli anlaşmalar sistemidir.
C) İnsanlar dile istedikleri gibi biçim vermekte özgürdür.
D) Her toplumun kendi değer yargılarına
göre şekillenen canlı bir varlıktır.

Estetik bir doyum amacıyla, duygu, düşünce ve hayalleri güzel ve etkili bir
biçimde ifade eden dilin günlük kullanımından farklı yanlarını da ortaya çıkaran ve dili sanatsal bir şekle dönüştüren
kurmaca biçimine ne denir?
A) Tarih

B) Müzik

C) Edebiyat

D) Kültür

8.

Edebiyat, sanatların sınıflandırılmasında aşağıdakilerin hangisiyle beraberdir?
A) Müzik

B) Opera

C) Dans

D) Resim

E) Heykel

E) Sosyoloji

2.

Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün
özellikleri arasında yer almaz?

6.

A) Toplumlar kültürü, tarihleri boyunca
üretmiş ve kuşaktan kuşağa aktarmışlardır.

E) Dil, en güçlü kültür taşıyıcısıdır.

I. Dil
II. Din
III. Gelenek
IV. Edebiyat

A) Yalnızlık korkusu

B) Kurtuluş Savaşı’nın üzerimizdeki etkileri
C) Anne sevgisi

D) Dostluğun önemi

E) Küresel ısınmanın ülkemize etkileri

D) Eserdeki kahramanların ruhsal durumlarının inandırıcı şekilde anlatılması, sanatçının karakter çizmesinde
önemlidir. ( Sosyoloji ilişkisi)
E) Cinayet romanlarında kurbanın bedeni ile ilgili çeşitli bilgiler verilebilir.
(Biyoloji ilişkisi)

10. Heykel maddeye şekil verir, tiyatro harekete biçim verir, edebiyat……………….. biçim verir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) bilime

B) Sese, söze

C) renklere

D) davranışa

A) I ve II

E) tarihe

B) II, III ve IV

D) I ve IV

Ö

C) III ve IV

I. Canlı olması
II. Tarihsel bir süreçte oluşması
III. Hiç değişmeden devam etmesi
IV. En önemli iletişim aracı olması
Yukarıdakilerin hangileri dilin özellikleri
arasında gösterilemez?
A) I ve II

C) Yalnız IV

E) II ve III
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Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın konusu olamaz?

Yukarıdakilerin hangileri kültürü oluşturan ögelerdendir?

E) I, II, III ve IV

4.

9.

C) Edebi eserlerde anlatılan olayların
geçtiği yer, mekan gerçeklikle ilişkili
olabilir. (Coğrafya ilişkisi)

R
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3.

B) Klasisizm akımına bağlı sanatçılar,
Descartes’in rasyonalizm düşüncesinden etkilenmişlerdir.( Felsefe ilişkisi)

EK

D) İnanışlar, düşünce biçimleri, gelenekler kültürün maddi ögelerini oluşturur.

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisinin anlatıldığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde parantez içinde verilen bilim dalı,
cümleyle uyuşmamaktadır?
A) Her edebi metnin meydana geldiği
tarihi bir dönem vardır ve metinlerde
bu döneme ait izler bulmak mümkündür. ( Tarih ilişkisi)

B) Kültür maddi ve manevi değerler bütünüdür.
C) Dil, din, tarih ve coğrafya kültürel farklılığımızın temel nedenleri arasındadır.

Tİ
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E) Sesli işaretler sistemi olan dil, sosyal
bir kurumdur.

B) Yalnız III

D) III ve IV

7.

Aşağıdakilerden hangisi bilim ve sanat
arasındaki farklardan biri değildir?
A) Bilim nesnel, sanat öznel özellik gösterir.
B) Sanatta estetik haz verme, bilimde
düşünce ön plandadır
C) Sanat hayata dair kişisel bir bakışı
yansıtırken bilim kanıt ve ispatla ilgilidir.
D) Sanatta fikirler; bilimde duygu ve hayaller ön plandadır.
E) Bilim doğruları araştırır; sanat güzelliği ve estetik zevki ortaya çıkarmayı
hedefler.

11. Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden biri değildir?
A) Sanatçının duygularını ve hayallerini
yansıtması
B) Estetik zevk ve güzelliği amaçlaması
C) Herkes tarafından farklı yorumlanması
D) Kesin yargılara varılması
E) Kurgusal olması

