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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ A
Herhangi bir konu veya olayın dil aracılığıyla
yazılı, sözlü veya basılı olarak ifadesinden
oluşan söz bütününe ne ad verilir?

1.

CümleA)
MetinB)
TamlamaC)
Sözcük D)
Paragraf E)

-------, Yeni Lisan olarak bilinen dilde sadeleşme
hareketi ile birlikte 1911’de başlar.
Türkçü/milliyetçi düşünceye dayanması, dilinin
yalın ve anlaşılır; konularının millî ve yerli oluşu
ile kendinden önceki mekteplerden ayrılır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

2.

Servet-i Fünûn A)
Fecr-i ÂtiB)
TanzimatC)
Millî Edebiyat D)
Ara DönemE)

I. Genellikle uzun yazılardan oluşur.
II. Makaleden üslup açısından ayrılır.
III. Çözümlemeler yapılır, örnekler verilir.
IV. Fıkralarda olduğu gibi kişisel görüşler dile

getirilir.

Sohbet türü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?

3.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
III ve IVE)

------- türünde, yazarın ideolojisinin, dünya
görüşünün ön plana çıktığı yazılarda kesinlikten
ziyade canlı, ilgi çekici, esprili olmaya özen
gösteren bir üslup söz konusudur. Yazar bir
sonuca varır fakat okuru ikna etme amacı
gütmez, sadece düşündürmeyi amaçlar. Bu tür
gazete ve dergi yazılarını, kısa hikâye
niteliğindeki, nükteli, mizah öğesi taşıyan ve
daha çok güldürmeyi amaçlayan yazılarla
karıştırmamak gerekir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

4.

DenemeA)
EleştiriB)
MakaleC)
SohbetD)
FıkraE)

Daha çok da din ulularının hayatlarını,
söylediklerini anlatan ------- kitapları, birer
biyografi özelliğine de sahiptirler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

5.

VefeyatnameA)
AhbarB)
portreC)
nekrolojiD)
TabakâtE)

-------, Türkiye dışına yaptığı seyahatlerine ait
gözlemlerini Tuna’dan Batı’ya; yurt içi gezilerine
ait intibalarını ise Yurttan Yazılar isimli  eserinde
bir araya getirmiş, gezi edebiyatına katkıda
bulunmuştur. 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

6.

Bedri Rahmi EyüboğluA)
Ahmet HaşimB)
Hikmet Feridun EsC)
İsmail Habip Sevük D)
Selahattin BatuE)
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A
 ------- geçmişte yaşanmış ve gözlemlenmiş
olayların sebep-sonuç bağlantısı içinde ve
kronolojik bir sıra izlenerek peş peşe anlatıldığı
yazı türüdür.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

7.

Anı A)
HikâyeB)
DenemeC)
FıkraD)
BiyografiE)

Aşağıdaki biyografik romanlar ile ilgili 
yapılan yazar-eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

8.

Mustafa İnan, Bir Bilim Adamının RomanıA)
Ayşe Kulin, - Adı: AylinB)
Atilla Şenkon - Bütün Düşler Nazlı'dırC)
Hıfzı Topuz - MeyyaleD)
Nermin Bezmen - Paris’te Son OsmanlılarE)

------- ile anı/ hatıra türü birbirine oldukça
yakındır. Fakat otobiyografide merkezde yazarın
kendisi vardır; bir nevi yazar kendi dünyasına
bakar, öznel bir yaklaşım söz konusudur.
Anı/hatırada ise çevredeki insanlar da ön plana
çıkar.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

9.

Biyografi A)
AnıB)
Otobiyografi C)
Bibliyografi D)
Monografi E)

Hoca  Gıyaseddin Nakkaş’ın 1422 yılında
yazılan, Hıtay Sefaretnamesi olarak da bilinen
ve Türk edebiyatında seyahatname türüne
örnek olabilecek ilk eser aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Kitab-ı BahriyeA)
Acâibü’l-LetâifB)
BaburnameC)
Menâzıru’l-AvâlimD)
Mir’atü’l-MemâlikE)

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında
ilhamını gezmek fikrinden alan gezi merkezli
eserlerden biridir?

11.

Kıssadan Hisse A)
Küçük Şeyler B)
Bir SerencamC)
Bir SürgünD)
Bize GöreE)

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası
dönemde yazılan portre yazı türüne uygun
eserlerden biri değildir?

12.

Silik FotoğraflarA)
Defterimde Kırk SuretB)
Mediha SultanC)
Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi DeğilD)
TanıdıklarımE)

Röportaj ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

13.

Konuya göre değişmeyen bir anlatım tarzı
vardır.

A)

Her yazar kendi üslubuna göre renkli bir
anlatım ve plan kullanır.

B)

Okuru yoran gereksiz betimlemelerden,
uzun cümlelerden kaçınılır.

C)

Daha çok kısa cümlelerden oluşan günlük
konuşma dili benimsenir. 

D)

Anlatım ve yansıtım olanakları öteki öğretici
boyutlu yazılara göre daha zengindir.

E)
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A
Aşağıdakilerden hangisi yöntem açısından
röportajlar içinde değerlendirilebilir?

14.

Siyasal A)
Belgesel B)
Edebî C)
Dizi D)
ÖyküselE)

Öykülemenin çok sınırlı kaldığı, anlatımda
yazarın çok az araya girdiği, ses alma
makinesinin kalemin yerini tuttuğu, bu
özelliğiyle yaşamdan canlı bir kesit özelliği
gösteren röportaj türü aşağıdakilerden
hangisidir?

15.

Tek röportajA)
Dizi röportajB)
Kurgusal röportajC)
Öyküsel röportajD)
Belgesel röportajE)

Dostluk, kardeşlik, sevgi belirten mektuplara
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

16.

ArızaA)
Gönül diliB)
UhuvvetnâmeC)
İnşaD)
ŞukkaE)

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatında
mektuba verilen isimlerden biridir?

17.

UhuvvetnâmeA)
ArızaB)
VarakpareC)
ŞukkaD)
Çile bohçasıE)

Diyarbakır, Paris, Burhaniye ve Ilıca’dan Ziya
Osman Saba’ya 1930-1946 yılları arasında
yazdığı mektuplar Cumhuriyet Dönemi’nin bu
türde yayımlanan en geniş kapsamlı kitapları
olarak nitelendirilebilir.

Yukarıda sözü edilen mektupların yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Cahit Sıtkı TarancıA)
Ziya GökalpB)
Orhan Veli KanıkC)
Yahya Kemal BeyatlıD)
Ahmet Hamdi TanpınarE)

Sunuş tarzına göre yazarın konuyu işlerken
kendini ön plana aldığı, “ben” eksenli
röportaj aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Dizi röportajA)
Belgesel röportajB)
Fransız röportajC)
Amerikan röportajD)
Alman röportajE)

Bir kişinin topluluk karşısında bir düşünce
ve inancı savunmak ve onu topluluğa
aşılamak amacıyla yaptığı etkili konuşmaya
ne ad verilir?

20.

AnıA)
MektupB)
SohbetC)
SöylevD)
GünlükE)
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A Grubu Cevap Anahtarı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D A E B D A E C B D C A B C C E A E D
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