
Türk hikâyecil iğinin önde . . . . . . . . yazarlarından . . . . . . . .
Abasıyanık, çağdaş hikâyecil iğe . . . . . . . . . . . . .katkı larla
Türk edebiyatında bir dönüm noktası sayı l ı r.

Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları
oldukları gibi fakat şi irsel ve usta bir di l le anlatan
Sait Faik, kökü kendinde olan bir yazar olarak ka-
bul edi l ir.

11 .. 22.. vvee 33.. ssoorruullaarrıı yyuukkaarrııddaa aallıınnttııllaann mmeettnnee ggöörree ççöö--

zzüünnüüzz.

11 .. BBuu mmeettii nnddee bbooşş bbıı rraakkıı ll aann yyeerrll eerree ssıı rraassıı yyll aa aaşşaağğ ıı --
ddaakkii ll eerrii nn hhaanngg ii ss ii nnddee vveerrii ll eenn ll eerr ggeettii rrii llmmeell ii dd ii rr??

A) giden - sayı lan - sunduğu
B) görülen - seçilen - verdiği
C) gelen - olan - yaptığı
D) olan - sanı lan - ettiği

22 .. YYuukkaarrıı ddaakkii mmeettii nnddee bbooşş bbıı rraakkıı ll aann yyeerrll eerree ssıı rraassıı ii ll ee
ggeettii rrii ll eenn kkeell iimmeell eerrii nn ttüü rrüü aaşşaağğ ıı ddaakkii ll eerrii nn hhaanngg ii ss ii nnddee
ddooğğrruu vveerrii llmmii şşttii rr??

A) Sıfat - fi i l , sı fat - fi i l , çekimli fi i l
B) Çekimli fi i l , sı fat- fi i l , isim - fi i l
C) İsim - fi i l , isim- fi i l , sı fat - fi i l
D) Sıfat - fi i l , sı fat - fi i l , sı fat - fi i l

33 .. YYuukkaarrıı ddaakkii mmeettii nnddee bbooşşll uukkll aarraa ggeell eenn ssöözzccüükkll eerr ddaa--
hh ii ll ttooppll aamm kkaaçç aaddeett ffii ii ll iimmssii vvaarrdd ıı rr??

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

Fii l imsiler sayesinde uzun cümleler kurabil iriz.
Fi i l imsilerle sıralı cümleleri birbirine bağlayabil iriz.

44 .. BBuu aaççıı kkll aammaayyaa ggöörree aaşşaağğ ıı ddaakkii ccüümmlleell eerr hhaanngg ii ssee--
ççeenneekkttee ffii ii ll iimmssii yyaarrdd ıımmıı ii ll ee tteekk bbii rr ccüümmllee hhaall ii nnee ggee--
ttii rrii llmmeemmii şşttii rr??

• Turgut Uyar, i lkokulu farklı şehirlerde okumuştur.
• Ortaöğrenimini askeri yatı l ı okulda bitirmiştir.
• 1 946 yı l ında mezun olmuştur.

A) İ lkokulu farklı şehirlerde okuyan Turgut Uyar,
ortaöğrenimini askeri yatı l ı okulda bitirip 1 946
yı l ında mezun olmuştur.

B) Turgut Uyar, i lkokulu farklı şehirlerde okuyup
ortaöğrenimini askeri yatı l ı okulda bitirerek
1 946 yı l ında mezun olmuştur.

C) Turgut Uyar, i lkokulu farklı şehirlerde okumuş,
ortaöğrenimini askeri yatı l ı okulda bitirmiş,
1 946 yı l ında mezun olmuştur.

D) 1 946 yı l ında mezun olan Turgut Uyar, i lkokulu
farklı şehirlerde okuyup ortaöğrenimi askeri
yatı l ı okulda bitirmiştir.

55. Bazı sözcükler sı fat - fi i l eki aldığı halde kalıplaşa-
rak bir varl ığın, kavramın ismi olurlar.

"Yakacak odun kalmadı . " cümlesindeki "yakacak"
sözcüğü, sı fat - fi i l iken "Bu kış yakacak almadık."
cümlesinde "yakacak" sözcüğü isimdir.

BBuu aaççıı kkll aammaayyaa ggöörree aaşşaağğ ıı ddaakkii ccüümmlleell eerrii nn hhaanngg ii --
ss ii nnddee ffii ii ll iimmssii eekkii aa ll dd ıı ğğ ıı hhaall ddee bbii rr vvaarrll ıı ğğ ıı nn ii ssmmii nn ii kkaarr--
şşıı ll aayyıı pp kkaall ıı ccıı ii ss iimm hhaall ii nnee ggeellmmii şş bbii rr ssöözzccüükk vvaarrdd ıı rr??

A) Yiyecek almadan gelmeyin sakın.
B) Duyduklarına inanmak istemeyeceksin.
C) Bir daha böyle sözler duymayacağım senden.
D) Seni diğerlerinden farklı sanmıştım.



66.. Sıfat - fi i l ler, fi i l lerden türeyen geçici sı fatlardır.

Örneğin, "Konuşan çocuğa baktı . " cümlesinde "ko-
nuşan" sıfat - fi i l i geçici bir özell ik ifade eder, biraz
sonra değişebil ir; "ağlayan veya gülen" çocuk ola-
bi l ir.

YYuukkaarrıı ddaakkii aaççıı kkll aammaayyaa ggöörree aaşşaağğ ıı ddaa ccüümmlleell eerrii nn
hhaanngg ii ss ii nnddee aall ttıı ççii zzii ll ii ssöözzccüükk ssıı ffaatt -- ffii ii ll dd ii rr?

A) Annem konuşkan, cana yakın bir insandı .
B) Unutkan insanlar için zencefi l çayı öneriyorlar.
C) Bundan başka saygı l ı , temiz ve çalışkan bir kız-

dı .
D) Rüzgarda savrulan saçları görüşünü engell iyor.

77.. Fi i l ler cümlenin yüklemidir ve yapı lan işi bi ldirirler.
İsim - fi i l ler ise cümlede isim olarak kullanı l ı rlar ve
herhangi bir fi i l in adını bi ldirirler.

"Çocuk otobüse bindi. " cümlesinde "bindi. " sözcü-
ğü çocuğun ne yaptığını anlatı r ve fi i ldir.

"Ata binmek yorucudur." cümlesinde "binmek"
sözcüğü ise isim - fi i ldir ve binme işinin adıdır.

YYuukkaarrıı ddaakkii aaççıı kkll aammaayyaa ggöörree aaşşaağğ ıı ddaakkii ccüümmlleell eerrii nn
hhaanngg ii ss ii nnddee aall ttıı ççii zzii ll ii ssöözzccüükk ii ss iimm -- ffii ii ll ddeeğğ ii ll dd ii rr..

A) Fideler için toprağı iyice oymak lazım.
B) Ağaç kütüklerini kesme işinden bıktım.
C) Adamı Ödemiş'ten aldım geldim.
D) Bana bakışı hiç iyiye işaret etmiyordu.

88.. Sıfatlar gibi sı fat- fi i l ler de cümle içerisinde ismi ni-
teler.

Sıfat - fi i l lerin nitelediği isim görevindeki sözcük
bazen cümlede söylenmeyebil ir. Bu durumda bu
sıfat - fi i le adlaşmış sıfat - fi i l denir.

"Yürüyen insanlara baktı . "
ssıı ffaatt--ffii ii l ii ss iimm

"Yürüyenlere baktı . "
aadd ll aaşşmmıı şş ssıı ffaatt --ffii ii ii l

YYuukkaarrıı ddaakkii öörrnneeğğee ggöörree aaşşaağğ ıı ddaa vveerrii ll eenn ccüümmlleell eerrii nn
hhaanngg ii ss ii nnddee aall ttıı ççii zzii ll ii ssöözzccüükk aadd ll aaşşmmıı şş ssıı ffaatt -- ffii ii ll dd ii rr??

A) Gelenlerin çoğu bu semti iyi bi lmiyor.
B) Geçmiş günahlarının affı için dua ediyor.
C) Deniz gören bir sokakta oynuyor tüm çocuklar.
D) Yı ldız gibi parlayan gözleri aklımdan çıkmıyor.

99.. Fi i l ler cümlelerin temel yargısını oluştururken
fi i l imsiler de cümlelerin yan yargı larını oluştururlar.

Bir cümlede ne kadar fi i l imsi varsa o cümlede o
kadar yan cümlecik vardır, diyebil iriz.

YYuukkaarrıı ddaakkii aaççıı kkll aammaayyaa ggöörree aaşşaağğ ıı ddaakkii ccüümmlleell eerrii nn
hhaanngg ii ss ii nnddee bbii rrddeenn ffaazzll aa yyaann ccüümmlleeccii kk vvaarrdd ıı rr??

A) Sonraları onları sevmekten korktum.
B) Her ayrıntıya bakmak, hepsini düşünmek ister.
C) Cumanın gelişi perşembeden bell i olur.
D) Hiçbirinin konuşmayışı içl i bir sessizl iğe sebep

oluyordu.

Cevap anahtarı için karekodu

okutabilirsin.

Fiilimsiler konu anlatımı için

karekodu okutabilirsin.




