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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Garipçiler, aşk gibi coşkun bir duygusallığa ve dolayısıyla 
bireysel bir ---- dayanan bir temayı dahi işleyişte poetikala-
rının gerektirdiği ---- içinde kalmışlar, onu nesnel gerçek-
liğin içinde kabul etmişler ve toplum hayatının bir parçası 
olarak değerlendirmişlerdir. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) duyuşa - sınırlar

B) kesime - uygulamalar

C) ilişkiye - kaygılar

D) hayranlığa - dikkatler

E) gözleme - olumsuzluklar

2. • görüş: bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varı-
lan yargı, fikir 

• yazmak: kaydetmek 

• sıcak: dostça olan, sevgi dolu 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görüş, yazmak, sıcak” 
sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kul-
lanılmıştır? 

A) Dil yakacak kadar sıcak olan kahvesini yudumlarken iş 
hayatındaki başarısızlıklarla ilgili görüşlerini açıklıyor, 
aynı zamanda da bir şeyler yazıyordu. 

B) İçerinin sıcak oluşundan kaynaklı olsa gerek ki yazdığı 
metinlerdeki görüşleriyle tezat oluşturacak açıklamalar 
yapıyordu. 

C) Görüş açısı, sıcak havalarda oldukça yüksek olmakta 
ve kaptanımızın görüşü doğrultusunda bu havalarda 
avlanmaya çıkıyoruz.  

D) Yazdığım şiirler doğrultusunda, okurlar yeni görüşler 
kazanmakta ve bu kazanımlar sonrasında da insanlara 
karşı daha sıcak davranışlar göstermektedirler.

E) Alt sokaktaki okula yazdırdığımız kardeşim, okuldaki ilk 
günü sonrası koşarak yanıma geldi ve sıcak bir kucak-
lama sonrası okulla ilgili görüşlerini söylemeye başladı.

3. I. Atasözlerinin bir kısmı anlattığı olay ve savunduğu 
düşünce bakımından bütün insanlığın benimsediği 
ve kabul ettiği düşünceyi ele alır, davranışı telkin 
eder.

II. Atasözlerinin büyük bir çoğunluğu daha çok önem 
verdiği, daha sıklıkla ele aldığı konu ve düşünceyle 
ilgili olarak durumu teşhis etme, konuya yaklaşma, 
konuyu somutlaştırma ve anlatma gibi yönleriyle 
hem dili oluşturan kültürü hem de o kültürü yansıtan 
dili ifade eder.

Yukarıda verilen iki cümle ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir? 

A) I. cümlede atasözlerinin kalıplaşmış ifadeler olduğu, II. 
cümlede atasözlerinin milli bir nitelik taşıdığından bah-
sedilmiştir. 

B) I. cümlede atasözlerinin kısa ve özlü sözler olduğun-
dan, II. cümlede atasözlerinin evrensel bir nitelik taşıdı-
ğından bahsedilmiştir. 

C) I. cümlede atasözlerinde cehalete yer verilmediğinden, 
II. cümlede atasözlerinin kim tarafından söylendiğinin 
bilinmediğinden bahsedilmiştir. 

D) I. cümlede atasözlerinin evrensel bir nitelik taşımasın-
dan, II. cümlede atasözlerinin ulusal bir nitelik taşıdığın-
dan bahsedilmiştir.

E) I. cümlede atasözlerinin genellikle mecazlı bir söyleyiş 
taşıdığından, II. cümlede atasözlerinin bazılarının zıt 
anlamlı olduğundan bahsedilmiştir. 
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Deneme 2

4. (I) Şükrü Erbaş için şiir, insanın yalnızlığına tutunma çırpı-
nışının öteki adıdır. (II) Bir itiraz, bir mutsuzluk bilinci ha-
linde yaşadığı dünyaya, sözcüklerle, katlanma gerekçeleri 
yaratmasıdır. (III) Dünyayı yaşanır kılma eylemidir. (IV) 
Varlığına ilişkin, başkalarının yaptığı tanımları reddedip in-
sanın kendi anlamını oluşturmasıdır. (V) Ona göre şiir ya-
zılmıştır, şair sözünü söylemiştir ve okuyanlar kendileri bir 
anlam çıkarmalıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ta-
nım yapılmamıştır? 

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

5. Kendi söz varlığımızın ürünü olan deyimleri 

tepkimizi göstermekte ya da duygularımızı ifade 

etmede  sıkça kullanırız. Kendisinden beklenen işi, 

eksiksiz ve başarılı olarak yapıp bitirdiğinde o kişi için

yüzünün akıyla çıkmak, utanç verici işleri hiç  
                I

utanmadan yapan ve utanma duygusunu yitiren biri 

için ar damarı çatlamış, karışık bir durumdan 
                   II 

yararlanarak çıkar sağlayan kişi için bulanık suda balık 
                                                                      III

avlamak, yolunda giden bir iş kötü niyetle karıştıran 

biri için çamur atmak, suçlu olduğu sanılan kişinin 
                    IV

suçsuz olduğu anlaşıldığında temize çıkmak deyimini 
                                                         V 

kullanırız.  

Bu parçadaki altı çizili deyimlerden hangisi açıklama-
sıyla uyuşmamaktadır? 

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

6. I. Şiiri, biçim ve öz (muhteva) diye ikiye ayırmak, bi-
çim ve özü şiirden ayrı ayrı çekip çıkarmak mümkün 
değildir.

II. Şiir tahlillerinde ya da çözümlemelerinde şiir en kü-
çük parçasına kadar ayırabilir.

III. Şiirin oluşum aşamasında kelime ve mananın bera-
ber ortaya çıkması mümkün değildir.

IV. Şiirin bir bütün olduğu gerçeğini unutmamak gerek-
mektedir ve asıl önemli olan şekille içeriğin birbirin-
den ayrı düşünülemeyeceğidir.

V. Şiir, bütünlük içerisinde bir estetik değere sahiptir 
ve anlam şiirin parçalarında aranmalıdır. 

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi 
aktarmaktadır? 

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

D) I ve IV E) II ve V
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Deneme 3

7. Türkiye’de ilk kumbarayı İş Bankası sunar 

müşterilerine. 18 Eylül 1928 tarihli Milliyet 

gazetesinde şu habere yer verilir: “İş Bankası çok 

faideli bir harekete geçmiştir. Aileler arasında 
                                     I

tasarruf fikrini tenmiye için bilhassa çocuklarımızı 
                 II

tasarrufa alıştırmak maksadıyla banka tarafından çok 
      III

hoş bir vasıtaya müracaat edilmiştir. Bu vasıta da 
                                                IV

resmini gördüğünüz zarif kutudur…”
     V

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. 

B) II. sözcükte ünlü düşmesi vardır. 

C) III. sözcükte ünsüz türemesi vardır.

D) IV. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır.

E) V. sözcükte ünlü düşmesi vardır. 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler 
tür bakımından aynıdır? 

A) Yazmak; yaşamın hızı, doğanın gücü ve insanın aslın-
da küçücük bir fâni oluşu karşısında kapıldığım panikle 
başa çıkmam için bir mucize eseri olarak bana verilmiş 
bir ilaç. 

B) Yazmak, derin soluk alabilmeme, sakinleşmeme, hızla 
akıp giden duygu ve düşüncelerin anlamlarını kavraya-
bilmeme olanak sağlayan bir yöntem. 

C) Yazmak, huzursuz ruhumu kısacık da olsa huzura ka-
vuşturabilen en büyük aşk, yazmak bana şimdiye kadar 
en yakın olmayı başarabilmiş o sevgili. 

D) Yazmak, her gün mutlaka kendimle baş başa kalarak 
kendimi dinlemem için kesinlikle ihtiyaç duyduğum o 
yalnızlık saatlerinin en iyi dostu, en mükemmel eşlikçisi. 

E) Yazmak, okumak gibi çok sevdiğim bir eylemin en kıs-
kanç ama en yakın akrabası.

9. Mizah, şakadır; güldürmek, neşelendirmek ve esprileri ile 
hoşa gitmek ister. Hiciv, tenkittir; hatalarla kusurları yüze 
vurarak düzeltmek ister. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden birden fazla 
yoktur? 

A) Bağlaç   B) İsim-fiil 

C) Çoğul eki  D) Ek-fiil

 E) Edat

10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangi-
sinin yazımı yanlıştır?

A) Denize karşı oturmuş, çaylarımızı yudumlarken bir 
anda geçmişinden bahsetti. 

B) Yaşanan sel felaketinden sonra köyde yaşayan üç ço-
cuk kayboldu. 

C) Aradığı kitabın elinin altında olduğunu bir türlü fark etti. 

D) Şair, kendini bambaşka bir dünyaya kabul ettirdi. 

E) Uzun süren bir hamle sonrası satranç oyunundaki raki-
bini altetti.
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Deneme 4

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakı-
mından farklıdır? 

A) Maurizio Cattelan, toplumsal olaylara tarihsel bir pers-
pektifle bakmaktadır. 

 Otoriteye duyduğu güvensizlik sanatçının hem hayatın-
da hem de eserlerinde ironik bir şekilde belirmiştir. 

B) Sanatçı, özgür düşüncelerle eleştirel bir bakış açısına 
sahiptir ve bunu eserlerine yansıtmıştır.

 Yaşadığı dönemi resimlerinde gösteren sanatçı, o dö-
nemi daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

C) Salvador Dali, yaşam biçimi olarak benimsediği sürrea-
list düşünceyi sadece resmin zemininde sınırlandırma-
mıştır. 

 Sanatçı, romantizmle ve aşkla ilişkilendirdiği gül, ya-
semin, karanfil gibi baharı müjdeleyen farklı çiçeklere 
çalışmalarında yer vermiştir.

D) Türkiye’de Bizans öncesi eski uygarlık çağları manzara 
ressamlığı yönünden pek irdelenmemektedir.

 Çin sanatında manzara resmi, MS 6. yüzyıldan günü-
müze kadar varlığını aralıksız devam ettirmektedir. 

E) Resimlerde ortaya çıkan imgeler, önce zihinlerde olu-
şur.

 Sanatçılar; yaşam deneyimlerini, duygu ve düşünceleri-
ni imgeler aracılığıyla görünür kılarlar.

12. Sözcük ve imgeleri bir araya getirerek okuyucuyu bilgi-
lendirmek, okuyucunun davranışlarını olumlu yönde etki-
lemek, okuyucuyu yapacağı bir şey konusunda eğitmek 
amacıyla yazılıp çizilen eğitici çizgi romanlar, başta öğret-
menler olmak üzere görsel medyayı etkin olarak kullanan 
her birey için kazanımlar oluşturabilir.

Bu parçanın öznesinde aşağıdakilerden hangisi yok-
tur? 

A) Zarf-fiil   B) Sıfat-fiil

C) İsim-fiil   D) Edat

 E) Kişi zamiri

13. Bugün Facebook’un 500 milyondan fazla 

kullanıcısı bulunmaktadır. Kullanıcıların %50’si her 
        I

gün Facebook’a girmektedir. Her bir kullanıcının ise 

ortalama 130 arkadaşı vardır. Kullanıcılar ayda 700 
      II                   III

milyar dakikayı Facebook’ta geçirirken yine ayda 30 
                                                    IV

milyar paylaşım yapılmaktadır. 200 milyon kullanıcı 
                V

Facebook’u cep telefonundan takip etmektedir.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri fiil 
kökünden türemiştir?

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

D) I ve IV E) III ve V 

14. Girit doğumlu olan Cevat Şakir Kabaağaçlı, beş yaşınday-
ken ailesiyle İstanbul’a döndükten sonra Oxford Üniversite-
sinde Yakın Çağlar Tarihi okumak üzere İngiltere’ye gidene 
dek İstanbul’da yaşamıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerin dizilişi bakımın-
dan bu cümleyle aynıdır? 

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın yazarlığıyla çizerliği bir ara-
da ilerlemiştir. 

B) Halikarnas Balıkçısı’nın coşkulu dünyası yaptığı her işe 
yansımıştır.

C) Cevat Şakir’in makale ve fıkralarına göz atıldığında 
coşku ve mantığın bir arada olduğu net bir şekilde gö-
rünecektir. 

D) Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum sevgisi ve yazar kim-
liğiyle tanınsa da söz konusu yaşam deneyimi katman-
lardan oluşan bir bütünlük sunmaktadır. 

E) Halikarnas Balıkçısı, adı Cumhuriyet tarihimizle birlikte 
anılması gereken çok yönlü kişiliği ve üretkenliği ile 83 
yıla meydan okumuştur. 
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15. Sartre, varoluşçuluğun ana ilkesini 1944 yılında Action der-
gisinde şöyle açıklar ( )

– İnsanda ( ) ama yalnız insanda ( ) varoluş özden önce  
gelir. Bu demektir ki, insan önce vardır; sonra şöyle ya da 
böyle olur. Çünkü o özünü kendi yaratır. Nasıl mı ( ) Şöyle 
( )  Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş 
yavaş kendini belirler. Bu belirlenme yolu hiç kapanmaz ( ) 
her zaman açıktır.

Bu parçada yay ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilme-
lidir? 

A) (:) (-) (-) (?) (:) (,)  B) (:) (,) (,) (:) (:) (,) 

C) (;) (-) (-) (?) (:) (,) D) (.)(,) (,) (:) (:) (,)

 E) (:) (,) (,) (?) (;) (,)

16. (I) Günümüz eğitiminin amaçları arasında çocuğun, yaşa-
mın anlamını bulmasını sağlamak yer almaktadır. (II) “Ben 
nereden geldim, doğum nedir, ölüm nedir?” gibi karmaşık 
sorulara çocuğun zamanla tutarlı yanıtlar bulması gerekir. 
(III) Çocuk, başta bu gibi soruları kendi dünyasında anlam-
landırır, kendince yorumlar ya da sorunu daha genel bir 
çerçevede görüp üzerinde fazla düşünmez. (IV) Bu gibi 
bilgileri hazır ve paketlenmiş olarak bir kitaptan ya da ye-
tişkinlerden öğrenmesi de olanaksızdır. (V)  Aynı zamanda 
değerlerin edinilmesi olarak da görebileceğimiz bu süreçte 
nitelikli masalların çocuğa büyük katkısı olacaktır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 
önce “Ne var ki sağlıklı bir kişinin gelişimi için yaşama, ya-
şamanın anlamına ilişkin sorulara cevaplar bulma zorunlu-
luğu vardır.” cümlesi getirilmelidir?  

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

17. Müzikle tedavi tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü in-
sanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmışlardır. 
Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış ve teskin edici et-
kisini göstermiştir. Aesculape ise sağırlığı tedavi ederken 
trampet kullanmıştır. MÖ 400 yıllarında Platon da müziğin 
ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek 
ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi var-
dır?

A) Öyküleme   B) Örneklendirme

C) Tanık gösterme  D) Tanımlama

 E) Tartışma 

18. (I) Güllü Agop’un 1870 yılında saraydan aldığı ve belli bir 
metne dayanan oyun oynama tekelinin ardından öteki oyun 
topluluklarının metinsiz oyun sergilemeye yönelmesi tuluat 
türünün başlangıcı olarak kabul edilir. (II) Önceleri Kavuk-
lu Hamdi’nin Aksaray’da oyunlar sergileyen Zuhuri Kolu 
ile başlayan bu akım giderek yaygınlaştı ve zamanla ünlü 
temsilcilerini yetiştirdi. (III) Tuluatın, geleneksel Türk tiyat-
rosunun bütün dallarında genel bir özellik olarak bilinmekle 
birlikte başlı başına bir tür halinde ortaya çıkarak sahnede 
sergilenen bir oyun haline gelmesi, bu dönemlere rastlar. 
(IV) Tuluat tiyatrosu, üzerinde en az araştırma yapılan 
seyirlik sanatlarımızdan biridir. (V) 150 yıla yaklaşan geç-
mişi ile ilgili kapsamlı araştırmalar bulunmamaktadır. (VI) 
Bu nedenle “tuluat tiyatrosu”nu bir tür olarak diğer seyirlik 
sanatlardan ayıran özellikler tespit edilmeli, yani kavramın 
tam bir tanımı yapılmalıdır. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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18. (I) Sözlük okumak, Türk dili ile ilgili eğitim gören öğrenci-
ler için çok faydalıdır. (II) Onlar, sözlük okuma sayesinde 
Türkçeyi, onun söz varlığını ve özelliklerini daha iyi anla-
yacaktır. (III) Bunun için dili kullanmada daha fazla özen 
göstermesi gereken yazar, şair ve öğretmenlere iş düş-
mektedir. (IV) Onlar da sözlüklerle dost olmalıdır. (V) Bu 
dostluk sayesinde kelime dağarcıkları gelişecek ve zengin-
leşecektir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinden 
sonra  “Bu konuyla ilgili öğrencilere de iş düşmektedir.” 
cümlesinin getirilmesi uygun olur? 

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

19. Türk şiirinde “gelenekten yararlanma” ifadesiyle genellik-
le Türk tarihinin “İslamiyet Öncesi Dönem” ve “İslami Dö-
nem”inden yararlanma düşünülür. Ama Tanzimat Dönemi, 
II. Abdülhamid Dönemi, II. Meşrutiyet Dönemi de bugün 
için tarih ve gelenek olduğu hâlde bu dönemlerin birikimin-
den yararlanmadan pek söz edilmez. Bu biraz da özellikle 
İslamiyet etkisinde gelişen divan şiirinin klasikleşmiş bir 
edebiyat olmasından kaynaklanır. Onun için de en çok ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Türk edebiyatı gelişerek devam eder 

B) divan şiirinden beslenme söz konusudur

C) günümüz Türk edebiyatında gelenekten yararlanma 
hareketi, en fazla 1980 sonrası dönemde başlamıştır

D) divan şiirinden ziyade Tanzimat Dönemi etkisi görülür 

E) şairler şiirlerini beslemek için İslamiyet öncesi kaynak-
lara yöneldiler 

20. 1980 ile 2000 yılları arasında doğan nesli kapsamayan “Y 
kuşağı” aklını kullanabilen, özgürlükçü ve teknolojiye yat-
kın olarak betimlenmektedir. Günlerinin neredeyse yarıdan 
fazlasını medya ve iletişim teknolojileri ile etkileşim halinde 
geçen bu kuşak için rahat bir hayat sürmek kıymetlidir. Hız-
lı tüketmekten hoşlanan bu kuşak, kişiselleştirilmiş alanları 
daha çok sevmektedirler. Buna ek olarak kendinden önceki 
X kuşağına nazaran Y kuşağının daha yüksek bir girişimci-
lik yetkinliğine sahip olduğu belirtilmektedir. 

Bu parçadan hareketle “Y kuşağı” ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez? 

A) Herhangi bir kısıtlama ve zorlamaya bağlı olmak iste-
mezler. 

B) Düşünme, anlama ve kavrama gücünü aktif olarak kul-
lanmak isterler. 

C) Sıkıntıdan uzak, huzurlu bir yaşam isterler. 

D) Toplumun kültürel değerlerine önem vermezler. 

E) Şahsi ortamlarını oluşturmak isterler. 
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19. ----. Ne romanın şiirle, ne şiirin resimle, ne resmin oyunla 
ya da öyküyle yakın bir ilişkisi yok. Ortak sorunlar, ortak 
tartışma alanları bile yok denecek kadar az. Belki de tek 
konu, ulusallık. Ulusallık denince de, bir genellemeden öte-
ye gidilemiyor pek. Kültür kavramının yaygınlığına, geniş 
kapsamlılığına sığınılıyor çoğun.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hangi sanat dalı olursa olsun şiire çıkmayan yol, yol 
değildir. 

B) Güzel sanatlarla ilgili bilgi sahibi olmadan sanat anlaşı-
lamaz. 

C) Şiirde çok geniş bir dünya ile karşılaşırız 

D) Şiir yazmanın, şiir ve sanat üzerine düşünmenin önü 
açılmalıdır 

E) Ülkemizde, çeşitli sanat dalları birbirinden kopmuş gö-
rünüyor

20. İlim, mutlak hakikati polis tavrıyla arar. Beldesi, mahallesi, 
karakolu, nöbet kulübesi, geçtiği sokaklar, çaldığı kapılar, 
iş bölümü, vazifesi, vakti, imkânları, hülasa bütün zaman 
ve mekân ölçüleriyle tabak gibi açık ve meydandadır. Ya 
şiir? O, mutlak hakikati hırsız gibi arar. Hiçbir şeyi belli de-
ğildir hatta ismi ve cismi bile… Karanlık gibi, şeffaf cam-
lardan sızacak; dumanların asansörüne binip bacalardan 
inecek, nefes alınca kapılardan sığmayacak, nefes verince 
de anahtar deliklerinden süzülüverecektir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Tanımlama yapılmıştır. 

B) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 

C) Benzetme yapılmıştır.  

D) Mecazlı söyleyişe yer verilmiştir. 

E) Kişileştirmeye yer verilmiştir. 

21. Resim sanatının gelişiminde yazarların ve özellikle şairlerin 
büyük katkıları olmuştur. Diderot’dan, Baudelaire'den beri 
akıp gelen yüz yılı aşkın süre içinde bu katkıların daha da 
büyüdüğünü görüyoruz. Ressamlar, yaptıkları çıkışlarda 
yayımlanmış eleştirilerden, denemelerden, teorik yazılar-
dan, şiirden, sanat gösterilerinden hatta hicivlerden büyük 
ölçüde yararlanmışlardır. O yazılar, o denemeler, o şiirler, 
o gösteriler doğrudan doğruya resme ilişkin olmasa bile 
ressamları etkilemiştir. Hatta diyebiliriz ki resmin büyük çı-
kışları hemen her zaman yazarlarla ressamlar arasındaki 
yakınlığın sıkı olduğu dönemlere rastlamakta. Ayrıca ede-
biyat çıkışları yeni resim çıkışlarına da yol açmakta.

Bu parçadan hareketle resim sanatının gelişmesinde 
ve büyük çıkışlarında ana etmen aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Edebi türlerle, edebiyatçılarla kısacası edebiyatla olan 
etkileşim

B) Sanatçıların Batı sanatçılarına sırt çevirmemesi 

C) Resim sanatçısının bütün duyarlılıklara açık olduğu 
mesajını vermesi 

D) Sevgili ve resim üçgeninde gidip gelen anlayış 

E) Resim sanatçısının resme kişilik kazandırma tezahürü 
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23. Hayatımızın her alanında farkında olarak ya da olmayarak 
müzik dinleriz. Stokes, “Müzik her yerdedir; şehirlerde, kah-
velerde, gece kulüplerinde, hamamlarda, dükkânlarda, oto-
büslerde, taksilerde, dolmuşlarda… Neredeyse mekânın 
atmosferini oluşturan, günlük hayatın ritmine renk katan bir 
parçadır.” olarak açıklamaktadır. Müziğin insan hayatında-
ki önemine dair bir başka açıklama ise şu şekildedir: “Ana 
kucağında ya da beşikte, evde, sokakta, işyerinde, okulda, 
eğlenme ve dinlenme yerlerinde, radyo ve televizyonda, tö-
ren ve toplantılarda müzikle iç içe oluruz.”

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Müzik, bir toplumun sosyal yapısına göre şekil almakta-
dır. 

B) Müzik, erkesin anlayabileceği eşsiz bir dildir. 

C) İnsanlar en basit duygularını müzik aracılığıyla ifade 
eder.

D) Müzik, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gel-
miştir.

E) Müzik, insanların düşünce tarzlarını ayna gibi yansıtır. 

24. Ahmet Haşim, okuyucudan beklentisini şu şekilde ortaya 
koyar: “Sıkı bir defne ormanının ortasına bırakılan bal dolu 
bir fağfur kavanoz gibi mana, şiirin yaprakları içinde göz-
lenerek her göze görünmez. Hayaller ve kelime kafileleri 
vızıltılı arılar gibi etrafında uçuşturulur. Fağfur kavanozu 
görmeyen okur, bu arıların kanat musikisini işitmekle zevk 
alır. Okur, kırmızı çiçekli siyah defne ormanının bütün sırrı-
nı bu gümüş kanatların sesinde bulmalıdır.”

Bu parçaya göre Ahmet Haşim’in okuyucudan beklen-
tisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirlerdeki kelimeleri doğru telaffuz etmesi 

B) Şiiri defalarca kez okuması 

C) Şiirin ritmik unsurlarından zevk alması 

D) Şiirde gizli olan manayı ortaya çıkarması

E) Şiirdeki yazım hatalarını ortaya çıkarması 

25. Modern Olimpiyat Oyunları, ilk defa 1896 yılında Atina’da 
başlamıştır. Dünya sporcularını, dört yılda bir yapılan büyük 
spor festivalinde bir araya getiren Olimpiyat Oyunları’nın 
amacı, gençliği karşılıkla anlayış ve dostluk ruhu içerisinde 
eğiterek daha iyi ve daha barışsever bir dünya kurulmasına 
katkıda bulunmaktır. Başlangıçta bu amaçlarla başlatılan 
olimpiyat hareketi, daha sonra ülkelerin ekonomik, siyasal 
ve sosyal beklentilerinin olduğu organizasyonlar haline 
gelmiştir. Sporun yapısı içerisinde görülebilen menfaat-
lerden olan ekonomik çıkar, talepler ve gerilimler zaman-
la dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat 
Oyunları’nda görülmeye başlamıştır. Bu durum, Olimpiyat 
Oyunları’nı barışçı faaliyetlerinin yanında ekonomik bazı 
meselelerin de içine sürüklemiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz? 

A) Ülkelerin, Olimpiyat Oyunları ile ilgili beklenti ve taleple-
ri zamanla değişmiştir. 

B) Ülkeler arasındaki gerginlikler zaman zaman oyunlara 
yansımıştır. 

C) Modern Olimpiyat Oyunları, belli aralıklarla yapılmakta-
dır. 

D) Olimpiyat Oyunları, dünyanın en büyük spor organizas-
yonudur. 

E) Modern Olimpiyat Oyunları, başlangıçtaki kuruluş ama-
cından günümüzde tamamen kopmuştur. 
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27. Oktay Rıfat’a göre, şiir hangi toplum için yazılmışsa o top-
lumdaki bireyler için anlam taşır çünkü onlar yalnızca bir 
dili değil aynı zamanda bir dini, bir tarihi ve belli kültürel 
değerleri paylaşırlar. İşte bu nedenle şiir, bütün diğer edebi 
türler gibi kültür bağımlıdır. Bu bakımdan tam bir şiir çevirisi 
olanaksızdır. 

I. Ayfer Altay, “Şiir Çevirisinde Çevrilemeyenler” baş-
lıklı makalesinde “Şiirin çevrilip çevrilemeyeceği 
hala tartışma konusudur. Dilsel özellikler, sapmalar, 
söz sanatları şiir çevirisinde mutlaka kayıplara yol 
açacağından dolayı şiir çevirisi olanaksızlaşacak-
tır.”

II. Asalet Erten, “Çeviri Ediminde Kayıplar Sorunu” 
başlıklı makalesinde “Yapıtı aktarılan yazarların 
dil özellikleri, ritimleri ve biçemleri bozulmadan en 
doğru biçimde aktarılması oldukça zordur. Kültürel 
farklılıklar çeviri ediminde kayıplara neden olacak-
tır. Bu durumda da çevrilen eser, ana dilinden eksik 
kalacaktır.”

III. George Mounin, “Sözcüksel, biçimsel ve sözdizim-
sel yapılarla ilgili genel geçer tezi kabul edersek çe-
virinin olanaksız olduğunu da kabul etmek zorunda 
kalacağız. Fakat çevirmenler var ve çeviri yapmaya 
devam ediyorlar, biz de onların ürettikleri metinleri 
kullanıyoruz. Bu durumda neredeyse şunu söyle-
mek mümkün: Çevirinin varlığı çağdaş dil bilimi için 
tam bir skandal!”

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri 
Oktay Rıfat’ın görüşleriyle aynı doğrultudadır? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I - II - III

28. Öz yeterlik inancı, kişinin yaşamındaki durumları organize 
etme yeteneğine olan inancıdır. Öz yeterlik inançları in-
san etkinliklerinin anahtarını oluşturur. İnsan etkinliklerinin 
anahtarını oluşturan öz yeterlik inançlarının kaynakların-
dan bazıları şunlardır: 

 ● Kişinin gerçek yaşamında elde ettiği başarıları, güçlü 
bir öz yeterlik algısına sahip olmasını sağlarken diğer 
taraftan başarısızlıklar kişinin öz yeterlik algısının düş-
mesine neden olur.

 ● İnsanlar başka birini gözlemleyerek onların yaşantıla-
rından etkilenebilir ve kendini değerlendirerek öz yeter-
lilik yorumu yapabilir. 

 ● Bireyin, bir işi başarabilmek amacıyla o iş için yetenekli 
olduğuna dair diğer insanlar olumlu ifadeler kullanıyor-
larsa bu, onun başarıya ulaşması için çaba sarf etme-
sini sağlar.

 ● Olumlu psikolojik durumlar bireyin öz yeterlik algısını 
artırırken stres altında kalan bireylerin öz yeterlik algıla-
rının güçlü olmasından bahsedilemez.

Bu parçada öz yeterlik inançlarının kaynaklarından 
hangisinin açıklamasına yer verilmemiştir? 

A) Dış uyaranların olumlu düşünceleri

B) Dolaylı yaşantılar

C) Kişisel yaşantılar

D) İyi bir eğitim 

E) Fizyolojik ve duyuşsal durumlar
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28. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler 
yüzlüdür ve içlerinde pek de güzel olanları vardır. Ama 
dilleri olmadığı için soğuk dururlar. Onlar ne kadar insana 
benzeseler de sahici insanları güzel yapan, sıcak yapan 
dildir. Ama her dil değil. Dilin de tatlısı olmalıdır. Güler bir 
yüz, tatlı bir dille birleştiğinde insana bütün kapılar açılır. 
Gönüller onun la fethedilir. Bir insanda her şeyin tatlısı fa-
kat dilin acısı varsa o insan ne yapsa kâr etmez. Öylesinin 
sevimli ve cana yakın olmasına imkân yoktur. 

Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söyle-
mesi beklenemez? 

A) Tatlı dil insanlar için başlı başına bir güçtür. 

B) Güler yüz, tatlı dille tamamlanmalıdır. 

C) Dilin, tatlı dil olmak şartıyla açamayacağı kapı yoktur.

D) Kötü niyetli insanlara, tatlı dil fayda etmez.

E) Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

29. Bir yazar, bir gün, sokağa çıkıyor; kahveler dolusu üniversi-
teli görüyor; kederli, perişan, umutsuz işçilerle karşılaşıyor; 
iyi kalpli, az kârla yetinen bir tüccarla konuşuyor. Sonra bir 
hikâye yazıyor, içindeki bütün aydın gençler, avare, başı-
boş; bütün işçiler perişan; bütün tüccarlar iyi yürekli insan-
lar. Bu hikâye gerçeği göstermiş midir? Tabii ki de sadece 
betimlemek gerçeği göstermez ya da doğru olmayan bir 
gerçeklik anlayışıdır.

Bu parçadan gerçeklik anlayışı asıl anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?   

A) Gerçekçilik, tipik durumlarda tipik kişilerin tipik konum-
larda gösterilmesi demektir.

B) Doğalcılık üzerine kurulu bir edebiyat anlayışı gerek-
mektedir. 

C) Gerçeği sadece olduğu yansıtmak eksik ve yanlış bir 
gerçekçilik anlayışıdır.

D) Gerçekliğe sadece tesadüflerden hareketle yaklaşmak 
gerekir. 

E) Gerçekleri mekanik bir biçimde, sadece tespite ve göz-
leme dayalı olarak yansıtmak gerekir. 

30. Ne yapmış yazar? Olaylara işçinin gözüyle bakmış, olaylar 
karşısında onun düşündüğü gibi düşünmüş. İşçinin hayatı, 
düşünceleri, sanki yazarın kafasından geçmemiş gibi ve-
rilmiş. Yazarın kafası burada bütünden kopmuş gerçekleri 
tespit etmekten öte geçemiyor. Sismografların yer depre-
mini tespit etmeleri gibi bir şey. Mekanik yani yaratıcı değil.

I. Gerçekleri olduğu gibi vermesi

II. Olaylar karşısında kendi görüşlerini esere yansıt-
ması

III. Görüneni bir ayna gibi yansıtması

IV. Gerçekleri kendi kafasından geçirip kendi düşünce-
leriyle beraber vermesi 

Yukarıdakilerden hangileri yazarın eleştirilme nedenle-
ri arasında yer alır? 

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

D) I ve II E) II ve III
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