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EY TÜRK GENÇLIĞI!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa et-
mektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli ha-
zinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî 
bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! 
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabi-
lirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril-
miş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün 
bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şah-
sî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde 
harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! 
İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!



 Sevgili Öğrenciler,

 DENKLEM YAYINCILIK olarak “Yayıncılık sektöründe kaliteyi yakalamak ve öğrenci-
lerimize fayda konusunda en üst seviyeye çıkmak” sloganıyla başladığımız yayıncılık se-
rüvenimizde hazırladığımız “TYT Türkçe Soru Bankası” kitabının, üniversite hayallerinizin 
gerçekleşeceği bir hazırlık sürecinde size yardımcı olmasını arzu etmekte ve bu arzumuz 
doğrultusunda sizlere kitabımızı sunmuş bulunmaktayız. 

 Uzun bir çalışmanın ürünü olan bu kitabımız özenle hazırlanmış olup soruların hepsi 
ÖSYM soruları ile özdeş, kazanımlara uygun ve niteliklidir. Bu soruları çözerken ÖSYM 
sınavlarındaki TYT Türkçe Testlerinin provasını yapmış olacaksınız. Eksiklerinizi tespit 
ederek kapatacak, bildiğiniz konuları ise pekiştireceksiniz. Sürecin sonunda başarıyı ya-
kaladığınızda ise DENKLEM YAYINCILIK olarak sizin başarınızın gurur ve mutluluğunu 
bizler de hissedeceğiz. 

 Kitabımızın hazırlanması aşamasında bana verdiği tüm destekler için Genel Yayın 
Yönetmenimiz Ibrahim Halil YILDIZ’a, yayıncılık sektöründe yer edinmeme vesile olan 
Gökhan TAHINÇ’e, desteklerini esirgemeyen meslektaşım Mehmet YURDUSEVEN’e, bu 
süreçte bana her türlü desteği veren ve daima yanımda olan eşim Süreyya KARAASLAN 
ÖZBEK’e teşekkürlerimi sunarım. 

 Hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle! 

Çağlar İhsan ÖZBEK

SUNUŞ
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Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “vurmak” sözcüğü 
“üzerinde görünmek, üzerine düşmek, yansımak, akset-
mek” anlamında kullanılmıştır? 

A) İçinde bulunduğumuz kriz ortamı ülkedeki tüm sektörle-
ri finansal açıdan vurdu. 

B) Sınıfın kırık camından içeriye parça parça güneş vuru-
yor. 

C) Duvardaki çatlakların gizlenmesi amacıyla duvara boya 
vurduk. 

D) Bisikletle bir mağazanın önünden geçerken kolumu 
mağazanın kapısına vurdum. 

E) Hasat zamanlarına yakın bir zamanda yağan dolu, 
ekinlerin çoğunu vurmuştu. 

2. • düş: gerçekleşmesi istenen şey, umut 

• görmek: anlamak, kavramak, sezmek 

• acı: üzüntü, keder, elem 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düş, görmek, acı” 
sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kul-
lanılmıştır? 

A) Acı kahvesini yudumlarken bir yandan düşlerini bir yan-
dan da geçmişte yaptıklarının ne kadarının doğru dav-
ranışlar olduğunu görmeye çalışıyordu. 

B) En yakın arkadaşının ölümünün acısı ile sürekli düşler 
görmeye ve bu düşlerin etkisiyle psikolojisi bozulmaya 
başladı. 

C) Uyurken gördüğüm düşler sayesinde acı olaylardan ko-
pup rüyalarda da olsa mutlu anları görüyorum.

D) İnsanoğlu, mutlu bir hayat düşlemekle beraber kötü 
yaşantılar sonrası çektiği acı ile hislerinin gerçekliğini 
görmek olanağı yakalar. 

E) Düşlediği hayallerle iyi bir hayat sürme amacı güdüyor 
fakat etrafında gördüğü acı olaylar nedeniyle bu hayal-
lerinden kopuk bir hayat sürüyordu. 

3. Hayatın zor anlarında her zaman yanımda olan amcamı 
çok sayar ve severiz. Bizi görünce bir bir nasihatlerini sa-
yardı. Her zaman söylediği nasihatlerden birini unuttu mu 
hemen hatırlatırdık ve o da bize “Geçen söylediğim nasi-
hatleri şu an unuttuklarımın yerine sayın.” derdi ve “Hem 
söyledim saysanız ne olur ki?” diye de gülücükler atardı. 

Bu parçada “saymak” sözcüğü aşağıdaki anlamlardan 
hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır?

A) öyle olduğunu kabul etmek, var saymak 

B) arka arkaya söylemek, sıralamak 

C) değer vermek, önemsemek 

D) geçer tutmak 

E) bir bir sayarak ödemek, peşin vermek 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kanat” sözcüğü te-
mel anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Annemin kanatları altında olmak beni her zaman gü-
vende hissettirir. 

B) Bir kartal kanatlarını açmış gökyüzünde süzülüp gidi-
yordu.

C) Aldığı haberle babamın kolu kanadı kırılmıştı. 

D) Yerleşim alanına yakın bir bölgeye iniş yapan uçağın 
kanadı parçalanmıştı.

E) Rakip takımın sağ kanadındaki oyuncular oldukça hızlı 
koşuyorlar. 
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5. Oyun yaparken prodüksiyonu da düşünüyorsunuz; 
                                   I

özellikle de bağımsız bir ekipseniz her şeyi göz 

önünde bulundurmanız gerekiyor. Koşullar da 
                                                            II

yaptığımız şeyi biçimlendiriyor ve etkiliyor. Aynı 

oyunu farklı sahnelerde oynarken aynı ışığı 
    III                   IV

yapamayacağımı bildiğim için “en az ne yapabilirim” 

diye düşünüyor insan. Yazarken tüm bunları 

düşünmek gerek. Oyunu İkincikat’ta yazmaya 

başlamıştım ama Theatron’da prova yapmaya 
                                                    V

başladığımız zaman ister istemez değişiklikler oldu. 

Çünkü insan yazarken mekânı hayal ederek yazıyor.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi te-
rim anlamda kullanılmamıştır? 

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

6. Çocuklar için yazmakta, çocukça ve katışıksız bir mutluluk 
vardır. Bir sorumluluğa evet demenin kahramanlığı vardır. 
Kıyasıya bir savaşta çocukları daha şimdiden kendi safımı-
za katmanın savaşçı karakteri vardır ve bütün bunlar ço-
cukça öyle mi? Eğer bunu kelli felli adamlar söylüyorlarsa 
bu adamları eğitmek ve ayıktırmak için bir yayın türü daha 
geliştirilmeli.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) İyi niyetli, art niyetsiz

B) Kılığı ve kıyafeti düzgün 

C) Kendine gelmesini sağlamak

D) İçine başka şeyler karışmamış olan 

E) Çok şiddetli 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğü “delik, 
boşluk” anlamında kullanılmıştır?

A) Dama tahtasında toplamda 60 tane göz vardır. 

B) Çalışma odamdaki masanın gözünü açmayalı uzun za-
man geçmiş olacak ki içi tozla dolmuştu. 

C) En zorlandığım işlerden biri iğnenin gözünden iplik ge-
çirmektir. 

D) Soğuk kış günlerinde sokakta kalan insanların en bü-
yük isteği bir göz evinin olmasıydı. 

E) Kiralık evi beğenmemiş olacak ki bir türlü alacaklı gö-
züyle bakmamıştı. 

8. Şiir yazmanın çok güç olduğunu, uzun çabalardan 
                                                                      I

sonra ancak birkaç satır yazılıverdiğini söyleyen Orhan 
Seyfi Orhon, ilhamı bulanın işinin bitmediğini 
                         II

düşünür. İlham bulunduğunda hangi vezin ve nazım şek-
liyle yazılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Şairliğe söz 
gelmemesi için temiz bir dille mükemmel 
                            III

bir biçimde ortaya konulması gerektiğini savunur. İçinde 
doldurma mısralar, şivesizlikler, müptezel 
                     IV

şeyler olmamalıdır. Şiirin kuvveti başından son 
                                             V

mısrasına kadar devam etmeli; bayağılığa, zaafa düşme-
den sonuca varmalıdır. Doldurma mısraların, kötü kafiyele-
rin ve alelâde sözlerin şiirde yeri yoktur.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri te-
mel (gerçek) anlamda kullanılmamıştır? 

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

D) II ve III E) IV ve V 

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 
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1. Piyesler diğer bir deyişle oyunlar benim hayatımın 
                                              I

en önemli parçaları ve bu parçalar hayatımın pek çok

yanını etkiliyor. Leenane’in Güzellik Kraliçesi oyunu 
                                                                            II

beni çok etkilemişti. Bu oyunun tekinsiz hâli her an 
                                           III

sizi şaşırtabilir. Seyirci olarak bana ilk kez bir çivinin 

üzerinde oturuyormuş hissi veren bu oyun oldu. 
                                                              IV

Ondan sonra -klasikleri saymazsak- kendi kuşağım 

olan yazarlardan çok beslendim. Örneğin Sami’nin 

Limonata’sı, Yiğit Sertdemir’in yazdıkları. Yazmaya 

başladıktan sonra izlediğim ve beni etkileyen oyunlar 
                                                                             V

da var: Garaj, Medet, Poz gibi oyunlar. Ama başta 

Fü’yü yazarken etkilendiğim şey Leenane’nin Güzel 

Kraliçesi’ndeki diyalog tekinsizliği diyebilirim. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ge-
nel anlamda kullanılmıştır? 

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

2. Modern hayatın çekicilikten uzak monotonluğu, 
                                                              I

“Yağmur Duası” şiirine de sinmiştir. Şiirsel öznenin 
                                               II

de anlayamadığı yahut anlamaktan vazgeçtiği 

modernlik içerisinde hayat, ölümle eşitlenirken aşk 
                                    III

da uçuruma benzetilir. Sokakta olması gereken 
          IV

canlılık, yerini boş bir mezardan çıkan insanların 

temsil ettiği ölüme bırakır.
                       V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz an-
lamda kullanılmıştır? 

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan 
sözcükler tek başlarına kullanılamaz? 

A) Karşılaştığımız parkta yüzüme uzun uzun baktı fakat 
hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp gitti. 

B) Verdiği yalan yanlış bilgilerle şirkettekilerin hiçbirinin 
gözünde değeri kalmamıştı.   

C) Evimizin bodrum katına atılan ıvır zıvır eşyalar yüzün-
den burada adım atmak neredeyse imkânsızdı. 

D) Mola vermek için durduğumuz yerdeki dere şırıl şırıl 
akıyordu. 

E) Çok mutluyduk ve bu mutluluğumuza dost düşman şa-
hit olsun istiyorum. 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcüklere 
yer verilmiştir? 

A) Ağlasam sesimi duyar mısınız, 

 Mısralarımda; 

 Dokunabilir misiniz, 

 Gözyaşlarıma, ellerinizle?

B) Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? 

 Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? 

 Her zaman böyle güzel mi bu kadar, 

 Bu eşya, bu pencere?

C) Pencere, en iyisi pencere; 

 Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa; 

 Dört duvarı göreceğine

D) Sizin için insan kardeşlerim, 

 Her şey sizin için; 

 Gece de sizin için gündüz de

E) Söğüt ağacı güzeldir. 

 Fakat trenimiz 

 Son istasyona vardığı zaman, 

 Ben, dere olmayı 

 Söğüt olmaya tercih ederim.

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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5. Ritim ve kulağımız, ritmi birbirini izleyen unsurlar 

olarak algılar (idrak eder). İnsan beyninin yeteneği, zaman
               I

akışını yenerek olayları algılayabilmektir. Müziğin sözlerle, 

özellikle şiirle birlikteliği ise insana daha üst düzeyde 

bir haz verir (hoşlanmasını sağlar). Tekrarlar, görsel 
           II

sanatlardaki işlevinde olduğu gibi amacı (gerekçesi) 
                                                         III

vurgular, denetler, algıyı kolaylaştırır. Ritmik 

tekrarlar, duyguyu (hissi) ve ifadeyi vurgular. 
                     IV

Melodinin tekrarı, ritim ve ses tonunun yükselip 

alçalışı şarkının temel yapısını oluşturur. Burada 

müzik tarihi boyunca süregelmiş (devam etmiş) bir 
                                         V

çelişki belirir: Söz mü, müzik mi başı çekecektir?

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anla-
mı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamak-
tadır?

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

6. Ortak halk dilinin ürettiği ifadelerin ötesinde her şair, bas-
makalıp ifadelerden uzak özgün ifadeler üretme kaygısın-
dadır. 

Bu parçadaki altı çizili sözcük aşağıdaki anlamlardan 
hangilerine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır?

A Bilinenden değişik olmayan

B) Var olanı yineleyen 

C) Yeniliği olmayan 

D) Özgünlüğü olmayan 

E) Zor anlaşılan 

7. İçimde baş veren kaygı dinmez bir türlü

Ya durup dururken sana bir şey olursa 

Sen, azgın sular üstüne kurduğum köprüsün.

Bu dizelerle ilgili,

I. Somutlamaya yer verilmiştir.

II. Benzetmeye başvurulmuştur.

III. Zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

IV. Duyu aktarmasına başvurulmuştur.

ifadelerinden hangileri yanlıştır? 

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

D) II ve IV E) III ve IV 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “bir konu üzerine gereği 
kadar bilgi edinmek” anlamını karşılayan sözcük kulla-
nılmıştır? 

A) Ben kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin 

 Ben, yankısından kaçan çocuk, kendi sesinin.

B) Yaşamak azaptır çok zaman, 

 Dualara açıldı ağız. 

 Tükendi dizlerde derman 

 Akşamı bulamayacağız.

C) Başkası sevsin diye en seçkin yerine 

 Bir şal gezdirirdi. 

 İnsanlığımıza bir şey getirirdi yalnızlarla.

D) Sabahları gün doğmadan uyanır 

 Dilini yutacak olur içi kanlanır 

 Gün boyu çalışır aydınlanır

E) Sakin daha sakin kımıltı yok bakışında 

 Bırak toprak altında göl olsun gözyaşın.

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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1. Güzel! Çirkin! Uzun! Kısa! Zengin! Fakir! Bütün 
                           I

bunlar hiç, baştan aşağı saçma ve lüzumsuz… Ama

tuhaf değil midir ki yaşayabilmek için bu niteliklerin

iyilerini şahsında toplamak elzem ve elzemdir. Güzeli 
     II

çizdim, geriye ne kaldı: Çirkin, kısa, fakir! Eğer 
                                         III

çirkinlik, kısalık, fakirlik olmasaydı yüzde yüz mesut

olma şansı olurdu. Bazı zamanlar talimin bu müthiş 
                                                                           IV

haksızlığına bir aslan kükremesiyle haykırıyorum.

Fakat emin ol ki sessiz zamanlarımda çirkinliğimden,

kısalığımdan adeta kötü bir zevk duyuyorum ve 
                                  V

aynanın karşısına geçerek ne kadar küçük, ne kadar

maskara olduğumu görerek gülmekten katılıyorum.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ni-
cel anlamda kullanılmıştır? 

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kuruluşu ba-
kımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Hiç rahat durmuyor, sınıfındaki arkadaşlarına yerli yer-
siz sataşıyordu. 

B) Başvuru ekranı vakitli vakitsiz açılıyor, hiç kimse açıldı-
ğından haberdar olamıyordu. 

C) Telefonlar bir dakika bile susmuyor, sıralı sırasız her-
kes arama yapıyordu. 

D) Salonun duvarında asılı duran koskoca aynı şangır 
şungur kırıldı. 

E) Derslerine tam olarak kendini vermesini sağlayamıyor-
duk, gönüllü gönülsüz şekilde derslere katılıyordu. 

3. Manzara resmi yapmaya bazen özlem duyarım, 

tıpkı tazelenmek için doğa yürüyüşlerine can atmam 
                 I

gibi ve tüm doğada mesela ağaçlarda bana konuşan 
                                                   II

ifade ve ruh görünür. Sığır ya da söğüt dizileri, kimi 

kez düşkünler evindeki bir kafileyi andırır. Taze 
                                               III

mısırlar tarifi mümkün olmayan saflıkta ve
               IV

şefkattedirler, uyuyan bir bebeğin verdiği duyguyu

uyandırırlar.
        V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz 
anlamda kullanılmıştır? 

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

D) II ve III E) I ve V 

4. Şiirin bir heyecanın ifadesi olduğunu söyleyen 
                                    I

Faruk Nafiz Çamlıbel, o heyecanın derin veya basit

bir fikrin hatta fikirlerin aktarıcısı olabileceğini 

belirtir. O zaman, hissin derinliğiyle fikrin enginliği 
                                II                         III

derece derece yükselecektir. Ona göre her yükseliş,

açıklıktan renkli bir belirsizliğe doğru kanatlanıştır.

Bu kanadı ancak şairin musikisinin adlandırıp 
         IV

harekete geçireceğini belirtir. Şiirin her şeyden önce

musiki değeriyle ölçülen edebî bir tür olduğuna 
    V

dikkati çeker. Çabuk anlaşılan şiirin kolay şiir olduğunu

belirterek bunlarda yüksek değer aranamayacağını söyler.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde 
somutlama yapılmıştır? 

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

D) II ve III E) IV ve V 

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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5. Sanat, önü kalabalık bir çeşmedir. Kimi bu çeşmenin bilek 
kalınlığında dökülen altınıyla avuçlarını doldurup içer, kimi 
dolu avuçlardan fışkıran damlacıklarla dilini ıslatır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Benzetme 

B) Eğretileme (istiare) 

C) Temel anlamlı sözcük 

D) Terim anlamlı sözcük 

E) Mecaz anlamlı sözcük 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim 
anlamda kullanılmamıştır? 

A) Sezai Karakoç’un da vurguladığı gibi gerçeklik temeli 
üzerinden hareket eden İkinci Yeni ve sonrasındaki şiir, 
yalnızca kendi içinde bir anlama sahip olan “yaşama” 
özlemini dile getirir.

B) Müzikte melodiler, motifler tek başına bir güç alanı 
oluştursa da bu motiflerin sarmaş dolaş olduğu şiirin 
devreye girmesiyle ortaya çıkan eserler şiir ve müzik 
ilişkisinin ne denli vazgeçilmez olduğunu tekrar tekrar 
gözler önüne sermektedir.

C) Sonunda “p, ç, t, k” sert ünsüzleri bulunan kelimeler-
den sonra “etmek, eylemek, olmak” yardımcı eylemleri 
geldiğinde hem yazıda hem konuşmada sert ünsüzler 
yumuşar ve ulama yapılarak sesletilir.

D) Tektonik anlamda genç bir araziye sahip olan Türkiye; 
yükselti, engebe, volkanik arazi ve sıcak su kaynakları-
nın fazla olduğu ve depremlerin oldukça sık yaşandığı 
bir ülkedir.

E) Milletlerin hayatlarında derin izler bırakan olayların “mil-
letin hafızası” olan edebiyatına yansıdığını biliyoruz.

7. Daha çok düşünsel imgelerin boy verdiği şiirlerde renkler 
aracılığıyla görsel imgelerin de yer aldığını görmekteyiz.

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek 
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Düşünsel imgelerle kurulu şiirde gurbet teması, şaire 
başka duygu ve düşüncelere imkân tanır.

B) İnsan, olup biten bir an macerası ile bu dünyadaki süre-
cini devam ettirir.

C) İmaj, bütünüyle şiire egemen olduğu zaman, o şiir uzun 
ömürlü olamayacaktır.

D) Öte yandan toplumcu gerçekçi şiirin yine bu dönemde 
ortaya çıktığı, büyüdüğü ve gelişim gösterdiği görül-
mektedir. 

E) İkinci Yeni şairleri, çoğu kez bireye ve bireyin iç dünya-
sına yönelmişler; gerçekliğin yeniden yorumlanmasın-
da düşünsel kaynaklardan azami derecede faydalan-
mışlardır.

8. Biz tutkumuzla yıldızları, güneşleri yolmuşuz.

O gizli ateşten eriyip tek bir varlık olmuşuz.

Şarkımız can suyuyla büyüyen bir çağlayandır.

Biz bu boşluğa gürül gürül, alev alev dolmuşuz.

Bu dizelerde aşağıdaki anlam olaylarından hangileri 
vardır? 

A) İstiare - benzetme 

B) Kişileştirme - ad aktarması 

C) Dolaylama - dokundurma 

D) Benzetme - kinaye 

E) Ad aktarması - tariz 

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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1. İçimden ansızın denemediğim bir o kalmıştı demek 
                    I

geldi. İtiraf edeyim ki biraz da böyle oldu... Çocuklar 
                                     II

için yazmak bana at oynatabileceğim çok geniş bir 

alan açtı. Burada masal, rüya, hayal, hikâye, gerçek, 

gerçeküstü ve akla gelebilecek her şey vardı. 

Birdenbire büyük olmanın zorluklarının ötesine 
        III

geçiveriyordunuz. Sizi bağlayan bir şey yoktu. 

Yazarken bir tür çocuk safiyetini, çocukluğu 

giyiniyordunuz. Karşınıza ise milyonlarca çocuğu 
                                                       IV

alıyorsunuz. Her şeyi yaşamaya hakları olan ilerinin 

büyükleriyle bir dünya oluşturuyorsunuz ve bu 

sebeple de zaman zaman onların büyük hallerine 
                            V

hitap ediyorsunuz. Bu yüzden benim yazdıklarım, 

çocuklar için, çocuklar için yazdıklarım aynı zamanda 

büyükler için görünür.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri an-
lamca birbirine en yakındır? 

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

D) II ve III E) IV ve V 

2. Diplomanızı yan odaya onaylatıp getirmeniz gerekiyor. 

Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen anlam olayı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kul-
lanma

B) İnsana özgü özellikleri insan dışı varlığa aktarma

C) Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekil-
de kullanma

D) Bir sözü benzetme amacı dışında başka bir söz yerine 
kullanma 

E) Doğadaki bir varlığa ait özelliği insana aktarma

3. İkilemeleri yerli yerinde kullanan, yüzyıllar boyunca hafı-
zalara işleyen atasözlerimiz ve deyimlerimizdir. Hemen 
hemen, iki atasözünün ya da iki deyimin birinde güzel bir 
ikileme vardır.

Bu parçada “yerli yerinde” sözü,

I. Uygun biçimde 

II. Nerede ise 

III. Tam istenilen gibi olan

IV. Tam değilse bile ona pek yakın biçimde 

V. Gerektiği gibi 

yukarıdaki anlamlardan hangilerine karşılık gelecek 
şekilde kullanılmamıştır? 

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

D) II ve III E) IV ve V 

4. Kalıplaşmanın, durağanlaşmanın her türlüsüne karşı çıkan 
Turgut Uyar, Orhan Veli’nin bu silkinmeyi yaptığını fakat 
ardından gelenlerin bunun açılımlarını yapamayarak aynı 
tekdüzeliğe düştüklerini ifade eder. Yazınımıza bir “küçük 
adam” sokan Orhan Veli ve çağdaşlarının etkisiyle o gün-
lerde her sanatçı karşı konulmaz bir iştahla, sömüre sömü-
re bu “küçük adam”ın günlük yaşayışını, günlük gelip geçici 
izlenimlerini, duygulanmalarını yazmışlardır.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Güvenilir olmamak 

B) İstekli olma durumu

C) Monotonluk 

D) Ani bir hareketle sarsılmak 

E) Hareketsiz hâle gelmek

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamış-
tır? 

A) Başvurduğum işi kabul edilmediğim açıklandığında 
beni rahat bir hayata kavuşturacak treni kaçırdığımı an-
lamıştım. 

B) Birilerinin benim üzerimden tezgâh çevirdiğinden emin-
dim fakat bu kötülüğü kimin yaptığını bir türlü bulamı-
yordum. 

C) Sabahtan beri ağzıma lokma koymadığım için fena ka-
zınıyordu midem.

D) Yılışık bir gülümsemeyle olanları insanlara anlatıyordu 
fakat anlattıklarının doğruluğuna hiç kimse inanmıyor-
du. 

E) Kendimi köşeye sıkışmış gibi hissediyordum, bu beni 
fena hâlde sinirlendiriyordu. 

6. Eğer soysuz olup yaman çıkarsa

İçi beni dışı eli yakarsa

Yanına varmadan ağzı kokarsa

Bir okka misk bir yük ıtır ilâzım

     Ruhsatî

Bu dörtlükteki altı çizili söz öbeği ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir kişinin başkası için hazırladığı kötülüğe kendinin 
maruz kalması 

B) Çok daha iyi kazanç peşinde koşarken eldekinden de 
olmak 

C) Yeni tanışılan birini birdenbire çok sevmek ve samimi 
olmak 

D) Çok sıkıntı çekerek güçlüklere katlanmak 

E) Her şeyin dıştan göründüğü kadar güzel olmayabilece-
ği ve bu yüzden dış görünüşe aldanmanın doğru olma-
yacağı 

7. Türk şiirinde Attila İlhan, genellikle özel isimleri büyük harf 
yerine küçük harfle başlatmayı yeğler. 

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek 
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sedat Umran’ın kendine göre noktalama işaretlerini 
kullanma tasavvuru vardır.

B) Dilimizin özleşmesi için Türkçe sözcükleri daha üstün 
tutmak ve tercih etmek gerekir. 

C) Bir özel ismin ilk harfinin büyük yazılması geleneksel bir 
imlâ özelliğidir.

D) Bazı şairler, şiirlerinde belli amaçlar doğrultusunda imlâ 
kurallarının dışına çıkmıştır. 

E) Şair, duygusal ve imgesel yönü ağır olan bir şiir dili kul-
lanır. 

8. İlhan Berk, dünyanın bütün şairleri gibi ---- kendi dilini oluş-
turma yolunda kimi şairlerle bir tür akrabalığı olan bir şah-
siyettir. Bu ---- bir durumdur sonuçta. Sanatı soylu akraba-
lıklar kurabilme yeteneğine sahiptir neticede. Hangi şairin 
kimden, nerelerden ve nasıl etkilediği de öyle çok kolay 
içinden çıkılabilecek bir eşleştirmeyi çoğu zaman ----, belki 
de gereksiz kılar.

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

A) şüphesiz - kabul edilemez - zorlu

B) kuşkusuz - aydınlatılamaz - etkili

C) elbette - yadsınamaz - imkânsız

D) vurguladığı - gerçek - mecburi

E) tabii ki - zorunlu - etkisiz

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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1. Değerlerin yaşam içindeki çok sayıda işlevinden 
                                                                   I

(fonksiyonundan) söz etmek gerekir. Bir bakıma 

insan davranışlarını anlamlandırmanın  (anlamını 
                                            II

açıklamanın) yolu değerlerden geçmektedir. Bunun 

en önemli gerekçesi (hedefi), insan davranışlarının 
                       III

birtakım değerlere dayanarak gerçekleşmesidir. Bu 

nedenle değerlerle insan davranışları arasında sıkı bir 

ilişki (münasebet) vardır. Değerler, insan 
  IV

davranışlarını yönetirler. Diğer bir ifadeyle bir olayın 

nasıl gerçekleştiğini yani arka planında neler 

olduğunu anlamak istiyorsak o olayı gerçekleştiren 

insanların davranışlarını (tutumlarını) yönlendiren 
                          V

değerleri tespit etmek ve anlamak gerekmektedir.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anla-
mı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamak-
tadır?

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

2. Talana da deli gönül talana

Gide gele orta yeri dolana

Bir yiğit sevdiği yakın olana

Günde düğün bayram etmiş gib’olur

     Karacaoğlan

Bu dörtlükteki altı çizili söz öbeği ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanları yedirmek, içirmek 

B) Mutluluğu başkaları ile paylaşmak 

C) Bir işte başarı yakalamak 

D) Çok sevinmek 

E) Coşkulu kutlamalar yapmak

3. Aynı zamanda tuhaf bir paradoks içindeyiz. Bir yandan sa-
raya öfke duyuyoruz, bir yandan da onların yerinde olmadı-
ğımız için hayıflanıyoruz.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Kendini gizlemek, bir yere saklanmak 

B) İkilem içinde olmak 

C) Hileli işler içinde olmak 

D) Elindeki fırsatı yitirmek

E) Ümidini kaybetmek 

4. Söz varlığımızın ürünleri olan deyimleri pek çok 

amaçla kullanmaktayız. Kimi zaman duygularımızı 

göstermekte kimi zaman da tepkimizi ortaya 

koymaktayız. Söz gelişi, pahalılığı göstermek için 

kullanılan ateş pahası olmak; üzerinde görüşülen 
                             I

sorunda son ve kesin sözü söylemeyerek 

konunun yeniden ele alınabilmesine olanak 

tanımak için kullanılan açık kapı bırakmak; 
                                                 II

“Karmakarışık bir ruh durumuna girme, şaşkınlık 

geçirme” anlamında allak bullak olmak; “yolsuzluk 
                                           III

ve bozulmalar üst kademeden başlar” anlamında 

balık baştan kokar; “her tarafta huzursuzluk ve 
             IV

karışıklık çıkması” anlamında baltayı taşa vurmak
                                                             V

deyimini kullanırız. 

Bu parçadaki altı çizili deyimlerden hangisi açıklama-
sıyla uyuşmamaktadır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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5. Şiir sadece beş duyudan alınan ---- sanatsal bir dönüşüme 
uğratılarak dışa vurulması değildir. Aynı zamanda şiir, bir 
---- eylemini gerekli kılar. Hem şiirin oluşumunda hem de 
iletiminde bir düşünsel arka plan olabilir. 

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

A) izlenimlerin - düşünme

B) hayallerin - dengelenme

C) görüntülerin - ikilem

D) yansımaların - ilerleme

E) işlevlerin - ayıklama

6. Milletlerin uzun hayat tecrübelerinin sonucu olarak ortak 
hafızalarında uzun zaman sürecinde hem dil hem anlam 
olarak bir imbikten süzülerek işlenmiş olan deyimlerin söy-
leyiş güzelliği ve içerdiği derin anlamlar, onları farklı kılar ve 
dikkatlerin bu yapılar üzerine yoğunlaşmasını sağlar.

Bu cümlede geçen “imbikten süzülerek işlenmek” sözüy-
le anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Düşüncelerin herhangi birine etki yaparak benimset-
mek 

B) Durağan durumdan hareketli duruma geçirmeye çalış-
mak 

C) Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak 

D) Süzülerek, ayıklanarak, özenle daha iyi hâle getirmek

E) Güç bir duruma katlanmak, tahammül etmek 

7. Dilin ve sözün başka kültürlerde de önemli olduğu yadsı-
namaz. Ancak başka kültürlerden alınan örneklerde sözün, 
eylem ve olay örgüsündeki dolantılarla dengelendiği ya da 
sentezlenen gösteri biçimleriyle iç içe geçirildiği görülmek-
tedir.

Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Orta oyununun “söze dayalı olma” ve “mozaik yapı” 
özellikleri Osmanlı modernleşmesinin gerilim ve etkile-
şimlerini yansıtmaktadır.

B) Orta oyunu, bu adla on sekizinci yüzyılın sonu ile on 
dokuzuncu yüzyılın başında anılmaya başlamıştır.

C) Aristoteles’e göre hem komedya hem de tragedya eyle-
min taklididir ve eylemin taklidi de öyküdür.

D) Orta oyununun, oyunlar farklı olsa da aynı kalan ve tek-
rarlanan, basit bir olaylar dizisine ve bu olaylar dizisinin 
yarattığı eyleme dayandığı inkâr edilemez bir gerçektir. 

E) Orta oyununda aynı olaylar dizisi ve eylem, bütün oyun-
larda sabit kalmakta (iş bulmak, ev tutmak) ve sadece 
ayrıntıda değişiklik yapılmaktadır.

8. Yaşanan tüm olaylardan sonra maldan mülkten çoktan 
vazgeçmiştim, artık canımın bile kıymeti harbiyesi yoktu. 
Hiçbir şeyin, hiç kimsenin gerekliliği yoktu artık benim için. 

Bu cümlede geçen “kıymeti harbiyesi yok” sözüyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geçerli değerini korumak 

B) Hiç kimseye aldırmamak 

C) Birden kötü bir duruma gelmek 

D) Önemi olmamak 

E) Sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalmak
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1. İlk iki şiir kitabım dirençle karşılandı. Aklı ve şüpheyi ön pla-
na çıkaran bir kadın olarak ayrıksı özne olarak algılandım. 
Çok sesli şiirler yazarak kimsenin gözünde meşru olmak 
gerekmediğini, insanın kendi meşruiyetini kalemiyle yarat-
mak zorunda olduğunu anlattım. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Değiştirilmiş fikirlerin yer aldığı 

B) Değişik düşüncelerin yer aldığı 

C) Bir bireyin düşünce ve fikirlerine dayandığı 

D) Herkes tarafından kabul edilen ve ispatlanabilen dü-
şüncelerin yer aldığı  

E) Şairin duygularının yer aldığı 

2. Konut, her şeyden önce kişisel yaşam mekânıdır ve sahibi-
nin ---- yansıtır, bu nedenle de sahibinin yaşadığı mekânın 
içini ve dışını ---- izin vermelidir. Böyle bir yaklaşımın kentin 
görünümünü ---- ve sistematik olmadığı düşünülebilir fakat 
böyle bir yaklaşım hümanistiktir ve yerleşim yerindeki mi-
mari akımın analiz edilmesine izin vermektedir.

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

A) isteklerini - güzelleştirmesine - sabitleştirdiği

B) egemenliğini - soyutlaştırmasına - çarpıklaştırdığı 

C) yaşam tarzını - kişiselleştirmesine - tahrip ettiği

D) ölçütlerini - özgünleştirmesine - bozduğu

E) zevkini - yükseltmesine - doğallaştırdığı 

3. Popüler kültür halka ait olanı halktan alıp çıkarları 

doğrultusunda şekillendirip (bir şeye belirli bir biçim 
                                I

vermek) halka onu tekrardan benimsetir. Bu yönüyle 

halk kültürünün popüler kültür kavramı içinde 

erimeye başladığını ancak popüler kültüre karşı da 

önemli bir direnç (karşı koyma gücü) olduğu da 
                     II

görülmektedir. Popüler kültürün çerçevesini           

egemen olan (üstünlük kuran) çizer ve bu artık halk 
         III

kültürü olmaktan çıkar. Örneğin bir televizyon 

kanalında izlediğimiz yöresel (belli bir yöre ile ilgili) 
                                       IV

oyunların oynandığı, türkülerin söylendiği bir müzik 

programı ve türevleri (çizilerek oluşmuş iz) artık 
                         V

halkın kültürü değil, popüler kültürün ürünleridir ve 

anın gerektiği popülerliği halka göstermektedir. 

Buradaki mücadele yarının zemini hazırlarken anın 

popüleri olmaktır.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anla-
mı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamak-
tadır?

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

4. İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan iki kutuplu yeni 
dünyanın “özgür” yarısının her alanda siklet merkezi Ame-
rika olmasından sonra sanat dünyasındaki Paris’in rolünü 
de New York üstlenmiştir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Bir konuda yüksek bilgisi olan iki şey

B) Anlam derinliği olan iki şey 

C) Öne sürülen benzer iki şey 

D) Birbirine zıt görüşü olan iki şey 

E) Hareketli iki şey

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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5. Dolandım geldim ben Rum ile Şâm’ı

Sevdiğim yüzünün nuru kalmamış

Uğrun uğrun aşinalık ederken

Şimdi söyleyecek dilin kalmamış

     Karacaoğlan

Bu dörtlükteki altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanın geçirdiği hastalıkla yüzünün tanınmaz hâle gel-
diği 

B) İnsanın konuşamaz hâle geldiği 

C) İçinde kötülük olan insanların, bu kötülüklerinin yüzüne 
yansımış olduğu  

D) İnsanın içindeki kötülüklerin, insanı hayata sürüklediği 

E) İnsanın yüzünün doğal renginin kaybolduğu 

6. Sabahattin Ali’nin romancılığı ve hikâyeciliği şairlik yönü-
nü perdelemiştir. Oysaki onun şairlik yönü, romancılığı ve 
hikâyeciliği kadar başarılıdır. Bestelenen çok sayıda şiirinin 
olması onun başarılı bir şair olduğunu açıkça göstermek-
tedir. 

Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Roman, öykü ve şiir türünde eserler veren sanatçı aşk 
temasını sıkça işlemiştir. 

B) Sabahattin Ali, yazmış olduğu bir şiir yüzünden memu-
riyetten ihraç edilmiştir. 

C) Bazı kötü olaylarla adının anılması ve halkın ona tepki 
göstermesi onun sanattaki başarısının görülmesini en-
gelledi.

D) Romantik şiirlerinin büyük bir kısmını korku ve kaygı 
psikolojisini yaşadığı anlarda kaleme almıştır. 

E) Yazarın şiirlerinde halk şiiri geleneğinin açık etkisi gö-
rülmektedir. 

7. Popüler müzik, bir iletişim biçimidir ve kendisini oluşturan-
ların, dinleyenlerin, kullananların ve kendisiyle dans eden-
lerin ---- esaslı surette ve duygusal olarak etkisini sürekli 
olarak yayan ve kendini  ---- bir kültür mecrasıdır. Gençlerin 
ve hemen herkesin ---- şekilde ilgi gösterdiği popüler müzik, 
insanlar arası iletişimin benzersiz ve önemli bir boyutudur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir? 

A) ufkuna - etkisizleştiren - önemsiz

B) yaşamına - güçlendiren - ciddi

C) her zaman - geliştiren - isteksiz

D) hayatlarına - önemsizleştiren - gereksiz 

E) hislerine - zayıflatan - değersiz

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla 
birlikte verilmiştir? 

A) Geçmişte farklı düşünmüş olsam da şimdi anlıyorum ki 
kader karşısında hep acze düşermiş insan.

B) Şehrin işlek sokaklarına girince o cakalı cakalı dolaşan 
ve insanlara korku salan kalabalıklar azalmaya başladı.

C) Artık yaşı oldukça ilerlemiş, gözünün feri sönmeye baş-
lamıştı fakat o merhametsizliği halen devam ediyordu. 

D) Karaköy’den Galata’ya çıkan yokuşlu yolu görünce o 
yolu yürümeye cesaret edemedi, gözü yemedi. 

E) Bu işleri yapabilmem için kırk fırın ekmek yemem ge-
rektiğini anlamıştım. 
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1. Değerler, toplumsal barışı, sevgiyi, kardeşliği, kini 
                                                                            I

(birine karşı duyulan öç alma isteği), düşmanlığı, 

oturup kalkmayı, konuşmayı, selamlaşmayı, giyim 

kuşamı, yeme ve içmeyi, niçin yaşandığını ve 

niçin ölündüğünü ortaya koyabilecek (bir işi 
                                          II

başlatabilecek) güçtedir. İnsanlar buna göre 

hayatlarının şekil ve şemalarını çıkartmak ve buna 

göre yaşamak eğiliminde olurlar sonuçta. Mesela 
                                                                       III

(söz gelişi) moda bir giysinin şu anda giyildiği zaman, 

insanın üzerinde durduğu zaman bir kıymeti (değeri) 
                                                               IV

olacaktır. Modasının geçmesi o giysiyi kişinin 

gözünde değerli kılan bir şey olmayacaktır. Fakat 

kişiyi buna iten güç sosyal çevre ve bu çevrenin 

kişinin zihnine modayı, iyi ve güzel olarak kabul 

ettirmiş olmasını dikkate almamız ( göz önünde 
                                      V

bulundurmamız) değer-birey ilişkisini daha yerinde 

okuyabilmemiz için imkân sağlayabilir mahiyettedir.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anla-
mı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamak-
tadır?

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

2. İnsanoğlunun doğada gördüğü ve duyduğu şeyleri; hisleri, 
düşünceleri ve yeteneği doğrultusunda estetik çerçevede 
yeniden yorumlaması demek olan sanat, bir çeşit yeniden 
yaratmadır. 

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yetiştiği gelenek çerçevesinde yeniden oluşturmak

B) Yeni gelişmelere göre şekil vermek 

C) Sanatın kaidelerin dışına çıkmadan oluşturmak

D) Güzellik anlayışı doğrultusundan tekrardan oluşturmak

E) Sanata yönelen eleştiriler doğrultusunda tekrardan 
oluşturmak

3. Ressamın ---- yaptığını şair ---- yaptığına göre aslında her 
ikisi de kopyanın kopyasını sunmaktadır. Bu nedenle şiir ve 
resim bu noktada ---- göstermektedir. Platon taklidi sadece 
gerçeğin bir yansıması olarak görür, bundan dolayı bunun 
ahlaki olmadığını savunur. 

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

A) kalemle - fırçayla - farklılık

B) yaşantılarla - hayallerle - açıklama

C) notalarla - boya - niteliklilik

D) renklerle - sözcüklerle - benzerlik

E) düşünceyle - fikirle - tezat

4. Çocuk edebiyatı, çocuk ve çocukluktaki değişimle atbaşı 
bir değişim içinde bugüne ulaşmıştır. Çocuk edebiyatındaki 
amaç ve işlev değişikliği ise yetişkin edebiyatındaki amaç 
ve işlev değişiminden hem daha fazla hem de daha hızlı 
olmuştur. 

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek 
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Çocuklar için yapılacak edebiyatta çocuk bakışı, çocu-
ğa görelik ve çocuk gerçekliği birbirini tamamlayıcı üç 
kavram olarak düşünülmelidir.

B) Çocuk kitabı yazılmasında ikinci aşama, çocuğun ye-
tişkinlerle başa baş olmayan büyüme ve gelişme özel-
liklerine sahip olduğunun anlaşılmaya başlanmasıyla 
gündeme gelmişti.

C) Çocuk bilincinin ortaya çıkması ve nesne çocuk anla-
yışının özne çocuk anlayışına doğru evrilişiyle çocuğa 
uygun kitap yazma geleneği çocuk edebiyatındaki de-
ğişimin anahtarı durumuna gelmiştir.

D) Modern çocuk değerler dizisi bir yandan çocuğun nasıl 
olması gerektiğini tanımlarken bir yandan da modern 
yetişkinliği tanımlamaktadır.

E) Edebiyatın amacı ve işlevindeki değişim gibi çocuk ve 
ilk gençlik edebiyatının amacı ve işlevindeki değişim de 
kaçınılmaz bir sonuçtur.
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem atasözü hem de-
yim kullanılmıştır?  

A) Artık ok yaydan çıkmıştı, dönüşü olmayan bir yola gir-
dikleri kesindi. 

B) Onca kötü olay yaşamışken, sıkıntıların hepsini bir hâle 
yola sokmaya uğraşırken alınan bu karar hiç iyi olmadı. 

C) Bütün bir yaz tatilimiz için kendimize yol çizdik fakat tatil 
başladığında bunların aksine hareket ettik. 

D) Söylenenleri kesinlikle yapmayacağımı çok iyi biliyor-
sun, su testisi su yolunda kırılır o yüzden ben doğru 
bildiğim yoldan ayrılmayacağım. 

E) Hayatta epeyce yol almış, iş güç sahibi olmuş bir yetiş-
kin olarak artık ayakları üzerinde durmak istiyordu. 

6. Orhan Veli, yazdığı çocuk eserlerinde geleneksel içeri-
ği modern biçimlere aktarma ---- hemen bütün eserlerin-
de de açık etmiş bir sanatçıdır. Anlatı ve edebiyat kalitesi 
üzerinden çocuğa gerçekte söylenebilecek birçok hakikati 
gizleme gibi kendi sanat anlayışına da ---- bir mecraya yö-
nelmemiş aksine çocuğun elinden tutup dün ile yaşadığı 
zamana tanıklık etmek bakımlarından bir ---- olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir? 

A) gayretini -  ters düşebilecek - köprü

B) tecrübesini - yakışacak - uyarıcı

C) azmini - perdeleyecek - aracı

D) çabasını - uyacak - hazırlayıcı 

E) hususunu - örtecek - temsilci

7. Mizahın kökeninde gülme vardır ve mizah, amacına güldür-
me yoluyla varır. Bu gülme oranı kahkahalarla gülmekten 
bıyık altından gülmeye, belli belirsiz gülümsemeden bey-
ninde gerçekleşen gülümsemeye kadar çeşitlilik gösterir.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Neşeli ve kendine güvenli biçimde gülmek

B) Üst üste, ara vermeden aşırı derecede gülmek

C) İçinden gelerek sesli biçimde gülmek 

D) Birinin durumuna alay ettiğini sezdirmeden gülümse-
mek

E) Başkalarını kızdıracak, sinirlendirecek biçimde gülmek 

8. İki ya da daha çok kelimeden oluşmuş bulunan 

deyimlerin temel özellikleri birer anlam 

kalıplaşması sürecinden geçmiş olmalarıdır. Bu 

nedenle bu kalıp sözler, taşıdıkları asıl anlam 

dışında, kalıplaşma yoluyla yeni birer anlama 

bürünmüşlerdir. Örneğin ağzını bıçak açmamak 
                                                          I

deyimi “üzüntüden ya da yorgunluktan hiç kimse 

ile konuşamamak”; akla karayı seçmek deyimi  
                                              II

“çok yorulmak, çok eziyet ve zahmet çekmek”;     

cin gibi olmak deyimi “çok kurnaz, çok zeki ve 
          III

açıkgöz olmak”; habbeyi kubbe yapmak deyimi  
                                           IV

“birisine tuzak kurmak, tuzak hazırlamak”; 

deveye hendek atlatmak deyimi  “bir şeyi zorlukla 
                  V

anlatmak” anlamlarını karşılamak için kullanılmaktadır. 

Bu parçadaki altı çizili deyimlerden hangisi açıklama-
sıyla uyuşmamaktadır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. Türkiye’de şiir okuyucusu müfredatın, yani kurumsal eğiti-
min teklif ettiğinin dışına çıkabilmiş değildir. 1980 sonrasın-
da şairler, bu kemikleşmiş yapıyı kırmak yerine okuyucu-
nun alışkın olduğu şiire yaklaşmayı denediler.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bı-
rakmak 

B) Gizli bir şeyi herkese duyurmak 

C) Karşıdakinin beklemediği şekilde güç duruma düşürücü 
cevap vermek 

D) Herhangi bir sebepten dolayı birden konuşmaya başla-
mak 

E) Değişmez, sabitleşmiş bir durumu değiştirmeye çalış-
mak 

2. Van Gogh’un 1883 sonbaharında yaşadığı deneyim, ilha-
mı en kuvvetli şekilde duyumsadığı bir dönüm noktasıdır. 
Drenthe’nin bataklık kaplı uzak bölgelerinde beş parasız ve 
başıboş dolaştığı üç ay içerisinde ruhsal arayışını belirgin-
leştirir. Gereksinimi olan içsel sessizliği Drenthe’de bulur. 
Zweeloo’ya yaptığı yolculuğu Theo’ya “Bir yaprağın yere 
düşüşünün dahi duyulduğu sessiz, gizemli, huzurlu yer.”  
sözleriyle tarif eder. Bakir doğayı bir sanatçı için uygun bir 
yer olarak görmeye başlar. Sadece resimsi olduğu için de-
ğil manevi açıdan da kentten daha üstündür. 

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenen-
ler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) esrarengiz

B) çok dağınık ve karışık 

C) bir şeye veya kimseye bağlı olmayan

D) yoksul

E) tecrübe

3. Yapıtlarda; kötü koşullarda yaşayan birinin 

benzeri kötü durumlardan etkilenmeyeceği 

“Acı patlıcanı kırağı çalmaz.”, kendi yanlışları
                    I

yüzünden kötü duruma düşenlerin bundan

yakınmamaları gerektiği “Kendi düşen ağlamaz.”, 
                                                         II

bir kişinin başına gelebilecek kazaların uğraştığı işle 

ilgili olacağı “Su testisi su yolunda kırılır.”, alıştığı 
                                         III

çevre veya kişilerden uzaklaşan insanın önünde 

sonunda bağlı olduğu yaşantıya geri döneceği 

“Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânı.",

                                  IV

güzel sözler söylemekle, güzel şeyler 

gerçekleşmeyeceği “Bal yiyen baldan bıkar.” 
                                                V 

atasözleriyle kısa, etkileyici ve somutlayıcı bir 

biçimde aktarılmıştır. Böylelikle yazar, içinden 

çıkılması zor ve karmaşık durumları tek yargıyla 

aktarabilmiş; anlatıma incelik ve özgünlük 

kazandırabilmiştir.

Bu parçadaki altı çizili atasözlerinden hangisi açıkla-
masıyla uyuşmamaktadır? 

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

4. Bunları kendimi savunmak için ya da kendimi haklı gös-
termek için söylemiyorum, sadece insanın fıtratında olan 
zayıflığı hatırlatmak istiyorum.

Bu cümlede geçen “fıtratında olmak” sözüyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özgün bir tutum sergilemek 

B) Fedakârlığı davranış haline getirmek 

C) Doğuştan beri sahip bulunmak 

D) Bir şeyleri istekli yapmak 

E) Sonradan kişilik özelliklerini değiştirmek 

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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5. I. Herkes kendi evinin önünü temizlerse mahallemiz 
gül gibi olur. 

II. Geçen hafta yaşadığımız son tartışmamızın barda-
ğı taşıran son damla olduğu belli oluyordu. 

III. Çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar, biz de boş olan 
odaya girdik. 

IV. Başarılı akademik kariyerine rağmen iş yerindeki 
arkadaşları bir şekilde ayağını kaydırdı. 

V. Yaşananları görünce şaşırmış, eli ayağı buz kesil-
mişti. 

Numaralanmış cümlelerdeki deyimlerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümledeki deyim; çok iyi, çok güzel anlamındadır. 

B) II. cümledeki deyim, sabır tüketen aşırı davranışı veya 
durumu ifade etmektedir. 

C) III. cümledeki deyim, toplu olarak bulunan insanların 
her birinin bir yana dağıldığını ifade etmektedir. 

D) IV. cümledeki deyim, bir yolunu bulup birini işinden 
veya görevinden uzaklaştırma anlamındadır. 

E) V. cümledeki deyim, sıkıntı veya üzüntüden kurtulmayı 
ifade etmektedir. 

6. Çekinme ki bu yoldan yeni geçecekler de bundan ışık al-
sınlar ve kendi işlerini işleyerek baharı bekler olsunlar. 

Bu parçada geçen “baharı beklemek” sözüyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gençliğin verdiği coşkuyla gereksiz ve aşırı davranışta 
bulunmak 

B) Hayatı dolu dolu yaşamış olmak 

C) Hayatın en güzel dönemini yaşıyor olmak 

D) İleri yaşlarda mutluluk, refah ve esenlik içinde bulun-
mak 

E) Güzel günlere kavuşacağına dair umudunu canlı tut-
mak, ümitli olmak 

7. Şiiri bir fikre, bir teze, bir toplumsal harekete, bir siyasete 
vasıta saymak, onu doğrudan doğruya üç senelik, beş se-
nelik, en fazla elli senelik bir plân gibi telâkki etmektir.

Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) “Şiir, bir şair mizacı altında hayata bakmaktır.” diyen 
şair, fotoğrafla resim arasındaki dehayı vücuda getiren 
farkın şiirde de olduğunu söyler.

B) Yıllardır yeni denemelerle kendini zorlamayışını güzel 
şiire, büyük şiire, tanrısal şiire duyduğu erişilmez say-
gıyla açıklar.

C) Şiir, bahar gibi havada yaşayan bir şeydir, gönüllerden 
gönüllere sirayet kudreti vardır ve onu aracısız şekilde 
öğrenmemiz gerekmektedir.

D) Şair, güzel bir duygunun, güzel bir düşüncenin, güzel 
bir şekil içinde daha da güzelleşeceğini söyler.

E) Şiirin “aşk gibi gençlik işi” olduğuna inanan şair, genç-
likten gençliğe fark olduğunu, her neslin aşk anlayışının 
bir olmadığını belirtir.

8. Selim İleri, edebiyatta iz bırakmış (etkisini 
                                           I
kalıcı duruma getirmek) veya unutulmuş, kimi 

zaman küçümsenmiş (hafife alınmış) romanların 
                     II   

karakterleriyle kendi roman karakterlerini 

duygudaşlık (empati) ve özdeşlik (aynılık) kurar. 
         III           IV

Bunları birbirine yaklaştırır (bir şeyi kendine 
                                 V

yakın duruma getirmek) ve "solmuş bir edebiyata" yarattığı 
karakterle hayat verir.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anla-
mı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamak-
tadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. Atasözleriyle ilgili bilgi veren kaynakların 

tümünde, bunların az sözle çok şey anlatma 

özelliğinden söz edilir. Bu yerinde hüküm, 

atasözlerinin anlam bakımından yoğunlaştırılmış 

yapılarından kaynaklanmaktadır. Sözgelimi, bir 

insanın ne durumda olduğunun yüzünden 

anlaşılacağı “Acıkanın yanağından, susayanın 
                                              I

dudağından belli olur.”, eksik aletle sağlıklı iş 

yapılamayacağı “Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz.”, 
                                                     II

büyük adamların, büyük iş yapanların her zaman 

üzüntü ve sıkıntılarının olduğu “Dağ başında duman 
                                                                III

eksik olmaz.”,  çıkarını düşünen kimselerin 

arkadaşlığı işi bitinceye kadar olduğu 

“Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur.”, iş 
                             IV

gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak 

vermezseniz kendilerinden yararlanamayacağını 

“Akılsız köpeği yol kocatır.” atasözleriyle kısa ve özlü 
                   V

bir biçimde anlatılır. 

Bu parçadaki altı çizili atasözlerinden hangisi açıkla-
masıyla uyuşmamaktadır? 

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

2. Deyimlerin kullanımı toplumu oluşturan bireylerin kültürel 
birlikteliğini ---- için önemlidir. Zaman içerisinde deyim kul-
lanımının ---- o deyimlerin kaybolmasına dolayısıyla ortak 
kültür bağının zayıflamasına, anlatım zenginliğimizin ---- 
yol açacaktır.

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

A) etkilemeleri - artması - görülmemesine

B) oluşturabilmeleri - değişmesi - yok olmasına 

C) devam ettirebilmeleri - görülmesi - oluşmasına

D) gösterebilmeleri - ulaşması - bitmesine

E) sürdürebilmeleri - azalması - erimesine

3. Kalbi önce bahtsızlığın büyüklüğünü anlamıyor. Heyecanlı 
olmaktan pek perişandır ama aklı başına geldikçe talihsizli-
ğin dehşetini duyuyor. Onun için hayattan zevk almak diye 
bir şey kalmamıştır. Umutsuzluk oklarının içini parçaladığı-
nı duyuyor, iyi ama vücudun çektiği acıların sözünü etmek 
neye yarar? Vücudun duyduğu acı hangi ıstıraba benzer? 

Bu parçada geçen “içini parçalamak” sözüyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Darlığa, sıkıntıya katlanmak  

B) Kendini zorlamak, çaba göstermek 

C) Bunaltmak, sıkıntı vermek 

D) Çok üzülmek, aşırı derecede sıkılıp harap olmak 

E) Gereksiz şeylere üzülmek ve bunları dert etmek 

4. Babam arabasını bana vermişti. Artık araba benimdi. Arka-
daşlarımla atladık arabaya. Az bir süre ilerlemiştik ki önü-
müze bir at çıktı, üzerinde bir kız çocuğu vardı. At birden 
ürküverdi ve çocuk, atın ürkmesini arabadan hızla inme-
mize verdi. Sonrasında çocuk, atın önünü güneşe doğru 
verip sürdü.  Yolun kenarında elma ağaçları vardı. Ahmet 
araçtan inerek sırtını ağaçlara verdi.  

Bu parçada “vermek” sözcüğü aşağıdaki anlamlardan 
hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır?

A) dayamak

B) kendinin olan bir şeyi birine bırakmak

C) yönelmek 

D) ayırmak, harcamak

E) ondan bilmek, öyle yorumlamak
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5. Her tür deneyime (tecrübeye) esnek yapısıyla açık 
                   I

olan roman, ilk zamanlardan günümüze birtakım 

değişimler yaşamış bir edebi türdür. Teknik anlamda 

gelişen, değişen romanda tartışılan hususlardan 
                                                                 II

(konulardan) biri de bakış açısı olmuştur. Romanın 

modernleşme (çağdaşlaşma) sürecinde gündeme 
          III

gelerek, o güne kadar tüm anlatı metinlerinde hâkim 

bir unsur olan “ilahi”, “hâkim”, “tanrısal” şeklinde 

isimlendirilen bakış açısı sorgulanmaya (başka bir 
                                                 IV

biçime sokmaya) başlamıştır. Anlatıcıya birçok 

kolaylıklar sunan bu metodun modernizmle beraber 

karmaşık bir hale gelen toplumsal hayatın içindeki 

bireyi anlatmakta tek başına yetersiz kaldığı görüşü 
                                                                           V

(fikri) başka bir yöntem arayışını beraberinde getirmiştir.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anla-
mı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamak-
tadır?

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

6. Ne olursa olsun, ister yüksek bir makamda olunsun, ister 
bir yargı kurumunda bulunulsun, ister bilim adamı kılığına 
bürünülsün, ister kalem erbabından sayılsın dalkavuğun 
soytarıdan besbeter olduğunu tarih yazar. 

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Yazma işini sıradan yapan kişi

B) Yazma işini iyi yapan kişi

C) Yazma işinde beceriksiz olan kişi

D) Yazma işini yeni öğrenen kişi 

E) Yazma işini başkasına öykünerek yapan kişi

7. Eleştiriyi bilimsel ve objektif bir alan olarak benimseyenlere 
göre, eleştirinin ---- kriterlere uygun yapıldığı zannedilir. Ne 
var ki matematikte olduğu gibi sanatta aksiyom ve postüla-
lar olmadığından, eleştirmenin de eleştirmenlik için elinde 
---- kriterleri yoktur. O daha önce okuduğu ve olumlu değer 
yargısında bulunduğu örnek eserlerden hareketle oluşmuş 
---- kriterlerini önündeki yeni esere uygular.

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

A) öznel - subjektif - değişmez

B) tarafsız - objektif - hayalî

C) belirli - değişmez - kendi

D) değişken - özgün - nesnel

E) gerçek - benzer - zamanla

8. Stendhal’ın bir gazetede okuduğu bir olaydan hareketle ka-
leme aldığı Kırmızı ve Siyah’ın bölümlerinin birinde epigraf 
olarak şöyle bir cümleye rastlarız: “Roman, yol boyunca 
gezdirilen bir aynadır.” Bu cümle Kırmızı ve Siyah’ın yapı-
sını çok güzel açıklamaktadır. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Romanda bir yerin yazarda bıraktığı etkisini betimlendi-
ği 

B) Romanda bir düşünceyi iletmekten kaçınıldığı

C) Romanda anlamlı olanın tasvir edildiği

D) Romanda görünenlerin nesnellikten uzak ve detaylı 
tasvirinin yapıldığı

E) Romanda, görünenlerin olduğu gibi tasvirinin yapıldığı

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
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1. • uzak: ihtimali az olan 

• çekmek: güç durumlara dayanmak, katlanmak 

• ilişki: bağlantı, temas

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzak, çekmek, ilişki” 
sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kul-
lanılmıştır? 

A) Uzak yollardan geldiğim için derin bir uyku çekmek isti-
yorum ve sonrasında başıma gelenler arasındaki ilişkiyi 
anlamaya çalışacağım. 

B) İlişkimize zarar verecek olan en büyük şey birbirimiz-
den uzakta olmaktır, bu yüzden aramıza mesafeler gir-
mesin ki hasret çekmeyelim. 

C) Kavuşmamızı uzak bir umut olarak gördüğüm için artık 
bu dertleri çekmek istemiyorum ve bu yüzden ilişkimiz 
kesilecek gibi. 

D) Eşler arasındaki ilişki ancak birbirine uzak olan iki kişi-
nin yaşayacağı türden bir hâle gelmişti, bu kötü durum-
ları çekmek zorunda olanlar ise ne yazık ki çocuklarıy-
dı. 

E) İlişkimiz bitmiş olabilir fakat çok da uzak olmayan bir 
gelecekte tekrardan buluşmak ümidiyle bu kötü durum-
ları sineye çekeceğim. 

 

2. Bir çocuğa dokunuşta bulunduğunuz, ona yeni bir şey öğ-
rettiğiniz, yeni bir pencere açtığınız zaman çocuğun gö-
zündeki parlayan bakışlar var ya, onlar bir öğretmenin en 
büyük mükâfatıdır. 

Bu parçada geçen “pencere açmak” sözüyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Önce söylediğini başka türlü anlatmak 

B) Geçmişi anmak 

C) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek 

D) İyi vakit geçirmeye yarayan görüş ortaya koymak

E) Farklı görüş açısı kazandırmak 

3. Yakın dönemde modern insanın hayatına giren küresel sal-
gın, hem fiziksel hem de düşünsel açıdan günlük yaşamı 
----, kavram gündemini değiştirmektedir. İçinde yaşadığı-
mız durum, günlük hayatın belki de hiç ---- düşündüğümüz 
yönlerini değiştirirken, şimdiye kadarki ---- ile erişim alanı-
nın sınırsızlığı çağında modern insanın sınırlarını mecburi 
olarak gütmektedir.

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

A) başkalaştırmakta - değişmeyeceğini - birikim

B) değiştirmekte - gelişmeyeceğini - düşünce 

C) dönüştürmekte - sorgulanmayacağını - destek

D) aktarmakta - birleşmeyeceğini - etki 

E) dönüştürmekte - düzenlemeyeceğini - ifade

4. Cumhuriyet Dönemi’nde kadın dergiciliği, gerek ülkede ya-
pılan inkılâplar gerek Batı’nın, toplumun her yönüne etki 
etmeye başlaması gerekse sektörel canlanmalar gibi ne-
denlerle yavaş yavaş kabuk değiştirmeye başlamıştır.

Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sevinçlerini, hüzünlerini, toplumsal olaylara tepkilerini 
müzikle dile getiren insanoğlu bundan sonra da bu duy-
gularını müzikle dile getirmeye devam edecektir. 

B) Divan şiiri kavramının tartışılmaya başlandığı günler-
den bu yana onu anlamak için herhangi bir sistemli me-
tot geliştirilememiştir.

C) II. Yeni etkisiyle şiirler yazan Oktay Rıfat Horozcu’nun 
şiir anlayışı Perçemli Sokak şiiri ile birlikte yeni bir biçi-
me girmiştir. 

D) Çocuk portreleriyle tanınan sanatçı, yeni bir dünyanın 
çocuklar sayesinde kurulacağına inanmaktadır.

E) Şiir, ilk çağlardan bu yana insanoğlunun duygularını 
dile getiren en önemli sanat dallarından biri olmuştur. 

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam



ÖR
NE
KT
İR

ÖR
NE
KT
İR

29

Test 10

5. Hayat ve edebiyat. Hemen hatırlanıveren ve biri diğerini 
kolaylıkla çağrıştıran iki kelime. Fakat bu iki kelime, bayat 
bir kafiye olmanın çok ötesinde biri diğerini kapsayan, kap-
sananın dönüp kapsananı kapsadığı iki alanı karşılayan iki 
kavramı da ifade etmekle asıl önem ve zenginliğe kavuş-
maktadır. Ne çok şey söylendi bugüne kadar bu iki kavram 
etrafında kim bilir? Kimileri hayatları büyük ve güzel yaşa-
dı kimileri bu büyüklükler karşısında küçüldü kaldı. Şurası 
muhakkak ki bu büyük ve güzel hayatları yapan harcın içe-
risinde sözün güzeli vardı. Sözün güzeli, elbette ki güzelin 
özüydü ve bu iki şavkımanın bir kıvılcımı olarak edebiyat 
baştan beri hep vardı

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Kuşkusuz, şüphesiz 

B) Sınırları içine almak 

C) Erişmek, elde etmek 

D) Akla getirmek, hatırlatmak

E) Daralıp, küçülmek 

6. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında şiire ilişkin gele-
neksel anlayışı tümüyle değiştirme iddiasıyla ortaya çıkan 
Garip Hareketi tartışmalara konu olmuştur. Garip’e ilişkin 
ilk yazı Nurullah Ataç tarafından kaleme alınır. Temkinli bir 
iyimserlik yansıtan yazı, Garip tarzı şiiri, şiirimiz için bir çe-
şitlilik sayar.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Konu ile ilgili şeffaf bir şekilde değerlendirmek

B) Konu ile ilgili ölçülü bir olumluluk yansıtmak 

C) Konu ile ilgili tutarsız bir pozitiflik bildirmek

D) Konu ile ilgili önemli kişilerin görüşünden hareketle ya-
zılan olumluluk

E) Konu ile ilgili geleneksel zihniyetle yazılan iyimserlik

7. Dikiş tutturamamak sözü, bir işte uzun zaman 
                I

kalamayan kişileri en doğru açıklamaktadır.

Dikili ağacı olmamak sözü ise hiçbir malı mülkü 
               II

olmayan kişileri en iyi şekilde ifade etmektedir. Biri

için dik başlı deniyorsa o kişinin hiç kimsenin sözünü 
           III

dinlemediği anlaşılırken çenesi düşük deniyorsa 
                                                IV

geveze ya da çok konuşkan olduğu anlaşılır. 

Gölgede bırakmak sözünü kullandığımızdaysa 
              V

başkasının koruması ya da gözetimi altında olmak

ifadesi anlaşılır. 

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış 
kullanılmıştır? 

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

8. (I) Bilge insanın olayları değerlendirme gücünü yansıtmak-
tadır. (II) Bilim adamı ve bilge kişilere verilen değer anla-
tılmaktadır. (III) Bilgi ile gururlanmanın hata olduğunu dile 
getirilmektedir. (IV) İlimin tecrübelerle şekillendiği anlatıl-
maktadır. (V) Bilmediğini açıkça söylemenin faydası dile 
getirilmiştir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara 
aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak göste-
rilemez?

A) I. cümle: At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur.

B) II. cümle: Âlimin bir saati, cahilin yüz saatinden kıymet-
lidir.

C) III. cümle: Her şeyi bilirim diyen hiçbir şeyi bilmez.

D) IV. cümle: İlim ahirete beraber gider.

E) V. cümle: Bilmem demek birçok baş kurtarır. 
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1. (I) Yeni doğan bir bebekte yaklaşık 300 tane kemik vardır. 
(II) Bu kemiklerin bir kısmı daha sonra birbirine kaynar. (III) 
Yetişkin bir insanda 206 tane kemik vardır. (IV) Bu kemik-
lerin eklemlerle birleşerek oluşturduğu yapıya iskelet adı 
verilir. (V) İskelet, insanların hareket etmesini sağlar ve iç 
organlarını korur. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ta-
nım yapılmıştır? 

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

2. (I) Hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli sarayların-
dan olan Dolmabahçe Sarayı buram buram tarih kokar. (II) 
Osmanlılar Dönemi’nde yalnızca 22 yıl kadar kullanılmıştır. 
(III) Cumhuriyet’in ilanından sonra ise Cumhurbaşkanlığı 
makamına hizmet etmiştir. (IV) Atatürk, İstanbul ziyaretleri 
sırasında burada ikamet etmiştir. (V) Yine aynı dönemde 
farklı ülkelerden gelen devlet adamları burada ağırlanmış-
tır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde 
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı bir ifade 
vardır? 

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifade kulla-
nılmıştır? 

A) 1963 yılında yayımlanan Yer Demir Gök Bakır, Yaşar 
Kemal’in Dağın Öteki Yüzü üçlemesinin ikinci romanı-
dır. 

B) Yer Demir Gök Bakır romanı, Zülfü Livaneli tarafından 
1987 yılında aynı isimle sinemaya uyarlandı. 

C) Dağın Öteki Yüzü üçlemesinin diğer eserleri ise Ortadi-
rek ve Ölmez Otu’dur. 

D) Yaşar Kemal, üç seriden oluşan Dağın Öte Yüzü üçle-
mesinde Çukurova’ya pamuk toplamaya giden köylüle-
rin sıkıntıları etkileyici bir dille anlatmıştır. 

E) Yaşar Kemal’in, Yer Demir Gök Bakır isimli eseri 
1977’de Fransa Eleştirmenler Sendikası tarafından 
ödüllendirilmiştir.

4. I. Dil, insanla birlikte ortaya çıkan bir varlık alanıdır. 

II. Düşünce ile dil birbirinden koparılamaz biçimde 
kaynaşmıştır. 

III. Her dilin başlangıcından gelen bir yapı ve işleyiş 
tarzı vardır. 

IV. Dil olmadan düşüncenin olmasına imkân yoktur. 

V. Dildeki değişimler çok uzun sürede oluşur. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an-
lamca birbirine en yakındır? 

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

D) II ve IV  E) III ve V 

Cümlede Anlam
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Cümlede Anlam

5. (I) Süleymaniye’de Kirazlı Mescit Sokağı’nda oturuyoruz. 
(II) O zamanlar henüz on yedi yaşındayım. (III) Münir Paşa 
Konağı’nın çam ağaçlarını hatırlıyorum. (IV) Konağın ya-
nındaki lisenin bahçesindeki çam ağaçları bir yangında 
yanmış olabilir. (V) Münir Paşa Konağı’nın yağlı tavanları 
çoktan duman ve kül olmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
olasılık söz konusudur?

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

6. I. Edebi türlerin en önemlilerinden olan roman, öykü 
ve şiirler aracılığıyla bir dönemin mimarisinden tu-
tun da o dönemin insanlarının düşünsel eğilimleri-
ne, yaşam tarzlarına, nesneyi algılayış biçimlerine 
kadar her türlü özelliği aktarılır.

II. Tanzimat edebiyatının en önemli şair ve yazarların-
dan olan Namık Kemal’in eserlerinde o devrin sanat 
anlayışını, aile yapısını, gelenek ve göreneklerini 
görmek mümkündür. 

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede belirtilen olgunun her sanatçıda gerçekleş-
mediği örneklenmektedir.

B) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olum-
suzluktan bahsedilmektedir.

C) I. cümlede bahsedilen durumu somutlaştırıcı örnek ve-
rilmiştir. 

D) I. cümlede ifade edilen durumun her sanatçıda gerçek-
leşmediği örneklenmiştir. 

E) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durum-
dan söz edilmektedir.

7. (I) Sanat akımı, doğduğu dönemin özelliğini taşısa da ön-
ceki devirlerin karakterlerini de içinde barındırır. (II) Asıl 
mesele yirminci yüzyılın yaşayan sanatının karakterini bil-
mek gerekliliğidir. (III) Bu yüzyılın sanatının en önemli özel-
liği, zekâya dayalı şuurlu bir sanat oluşudur. (IV) Bir önceki 
devrin romantizmi yerine bilim, fen, matematik hâkimdir ve 
modern sanatçı, bütün bunları hazmederek meseleye ya-
naşmalıdır. (V) Ressama göre günümüz ressamlarını ye-
tiştiren akademiler, hala geçen yüzyılın ölçekleri üzerinde 
sanat eğitimi vermektedirler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
öneri söz konusudur? 

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

8. (I) İnsanların temel ihtiyaçları dışında hak ve hürriyete, 
sevgi ve saygıya ihtiyaçları vardır. (II) Yazar, bu eserinde 
bu meseleleri işlemiştir. (III) Bu eserin önemli taraflarından 
birini, insanlar arasındaki değişik münasebetler oluşturur. 
(IV) Eserin ana kahramanı ailesine ve akrabalarına sıkı sı-
kıya bağlı bir insandır. (V) Yazar, romanında Orta Anadolu 
ailesinin hayatını, akrabalık ve dostluk münasebetlerini an-
latırken özgün ve çarpıcı bir dil kullanmış. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üslu-
ba ilişkin bilgiye yer verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. I. Hangi edebi eseri okursak okuyalım içerik ya da üs-
lup yönüyle geçmişteki eserlerden kopuk olmadığı-
nı görürüz.

II. Sanat eğitimi, mesleği ne olursa olsun bütün insan-
lara verilebilir. 

III. Edebiyatın sosyal hayata akseden birçok özelliği 
vardır. 

IV. Edebi eserler incelendiğinde kendinden önceki ya-
pıtlarla benzerlik gösterdiği anlaşılır. 

V. Metin, belli bir amaç için kullanılmak üzere yazıya 
dökülmüştür. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an-
lamca birbirine en yakındır? 

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

D) II ve III  E) IV ve V 

2. (I) Kapadokya’da onlarca yer altı şehri vardır. (II) Bu yer 
altı şehirlerinin en büyüğü 1963’te Derinkuyu’da bulunmuş-
tur. (III) Bulunan bu yapı yerin 40 metre kadar altına iniyor. 
(IV) Çok katlı bir yerleşim yeridir. (V) Bu şehirde aynı anda 
20.000’e yakın insan yaşayabiliyordu. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
karşılaştırma vardır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir yargı 
vardır? 

A) Sosyal sorunlar üzerinde duran sanatçı, emekçilerin 
hakları ve sistemsel karmaşaları işlemiştir.

B) Eserlerinde; inançlar, gelenek ve töreler, hayat görüşle-
ri üzerinde durmuştur. 

C) Düşünce ağırlıklı şiirler kaleme alan sanatçı, söz oyun-
larından kaçınmış ve yalın bir dil kullanmıştır. 

D) Sanatçı, kadın karakterleri seçmede gösterdiği başarı 
ile dikkat çekmektedir. 

E) Eserlerinde, kent insanının bireysel ve toplumsal sorun-
ları üzerinde durmuştur. 

4. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı Fransa’da 1944 yılında, 
İtalya’da 1945 yılında, İsviçre’de ise 1971 yılında verilirken 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1930’da verilmiştir.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Fransa’da kadınlara seçme hakkı, seçilme hakkından 
önce verilmiştir.

B) Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 
ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

C) İsviçre, İtalya ve Fransa’dan etkilenerek kadınlara seç-
me ve seçilme hakkı verilmiştir.

D) Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkını Fransa, 
İtalya ve İsviçre’den önce verilmiştir.

E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkını İsviçre, İtalya’dan 
önce, Fransa’dan sonra vermiştir. 

Cümlede Anlam
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5. (I) Hikâyeden romana geçmemde çeşitli nedenler var. (II) 
Öncelikle düşüncemi roman ölçüleri içinde anlatmayı daha 
çok seviyorum. (III) Sonrasında ise roman ölçüleri içinde 
daha iyi düşünebiliyorum. (IV) Ressamın resimle, müzikçi-
nin müzikle düşündüğü gibi. (V) Bir zamanlar hikâyeyle de 
düşünmek istemiştim. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sa-
natçının hikâyeden romana geçmesinin nedenleri açık-
lanmıştır? 

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

D) II ve IV E) IV ve V 

6. (I) Tek başına geçirilen zaman, insanda yalnızlık duygusu 
ve sıkıntı yaratabileceği gibi kişinin anlayışını artırıp kişide 
yenilenme duygusu da oluşturabilir. (II) İnsanların tek başı-
na kalmaktan hoşlanıp hoşlanmamaları, tek başınalık ter-
cihlerinin bir işlevi olabilir. (III) Diğer kişilik değişkenlerinde 
olduğu gibi araştırmacılar, insanların tek başına vakit geçir-
me isteklerinin tutarlı bir kalıp gösterdiği belirtir. (IV) Bu bi-
reysel farklılığın bir ucunda tek başına kalmaktan mümkün 
olduğu kadar kaçınan, birkaç saat tek başına kalmak zo-
runda bırakıldıklarında yalnızlık ve üzüntü duygusu altında 
ezilen insanları görürüz. (V) Bu boyutun diğer ucunda ise 
Maslow’un tanımladığı kendini gerçekleştirmiş insanlara 
benzer kişileri görürüz. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tek 
başına geçirilen zamanın hem olumlu hem de olumsuz 
sonuç doğurabileceğinden bahsedilmiştir? 

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

7. (I) Deprem riski olan yerlerde yerleşim alanları fay hatları-
nın uzağına kurulmalıdır. (II) Binaların esnek, hafif ve daya-
nıklı malzemelerden yapılması gerekir. (III) Binalar zeminin 
yapısına uygun yapılmalıdır. (IV) Bina içindeki devrilebile-
cek eşyalar duvara sabitlenirse deprem anında bu eşyala-
rın devrilmesi engellenir. (V) Eğitim ve tatbikatlarla deprem 
bilincinin gelişmesi gerekir. 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yargının ger-
çekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

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

8. (I) İkinci bir dili öğrenen birey, dildeki ses düzeneğinin ve 
söz diziminin kendi diliyle örtüşebileceği veya aykırılık gös-
terebileceğinin bilincinde olması gerekir. (II) Çünkü özellik-
le Batı dilleri yazıldığı gibi okunmamakta ve söz dizimi de 
Türkçeden oldukça farklılık göstermektedir. (III) Bu durum-
larda öğreticinin yararlanacağı alan dil bilimi verileridir. (IV) 
Kendinin ayrı bir dil felsefesi ile karşı karşıya bulunduğu bi-
lincine varan bir öğrenci bu işi yarı yarıya çözmüş demektir. 
(V) Yabancı dil öğretimini kültürel ve toplumsal açıdan ele 
aldığımızda karşımıza birçok özellik çıkmaktadır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
kendinden önceki cümlenin gerekçesine yer verilmiş-
tir? 

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



ÖR
NE
KT
İR

36

Test 3

1. I. Mimarlık ve sanat arasındaki ilişkiyi; Le Corbusier, 
“Mimarlık her şeyden önce sanattır.” diye tanımlar-
ken Auguste Perret de “Mimarlık, mekânı örgütleme 
sanatıdır.” düşüncesini savunmaktadır. 

II. Alman filozof Hegel’e göre “Mimarlık bütün sanatla-
rın anasıdır”, F. L. Wright ise Hegel gibi, mimarlığın 
ana sanat olduğunu dile getirir. 

Yukarıda verilen cümlelerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir? 

A) I. cümlede, hem doğrudan hem dolaylı anlatıma yer 
verilmiştir; II. cümlede, sadece doğrudan anlatıma yer 
verilmiştir. 

B) Hem I. cümlede hem II. cümlede sadece doğrudan an-
latıma yer verilmiştir. 

C) I. cümlede, sadece dolaylı anlatıma yer verilmiştir; II. 
cümlede, sadece doğrudan anlatıma yer verilmiştir. 

D) I. cümlede, sadece doğrudan anlatıma yer verilmiştir; II. 
cümlede, hem doğrudan hem dolaylı anlatıma yer veril-
miştir. 

E) Hem I. cümlede hem II. cümlede dolaylı anlatıma yer 
verilmiştir. 

2. I. Dubai’de bulunan Halife Burcu isimli yapı dünyanın 
en yüksek binasıdır. 

II. Çin’in başkenti olan Pekin’deki İmparatorluk Sarayı 
1420’de yapılmıştır.

III. Kitle iletişimdeki en büyük buluş internettir.

IV. 1926’da John Logie Baird televizyonu icat etti. 

V. İletişimin hızı geçmişe göre günümüzde oldukça 
arttı. 

Numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

B) II. cümlede nesnel ifadeye yer verilmiştir. 

C) III. cümlede tanım yapılmıştır. 

D) IV. cümlede nesnel ifadeye yer verilmiştir. 

E) V. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

3. (I) Orhan Veli, kendisinin ve arkadaşları Oktay Rifat ve Me-
lih Cevdet’in yeni şiir anlayışına göre yazdıkları şiirlerden 
bir kitap hazırlama düşüncesindedir ve 1941 yılının Mayıs 
ayında bu düşüncesini gerçekleştirir. (II) Kitabın adı, Orhan 
Veli’nin arkadaşı Cahit Yamaç’ın tavsiyesiyle Garip olur. 
(III) Bu isim, şiir anlayışları ve şiirleri garipsenen bu üçlü 
için çok uygun düşer. (IV) Kitapta Melih Cevdet’in on altı, 
Oktay Rifat’ın yirmi bir ve Orhan Veli’nin yirmi dört şiiriyle 
Orhan Veli ve Oktay Rifat’ın ortaklaşa kaleme aldıkları iki 
şiir yer almaktadır. (V) Ön söz yerinde ise Orhan Veli’nin 
şiir hakkındaki düşüncelerini açıkladığı ve daha önce farklı 
yerlerde yayımlanmış makalelerinden bir seçme yer almak-
tadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede, Orhan Veli ve arkadaşlarının kitap hazırla-
ma düşüncelerini gerçekleştirdikleri dile getirilmiştir. 

B) II. cümlede, bir tavsiye ile kitaba isim verildiği ifade edil-
miştir. 

C) III. cümlede, kitaba verilen ismin Orhan Veli, Oktay Ri-
fat ve Melih Cevdet’in şiir anlayışlarıyla uygun olduğu 
ifade edilmiştir. 

D) IV. cümlede, kitapta Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih 
Cevdet’in ortalaşa kaleme aldığı bir şiire de yer verildi-
ğinden bahsedilmiştir. 

E) V. cümlede, ön sözünde Orhan Veli’nin şiir hakkındaki 
düşüncelerine yer verildiği dile getirilmiştir. 

4. (I) Başarı, insanı pek çok yönden güçlendiren bir deneyim-
dir. (II) Belirsizlik korkusunu azaltır ve geleceğinizi güvende 
hissetme duygusunu artırır. (III) Başarılı oldukça yaşam ka-
litesi yükselir. (IV) Arkadaş çevresi genişler, daha nezih bir 
çevre oluşur. (V) Sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönden 
gelişme sağlar. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ko-
şul (şart) anlamı vardır? 

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

Cümlede Anlam
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Test 3Cümlede Anlam

5. (I) Yazarın, kişilerine özel bir şefkat ve hassasiyetle yaklaş-
tığı hikâyelerden biri de “Ve Vücutlarında Altın”dır. (II) “Bir-
çok geceler rüyalarıma giren iki insan tanıdım.” cümlesiyle 
başlayan hikâyede, çeltik tarlasında çalışan ikiz kardeşler 
Hasan ve Hüseyin anlatılır. (III) Onların bütün hayali beş al-
tın biriktirerek tarla almaktır. (IV) Çamurlu suların altındaki 
yabani otları ayaklarıyla ayıklayan iki kardeş, insanüstü bir 
gayretle çalışırlar. (V) Malarya tehlikesiyle yüz yüze iken 
boğularak ölürler ve kıyıya vuran vücutlarına nehrin dibin-
de bulunan altının sıvanmış olduğunun fark edilmesiyle acı 
sonları daha da trajikleşir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “Ve 
Vücutlarında Altın” hikâyesinin içeriğinden bahsedilme-
miştir? 

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

6. I. Düşük kaliteli kömür kullanılmasıyla hava kirliliği 
artmaktadır. 

II. Doğal kaynaklardan yüksek verim alabilmek için çe-
şitli yöntemler kullanılır.

III. Seracılıkta güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. 

IV. Bir şehir, birden çok bölge içerisinde yer alabilir.

V. Doğal bitki örtüsü tahrip edildiği için toprak erozyo-
nu hızlanır. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç 
ilişkisi vardır?

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

D) II ve III  E) IV ve V 

7. İkinci Yeni şiiri, imgeci bir şiirdir. Bu yüzden şiirler ilk okun-
duğunda pek anlaşılmaz. Anlamı karartan ve gizleyen bir 
tavır takınmışlardır. İkinci Yeni şiiri, daima yeni yorumlara 
açıktır. 

Bu parçada İkinci Yeni şiirinin, anlatım özelliklerinden 
hangisine sahip olmadığı üzerinde durulmuştur? 

A) Açıklık B) Akıcılık C) Özgünlük

D) Tutarlılık E) Kalıcılık 

8. (I) Günümüzde mimari ile resim arasındaki ilişki resim ese-
rinin içinde yer alan mekân ile resmin içindeki mekân ola-
rak iki ana perspektif altında değerlendirilebilmektedir. (II) 
Tasarımcılar mekânda istedikleri psikolojik etkiyi yaratmak 
için resimlerden yararlanmaktadır. (III) Resim ile mima-
ri birleşince mekân farklı anlamlar kazanmakta böylelikle 
kullanıcının mekân algısı da etkilenmektedir. (IV) Sanat 
ile doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içinde bulunan 
mimari ile resmî ortak noktada birleştiren en önemli unsur-
lardan biri de tasarım olgusudur. (V) İki alanda da üretilen 
eserlerin görsel değerlere sahip olması ve değerlerin olu-
şumunda tasarım faktörünün büyük rol oynaması mimari 
ve resim sanatı arasındaki benzerliklerdendir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
amaç-sonuç ilişkisi vardır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Test 4

1. (I) Türkler, tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde hem as-
kerî yönden hem de nüfus yönünden güçlü bir konumda 
bulunmuşlar ve bu durum da Türklerin azınlık durumuna 
düşmemelerini sağlamıştır. (II) Bu da atalarımızın diğer 
toplumlarla girdikleri kültürel ilişkide tabiri caizse daha ce-
sur davranmalarını sağlamıştır çünkü azınlık durumunda 
olmayan ve belli yönlerden üstünlüğü olan bir toplumun, 
kolay kolay kültürel erozyona uğraması ve dilini kaybetmesi 
mümkün görünmemektedir. (III) Göktürk ve Uygur Devlet-
leri zamanında kendi alfabesiyle ve ilk yazınsal eserleriyle 
tanınan Türkçe; sosyal yaşamın, kültürel alışverişin etkisin-
den çok etkilenmediği için kendi yatağında akmaya devam 
etmiştir. (IV) Anadolu’da Türkçenin yozlaşması, Orta Çağ’a 
denk gelmektedir ve Arapçanın ilim, Farsçanın edebiyat 
dili olmasıyla başlar. (V) Selçuklu sultanlarının Fars dilini 
sarayın resmî dili hâline getirmesi ve 15-16. yüzyıllarda 
Osmanlı aydınlarının dili anlaşılmaz hâle dönüştürmesi bu 
süreçler arasında yer alır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
neden-sonuç ilişkisi yoktur? 

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

D) II ve IV  E) IV ve V 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “Yapıtı yaratan ona can 
veren yazardır ama yaşamasını sürekli kılan, ona oksijen 
sağlayan okurdur.” cümlesiyle aynı doğrultudadır? 

A) Eserin gerçek anlamı yazarın kafasında düşündüğü, 
tasarladığı, dile getirmek istediği anlamdır.

B) Bir edebi eser, okurundan bağımsız olarak vardır ve 
okur eser karşısında daima edilgendir. 

C) Yapıtın yorum bekleyen ufku ile okurun kendi dünyası-
nın ufku arasındaki kaynaşma sonucu ortaya yeni an-
lamlar çıkar.

D) Sanatçı öne çıkardığı, ortaya attığı, içini yansıttığı, sa-
nat yapıtı ile bilinçaltındaki yükten kurtulmuş olur.

E) Sanatçının bireysel yaratıcılığı yapıtın oluşumunda 
merkeze oturmuş, sanatçının psikolojisi ve kişiliği ya-
pıtta aranır olmuştur.

3. (I) Süleyman Nazif büyük bir şair değildir. (II) Bunun sebebi 
almış olduğu çeşitli tesirleri hazmederek ve aşarak kendine 
has bir şiir vücuda getirememesidir. (III) Bununla beraber 
Dâussıla şiiri güzel bir şiirdir. (IV) Şair dil musikisi ile göze 
hitap eden unsurlar ve muhteva arasında bir ahenk kurma-
yı başarmıştır. (V) Şiirin sonunda şairin özleyiş duygusu, 
dil ve ifadesi güzel olmasa da şair betimleme konusunda 
oldukça başarılıdır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
hem olumlu eleştiri hem olumsuz eleştiri yapılmıştır? 

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

4. (I) Türk dilini yaşamak, yaşatmak ve bu bilinci aşılamak yal-
nızca yetkililerin, öğretmenlerin ve dil uzmanlarının işi de-
ğil, bir gönül işi ve her Türk vatandaşının vicdanî görevidir. 
(II) Yeni nesle, Türk kültür ve dilini benimseme ve ona sa-
hip çıkma şuurunu yerleştirmek hepimizin vazifesidir. (III) 
Kendi medeniyetini yakından tanıyan, atasözü ve deyim-
leri, özdeyişleri konuşmalarında kullanan, torunlarına ninni 
söyleyip tekerleme söyleten, masal dinleten, dilini seven 
bir nesil; aynı zamanda hepimiz için aydınlık yarınların ve 
yükselen Türkiye’nin habercisi olacaktır. (IV) Ancak bunu 
gerçekleştirebilmek için, öncelikle dilimize hâkim olmalı ve 
onu yakından tanımalıyız. (V) Türkçenin zenginliğinden 
habersiz olan ve sağdan soldan duyduklarıyla yetinenler; 
dilimizi hakir görmekte, Türkçeyi dünya dili olma yolunda 
yetersizlikle suçlamaktadırlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede, Türk dilini yaşatmanın tüm Türk vatandaşla-
rının görevi olduğu dile getirilmiştir. 

B) II. cümlede, yeni nesle Türk kültürünü sahiplenme bilin-
cinin yerleştirilmesinde herkesin vazifesi olduğu söylen-
miştir. 

C) III. cümlede, halkın sözlü ürünlerini kullanan nesillerin 
aydınlık yarınların habercisi olduğu ifade edilmiştir. 

D) IV. cümlede, dilimize hâkim olursak ve dilimizi yakından 
tanırsak Türkçeyi dünyanın en güçlü dili hâline getirebi-
leceğimiz dile getirilmiştir. 

E) V. cümlede, Türkçenin zenginliklerinden habersiz olan-
ların Türkçeyi yetersizlikle suçladığı ifade edilmiştir. 

Cümlede Anlam
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5. (I) Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım dilimizi, kim-
liğimizi, tarihimizi, binlerce yıllık geleneklerimizi, bilinçli bir 
şekilde yaşar, yaşatırsak diğer ülkelerin nezdinde itibarımız 
bir o kadar artacaktır. (II) Aslında dillerin coğrafi sınırları 
olmaz, olsa olsa gönül coğrafyası olur. (III) Türkçe, sadece 
Türkiye’ye ait olarak da görülmemelidir. (IV) Ömer Seyfet-
tin’in de dediği gibi: “Benim vatanımın sınırları Edirne’den 
başlayıp Hakkâri’de bitmez. Benim vatanımın sınırları 
Türkçe konuşulan yerde başlar, Türkçe konuşulan yerde 
biter.” (V) Bu olaya daha evrensel bakacak olursak Ludwig 
Wittgenstein’in “Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” 
sözü, dilin ve dilin temelini oluşturan düşüncenin belli bir 
coğrafyaya sığdırılamayacağını, düşünme tarzının ve ha-
yallerimizin dilimiz ölçüsünde kilometrelerce mesafeyi kat 
edebileceğini göstermektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ey-
lemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır? 

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

6. Her kuşak, sanat anlayışına kendi değer yargılarını ve sa-
nattan beklentilerini beraberinde getirir; sanata kültür için-
de verdiği yeri buna göre tayin eder.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı doğrultuda-
dır? 

A) Günümüzde edebî eserin tek bir anlamının olduğu ve 
eleştirmenin bu anlamı ortaya çıkarmaya çalıştığı görü-
şü terk edilmiştir.

B) Sadece edebî metinlere değil, bütün yaşama bir felsefe 
penceresinden bakmak kişinin yorum gücünü artırdığı 
gibi düşünce edimini de sistemleştirir.

C) Her edebî eserin incelemesi öncelikle eserin yazar tara-
fından anlaşılması ile başlar.

D) Her neslin, kendi edebiyat zevki ve eleştirisi vardır ve 
bu özellikler onun sanata ilgisini ortaya koyar.  

E) Batı’da sürekli yeni kuramların ortaya çıkması, edebî 
metni yorumlarken yeni yolların denenmesi edebiyat 
eleştirisinin canlı olmasını sağlamıştır. 

7. (I) Dil; bir toplumun sadece iletişimini sağlayan araç değil-
dir. (II) Dil, bir ulusun düşünme ve yorumlama zenginliğidir, 
bağımsızlığıdır. (III) Kendi diline sahip çıkamayan ve onu 
yabancı dillerin etkisinden koruyamayan bir milletin; kül-
türüne ve değerlerine yabancı, geçmişi ile bağları kopuk 
bir nesille karşılaşması, o toplumun korkulu rüyası, aynı 
zamanda da kaçınılmaz gerçeğidir. (IV) Çünkü toplumları 
ayakta tutan temel unsurun teknolojik ve medeni gelişme-
lerin yanında manevi değerleri olduğu ve bunun da dille 
gelecek kuşaklara aktarıldığı bilinmektedir. (V) Milletimiz 
bu gerçeği bir an önce görmeli ve dilini, yabancı kültürlerin 
sömürüsünden korumalıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
uyarı söz konusudur? 

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

8. (I) Kültürel temas sonucu ortaya çıkan dil, etkileşmesinin 
sonuçlarına ödünçleme (borrowing) denir. (II) Zamana 
yayılan bu temaslar sonucunda bir dilin kelime varlığına 
başka dillerden alınmış kelimeler, tabirler, deyimler eklen-
diği gibi dil bilgisi yapısına da eklemelerin olduğu görülür. 
(III) Mesela günümüz İngilizcesindeki “economy” kelime-
si Latince yoluyla Eski Yunanca “oikonomia” (ev idaresi) 
kelimesinden alınmıştır. (IV) İngilizcedeki “they” ve “them” 
zamirleri ise Norveç dilinden alınmadır. (V) Türkçe “namaz, 
abdest, oruç” gibi kelimeler Eski Farsçadan alınmış, Arap-
ça “kahve” kelimesi Türkçe üzerinden birçok dile (kahve, 
kave, kava, cafe, coffie vs.) girmiş; Türkçe “dolma” kelimesi 
komşu dillerin birçoğunda yer bulmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ta-
nım yapılmıştır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. I. Türk edebiyatı tarihinde şiir sanatı üzerine yazılmış 
müstakil eserlerin olmadığını görmekteyiz. 

II. Divan edebiyatında şiir sanatı üzerine yazılmış me-
tinler daha çok dibâcelerde ve divanlarda yer alan 
kasidelerin fahriyye ve gazellerin mahlas beyitlerin-
de yer almaktadır.

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) I. cümlede değinilen düşüncenin nedenleri sıralanmış-
tır. 

B) I. cümlede ifade edilen konuyla ilgili çelişen farklı bir du-
rumdan bahsedilmiştir. 

C) I. cümlede değinilen düşünceyi somutlaştırıcı ve örnek-
leyici bir tespite yer verilmiştir. 

D) I. cümlede belirtilen olgunun daima gerçekleşmediğin-
den bahsedilmiştir. 

E) I. cümlede anlatılan duruma uyulmadığında ortaya çı-
kabilecek sorunlardan bahsedilmiştir. 

2. (I) Kapalı şiir-açık şiir ayrımını gereksiz bulan Turgut 
Uyar’a göre, böyle bir sınıflandırma yapmanın tutarlı bir 
yanı yoktur. (II) İnsanoğlunun öyle duyguları, düşünceleri 
vardır ki ancak açık seçik söylenirse güzel olur. (III) Öylele-
ri de olur ki kulağını arkadan göstermek zorunda kalabilir. 
(IV) Bununla birlikte sonunda, şairin yaptığı her iki halde de 
aynı kapıya çıkar. (V) Söylenen sözlerin aslında bir değe-
ri varsa, uydurma değilse, anlaşılmasa bile o söz kendini 
sezdirir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
olasılık anlamı vardır?

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

3. (I) Behçet Necatigil, şiiri tanımlarken yaptığı tanımlara şa-
iri de sürekli dâhil eder. (II) Çünkü Necatigil, yaşananları 
yazılanlar haline dönüştürmek ister. (III) Bu işi de yapacak 
olan kişi şairdir. (IV) Bu bağlamdan bakıldığında şiirin yeni 
bir tanımı ortaya çıkar: “Şiir iki şey ister: hem seni hem de 
hünerini.” (V) Şiir, şairin hüneriyle ortaya çıkar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
kendinden önceki cümlenin gerekçesine yer verilmiş-
tir? 

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

4. I. Divan edebiyatı geleneği erkek egemen bir edebi-
yat olmuştur. 

II. 19. yüzyılın ortalarına kadar etkisini sürdüren divan 
edebiyatı içerisinde yetişen kadın şair sayısı iki elin 
parmak sayısını geçmemiştir. 

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-
çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 19. yüzyılın ortalarına kadar etkili olan divan edebiya-
tında erkek şairlerin verdiği eser sayısı, kadın şairlerin 
verdiği eser sayısından daha fazladır. 

B) 19. yüzyılın ortalarına kadar etkisini sürdüren divan 
edebiyatında kadın şair sayısı, kadınlar okutulmadığın-
dan dolayı, erkek şair sayısından daha azdır. 

C) Divan edebiyatı geleneği içerisinde yetişen kadın şair-
lerin verdikleri eser sayısı iki elin parmak sayısını geç-
mez. 

D) 19. yüzyılın ortalarına kadar etkisini sürdüren divan 
edebiyatı erkek egemen bir edebiyat olmuş ve bu gele-
nek içerisinde yetişen kadın şair sayısı iki elin parmak 
sayısını geçmemiştir.

E)  Divan edebiyatı geleneği kadınlara kapalı bir gelenektir 
ve bu gelenekte kadınların barınması oldukça zordur. 

Cümlede Anlam
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5. (I) Şiir, dizelere sıkıştırılmış bir nükleer enerjidir. (II) Şiir, 
parçalanacak ve patlayacak olan şeydir. (III) Şiir; düzeni ve 
egemenleri korkutan şeydir. (IV) Şiir, hem haz hem derinlik 
hem sonsuz bir bağımsızlık ve bağsızlık hem çok ince bir 
denge hem de iç düzen barındırır. (V) Şiir, sabır ve coşku-
dur. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ta-
nım yapılmamıştır? 

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

6. I. Farklı kültürlerde birbirine benzeyen, aynı kaygının 
ya da anlamın oluşacağı atasözlerini görmek olası-
dır.

II. Kültürel kimlik, bireyin ait olduğu kültürün özellikle-
rini benimsemesi ile kendini o kültürün bir parçası 
olarak algılaması ve duygusal bağlılık hissetmesi-
dir.

III. Sözcüklerin anlamını tek başına göz önünde bulun-
durmak, sözcüklerin değerini ortaya koymada bir 
eksiklik yaratacaktır.

IV. Türkçenin ait olduğu kültürde eğitime, gereken ya 
da hak ettiği değerin verilmiş olduğu sonucu çıkarı-
lır.

V. Bir dilde sözcükleri tek başına anlamaya çalışmak, 
o sözcüğün değerini ölçmek için yeterli gelmez. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an-
lamca birbirine en yakındır? 

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

D) II ve IV  E) III ve V 

7. (I) Atasözü olsun, vecize olsun bir yargıyı anlattıkları için 
bu sözler birer ana fikir cümlesi sayılabilir. (II)  Amacımızı 
belirten bu cümlelere kontrol cümlesi de denir. (III) Her ne 
kadar kimi öğretmenler tarafından yer yer öğrencilerin ya-
ratıcılığına engel olabileceği yönünde görüşler olsa da ata-
sözleri şiirsel ve özlü anlatım özelliğiyle belleklerde daha 
kolay kalacağını düşünüyorum. (IV) Bir atasözünü anla-
maktan çok, dili anlamanın nihai hedef olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. (V) Atasözleri, insanların yeni durumlar-
la karşılaştıklarında onunla nasıl başa çıkılabileceği konu-
sunda ilginç mesajlar sunar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede, neden-sonuç ilişkisi vardır.  

B) II. cümlede, tanım yapılmıştır. 

C) III. cümlede, öngörü de bulunulmuştur. 

D) IV. cümlede, öz eleştiri yapılmıştır. 

E) V. cümlede, öznel ifadeye yer verilmiştir. 

8. (I) Kapalı denilen ve kendini kolay ele vermediği söylenen 
İkinci Yeni şiiriyle şiirimize yeni yeni özler gelmiştir. (II) Bu 
şiirler, dikkatle ve severek okunursa kıpırdanan bir kala-
balığı veya bir kişiyi bulmak mümkün olacaktır. (III) Turgut 
Uyar, bütün bunların düpedüz söylenmesinin imkânsızlığı-
nın genç şairlerimizi ister istemez kapanık şiire zorladığını 
belirtir. (IV) Bununla birlikte her yeni özün kendi biçimini 
de beraberinde getireceği düşüncesindedir. (V) Ayrıca dili-
mize çevrilen bazı yabancı şair ve yazarların etkisi de göz 
ardı edilmemelidir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yargının ger-
çekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. I. konuşulmakta, okunmakta ve dinlenmektedir.

II. Balkanlarda, Avrupa ülkelerinde, Amerika’da 

III. yaklaşık 80 milyon kişi tarafından 

IV. Türkçe üretken ve etkili bir toplumun dili olarak

V. birinci dil olarak kullanılmakta, sadece Türkiye sınır-
larında değil 

Yukarıdaki söz öbekleri anlamlı ve kurallı bir bütün ola-
cak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?  

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

2. • Psikanalizci Sigmund Freud, yaptığımız birçok ha-
reketin bilinçaltınca yani farkında olmadığımız güç-
lerce denetlendiğini, dolayısıyla da insanların bu 
hareketlerinin sebeplerini bilmediklerini ileri sürer.

• Davranışsal kuramın ileri gelen temsilcisi B. F. 
Skinner, insanların genellikle eylemlerinin nedenle-
rini bildiklerini sandıklarını ama aslında bilmedikleri-
ni söyler. 

Bu iki cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) Hem Freud hem Skinner, insanların davranışlarının 
benzer sonuçlar doğurduğunu ifade etmiştir.

B) Hem Freud hem Skinner, insanların davranışlarının ne-
denlerini bilip bilmedikleri ile ilgili farklı düşünceye sa-
hiptir. 

C) Hem Freud hem Skinner, insanların davranışlarının ne-
denlerini bilip bilmedikleri ile ilgili aynı düşünceye sahip-
tir.

D) Hem Freud hem Skinner, insan davranışlarının nedeni-
nin birbirinden farklı olduğunu dile getirmiştir. 

E) Hem Freud hem Skinner, insan davranışlarının karma-
şıklık barındırdığını söylemektedir. 

3. (I) Toplumların dil hazinelerinde önemli bir yer oluşturan 
atasözleri ve deyimler, toplum tarafından kabul edilen duy-
gu ve düşüncelerin dile getirildiği sözlerdir. (II) Atasözleri 
daha çok öğüt ve uyarı içerikli olduklarından kısa ve özlü 
olabilirler. (III) Aynı şekilde bazen öğüt vermek için, bazen 
örnek göstermek veya düşüncelerimizi kısa yoldan anlat-
mak için başvurduğumuz atasözleri, hayatın hemen her 
alanında sıkça kullanılmaktadır. (IV) Atasözlerinin en başta 
gelen özellikleri arasında, anlatıma kıvraklık katarak uzun 
ve karmaşık anlatımların kolayca anlaşılmalarını sağlama-
ları yer alır. (V) Atasözlerinin bir diğer özelliği de ilk defa 
kim tarafından ne zaman ortaya atıldıkları bilinmeyen, top-
lumların asırlar boyunca karşılaştıkları olaylardan ve tecrü-
belerden ilham alarak ortaya çıkmasıdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde an-
lamca kesinlik yoktur?

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

4. (I) Tarih boyunca Türk toplumunda “eğitimli olmak”, “bilgi 
ve bilgelik” hep övülmüş, “iyi ve faydalı birey” olma sürecin-
de bireylerin daima yerine getirmesi gereken bir olgu olarak 
görülmüştür. (II) Günümüzde Türk toplum yapısı, bilgi top-
lumuna uyum süreci yaşamaktadır. (III) Bu anlamda ülke-
mizde bilimsel düşünce, üretim, çalışma, rekabet ve başarı 
motivasyonlarının kazandırılacağını ve teknoloji üretmenin 
yolları açılacağını düşünüyorum. (IV) Sürekli bilgi edinen 
değil, bilgi üreten bir toplum olma sürecinde bireylerin bilgi 
toplumunun oluşumuna katkı sağlayacak biçimde yetişti-
rilmesi gerekmektedir. (V) İşlevsel bir toplum yapısı adına 
bilmezlik ve cahillik, kaçınılması gereken bir durumdur. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ön-
görüde bulunulmuştur? 

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

Cümlede Anlam
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5. (I) Esir Şehir üçlemesi olarak bilinen serinin ilk cildi Esir 
Şehrin İnsanları, 1943-1946 yıllarında kaleme alınır. (II) 
Kemal Tahir tarafından 1953’te Nurettin Demir takma 
adıyla Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edildikten sonra 
1956’da kitap olarak baskıya girer. (III) 1961’de Rusçaya 
çevrilerek Moskova’da da yayınlanır. (IV) Kemal Tahir, bu 
romanda işgal yıllarının İstanbul’unu ele alır. (V) Kurtuluş 
Savaşı yıllarında yaklaşık altmış ay işgal bunalımı yaşayan 
İstanbul ve bu şehri oluşturan maddi manevi tüm unsurlar, 
başkişi Kâmil Bey’in öyküsü eşliğinde detaylı olarak işlenir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
“Esir Şehrin İnsanları” romanının içeriğinden bahsedil-
miştir? 

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

D) II ve III  E) IV ve V 

6. (I) Realist romancı hayatı olabildiğince yaşandığı gibi anla-
tabilmek amacındadır. (II) Hayatı bütün gerçekliğiyle yan-
sıtabilmek için elbette onu yaşayan ve anlam kazandıran 
insanı da tanımak ve tanıtmak çabası içindedir. (III) Hayata 
insanın gözüyle ve insanın duygularıyla bakmak, hayatı in-
sanı merkeze alarak yorumlamak ve değerlendirmek önce-
likli gayesidir. (IV) Çünkü her şey insanın etrafında insan-
la birlikte biçimlendiği zaman bizimdir ve bize göredir. (V) 
Şüphesiz kâinat sürekli oluş halindedir, yeniden yeniden 
yapılmakta ve yapılanmaktadır ama insan sadece kendi 
küçücük dünyası içindekilerin farkındadır ve sadece onları 
algılayabilmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
realist romancının amaçlarından bahsedilmemiştir? 

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

D) II ve III  E) IV ve V 

7. (I) Bütün edebî yaşamını şiire adayan Fazıl Hüsnü Dağlar-
ca, şiir dışında başka türlerde yazmamış, söylemek iste-
diklerini şiirin imkânları vasıtasıyla dile getirmiştir. (II) Şiir 
denizi çocuklardan mitlere, eşyadan insana, evrenden do-
ğaya, köyden kente, ölüm düşüncesinden Tanrı’ya sığınma 
arzusuna kadar uzanan birçok kaynaktan beslenmiştir. (III) 
Şair, şiirlerinde doğrudan ve dolaysız bir şekilde okuyucu-
sunun karşısındadır. (IV) Havaya Çizilen Dünya (1935), 
Çocuk ve Allah (1940), Daha (1943) kitaplarındaki şiirleri 
metafizik unsurlarla ve sezgilerle örülmüştür. (V) Dağlar-
ca’nın, 1950’de yayımlanan Toprak Ana kitabıyla birlikte 
şiir anlayışında bir kırılma ve değişim olmuş, bu kitabına 
aldığı şiirlerinde toplumsal gerçekçilerin önemsediği sosyal 
meselelere eğilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiir dışındaki tür-
lerde yazmadığı söylenmiştir. 

B) II. cümlede, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirinin beslendiği 
kaynaklara değinilmiştir. 

C) III. cümlede, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini bizzat 
kendisinin yazıya geçirdiği dile getirilmiştir. 

D) IV. cümlede, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın metafizik unsur-
lara yer verdiği şiirlerinin olduğu eserler sıralanmıştır. 

E) V. cümlede, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerinde deği-
şim olduğu ifade edilmiştir. 

8. (I) Her büyük başarı, hayallerden doğar. (II) Her hayal ise 
kendi içinde ikircikliği barındırır. (III) Bir yanınız yapabilece-
ğinize inanırken diğer yanınız şüphe eder. (IV) Bir yandan 
gerçekçi olup hayallere kapılmamaya çalışsanız da diğer 
yandan hayallerinizi kovalayarak cesareti üretmeye çalışın. 
(V) Aksinde başarı planlarınız hayal olmaktan öteye geçe-
mez. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
öneri vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) İçinde sanat sevgisi olan genç, resim eğitiminin kendi-
sine fayda sağlayacağını düşünürse başarıya ulaşacaktır. 
(II) Meslek seçilirken önce elde edilecek maddi menfaat 
düşünülmemelidir. (III) Her meslekte mücadele etmek ge-
rekir ve ancak mücadele edebilirse başarıya ulaşır genç 
ressam. (IV) Turgut Zaim’e göre sanatçının hayat şartları, 
edindiği sanat çevresine bağlıdır. (V) Tablo tüccarlarının 
vurguncu oyunları ile birçok kalitesiz ressam maddi kazanç 
sağlamıştır. (VI) Ülkemizdeki resim sanatı henüz olgunlaş-
ma safhasında olmadığı için sanatçının refaha kavuşma-
sı oldukça uzun bir süreçtir. (VII) Turgut Zaim, yurt dışına 
gönderilmesi konusunda Maarif Vekâleti’nin parası olma-
dığı için gönderilemeyişinin ukdesini içinde yaşattığını da 
belirtir.

1. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır?

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

D) II ve IV  E) VI ve VII 

2. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
neden - sonuç ilişkisi vardır? 

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

D) V ve VI E) VI ve VII 

3. I. Atasözleri, bir kısmı anlattığı olay ve savunduğu dü-
şünce bakımından bütün insanlığın benimsediği ve 
kabul ettiği düşünceyi ele alır, davranışı telkin eder. 

II. Atasözleri, 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 ederek içinden çıktığı toplumun özellikleri-
ni yansıtır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) I. cümlede atasözlerinin ulusal nitelik taşıdığı, II. ata-
sözlerinin evrensel bir nitelik taşıdığı ifade edilmektedir. 

B) Hem I. cümlede hem II. cümlede atasözlerinin milli nite-
lik taşıdığı dile getirilmiştir.

C) Hem I. cümlede hem II. cümlede atasözlerinin evrensel 
nitelik taşıdığı dile getirilmiştir. 

D) Hem I. cümlede hem II. cümlede atasözlerinin söyleye-
ninin belli olmadığı ifade edilmiştir.  

E) I. cümlede atasözlerinin evrensel nitelik taşıdığı, II. ata-
sözlerinin ulusal bir nitelik taşıdığı ifade edilmektedir. 

4. (I) Ressamın sanat görüşü ise çağın sanat problemleri ile 
ilgilidir. (II) Her sanatçı, ürettiği eserde tabiatın az ya da çok 
izlerini taşır. (III) Bu nedenle her eser, sanatçının topluma 
sunduğu veya ulaştırdığı bir haberdir. (IV) Nurullah Berk, 
sanat görüşünü bu şekilde ortaya koymuştur. (V) Sanat-
çıya göre, dünyanın Türk ressama bakışı aslında oldukça 
farklıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde 
kendisinden sonraki cümlenin gerekçesi yer almakta-
dır? 

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

Cümlede Anlam
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5. (I) Kemal Tahir’in romanları, küçük küçük dereciklerden 
oluşan coşkun bir ırmağa benzer. (II) Her kısmı küçük bir 
hikâyeyi andıran roman bölümleri, usta bir sentezle bü-
tünü oluştururlar. (III) Bu oluşumda, en alt tabakayla en 
üst tabakadan alınmış bütün Türk toplumun kişileri görü-
lür. (IV) Kemal Tahir, kurgunun iskeletini usta bir sentezle 
birleştirse de yer yer zorlama hissiyatı verilen bölümlerin 
ortaya çıkmasını engelleyemez. (V) Söz gelimi, Esir Şeh-
rin İnsanları’nda, yana yakıla Kâmil Bey’i arayan Ahmet’in, 
onu tramvay beklerken bulması ve ona yüklediği görevin 
büyüklüğü inandırıcılıktan uzak düşer. (VI) Zira uğrunda 
hayatını ortaya koyduğu davasını, on iki yıldır memlekette 
olmayan ve memleket gerçeklerinden bihaber Kâmil Bey’e 
emanet etmesi anlaşılır gibi değildir.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
den itibaren Kemal Tahir’le ilgili olumsuz eleştiri yapıl-
maya başlanmıştır? 

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

6. Kuzey Yarımküre’de bir yerleşim yerinde ölçülen en düşük 
hava sıcaklığı -67,7 derecedir. 

Bu cümle ile ilgili, 

I. Öznel ifadeye yer verilmiştir. 

II. Karşılaştırma yapılmıştır. 

III. Nesnel ifadeye yer verilmiştir. 

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazarın üslubu ile il-
gili öznel bir değerlendirme yapılmıştır? 

A) Yirmi altı romana, dört uzun hikâyeye, iki yüz kırk küçük 
hikâyeye, çok sayıda anı, röportaj, senaryo ve tiyatro 
eserine imza atan Orhan Kemal, bu eserlerinde Türk 
toplumunun sosyal problemlerini dile getirmeye çalış-
mıştır.

B) Orhan Kemal’in romanlarında, sanatçının ele aldığı 
konu çeşitliliğine uygun olarak günlük ekmeğinin peşin-
de koşan, uğradığı haksızlıklar ve düzensizlikler içinde 
ezilmiş, sevgiden yoksun, başkalarının yüzünden kahır 
çeken pek çok kişiyle karşılaşılır.

C) Orhan Kemal’in yazdığı ilk roman olan Baba Evi, anla-
tıcının Çanakkale Cephesi’nde savaşan babasına, de-
desi tarafından “Ben de dehrin sitemin çekmeğe geldim 
dehre” mısrası vasıtasıyla telgraf çekilerek başlar.

D) Vukuat Var romanında, bir avlu etrafındaki odalarda ya-
şayan yoksul işçi ailelerinin erkekleri, sabahları evlerin-
de kahvaltı bile yapmadan, nereye gittiklerini bilmeden 
umutsuzca evden çıkar, akşama bir ekmek parasıyla 
evlerine dönmek amacıyla iş aramaya giderler.

E) Bereketli Topraklar Üzerinde romanında, roman boyun-
ca, roman kişilerinin bir dilim ekmek için nelere katlan-
dıkları, nasıl alçaldıkları, ne sefaletler yaşadıkları; aç 
ve hasta insanların yokluk içindeki yaşantıları, kişisel 
menfaatler için nelerin ayaklar altına alındığı etkileyici 
bir dil anlatılır.
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1. (I) Yazar kitabında dili oldukça etkili kullanmıştır. (II) Kitapta 
yer verilen kavramlara ilişkin tanımlar, konuya ilişkin verilen 
örnekler, araştırma bulguları, öznel görüşler, kimi zaman 
tezini destekleyen görüşler kimi zaman karşıt görüşler ile 
okuyucunun muhakeme etme yetisine katkı sağlaması ile 
birlikte dil ve anlatım yönünden oldukça etkili bir eserdir. 
(III) Aynı zamanda tüm bölümlerin bitiminde bir sonuç veya 
özet bölümü oluşturarak bölümde asıl verilmek istenen 
mesajı vurgulamış, anlatılmak isteneni kısa ve öz hali ile 
okuyucunun bilgisine sunmuştur. (IV) Akademik dil kulla-
narak kaleme alınan bu kitap, okuyucuyu bu alanda eğit-
me ve bilgilendirme özelliğine sahiptir. (V) Kitapta yer alan 
anahtar kelimeleri oldukça detaylı ve başarılı bir şekilde ele 
almasına rağmen, kelimelerin çoğunu örneklendirememiş 
ve okuyucunun zihninde somutlaşabilmesine olanak sağ-
layamamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
hem olumlu hem olumsuz eleştiri söz konusudur? 

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

2. (I) Yorulmayan, ağlamayan, ölmeyen olduktan sonra zafe-
rin ne değeri kalır? (II) İnönü mağaralarının kara duvarla-
rına aydınlık resimler oymalı! (III) Meçhul Asker Anıtı’nı bu 
mağaraların içine yapmalı! (IV) Milletlerin hayatında bazı 
kişiler, olaylar, yerler nasıl da umulmadık, hayale sığmaz 
bir önem kazanıyor. (V) Eğer Dünya Savaşı’nda yenilme-
seydik İnönü belki daha beş asır, herhangi bir köy olarak 
kalacaktı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
gereklilik söz konusudur? 

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

D) II ve III  E) IV ve V 

3. Edebiyat dünyasına şiir kitabıyla giren ve hikâye türünde 
eserler vererek edebiyatta varlığını devam ettiren Orhan 
Hançerlioğlu, 1946 yılında Adana’nın ilçesi Karaisalı’da 
kaymakam iken yazmaya başladığı Karanlık Dünya adlı 
romanını 1951 yılında yayımlayarak roman sahasında da 
varlık göstermeye başlar.

Bu cümleden Orhan Hançerlioğlu ile ilgili kesin olarak 
çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İlk şiirlerini Adana’da yazmıştır. 

B) Kaymakamlık dışında devlet memuriyetinde bulunma-
mıştır. 

C) Karanlık Dünya adlı romanını tamamladığında kayma-
kamlık görevine devam etmektedir. 

D) Roman türü dışındaki edebi türlerde de eser vermiştir. 

E) Romanını yayınladıktan sonra kaymakamlıktan ayrıl-
mıştır. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye 
yer verilmiştir? 

A) Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi, 2805 km ile girinti ve 
çıkıntının fazla olduğu Ege Denizi'nde yer almaktadır.

B) Van Gölü, sahip olduğu 3712 km2lik yüz ölçümüyle Tür-
kiye'nin en büyük gölüdür.

C) Tamamı sınırlarımız içerisinde yer alan Marmara Deni-
zi, 11350 km2lik yüz ölçümüyle Türkiye'nin etrafındaki 
denizlerin en küçüğüdür.

D) İstanbul Boğazı’nın en dar yeri Anadolu Hisarı ile Ru-
meli Hisarı arasında (698 m), en geniş yeri ise kuzeyde 
Anadolu Feneri ile Rumeli Feneri arasındadır (3600 m).

E) Türkiye, eşsiz güzellikte göllere sahip olmasına rağmen 
göller bakımından zengin bir ülke değildir. 

Cümlede Anlam
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5. I. Michel Seuphor, “Günümüzün sanatı soyuttur, so-
yut olmalıdır.” diyerek sanatla ilgili görüşünü ortaya 
koymuştur. 

II. Picasso, “Soyut sanat yoktur ve sanata somutluk 
hâkim olmalıdır.” düşüncesindir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir? 

A) Her ikisinde de sanatla ilgili aynı düşünceye yer veril-
miştir. 

B) II. cümlede, I. cümlenin gerekçesi açıklanmıştır. 

C) Cümlelerde sanatla ilgili birbirine zıt görüşler dile getiril-
miştir. 

D) II. cümlede, I. cümle örneklenmiştir. 

E) Her iki cümlede de sanatın nesnel olması gerektiği vur-
gulanmıştır. 

6. I. ve onların şahsında bu iş kollarında 

II. Orta Anadolu köylerinden, geçim derdi sebebiyle 

III. çalışan işçi ve ırgatların öyküleri anlatılmaktadır

IV. Çukurova tarlalarına ve fabrikalarına çalışmaya gi-
den insanların     

V. Orhan Kemal’in beşinci romanı olan Bereketli Top-
raklar Üzerinde’de 

Yukarıdaki söz öbekleri anlamlı ve kurallı bir bütün ola-
cak şekilde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur?  

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi 
vardır?

A) İtalya, en çok turist çeken ülkeler arasında yer alır. 

B) İtalya’nın başkenti Roma, bir açık hava müzesini andı-
rıyor. 

C) Yer şekillerinin olumsuzluğundan dolayı İtalya’da demir 
yolu ulaşımı gelişmemiştir. 

D) İtalya, Akdeniz kıyısında yer alan bir yarımada ülkesi-
dir. 

E) İtalya’nın büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi görülür. 

8. (I) Genç ressamlar önce klasik resim üzerinde çalışmalı 
ve bunda başarılı olduğu takdirde istediği sanat akımına 
yönelmelidir. (II) Diğer türlü olursa taklitçilikten öteye ge-
çemez. (III) Ülkemizde resim sanatının gelişebilmesi için 
daha çok sergiler açılmalı, ödüllü resim yarışmaları düzen-
lenmelidir. (IV) Ödüllü yarışmalar sayesinde daha kaliteli 
eserler ortaya çıkar. (V) Sanat, geçim kaynağı asla olamaz 
ama eğer olursa sanattan çıkılıp ticarete dönülmüş olur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, genç ressamlara önerilerde bulunulmuştur. 

B) II. cümlede, I. cümlede bahsedilenlerin tersi bir durum 
gerçekleşirse taklitçiliğin ortaya çıkacağı dile getirilmiş-
tir. 

C) III. cümlede, resim sanatının geliştirilebilmesi için yapıl-
ması gerekenler sıralanmıştır. 

D) IV. cümlede, ödüllü yarışmaların olumlu sonuçlarının 
olacağı ortaya konulmuştur. 

E) V. cümlede, sanatın geçim kaynağı olabilmesi için sa-
natçının başarıyı yakalamış olması şartı dile getirilmiş-
tir. 
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1. (I) Mutluluğun onda dokuzu yalnızca sağlığa dayanır. (II) 
Sağlık sayesinde hayatta her şey bir haz kaynağı olur oy-
saki sağlık olmadan, ne türden olursa olsun, hayatta hiçbir 
dışsal nimetin tadına varılamaz. (III) Hatta özneye ilişkin 
öteki nimetler, zihnin, ruhun, mizacın özellikleri bile has-
talık tarafından soldurulur ve köreltilir. (IV) İnsanın kendi 
sağlığını, şehvet ve geçici hazlar şöyle dursun, ne uğruna 
olursa olsun, kazanç, yükselme, bilginlik, ün için feda et-
mesi en büyük akılsızlıktır. (V) Tersine sağlığı her şeyin 
üstünde gören insanın mutluluğu yakalayacağını ve iyi bir 
hayat yaşayacağını düşünüyorum. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, mutluluğun çoğunlukla sağlığa dayandığı 
ifade edilmiştir. 

B) II. cümlede, sağlıklı olunduğunda ve olunmadığında ha-
yattan alınan tadın farklı olacağı dile getirilmiştir. 

C) III. cümlede, hastalığın insanın pek çok özelliğini körelt-
tiği ifade edilmiştir. 

D) IV. cümlede, şöhret kazanmanın ve gelir seviyesini yük-
seltmenin insan sağlığına fayda sağlayacağı dile getiril-
miştir. 

E) V. cümlede, sağlığı her şeyin üstünde gören insanlarla 
ilgili öngörüde bulunulmuştur. 

2. (I) Dilin gelişmesinde bilimin büyük etkisi olduğu gibi bilimin 
gelişmesinde de dilin etkisi büyüktür. (II) İletişimin hızla ge-
liştiği çağımızda dilimiz, yabancı dillerin özellikle de İngi-
lizcenin etkisiyle karma bir dil olma yolunda ilerlemektedir. 
(III) Dil bir konuşma ve düşünme aracı olduğundan yabancı 
dillerin etkisiyle dilimiz kendi öz yapısından ve sadelikten 
uzaklaşıyor. (IV) Bir dilde bir düşünceyi belirtmek için o dili 
gerektiği gibi konuşup anlamak gerekir. (V) Aksi halde in-
sanlar düşüncelerini sağlıklı bir şekilde birbirlerine aktara-
maz ve birbirlerini anlayamazlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
dilimizin yabancı dillerin etkisi altında olduğu ifade 
edilmiştir? 

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

D) II ve V E) IV ve V 

3. İspanya’da 20-24 yaş arası gençlerin %83’ü, daha yaşlılar-
da %50’si en az bir yabancı dili bilmekte ve bununla bera-
ber Belçika, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerde bu oranlar çok 
daha yüksektir. 

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İspanya’da, 20-24 yaş arası gençlerin tamamı en az bir 
yabancı dil bilmektedir. 

B) İsviçre’de yaşlı grubundaki insanların tamamı en az bir 
yabancı dil bilmektedir.

C) Belçika’daki 20-24 yaş arası gençlerin tamamı en az bir 
yabancı dil bilmektedir.

D) İsviçre’deki yaşlı grubundaki insanların en az bir yaban-
cı dil bilme oranı, İspanya’dakinden daha azdır. 

E) Hollanda’daki 20-24 yaş arası gençlerin en az bir ya-
bancı dil bilme oranı, İspanya’dakinden daha yüksektir.

4. I. etkin, doyumlu, yararlı ve yapıcı eylemler dizisi ol-
maktadır

II. olarak tanımlanmakta olan ilişki kavramı, sağlık açı-
sından ele alındığında 

III. kişinin hasta ise iyileşmesinde, değilse sağlığının 
devamı ve gelişiminde amaçlı, 

IV. karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas, olaylar ve 
nesneler arasında var olan karşılıklı bağlılık 

V. Türk Dil Kurumu sözlüğünde iki şey arasında 

Yukarıdaki söz öbekleri anlamlı ve kurallı bir cümle 
olacak şekilde aşağıdakilerden hangisi gibi sıralanma-
lıdır? 

A) V – IV – II – III – I 

B) IV – V – III – II – I

C) I – III – V – IV – II  

D) V – I – III – II – IV 

E) II – IV – V – I – II 

Cümlede Anlam
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5. I. Sağlık sorumluluğu, bireyin kendi sağlığına yönelik 
koruyucu ve sağlığı geliştirici davranışları ve davra-
nış değişikliklerini gösterebilmesidir.

II. Beslenme; büyümek, vücut fonksiyonlarını yapabil-
mek ve yaşamı sağlıklı, mutlu olarak sürdürebilmek 
amacıyla vücudun yediğimiz gıdalardan yararlan-
masıdır.

III. Besin; gıdalarda bulunan, bir kısmı yapay olarak da 
üretilebilen enerji substratları, yapı taşları veya bi-
yolojik katalizörleri anlatan bir terimdir.

IV. Egzersiz; soluk alıp verme hızını, derinliğini ve kalp 
atış hızını belirli bir oranda arttıran, az da olsa ter-
lemeye yol açan, kollar ve bacaklar gibi büyük kas 
gruplarıyla yapılan bazal düzeyin üzerinde enerji 
harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir.

V. Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyebi-
lecek davranışlarını kontrol edebilmesi ve günlük 
aktivitelerini düzenlerken kendi sağlık durumuna 
uygun davranışları seçmesidir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir? 

A) Cümlelerin hepsinde karşılaştırma yapılmıştır. 

B) Cümlelerin hepsinde yargılar koşula bağlanmıştır. 

C) Cümlelerin hepsinde tanım yapılmıştır.  

D) Cümlelerin hepsinde varsayım söz konusudur. 

E) Cümlelerin hepsinde bir tasarıdan söz edilmektedir. 

6. Az gelişmiş ülkelerde, ---

Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 
cümlede neden-sonuç ilişkisi olur? 

A) sermaye birikimi az olduğundan kişi başına düşen ulu-
sal gelir azdır. 

B) eğitim düzeyi ve okuryazar oranı düşüktür. 

C) çocuk ve genç nüfus oranı fazla,   yaşlı nüfus oranı az-
dır.   

D) kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım oranı düşüktür. 

E) ulaşım ve iletişim altyapısı yeterince gelişmemiştir. 

7. (I) Çocukların anlama, anlatma, konuşma ve yazma be-
cerileri dil gelişimleri ile doğru orantılıdır. (II) Gender ve 
Gardiner, çocukta dil gelişiminin dil öncesi gelişim ve dil 
gelişimi olarak ikiye ayrıldığını söyler. (III) Yine Gender ve 
Gardiner, çocuğun dil gelişiminde birinci etkenin toplumsal 
çevre olduğunu, anne babaların devamlı olarak çocukları 
ile konuşmaları gerektiğini söylemektedir. (IV) Dili kullan-
ma bilgiden ziyade beceri işi olduğu için, ailelere daha çok 
sorumluluk düşmektedir. (V) Anne babalar çocuklarına ço-
cuk gibi değil, yetişkin birey gibi davranmalı ve sözcüklerin 
telaffuzuna dikkat etmelidir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde do-
laylı anlatıma yer verilmiştir? 

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

D) II ve V E) IV ve V 

8. (I) Çizgi roman kavramına ilk defa 1767’de rastlanır. (II) İn-
giliz ressam Hogarth’ın resimle yazıyı birleştirdiği çalışma, 
çizgi romanın başlangıcı sayılır. (III) Bu başlangıçtan sonra 
Rowlandson çizgi romanı geliştirmiş, Gillray da bütün Avru-
pa’ya tanıtmıştır. (IV) Çizgi romanın, sanat türü ilk kez çağ-
daş anlamda Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkmıştır. (V) Bu konuda ilk kez Rudolph 
Dirks, 12 Aralık 1897'de New York Times gazetesine ait 
The Katzenjammer Kids adlı çizgi romanı yayımlamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede, çizgi roman kavramının ilk defa kullanıldığı 
yıla değinilmiştir.

B) II. cümlede, çizgi romanın başlangıcı olarak sayılan ça-
lışmanın kim tarafından yapıldığı söylenmiştir.

C) III. cümlede, çizgi romanı geliştiren ve Avrupa’ya tanı-
tan kişilerden bahsedilmiştir. 

D) IV. cümlede, çizgi romanın bir sanat türü olarak ilk defa 
hangi ülkede ortaya çıktığı dile getirilmiştir. 

E) V. cümlede, çizgi romanların öncelikle gazete ve dergi-
lerde yer aldığı, daha sonra basılı olarak yayımlandığı 
ifade edilmiştir. 
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1. I. Osmanlı düşünce yapısının ve yaşamının değiş-
mesinin göstergesi olarak Batı tarzı resmin giderek 
evlerin içine girdiğini romanlardaki mekân betimle-
melerinden de anlaşılmaktadır.

II. Halit Ziya Uşaklıgil, Nedime adlı eserinde Nedi-
me’nin yatak odasını tasvir ederken duvara biri Bo-
ğaziçi’nin, diğeri İstanbul’un Üsküdar tarafından gö-
rünümünü içeren iki tablo yerleştirdiği gibi, Mehmet 
Rauf da Karanfil ve Yasemin adlı eserinde tabloları 
ana kahraman Samim’in salonunun duvarına yer-
leştirir. 

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olum-
suzluktan bahsedilmektedir.

B) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durum-
dan söz edilmektedir.

C) I. cümlede anlatılan durumun nedenleri açıklanmıştır. 

D) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıt-
landığı gösterilmektedir.

E) I. cümlede ifade edilen konuyu kanıtlayıcı ve somutlaş-
tırıcı örneklere yer verilmiştir.

2. I. karşı karşıya gelen ve iç içe yaşayan Türklerin,    

II. bu medeniyetler arasında etkileşimin ölçüsü hep 
merak edilmiştir.

III. sağlam bir kültüre sahip olduklarını ispat ederken  

IV. benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları öz kül-
türlerini devam ettirmeleri, 

V. Çin, Hint, Fars, Arap ve nihayet Batı kültürü ile

Yukarıdaki söz öbekleri anlamlı ve kurallı bir bütün ola-
cak şekilde sıralandığında hangisi üçüncü olur?  

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

3. (I) 1874 yılında Beyoğlu’nda Fransız ressam Guillemet, İs-
tanbul’da ilk özel resim akademisini açmıştır. (II) Özel re-
sim akademisin açılması üzerine 1877 yılında da ilk defa 
resmî bir resim akademinin kurulması yolunda çalışmalara 
başlanır. (III) Bu okul hem resim hem de mimarlık alanın-
da öğretim yapacaktır. (IV) Guillemet de akademinin hem 
müdürlüğünü yapacak hem de resim derslerini verecektir 
ve bu akademinin açılması için 19 Ekim 1877'de padişahın 
onayı alınır. (V) Fakat tam bu sırada Osmanlı-Rus Savaşı 
başlar ve bu savaş sırasında Guillemet tifoya yakalanır ve 
ölür. (VI) Böylelikle akademinin açılması işi de bir müddet 
için kalır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“resmî resim akademisinin açılamamasının nedeni” veril-
miştir? 

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

4. 1980 kuşağı şairlerinin; şiire şiir dışında bir anlam yükleme-
meleri, İkinci Yeni’yi taklitten öteye gidememeleri, sisteme 
karşı görünmelerine rağmen nötr olmaları, varoluşu okurla 
paylaşmadan sorgulamaları, imge ağırlıklı dolaylı bir söy-
lem geliştirmeleri, modernist İkinci Yeni gibi kentli olmaları 
onları başarısızlığa götürmüştür. 

Bu cümle ile ilgili, 

I. 1980 kuşağına olumsuz eleştiriler yapılmıştır. 

II. 1980 kuşağının şiirlerinde işledikleri konulara deği-
nilmiştir. 

III. 1980 kuşağının başarısız olmasının nedenleri sıra-
lanmıştır.

IV. 1980 kuşağı şairlerinin toplumsal konulara yönel-
meleri eleştirilmiştir. 

V. 1980 kuşağı şairlerinin kolay anlaşılabilen dil kul-
lanmaları takdir edilmiştir. 

yargılardan hangileri doğrudur? 

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

D) II ve V  E) IV ve V

Cümlede Anlam


