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6. ,Şair, hayatı ve dünyayı daha derinden hisseden ve akıp
• .. 

giden zamana direnmeyi, hatıralarında teselli bulmayı
esas alan bir anlayışla daha olgun şiirlere imza atar.

Bu sözlere göre, şairin şiirleri aracılığıyla gerçekleş

tirmek istedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?

A) Anıları ile avunma
B) Yaşamı daha iyi algılama

· C) Zamana yenilmeme
D) Yaşadığı çevreyi duyumsama
E) Düş gücünü geliştirme

_7; (1) Yaşar Kemal'in yarattığı Çukurova dünyasında insan 
kadar önemli bir yer tutan doğa, çeşitli işlevler gören bir 
ögedir. (il) Dağları, ovaları, bataklıkları, otları, ağaçları, 
kuşları, böcekleriyle tüm doğayı romanlarında böylesine 
coşkulu, fakat tek yönlü işlemiş başka bir Türk yazarı 
yok. (ili) Yaşar Kemal'in doğayı çeşitli amaçlarla kullan
dığını biliyoruz. (iV) Doğa onun eserlerinde insanın ya
şadığı çevre olarak vardır. {V) Kimi zaman yaşamak için 
boğuştuğu bir düşmandır, kimi zaman da estetik değer 
kazandıran bir ögedir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konu
sudur? 

A) 1. B) il. C) 111. D) iV. E)V.

, 8; ,. (1) Kötü bir dille yazılmış bir yapıt, benim için iyi bir yazın 
yapıtı değil�ir. (il) Yazın bir dil sanatıysa eğer her şeyin 
başı, bu dili en güzel biçimde kullanmaktır. (ili) Aslında 
ben az eleştiri yazarım, daha çok eleştiri konusu üze
rinde. durmuşumdur. (iV) Hatta pek önemli sayılmaya
cak bir kitabım var bu �onuda; ama arada bir eleştiri 
yaparım. (V) . Bazı anlarda da bu konuda mutlaka bir 
şey söylenmeli diye büyük "bir hevesle eleştiriye girerim, 
doğrusu da budur. 

Bu parçadaki numaralanmış cQmlelerin hangisinde 
kişisel düşünceye yer verilmemiştir? 

A)I, B) il. C) 111. D)IV. E)V.

TÜRKÇE 

9. (1) Bir toplumda kadın yazarların sayısı ne kadar çok ise 
o toplum, o kadar gelişmiştir. (il) Bu anlamda Türkiye'de
de çok kadın yazar var, hem de günlük makale yazan
kadınlar. (ili) Bunların bir kısmı son on yılda ne hikmet
se gazeteci olarak türetildi. (iV} Bunlar, basın emekçisi
olan diğer gazeteci kadınların da önünü kesti. (V) Ga
zeteyi anı defterine çeviren bu yazarlar, daha çok kendi
özel hayatlarından söz ettiler.

Kadın yazarlardan söz edilen bu parçadaki numara
lanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 

A) 1. cümlede, toplumun gelişmişliği kadın yazarların
çokluğuna bağlanmıştır.

B) il. cümlede, ülkemizde gereğinden fazla kadın
yazar olduğuna değinilmiştir.

C) ili. cümlede, kadın yazarların bir bölümünün gaze
tecilikle uğraştığından söz edilmiştir.

D) iV. cümlede, bazı kadın yazarların gazeteciliğe
emek verenlere engel olduğundan söz edilmiştir.

E) V. cümlede, kadın yazarların yalnızca geçmişlerini
anlatarak gazetecilik yaptıkları vurgulanmıştır.

10. (1) Hükümet caddesinde donanma gecelerine mahsus
bir aydınlık ve kalabalık vardı. (il) Kahveler tamamen
doluydu. (ili) Karanlık sokak aralarında kadın yığınları
görülüyordu. (iV) Bütün Sanova, Kelami Baba Türbe
si'ni yakan kafirin cezalandırılmasını istiyordu. (V) Fakat
yatsı ezanı okunduğu halde görünürlerde bir şey yoktu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
ögelerin sıralanışı "Şehirdeki komutan; çocukların, ka
dınların ve tüm yaşlıların şehrin dışına çıkmalarını iste
mişti." cümlesiyle aynıdır?

A) 1. B) il. C) 111. D) iV. E)V.

'11. Acelesi olduğunu söylemek için ağzını her açtığında 
·• · masada bulunanlar tarafından sözü kesiliyor, bir türlü

· diyeceğini diyemiyordu.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yok
tur? 

--

A) Ünlü daralması
C) Ünsüz türemesi
E) Ünsüz yumuşaması

B) ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü düşmesi
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(1i (1) Özgür düşünce, Batı uygarlığının armağanıdır insan
lara. (il} En soylu, en güçlü yanı da budur. (111) Doğunun 
kültür tarihinde zaman zaman Batı'yı derinlik bakımın
dan yaya bırakan düşünceler olabilir. (iV) Ama donmuş, 
kalıplaşmış, dinginleşmiş dolayısıyla insan kafasını diz
ginlemiş düşüncelerdir. (V) Kaldı ki bu düşüncelerimi 
değerlendiren Hint'in, Çin'in düşünce zindanlarına ışık 
tutan Batılı özgür düşünürler olmuştur. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) 1. cümle, bir ad cümlesidir.

8) il. cümle, özne ve yüklemden oluşmuştur.

C) 111. cümle, kurallı bir fiil cümlesidir.

D) iV. cümle, olumlu ve sıralı bir cümledir.

E) V. cümle, girişik bir cümledir.

13; Bu hırçın, sinirli düşünüş çok uzun sürmüyor, zihnim he
,. nüz yüzünü görmediğim yavruma gidiyordu, ben de bu 

avuç içi kadar yere sığmaz oluyordum. 

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? 

A) Niteleme sıfatı 

C)Ad eylem 

E) Geniş zamanın olumsuzu 

8) Kişi adılı 

D) Birleşik sözcük 

114; Bence ahlakın bir ilkesi vardır: Sana yapılmasını 
1 

istemediğini, sen de başkasına yapma. Her koyun 
il 

kendi bacağından asılır, diye boşuna dememiş 
111 

atalarımız. Bu buyruğun doğru olduğunu düşünüp ona 
W V 

uyuyorsanız artık korkmayın. 

Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) 1. sözcük, yapım eki almış bir zamirdir.

8) il. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.

C) ili. sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır.

D) iV. sözcük, iyelik eki almış bir addır.

E) V. sözcük, işaret zamiridir.

·15;Doğuşun, yaradılışın bizi bazı mesleklere daha yakın
· kıldığını kabul etmemiz önemlidir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Birleşik sözcük

8) Birden fazla yapım eki almış sözcük

C) Belgisiz zamir

D) İsim-fiil eki almış sözcük

E) Belgisiz sıfat

16. Bir edebiyat alemi var mı bizde ( ) Edebiyatçılarımız yok
( ) demiyorum ( ) Olmaz olur mu? işte şairler, hikayeci
ler, denemeciler ( ) Ama sıra eleştirmeye özenenler de
görülüyor. Edebiyatçılarımız var, edebiyat alemimiz yok.
Edebiyatçılarımız bu konuda şunu tekrar edip duruyor ( )
"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın." Hepsi de kendi
içlerine büzülmüş, bir kendilerini düşünüyorlar, gözleri
bir kendilerine dikili.

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıda
kilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sı
rasıyla getirilmelidir? 

A) (?) (;} (.) (.) (:)

C) (.) (,) (.) ( ... ) (:)

E) (?) (,) (.) (.) (;)

8) (?) (,) (.) ( ... ) (:) 
D) (?) (;) ( ... ) ( ... ) (:) 

17; (1) Güzelliğin gökten inme bir şey olduğuna inanıyoruz 
· oysa güzellik, bir uydurmadır, bir yapmacıklıktır, tabi bir

şey değildir. (il) Sanat adamı sadece tabiata uymak,
tabiatı olduğu gibi görmek istediği zamanlarda bile,
kendisi bilsin bilmesin, tabiatı değiştirir, düzeltir, tabiata
bir şeyler katar. (ili) Güzel olan her şey, tüm kusursuz
estetik özellikleri ile sanatın tek ve vazgeçilmez konusu
olmaya dünya döndükçe devam edecektir. (iV) Böyle
olunca sanat adamında samimilik aramak nafile bir uğ
raştır. (V) Nasılsa .gördüğünü, duyduğunu, olduğu gibi
söyleyecek, bırakınız dilediğince· yapmacığa düşüver
sin, yaptığı beğeniliyor ya!

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

A) 1. 8) il. C) 111. D) iV. E)V.



!18:-Zavallı, her nükteye, her harekete, her üzüntüye, her
· / şeye razıdır. Bir şartla; sıkılmamak. Sahne hareketsiz

kaldığı andan itibaren, her şey bitmiş, sihir bozulmuş,
sıkıntı derhal önüne geçilmez bir hızla ruhları sarmıştır. 
Ondan sonra yazar ağzıyla kuş tutsa, her sözü bir kera
met olsa para etmez. 

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı
dakilerden hangisi getirilebilir? 

· A) Tiyatro seyircisine istemediği hiçbir şeyi yaptıra
mazsınız. 

8) Tiyatro seyircisi, oyunda sıkılmışsa asıl tehlike bun
dan sonrasıdır. 

C) Tiyatro seyircisi, özünü kavrayamadığı tiyatro eseri
ni izlemek istemez.

D) Tiyatro seyircisine her konuyu, her yeniliği, hatta
her düşünceyi kabul ettirmek mümkündür.

E) Tiyatro seyircisinin beğenileri, roman okuyucusun
dan oldukça farklıdır.

: 19; Yapıtlarımı oluşturma aşamasında genellikle geziye çı
kar, yeni yerler görür, insanlarla tanışırım. Onların yaşa
yışlarını gözler, anlattıklarını dinler, onlarla konuşurum. 
Bunları yorumlamaktan kaçınır, gördüklerimi, dinledikle
rimi yaptıklarıma yansıtmakla yetinirim, gerisi okuyucu
nun işidir. Çünkü ... 

-- Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden 
hangisiyle sürdürülebilir? 

A) okuyucu okuma sürecinde etkindir, bu insanlara
bakar ve kararını kendi verir.

8) öne sürülen düşüncelerin özgünlüğü, sanat yapıtı
nın okunurluğunu arttırır.

C) okuyucularımın da insanlar hakkında yorum yap
maktan kaçınmalarını isterim.

D) düşüncelerimle okuru şaşırtmak hoşuma gider.
E) bir yazınsal yapıt neyi, nasıl anlatırsa anlatsın

yazarından izler taşıyacaktır.

20_. Galata Köprüsü, bu şehirden demir almak üzereydi.
· Martılar, kimseden simit dilenmiyordu. Gökyüzündeki

gri renk, denize aksediyordu, o anda gördüm seni. Bir
çiçek nereye yakışır diye düşündüm o an: Toprağa mı
vazoya mı? Beklenenin eline mi, bekleyenin yakasına
mı?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Öykülemeye başvurulmuştur.
8) Eksiltili cümlelerden yararlanılmıştır.
C) Kişileştirme yapılmıştır.
D) İlişki kurmadan yararlanılmıştır.
E) 1. kişi anlatımı söz konusudur.

TÜRKÇE 

21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı
bir düşünce dile getirilmiştir?

A) Üslup, insanın konuştuklarını ve yazdıklarını biçim
lendirici kişisel bir ögedir.

8) Bir sanatçının üslubu, o sanatçının kendisidir.
C) Sanatçı, sözcükleri seçip yan yana getirirken onlara

kendi damgasını vurur. 
D) Üslup, sanatçının kişiliğini yansıtan bir aynadır.
E) Bir sanatçı, yarattığı yapıtın türüne göre üslup

kullanır.

22. Bir sanat eseri, sanat tarihçileri veya sanat felsefecileri
·· · tarafından değerlendirilir elbette; ama son yargı organı

tarihtir, yani insandır, Eğer bir sanat yapıtı insanla bü
tünleşmişse, insana "Bak, sen buradasın." diyebilmişse
o, kalıcı olma şansına sahip, tıpkı Moliere ve Shakes
peare gibi. Bunu beceremeyen sanatçı, bugün olmazsa
yarın, tarihin tekerlekleri arasında ezilip gidecektir. Ya
zıldığı dönemi çok iyi yansıtması veya değişik anlatım
yöntemleri kullanılması onu bu sondan alıkoyamaz.

Bu parçaya göre bir eseri kalıcı kılan en önemli özel
lik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dönemin bütün özelliklerini yansıtması
8) Yeni anlatım yöntemleri kullanılması
C) Aydın kesime seslenmesi
D) Okuyucularına yeni dünyalar sunması
E) Okuyucunun eserde kendinden bir şeyler bulması

23. Bir sanat eserinin değerli olabilmesi için araştırmanın·· 
ve kültürün gerekli olmadığı, ancak yeteneğin yeterli ol
duğu görüşü, çalışmaktan ve okumaktan korkanlar için 
kolay bir görüştür. Hayatı bütünü ile kavramadan, tabiat 
ve toplum yasalarını bilmeden büyük eser meydana ge
tirmenin ön koşullarını yerine getirmiş olamayız. Büyük 
bir eser yalnızca yetenek veya mutlu bir esinle oluşturul
maz. Longin, bir kitabında bilimsiz sanat olamayacağını 
ifade etmiştir. Sanatçı ancak bu sağlam temel üzerinde 
diğer yeteneklerini yüceltebilir. Yetenek ve bilimin den
geli uyumu sonucu, iyi bir eser ortaya çıkabilir. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıda
kilerden hangisidir? 

A) Sanat eseri, niteliği bakımından bireysel olsa da
oluşumu bakımından toplumsaldır.

8) Bilim, insanı çevreleyen tabiatı değiştirdiği halde;
sanat, insandaki tabiatı değiştirir.

C) Bir sanatçı emeğini esirgemeden çağının tabiat ve
toplum koşullarını incelemek zorundadır.

D) Hayata yeni bir şeyler katmayan sanat eseri, boş
bir uğraştır.

E) Sanatçı, yetenekleri ne olursa olsun, yeteneklerini
bilgi ile birleştirmemişse çok başarılı olamaz.
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Banu Gümüştüs'ün kulakları çınlasın: "Kedi gözleridir 
onlar." demişti noktalama işaretleri için. Doğrudur, yolu
nuzu tümden aydınlatacak güçleri yoktur; ama yolunuzu 

. kaybetmenizi önler. Anlamı ve anlatımı izleyerek doğru 
yolda ilerlediğinizi gösterir size. 

. Bu parçada "noktalama işaretleri" ile ilgili olarak aşa

. ğıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Eserin okuyucuya ulaşmasında noktalama işaretle
rinin önemli bir payı vardır.

B) Noktalama işaretlerinin yazarın üslubuna olan
katkısı göz ardı edilemez.

, C) Noktalama işaretleri doğru kullanıldığı zaman oku
yucu için bir rehberdir. 

· D) Başarılı bir esere, noktalama işaretlerinin katkısı
yok denecek kadar azdır. 

E) Noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılırsa esere
katkısı vardır.

(25, Eski dünyada bilinmeyen pek çok şeyi insan bilgisine 
· açan teknoloji, garip bir şekilde, modem dünyanın en

büyük bilinmeyenlerinden biri oluverdi. insanlık teknolo
jiyi icat edip doğaya karşı büyük güç kazandı ve bu da
gelecek hakkında iyimser tahminlere zemin hazırladı.
Ne var ki teknoloji, kötülüğün, felaketin boyutlarını da
büyüttü. Bu yüzden teknolojinin geleceği iyimserlikten
çok, korkulu rüyalar yaratmaya başladı insanlığın bilin
çaltında. işte, bilim kurgu, daha doğrusu bir sözde ce
vap, cevap kılığına girmiş spekülatif bir gıdıklama ...

Bu parçada özellikle anlatılmak istenen aşağıdaki
lerden hangisidir? 

A) insanlığın bugününün düne göre daha aydınlık
olduğu

B) Bilimkurgunun çağımız teknolojisinin bir ürünü
olduğu

C) insanlığın gelecekte çok şeyler başaracağı
D) Teknolojinin, yaşamı sürekli değiştiren bir güç

olduğu
E) Bilim kurgunun en popüler edebiyat türü olduğu

 

.26. Genç sanatçı; kendinden önce gelmiş olanları aşmak 
· isterse onların eserlerine dudak bükerek bakmamalıdır,

tam tersine gözünü dört açarak bakmalıdır. Bir devirde
onların da yeni olduklarını, yüzyılların ötesinden günü
müze kadar geldiklerini unutmamalıdır. Yarına kalmış
olan her eserin bir güzelliği, bir yaşayan tarafı olması
gerektiğini düşünerek, öğrenmediklerini bile anlamaya
yanaşmalı, bunların yaşamasını sağlayan güzellikleri
görmeye çalışmalıdır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarıla-

bilir? 

A) Konusu topluma yönelik sanat eseri kalıcıdır.
B) Eski sanat eserleri yenilerinden daha güzeldir.
C) Genç sanatçılar kalıcı eserler meydana getiremez.
D) ilerlemek isteyen sanatçı, eski sanat yapıtlarından

yararlanmayı bilmelidir.
E) Sanat eserine kalıcılık sağlayan en önemli özellik

anlatım biçimidir.

27. Tekniğin ilerlemesi ile zevklerin değişmesine karşın
· · Anadolu'nun birçok köy, kasaba ve şehrinde genç kız

ve kadın el tezgahlarının, gergeflerinin başında sev
gilerini, özlem ve isteklerini motiflerle, renklerle dile
getirmişlerdir. işlenen her motif, kullanıldığı yöreye ve
kişilerin özelliklerine göre isim ve anlam taşımaktadır.
Doğadaki her canlı, işlemede yer almış ve onu işleyen
kişinin yarattığı kompozisyon dizisinde bir şeyler anlat
maya yardımcı olmuştur. Anadolu işlemelerinde en çok
hayat ağacı motifi görülmektedir. Bu motif bize Doğu
ülkelerinden gelmiştir. Uzun ömürlü olan hurma ağacı
ilk zamanlarda hayat ağacı motifi olarak süslemelerde
kullanılmıştır. Son devirde kullanılan hayat ağacı motifi
bir kökten yukarı doğru uzanan dallar, yapraklar ve çi
çeklerden oluşmuştur. Bu motif, T ürklerde; uzun, sağlık
lı ve geniş bir aileyi simgelemektedir. Süsleme sanatının
her çeşidinde hayat ağacı motifine rastlanmaktadır. Her
genç kızın, çeyizindeki işlemeli örtülerde, hayat ağacı
motifi yer almaktadır. Böylelikle genç kız ilerde kuracağı
yuvanın sağlıklı ve uzun olacağı inancını taşımaktadır.

Anadolu işlemelerinde hayat ağacı motifinin kulla

nılmasında; 

1. üstün beceri gerektiren bir motif olması,

il. Uzak Doğu kökenli olması,

ili. sağlıklı ve uzun bir hayatı simgelemesi

özelliklerinden hangisi neden olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız 1
D) 1 ve il

B) Yalnız il
E) il ve ili

C) Yalnız ili

1 
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28: Bir söz ustası olan sanatçı, yazılarında insanların can 
· · alıcı yanlarını usta bir gözlemle yakalıyor, kişiliklerinin

düğümlerini çözüyor. Anlattığı kişileri bütünüyle kavra
tırken gerektiğinde acımasızca eleştiriyor. Az sözle çok
anlam yansıtıyor. Anlattıklarını benzetmelerle süslüyor.
insana bir dil şöleni yaşatıyor.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki paragrafta
sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir?

A) Kendine özgü üslubuyla okuyucuya zevk vermek
B) Eserlerinde benzetme sanatını kullanmak
C) Konularının çoğunluğunu toplumsal olaylardan

seçmek
D) Çevresindeki kişileri çok iyi gözlemlemek
E) Tanıttığı kişileri eleştirmekten çekinmemek

·29; Her insanın toprak, çakıl ve altından oluşan yönleri var-
.. •· dır. ilişki içinde ben toprak ve çakıl için dinlersem, kişi

bana toprak ve çakıl yönünü verir. Eğer ilişkimde onun 
altın yönünü görür ve o tutum içinde dinlersem, kişinin 
içindeki altınları bulurum. 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varıla
maz?· 

--

A) Her insanın iyi yönieri kötü yönlerinden fazladır.
B) iyilik ve kötülük bakış açısına göre değişebilir.
C) ikili ilişkilerde karşıdaki kişiye bakış açısı ilişkinin

yönünü belirler.
D) ilişki içindeki insan, ona bakış açısına göre iyi veya

kötü yönlerini gösterir.
E) Kişinin içinde olumlu ve olumsuz yönler bir arada

dır.

TÜRKÇE 

31); Filozoflar ve toplum bilimciler, insanoğlunun özgür ola
rak doğduğunu düşünürler. Kölelik düşüncesinin ve kö
lelik olgusunun sonradan ortaya çıktığını ileri sürerler. 
Oysa gerçek, bu görüşün tam tersidir. Çünkü insanlar, 
köle olarak doğarlar. Ellerinde doğdukları ve onları ye
tiştiren kişilere her yönden ve tam anlamıyla bağımlıdır
lar. Öncelikle anne ve babaları, daha sonra da aile çev
releri tarafından sürekli yönlendirilip yönetilirler. Eğer 
bu kabuğu kıracak cesarete ve azme sahip değillerse 
ölene kadar başkalarına bağımlı kalırlar. 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarıla
maz? 

A) Kölelik olgusunun insanlık kadar eski olduğu
B) Bazı insanların daima "köle" olarak kaldığı
C) Anne-babanın, çocuğun kişilik gelişimini etkilediği
D) Gerçek anlamda özgürlüğe, hiçbir zaman ulaşıla

madığı
E) İnsanın kölelikten kurtulmasının mücadele gerek

tirdiği

31; "Romana romandan bakmak", "bir açıdan" romana Fet-
- hi Naci ile bakmak anlamına gelir bana göre. Nedeni

açık: Fethi Naci'nin bugüne dek kaleme aldığı roman
yazılarının hiçbirinde, onun roman nesnesi dışına çık
tığını göremezsiniz de ondan! Roman nesnesine nes
nellik içinde yaklaşmak da yetmez Fethi Naci'ye. Öyle
içtendir ki yaklaşımında o; okumuş olun olmayın, size
kılavuzluğunu yapar romanın. Bir büyücü gibi gözünü
zün önünde yeniden yoğurur romanı, onun bu yaklaşı
mıyla, sanki roman boy atar da daha bir serpilir.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Fethi Na
ci'nin eleştirmenliği ile ilgili özelliklerinden biri de
ğildir?

-

A) Değerlendirmelerinde nesnel bir tutum izlediği
B) Eleştirilerinde, eleştirdiği yapıtı temel aldığı
C) Okurun, yapıtı doğru algılamasını sağladığı
D) Yorumlarıyla yazarlara yol gösterdiği
E) Yapıtlara ön yargısız ve içten yaklaştığı
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ı,s2: Yazı, insanoğlunu diğer canlılardan farklı kılan en önem
·,.w~ li buluştur diyebiliriz. insanoğlu var olduğu günden beri

konuşmayı biliyordu. Binlerce yıldır ateşi kullanıyordu. 
Fakat bir türlü yaşamını kolaylaştıramıyor, büyük atılım
lar gerçekleştiremiyordu. Bilgi birikimini geleceğe akta
ramıyordu. Yazı bulunduktan sonra, bu mümkün oldu ve 
insanoğlunu aya çıkaran süreci yazı başlattı. insanoğlu 
birikimlerini yazı yoluyla geleceğe aktararak bugünün 
teknolojisine ulaştı. 

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 

A) Yazının insanı diğer canlılardan ayırdığına
B) insanların bilgi aktarımını yazıyla yaptıklarına
C) Yazının yoğun çabalarla oluşturulduğuna
D) insan yaşamındaki atılımların yazı sayesinde

olduğuna
E) Yazının bulunmasından önce insanoğlunun yaşa

mında güçlükler olduğuna

33. Büyük alışveriş merkezleri yaşamımızın da merkezle-. 
ri haline geldi. Kendimizi ifade etmek için çılgınlar gibi 
alİşveriş yapıp tüketiyoruz. Ama yine de mutlu olamıyo
ruz. üretip tükettiğimiz nesnelerin çoğunun temel gerek
sinimlerimizle hiçbir ilişkisi yok. Eğer bu anlayış devam 
ederse, dünyamızdaki yaşamın temellerini oluşturan 
biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynaklar kısa bir süre sonra 
yok olacak. Bu nedenle uygarlığa yeni bir yaklaşım, yeni 
bir tanım gerekiyor. 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarıla
maz? 

A) Yaşamımıza tüketim zihniyetinin egemen olduğu
B) Sürdürdüğümüz yaşam biçiminin dünyanın gelece

ğini tehdit ettiği
C)

1 

Uygarlık anlayışımızı değiştirmemizin gerektiği
D) Sürdürdüğümüz yaşam biçiminin bize mutluluk

vermediği
E) Temel gereksinimlerimizi karşılayacak nesnelerin

yeterince üretilmediği

34; Kimse roman sanatının kalem kağıtla bulunduğunu söy
.. · lememişti. Çünkü bir sanat türünün varlığından, o türün 

ihtiyaç duyduğu araçların bulunmasından çok sonra 
söz edilebilirdi. Sinema için öyle olmadı. Sinema ma
kinesinin bulunmasıyla sinema sanatının oluşumu öz
deşleştirildi. Bu düşünce, seyirciler; sinema salonlarını 
boş bırakıncaya kadar sürdü: Yapımcılar sinema sanatı 
adına ne yaptıklarını ancak seyircilerin salonları boş bı
rakmasıyla sorgulamaya başladılar. 

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine va
rılamaz? 

-

A) Roman sanatının kalemle kağıdın bulunmasından
uzun bir süre sonra oluştuğuna

B) Sinemacıların, sinemaya ilgiyi artırmak için seyirci
lerin isteklerine uyduklarına

C) Bir sanat için gerekli araçların bulunmasının o
sanatın oluşması anlamına gelmeyeceğine

D) Seyircilerin sinemaya ilgisinin azalmasının, sinema
sanatının yeniden ele alınmasını sağladığına

E) Teknik olarak, sinema makinesinin bulunmasıyla
sinema sanatının bir tutulduğuna

35; Okuyucu, kitap karşısında pasif kalmamalıdır. Yazarın 
· · her söylediğine baş sallayan okuyucular pasiftir ve çok

az fayda görür. Aktif okuyucu, yazarın her söylediğini 
hemen kabul etmez. Delil ister, onunla tartışır. Yazarın 
da bir insan olduğunu, yanılabileceğini aklından çıkar
maz. Aktif okuyucu yazarın söyledikleriyle, daha önceki 
bilgileri ve kanaatleri arasında bir karşılaştırma yapar. 
Yazarın fikri, kendi fikrine uygunsa mesele yoktur, fikri 
kabul eder. Kendi fikrinin doğruluğuna olan inancı kuv
vetlenir. Yazarın fikrini çürütürse, bilgisini geliştirmiş 
olur. Hem kendi bilgisinin hem de yazarınkinin hatalı 
olduğunu anlarsa, bundan yepyeni bir fikir doğar. Pasif 
okuyucu bütün bu faydalardan mahrum kalır. 

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi aktif oku
yucunun özelliklerinden biri değildir? 

A) Olayları gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmek
B) Kendi fikirlerinin doğruluğuna her zaman inanmak
C) Yeni fikir ve bilgilere açık olmak
D) Yazarın her söylediğini hemen kabul etmemek
E) Kendi fikirleri ile yazarın fikirlerini karşılaştırmak

j 



36.� Bir sanatçının bakacağı yerde görmesi lazım geleni gör
.. ··· meyi tasarlaması ve tasarladığını değiştirmemesi onu

ister istemez natüralizmin saflığına atar. Zola, bazı ki
taplarında kahramanlarını, mesela Germinal'i ve Etien
ne'i, destan dünyası kahramanı haline getirmiş, bunları 
natüralizmin cansızlığından kurtaramadığı gibi kendisini 
de en az o kadar karamsar olmaktan kurtaramamıştır. 

Yukarıdaki paragrafta Zola'nın hangi özelliği üzerin
de durulmamıştır? 

A) Natüralizmi gereği gibi yorumlayamaması
8) Gerçek hayatta pek rastlanmayan kahramanlar ya

ratıp onlara karamsar bir bakış açısıyla yaklaşması
C) Gerçekleri istediği gibi yorumlayıp onlara tarafsız

bakmayı tercih etmemesi
D) Kahramanlarının destan kahramanlarına benzemesi
E) Dünyaya şartlanmış bir gözle bakması ve istediğini

görmesi

37.Şair, Gılgamış Destanı'nın ön sözünde, destana kendi
şiirinden katkıda bulunduğunu, onu kendi şiir anlayışıy
la biçimleyerek adeta yeniden yazdığını iddia ediyor.
Oysa şair, destanın bilinen kurgusunu izleyerek destanı
aynen yazmış, destan metnini sadece Türkçeye aktar
makla kalmış. Ölümsüzlük teması konusunda yeni bir
yaratı söz konusu değil. Sadece şairin bazı bölüm ara
larına kendi görüşlerini yansıtan montajlarda bulunduğu
görülüyor. Bu durumda kitabın genç şairler için yol gös
terici olabileceğini söylemek olanaksız.

Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) Destanı sadece çevirmekle yetindiğine
8) Destana kişisel düşüncelerini yansıtan bölümler

eklediğine
C) Destandaki şiirleri çevirirken onlara yeni bir biçim

veremediğine
D) Çalışmasının yeni şairlere örnek gösterilemeyece

ğine
E) Destanın anlaşılmasını sağlayacak bir çabada

bulunmadığına

TÜRKÇE 

38. - 40. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. ]

Ali, Büşra, Can, Doğan, Efe ve Fahriye bir Türkçe öğret
meninden haftanın farklı günlerinde özel ders almakta
dırlar. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır. 
Doğan, cuma günü ders almaktadır. 
Ali' nin dersi, Can' ın dersinden 1 gün sonradır. 

• . Efe' nin dersi, Büşra' nın dersinden 1 gün önce
dir. 

38. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlik
le yanlıştır?

A) Can' ın dersi pazartesi günüdür.
8) Fahriye' nin dersi cumartesi günüdür.
C) Büşra' nın dersi çarşamba günüdür.
D) Büşra' nın dersi Can' ın dersinden sonraki bir

gündedir.
E) Ali' nin dersi Büşra' nın dersinden önceki bir gün

dedir.

39, Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin 
olarak doğrudur? 

A) Ali' nin dersi pazartesi günüdür.
8) Can' ın dersi çarşamba günüdür.
C) Fahriye' nin dersi salı günüdür.
D) Efe' nin dersi Can' ın dersinden önceki bir gündedir.
E) Fahriye'nin dersi Büşra'nın dersinden sonraki bir

gündür.

40. Bu bilgilere göre, dersinin perşembe günü olma
olasılığı olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?

A) Ali, Can
8) Büşra.Ali
C) Efe, Can
D) Büşra, Efe, Fahriye
E) Büşra, Can, Fahriye
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