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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, 

tahmin” söz konusu değildir? 
 

A) Bu olayın böyle sonuçlanacağını ben çok 

önceden anlamıştım. 

B) Nasıl bir mutluluk içinde bulunduğunu 

gözlerinden okuyordum. 

C) Bu sırrı, sonsuza değin yüreğimde 

taşıyacağıma söz veriyorum. 

D) Bu konuyu, onun yanında rahatça 

konuşabileceğimi sanıyorum. 

E) Paraya düşkün biri olduğunu konuşmalarından 

çıkarmıştım. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bunca yıllık deneyim sonunda ben de öğrendim ki 

herhangi bir olay karşısında umutsuzluğa düşüp de 

kendini bırakmayan, güçlüklere teslim olmayan kişi, 

onları göğüsleyebilir ve çoğu zaman da hepsinin 

üstesinden gelebilir. 

 Bu cümlede söylenenleri bütünüyle içeren yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Zorluklar karşısında kolay kolay pes etmemek 

insanı başarıya götürür.  

B) Geleceğe olan inanç, umutsuzluğa kapılmayı 

önler. 

C) Güçlükler, insana yaşama deneyimi kazandırır. 

D) Umutsuzluk, insanın direnme gücünü yok eder. 

E) Zorluklarla ancak deneyimli insanlar savaşabilir. 

(1990 ÖSS) 

 

3. (l) Bu şiirlerin tadına varabilmem için, oldukça fazla 

çaba harcamam gerekti. (ll) Bunların bir yanı ne 

kadar açık ve yalınsa bir yanı da o kadar karmaşık 

ve yoğun. (lll) Bu noktada, sanatçının öyküleriyle 

benzerlikler görülüyor. (lV) Kitabın sonuna, şiirlerin 

sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların 

eklenmesi yararlı olabilirdi. (V) Yine de sanatçının 

şiirlerinden bir demetin Türkçeye kazandırılması 

çok olumlu bir çalışma. 

 Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin 

hangisinde bir “öneri” söz konusudur? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım” cümlesidir? 
 

A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden 

çok duyguya yaslanır.  

B) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün 

yönleriyle dile getirilir. 

C) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların  ses 

ve görüntü gücünü, göz önünde tutar. 

D) Lirik şiir, duyguların, çok etkili ve coşkulu bir 

biçimde dile getirildiği şiir türüdür. 

E) Lirik şiirde, yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli 

temalar işlenmiştir. 

(1990 ÖSS) 
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin 

kişisel düşüncesini içermemektedir? 
 

A) Sanatçılar arasındaki olağanüstü uyum, onların 

oda müziğine olan eğilimlerinin bir kanıtıydı. 

B) Sanatçılar, iki bölümden oluşan bu  yapıtı, yarın 

da bu salonda seslendirecekler. 

C) Bestecinin üslubunu bütün yönleriyle yansıtan 

bu yapıtı, yepyeni bir yorumla sundular. 

D) Bu konserde dinlediğimiz ezgiler, içimizde 

yepyeni bir yaşama sevinci uyandırdı. 

E) Yapıtın ezgilerindeki kıvraklık, onu 

seslendirenlerin katkısıyla dinleyicileri adeta 

büyülemişti. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

6. (l) Yabancı yazarlar, bizdeki fıkra yazarlarının 

gazetede her gün, hiç ara vermeden yazdıklarını 

duyunca çok şaşırıyorlar. (ll) Onlar için bu, 

yapılamayacak, inanılmaz bir iştir. (lll) Onlarda 

bizdeki fıkra yazarı yerine, yorumcu denilen 

yazarlar vardır. (lV) Bunlar ancak kendi 

uzmanlıkları içine giren konularda, haftada iki, en 

çok üç gün yazarlar. (V) Oysa bizler, bilmediğimiz 

hiçbir konu olmadığından, hangi taşı kaldırsanız 

altından çıkar, her konuda görüş bildiririz. 

 Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin 

hangisinde bir “alaya alma” söz konusudur? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

7. (l) Biraz sonra arkadaşımız girdi odaya. (ll) Bir 

balıkçı kazağı, o kazağı çekici kılan yarım bir palto 

vardı sırtında. (lll) Yakalarını kaldırmıştı. (lV) 

Gözlüklüydü. (V) Sevinç, heyecan, alay karışımı 

hissini veren gülümsemesi, yüzünün ayrılmaz bir 

parçası gibiydi ve kendine özgüydü. 

 Bu parçanın yazarı, hangi cümlelere kendi 

duygularını katmıştır? 
 

 A) l. ve ll. B) l. ve lll. C) ll. ve V. 

 D) lll. ve lV. E) lV. ve V.  

(1990 ÖSS) 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme, 

beğenme” söz konusudur? 
 

A) Sanatçı, son oyununda kişilerin çoğunu, çıkarını 

gözeten, kurnaz insanlar arasından seçmiş. 

B) O, tiyatro ve sinemaya ilgi duyan, bu alanlarda 

kimi çalışmaları bulunan, kendi halinde, sıradan 

bir yazardır. 

C) Bu yazar, sorunlara çözümleyici ve iyimser bir 

tavırla yaklaşan, değişik görüşlere açık bir in-

sandır. 

D) Bu yazarın oyunları, kimi çevrelerde olumlu, 

kimi çevrelerde de olumsuz eleştirilere konu 

olmuştur. 

E) Yazar, bu yapıtında toplumsal sorunları 

yansıtmayı amaçladığını söylüyor. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

9. (l) O yıllarda piyes yazarı çok değildi. (ll) Tanıdığım 

her yazara, piyes yazmayı da denemesini 

söylerdim. (lll) Ancak yapacakları denemelerde 

onları yönlendirmekten özellikle kaçınırdım. (lV) 

Çünkü yapabileceklerinin en iyisini ortaya koyma 

çalışacaklarına inanırdım. (V) Ne var ki olanakların 

sınırlılığı, yazılanların sahneye aktarılmasını 

engelledi. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisinde "bir kişinin 

karşısındakilere duyduğu güven" dile 

getirilmektedir? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi , 

 Size tuhaf gelecek ama benim sevmediğim şair yok; 
ne var ki birinin tek şiirini severim, ötekinin otuz 
şiirini. 

 cümlesine yakın anlamdadır? 
 

A) Beğendiğim bir şiiri olmayan şair yoktur. 

B) Değişik biçimlerde şiir yazan şairleri daha çok 

severim. 

C) Daha çok, büyük şairlerin şiirlerini beğenirim. 

D) Benim için her şiir kendine göre bir güzellik taşır. 

E) İlk şiirini beğendiğim bir şairin diğer şiirlerini de 

beğenirim. 

http://www.cozumakademi.com.tr/


CÜ MLEDE ANLAM 
 

1 9 9 0  -  2 0 0 3  Ö S S  S O R U L A R I  v e  Ç Ö Z Ü M L E R İ  20 

(1991 ÖSS) 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 

değerlendirme söz konusudur? 
 

A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında 

geçiyor. 

B) Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir. 

C) Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor. 

D) Kitaptaki ilk öykünün konusu köy yaşamıdır. 

E) Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik 

görülüyor. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

12. Hiçbir suçlu, kendi yargıçlığından kurtulamaz. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca 

en yakındır? 
 

A) Suç işleyenler, işledikleri suça verilecek cezayı 

çok iyi bilirler. 

B) Her suçlu, yargılanma ve cezalandırılma 

korkusu içinde yaşar. 

C) Suç işleyenler, suçsuzluklarını kanıtlamak 

isterler. 

D) Her suçlu, işlediği suçun cezasını er ya da geç 

çeker. 

E) Suçlular, yaşamları boyunca kendilerini 

yargılarlar. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

13. Kültürel yaşamında ilerleme görülmeyen bir 

toplumun dilindeki gelişme de durur. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca 

en yakındır? 
 

A) Dildeki gelişmeler yavaş yavaş ve belirli kurallar 

çerçevesinde olur. 

B) Bir dilin söz dağarcığı, başka bir dilin söz 

dağarcığından farklıdır. 

C) Toplumsal gelişmeyle dildeki gelişme arasında 

sıkı bir ilişki vardır. 

D) Gelişmiş toplumların dilleri, gelişmemiş 

toplumların dillerini etkiler. 

E) Toplumsal yapıyı oluşturan kurumlardan biri de 

dildir. 

(1991 ÖSS) 

14. Eskiden çok vakti yoktu, onun için çok uzun yazılar 

yazardı; şimdi vakti bol, daha kısa ve güzel yazılar 

yazıyor. 

 Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Deneyimli yazarlar, yazılarını daha kısa sürede 

oluştururlar. 

B) Kısa ve özlü yazmak için daha uzun zamana 

ihtiyaç vardır. 

C) Yazarlık, zamanı bol olan kişilerin yapacağı bir 

iştir. 

D) Kısa yazılar fazla zaman gerektirmez. 

E) Bir yazı uzadıkça güzelliğinden çok şey yitirir. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Öykülerin yalın, abartıdan uzak ve sıcak bir dille 

yazılmış olması, okurun, kitabı bir çırpıda, rahatça 

bitirmesini sağlıyor. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu 

cümleye en yakındır? 
 

A) Özentisiz, basit bir dille yazılmış olan öyküler 

değişik düzeydeki okurlara seslenebiliyor. 

B)  Günlük konuşma dilinin ustaca kullanılması, 

öykülerin ilginçliğini artırıyor.  

C)  Öyküde olağanüstülükten uzak, sıradan 

olaylara yer verilmesi,okuyucunun ilgisini 

kamçılıyor. 

D)  Açık, doğal, içten bir anlatımı olduğu için 

öyküler, zorlanmadan, kısa sürede okunuyor. 

E)  Öykülerde, yaşanmış olayların anlatılması 

okuyucuyu kitaba bağlıyor. 

(1992 ÖSS) 
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16.  İnsanlarda, kurallara uyma alışkanlığıyla 

sorumluluk duygusunun yerleşmiş olması arasında 

sıkı bir ilişki vardır. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu 

cümleye en yakındır? 
  

A)  Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişiler kurallara  

 uymak zorundadır. 

B)  Sorumluluğunu bilen insanlar, kurallara uyarlar. 

C)  Bazı kurallar insanları sorumluluklarını yerine 

 getirmeye zorlar. 

D)  Sorumluluktan kaçınmayan kişiler herkesi 

kurallara uymaya zorlar. 

E)  Kurallara uyan kişiler, sorumluluk almaktan 

hoşlanırlar. 

(1992 ÖSS) 

 

 

17.  (l) Gazetenin ömrü bir gündür.(ll)Ancak, kimi 

gazeteleri okuduktan sonra ya tümünü ya da bir 

bölümünü saklama gereği duyarsınız.(lll) Orada 

anlatılanların, daha sonraki günlerde göz atmanızı 

gerektiren bir nitelik taşıdığını düşünürsünüz.(lV) 

Bu nitelik yazının oluşturuluş biçimiyle ilgilidir.(V) 

Yazıda söylenenler sizin düşüncelerinize uymasa 

bile onların tutarlı bir biçimde savunulduğunu 

görürsünüz. (Vl) Yazının sizi çeken yönü de budur 

işte. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

kendinden önceki cümlede bildiren işin 

gerekçesi durumundadır?  
 

 A) ll.         B) lll.         C) lV.        D) V.  E) Vl. 

(1992 ÖSS) 

 

 

18.  (l) “Edebiyatın temel öğesi nedir?” sorusuna verilen 

cevaplar bir noktada birleşmektedir.(ll) Edebiyat 

yapıtının en önemli aracı, yapıtaşı dildir.(lll) Ama 

dil,bir edebiyat yapıtının değerini tek başına 

belirlemez; ancak kurgusu ve konunun işleniş 

biçimiyle birlikte bir ölçüt olabilir. (lV) Bir yapıtı, 

yalnız dil açısından yüceltmek ya da onun değersiz 

olduğunu belirtmek yerine onu bütün öğeleriyle 

birlikte ele almak, değerlendirmek gerekir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden 

hangileri anlamca birbirine en yakındır?  
  

 A)  l. ve ll.       B)  l. ve lll.    C)  l. ve lV. 

 D)  ll. ve lV.        E)  lll. ve lV. 

(1992 ÖSS) 

19.  l.  Çevirmen,bir cümledeki sözcülerin tek tek 

anlamını değil, cümlenin bütünündeki anlamı 

yansıtmaya çalışmalıdır. 

 ll.  Çevirmenin, bir sanatçı titizliğiyle yazarın 

üslubuna yaklaşması gerekir. 

 lll.  Çevirmen, yazarın kullandığı sözcüklerin 

yalnızca sözlüklerdeki ilk anlamını değil, onların 

duygusal ve çağrışımsal anlamlarını da 

yansıtmaya çalışmalıdır. 

       lV. Çevirmen, sadece sözcüklerin karşılığını 

koymakla yetinmemeli, onları  cümle içine 

yerleştirirken de titiz davranmalıdır. 

        V.  Çevirmen, çevirdiği yazarın dil ve anlatım 

özelliğine elinden geldiğince bağlı kalmalıdır. 

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, 

anlamca birbirine en yakındır? 
  

 A) l. ve Ill. B)  ll. ve lll. C)  ll. ve V. 

    D)  lll. ve lV.  E)  lV. ve V.      

(1992 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Başarılı bir sanatçı zamanla ne kadar değişirse 

değişsin, aynı yolda ilerlemekten, aynı ana çizgiyi 

sürdürmekten başka bir şey yapmaz. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu 

cümleye en yakındır? 
 

A)  Gerçek bir sanatçının, eski yapıtlarıyla yeni 

yapıtları arasında temel özellikleri açısından 

büyük farklar görülmez.   

B)  Düşünce ve davranışlarında tutarlı olan 

sanatçılar, biçim ve içerik yönünden dengeli 

ürünler ortaya koyarlar. 

C)  Sanatçının belirli bir düzeye erişmesi ve bunu  

 koruması, sürekli çalışmasını gerektirir. 

D)  Duygu ve düşüncelerini sanatıyla bütünleştiren 

kişi, kalıcı eserler verebilir. 

E)  Sanatçı, başlangıçta kendini kabul ettirmek için 

kişiliğini yansıtan eserler vermek zorundadır. 
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(1992 ÖSS) 

21. İnsanlar genellikle, “Dolu dolu yaşıyorum.” 

demezler; “Dolu dolu yaşadım.” ya da “Dolu dolu 

yaşayacağım.” derler. 

 Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 

hangisine en yakındır? 
 

A) Günlük sorunlar insanın mutluluğunu engeller. 

B) İnsanlar, ya gençlikte ya da yaşlılıkta mutlu 

olurlar. 

C) İnsanlar, yaşadıkları andaki mutluluğun farkına 

varamazlar. 

D) Bulunduğu ortama uyum sağlayamayan kişi 

mutlu olamaz. 

E) Ancak güzel bir çocukluk dönemi geçirenler 

mutlu olabilirler.   

(1993 ÖSS) 

 

 

22. Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak, genç bir şair gibi 

onu sürdürmek gerekir. 

 Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 

hangisine anlamca en yakındır? 
 

A) Şiir, deneyim ve coşkunun ürünü olmalıdır. 

B) Şair, gençlik döneminde daha çok ürün verebilir. 

C) Gerçek şiire, sürekli çalışmalar sonunda ulaşılır. 

D) Şiir yazmaya belli bir yaştan önce başlanmaz. 

E) Şiirde, duyguların ve aklın payı aynı oranda 

olmaz. 

(1993 ÖSS) 

 

 

23. (l) Bu  kitapta  anlatılanlar 1940  yılında  geçiyor. (II) 

Yazarının  arka  kapakta  açıkladığına  göre bu  

yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını 

oluşturuyor. (lll) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu 

yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele 

alınıyor.(IV) Bunlar içtenlik ve sevecenlikle 

yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu 

anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden 

zevkle ve ilgiyle okunuyor. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde söyleyenin kendi düşüncesine yer 

verilmiştir? 
 

 A) I. ve II. B)  l. ve lll. C) ll. ve lV. 

 D)  lll. ve lV. E) lV. ve V. 

(1993 ÖSS) 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin 

düşüncesi, kinayeli bir biçimde dile getirilmiştir? 
 

A) Otel görevlisi salondaki televizyonun sesini 

sonuna kadar açmış ama kimse dinlemiyor.   

B) Eh, bu hızla gidersek, okula belki yarın sabah 

varırız. 

C) Bu küçük tatil köyünde, her sabah üçe kadar 

arabesk  türünde parçalar çalınıyor.   

D) Son on yılda tükenen hayvan ve bitki türü, daha 

önceki elli yılda yok olanlara eşitmiş.  

E) Gürültüyle etkili bir biçimde savaşabilmek için 

bir yasa çıkarılması gerekir.   

(1993 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Jean Paul Sartre’ın, “Yazar, neyi yazacağını değil, 

nasıl yazacağını bilen insandır.” sözünü çok 
severim. 

 Yazarın bu yargısıyla aşağıdakilerden hangisi 
arasında anlamca bir yakınlık vardır? 

 

A) Öykülerimin konusu, genellikle gerçek 

yaşamdan aldığım öğelerden oluşur.  

B) Görülen, yaşanan her ilginç olaydan mutlaka bir 

öykü çıkarabileceğimi sanmıyorum. 

C) Ben belli bir serüveni, düşünceyi, olayı içeren 

öyküler  yazmaya çalışıyorum. 

D) Ben akıcı olmayan, karmakarışık bir yazının, 

konusu   ne kadar ilginç olursa olsun,bir 

edebiyat tadı vereceğine inanmıyorum. 

E) Öykülerimde, yeri geldikçe toplumsal sorunlara 

çözümler önermekten kaçınmam. 

(1993 ÖSS) 

 

26. (l) Sanatçı, öykülerinde daha çok toplumumuzun 

kırsal alanlarda yaşayan insanlarının yaşamını, 
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onların doğa ve çevre ile olan ilişkilerini yansıtır.(ll) 

Anlatımda günlük konuşma dilinin inceliklerinden 

ustaca yararlanarak, kısa ve anlamca yoğun 

cümleler kurmaya büyük bir özen gösterir.(lll) 

Zaman zaman, doğup büyüdüğü Trakya yöresinin  

yerel sözcüklerini de özgün biçimleriyle kullanır.(lV) 

Yerel dili, yerel sözcükleri kullanacağım derken, 

yadırgatıcı olmaktan kaçınır, hiçbir zaman 

yapaylığa düşmez.(V) Onun bu sözcükleri 

kullanmadaki amacı, okurlarına, dilimizin sözcük 

yönünden ne kadar zengin olduğunu göstermektir. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

beğenme söz konusudur? 
 

 A) l. ve ll. B)   ll. ve lll. C)   ll. ve lV. 

 D) lll. ve lV. E)   lV. ve V. 

(1994 ÖSS) 

 

27. (l) Önceleri yazınsal türlerin en etkilisinin roman 

olduğunu sanıyordum. (ll) Sonra tiyatronun 

romandan daha güçlü, daha etkili bir tür olduğunu 

anladım. (lll) 1940’ lardan sonra da tiyatroya 

yöneldim. (lV) Peş peşe altı tiyatro eseri yazdım.(V) 

Yazdıklarım, çok büyük bir ilgi gördü ve çeşitli 

sahnelerde oynandı. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

nesnellik söz konusudur? 
 

 A) l. ve ll. B)   ll. ve lll. C)   ll. ve V. 

 D) lll. ve IV E)   lV. ve V. 

(1994 ÖSS) 

 

 

28. Burada sözünü etmediğim filmlerin yeterince iyi 

olmadığı sanılmasın. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu 

cümleye en yakındır? 
 

A) Burada sözünü ettiğim kötü filmlerin iyi yanları 

da var. 

B) Burada sözünü ettiklerimin dışında da iyi filmler 

var. 

C) İyi olmayan filmlerden de burada söz edebilirim. 

D) Burada sözünü ettiğim filmler, iyi filmler diye 

seçilenlerdir.  

E) Burada sözünü ettiğim filmler arasında kötü 

filmler de yer alıyor. 

(1994 ÖSS) 

29. Romanlarında yalnızca kendi duygularını,düşlerini, 

yaşadıklarını anlatan romancı, bir tür gizli yaşam 

öyküsü yazıyor demektir. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından  bu 

cümleye en yakındır? 
 

A) Kimi romancıların yarattığı tipler ve karakterler, 

yaratıcılarının yaşamından izler taşır. 

B) Bir romanın değeri, gerçekleri tıpa tıp 

yansıtmasıyla  ölçülür. 

C) Kendisini anlatan romancılar yarınlara kalır. 

D) Romancının yaratma gücü, yaşantısının 

zenginliğiyle ilişkilidir. 

E) Anlattıkları, kendi yaşamıyla sınırlı olan 

romancılar daha kolay yazarlar.  

(1994 ÖSS) 
 

30. Daha ilk kitabı yeni yayımlanmış bir şairim ben. Bu 

yüzden sorunuzu, “Bu soru beni aşar.” diye 

yanıtladım. 

 Bu parçada şairin, “Bu soru beni aşar” 

cümlesiyle anlatmak istediği aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Bu konuda açıklama yapmama gerek yok. 

B) Daha önce de böyle bir soru sordunuz. 

C) Bu soruyu başkaları da yanıtlayabilir. 

D) Sorunuza çok değişik yanıtlar verilebilir. 

E) Bu konuda yeterli bilgim ve deneyimim yok. 

(1994 ÖSS) 
 

31. Nesnel sanat olmadığı gibi nesnel eleştiri de yoktur. 

İyi bir eleştirmen, değerlendirmeye çalıştığı 

yapıtlarda kendi ruhunu gezdiren, kendi serüvenini 

yaşayan kişidir. 

 Yukarıda öne sürülen eleştiri anlayışına en 

yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Her yapıt kendine özgü bir eleştiri yöntemi 

gerektirir. 

B) Eleştiride öznel ölçütler kadar nesnel ölçütler de 

kullanılır. 

C) İyi bir eleştirmen eleştirdiği yapıtı, yaratıldığı 

dönem içinde ele  alır. 

D) Eleştirmen, yapıtı bahane ederek gerçekte 

kendi düşüncelerini anlatır. 

E) Usta eleştirmenler yapıta bağlı kalmaktan 

hoşlanmazlar. 
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(1994 ÖSS) 

32. Şiirde erişilmez bir yerimin olduğuna inanıyorum. 

Öyleki bugüne kadar yazılmış en güzel şiirlerden 

birinin tek bir dizesi için bile: “Ah, şunu keşke ben 

yazsaydım!” dediğim olmamıştır. 

 Şair bu sözleriyle neyi anlatmak istemektedir? 
 

A) Eskimeyen, klasik şiirler yazdığını 

B) Kendisinden daha büyük bir şairin olmadığını 

C) Şiirlerini oluşturmada güçlük çekmediğini 

D) Kendine özgü bir şiir tekniği geliştirdiğini 

E) Şiirde daha iyiyi, daha güzeli bulmanın güç 

olduğunu  

(1994 ÖSS) 

 

 

 

 

 

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” 

anlamı vardır? 
 

A) Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki? 

B) Bunu alsam beğenir mi ki? 

C) Söylesem de beni dinlemez ki? 

D) Bu olay onu o kadar üzdü ki... 

E) Bu saatten sonra gelir mi ki? 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır? 
 

A) Yunus Emre’nin bu şiirinde “bulut” un gizli gizli 

ağlamasından söz edilerek buluta insan niteliği 

verilmektedir. 

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu şiirlerinde 

doğadaki nesnelerin özellikleri insanlar için 

kullanılmıştır. 

C) Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” nda 

birçok kez kişileştirmeye başvurduğu 

görülmektedir. 

D) Ahmet Haşim’in “Sonbahar” şiirindeki 

kişileştirme de çok ilgi çekicidir. 

E) Behçet Necatigil’in bu dizelerinde sokaklar için 

“gülümseyen” sözcüğü kullanılarak kişileştirme 

yapılmıştır. 

(1995 ÖSS) 

35. (l) Yaşça sınıfın en küçüklerindendim.(ll) Okumayı 

çok severdim.(lll) Haftada en az bir kitap 

okurdum.(lV) Okuduklarım değişik türde 

kitaplardı.(V) Bunlar arasında en çok serüven 

romanlarından hoşlanırdım. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri 

neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır? 
 

 A) l. ve ll.  B)  ll. ve lll. C)  ll. ve lV. 

 D) lll. ve lV.  E)  lV. ve V. 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma”  

söz konusudur? 
 

A) İyi bir şair ve yazar olmasına karşın çok 

tanınmış biri değildi. 

B) Öykülerinde betimlemeyle birlikte mizahi bir 

anlatıma da yer verirdi. 

C) Sözcükleri, değişik anlamlarda kullanmaktan 

kaynaklanan çarpıcı bir anlatımı vardı. 

D) Betimlemelerinde abartmaya kaçan romantik bir 

tutum görülürdü. 

E) Öykülerini de okudu ama bunları şiirleri ve 

oyunları kadar beğenmedi. 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

37. (l) Bu kitap, dünyada ve Türkiye’de, başlangıcından 

bugüne kadar tiyatro tarihinde önemini koruyan beş 

yüze yakın kişiyle ilgili bilgileri içeriyor. (ll) Bu kişiler 

arasında, oyun yazarları, tiyatro kuramcıları, 

yönetmenler ve sahne tasarımcıları var. (lll) Kitapta, 

sözü geçen kişilerin yaşam öyküleri de anlatılmış. 

(lV) Bunlar anlatılırken, onların sanatsal kişiliklerine, 

eserlerine ve sahne uygulamalarına da yer verilmiş. 

(V) En yeni kaynaklardan yararlanılarak 

hazırlandığı için, bu yapıt güncelliği olan bir boyut 

kazanmış. 

 Yukarıdaki parçada sözü edilen kitabın 

içeriğiyle ilgili en geniş bilgi, numaralanmış 

cümlelerin hangisinde verilmiştir? 
 

 A) l.            B)  ll.  C)  lll.      D)  lV.         E)  V. 
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(1995 ÖSS) 

38. Çok güçlü ve sınırsız bir hayal gücüne sahip 

romancılar bile yazarken, kendi anılarından 

yararlanırlar. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak 

istenene anlamca en yakındır? 
 

A) Gerçekçi yapıtlar ortaya koyma, yazarın 

yaşadığı olayları anlatmasını gerektirir.   

B) Bir yapıtın kalıcılığı, yazarın yaşamıyla olan 

ilişkisine bağlıdır. 

C) Romancıların ortaya koyduğu ürünler, 

başlarından geçen olaylardan izler taşır. 

D) Sanatçının gücü, değişik konuları işlemesiyle 

ortaya çıkar. 

E) Anılarından, ancak geniş bir hayal gücüne 

sahip romancılar yararlanır. 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Geleceğe bakmanın en iyi yolu, nereden geldiğinin 

bilincinde olmaktır; belleğini kaybeden bir halk, ölü 

bir halktır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak 

istenene anlamca en yakındır? 
 

A) Bir toplumun varlığını sürdürmesi, geçmişini iyi 

tanımasına ve onu özümseyip korumasına 

bağlıdır. 

B) Geçmişteki olayları ele alma ve değerlendirme 

biçimi  toplumdan topluma değişiklik gösterir. 

C) Toplumların, geçmişlerini, kendine özgü 

nitelikleri göz önünde tutarak değerlendirmeleri 

gerekir. 

D) Yaşanmış olaylar her toplum için yararlanılması 

gereken bir kaynaktır; bunlar değişik açılardan 

ele alınıp değerlendirilmelidir. 

E) Bir toplumun geleceği, geçmişinin zenginliğine 

ve parlaklığına bağlıdır. 

(1995 ÖSS) 

 

40. Sanatçı, “Bebek” hikâyesini dokuz kez yazdığını, 

dokuzunda da değişik hikâyeler ortaya çıktığını 

söylüyor. 

 Sanatçının bu sözünden aşağıdaki yargıların 

hangisi çıkarılabilir? 
 

A) Bir yazarın başarısı neyi, niçin yazdığını bütün 

yönleriyle bilmesine bağlıdır. 

B) Yazar, üzerinde çalıştığı konuya göre bir 

anlatım biçimi seçmelidir. 

C) Yazar, sözcükleri seçip kullanırken onlara yeni 

anlamlar yükleyerek dilin olanaklarını 

zenginleştirmelidir. 

D) Yazar, anlatımını seslenmek istediği okur 

kitlesinin düzeyine göre biçimlendirmelidir. 

E) Bir yazarın aynı konudan değişik hikâyeler 

çıkarması  onun yaratma gücünü gösterir. 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 1950’ lerde edebiyatımızda görülen köye yöneliş 

hareketi, köy kökenli ya da köyü yakından tanıyan 

yazarların birbiri ardına ürün vermeleriyle 

yaygınlaşıp gelişmiştir. 

 Düşüncenin akışına göre bu cümleden sonra 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
 

A) Köylü ve köy sorunları, edebiyatımızın temel 

konularından biri olmuştur. 

B) Köy gerçeğini değişik boyutlarıyla yansıtan bu 

ürünler, günümüz Türk edebiyatının seçkin 

örnekleri arasında yer alır.  

C) Bu iki sanatçımızı köy edebiyatının dar kalıpları 

içinde düşünmemek gerekir. 

D) Bu hareketi benimseyen sanatçılar, köye ve 

köylüye  yeni bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır. 

E) Bu yazarlar, köyün ve köylünün sorunlarını 

başarılı bir biçimde okurlara yansıtmışlardır. 

(1995 ÖSS) 
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42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "yakınma" 

söz konusudur? 
 

A) Dergiye girecek yazıların başka bir yerde 

yayımlanmamış ve özgün olması gerekir. 

B) Konudan konuya atlayan, başlığıyla içeriği 

birbirine uymayan yazılar bizi çok yormaktadır. 

C) İsteklerimizden birisi de gönderilen yazıların, 

yazı makinesiyle çift aralıklı olarak yazılmasıdır. 

D) Alt alta dizilmiş cümlelerin şiir sayılmayacağı 

herkesçe bilinen bir gerçektir. 

E) Daha güzel, daha nitelikli bir dergi çıkarabilmek 

için okurla işbirliği şarttır. 

(1996 ÖSS) 
 

43. (I) Yapıtını gece boyunca okuyup yuttuktan sonra, 

vakit geçirmeme olanak yoktu. (II) Düşüncelerimi 

belirtmek için hemen yazmaya koyuldum. (III) 

Öncelikle şunu söyleyeyim: (IV) Bu günkü 

edebiyatta bu güçte bir yapıtla karşılaşmadım. (V) 

Günümüzün yazarları arasında hiç kimse, ne ben 

ne de bir başkası, böyle bir şey yazmayı 

başaramadı. 

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin 

hangilerinde "karşılaştırma" söz konusudur? 
 

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

 D) III. ve IV. E) IV. ve V.    

(1996 ÖSS) 
 

44. Bir gün Fransızların ünlü heykeltıraşı Rodin'e:      

"Bir heykeli nasıl yapıyorsunuz?" diye sorarlar. O 

da tek cümleyle şu cevabı verir: "Taşın fazlasını 

atıyorum, geriye heykel kalıyor." 

 Rodin' in heykel yapmayla ilgili olarak söylediği 

bu sözüyle, yazılı anlatıma ilişkin aşağıdaki 

yargılardan hangisi arasında bir paralellik vardır? 
 

A) Yerinde verilen örnekler, yazarları uzun uzun 

açıklamalar yapmaktan kurtarır. 

B) İletilmek istenen düşünceye uygun bir anlatım 

biçimi seçme, başarının ana koşuludur. 

C) Yazma ustalığı, sözcüklerin tüm anlatım 

boyutlarını tanımayı gerektirir. 

D) Yazılı anlatımda güzellik, anlatımı gereksiz 

sözcüklerden arındırma ve yalınlaştırmayla 

sağlanır. 

E) Bir yazının kalıcı olmasını sağlayan temel nitelik, 

onun dil ve anlatım özelliğidir. 

(1996 ÖSS) 

45. (I) Bu balerinimiz senelerce yılmadan çalıştı. (II) Bir 

dönemde kimlik arayışları içine girdi. (III) Her 

çalışmasında yeni bir şeyler ortaya koydu. (IV) 

Müzik seçiminde de hiçbir zaman kolaya kaçmadı. 

(V) Giderek çağdaş ve evrensel bir çizgiye 

ulaştığını son çalışmalarıyla kanıtladı. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde "beğenme" söz konusu değildir? 
 

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

(1996 ÖSS) 
 

46. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik 

açısından ötekilerden farklı bir nitelik 

taşımaktadır? 
  

A) Bu sanatçının resimleri, duygu ve düşünceyi 

görselliğe dönüştüren tutarlı bir uslubun 

ürünüdür. 

B) Sanatçı kendine özgü çağdaşlık anlayışını ve 

eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor. 

C) Sanatçı, bu resimlerinde gerçekleri, değişik 

yorum ve çağrışımları açık biçimde vurguluyor. 

D) Sanatçının son resimleri insanı etkileyen ve 

duygulandıran bir anlatımla, inceden inceye 

işlenmiştir. 

E) Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak 

kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan 

köylüler görülüyor. 

(1996 ÖSS) 
 

47. I. "Gülerken düşündürme" onun, öykü, roman  ve 

oyunlarının çıkış noktasını oluşturan belirgin bir 

öğedir. 

 II. Kullandığı teknik, anlatım biçimi ve tema 

zenginliğiyle son oyununda yeni bir gülmece 

türünü örneklendiriyor. 

 III. Daha iyi bir duruma kavuşma isteği, kendi 

halinden memnun olmama söz konusu olsa bile 

başkalarına zarar vermekten kaçınma, 

yapıtlarındaki karakterlerin belirgin özelliğidir. 

 IV. Sanatçı, eleştirel bakışı, duyarlı gözlemciliğiyle 

son derece önemsiz görünen bir olayı bu 

yapıtına çıkış noktası olarak seçmiştir. 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 

hangilerinde, sanatçının bütün eserlerinde 

ortak olan noktalardan söz edilmiştir? 
  

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

 D) II. ve IV. E) III. ve IV. 

(1996 ÖSS) 
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48. Karşılaştığımız kişilerin ya da durumların iyi 

yanlarını belirtmekten çok, kötü yanlarını görüp dile 

getirmeyi yeğleriz 

 Bu cümlenin anlamına en yakın yargı, 

aşağıdakilerden hangisidir? 
  

A) Güzelliği ve çirkinliği değerlendirirken aşırılığa 

kaçarız. 

B) Her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünürüz. 

C) Beğenmek yerine, kusur bulmaya eğilimliyiz. 

D) Başkalarının kusurlarını daha kolay görürüz. 

E) Başkalarını değerlendirmekte güçlük çekeriz. 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Çağdan çağa yargılar değişiyor; bir süre gölgede 

kalan, yanlış anlaşılan bir yazar, gün geliyor bir 

edebiyat hazinesi gibi insanlığı etkiliyor. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca 

en yakındır? 
 

A) İnsanlığı etkileyen yazarlar, genellikle 

kendilerinden sonraki dönemlerde 

anlaşılmışlardır. 

B) Okur, sanatçıyı anlamak için gerçekten bir çaba 

harcarsa, onun hakkındaki görüşleri tümüyle 

değişebilir. 

C) Bir yazar hakkında, değişmeyen yargılara 

varılması, onun, çağının gereklerine uygun 

yapıtlar vermesine bağlıdır. 

D) Kimi edebiyatçılar okurun düzeyine 

inemediklerinden yanlış anlaşılıyor ve insanlığa 

yol gösteremiyorlar. 

E) Sanatçılar hakkında zaman içinde farklı 

değerlendirmeler yapılması, insanların yaşamın 

akışı içinde düşünsel yönden değişmesinin 

sonucudur. 

(1996 ÖSS) 

50. Onun, çağının sorumluluğunu üstlenme, tanığı 

olma gibi, aydın sanatçıya özgü tutum ve 

davranışları yazın , düşün ve kültür coğrafyamızda 

bir meşale gibi ışıyacaktır. 

 Bu cümlede geçen "bir meşale gibi ışıyacaktır" 

sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse anlamı değişmez? 
 

A) yol gösterici, aydınlatıcı olacaktır 

B) kuşaktan kuşağa geçecektir 

C) gelecek kuşaklarca da hatırlanacaktır 

D) çarpıklıkların, bozuklukların düzeltilmesini 

sağlayacaktır  

E) yaşananları gözler önüne serecektir 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

51. (I) Bu kitabın dört bölümü, aslında birer uzun 

makale olarak düşünülmüştür. (II) Dördü de ayrı 

ayrı temaları işliyor. (III) Bu temalar: Osmanlı Türk 

müziğinin öğretimi, icra üslubu, makamları ve 

bunları kuşaktan kuşağa aktarma yöntemleri... (IV) 

Yani Türk müziğinin belirleyici özellikleri... (V) 

Bütün bunlarla, geleneksel Osmanlı -Türk 

müziğinin çeşitli yönlerine ışık tutuluyor ve onun 

belirgin nitelikleri ortaya konuyor. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

sözü edilen kitabın içeriğiyle ilgili değildir? 
 

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

(1996 ÖSS) 

 

 

 

52. (I) Türk ulusu Batıya hiç benzemeyen bir 

topluluktur. (II) Anadolu insanının tarihi, Batılıların 

tarihlerinin geçtiği aşamalardan geçmemiştir. (III) 

Bu nedenle insanlarımızın olaylar karşısındaki 

davranışları iç dünyalarını açığa vuruşları Batı 

insanınkine hiç benzemez. (IV) Bu açıdan bakılırsa, 

Türk romanının, gerek öz gerek biçim bakımından 

Batı romanından farklı özellikler taşıması 

kaçınılmazdır. (V) Bu gerçeğin, eleştirmenlerce göz 

ardı edilmemesi gerekir. 

 Bu parçada anlatılmak isteneni içeren en genel 

yargı, numaralanmış cümlelerden hangisidir? 
 

 A) I. B) II. C) III.    D)   IV.         E) V. 
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(1996 ÖSS) 

53. (I) Onun şiirinin temelini halk türkülerinden alınan 

öğeler oluşturur. (II) Şiirinde bu öğeler öne çıkar ve 

lirik bir söyleyişe ulaştırır şairi. (III) Fakat lirizm 

onun şiirinde bir güz güneşi gibidir. (IV) Kimi zaman 

gökyüzü pırıl pırıldır, güneş şiirin sırtını ısıtır. (V) 

Kimi kez de gökyüzü bulutlanır; sözcükleri 

duygusal değerlerinden soyan, kuru, 

bilgilendirmeye yönelik söyleyiş öne çıkar. (VI) Bu 

söyleyiş son şiirlerinde kendini belli eder daha çok. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde "öğretici" şiire olumsuz bir bakış 

sezilmektedir? 
 

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

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

54. (I) Sanatçı, çağdaşı sanatçılardan herhangi birinin 

izinde yürümekten olabildiğince kaçınıyor. (II) O, 

sözcüğün gerçek anlamıyla, kendine özgü olmak 

istiyor. (III) Çalışmalarında biçim ve öz yönünden 

olabildiğince özgür bir tutum sürdürüyor. (IV) 

Sıradan sanatseverlerin kolayca tanına 

varamayacağı, değişik yorumlara açık ürünler 

ortaya koyuyor. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 

anlamca birbirine en yakındır? 
 

 A) l. ve ll. B) l. ve lll. C) l. ve lV. 

 D) ll. ve lV. E) lll. ve lV. 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

55. (I) Evimin balkonundan arka bahçelere bakarak 

sonbaharı günü gününe izliyorum. (II) Sonbahar bu 

yıl bana her zamankinden daha yakın geliyor. (III) 

Ama yine de yazın üzerimdeki etkilerinden bir türlü 

sıyrılamıyorum. (IV) Sanki avucumdan birden bire 

kayıp gitti yaz. (V) Adalar Denizi'nin bol yıldızlı 

gecelerinin tadına varamadan sonbahar geliverdi. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde yazarın duygularına yer 

verilmemiştir? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1997 ÖSS) 

56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin 

kendisine yönelik eleştirisi daha ağır 

basmaktadır? 
 

A) O yıllarda İstanbul'a göçenlerin sayısı arttıkça 

kenti sıkıcı bulur, oradan kaçıp kurtulmanın 

yollarını arardım. 

B) O yaşlarda, kadınla erkeği karşı karşıya getiren 

filmleri daha çok severdim. 

C) Sinema salonunun loşluğunda koltuğa 

gömüldüm mü günlük sıkıntılarımdan sıyrılır, 

hayallere dalardım. 

D) Bugün artık hoşlanmadığım kaçma kovalama 

eylemleri üzerine kurulu romanları, o günlerde 

severek okurdum. 

E) O zamanlar, içinde bulunduğum koşulları 

değerlendiremediğim için, çok yakınımda olan 

mutluluğu göremez, onu çok uzaklarda arardım. 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Yazar, yapıtlarında dünyayı kendi algıladığı 

biçimde değil, yarattığı kişilerin gördüğü biçimde 

anlatma yolunu seçiyor. 

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca 

en yakındır? 
 

A) Yazar, ele aldığı konuları gözlemci ve gerçekçi 

bir tutumla işler. 

B) Yazar, olayları ve durumları roman kişilerinin 

bakış açısıyla görüp yansıtır. 

C) Yazar, insanları, insanın doğal ve toplumsal 

çevresi içinde ele alır. 

D) Yazar, gerçek hayattan seçtiği kahramanları 

romanın akışına göre yeniden biçimlendirir. 
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E) Yazar, insanların iç dünyasına değil, dış 

dünyasına ayna tutar. 

(1997 ÖSS) 

 

58. Yeni bir roman yazacağım zaman duraksarım; 

çünkü bu romanda, üslubun ve konuya bakış 

açısının daha önce yazdıklarımdan farklı nitelikler 

taşıması gerektiğini düşünürüm. 

 Bu sözleri söyleyen bir romancıdan 

aşağıdakilerden hangisi beklenir? 
 

A) Kendinden önce hiçbir romancının işlemediği 

özgün konuları seçmesi 

B) Konuyla anlatım biçimi arasındaki ilişkiyi göz 

önünde bulundurması 

C) Bir romanın sanatsal değerini belirlemede, 

konunun önemli bir etken olduğuna inanması 

D) Sanatta kalıcılığın, alışılmış yöntemlerin dışına 

çıkmakla sağlanacağına inanması 

E) Her romanında konuyu, değişik bir yaklaşım ve 

anlatımla işlemek istemesi 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. (I) Halka ulaşmamız, operanın halka seslenen bir 

sanat olduğunu anlatmamız gerekiyor. (II) Bu da 

büyük ölçüde halkla daha yakından iletişim 

kurmamıza bağlıdır. (III) Bu amaçla gelecek yıl bir 

yazışma düzenlemeyi ve sahnelenmeye değer 

görülen eserleri sahnelemeyi düşünüyorum. (IV) 

Eğer katılım sağlanırsa, bu tür yarışmaları ileride 

daha da çeşitlendirip zenginleştirerek sürdürmek 

istiyorum. (V) Bu tür etkinlikler Türk seyircisini, 

yavaş yavaş da olsa, operaya yaklaştıracak, ona 

operayı sevdirecektir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde bir tasarıdan söz edilmektedir? 

 

 A) l. ve ll. B) ll. ve lll. C) lll. ve lV. 

 D) lll. ve V. E) lV. ve V. 

(1997 ÖSS) 

 

60. (I) Eleştirmeni öteki yazarlardan ayıran en önemli 

nokta, eleştirmenin konusunu yaşamdan değil, 

yazından seçmesidir. (II) Çünkü eleştirmenin temel 

işlevi, okuyucuların yazınsal ürünleri daha iyi 

anlayıp değerlendirmelerini sağlamaktır. (III) Bu 

yönden, okuyucuyu göz önünde bulundurma 

eleştirmen için bir zorunluluktur. (IV) Eleştirmenin 

düşüncelerini olabildiğince somut ve yalın biçimde 

dile getirmesi gerekir. (V) "Yalınlık" la kastedilen, 

düşüncelerin akıcı, kolay anlaşılır cümlelerle dile 

getirmesinin yanında bunların birbirleriyle olan 

bağlantılarıdır.  

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde, eleştirmenin yapıtla okuyucu 

arasında köprü oluşturma görevinden söz 

edilmektedir? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1997 ÖSS) 

 

61. (I) Kişi, karşısında duran bir ağaca baktı mı, 

yanındakilerin de onu kendisi gibi gördüğünü sanır. 

(II) Oysa iş, hiç de öyle değildir. (III) Çünkü her kişi, 

baktığı nesne ya da varlıkta farklı şeyler görür, 

farklı şeyler algılar. (IV) Aynı doğa parçası 

karşısında ressamların yaptığı resimlerde hiçbir 

benzerlik bulunmaması bundandır. (V) Bu, aynı 

konuyu, aynı temayı işleyen iki romancı, iki şair için 

de böyledir. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce, 

numaralanmış cümlelerin hangisinde 

belirtilmektedir? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1997 ÖSS) 

 

 

62. (I) Aydın kesimi, tiyatro sanatına, bu sanatın 

değerine, sorumluluklarına karşı duyarlıdır. (II) 

Tiyatro seyircisinin çoğunluğu ise tiyatro sevgisini 

yalnızca bir alışkanlık olarak sürdürmektedir. (III) 

Bu sanatı oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi 

öğeler konusunda fazla bilgisi yoktur. (IV) Onun için, 

seyirciye her zaman daha iyisini, daha doğrusunu, 

daha güzelini götürmek, tiyatro sevgisini ince bir 

beğeniyle donatmak, düşünceyle yoğurmak gerekir. 

(V) Bu da ancak tiyatro sanatçılarının, bu sanatçıyı 
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yetiştirenlerin, inançlı ve sürekli çabalarıyla 

gerçekleşir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde belirtilenler, tiyatro sanatıyla 

uğraşanlar için bir "görev" olarak 

nitelendirilebilir? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1997 ÖSS) 

63. (I) Orhan Veli, şiirimizde yüzyıllardır egemen olan 

romantizmi yıkmıştır. (II) Somut ve belirgin bir insan 

sevgisini sanatımıza getirmiştir. (III) Şiirimizde 

alaysama ve gülümsemeye dayalı bir anlatımın ilk 

büyük temsilcisidir. (IV) Ancak, bu yenilikçi şair, 

"Yeni bir şiir nasıl olmalı?" düşüncesinin değil, 

"Eski şiir ne değildi?" düşüncesinin çevresinde 

dolaşmaya başladığı için kendisini sınırlamıştır. (V) 

Bu da onun tam anlamıyla özgür olmasını daha ilk 

adımda engellemiştir. (VI) Bu yüzden, yeni bir 

akımın gizli, el değmedik olanaklarını kullanmaya 

pek fırsat bulamamıştır. 

 Bu parçada Orhan Veli'nin şiirlerini yazarken 

istediği gibi davranamayışının nedeni 

numaralanmış cümlelerin hangisinde 

belirtilmiştir? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1997 ÖSS) 

 

64. (I) Konu "kitap" oldu mu herkes bir şeyler söylüyor. 

(II) Bana ters gelen bir görüş ise bugünlerde 

oldukça yaygın. (III) O da şu : Kitap konusunda 

yetişkin ve çocuk ayırımı yapılamaz. (IV) Nedeni de 

şu : Çocukların severek okuyacakları nitelikli bir 

kitap, yetişkinlere pek bir şey söylemeyebilir ya da 

yetişkinlerin severek okuyacağı bir kitap, çocukları 

hiç de heyecanlandırmayabilir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, 

"çocuklarla yetişkinlerin aynı kitaplardan 

hoşlanmayacağı" düşüncesine ters düşmektedir? 
 

 A) l. ve lll.   B) l. ve lV.  C) l. ve Vl. 

 D) lll. ve lV.  E) lV. ve Vl. 

(1997 ÖSS) 

 

 

65. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri 

içermektedir? 
 

A) Planınızı değerlendirdiğimizde onun 

beklentilerimizi tümüyle karşılamadığını gördük. 

B) Planınız güzel; ama onun bizim amacımıza 

uygun olduğunu söyleyemeyiz. 

C) Planınızı yeniden gözden geçirmenizin doğru 

olacağını düşünüyoruz. 

D) Planınızın kolayca  uygulanabilmesi için kimi 

yerlerinde değişiklikler yaptık. 

E) Planınızın titiz bir çalışmanın ürünü olduğu belli; 

ama biz daha farklı özellikler arıyorduk. 

(1998 ÖSS) 

66. Aldığım hiçbir ödülün, üzerimde şaşırtıcı  bir etkisi 

olmadı. 

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin 

neden-sonuç yönünden açıklaması olabilir? 
 

A) Hepsi bilinçli olarak yaptığım çalışmalarımın 

ürünüydü. 

B) Okurlara, özgün yapıtlar verebilmenin ne kadar 

zor olduğunu iyi biliyorum. 

C) Beni anlayanların sayısı ileride değişebilir. 

D) Ödüllerin, çalışma gücümü kamçılayacağını 

düşünüyorum. 

E) Yapıtlarımın iyi kuşakları da etkileyeceğini 

sanıyorum. 

(1998 ÖSS) 

 

 

67. (I) Kendimle ve sanatımla ilgili olarak yazılıp 

çizilenleri biriktirmek istemiyorum. (II) Kitaplardaki  

şiirlerimden başka hiçbir şey bırakmayı 

düşünmüyorum arkamda. (III) Farklı yorumlara 

konu olmak  istemiyorum. (IV) Arkamda bir takım 

kağıtlar bırakıp da insanların kafasını karıştırmanın 

gereksiz olduğuna inanıyorum. 

 Bu parçada söylenenlerin nedenleri, 

numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

açıklanmıştır? 
 

A)  I. ile II. B) I. ile III. C)  II. ile III. 

D)  II. ile IV. E)  III. ile IV. 

(1998 ÖSS) 

 

 

68. (I) Kentlerin de kimliği vardır; bu kimliği oluşturan 

öğelerin başında da yapılar gelir. (II) Yapılar, 

kentlerin belirleyici özelliklerini yansıtır. (III) Örneğin 

Paris, Londra, Brüksel, Moskova deyince ilk akla 

gelenler, kuleler, köprüler, kubbeler ve 

gökdelenlerdir. (IV) Ya İstanbul deyince? (V) 

Elbette ki minarelerden kubbelere uzanarak, Kız 
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Kulesinden Galata Kulesine değin birçok şeyi 

sayabiliriz. (VI) Çünkü bu tipik yapılar kentle 

özdeşleşmiştir. (VII) Bu yapıları kentten, kenti de 

bunlardan ayrı düşünmek olanaksızdır. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 

aynı anlamı içermektedir? 
 

A)  I. ile II. B)  I. ile II. C)  II. ile III. 

  IV. ile V.  VI. ile VII  V. ile VI. 

D)  II. ile IV. E) III. ile IV. 

  III. ile V.  VI. ile VII. 

(1998 ÖSS) 

69. (I) Yazar, konuların gerektirdiği şiirselliği ya da 

gülmeceyi yerli yerinde kullanıyor; özlemi, öfkeyi 

aynı güçle duyumsatıyor. (II) Sıradan insanların her 

günkü yaşamından sahnelere yer veriyor. (III) 

Yalnızlığın, sevgisizliğin sık sık sözünü ediyor. (IV) 

Bunun yanında, kişilere onların serüvenlerine 

özlemlerine magazin öykücüsü gibi yaklaşmaktan 

kurtulamıyor. (V) Anlatımı da sıradan; daha ilk 

öyküde cümleler birbirinin üzerine yığılıyor. 

 Yukarıdaki eleştiride kaçıncı cümleden 

başlayarak, sözü edilen yazarın yapıtlarındaki 

olumsuz yönlere değinilmektedir? 
 

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

 (1998 ÖSS) 

 

70. Televizyonlarda çocuklara yönelik, şiddet 

içeren çeşitli diziler ve çizgi filmlerle ilgili olarak 

aşağıda verilen cümlelerden hangisi, 

ötekilerden farklı bir görüşü dile getirmektedir? 
 

A) Ölme, öldürme, zarar  verme kavramları; iyilik, 

dostluk, hoşgörü, zarar vermeme kavramlarıyla 

iç içe girdiğinden daha da tehlikeli oluyor. 

B) Şiddet her tür çatışmanın çözümü için kabul 

gören bir yol olunca, şiddet toplumunun 

tohumları ekiliyor. 

C) Şiddet, yaşamdan alınan, olayların içinde 

abartılmış biçimde sunulduğundan çocuklar 

bunun gerçek dışılığının ayrımına varıyor. 

D) Çocuk, sık tekrarlanan şiddet görüntülerinin 

etkisi altında kalarak çocukluğun saf dünyasını 

yitiriyor. 

E) Programlarda genellikle barışı ve güzelliği 

korumanın yolu şiddetten geçtiği için çocuklar 

gereksiz yere şiddete yönlendiriliyor. 

(1998 ÖSS) 

 

71. (I) Yapıtlarında farklı çevrelerin ve insanların 

yaşamlarına, sorunlarına yönelmiş. (II) Acı veren 

olaylardan hoşlandığı belli. (III) Düşsel yaşamlar, 

ilişkiler üretiyor. (IV) Anlattıklarında, insan 

sıcaklığını  yansıtıyor. (V) Bunları göz önünde 

bulundurarak, onun gelecekte dünyayı çok daha 

farklı bir bakış açısıyla yansıtabileceğini 

söyleyebiliriz. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde, sözü edilen yazara duyulan güven 

dile getirilmektedir? 
 

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

(1998 ÖSS) 

72. (I) Bu kitapta sanatçı  “sevgi” yi ele almış. (II) 

Kitapta yer alan on öyküde, değişik yaklaşımlarla 

bu konudaki düşüncelerini, yüreğinden geçenleri 

yazıya dönüştürmüş. (III) Yazıların hepsinde 

sanatçının şiirlerine özgü, o lirik ve epik duyarlılık 

egemen. (IV) Bunlar okurun kitabı okuyup 

bitirdikten sonra öykülerin birbiriyle bağlantısını 

görmesini kolaylaştırıyor. (V) Daha doğrusu kitabın  

bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlıyor. 

 Yukarıdaki eleştiride, numaralanmış 

cümlelerden hangisi sözü edilen sanatçının 

anlatımına ilişkin bilgi vermektedir? 
 

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

 (1998 ÖSS) 

 

73. (I) Doğanın korunması, bizim için önemli bir nokta 

olmanın da ötesinde temel hedeftir. (II) Bu nedenle 

konutlar, kenttekine benzer bir dokuda değil, 

tamamen çevredeki ormanla uyum sağlayacak 

biçimde yapıldı. (III) Bir başka konu da 

bitkilendirme. (IV) Son zamanlarda bitkiyle haşır 

neşir olma eğilimi yaygınlaştı; elbette bu durum, biz 

çevre tasarımcılarını sevindiriyor. (V) Ancak  

yabancı kökenli bitkiler yerine kestane, erguvan, 

kızılağaç, fıstık çamı tercih edilmeli; böyle bir tercih 

yörenin ruhuna da uygun olur.  

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde parçanın ana düşüncesi 

belirtilmiştir? 
 

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

(1998 ÖSS) 

 

74.  Yazınsal yapıtlar, yaşama ayna tutmakla 

kalmaz, aynı zamanda ona istediği biçimi de verir. 
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 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak 

istenene anlamca en yakındır? 
 

A) Her yazar hangi türde yazarsa yazsın, 

yapıtlarının konularını yaşamdan alır. 

B) Yazma, yazarları yaşama bağlayan, düşsel ve 

düşünsel boyutlu yaratıcılık isteyen bir eylemdir. 

C) Roman, öykü, oyun gibi yazınsal ürünlerde, 

okurlara, değişik yaşamlar sunulur. 

D) Günlük yaşamla beslenmeyen dil değeri 

taşımayan yapıtlar kalıcı ve etkili olamaz. 

E) Roman, öykü, oyun gibi türlerde yazılmış 

yapıtlar, yazıldıkları dönemi yansıtır ve onu 

yönlendirir. 

(1998 ÖSS) 

75. Eğer yaşam bir yolsa, her zaman yokuş yukarı 

giden yoldur. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak 

istenene anlamca en yakındır? 
  

A) Yaşam, insanoğlunu istemediği yerlere sürükler. 

B) Yaşamı boyunca insanoğlu hep güçlüklerle 

karşılaşır. 

C) Yaşamda başarıya ulaşmak için kararlı olmak 

gerekir. 

D) İnsan yaşamı, birbirini bütünleyen evrelerden 

oluşur. 

E) Yaşamın akışı içinde insanoğlu bir yolcu gibidir. 

(1998 ÖSS) 

 

 

76. Okul öncesi eğitimin, çocuğun gelişiminde büyük 

önem taşıdığı tartışılmaz bir gerçek. 

 Aşağıdakilerden hangisi,  bu cümlede belirtilen 

yargının bir gerekçesi niteliğindedir? 
 

A) Anadolu, yuva ve kreşlerin sayısı her geçen 

gün artıyor ve bunlar sürekli gelişiyor. 

B) Anne-babalar çocukları için en iyiyi bulma ve 

yapma çabası içindeler. 

C) Çocuklar paylaşma ve sorumluluk duygularını 

oyunla geliştirirler. 

D) Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişiminin 

önemli bir kısmı okul çağından önce 

tamamlanmaktadır. 

E) Son yıllarda anaokullarında çocuğu değişik 

yönleriyle geliştirmeye amaçlayan yeni 

yöntemler deneniyor. 

(1998 ÖSS) 

 

 

77. (I) Kasaba, ne kent, ne köy; ikisinin karışımı bir 

yerleşim merkezidir. (II) Türkiye’yi en iyi yansıtan 

yerleşim örneğidir bence kasaba. (III) Kasaba 

kültürü bütün yaşamımızı etkiler. (IV) Kasaba 

görgüsü her yönüyle davranışlarımıza, ilişkilerimize 

yansır. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden 

hangileri anlamca birbirine en yakındır? 
 

 A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. 
 D) II. ve IV. E) III. ve IV. 

(1999/İpt ÖSS) 

78. Aşağıdakilerin hangisinde bir “yakınma” vardır? 
 

A) Bir gelip bir gidiyordu deniz 

 Dudakları ıslak, elleri kenetli 

B) Söyleyin söyleyin kim anlar dilimden 

 Kim alır yarı yolda kalmış selamımı 

C) Salkımsöğütler yıkanırken anılarda 

 İki aşık martıydık bulutlarda 

D) Odaları parka taşımış kimi anneler 

 Koşuşup duruyor bütün çocuklar 

E) Sen bitek topraklarda boy atmış güzellik, 

 Tırpan tanımamış otlaklar yeşilinde 

(1999/İpt ÖSS) 

 

 

79. (I) O, işlediği konuları genellikle Osmanlı 

imparatorluğunun çöküş döneminin başladığı 17. 

ve 18. yüzyıldan alır. (II) Oyunları o dönemin 

düşünüş biçimini, törelerini karikatürize ettiğinden 

değerlidir. (III) Güldürme öğesine bağlı kalarak 

bilgili bilgisiz, erdemli erdemsiz kişiler arasındaki 

çelişkileri yansıtır. (IV) Kurumların, dolayısıyla da 

toplumun hicvine yönelir. (V) Mizah anlayışı, 

geleneksel mizah anlayışımıza uyduğundan, 

yapıtlarından halk da hoşlanır, aydınlar da. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 
 

 A) I. de ve II. de B) I. de ve III. de  

 C) II. de ve V. de D) III. de ve IV. de 

 E)  IV. de ve V. de 
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(1999/İpt ÖSS) 
 

 

80. (I) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk 

hikayesi ve destandan yararlanma yoluna 

gidilmiştir. (II) Müzik, resim, roman, öykü, şiir, 

tiyatro ve sinema gibi sanat dallarının hepsinde 

böyledir. (III) Ben de böyle yapmak, geleneksel 

olanı çağdaş öykü sanatına taşımak istiyorum. (IV) 

Bu yöntemi ülkemiz yazınında ustaca uygulayan 

Yaşar Kemal’in izinde yürümek isteyişimin özünde 

de işte bu yatıyor. (V) Nitekim son yapıtımda 

geleneksele yönelişim açıkça görülebilir. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde amaç söz konusudur? 
 

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

 D) III. ve IV. E) IV. ve V. 

(1999/İpt ÖSS) 

81. (I) Bu söyleşimiz sırasında bana yönelttiğiniz 

sorular düşüncelerimi gözden geçirme olanağı 

sağlıyor. (II) Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum 

sorularını yanıtlamak gerçekten kolay değil. (III) 

Çünkü ne yaptığımız, nasıl yaptığımız üzerinde, 

yazarken daha az, yazdıktan sonra daha çok 

düşünürüz. (IV) Aslında yazı ustalığı uzun, çok 

uzun yıllardan sonra kazanılan bir beceridir. (V) Bu 

beceri sürekli bir gelişim gösterir. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 
 

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

(1999/İpt ÖSS) 

 

 

 

82. (I) Halk türkülerimizi, ezgi ve şiir bakımından 

kıvamını bulmuş sanat eserleri sayabiliriz. (II) 

Bunları söyleyenlerin seslerindeki ve 

okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca klasik 

denecek kadar sağlam eserler çıkar ortaya. (III) Ne 

var ki türküleri söyleyen ve aşık diye anılan halk 

sanatçıların kimilerinin sesleri, bu eserlerin değerini 

gölgeliyor. (IV) Kimileri de türküleri aşırı 

duygusallıkla söylüyor. (V) Bunlarda türkünün 

özüne göre değişen bir incelik, bir yorum 

görülmüyor. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır? 
 

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

(1999/İpt ÖSS) 

 

 

 

83. (I) Atatürk’ün Söylev’i, yalnızca söz söyleme sanatı 

içinde ele alınacak kadar tek yönlü bir kitap değildir. 

(II) Olayların anlatımında büyük romancılarda 

görülen bir kurgulama yeteneği vardır. (III) Kitabın 

çoğu sayfaları, yaşanmışlığın yanı sıra anlatımıyla 

şiir yüklüdür. (IV) Atatürk, bu kitapta başarılı bir 

denemeci ustalığıyla karşıtlarını eleştirir. (V) İnsana 

özgü değerleri olumlu olumsuz yönleriyle sergiler. 

(VI) Zengin bir karakterler kitabı da sayılabilecek bir 

yapısı da olan Söylev’in, bu yönüyle genç kuşakları 

yönlendirecek, etkileyici bir havası vardır. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte 

verilmiştir? 
 

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

(1999/İpt ÖSS) 

 

84. (I) Öykücülüğümüzün bugün belirli bir çizgiye 

ulaştığını ve o çizgide seyrettiğini söylemek 

oldukça güç. (II) Hatta bazı dönemlerde geçmişteki 

düzeyini bile koruduğu söylenemez. (III) 

Günümüzün genç öykücüleri eski öykü örneklerini 

ya hiç okumuyorlar ya da yarım yamalak tanıyorlar. 

(IV) Bu yüzden, geçmişle kan bağı taşımayan, 

yaratıcılıktan yoksun, son derece yetersiz ürünlerle 

karşılaşıyoruz. (V) Bu durum, ister istemez, 

okurlarda öyküye karşı ilgisizlik ve küçümseme 

yaratıyor. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisindeki eleştiri, öykücülerin yazdıklarına 

yöneliktir? 
 

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

(1999/İpt ÖSS) 

 

 

85. (I) Bir zamanlar tek isteğim ozan olmaktı. (II) 

Çocukluğumda birçok şiir yazdım. (III) Sonra, 

sürekli olarak yerli ve yabancı büyük ozanların 

şiirlerini okudum. (IV) On altı on yedi yaşlarıma 

geldiğimde, iyi bir şiirin ne olduğunu öğrendim ve 

kendi şiirlerimin düzeyini düşünerek şiir yazmaktan 

vazgeçtim. (V) Bir süre, şiir yazmayı bırakıp iyi bir 

şiir okuru olmaya çalıştım ve eleştiri türünde karar 

kıldım. 

 Yukarıdaki parçada eleştirmen, ozan olma 

isteğinin gerçekleşmeme nedenini 
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numaralanmış cümlelerin hangisinde  

belirtmektedir? 
 

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

(1999/İpt ÖSS) 

 

 

 

 

86. (I) O, folklorun bir ülkenin gerçek kültür kaynağı 

olduğunu savunan bir araştırmacıydı. (II) Folklorun, 

sadece el işlemelerinden ya da türkülerden 

oluştuğunu öne sürenlere karşı çıkıp kapsamının 

çok daha geniş olduğunu ortaya koydu. (III) Geride, 

dünle bugünü kaynaştıran, yarının yaratıcılarına 

ışık tutacak ölümsüz bilgiler ve belgeler çağdaş 

yöntemlerle derlenip bir araya getirildi. (V) Böylece 

genç kuşakların yararlanmasına sunuldu. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde, söz konusu araştırmacının 

yapıtlarının özelliği belirtilmektedir? 
 

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

(1999/İpt ÖSS) 

87. Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil, ---. 

 Bu  cümlede  boş  bırakılan  yere  düşüncenin  

akışına  göre  aşağıdakilerden hangisi  

getirilemez? 
 

A)  bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır. 

B)  onların bize kazandırdığı yeni duygulardır. 

C)  okuduklarımızın davranışlarımızı, yaşama 

bakışımızı nasıl etkilediğidir. 

D) onlardan edindiğimiz bilgilerle yeni bir dünya 

kurabilmemizdir. 

E) onların, eleştirmenlerce nasıl değerlendirildiğidir. 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

 

88. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde,  önerinin  

gerekçesi  de  açıklanmıştır? 
 

A)  Daha az konuşup daha çok iş yapın. 

B)  Başarının bir parçası olun, eleştirmeni değil. 

C)  Sabır bir erdemdir, sakın ondan vazgeçmeyin. 

D) Çabalarla amaçları birbirine karıştırmayın. 

E)  Başkalarını eleştirdiğiniz kadar kendinizi de 

eleştirin. 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

89. I.  Okur, onun yapıtlarını okurken kendisini, 

yıllanmış çamların olduğu bir ormanda kuş 

sesleri ve reçine kokularının arasında bulurdu. 

 II.  Seçtiği ilginç ayrıntılarla, yaptığı benzetme ve 

karşılaştırmalarla yapıtlarında okura, doğanın 

temiz havasını soluturdu. 

 III.  Öykülerinde Anadolu'nun köylerinde, 

kasabalarında yaşayanların değişik sorunlarını 

göstermeye çalışırdı. 

 IV.  Roman ve öykülerinde, günlük yaşamın 

sıkıntıları içinde bunalan kişileri işlerdi. 

 Yukarıda  numaralanmış  cümlelerden  hangileri,  

sanatçının  betimlemelerindeki  aynı  niteliği  

yansıtmaktadır? 
 

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

D)  II.  ve  IV.  E) III. ve IV. 

(1999 ÖSS) 

90.  "Gene bahar geldi, açıldı güller" dizesinde, güllerin 

açılışı baharın gelişine bağlanmaktadır. 

 Aşağıdaki  dizelerin  hangisinde  buna benzer  

bir  durum  söz  konusudur? 
 

A)  Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım 

B)  Erzurum dağları kardır, geçilmez. 

C)  Düşman geldi, tabur tabur dizildi 

D)  Ağlatmadı güzel, güldürdü beni 

E)  Başım yastıktadır, gözlerim yolda 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

91.  (I) Haklarında fazla bir şey bilinmeyen hariciyeciler 

dünyasında gezinmek isteyenler için keyifle 

okunabilecek bir kitap. (II) Yazar, yirmi beş yılı yurt 

dışında geçen, otuz yedi yıllık meslek yaşamında 

edindiği izlenimleri okurlara duyurmak istemiş. (III) 

Mesleğinin sorunlarını, iyi ve kötü yanlarını dile 

getirmeye çalışmış. (IV) Çok akıcı bir dili var. (V) 

Kişilerin belirleyici özelliklerini en ince ayrıntılarına 

değin, somut bir biçimde yansıtmış. 

 Bu  parçadaki  numaralanmış  cümlelerin 

hangileri,  söz  konusu  yazarın  üslubuyla 

ilgilidir? 
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A)  I. ve II.  B)  I. ve V.  C) II. ve III. 

D) II. ve IV.  E)  IV. ve V. 

(1999 ÖSS) 

 

 

92.  (I) Uykudan önce çocuklara okunacak kitapları 

onların yaşlarına ve ilgilerine göre seçmek gerekir. 

(II) Yatak başında, kitapları okurken çocuklarla 

yapılacak sohbetler, bir bakıma onların çocuksu 

sırlarını ve duygularını değişik açılardan yansıtır. 

(III) Bir kitap kahramanının hayranlık uyandıran bir 

yanı üzerine çocukları konuşturma ya da 

düşündürme onlarla olan ilişkiyi pekiştirip 

derinleştirir. (IV) Bunun için de çocuklar, bu sohbet 

saatlerinin tadına doyamazlar. (V) Daha da ileri 

giderek denebilir ki yetişkinlik döneminde de 

uykudan önceki bu saatler özlemle anımsanır. 

 Bu  parçada  numaralanmış  cümlelerin 

hangilerinde,  kitabın,  çocukları  tanıma ve  

onlarla  yakınlık  kurmadaki  işlevinden söz  

edilmektedir? 
 

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

D) II. ve IV.  E)  IV. ve V. 

(1999 ÖSS) 

93.  (I) Onun öykülerinde sağlam bir tekniğin varlığı 

yadsınamaz. (II) Bununla birlikte, kimi öyküleri öykü 

olmaktan çok, bir köşe yazısını andırır. (III) Bu tür 

öykülerde toplumsal eleştiriye yönelir ve insanı 

dışlar. (IV) Ancak, bütün öykülerinde, sözcük 

seçimi yönünden kılı kırk yaran bir titizlik gösterir. 

 Bu  parçadaki  numaralanmış  cümlelerin 

hangileri,  sözü  edilen  yazarla  ilgili  olumlu  

yargıları  içermektedir? 
 

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

D) II. ve III.  E) II. ve IV. 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

94.  (I) Her çalışmasında olduğu gibi bunda da açık ve 

yalın anlatımı hemen göze çarpıyor. (II) Bu durum, 

şairin, edebiyat çevrelerinin yoğun ilişkilerinden 

uzak, yerel kaynaklara daha yakın olmasındandır. 

(III) Yine bu durum, onun şiirinin, toplumun değişik 

kesimlerinde aynı ölçüde anlaşılır olmasının da ana 

kaynağını oluşturmaktadır. (IV) Bilincimizin bir 

köşesinde var olan kır yaşantısının doğayla ilgili 

öğeleri, onun şiirlerinde evrensel bir temaya 

yönelişin çıkış noktasıdır. (V) Ardıçlar, söğütler, 

ahlatlar, balkon çiçekleri şairin lirik yanını sunar 

bize. 

 Şairin  geniş  bir  okur  kitlesine  

seslenebilmesini  sağlayan  özelliği,  yukarıdaki 

parçanın  kaçıncı  cümlesinde  belirtilmiştir? 
 

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

(1999 ÖSS) 

 

 

 

95. (I) Güneye doğru indiğimizde göz alabildiğine 

uzanan bir ovayla karşılaştık. (II) Ova, güneşli ve 

dalgasız bir denizden daha da düzdü. (III) Yolda 

gelirken gördüğümüz, çılgınca esen rüzgârların 

oluşturduğu tepecikler burada yoktu. (IV) Uzaklarda,  

bir  insan  boyu  yükseklikte,  kubbeleştirilmiş, 

küçük küçük toprak yığınları vardı. (V) Merakla bu 

yığınlara yaklaştık. (VI) Bunların, bizim 

evlerimizdekinden çok daha küçük pencerelerinden 

bakınca, içinde yaşayan insanları gördük. 

 Bu  parçadaki  numaralanmış  cümlelerin 

hangilerinde  "karşılaştırma" yoktur? 
 

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

D)  II. ve IV.  E) IV. ve VI. 

(1999 ÖSS) 

96. Aşağıdaki  dizelerin  hangisinde  yorum söz  

konusu  değildir? 
 

A)  Alabildiğine insan kalabalığı vardı 

 Bir aydınlık geleceğe bakıyordu 

B)  Bir ılık güz öğlesinde 

 Şanlı haki urbası üstünde 

C)  Koymuştu kılıcını içine kınının 

 Yürüyordu arasında sevgili halkının 

D)  İzmir'e  girişini  Atatürk'ün 

 Bir kahve duvarındaki resimde gördüm 

E)  Işıktı  sevinçti  türküydü 

 Görseydiniz o resimde Atatürk'ü 

(1999 ÖSS) 
 

97. Aşağıdakilerden  hangisinin  sonuna,  "Bu 

nedenle söz konusu yapıt çok okunmuş ve 

defalarca  basılmıştır."  cümlesinin  getirilmesi  

anlam  akışı  yönünden  uygun  olmaz? 
 

A)  Yapıtın, yazıldığı döneme göre, sade ve 

anlaşılır bir dili vardır. 
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B)  Yapıtta, eski eğitim uygulamaları, kahramanın 

bakış açısından, etkileyici bir anlatımla 

yargılanmaktadır. 

C)  Yapıtta, içinde bulunulan ortamla insanın 

psikolojik durumu arasındaki ilişki açıkça 

görülmektedir. 

D)  Yazarın, tarihsel olaylardan yola çıkarak 

oluşturduğu bu yapıtta, gerçeklerin payı 

büyüktür. 

E)  Belli bir kesime seslenen bu yapıtta terimlere 

dayalı bir anlatım kullanılmıştır. 

(1999 ÖSS) 
 

98. Romanını okuyup bitirdim. Hele biraz zaman 

geçsin, hazmedeyim. Neler kaldı, neler gitti? 

Bunları saptadıktan sonra bildireceğim görüşlerimi.  

 Böyle  diyen  bir  kişi  için  aşağıdakilerden 

hangisi  söylenemez? 
 

A) Düşüncelerini açıklamadan önce, başkalarıyla 

tartışarak doğrulamak ister. 

B)  Ayrıntılı olarak düşünmenin gereğine inanır. 

C)  Zaman içinde görüşlerin değişebileceğini 

düşünür. 

D)  Düşüncelerini hemen açıklamaktan kaçınır. 

E)  İzlenimlerini yorumlayıp değerlendirme 

eğilimindedir. 

(1999 ÖSS) 

99. I. Zekânın, pek kolay kavranamayan çok 

karmaşık bir yapısı vardır. 

 II. Zekâ, doğuştan getirilen gücün, çevre 

olanaklarıyla işlenmesi sonucu oluşur. 

 III. Zekâ ne sadece kalıtsal ne de sadece çevresel 

etkenlerle açıklanabilir. 

 IV. Önce zekâyı tanımlamak, sonra da bu tanıma 

uygun bir ölçme aracı geliştirmek gerekir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 

anlamca birbirine en yakındır? 
 

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

 D)  II. ve IV. E)  III. ve IV. 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

100. I. Yapılan her yanlış, daha iyi bir sistem 

oluşturmak için bir fırsattır. 

 II. Yaptıklarının bilincinde olmayanlar, yanlışlarını 
sürekli yinelerler. 

 III. Hiç yanlış yapılmaması, her şeyin kusursuz 
olduğu anlamına gelmez. 

 IV. Doğruya ulaşabilmek için, yapılan yanlışlardan 
ders almasını bilmek gerekir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 

anlamca birbirine en yakındır? 
 

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

 D)  II. ve IV. E)  III. ve V. 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

101. (I) Öykülerimdeki biçimsel ve içeriksel yenilikler salt 

kendi çabalarımın ürünü değildir. (II) Onları 

oluştururken öyküyü öykü yapan bütün 

geleneklerden ve yeniliklerden yararlanmaya 

çalışıyorum. (III) Olay, konu, karakter, tip, durum, 

kesit, diyalog... (IV) Öyküyü oluşturan bütün öğeler 

eşit ölçülerde girmeli öyküye diye düşünüyorum. 

(V) Öykünün ağırlık merkezini yaymaya çalışarak 

bunlardan birinin, ötekinin önüne çıkmasını 

engellemek istiyorum. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden 

hangileri anlamca birbirine en yakındır? 
 

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

 D)  II. ve IV. E)  IV. ve V. 

(2000 ÖSS) 

102. Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerden 

biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm 

büyüsü bozulur. 

 Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakiler-

den hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur? 
 

 A) Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir. 

 B) Sözcük, şiirin en önemli öğesidir. 

 C) Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır. 

 D) Şiirin dili, seçilen imgelerin çeşitliliğiyle 

zenginleşir. 

 E) Şiirin güzelliği, sözcüklerden biriyle uyumundan 

gelir. 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

103. (I) İhtiyar Adam ve Deniz, Emest Hemingway’e 

Nobel Ödülü kazandıran romanlardan biridir. 
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(II) Psikolojik yanı ağır basan ve sinemaya 

uyarlanması neredeyse olanaksız görülen bu 

roman, ünlü bir yönetmence sinemaya uyarlanmış. 

(III) Filmde, balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın 

yaşamı, ilgi çekici bir biçimde anlatılmış. (IV) Uzun 

süredir balık yakalayamayan ihtiyar adamın, son 

kez şansını denediğinde büyük bir balık avlaması 

ve onu karaya çıkarmak için gösterdiği insanüstü 

çaba, izleyiciyi oldukça etkiliyor. (V) İhtiyar Adam 

ve Deniz, izlenmeye değer en iyi filmlerden biri. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde öznellik yoktur? 
 

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

(2000 ÖSS) 

 

 

 

104. (I) Toroslar, Çukurova’nın bereketli topraklarını İç 

Anadolu’nun bozkırından ayırır. (II) Çukurova’yı at 

nalı biçimde kuşatmış bir duvardır sanki. 

(III) Ovadan bakılınca çelikten dev bir testere 

ağzını andıran tepeler, yaz kış ışıl ışıldır. 

(IV) Toroslar öylesine sarp ve yüksektir ki kolay 

kolay geçilmez. (V) Tren bile Toroslar’ı geçerken 

tünelin birinden çıkıp ötekine girer. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde benzetme yapılmıştır? 
 

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

 D) II. ve IV. E) IV. ve V. 

(2000 ÖSS) 

105. (I) Anadoluhisarı’nın bulunduğu bölgenin tarihi, 

eskiye dayanıyor. (II) Kaynaklara göre 

Anadoluhisarı, Boğaz’dan geçişleri kontrol etmek 

amacıyla Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış. (III) 

Yapılırken kullanılan malzemeler arasında, Bizans 

yapılarından alınmış taşlar da var. (IV) Bu durum, 

burada eski bir Zeus Tapınağı’nın bulunduğu 

yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor. 

(V) Boğaz’ın en dar yerinde, Göksu Deresi 

kıyısında bulunan bu bölgenin, bugün olduğu gibi, 

Osmanlı öncesinde de yerleşim alanı olarak 

kullanıldığı çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde belirtilenler “tahmin” niteliği 

taşımaktadır?  
 

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

(2000 ÖSS) 

 

 

106. (I) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü 

vardır. (II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok 

bilimsel çalışma yapılmıştır. (III) Yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki soluk alışımız, kan 

basıncımız, renklere bağlı olarak değişebilmektedir. 

(IV) Renklerden açık mavi, gevşetici ve rahatlatıcı; 

koyu mavi, uyarıcıdır. (V) Bu da renklerin etki 

gücünün birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. 

(VI) Bu gerçeği göz önünde bulunduran içmimarlar, 

ev içi ışık düzenlemelerinde renk öğesine özel bir 

önem verirler. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisi, kendinden önceki cümlede belirtilen 

yargıyı örneklendirmektedir? 
 

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

(2000 ÖSS) 

 

107. (I) Günü gününe pek uymaz bu kentin. (II) Bir 

bakarsın, yaz ortasında buz kesmişsin; bir bakarsın, 

kasım ortasında ceket fazla gelmiş. (III) Geçen 

eylül ayının son günü kentte yağmur yağarken, 

kentin sırtını dayadığı dağa kar yağıyordu. 

(IV) Ertesi gün ise mayıs sonu güneşine benzeyen, 

pırıl pırıl bir hava... (V) Neredeyse tüm ekim ayı, 

böyle geçti. (VI) Oysa daha güneyimizdeki bir 

başka kentte çoktan kış gelmişti. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisi, kendinden önceki cümlenin açıklaması 

durumundadır? 
 

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

(2000 ÖSS) 

108. (I) Türk yazınının önemli yapıtlarından olan Dede 

Korkut öyküleri yeniden okurlarla buluştu. 

(II) Öykülerin dili, özüne dokunulmadan 

sadeleştirildi. (III) Dede Korkut öykülerinin üslubu 

ve dili, her şeyden önce, 13. - 14. yüzyıllarda 

konuşulan Oğuz Türkçesi’ne dayanmaktadır. (IV) 

Bu öykülerde Türkçe’nin yüzlerce yıl önceki 

güzelliğini ve şiirselliğini tadacak, kendi dil 

evreninizin sınırlarını genişleteceksiniz. (V) Bu 

güzel öyküleri okudukça, Türk dünyasının görkemli 

ve zevkli serüvenlerini tanıyacak; kültürümüzün 

zenginliğiyle övüneceksiniz.  

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde, söz konusu öykülerin okurlara 

sağlayacağı yararlardan söz edilmiştir? 
 

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

 D)  III. ve V. E)  IV. ve V. 

(2000 ÖSS) 
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109. (I) Karagöz’ün yaşamımızdaki yeri için: “Bitti” 

deniyor. (II) Bu doğru değil. (III) Karagöz, 14. 

yüzyıldan beri kendini sürekli yenileyerek 

bugünlere gelmiştir. (IV) Onda, edebiyat, müzik 

kısaca güzel sanatlar adına ne biliyorsak, hepsi 

vardır. (V) Dini bakımdan bakarsanız, tasavvuf 

vardır onda. (VI) Böyle bir sanatı nasıl yok etmeye 

çalışırız? 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde, I. cümlede belirtilene karşı çıkışın 

gerekçelerine yer verilmiştir? 
 

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

 D)  III, V ve VI E)  IV, V ve VI 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

110. Bir öykünün, yer aldığı kitaba adını verebilmesi için 

kitaptaki öteki öyküler arasında seçkinlik 

kazanması gerekir. (I) Okuduğu son öykü de bu 

türden. (II) Olay yine parçalı, kişilerin ağzından tek 

tek anlatılıyor. (III) Her anlatıcı konunun bir yönünü 

tamamlıyor. (IV) Kişiler öylesine doğal, içten 

konuşturuluyor ki hemen her kişi benliğinize girerek 

sizi zenginleştiriyor. (V) 

 Düşüncenin akışına göre, “Böylece siz de 

öykünün bir parçası oluyorsunuz” cümlesinin 

yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden 

hangisine getirilmesi uygun olur? 
 

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

(2000 ÖSS) 

111. Ailede tüm yükümlülükleri üzerlerine alan, 

çocuklarını her türlü sorumluluktan uzak tutan anne 

babalar .......... bireyler yetiştirirler. 

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
 

 A) her bakımdan kendilerine benzeyen 

 B)   işini seven, görevlerinin bilincinde olan 

 C) bulundukları her ortama kolayca uyum sağlayan 

 D) karşılaştıkları güçlükleri yenmek için her türlü 

yola başvuran 

 E) yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları 

tarafından yönetilmeyi bekleyen 

(2001 ÖSS) 

 

112. Birçok sanatçının sanat dünyasından silinip 

gitmesinin nedeni ... 

 Bu cümle, düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 
 

 A) gelişme ve değişmelere uyum 

sağlayamamasıdır. 

 B) her geçen gün yeni sanatçıların ortaya 

çıkmasıdır. 

 C) kendisini sanatına bütünüyle vermemiş 

olmasıdır. 

 D) yeni ve özgün yapıtlar ortaya koyamamasıdır. 

 E)  çağın gereklerine ayak uyduramamasıdır. 

(2001 ÖSS) 

 

113. Tiyatro eleştirmeni, izlediği oyunun en çarpıcı, en 

belirleyici yönlerini yakalayıp belgeler. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca 

en yakındır? 
 

 A) Tiyatro eleştirisi yazma, öteki eleştiri türlerinden 

daha güçtür. 

 B) Tiyatro eleştirmeni, bir oyunu her izleyişinde 

oyunun farklı bir özelliğini yakalar. 

 C) Tiyatro eleştirisi, oyunun ayırıcı ve etkileyici 

yanlarına yönelik düşünceler içerir. 

 D) Tiyatro eleştirisi, belirli ölçütlere bağlı kalmayı 

gerektirir. 

 E) Tiyatro eleştirisi yazmak için oyunu birkaç kez 

izlemek gerekir. 

(2001 ÖSS) 

114. Halk şiiri doğal ve içtenlikli bir anlatım üzerine 

temellenir. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca 

en yakındır? 
 

 A) Halk şairi, sözünü şiire dönüştürürken içinden 

geldiği gibi söyler. 

 B) Aşk, halk şiirinde en çok işlenen konulardan 

biridir. 

 C) Halk şiirinin sazla, sözle, daha doğrusu müzikle 

sıkı bir kan bağı vardır. 

 D) Halk şiiri, halkın içinde bulunduğu somut 

koşulların ürünüdür. 

 E) Halk şairi, şiirlerinde, halkın acılarını, çilelerini 

yansıtır. 

(2001 ÖSS) 
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115. (I) Roman yazarken konuşmalara yer vermek 

çoğunlukla kaçınılmazdır. (II) Hatta salt 

konuşmalardan oluşan romanlar bile vardır. (III) Bu 

romanlarda herhalde amaç, tip yaratmaktır. (IV) İki 

satırlık bir konuşma, bir karakteri on sayfalık bir 

betimlemeden daha başarılı bir biçimde çizebilir. (V) 

Bunun başarılı örneklerine M.Ş. Esendal'ın Ayaşlı 

ve Kiracıları adlı yapıtında rastlıyoruz. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde "karşılaştırma" yapılmıştır? 
 

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

(2001 ÖSS) 

 

 

 

116. (I) Hiçbir şey ak ya da kara diye ayrılmaz onun 

romanında. (II) Mutluluklar, hüzünler, sevinçler, 

acılar iç içe yaşanır. (III) Bunları anlatırken mekanik 

kurgulardan, neden-sonuç ilişkilerinden özellikle 

kaçınır. (IV) İzlediği bu yol, okurun, olaylara 

romancının gözüyle bakmasını sağlar. (V) Roman 

boyunca, roman kişileriyle yazar arasında bir 

çatışma olmaz. (VI) Bu da kişilerin inandırıcılığını 

artırır büyük ölçüde. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi I. 

cümlede belirtilen görüşü destekleyici 

niteliktedir? 
 

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

 (2001 ÖSS) 

117. (I) Üç adasıyla Malta, Sicilya'nın güneyinde, 

Akdeniz'in ortasında. (II) Malta'nın üç adasından 

biri olan Gozo, ilginç kayalıkları, mağaraları ile 

birçok doğal güzelliğe sahip. (III) Adada ağaç 

olmadığı ve tarih boyunca dışarıdan getirildiği için, 

evlerin neredeyse tamamı taştan yapılmış. (IV) 

Zengin kireçtaşı yatakları, burada taş işçiliğinin 

gelişmesinin en önemli nedeni. (V) Her köyün, 

kusursuz işçiliğe sahip kiliseleri mimaride taşa 

mahkûm olmanın yansıması olarak yorumlanabilir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde olumlu bir durum olumsuz bir 

ifadeyle anlatılmaktadır? 
 

 A)  l. B)  ll. C)  lll. D)  IV. E)  V. 

(2001 ÖSS) 

 

118. (I) Geçen yıl yitirdiğimiz ressam ve dokuma 

sanatçısının eserleri, bu ayın sonuna değin 

İstanbul Sanat Galerisi'nde sergileniyor. (II) Bunlar, 

büyük bir sabır. beceri ve ileri bir teknikle 

oluşturulmuş. (III) Dokumalarını adeta bir yağlıboya 

tuvaline dönüştüren sanatçının esin kaynaklarını, 

kurumuş yapraklar, ağaç kabukları ve parşömen 

kâğıdı oluşturuyor. (IV) Tüm bu dokuların, renklerin 

ve tonların değişik anlamları var; sanatçı bunlarla 

hem gelişmeyi, hem de yaşamın sürekliliğini ve 

gelip geçiciliğini vurgulamak istiyor. (V) 

Yapıtlarında yansıttığı yaşam kimi yönleriyle 

bugünün insanını da kuşatıyor. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

sözü edilen sanatçının, yaşama yönelik 

görüşünü içermektedir? 
 

 A)  l. B)  ll. C)  lll. D)  IV. E)  V. 

(2001 ÖSS) 

 

119. (I) Yaşamöyküsü yazma, birtakım ön çalışmalar 

yapmayı gerektirir. (II) İlkin, yaşamöyküsü 

yazılacak kişiyle ilgili kaynaklar, belgeler saptanır; 

bunlar değerlendirilir. (III) Bu yönden belgesel 

boyutludur yaşamöyküleri. (IV) Kişinin 

mektuplarından, günlüklerinden, anılarından 

yararlanılır. (V) Ayrıca, o kişinin eşinden, 

dostundan, onu tanıyanlardan bilgi alınır. (VI) 

Bunlar yapılmadan oluşturulacak bir yaşamöyküsü 

hem ilgi çekici olmaz, hem de kişinin yaşam 

serüvenini tüm boyutlarıyla kuşatmaz. 

 Bu parçanın l numaralı cümlesinde belirtilen 

düşüncenin nedeni, kaçıncı cümlede 

açıklanmıştır? 
 

 A)  lI. B)  lIl. C)  lV. D)  V. E)  VI. 

(2001 ÖSS) 

120. O, unutulmuş yazarları hatırlatmayı, onların 

yapıtlarını yeniden gün ışığına çıkarmayı değil, 

günümüz yapıtlarını, birer birer, okurlara tanıtmayı 

amaçlamıştı. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca 

en yakındır? 
 

A) Yapıtları değerlendirirken, geçmişin ürünlerini 

bugüne taşıma yerine, yeni yazılmış olanları ele 

almayı isterdi. 

B) Geçmişte ortaya konan yapıtların öneminden 

değil, bugün nitelikli yapıtların nasıl 

oluşturulacağından söz ederdi. 
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C) Yıllar sonra yapıtların değil, ancak yazarların 

anımsanabileceğini düşünürdü. 

D) Yıllar önce ortaya konmuş ürünlerin, bugün için 

büyük bir değer taşımadığına inanırdı. 

E) Bugün ortaya konan yapıtların da  bir süre 

sonra eskiyeceğinin unutulmaması gerektiğini 

belirtirdi. 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. I. Yapıtlarını sık sık okuduğumuz bir şairin dilini, 

sözcüklere yüklediği yeni anlamları çabuk 

kavrayabiliriz. 

 II. Kendilerinden önceki şairlerden etkilenmeyenler, 

sürekli biçim ve içerik arayışı içinde olan 

şairlerdir. 

 III. Kimi şairler zaman geçtikçe şiirlerinde, hep aynı 

düşüncelere ve hayallere yer verirler. 

 IV. Sürekli aynı düşünceyi işleyen şairlerin şiirlerini 

anlamak daha kolaydır. 

 V. Bir süre sonra özgünlüklerini yitirerek kalıplaşan 

şairler de vardır. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri 
anlamca birbirine en yakındır? 

 

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

 D) III. ve V. E) IV. ve V. 

(2002 ÖSS) 
 

122. İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, 

onları belli biçimde söylemeyi seçtiği için “yazar”dır. 

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca 

en yakındır? 
 

A) İnsanların, düşüncelerini söyleyiş biçimiyle söz 

dağarcığı arasında ilişki vardır. 

B) Bir yazarın neyi söylediğinden çok, nasıl 

söylediği önemlidir. 

C) İnsanın, söyleyeceklerini seçerken çok özenli 

davranması gerekir. 

D) Bir yazının okuyucu üzerindeki etkisi, onun 

anlatım biçimine göre değişir. 

E) Bir yazar, düşüncelerini sınırlamadan, özgürce 

yazmalıdır. 

(2002 ÖSS) 
 

123. Bir yazarın çocukluğu, o yazarın banka hesabıdır. 

 Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Yazarın sanatsal yaratıları, çocukluk anılarıyla, 

çocuklukta yaşadıklarıyla beslenir. 

B) Yazarların çocukluktaki birikimleri, yaşlılık 

döneminde anlam kazanır. 

C) Mutlu bir çocukluk dönemi geçirenler sonraki 

yıllarda yazar olabilir. 

D) Her yazar çocukluğunda, farkında olmadan, 

yazarlığa hazırlık dönemi yaşamıştır. 

E) Bir kimsenin yazar olmasında ilk adım, 

çocukluğunu anlatmasıdır. 

(2002 ÖSS) 

124. (I) Türkçe öğretmenimiz, sınıfa girdiği ilk gün bize 

yaşamöyküsünün ne olduğunu anlatıp kendi 

yaşamöykümüzü yazmamızı söylemişti. (II) O 

zaman, bu çalışmanın gerekçesini anlayamamıştım. 

(III) Bugün, ben öğretmen olduktan sonra, 

düşünüyorum da bu çalışma, öğretmen ile öğrenci 

arasında kurulabilecek güçlü bir iletişimin 

başlangıcı olabilir. (IV) Ayrıca öğrencilerin, 

kendilerini tanımalarını sağlayabilir. (V) Keşke tüm 

öğretmenler bu tür çalışmalarla öğrencilerini, iç 

dünyalarıyla hesaplaşmaya yönlendirse, kendilerini 

tanıma konusunda cesaretlendirse. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde “dilek” söz konusudur?  
 

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

(2002 ÖSS) 

125. (I) Bu yapıt, romantik romanın bütün özeliklerini 

taşımaktadır. (II) Romandaki olaylar bilinçli olarak 

seçilmemiştir. (III) Romancı, olayları istediği 

biçimde geliştirmek için rastlantılardan büyük 

ölçüde yararlanmıştır. (IV) Olayları öyküleyişteki 

neden - sonuç kopukluğuna karşın, kişilerin 

konuşmalarını yansıtmadaki başarısı romanın en 

güçlü yanlarından biridir. (V) Kişiler, kültür 

düzeylerine uygun biçimde konuşturulmuştur. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde, sözü edilen yapıtın “hem olumlu hem 

de olumsuz” yönleri bir arada verilmiştir? 
 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
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(2002 ÖSS) 

 

126. (I) Bir öykü ustası olarak girdi edebiyat dünyasına. 

(II) Öykülerinde de romanlarında da hiçbir zaman 

kolaya kaçmadı. (III) Bunda, sanata duyduğu 

sorumluluk kadar okuruna duyduğu saygının da 

payı vardır. (IV) Yapıtlarının hepsinde sanatsal ve 

kültürel gelişmeyi besleyici öğeler, ayrıca, okuru,  

düşünmeye yönelten özgür önermeler görülür. (V) 

Bu usta, biçimsel yeniliklere açılmaktan hoşlanır ve 

bunları dener. (VI) Basmakalıp reçetelerden, 

alışılmış neden- sonuç ilişkileriyle oluşturulan 

yapay anlatımlardan kaçınır. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde, II. cümledeki davranışın nedeni 

açıklanmaktadır? 
 

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

(2002 ÖSS) 

 

 

127. (I) Eleştirmenler, şiirlerinin kolay kolay 

anlaşılmayan, kapalı bir yapısı olduğunu söyler. (II) 

Oysa onun yaşam serüvenini bir ölçüde biliyorsanız 

o şiirler, sizin için hiç de kapalı bir nitelik taşımaz. 

(III) Onlarda toplumsal baskılar altında ezilen 

insanların sıkıntılarını, bilinçaltı dünyalarını bütün 

yönleriyle bulabilirsiniz. (IV) Bunları yansıtan 

imgeler, yoğun anlamlar içerir. (V) Bu durum, 

şiirlerini her okuyuşunuzda onların başka bir 

yanının ayrımına varmanızı sağlar. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinden, “şiirlerinde, şairin yaşantısından izler 

bulunduğu” anlaşılmaktadır? 
 

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

(2002 ÖSS) 

128. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce 

içermemektedir? 
 

A) Bu kitap, duyguları etkileyen betimlemelerden 

uzak, günlük konuşma dilinin inceliklerini içinde 

barındıran bir dille yazıldığı için her yaştaki 

okurun beğenisini kazanıyor. 

B) Yazar, bu kitabıyla engin bir birikimi 

yapıtlaştırarak okura farklı bir dünyanın 

kapılarını açıyor. 

C) Geçen yıl yitirdiğimiz romancımız adına 

düzenlenen yarışmada bu yazar, ilk romanıyla 

ödül aldı. 

D) Bu yazar, gücünü çekici anlatımında ve ilginç 

olaylarda alan, genellikle şaşırtıcı sonuçlarla 

biten öyküleriyle tanınmıştır. 

E) Öyküde kahramanın, güçlüklerle savaşmaktan 

yılmayan, üretken ve yaratıcı bir insan olduğu 

gösterilmek istenmiş. 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. (I) Bu zorlu uğraşta, kendimi hiçbir zaman şair 

olarak görmedim. (II) Bana “şair” diyenlere de 

içimden hep gülümsedim. (III) Ben, şiir yazma 

yolunda tutarlı olduğunu sandığım bir biçimde 

yürüyen, sıradan bir şairim. (IV) Şiir yazma 

serüveninde, tüm yeteneğimi ortaya koyarak, 

ulaştığım düzeyi  düşünmeden yol alıyorum. (V) Bu 

tutumum, işimi bir bakıma zorlaştırdığı gibi az şiir 

yazmama da neden oluyor. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 

hangilerinden, konuşan kişinin alçakgönüllü 

olduğu anlamı çıkarılamaz? 
 

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

 D) III. ve V. E) IV. ve V. 

(2002 ÖSS) 

 

130. Şiir sanatı üstüne çok düşünmüş ve bu sanatı her 

şeyden üstün tutmuş biri olan Paul Valéry, şiir ---- 

yazılır, demiş. Bu sözüyle, şiire özenen ve çok iyi 

bir ressam olan Degas'ya, şiirin malzemesinin ---- 

olduğunu anlatmak istemiş. Tıpkı resmin 

malzemesinin kuşlar, ağaçlar, insanlar değil, 

renkler ve şekiller olduğu gibi. 

 Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin 

akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 
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A) sözcüklerle - duygu ve düşünceler değil 

sözcükler 

B) benzetmelerle - şairin yaratıcılığıyla ilgili 

C) duygularla - herkesçe anlaşılır nitelikte, açık 

seçik 

D) olgunluk döneminde - özgün ve yoruma açık 

E) uzun sürede - şairin yaşantısına değil düş 

gücüne bağlı 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. Düşünceye saygı göstermek gerekir; ancak bu, her 

düşünceyi doğru sayıp kendi düşüncemizden 

vazgeçme anlamına gelmemeli. Çünkü kişisel 

düşünceler, meyvelerin güneş altında olgunlaşması 

gibi, .... 

 Bu parça, düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? 
 

A) zorla benimsetilmeye çalışılırsa etkisini yitirir 

B) uzun süren zihinsel çabalar sonunda oluşur 

C) en küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan 

güveni azaltır 

D) kişinin, içinde bulunduğu ortama göre değişiklik 

gösterir 

E) sağlam temellere dayandığı sürece zarar 

görmez, yıpranmaz 

(2003 ÖSS) 

132. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 

farklı bir düşünce dile getirilmiştir? 
 

A) Üslup, insanın konuştuklarını ve yazdıklarını 

biçimlendiren kişisel bir öğedir. 

B) 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. 

(2003 ÖSS) 

 

133. (l) Jules Verne'in serüven tutkusu, denizcilik, tarih, 

coğrafya gibi alanlardan aldığı öğelerle beslenerek 

yazdıklarının çekirdeğini oluşturur. (II) Sayısı iki 

yüze yaklaşan romanları çeşitli bilim dalları üzerine 

temellenmiştir. (III) Yazar bu bilim dallarına ilişkin 

bilgilerini, saatlerini geçirdiği kütüphanelerdeki 

binlerce kitaba borçludur. (IV) Hiçbir bilim dalında 

uzman olmadığı halde yaşadığı dönemdeki her 

türlü gelişmeyi ve değişmeyi yakından izler. (V) 

Böylece hem çağını çok iyi tanır hem de çağının 

getirdiği yenilikleri özümseyerek geleceğe yönelik 

öngörülerde bulunur. 

 Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri 

anlamca birbirine en yakındır? 
 

 A) l. ve II. B) l. ve IV. C) II. ve IV. 

 D) III. ve V. E) IV. ve V. 

(2003 ÖSS) 

 

134. l. Çocukların her isteğine karşı çıkmak ya da 

bunları bütünüyle yerine getirmek, kimi sorunlar 

yaşanmasına yol açabilir. 

 II. Çocuklara, güçlerini aşmayacak sorumluluklar 

yükleyerek onların kendilerine güvenmelerini 

sağlamak gerekir. 

 III. Çocuklara kazandırılan davranışlar ileriki 

dönemlerde de varlığını korur. 

 IV. Yanlış yapacağı korkusuyla kendisine sürekli 

yardım edilen çocuklarda, çekingen, kendini 

kanıtlayamayan bir kişilik yapışı oluşur. 

 Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde 

aynı düşünce farklı biçimlerde dile getirilmiştir? 
 

 A) l. ve II. C) II. ve III. B) ll. ve llll 

 D) II. ve IV. E) III. ve IV. 

(2003 ÖSS) 

135. (l) insanlar çocukluk döneminde, çevrelerindeki 

kişilerin diliyle konuşmaya başlar, daha doğrusu 

konuşmayı onlardan öğrenirler. (II) Yetişkinlik 

döneminde konuşma sanatının inceliklerini, 

güzelliklerini ve olanaklarını kavramaya çalışırlar. 

(III) İyi bir konuşmanın, insanı başarılı kılmada 

önemli bir etken olduğunu anlarlar. (IV) Ayrıca 

bunun, insanın kişiliğini ve düşünsel düzeyini 

yansıtan bir araç olduğunun ayrımına varırlar. (V) 

Bu nedenle de sözlü anlatım gücünü yaşamları 

süresince geliştirmeye çalışırlar. 
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 Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde 

konuşmanın işlevinden söz edilmiştir? 
 

 A) l. ve II. B) l. ve III. C) II. ve V. 

 D) III. ve IV. E) IV. ve V. 

(2003 ÖSS) 

 

136. Yahya Kemal: "Şiir, düşünceyi duygu haline 

getirinceye kadar yoğurmaktır." der. 

 Ozanın, bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi 

içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Şiirde düşüncenin payı duygudan daha fazladır. 

B) Duygular, şiirle etkili bir biçimde anlatılır. 

C) Şiir. düşüncenin, duyguların özsuyunda 

eritilmesiyle oluşur. 

D) Şiir, duyguların toprağını besleyip zenginleştirir. 

E) Şiirin etki gücü, içerdiği düşünceye bağlıdır. 

(2003 ÖSS) 

 

137. Aşağıdakilerin hangisinde yargının nedeni 

belirtilmemiştir? 
 

A) Ülke toprakları yanlış kullanım yüzünden yok 

olup gitmektedir. 

B) Ülkede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik 

çalışmalar yıldan yıla azalmaktadır. 

C) Tarıma yeterince önem verilmediğinden bu ülke, 

pamuk, sebze, meyve üretiminde dünya 

sıralamasında gerilerde yer almaktadır. 

D) Kimi ülkelerde, tarıma dayalı üretimin bilinçli bir 

biçimde yapılmaması, halk sağlığı bakımından 

tehlike oluşturmaktadır. 

E) Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması, 

hava ve su kirliliğine yol açmaktadır. 

(2003 ÖSS) 

ÇÖZÜMLER 
 

1. Sezgi: Bir durum sonuçlanmadan onun nasıl 

sonuçlanacağını doğru tahmin etmek. Bu tanıma 

göre, A, B, E seçeneklerinde bir sezgiden söz 

ediliyor. D seçeneğinde ise tahmin anlamı vardır. 

C’de ne sezgi ne de tahmin söz konusudur. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

2. Umutsuzluğa düşüp de kendini bırakmayan kişi pes 

etmeyen, zorluklar karşısında yılmayan kişidir. Bu 

insan başarıya daha kolay ulaşır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

3. Öneri; teklif manasındadır. Herhangi bir konuda 

eksik görülen, bir şeyin nasıl giderilebileceğine dair 

teklif getirme demektir. Bu açıklamaların ışığında, 

IV. cümle, bir eksikliğin olduğunu ve onun nasıl 

giderilebileceğini anlatıyor.  

Cevap D’dir. 

 

 

4. Tanım cümlesi, “Bu nedir?” sorusuna cevap verir. 

O halde “Lirik şiir nedir?” sorusunun cevabını 

seçeneklerde arayacağız.  

Cevap D’dir. 

 

 

5. Söyleyenin kişisel düşüncesini içermeyen yargı, 

nesnel yargıdır. Yani yoruma yer verilmeyen 

cümledir. B’de eserin iki bölümden oluştuğu, yarın 

bu salonda seslendirileceği, kişisel düşünceye 

bağlı olmayan nesnel bilgilerdir. 

Cevap B’dir. 

 

 

6. Bir şeyin tersini söyleyerek, inanmadığımızı ifade 

etmeye çalıştığımızda “alaya almış” oluruz. Buna 

benzer bir yargı, parçada (V) ile başlayan yargıdır. 

Bu cümlede, “bilmediğimiz hiçbir konu 

olmadığından” sözü tersinin söylendiğini ve alaya 

alındığını bildiriyor.  

Cevap E’dir. 

7. Kendi duygularımızı kattığımız ifadeler, öznel 

ifadelerdir. II. cümlede “çekici kılan”  

 V. cümlede “sevinç, heyecan, alay karışımı hissini 

veren” sözleri yazarın kendi duygularıdır.  

Cevap C’dir. 

 

 

8. C şıkkında, yazarın, sorunlara yaklaşımı ve değişik 

görüşlere açık bir insan olması beğenilmiş. Diğer 
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seçeneklerde herhangi bir beğenme söz konusu 

değil. 

Cevap C’dir. 

 

 

9. Bir kişinin karşısındakilere duyduğu güven, o 

kişinin yanlış yapmayacağına olan inançtan gelir. 

Birisine güveniyorsanız, güven duyduğunuz kişinin, 

o konuda, başarılı olacağına inanıyorsunuz 

demektir. Bu anlam IV. cümlede var. 

Cevap D’dir. 

 

 

10. Cümlenin son bölümünde “birinin tek şiirini severim, 

ötekinin otuz şiirini” sözü her şairin en az bir şiirinin 

sevildiğini gösteriyor. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

11. Öznel bir değerlendirme tarafsız olmaz. Yazar 

kendi duygularını, kişisel görüşlerini ve yorumlarını 

söyler. E’de geçen “kuruluk, tekdüzelik” sözü 

yorum içermektedir.  

Cevap E’dir. 

 

 

12. Yargıç, suçluyu bulmak için kişileri hesaba çeker, 

yargılar. Her suçlunun kendi yargıçlığını yapması, 

kendini yargıladığı anlamına gelir. 

Cevap E’dir. 

 

 

13. Örnek cümlede dildeki gelişme ile toplumun 

gelişmesi arasındaki ilişki vurgulanmış, birinin 

diğerine bağlı olduğu anlatılmış. Bu anlam C 

şıkkında söylenmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

14. Cümlenin son bölümünden, kısa yazmanın zor 

olduğunu ancak güzel olduğunu çıkarabiliriz. Bu 

güzelliğin özlü yazmak, az sözle çok şey 

anlatmaktan kaynaklandığı vurgulanmış. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

15. Yalın  açık,  abartıdan uzak  doğal,  

 sıcak  içten, bir çırpıda  kısa sürede,   

 rahatça  zorlanmadan,  

 Öyleyse D’deki ifade, örnek cümleye en yakın ifade 

olur. 

Cevap D’dir. 

 

 

16. İnsanlarda, kurallara uyma alışkanlığıyla 

sorumluluk duygusunun yerleşmiş olması arasında 

sıkı bir ilişki varsa; sorumluluk sahibi insanlar, 

kurallara uyarlar.  

Cevap B’dir. 

 

 

17. Gerekçe, eylemin niçin yapıldığı anlamındadır. Bu 

da yükleme “niçin” sorusunun sorulmasıyla bulunur. 

Ancak, soruda eylem önce, gerekçe sonra 

söylenecektir. II. cümleye sorulan “niçin” sorusunun 

cevabını III. cümleden alırız. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

18. III. cümlede dilin, yapıtın değerini tek başına 

belirleyemeyeceği vurgulanmış. IV. cümlede de 

aynı vurguyu görüyoruz. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

19. Bu tip sorularda dikkatli olmak lazım. Verilen 

cümlelerin anlamca birbirine oldukça yakın olduğu 

görülüyor. Anahtar sözcüklere dikkat etmek 

gerekiyor. II. cümlede çevirmenin, yazarın 

üslubuna yaklaşması gerektiği anlatılıyor. Yazarın 

üslubu, dil ve anlatım özelliği demektir. Aynı anlam 

V. cümlede verilmiştir. 

Cevap C’dir. 

20. Başarılı bir sanatçı zamanla ne kadar değişirse 

değişsin, aynı yolda ilerlemekten başka bir şey 

yapmaz demek bu sanatçının eski yapıtlarıyla yeni 

yapıtları arasında temel özellikleri açısından büyük 

farklar görülmez demektir. 

Cevap A’dır. 

 

 

21. Yaşıyorum  şimdiki zaman 



TÜ RKÇ E 
 

1 9 9 0  -  2 0 0 3  Ö S S  S O R U L A R I  v e  Ç Ö Z Ü M L E R İ                                              w w w . c o z u m a k a d e m i . c o m . t r   45 

 Yaşadım  geçmiş zaman 

 Yaşayacağım  gelecek zaman 

 İnsanlar geçmişi veya geleceği düşünürler, içinde 

bulundukları anın (şimdiki zaman) farkına 

varamazlar. 

Cevap C’dir. 

 

 

22. Yaşlı bir şair, tecrübeli bir şair anlamındadır. 

“Genç” sözü ise heyecan dolu olmayı anlatmaktadır. 

Deneyim ve coşku şiiri meydana getirmelidir, 

anlatılmak istenmiş. 

Cevap A’dır. 

 

 

23. IV. ve V. cümleler öznel ifadelerdir. Söyleyenin 

kendi düşüncesine yer verilmiştir. IV. cümlede 

“içtenlik ve sevecenlik” sözleri, V. cümlede “zevkle 

ve ilgiyle okunuyor” sözleri yazarın kişisel 

düşünceleridir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

24. Tersini söyleyerek alaya alma biçiminde söylenen 

sözler kinayeli bir biçimde söylenmiştir. B’de 

kinayeli bir söyleyiş vardır. (Bir söz sanatı olan 

kinaye ile kinayeli bir söyleyiş birbirinden farklıdır.) 

Cevap B’dir. 

 

 

 

25. Neyi yazacağı  işlenen konu 

 Nasıl yazacağı  anlatım anlaşılır. Örnek cümlede 

anlatım ön plana çıkarılmış. D’ de de aynı vurgu 

yapılmış, anlatımın önemi vurgulanmış. 

Cevap D’dir. 

 

26. Beğenmek, iyi, güzel, hoş bulmaktır. II. cümlede 

“ustaca yararlanarak” sözü bir beğenme anlamı 

taşır. III. cümledeki “özgün biçimleriyle kullanır” 

sözünde, söyleyenin yorumu yoktur, nesnel bir 

bilgidir. IV. cümlede ise “yapaylığa düşmez” sözü 

de beğenme sayılır. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

27. Nesnellik, kanıtlanabilir bilgi türünün özelliğidir. 

Nesnel ifade, yazarın yorumunun karışmadığı 

ifadedir. Bu açıklamalar ışığında III. ve IV. 

cümlelerde yorum yapılmadığını görüyoruz.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

28. Burada sözünü etmediğim filmlerin yeterince iyi 

olmadığı sanılmasın; yani, burada anlattıklarımın 

dışında da iyi filmler var. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

29. Verilen cümlede yazarın gizli yaşam öyküsü yani 

her şeyiyle kendini anlattığı söylenmiş. A’daki ifade 

bu vurguyla benzerlikler taşıyor. “Yaratıcılarının 

yaşamından izler taşır” ifadesi ipucu olarak verilmiş. 

Cevap A’dır. 

 

 

30. İlk kitabı yayımlanmış bir şairin bu sözleri, yeterince 

bilgi ve deneyimi olmadığı anlamına gelir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

31. İyi bir eleştirmen eserde kendi serüvenini yaşayıp 

kendi ruhunu gezdirdiğine göre eseri kendi zevk 

ölçülerine göre değerlendirecek demektir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

32. Erişilmez bir yeri olduğuna inanan biri kendisinden 

daha büyük bir şairin olmadığını anlatmak istiyor.  

Cevap B’dir. 

 

33. Yakınmak, şikayet eder bir tavırda anlatmak, 

sızlanmak demektir. Bu anlam C’de verilmiştir. 

Cevap C’dir. 
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34. Öznel bir cümle, kişiden kişiye değişiklik gösteren, 

doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan bir 

yargıdır. D’de “çok ilgi çekicidir” sözü bir yorumdur.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

35. Neden haftada bir kitap okurum? 

 Okumayı çok severim de ondan. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

36. “Karşılaştırmak” benzer ve farklı taraflarını ortaya 

çıkarmak için karşı karşıya getirip incelemek, 

kıyaslamak, mukayese etmek anlamındadır. E’de 

beğenme yönünden öykü, şiir ve oyunların 

karşılaştırıldığını görüyoruz.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

37. Bir yazar, şair veya eserin ele aldığı konuyla ilgili 

cümleler “içerik”le ilgili yargılardır. Bunlar “neyi 

anlatıyor” sorusuna cevap olurlar. En geniş bilgi ilk 

cümlede verilmiş.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

38. Örnek cümlenin anlamı iyice irdelenmelidir. Burada, 

romancının ne kadar usta olursa olsun, anılarından 

mutlaka yararlandığı anlatılmış. C’deki ifade en 

yakın ifadedir.  

Cevap C’dir. 

 

 

39. Örnek cümlenin vurgusu ile A’daki ifadenin vurgusu 

aynı yöndedir. Her iki cümlede de halkın 

yaşamasının, geçmişin bilincinde olmasına 

bağlandığını görüyoruz. 

Cevap A’dır. 

40. Örnek cümleye göre, konu hiç değişmemiş. Buna 

rağmen her yazılışta değişik anlatılmış bir 

hikayenin çıktığını anlıyoruz. Bu tamamen anlatım 

(üslup) ile ilgilidir. Bu da sanatçının usta olduğunu 

gösterir. 

Cevap E’dir. 

 

 

41. Örnek cümlede belli bir sanatçı ya da belli bir eser 

söylenmemiştir, köye yöneliş hareketinin 

yaygınlaştığından söz edilmiş. C’de ise “bu iki 

sanatçımız” sözü yer almış. Bu cümle, örnek 

cümleden sonra getirilemez. 

Cevap C’dir. 

 

 

42. “Yakınma” bulunduğu durumdan şikayetçi olma 

demektir. 

 Bu anlamın B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. 

Cevap B’dir. 

 

 

43. IV. cümlede yapıt güçlülük açısından, 

 V. cümlede yazarlar arasında karşılaştırma 

yapılmış. 

Cevap E’dir. 

 

 

44. Taş, heykeltıraşın malzemesidir. Malzemedeki 

fazlalıklar atıldığında heykel oluşuyorsa; yazılı bir 

eserin malzemesi olan sözcükler bir eserde 

gereksiz olarak kullanılmışsa o eser iyi bir eser 

olamaz. İyi bir eser de gereksiz sözcüklerin 

atılmasıyla oluşur. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

45. Bir kişiyi beğendiğinizde, o kişinin iyi yanlarını 

ortaya koyarsınız. II. cümlede yeni kimlik arayışları 

içine girmesi beğeni değildir; durum tespitidir.  

Cevap B’dir. 

 

 

46. Nesnel yargılar, öznel yargılara göre daha kolay 

kanıtlanır. Öznel ifadeler söyleyenin duygularını 

içerdiğinden kanıtlanamaz. A, B, C, D özneldir. 

E’de ise görülen bir bilgi aktarılmaktadır, resme 

bakarak kolaylıkla kanıtlanabilir. 

Cevap E’dir. 

47. I. cümlede öykü, roman ve oyunların çıkış 

noktasındaki güldürü öğeleri ortaktır. III. cümledeki 

“yapıtlarındaki” sözü bütün yapıtlarını içerir. 

Cevap B’dir. 
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48. Bir kişinin kötü yanlarını belirtmek ana kusur 

bulmak demektir. İyi yanlarını belirtmek ise 
beğenmektir.  

Cevap C’dir. 

 

 

49. “Çağdan çağa yargılar değişiyor”; yani insanların 

yaşamın akışı içinde düşünsel yönden değiştiği 

anlatılmış. Örnek cümlede yazarların her çağda 

farklı değerlendirilebileceği üzerinde durulmuş. 

Aynı anlamı E’de görüyoruz.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

50. Sanatçının bir meşale gibi ışıması, yol gösterici ve 

aydınlatıcı olması anlamındadır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

51. Eserin içeriğiyle ilgili bilgileri 37. çözümde vermiştik. 

I. cümleden içerikle ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz. 

Buradaki bilgi biçimle ilgilidir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

52. Altı çizili bölüme dikkat etmelisiniz. Parçanın 

genelinde I. cümlenin genel yargı olduğu görülüyor. 

Bu, anlatılmak isteneni içermiyor. Önce parçada 

anlatılmak isteneni iyi tespit etmeliyiz. Parçada 

Türk romanının farklılığının toplumsal farklılıklardan 

kaynaklandığı anlatılmak istenmiş. Bunu veren IV. 

cümle en genel yargıdır. 

Cevap D’dir. 

 

 

53. V. cümledeki “Kuru, bilgilendirmeye yönelik” sözleri 

öğretici şiire olumsuz bir bakışı ifade eder. 

Cevap D’dir. 

54. Kendine özgü olmak isteyen sanatçı, herhangi 

birinin izinde yürümekten kaçınır. Bu durumda I. ve 

II. cümleler anlamca birbirine en yakındır. 

Cevap A’dır. 

 

 

55. I. cümlede yazar gördüğünü söylüyor. Burada 

sadece gözlem vardır. Yazar gördükleriyle ilgili bir 

yorumda bulunmamıştır.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

56. “Kişinin kendisine yönelik eleştirisi” özeleştiri 

demektir. Özeleştiri yapan kişi, kusurlarını ve 

eksikliklerini açık yüreklilikle ifade eder. Bu durumu 

E’de görüyoruz.  

Cevap E’dir. 

 

 

57. “Yarattığı kişilerin gördüğü biçimde” ; yani “roman 

kişilerinin bakış açısıyla” görüp yansıtır.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

58. Bu sözleri söyleyen bir romancı, her romanda 

konuyu değişik bir yaklaşım ve anlatımla (üslup) 

işlemek istemektedir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

59. III. cümlede yarışma düzenlemeyi düşünmek 

 IV. cümlede bunu zenginleştirerek sürdürmek  

 ifadeleri tasarıdır. Tasarı, sonradan yapılması 

planlanan şey demektir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

60. Okuyucuların yazınsal ürünleri daha iyi anlayıp 

değerlendirmelerini sağlaması, eleştirmenin yapıtla 

okuyucu arasında köprü oluşturma görevidir.  

Cevap B’dir. 

61. Asıl anlatılmak istenen düşünce, yazarın iletmek 

istediği mesajdır. Asıl anlatılmak istenen düşünce 

parçayı en genel biçimde yansıtacak şekilde 

söylenir. Parçanın III. cümlesinde asıl anlatılmak 

istenen düşünce belirtilmektedir.  
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Cevap C’dir. 

 

 

 

62. IV. cümlede belirtilenler, tiyatro sanatıyla 

uğraşanlar için bir “görev” olarak nitelendirilebilir. 

Yüklemin “gerekir” olması bizi bu sonuca götürür. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

63. Orhan Veli’nin şiirlerini yazarken istediği gibi 

davranamayışının nedeni IV. cümlede belirtilmiştir. 

“için” sözcüğünün sağladığı anlama dikkat ediniz.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

64. “Çocuklarla yetişkinlerin aynı kitaplardan 

hoşlanmayacağı düşüncesinin tersi” “Çocuklarla 

yetişkinlerin aynı kitaptan hoşlanabileceği” dir. Bu 

anlam III. ve IV. cümlede bulunuyor. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

65. Öneri, teklif manasındadır. Görülen bir eksikliğin 

giderilebilmesi için bazı tavsiyelerde bulunma 

demektir. C’de bir öneri yapılmış, planın yeniden 

gözden geçirilmesi tavsiye edilmiştir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

66. Neden aldığım hiçbir ödül, üzerimde şaşırtıcı bir 

etki yapmadı? 

 Çünkü hepsi bilinçli olarak yaptığım çalışmaların 

ürünüydü. Bu sonuçlar benim için doğaldı. 

Cevap A’dır. 

 

67. I. ve II. cümlelere “neden” sorusunu sorduğumuzda 

aldığımız cevaplar sorumuzun doğru yanıtı 

olacaktır. III. ve IV. cümleler bu parçada 

söylenenlerin nedenleri durumundadır.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

68. I. ve II. cümleler aynı anlamı içerir. Çünkü “kentlerin 

belirleyici özelliğiyle kimliği” aynı anlamı karşılar. VI. 

ve VII. cümleler de aynı anlamı içerir. Her iki 

cümlede de yapılarla kentlerin özdeşleştiği yani 

birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulanmıştır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

69. IV. cümleyle birlikte, sözü edilen yazarın 

yapıtlarındaki olumsuz yönlere değinilmeye 

başlanmıştır. Bu cümlede geçen “magazin 

öykücüsü gibi” sözü, olumsuz bir değerlendirmedir.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

70. A, B, D ve E’de, çocuklara yönelik şiddet içeren 

diziler ve çizgi filmlerin, çocuklara zararlı yönlerinin 

ele alındığını görüyoruz. C’de ise şiddetin, faydalı 

olduğu anlatılıyor.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

71. Birine “güven” duyduğunuzda, o kişinin iyi şeyler 

yapacağından eminsiniz demektir. V. cümlede sözü 

edilen yazara duyulan güven dile getirilmektedir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

72. Anlatım, dil ile ilgilidir. III. cümle sözü edilen 

sanatçının anlatımına ilişkin bilgi vermektedir. Bu 

cümlede geçen “lirik ve epik” sözleri yazıların 

konularını değil yazarın tutumunu anlatmaktadır. 

Cevap C’dir. 

 

73. Ana düşünce, yazarın iletmek istediği mesajdır. 

Yazar, ana düşünceyi ilk cümlede vermiş, daha 

sonra konuyu açıklamıştır. 

Cevap A’dır. 
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74. E’deki ifade, örnek cümlede anlatılmak istenene 

anlamca en yakındır. Yazınsal yapıtların (öykü, 

roman, oyun) yaşama istediği biçimi vermesi ( 

onu yönlendirir.) anlatılmış.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

75. Örnek cümlede benzetme yapılmış. Yaşam yokuş 

yukarı giden bir yola benzetilmiş. “Yokuş yukarı” 

ifadesi güçlükleri anlatır.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

76. Neden tartışılmaz bir gerçek? Bu sorunun cevabı 

ancak D’deki yargı olabilir.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

77. III. ve IV. cümleler anlamca birbirine en yakındır. 

Çünkü, her iki yargı da kasaba kültürü ve 

görgüsünün hayatımızı etkilemesi ile ilgilidir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

78. B şıkkında soru yoluyla yakınma anlamı sağlanmış. 

 Kim anlar dilimden? Kimse anlamıyor beni. 

 Kim alır selamımı? Kimse selamımı almıyor. 

Cevap B’dir. 

 

 

79. II. cümlede : Oyunlar neden değerlidir? sorusuna 

cevap var.  

 V. cümlede : Yapıtlarından neden herkes hoşlanır? 

sorusuna cevap var. 

Cevap C’dir. 

80. III. cümlede, yazar amacını geleneksel olanı 

çağdaş öykü sanatına taşımak olduğunu belirtmiş. 

IV. cümlede ise bu amacının devamı belirtilmiş. 

Amacını gerçekleştirmek için Yaşar Kemal’in izinde 

yürüdüğünü açıklamıştır.  

Cevap D’dir. 

 

 

81. “daha” sözcüğünün karşılaştırma anlamı verdiğini 

unutmayın. III. cümlede, bu sözcükten 

faydalanarak karşılaştırma yapılmıştır.  

Cevap C’dir. 

 

 

82. Klasik denecek kadar sağlam eserler ortaya 

çıkmasının koşulu olarak, bunları söyleyenlerin 

seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzlerin 

ayıklanması verilmiştir. 

Cevap B’dir. 

 

 

83. Söylev’in genç kuşakları yönlendirecek, etkileyici 

bir havası vardır. Bu yargının gerekçesi, zengin bir 

karakterler kitabı da sayılabilecek bir yapısının 

varlığıdır.  

Cevap E’dir. 

 

 

84. Öykücülerin yazdıklarına yönelik eleştiri IV. 

cümlededir. Bu cümlede yetersiz ürünler yazıldığı, 

geçmişten ve yaratıcılıktan yoksun olduğu 

belirtilmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

85. Eleştirmen, ozan olma isteğinin gerçekleşmeme 

nedenini IV. cümlede belirtmiştir. Belli bir yaşa 

geldiğinde iyi şiirin manasını öğreniyor ve kendi 

şiirlerinin düzeyini düşünerek şiir yazmaktan 

vazgeçiyor.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

86. III. cümlede, söz konusu araştırmacının yapıtlarının 

özelliği belirtilmiş. Buna göre, dünle bugünü 

kaynaştırmak, yarının yaratıcılarına ışık tutmak 

temel özellikler olarak verilmiş. 

Cevap C’dir. 

87. Örnek cümlede niceliğin önemli olmadığı; aksine 

niteliğin önemi vurgulanmıştır. Buna göre, boş 

bırakılan yere bu anlamı tamamlayan bir ifade 
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gelmelidir. A, B, C, D seçenekleri hem anlamca 

aynı doğrultudadır hem de boş bırakılan yere 

düşüncenin akışına göre getirilebilir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

88. Neden ondan vazgeçmeyin? Bir erdem olduğu için. 

Hem öneri hem de gerekçesi verilmiştir. A, B, D, E 

seçeneklerinde öneri var, fakat gerekçesi yok.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

89. I. ve II. cümlelerdeki betimlemeler aynı niteliktedir. I. 

cümlede okurun eseri okurken kendini doğanın 

içinde hissettiği anlatılmış. II. cümlede de, yapıtta 

okur doğanın temiz havasını soluyorsa betimleme 

doğayla ilgili demektir. Diğer cümlelerde 

betimlemelerin neye yönelik olduğu ile ilgili bir bilgi 

verilmemiştir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

90. Örnek cümlede yargı gerekçesiyle açıklanmıştır. 

Aynı durum B’de söz konusudur. Erzurum 

dağlarının geçilmezliği kara bağlanmıştır. Yargı 

nedeniyle birlikte verilmiştir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

91. Üslup, yazarın dili nasıl kullandığıyla ilgilidir. Yazar 

nasıl anlatmış? Nasıl bir dil kullanmış? Sorularının 

cevabı üslubu verir. IV. ve V. cümleler, yazarın 

üslubuyla ilgilidir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

92. İşlev : Fonksiyon, rol, vazife anlamına gelmektedir. 

II. ve III. cümlelerde, kitabın, çocukları tanıma ve 

onlarla yakınlık kurmadaki işlevinden söz 

edilmektedir. 

Cevap C’dir. 

93. İlk ve son cümleler, sözü edilen yazarla ilgili olumlu 

yargılardır. Beğeni anlamı taşırlar. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

94. Sorunun cevabı III değildir. Çünkü, burada 

toplumun değişik kesimlerince anlaşılmasını 

sağlayan bir durumdan söz edilmiştir. Bu cümlede 

geçen “bu durum” sözü ilk cümlede geçen “eserin 

açık ve anlaşılır bir anlatıma sahip olmasını” 

karşılıyor. Sonuçta, eser açık ve anlaşılır bir 

anlatıma sahip olduğu için geniş bir okur kesimine 

seslenmeyi başarıyor.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

95. I. cümlede ve V. cümlede tek bir varlıktan söz 

edilmiş, başka varlıklardan söz edilmemiştir. I. 

cümlede “ova”, V. cümlede “yığınlar” konu edilmiş, 

başka bir varlıkla karşılaştırılmamıştır.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

96. Yorum, bir kişinin herhangi bir konuda düşüncesini 

söyleyişine katması demektir. D’de herhangi bir 

yorum söz konusu değildir. Sadece bir resimde 

görülenden bahsedilmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

97. A: Yapıtın yazıldığı döneme göre, sade ve anlaşılır 

bir dili vardır. Bu nedenle söz konusu yapıt çok 

okunmuş ve defalarca basılmıştır. B, C, D 

seçeneklerinin de uygun olduğunu tek tek 

deneyerek görebilirsiniz. E seçeneği, verilen 

cümlenin başına getirilebilecek bir cümle değildir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

98. Parçada bahsedilen kişi için B, C, D, E seçenekleri 

söylenebilir. Ancak, bu kişi için A’daki yargıyı 

söylemek yanlış olur. 

Cevap A’dır. 
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99. II. ve III. cümleler anlamca birbirine en yakın 

olanlardır. Her iki cümlede de zekanın, tek bir 

belirleyicinin etkisiyle ortaya çıkmadığı anlatılmıştır. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

100. I. cümlede, yapılan bir yanlıştan ders alınarak 

doğruya ulaşılabileceği anlatılmış. Aynı anlamı IV. 

cümlede de görüyoruz.  

Cevap B’dir. 

 

 

101. Öyküyü oluşturan bütün öğelerin eşit ölçülerde 

öyküye girmesi, öykünün ağırlık merkezini 

yaymaya çalışarak öğelerden birinin diğerinin 

önüne çıkmasını engellemek ile aynı anlamdadır. 

Bu durumda IV. ve V. cümleler anlamca birbirine 

en yakın olan cümlelerdir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

102. Örnek cümlede anlatılmak istenen; şiirde sözcüğün 

bulunduğu yerde güzel olduğu, şiirin en önemli 

öğesinin sözcük olduğu, şiirde dilin kendine özgü 

bir biçimde kullanıldığı ve şiirin güzelliğini, 

sözcüklerin birbirleriyle uyumundan geldiğidir. 

D’deki ifade, bu anlamlara uzak bir ifadedir. 

Cevap D’dir. 

 

 

103. I. cümlede, bir bilgi verilmiştir. Bu ifade yorum 

içermediği için öznel değildir. Nesnel bir cümledir.  

Cevap A’dır. 

 

 

104. II. cümlede Toroslar, Çukurova’yı kuşatan bir 

duvara benzetilmiştir. III. cümlede ise tepeler ile 

dev bir testere ağzı arasında benzetme yapılmıştır. 

Cevap C’dir. 

 

 

105. Tahmin, bir şey hakkında kesin kanaate varmayıp 

zanna dayanarak fikir yürütmektir. IV. cümlede 

kesinlik yoktur. Bu cümlede belirtilenler tahmin 

niteliği taşımaktadır.  

Cevap D’dir. 

106. III. cümlede, soluk alışımız ve kan basıncımızın 

renklere bağlı olarak değişebildiği ifade edilmiştir. 

IV. cümlede ise bu yargıda belirtilenler 

örneklendirilmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

107. II. cümle, I. cümlenin açıklaması durumundadır. 

Birinci cümledeki ifade, kentin değişkenliğiyle 

ilgilidir. Bu ifadeyi ikinci cümle açıklamaktadır.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

108. IV. cümlede, öykülerin okurlarının dilini geliştireceği 

V. cümlede ise Türk dünyasını tanıtacağı 

vurgulanmıştır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

109. Neden Karagöz bitmedi? Çünkü III, IV ve V. 

cümleler gerekçe olarak verilmiş. Son cümlede de 

yazar düşüncesini geliştirmek için soru soruyor.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

110. Son cümlede verilenler ile yerleştireceğimiz cümle 

arasında anlamca bir ilgi vardır. V. yere, bize 

verilen cümleyi yerleştirdiğimizde düşüncenin 

akışını bozmamış oluruz.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

111. Anne babalar çocuklarını her türlü sorumluluktan 

uzak tutarlarsa ve onların tüm yükümlülüklerini 

alırlarsa nasıl bireyler yetiştirirler? Bu sorunun 

cevabı E seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap E’dir. 
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112. Beş seçenekten hangisi, birçok sanatçının sanat 

dünyasından silinip gitmesinin nedeni olamaz? Her 

geçen gün yeni sanatçıların ortaya çıkması bir 

neden olamaz. 

Cevap B’dir. 

 

 

113. Örnek cümlede, tiyatro eleştirmenin izlediği oyunun 

en çarpıcı ve belirleyici yönlerini belgelediği 

vurgulanmış. C’ deki ifade, bu ifadeye çok yakındır.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

114. Halk şiiri doğal ve içtenlikli bir anlatım üzerine 

temelleniyorsa, halk şairinin sözünü şiire 

dönüştürürken içinden geldiği gibi söylediği 

anlamını çıkarabiliriz.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

115. IV. cümlede “daha” sözcüğü ile bir karşılaştırma 

yapıldığına dikkat ediniz. Aynı tip sorular geçmiş 

yıllarda da gelmişti. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

116. Birinci cümlede, onun romanında hiçbir şeyin net 

olarak ayrılmadığı vurgulanmış. II. cümle bu 

cümlede belirtileni destekleyici niteliktedir.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

117. Son cümlede yer alan “mahkum olmak” olumsuz bir 

ifadedir. Ancak, bu ifade olumlu bir durumu 

anlatmak için kullanılmıştır. Mimaride taş dışında 

bir şey kullanılamadığı için taş işçiliği gelişmiştir.  

Cevap E’dir. 

 

118. IV. cümlede, sanatçının kullandığı renk ve 

tonlardan yaşama yönelik görüşü ortaya çıkarılmış. 

Sanatçının bunlarla gelişmeyi, yaşamın sürekli ve 

geçici olduğunu vurguladığı belirtilmiş. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

119. Neden yaşam öyküsü yazma, birtakım ön 

çalışmalar yapmayı gerektirir? Bu sorunun cevabını 

parçanın son cümlesinde buluyoruz.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

120. Cümlede bahsi geçen kişinin bir eleştirmen 

olduğunu anlıyoruz. Bu eleştirmen, geçmişin 

ürünleri üzerinde durmuyor; günümüzde yazılmış 

eserleri okurlarına tanıtıyor. Eleştirmenin işi 

değerlendirmektir. Bu eleştirmen, yapıtları 

değerlendirirken, geçmişin ürünlerini bugüne 

taşıma yerine, yeni yazılmış olanları ele alıyor. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

121. Bu tip sorularda, anahtar sözcüklere dikkat 

etmeliyiz. Cümlenin vurgusu da elbette önemlidir. 

III. cümlede, bazı şairlerin zaman ilerledikçe 

şiirlerinde, hep aynı fikirlere ve hayallere yer 

verdikleri anlatılmıştır. “Hep aynı düşünceleri ve 

hayalleri” işleyen şairler “kalıplaşırlar.” Kalıplaşan 

şair de elbette özgünlüğünü yitirecektir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

122. “Değil”den önceki bölüme dikkat etmelisiniz. “Değil” 

den önceki bölümde ne anlatılıyor? “Değil” ifadesi 

bu bölümün anlamını nasıl değiştiriyor? İnsan, niçin 

yazardır? “Bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil. 

“Yani, Neyi söylediği önemli değil. Konu önemli 

değil. Peki, önemli olan ne? “Onları belli biçimde 

söylemeyi seçtiği için yazardır.” Demek ki önemli 

olan biçim. Yani üslup. Yani nasıl söylediğiniz. 

Cevap B’dir. 
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123. “Banka hesabı” ifadesi ile benzetme yapılmıştır. 

Nasıl bir benzetme? Banka hesabı, birikimlerle 

büyüyen bir yapıya sahiptir. Bu hesabı sıkıştığınız 

günlerde kullanır, sıkıntınızı giderirsiniz. Yazarın 

çocukluğu, bu anlamda, ne kadar güzel veya 

çocukluk anıları ne kadar yoğunsa; yazarın 

sanatsal yaratıları da o denli yoğun olur. Yani, 

yazarın sanatsal ürünleri, çocuklukta yaşadıklarıyla 

beslenir. 

Cevap A’dır. 

 

 

124. Dilek; dilenen şey, arzu, istek anlamlarına gelir. V. 

cümle, “keşke” ile başlıyor. Aslında bu ifade 

pişmanlık bildirir. Oysa cümlenin tamamını 

okuduğumuzda, parçanın bütünsel anlamına uygun 

olarak, bir dilek - istek olduğunu görüyoruz. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

125. IV. cümlede geçen “karşın” ifadesi sorumuzun 

cevabını bize veriyor. Bu ifadeye kadar olan bölüm 

olumsuz, bu ifadeden sonraki bölüm olumludur. 

Sözü edilen yapıtın hem olumlu hem de olumsuz 

yönleri bir arada, IV. cümlede verilmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

126. Öykülerinde de romanlarında da hiçbir zaman 

kolaya kaçmadı. Neden? Bu soruyu tüm cümlelere 

soralım. Cevap III. cümleden geliyor: Çünkü: 

Sanata duyduğu sorumluluk ve okuruna duyduğu 

saygı kolaya kaçmasını engelliyor. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

127. Parçanın tamamı çok iyi anlaşılmalıdır. Bundan 

sonra, soruda istenileni aramaya çalışmalısınız. 

Şairin şiirleri kapalı bir nitelik taşıyor. Fakat, bu 

nitelik onun yaşantısından kaynaklanıyor. Demek ki, 

şair, şiirlerinde yaşantısını yansıtıyor. 

Cevap B’dir. 

 

128. Geçmiş yıllarda sıkça sorulmuş bir soru. Tarz aynı, 

içerik aynı. Kişisel düşünce içermeyen yargı nesnel 

yargıdır. Nesnel, kişiden kişiye değişmeyen, öznel 

olmayan demektir. C’deki yargı kişisel düşünce 

içermemektedir. Diğer seçeneklerdeki yargıların 

öznel yargılar olduğuna dikkat ediniz. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

129. Alçakgönüllü: “Mütevazı, kibirli olmayan” demektir. 

İlk üç cümlede, kişi, gayet mütevazı ifadeler 

kullanarak şair olmadığını veya sıradan bir şair 

olduğunu söylüyor. Burada şairliğin önemli bir 

makam olduğunu anlatmaya çalışıyor. Son iki 

cümlede ise sadece durum değerlendirmesi 

yapıyor. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

130. Parçada şiir üzerinde durulduğunu görmekteyiz. 

Şiirin malzemesinin sözcükler olduğunu, duygu ve 

düşünceler olmadığı anlatılmaya çalışılmaktadır. 

Parçada boş bırakılan yerlere A seçeneğindeki 

sözler getirilmelidir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

131. Cümle tamamlama sorularında cümlenin ilk 

bölümünün anlaşılması gerekmektedir. Bu 

cümlenin ilk kısmında kişisel düşüncelerin 

olgunlaşması meyvelerin güneş altında 

olgunlaşmasına benzetilmiştir. Bundan dolayı 

cümlenin sonuna, uzun süren zihinsel çabalar 

sonunda oluşur yargısı getirilmelidir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

132. A, B, C ve D seçeneklerinde üslup ve üslubun 

özellikleri üzerinde durulmaya çalışılmış. E 
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seçeneğinde ise esere göre üslup oluşturulması 

üzerinde durulmuştur. 

Cevap E’dir. 

133. Parçada numaralanmış l ve ll numaralı cümlelerde 

Jules Verne’in eserlerinin temelini oluşturan 

unsurun denizcilik, tarih, coğrafya gibi çeşitli bilim 

dalları üzerinde temellendiği üzerinde 

durulduğundan, bu cümleler birbiriyle anlamca 

yakındır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

134. Numaralanmış cümlelerden ll ve lV numaralı 

cümlelerde çocuklara belli şekillerde sorumluluğun 

yüklenmesi gerektiği aksi taktirde çocuklar üzerinde 

ileride olumsuz durumların çıkabileceği üzerinde 

durulmuştur. Aynı yargı farklı biçimlerde 

anlatılmıştır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

135. Parçada konuşmanın işleviyle ilgili lll numaralı 

cümlede, insanı başarılı kılmada önemli bir etken 

olduğu, lV numaralı cümlede, insanın kişiliğini ve 

düşünsel düzeyini yansıtan bir araç olduğu 

belirtilmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

136. Ozan cümlede düşüncenin yoğrulması ve duygu 

haline getirilmesinin şiiri oluşturduğunu belirtmiştir. 

Bu anlamı C seçeneğinde görmekteyiz. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

137. A seçeneğinde ülke topraklarının yok olup gitmesini 

yanlış kullanıma, C seçeneğinde ülkenin çeşitli 

ürünlerin yetiştirilmesinde geri kalınmasını tarıma 

yeterince önem verilmediğine, D seçeneğinde halk 

sağlığının tehlikeye düşmesinin, üretimin bilinçli 

yapılmamasına E seçeneğinde hava ve su kirliliği, 

çevre bilincinin gelişmemiş olmasına bağlanmış, B 

seçeneğinde yargının nedeni yoktur. 

Cevap B’dir. 


