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1. Sait Faik bir yaşantıdır. Öyküsüyle yaşar, yaşantıyı 

anlatır. Anlatırken de çoğu zaman öykü türünün 

kurallarını aşar. Üslubunun düğmelerini 

iliklemez; ........ 

 Bu sözler, düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir? 
 

A) tekdüze ilişkilerden uzak durmayı, değişik 

kişileri anlatmayı ilke edinir. 

B) halkın arasına katılır ve küçük ayrıntıları 

yakalamaya çalışır. 

C) cümleleri, yaşantısının yeline kapılmış gibi 

savruk ve dağınıktır. 

D) dar bir sokakta, bir balıkçı kahvesinde ya da bir 

sandalda karşınıza çıkıverir. 

E) gerilimsiz, sıradan durumlar, öykülerinin odak 

noktasını oluşturur. 

(1990 ÖSS) 

2. Okumak için her zaman vakit bulmuşumdur. İyi ya 

da kötü bir kitabı okurken vaktimin boşa gittiğini 

asla düşünmem. Her türden kitabı okumanın 

gerekli olduğuna inanmışımdır. Bu da benim 

okuma zevkimi oluşturmuş, geliştirmiştir. Nitekim 

sıradan ya da değersiz bir kitabı daha ilk satırından 

anlayabilirim; kolay kolay aldanmam. Bu yönden 

biz okurlar iyi bir seçici olmak istiyorsak birçok iyi 

kitap yanında birçok işe yaramaz, sıkıcı kitap da 

okumak zorundayız. 

 Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Okuma alışkanlığı kazanan kişi, eline geçen her 

türden kitabı okur. 

B) Gerçek okuyucu, neyi, nasıl okuyacağını bilen 

kişidir. 

C) İyi kitabı kötüsünden ayırma yeteneği her 

nitelikteki kitabı okumakla gelişir. 

D) İyi bir okuyucu, zamanını, okuduğu kitabın 

değerine göre ayarlar. 

E) Okuma zevki gelişmiş kişi, her kitapta iyi bir yön 

bulabilir. 

(1990 ÖSS) 

3. Eğer mutluluğu tanımıyorsan o da sana merhaba 

demez; hayatın yollarında bin kez karşılaşsan bile 

ne sen onu tanırsın ne de o sana selam verir. 

Mutluluğu tanıyacaksın. Kim bilir, belki evin 

bahçesinde büyüyen çam ağacıdır mutluluk; belki 

de sokağın köşesinde boy atan akasyadır. 

Bahçede çam yoksa, sokakta akasya salınmıyorsa, 

o zaman da pencereden görünen avuç içi kadar 

denizdir. Pencereden deniz görünmüyorsa, sokağa 

bak. Sokakta oynayan bir çocuk yok mu? Varsa, 

adı mutluluktur. Ya yoksa? O zaman belki de bir 

kedidir soğuk kış gününde camdan bakan. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Mutluluk veren şeyler, kişiden kişiye değişir. 

B) İnsan isterse mutluluğu her şeyde bulabilir. 

C) Doğadaki varlıklar, insanın tasarladıklarına 

uyarsa ona mutluluk verir. 

D) Kimi insan en küçük şeylerle bile mutlu olabilir. 

E) İnsan, kendisini nelerin mutlu edeceğini bilmelidir. 

(1990 ÖSS) 

 

 

4. Her şair toplumun bir üyesidir. Toplumu oluşturan 

öteki insanlarla aynı yazgıyı, aynı yaşamı paylaşır. 

İster istemez onlarla aynı ilişkiler düzeni içinde 

yaşar; onların acılarına, dertlerine ortak olur. Bu, 

benim için de böyledir. Elbette ben de şiirimi 

yaşadığım hayattan çıkarıyorum; bu hayattan 

damıtıyorum. Böyle olunca da şiirlerin birbirini 

izlemesi, bir süreklilik göstermesi kaçınılmaz oluyor. 

 Bu sözleri söyleyen şairin şiirlerindeki süreklilik 

neye bağlıdır? 
 

A) Şiirinin yaşamla olan sıkı ilişkisine 

B) Şiirlerinin konularını özgürce seçmesine 

C) Başkalarının iç dünyasını yansıtmasına 

D) Belirli kalıpların içinde kalmasına  

E) Kendi yaratma gücüne olan inancına 

(1990 ÖSS) 
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5. Hiç kimse kendini yazamaz. Çünkü kendimi 

yazıyorum derken ya iyice yana çekilir, kendini 

anlatıyormuş gibi, özlediği, olmak istediği kişiyi 

anlatır ya da gereğinden fazla yargılar kendini, hak 

ettiğinden fazla sorguya çeker, üstelik suçlu çıkarır. 

Dışarıdan bakan biri, yazarın kendisine karşı 

böylesine acımasız olabileceğini düşünmez ve 

yazdıklarının kesinlikle doğru olduğuna hemen 

inanır. 

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sanatçı, yazılarında kendini anlatmaktan 

kaçınmalıdır. 

B) Bir yazarın, kendini olduğu gibi anlatabilmesi 

olanaksızdır. 

C) Yazar, kendini anlatırken olumlu yanlarına 

ağırlık vermelidir. 

D) Yazar, anlatımıyla okuyucuyu etkilemek ister. 

E) Bir yazarın yapıtlarının okunması, anlatımının 

içtenlikli olmasına bağlıdır. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

6. O sabah koşup dolabı açtığım zaman, dondum 

kaldım. Oyuncak bebeğim yerinde yoktu. Bebeği, 

annemle üstüne oturttuğumuz raf, katı bir yürekti 

sanki. Hemen anneme koştum; yeri süpürüyordu. 

Karşısında hiçbir şey söylemeden duruyordum. 

Durmuş, hep anneme bakıyordum. Annem ise 

durmadan yeri süpürüyordu. Bin yıl süpürdü, yüz 

bin yıl süpürdü o yeri; başını bir türlü kaldırmıyordu. 

Sandım ki bundan böyle annem hep o daracık 

sofayı süpürüp duracak. Başını kaldırmayacak. 

Yüzüme bakmayacak. Bana, yiten bebeğimden hiç 

haber vermeyecek. 

 Bu sözleri söyleyen çocuğun, içinde bulunduğu 

ruhsal durumu en iyi anlatan sözcük çifti 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 A) Telaşlı - sinirli B) Sabırsız - pişman 

 C) Kaygılı - suçlayıcı D) Kızgın - bezgin 

 E) Üzüntülü - umutsuz 

(1990 ÖSS) 

 

7. Bir eleştiri düşünün, oyunun başlama tarihinden 

beş ay, bitim tarihinden de bir ay sonra yazılmış 

olsun. Üstelik bu oyun, sahnelendiği süre içinde 

kapalı gişe oynamış ve her seferinde olduğu gibi 

son oynanışında da dakikalarca alkışlanmış olsun. 

O zaman bu eleştiride art niyet aramamak elde 

değil. Yalnız, unutmamak gerekir ki bu anlayışla 

yazılmış bir eleştiri, yazarından çok şey götürür. Bu 

giden şeylerin en önemlisi de sanırım inandırıcılıktır. 

 Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisine 

karşı çıkmaktadır? 
 

A) Oyun üzerinde, eleştirmenlerin ortak bir yargıya 

ulaşamamasına 

B) Oyunun belirli bir süre içinde eleştirilmemiş 

olmasına 

C) Oyunun, metnine bakılmadan eleştirilmiş olma-

sına 

D) Oyunla ilgili eleştirilerin, oyunu oluşturan öğeleri 

bütünüyle içermemesine 

E) Oyunla ilgili olarak önyargılı eleştiri yapılmış 

olmasına 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

8. Yalnız kendisinden önceki edebiyattan değil, 

çağdaş edebiyattan, çağdaş kültürden de kopuk 

yazarlarımızın çoğu. Okumak neden yalnızca 

okurların işi olsun? Yazarlar da okumak zorunda. 

Tarihten felsefeye, toplumbilimden ruhbilime değin 

çağdaş düşünceyi izlemek zorunda. Yalnızca kendi 

yazdıklarını değil, başkalarının yazdıklarını da... 

Çünkü dünyayı ve insanı kavramak bu yolla 

olanaklıdır ancak. Gözlem yetmiyor artık, gözleneni, 

derinlemesine irdelemek gerekiyor. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarlara 

yöneltilen bir eleştiri değildir? 
 

A) Eski ve yeni edebiyatı yeterince bilmiyorlar. 

B) İnsanı ve insan ilişkilerini konu alan bilimlere 

yeterince ilgi duymuyorlar. 

C) Ele aldıkları konuları ayrıntılı olarak inceleyip 

araştırmıyorlar. 

D) Sahip olunan kültürel birikimi değerlendirmiyorlar. 
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E) Yapıtlarında duygusal konuların dışına 

çıkmıyorlar. 

(1990 ÖSS) 

9. İnsan yaşlandıkça, anılarıyla yaşamaya başlar; 

belleğinin girdilerinde çıktılarında bir takım 
güzellikler arar. Ne var ki anılar, eski bir sandık 
odasında, karanlık dolabın içinde bulunan bir 
lamba gibidir. Tozlarını alın, fitilini düzeltin, şişesini 
silip parlatın, gazyağını yenileyin, sonra bir kibrit 
çakıp yakın; solgun bir ışık verir. O güzelim 
lambanın gizemli ışığı, hiçbir zaman elektriğin 
yerini tutmaz. 

 Bu parçada, anılarla ilgili olarak anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Zihinde kalan ayrıntılarının zamanla yok olması 

B) İçerdiği olayların, yaşandıkları günkü 

güzelliklerini koruyamaması 

C) İnsanı, yaşadığı zaman diliminden 

uzaklaştırması 

D) Zaman içinde fazla değişikliliğe uğramaması 

E) Değerinin ve etki gücünün, kişiden kişiye 

değişmesi 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tiyatro, insanları baskılardan kurtarır, onların 

düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şeyleri 

dile getirir. Açık sözlü bir sanattır tiyatro; hemen 

herkese hitapeder; onun için de bazı dönemlerde 

kendisinden korkulan, çekinilen bir kurum kimliği 

kazanmıştır. Nitekim Gogol’ün, “Yüzünüz çarpıksa 

aynaya kızmayın; o, her şeyi olduğu gibi gösterir.” 

sözü tiyatronun yasaklandığı bir dönemde 

söylenmiştir. Bu söz aynı zamanda onun işlevini de 

açıklar. 

 Bu parçada tiyatroyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) İnsanların içinden geçenleri ortaya  koymasına 

B) Gerçekleri değiştirmeden yansıtmasına 

C) Etkileyici bir sanat dalı olmasına 

D) Eğitici ve öğretici yanının ağır basmasına 

E) Geniş kitlelere seslenebilmesine 

(1990 ÖSS) 

11. Özgür ama ölçülü, içten ama mesafeli, yaşlı ama 

çocuksu bir adamdı. Çevresiyle yaş baş duvarlarını 

yıkarak öyle dostluklar kurardı ki hayatın tadı, onun 

yaşantısında her an duyulurdu. Kişiliği öylesine 

çarpıcıydı ki yaptığı her iş, onun gölgesinde kalırdı. 

Onun ressamlığı, müzeciliği, gazeteciliği sanki 

yaşamının doğal uzantılarıydı. Fıkraları, nükteleri 

dilden dile gezer, bunlara her gün yenilerini katar, 

soluduğu her anı, zekâsının süzgecinden 

geçirmeden edemezdi. 

 Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Başkalarıyla yüz göz olmaktan kaçınmasına 

B) Değişik alanlarda çalışmalarının bulunmasına 

C) Çevresiyle ilgisini her zaman canlı tutmasına 

D) Sevecen bir kişiliğe sahip olmasına 

E) Çevresindekilerin görgülerini arttırmayı 

amaçlamasına 

 (1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sanatçı, her şeyden önce, güç beğenen kişidir. Bu 

bakımdan kendi bulduklarını da kolay kolay 

beğenmez. Çünkü onun seçme, beğenme ölçüsü 

bir takım ilkeleri içerir. Bu ilkelerin tümünü kendisi 

koymuştur. Sözgelimi, bunlardan birine göre bir 

sanat yapıtı ekleye ekleye değil, tersine, kimi 

şeyleri çıkara çıkara oluşturulur. 

 Bu parçada, sanatçıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Kendini, saptadığı ölçütlerle sınırlı tutmasına 

B) Başka sanatçıların yazdıklarından 

etkilenmesine 

C) Anlatımı gereksiz sözcüklerden arındırmasına 

D) Yazarken çok titiz davranmasına 
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E) Kendi özeleştirisini yapmasına 

(1990 ÖSS) 

 
 

13. Yazılarımı bin bir güçlükle yazarım. Yazıp 

bitirdikten sonra da hiçbir ferahlık duymam. Zira, o 

kadar sıkıntıyla, zahmetle meydana getirdiğim yazı, 

benim yazmak istediklerimin soluk bir gölgesi 

gibidir. Onun için çok defa bunları nefretle bir yana 

atarım. Şunu da itiraf edeyim ki, eserlerim, kitap 

halinde ya da parça parça yayımlandığında büyük 

bir pişmanlık duyarım. Ama yazma gücümü ve 

daha iyiye ulaşma umudumu da asla yitirmem. 

 Kendinden böyle söz eden bir yazar 

aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 
 

 A) Kusursuzu arayan B) Zor beğenen 

 C) Karamsar   D) Kararlı 

 E) Açık sözlü 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

14. Kalem elimdeyken asla mutlu değilim. Tam bir 

tedirginlik içindeyim. Çünkü bir şey yaratmak için 

inanılmaz derecede mücadele ediyorum. Bir 

çoğunun sandığının tersine, yazarken büyük 

güçlükler çekiyor, bir sürü karalamalar yapma 

gereğini duyuyorum. 

 Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu parçada 

söylenenlerle anlamca aynı doğrultudadır? 
 

A) Sanatçı, okurlarının beklentilerine ters düşmeyi 

göze alarak, sürekli çalışmalı, sanatını, daha 

doğrusu kendini, her seferinde yeniden kanıtla-

malıdır. 

B) Benim için her kitabım, sonucunu 

kestiremediğim bir tür serüven, bir boşluğa 

atlayıştır; hem de çok yüksekten. 

C) Başladığım yolda ilerleseydim, okurları ve 

eleştirmenleri yönlendirmem kolaylaşırdı; ama 

kendimi tüketirdim. 

D) Yazar, kalemiyle geçinmek için her türlü çabayı 

göstermeli ancak fırsat buldukça da kendi iç ve 

dış gerçeğini dile getirmekten kaçınmamalıdır. 

E) Yazı yazmak, acı çektiren bir hastalık nöbeti 

gibi, insanı yoran, ezen ve tüketen bir didişme, 

sözcüklerle bir savaşmadır. 

(1991 ÖSS) 

 

 

15. Onu bir arkadaşımın aracılığıyla tanıdım. Buna 

tanıdım değil de gördüm demek daha yerinde olur. 

Yanında en çok yarım saat kaldım. Yayımlanması 

için verdiğim şiir dosyasını eline aldı, bir iki 

sayfasına donuk bir yüzle şöyle bir göz 

atarak:"Tamam." dedi. Sonra : "Daha ne 

duruyorsun, hadi gitsene!" der gibi yüzüme alaylı 

alaylı bakınca, çayımı bile bitiremeden odasından 

çıkıp gittim. Doğrusu, en önemsiz görgü kuralına 

bile ters düşen bu davranışı karşısında, gençliğin 

ve deneyimsizliğin de etkisiyle yıkıldım. Kısacası 

bu incecik dev adamı ilk görüşümde hiç sevmedim. 

Ama bir süre sonra, yanıldığımı anladım. Hele şiir 

kitabım basılıp da elinden bir zarf içinde paramı 

alınca onu yanaklarından öpmemek için kendimi 

zor tuttum. 

 Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi 

çıkarılabilir? 
 

A) Bazı kişiler, duygularını açığa vurmaktan 

kaçınırlar. 

B) İlişkilerin resmi olması, insanı daha dikkatli 

davranmaya zorlar. 

C) Saygı duyulan kişilerin davranışları, insanda 

daha derin izler bırakabilir. 

D) Bir kimsenin nasıl bir insan olduğu ilk görüşte 

anlaşılmayabilir. 

E) İnsanın bir davranışı bile, onun iç dünyasını 

yansıtır. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

16. Bize bir gün bile : "Yerdeki kâğıtları toplayın, yere 

çöp atmayın." demedi. Bir gün olsun, yere çöp 
atanı -görmüşse bile- azarlamadı. Yalnız her 
teneffüste, okula yeni girenlerin şaşkın bakışları 
arasında yerdeki çöpleri, kâğıtları toplardı. Bizler de 
o gün bugündür yere minicik bir kâğıt parçasını bile 
atamaz olduk; korkudan değil saygıdandı bu. 

 Bu parçada sözü edilen öğretmenin belirleyici 
özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Öğrencilerle senli benli olmaktan kaçınma 

B) Öğrencilerini sürekli olarak baskı altında tutma 
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C) Başkalarının yapacağı işleri de kendisi 

üstlenme 

D) Öğrencilerinin ilgisini çekmeye çalışma 

E) Öğrencilerine davranışlarıyla örnek olarak 

onları eğitme 

(1991 ÖSS) 

 

17. Bir zamanlar Galata Köprüsünde yürümeyi çok 

severdim. Kendimi lise sıralarındaki halimle 

görürdüm. Ama şimdi ne anı var canlanabilen, ne 

de köprüden geçmenin güzelliği. İşportacılar, 

dilenciler, gürültü patırtıyla balık tutanlar, bomboş 

dolaşan işsiz güçsüzler... Her geçişimde, yorulunca 

oturup soluklandığım Haliç İskelesindeki kanepeyi 

aradı gözlerim. Yoktu; birahaneler vardı yerinde. 

Birahanelerden avaz avaz ilkel bir müzik 

yayılıyordu. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Kentte yaşamanın sağladığı olanaklar 

B) Çirkinliklerden duyulan tedirginlik 

C) Alışkanlıklardan kurtulmak gerektiği 

D) Yalnızlığın verdiği karamsarlık 

E) Yaşamın tekdüzeliğine gösterilen tepki 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. İzleyici, bir oyundaki olayın gerçek olup olmadığını, 

yazarın yaşadığı gerçekleri yansıtıp yansıtmadığını 

merak eder. Kimi yazarlar yaşadıklarına sıkı sıkıya 

bağlı kalır, onu yansıtmaya çalışırlar; ama ben 

bunlardan değilim. Oyunlarımda gerçeklerden 

bütünüyle kopmamakla birlikte... 

 Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
 

A) yaşadığım ve tanık olduğum kimi olayları anla-

tırım. 

B) yaşadıklarımdan uzaklaşmaya çalışırım. 

C) gözlemlerimi, değiştirip zenginleştirerek 

sunarım. 

D) izleyicilerin hayal dünyalarını zenginleştirmeye 

çalışırım. 

E) İzleyenlerin oyunlarımdan masalsı bir tat 

almalarını isterim. 

(1991 ÖSS) 

19. Eğitim ve dil, birbiriyle yakından ilgili iki alan. 

Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir; 

ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden 

eğitici yayınların dili, açık seçik, doğru ve seslendiği 

kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara 

sahip olmayan bir kitap, içindeki bilgiler ne kadar 

yararlı olursa olsun, işlevini yerine getiremez. 

Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de bir bakıma 

yok sayılır. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Bir alanda bilgi sahibi olmakla, bu bilgiyi 

başkalarına kazandırmak ayrı ayrı şeylerdir. 

B) Bir kitabın anlatım biçimini belirleyen temel 

etken, o kitabın konusudur. 

C) Eğitime yönelik kitaplar, ancak okurların 

anlayabileceği bir dille hazırlanırsa amacına 

ulaşır. 

D) Eğitimde kullanılacak kitaplarda verilen bilgiler, 

öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır. 

E) Eğitim amacıyla hazırlanacak kitaplarda, 

anlatımdan çok, anlatılana önem vermek 

gerekir. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

20. Bazen gerçek bir sinemacı olmadığımı düşünürüm. 

Çünkü bu alanda isteyip de gerçekleştiremediğim 

birçok şey var. Bu nedenle, yaptığım filmleri bir kez 

daha görmek istemem. Benim isteyip de 

yapamadıklarımı kendi filmlerinde 

gerçekleştirenlere hayranım. Onların filmlerini 

izlerken çok zevk alır, adeta büyülenirim. Ayrıca bu 

büyük ustaların yapıtları, bana yeni bir filme 

başlamam için istek ve cesaret verir. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu sözleri söyleyen 

sinema yönetmeniyle ilgili bir özellik değildir? 
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A) Kendi alanındaki kişilerin başarısını çekememe 

B) Başkalarının yaptıklarını inceleyip 

değerlendirme 

C) Çalışma isteğini yitirmeme 

D) Özeleştiri yapmaktan kaçınmama 

E) Gerçekleştireceği düşünceleri olma 

(1991 ÖSS) 

21. Yaratıcı ve üretici bir insan için en büyük sıkıntı, 

inanıyorum ki, yaşadığı zamanın gerisinde kalmak 

sorunudur. Bu yüzden kendimle savaşıyorum. 

Zamanın ilerisinde yaşamak mutluluğunu tatmak 

istiyorum. Fakat bırakın zamanın ilerisinde 

yaşamayı, arkasından koşsam bile içinde 

yaşadığım zamana yetişemiyorum. Bu nedenle 

yapmam gerekenleri hep o belirsiz bir gelecek olan 

yarınlara bırakmak zorunda kalıyorum. Bu da 

yaşamımın en büyük sıkıntısıdır. 

 Bu parçanın bütününde yazar neden 

yakınmaktadır? 
 

A) Yaratıcı gücünü kullanıp geliştiremeyişinden 

B) Düşlerini ve tasarılarını içinde bulunduğu 

zamanda gerçekleştiremeyişinden  

C) İstediklerini gerçekleştirmesini sağlayacak 

maddi olanaklara sahip olmayışından 

D) Yaşamın akışına ayak uyduramayacak kadar 

ağır kanlı oluşundan 

E) Çözümleyemeyeceği birtakım gündelik 

sorunların peş peşe gelişinden 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

22. Bizdeki roman eleştirisi, daha çok, romanda dile 

getirilen dünya ile gerçek yaşam arasındaki ilişki 

üzerine temellendirilmiştir. "İçeriği doğru mu?", 

"Yazarı gerçekçi mi?" soruları yönlendirmiştir 

eleştiriyi. Bu dar açıdan yaklaşım, kimi yanlış ya da 

eksik yargıların kemikleşmesine yol açmıştır. 

Metinler tekrar tekrar, farklı yaklaşımlarla 

incelenmemiş, değişik açılardan üstünlükleri ya da 

eksiklikleri araştırılmamıştır. Bu yüzden, varılan 

yargılar hemen hemen hiç değişmeden kalmıştır. 

 Bu parçaya göre romanla ilgili eleştirilerde 

görülen temel eksiklik, aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Eleştirilerin belirli kalıpların dışına çıkmaması 

B) Yapılan değerlendirmelerin kişisel eğilimleri 

yansıtması 

C) Eleştirilerde değişik ölçütler kullanılması 

D) Değerlendirmelerin, yapıttan çok, sanatçının 

kişiliğiyle ilgili olması 

E) Eleştiri yöntemleri konusunda anlaşmazlık 

bulunması 

(1991 ÖSS) 

23. (l) Sözcükler birtakım işaretlerdir. (ll) İnsan bu 

işaretlerle düşünür. (lll) Düşünürken nesnelerin 

yerine işaretleri yani sözcükleri koyar. (lV) Bir 

insanın söz dağarcığının zenginliği, ancak 

başkalarının söz dağarcığıyla karşılaştırıldığında 

ortaya çıkar. (V) Bu, zihnin işlemesini kolaylaştırır 

ve çabuklaştırır. (Vl) Sözcükler ne kadar kullanışlı 

ve açık olursa zihin o kadar iyi işler. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Okur sayısı düşük. Kitaplarının satışından 

kazandığı para, yazarı geçindirmiyor. Yazar 

yazdığıyla geçinemediği için, yan işler tutmak 

zorunda kalıyor. Daha doğrusu yazarlık bir yan iş 

oluyor. Böylece yazarın, yaratıcılık özgürlüğü daha 

baştan kısıtlanıyor. Ayrıca yazar her yazdığını 

istediği zaman, kolayca yayımlatamıyor. 

Yayımlatabilirse ve salt yayımlattığı ile geçinmek 

isterse, o zaman da durmadan yazması, yazdıkları 

üzerinde düşünmeden, yeniden yazması gerekiyor. 

 Bu parçada yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerin 

hangisinden söz edilmemiştir? 
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A) Yazdıklarının, istenilen sayıda okuyucu 

bulamamasından  

B) Sadece yazarlıkla geçinmelerinin zor 

olmasından 

C) Ağır koşullar içinde bulunmanın, yaratma 

güçlerini kamçılamasından 

D) Yazılanları yayımlatmada zorluklarla 

karşılaşmalarından 

E) Başka işler yapma zorunluluğunun, yaratma 

güçlerini sınırlamasından 

(1991 ÖSS) 
 

25. Eski şairleri, yazarları, sanatçıları ölüm günlerinde 

anmak, bir değerbilirliktir. Ama arkalarından ağıt 

yakmayı anlamıyorum. İnsan umutlandırıcı, 

sevindirici, güzel şeyler de söyleyebilmeli. Bunlar 

da niye doğrudan doğruya sanatçıların yazdıkları, 

geride bıraktıkları olmasın? 

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sanatçıları anma toplantıları daha sık 

düzenlenmelidir. 

B) Anma toplantılarında sanatçılar, yaşadıkları 

dönemin koşulları içinde ele alınmalıdır. 

C) Yaşayan sanatçılar için de toplantılar 

düzenlemek gerekir. 

D) Sanatçıları anmanın en doğru yolu, onların ya-

pıtlarından söz etmektir. 

E) Sanatçıları yaşatmak için, onların yalnızca iyi 

yönleri sürekli vurgulanmalıdır. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Yazılarında, özü dikkate alan bir sadelik vardır. 

Gereksiz betimlemelerden kaçınan yoğun bir 

anlatım, ilk bakışta göze çarpar. Anlatımında, üstün 

gözlem yeteneğinin ve matematikselliğin hemen 

farkına varırsınız. Öyle ki cümlelerini oluşturan 

sözcükler ne bir eksik ne de bir fazladır. Bu 

özelliklerine bir de yazdıklarının okuyucuda 

uyandırdığı güven duygusunu ekleyebiliriz. 

 Bu parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 
 

A) Düşüncelerini yalın bir biçimde anlatma 

B) Anlatımda belirli sözcükler kullanma 

C) Söylediklerini gözlemlere dayandırma 

D) Okuyucuya inandırıcı gelen sonuçlara ulaşma 

E) Gereksiz ayrıntılardan kaçınma 

(1991 ÖSS) 

27. İstanbul'da doğdum. Yirmi bir yaşıma kadar, 

Kuzguncuk'un tepesindeki evimizde, babaannem 

ve büyükbabamla birlikte yaşadım. Bu yüzden 

çocukluğumla büyüklüğüm arasında pek bir fark 

yok gibidir. Aile çevremizde çocuktan çok, yaşlı 

akrabalar ve yaşlı komşular bulunduğu için, onların 

arasında yaşlı bir insan gibi yetiştim. 

 Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden 

hangisiyle nitelendirilebilir? 
 

A) Tanıdığı çevrenin dışına çıkmaktan korkan 

B) Çocukluğunu gereği gibi yaşayamamış olan 

C) Yoksul bir aile ortamı içinde yetişen 

D) Yaşıtlarıyla birlikte olmaktan kaçınan 

E) Sürekli olarak kendini eleştiren 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, 

masalla biter. Masal, türler içinde en çok şiire 

yakındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle... Eşine 

rast-lamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, 

sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, 
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yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok 

şiire yakındır. 

 Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisine değinilmemiştir? 
 

A)   Yinelemelere yer verildiğine  

B)   Düş öğesinden yararlanıldığına 

C)   Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna 

D)   Değişik türlerin kaynağı olduğuna 

E)   Duygusal yönünün bulunduğuna 

(1992 ÖSS) 

 

29.  Özellikle genç sanatçılar dile gereken önemi 

vermiyorlar. Unutmamak gerekir ki yazarlar için dil 

her şeydir. Bir yazarın bu gerçeği anlamaması, 

anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şey! 

Yazarların üslupları güzel ya da kötü olabilir; ama 

dili kötü kullanan kişi, yazar olamaz olmamalıdır. 

Çünkü her yazar öncelikle bir dil işçisi, her yapıt da 

bir dil ürünüdür. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir?    
      

A) Yazarlar yaşlandıkça dili daha iyi kullanırlar. 

B) Belli bir dil eğitiminden geçmemiş kişiler, yazar        

olamazlar. 

C) Yazarlığın ilk ve temel koşulu dili doğru 

kullanmaktır. 

D) Kendine özgü bir üslubu bulunmayan kişi yazar 

sayılmaz. 

E) Yazarın bir görevi de anadilini korumak ve 

geliştirmektir. 

(1992 ÖSS) 

 

 

 

 

30.   Büyük kentlerde yaşayan insanlar bir sözcükten 

değişik anlamlar çıkarmayı severler. Oysa yayla 

insanının böyle bir özelliği yoktur. O, sözcükleri 

yalnızca gerçek anlamıyla kullanır. Daha doğrusu, 

dolaylı düşünmeyi, dolaylı anlatmayı bilmez. İyiye 

iyi, kötüye kötü der. Onun dilinde iyilik, kötülük, 

güzellik gibi soyut kavramlar, nesnel bir nitelik taşır. 

Bana öyle geliyor ki doğa, yaylada başka, büyük 

kentlerde başka davranış biçimleri oluşturuyor. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yayla insanının konuşmasında duygular, kent         

insanınınkinde düşünceler ağır basar. 

B) Yayla insanı kentte iletişim güçlüğü çeker. 

C) Kentlerde yaşayanlar, söz dağarcığını 

geliştirmeye önem verirler. 

D) Çevrenin, insanın düşünüşü ve söyleyişi 

üzerinde belirli etkisi vardır. 

E) İnsanın söz dağarcığında doğayla ilgili 

sözcükler önemli bir yer tutar. 

(1992 ÖSS) 
 

31.  (l) Özden yoksun anlatımın ya da anlatımdan 

yoksun   özün, yazınsal ürünlerde bir başına hiçbir 

değer taşımadığını bilir. (ll) Bunun için de romanda 

öz ve biçim dengesini kurarak yer yer senaryo 

tekniğine yönelir. (lll) Konuşma ve konuşturmaların 

her türlüsüne başvurur. (lV) Hatta Tanzimat dönemi 

romanlarında acemilik sayılan, okuyucuya bilgi 

verme amacıyla yazarın araya girmesi yöntemini 

bilinçli bir biçimde kullanır. (V) Bu yöntemi 

romanına ustaca yedirdiği için hem okuru rahatsız 

etmez hem de özden kopmaz. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce, 

hangi cümlede verilmiştir?    
 

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

(1992 ÖSS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Bir sanatçı için, romanı, şiiri ya da öyküsü 

konusunda bilgiler vermek, o yapıtı nasıl yazdığını, 

orada neler söylediğini anlatmaya girişmek, hem 

boş bir çaba hem de okura karşı saygısızlıktır. 

Ayrıca böyle bir tutum yazarın kendine güveninin 

olmadığını da gösterir. Doğrusu şudur: Sanatçı 

yapıtını ortaya koyar, sonra bir yana çekilir. Artık 

yapıt kendi başına kalmıştır; kendi kendini 
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savunmalı,yaratıcısının koruyuculuğuna 

sığınmamalıdır.  

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Başarılı yapıt vermenin temel koşulu, okura 

saygı duymaktır. 

B) Sanatçı, yapıtıyla ilgili değerlendirme 

yapmaktan kaçınmalıdır. 

C) Sanatçının yapıtını açıklaması, onun 

anlaşılmasını kolaylaştırır. 

D) Sanatçının yapıtını savunması olumsuz 

eleştirilere yol açar. 

E) Değişik türlerde yazmaya çalışma, sanatçının 

başarısını güçleştirir. 

(1992 ÖSS) 

33. Yaşlılar, gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ne var 

ki bu, bedensel güç isteyen işler için doğrudur. 

Yaşlılar elbette bu işleri yapamazlar. Ama akıl 

gücüne dayanan işleri daha iyi yaparlar. Bu yönden, 

yaşlandıkça düşünme ve yaratma gücümüzün 

zayıfladığı savı doğru değildir. Homeros’u, Platon’u, 

Zenon’u, Diyojen’i düşünün. Bunlar en ünlü 

yapıtlarını yaşlılık dönemlerinde vermişlerdir. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yaşlılık, insanoğlunun çok çaba harcadığı bir 

dönemdir. 

B) Yaşlıların yaptığı işleri gençler yapmak istemez. 

C) Gençleri, yapacakları işlerde, yaşlılar 

yönlendirmelidir. 

D) Yaşlılık, insanoğlunun yaratıcılığını engellemez. 

E) İnsanda fiziksel gücün zayıflaması, yaratma 

gücünü artırır. 

(1992 ÖSS) 

 

 

34.  .....Tarih sıralarını değiştirir; kimi yılları atlar; geriye 

dönüş tekniğini kullanır. Kimi bölümleri kısa, kimi 

bölümleri de uzun tutarak kurguda bir çeşitlilik 

sağlar. Anlatımını yer yer yazın alanındaki bilgi 

birikimiyle besler. Seneca, Aristo, Cicero, 

Shakespeare gibi pek çok yazardan çeşitli alıntılar 

yapar. 

 Düşüncenin akışına göre bu parçanın ilk 

cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

A)  Sanatçı, hem okurunu bir beklenti içinde tutmak 

hem de anlatımını tekdüzelikten kurtarmak için 

çeşitli yollara başvurur. 

B)  Sanatçı, romanlarının konusunu genellikle 

kendi gözlemlerinden, toplumsal sorunlardan 

çıkardığı  gibi bunları masallardan, 

destanlardan aldığı da olur. 

C)  Gerçek bir sanatçı, yaratma yeteneğini 

kullanarak yaşamı bilgi, duygu ve düşünce 

süzgecinden geçiren kişidir. 

D)  Sanatçı, kahramanların ruhsal durumlarını 

anlatmak için, onların davranışlarını ve 

başkalarıyla olan ilişkilerini gösterme yolunu 

seçiyor. 

E)  Sanatçının seçtiği karakterler öylesine kanlı 

canlı kişilerdir ki benzerlerine gerçek hayatta 

rastlanabilir. 

(1992 ÖSS) 

35.  (l) Mozart’ın bir peri masalından farksız olan “Sihirli 

Flüt”ü, yönetmenin elinde daha da büyülü bir 

hayata kavuşmuş. (ll) Bu operanın başlamasına bir 

ay kala bütün biletler satılmış. (lll) Opera sahnesine 

eski Mısır’ı düşündürten renkte dekorlar 

yerleştirilmiş. (lV) Bu dekorlarda tapınakların, 

piramitlerin görkemiyle fresklerin ayrıntılarındaki 

incelik bir arada. (V) Kostümlerde de Mısır 

renklerinden oluşan soyut bir görüntü egemen. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 

hangisi düşüncenin akışı bozmaktadır? 
 

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

(1992 ÖSS) 
 

36.  Klasik yapıt alışılmış, sıradan kalıpların dışında 

kalır. Eskimezliği, yarına kalırlığı da buradan, her 

zaman yeni oluşundan gelir. Her kuşak, bu tür 

yapıtlarda kendi dönemlerinin havasını bulur. 

Ondan yeni tatlar alır, yeni duygular, yeni 

düşünceler kazanır. 

 Bu parçada klasik yapıtın hangi yönü üzerinde 

durulmaktadır? 
  

A)  İnsanlığın ortak yaratısı olduğu  

B) Değerinin zamanla anlaşılacağı 

C)  Her dönemde değerini koruduğu 

D)  Gün geçtikçe daha çok ilgi göreceği 

E)  Belirli kurallara göre oluşturulduğu 

(1992 ÖSS) 
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37. Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye 

karamsarlığa saplanıp kalmıyorum. Okurlarımı da 

iyimser olmaya yönlendiriyorum. Çünkü 

başarısızlıkların yanı başında başarı olanaklarının 

yattığına inanıyorum. Yapıtlarımda iyimserlik 

gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan 

kaynaklanıyor. Ancak hiçbir zaman geleneksel 

anlamda bir mutlu son yazarı değilim. Ama 

mutluluğa varan sonları bulursam bunları 

yazmaktan da çekinmiyorum. 

     Bu sözleri söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden 

hangisiyle nitelendirilebilir? 
 

A) İçinde bulunduğu koşulları kabullenmiş olan  

B) Konu bulmakta sıkıntı çekmeyen 

C) Yapıtlarında kendi yaşamını işlemekten kaçınan 

D) Romanda yeni bir çığır açtığını savunan 

E) Romanlarıyla, okurlarını umutsuzluğa düşürme-

meye çalışan 

(1992 ÖSS) 

38.  Herkesin kendisine yakın bulduğu ressamlar, 

yazarlar, şairler, besteciler vardır. Zamanla bunlar 

değişir, bunları yerini yenileri alır. Sonra onlar da 

değişir. Sanatta, ölene değin bir yapıta ya da 

sanatçıya bağlı kalmaktan söz edilemez. Hatta 

zaman zaman, yaşamda olduğu gibi sanatta da 

“Ben bu yazarın, bu ressamın nesini sevmişim?” 

diye eski bir aşka dudak bile bükülebilir. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
   

A)  Yaşamla sanat arasında sıkı bir benzerlik 

olduğu 

B)  Sanatta sevgi ve beğeninin sürekli olmayacağı 

C) Bir sanat dalından herkesin aynı tadı 

almayacağı 

D) Sanatın sürekli bir değişim süreci içinde olduğu 

E) Sanatçıları değerlendirmenin çok zor olduğu 

(1992 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

39. Eskiden, şiiri küçük bir okur kesimi için yazdığımı 

düşünür ve bunun doğru bir tutum olduğuna 

inanırdım. Ama zamanla bu düşüncemin yanlış 

olduğunu anladım. Şimdi, iyi bir şairin toplumun 

bütün kesimlerinin anlayıp seveceği şiirler yazması 

gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğitim düzeyi ne 

olursa olsun her insanın, farklı da olsa, şiirden 

alacağı bir tat vardır. Buna içtenlikle inanıyorum. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Geniş halk yığınlarına seslenen şairlerin 

başarılı olabileceği 

B) Şiirin değerinin, kolay anlaşılır bir nitelik 

taşımasına bağlı olduğu 

C) İyi ve güzel bir şiirin, herkesi aynı ölçüde 

etkileyebileceği 

D) Okuyucunun sanat zevkini geliştirmenin 

şairlerin görevleri arasında yer aldığı 

E) Her düzeyde insana seslenebilecek şiirler 

yazmak gerektiği 

(1992 ÖSS) 

40. Yirmi dört yıllık yayımcılık yaşamının hemen 

hemen tümü coşku içinde geçti. Büyük bir istekle 

yapıyordum bu işi. Öğrencilerim bana yardım 

ediyorlardı. Gelip büroda çalışıyorlardı çocuklar. 

Yayımcılığım sanki okul yaşamımın bir uzantısıydı. 

Bir anlamda dersler yayınevinde devam ediyordu. 

Böyle ders havası içinde, imece havası içinde geçti 

yıllar. Yalnız öğrenciler için mi? Yanımda, 

yakınımda bulunan herkes için. 

  Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden 

hangisiyle nitelendirilemez? 
 

A) Çevresindekiler için eğitici olan 

B) İşinde çevresindekilerden saygı ve destek 

gören 

C)  İşini iyi bilen ve deneyimli olan 

D)  Okul yaşamından bunalmış olan 

E)  İşini severek yapan 

(1992 ÖSS) 
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41.  Kimi sanatçılar, sabahlara kadar oturup yazdıklarını, 

düzeltip bir daha yazdıklarını söylediklerinde 

güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Tek bir satırı 

bile yeniden yazmam ben. Çünkü bir cümleyi on 

kez değiştirebilirsiniz ama ilk cümle her zaman en 

iyisi olacaktır. Bunun için de daktiloda hep tek 

aralıklı yazarım, düzeltme yapmaya yer kalmasın 

diye. 

   Bu sözleri söyleyen bir sanatçı aşağıdakilerden 

hangisiyle nitelendirilebilir? 
 

A) Yazılarını oluştururken yazıp bozmanın 

gereksizliğini savunan 

B) Yazılarını bir plan yapmadan oluşturan  

C) Düzeltmenin, yaratıcılığı öldürdüğünü sanan 

D) Sanatçının ancak zaman içinde 

olgunlaşabileceğine inanan  

E) Yazarlıkta aşırı titizliğin yöntemsizlikten 

kaynaklandığını düşünen 

(1992 ÖSS) 

42. (l) Karadeniz Bölgesi’ndeki sıradağlar, Anadolu’ 

nun kıraç düzlükleriyle, alabildiğine nemli 

Karadeniz iklimi arasında, aşılmaz bir duvar 

yükselir. (II) Bu bölge, müziğiyle, el sanatlarıyla, 

mutfağıyla ilginç bir kültüre sahiptir. (III) Dağların 

kuzeye bakan yamaçları çok gür bir bitki örtüsüyle 

kaplıdır. (IV) Bunlarının doruklarını saran sis 

bulutlarının oluşturduğu yoğun nem, bölgenin doğal 

bitki örtüsünü ve tarım ürünlerini sürekli besler. (V) 

Bu dağlar, aynı zamanda, kıyı halkını iç kesimlerde 

yaşayanlardan ayıran bir sınır çizer sanki. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1993 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Sanatçının, sanatla ilgili değişik konulardaki bütün 

yazılarını içeren bu kitabı, oğlu yayıma hazırlamış. 

Onun düşüncelerini deneme havası içinde 

aktarması, değindiği sorunların bugün de önemini 

yitirmemesi kitaptaki yazıların günümüzde de 

okunmasını sağlıyor.  

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü 

edilen kitabın bir özelliğidir? 
 

A) Değişik türden yazılar içermesi 

B) Çok kişi tarafından okunması 

C) Dilinin kolay anlaşılır olması 

D) Anlatımının özgün olması 

E) Konularının güncelliğini koruması 

(1993 ÖSS) 

 

44. Bana hep yaşama sevincimin nereden 

kaynaklandığını sorarlar. Belki çocukluğumdan, 

çevremden, sokağımdan, ama asıl evimizden... 

Sevgi dolu bir evde büyümek güzel bir şey. 

Sevmeyi öğrenince unutamıyor insan; yıllar geçse, 

yaşlansa da kişinin yaşama sevinci hiçbir zaman 

solmuyor. 

 Bu parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Her şeyi ailesiyle paylaşabilen çocuklar ilerde 

mutlu olurlar.     

B) Aile ortamının verdiği mutluluk, mutlulukların en 

güzelidir. 

C) Çocukken sevgiyi tadanların yaşama sevinci 

süreklilik gösterir. 

D) Geniş bir aile içinde büyüyenler yaşamayı daha 

çok severler. 

E) İnsan ancak çevresiyle birlikte mutluluğun 

tadına varabilir. 

(1993 ÖSS) 
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45. Dergilere gönderdiği yazıları: ”Ama siz 

tanınmıyorsunuz diye geri çevrilen bir genç: 

“Öyleyse ben de tanınırım. Ödül mü istiyorsunuz? 

Onu da alırım.” demiş. Merak ediyorum, bu genç, 

yüzyılımızın en önemli romanlarından birinin tam 

on bir yılda ve dört kez yazıldığını biliyor mu acaba? 

Ya da bir Türk romanının ödül almasına karşın, 

daha ikinci baskısı yapılamadan bir kitap 

pazarcısına kiloyla satıldığından haberi var mı? 

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada öne 

sürülen düşüncelerden biridir? 
 

A) Genç yazarların yapıtlarını yayımlamak gerekir 

B) Yazarlar arasında, tanınmış tanınmamış ayırımı 

yapılmamalıdır. 

C) Bir yazarın değeri ilk ürünüyle anlaşılmaz 

D) Dünya edebiyatı sürekli bir değişim içindedir 

E) Bir yapıtın ödül alması, onun değerini 

göstermez. 

(1993 ÖSS) 

 

46. Bir şairin önemi, ne hakkında yazılan yazıların, 

yapılan incelemelerin sayısıyla ne de şiirlerinin 

herkesçe bilinmesiyle ölçülür. Bunlar yanıltıcı 

olabilir. Bence asıl önemli olan, bir başka şairden 

söz edilirken ya da şiir üzerine bir yazı yazılırken 

onun adının hangi sıklıkla kullanıldığıdır. Bu 

durumda, hakkında yazı yazılan şair, onunla 

ölçülüyor, demektir. Şairin önemini, bulunduğu yeri, 

işte bu belirler. 

 Bu parçaya göre bir şairin önemi neye bağlıdır? 
 

A) Başka şairlerin onu örnek  alması 

B) Yazdığı şiirlerin kalıcı olmasına 

C) Şiirlerinin antolojilerde yer almasına 

D) Başka şairleri değerlendirmede ölçüt olmasına 

E) Şiirlerinin herkes tarafından beğenilmesine 

(1993 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

47. Sanatta ustalık, sanıldığı gibi bir sanatçının tek 

başına oluşturduğu bir nitelik değildir. Gerçekte bu, 

yüzyıllar boyunca bu alanda gösterilen çabaların ve 

sürdürülen çalışmaların sonucudur. Bu yönden, bir 

sanatçının kendinden önce verilmiş ürünleri iyice 

özümsemesi gerekir. Bunu yaparsa ilk yapıtlarında 

bile belirli bir çizginin üstüne çıkar. Bu çizgi 

zamanla, kendinden sonrakilere örnek olabilecek 

biçimde gelişir ve özgün bir nitelik kazanır. Öyleyse 

hiçbir sanatçı kendisinden önce ortaya konmuş 

yapıtlara sırt çeviremez. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen, 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sanat alanında belirli bir düzeye gelmek, 

geçmişteki birikimleri değerlendirmeyi gerektirir. 

B) Bir sanat yapıtı birçok sanatçının ortak 

çalışmasıyla ortaya çıkar. 

C) Yeteneksiz bir sanatçı, başarılı yapıtları taklitten 

öteye geçemez. 

D) Sanatçılar, kendilerinden öncekilerin ele aldığı 

sorunlar üzerinde durmalıdır. 

E) Başarılı sanatçılar birbirlerini eleştirmekten 

kaçınırlar. 

(1993 ÖSS) 

48. Yaşamın uzunluğu ya da kısalığı bugüne değin çok 

tartışılmıştır. Neye göre uzun, neye göre kısadır 

yaşam? Örneğin bir kelebeğin yaşamında yirmi yıl, 

düşünülemeyecek ölçüde uzun bir süre sayılır. İki 

insanın dostluğunda bu süre önemli ve anlamlı bir 

nitelik taşır. Oysa aynı süre, insanlığın tarihsel 

gelişimi açısından düşünülürse, sözü edilmeyecek 

kadar kısa bir zaman dilimi sayılmaz mı? 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen, 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) İnsanlık uzun bir geçmişe sahiptir. 

B) Zaman göreceli bir kavramdır. 

C) Kimi canlılar çok kısa ömürlüdür. 

D) İnsan için dostluğun değeri ve önemi büyüktür. 

E) Yaşam, üzerinde çok durulup düşünülen 

kavramlardan biridir. 

(1993 ÖSS) 
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49. Kimi şairlerin bütün şiirlerini aynı zevkle okursunuz. 

Kimilerinin yeni şiirlerini hiç merak etmezsiniz; eski 

şiirleri yeter size. Kimi şairlerin ise yeni şiirlerini 

heyecanla beklersiniz; eski şiirlerini okusanız da 

olur okumasanız da. Ama bir şairin ne eski ne de 

yeni şiiri sizi ilgilendirmiyorsa, işte bu olmadı. 

Bence bu şairi alıcı bir gözle, bir kez daha okusanız 

iyi olur. 

 Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisine 

yer verilmemiştir? 
 

A) Bütün şiirleri güzel olan şairler vardır. 

B) Kimi şairler ilk şiirleriyle tanınmıştır. 

C) Şiirin güzelliği okunduğu zamana bağlıdır. 

D) Kimi şairlerin şiirlerinde gelişme görülür. 

E) Her şairin şiirleri arasında beğenilecek bir şiir 

bulunabilir. 

(1993 ÖSS) 

 

 

50. Benim yaptığım ebrular, geleneksel ebrulardan 

farklıdır. Bir lale yapmak, bir karanfil yapmak 

gelenekselin devamıdır. Geleneksel ebrular, 

kitaplar için yapılır. Bense kuşlar, portreler, ağaçlar, 

peyzajlar yapıyorum. Böylece bu sanata çağdaş ve 

özgün bir hava katıyorum. Benim yaptıklarımı kitap 

kapağına koyamazsınız. İnsanlar alıp tablo diye 

duvara asarlar. Böylece ebrunun kullanım alanı 

genişler. Ben bunun peşindeyim. Ama bir sıkıntım 

var bu konuda: İnsanlar çalışmalarıma sıcak 

bakmıyorlar. Yüzyıllar önce ebru nasıl yapılıyorsa 

bugün de öyle yapılması gerektiğini savunuyorlar. 

 Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden 

hangisiyle nitelendirilemez? 
 

A) Ebru sanatının yaygınlaşmasına çalışan  

B) Ebru sanatına yeni boyutlar kazandıran 

C) Yaptıklarına yeterince ilgi gösterilmediğini 

söyleyen 

D) Yaptığı ebrulara resim değeri kazandıran 

E) Ebru yapmanın güçlüklerinden yakınan 

(1993 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

51. Aydınlık bir kafa yapısına sahip, zeki, yaratıcı bir 

insan. Bir yandan, dünyadaki tiyatro etkinliklerini 

izlerken, bir yandan da tiyatrolarımıza, Türkçenin 

olanaklarını ustaca kullanarak, herkesin 

zorlanmadan anlayabileceği nitelikte yapıtlar 

kazandırıyor. Onun ortaya koyduğu her yeni 

çalışma beni coşkulandırıyor ve bana kıvanç 

veriyor. 

 Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Anlama ve kavrama yeteneğinin güçlü 

olduğuna 

B) Edebiyatın çeşitli dallarında yapıtlar verdiğine  

C) Anlatımının açık ve anlaşılır olduğuna 

D) Tiyatro alanında ürünleri bulunduğuna 

E) Başka ülkelerdeki tiyatro olaylarıyla ilgilendiğine 

(1993 ÖSS) 

 

52. Söz konusu yazımdaki düşüncelerimi paylaşanlar 

olduğu gibi, onlara karşı çıkanlar da oldu. Bunu 

doğal karşıladım. Ancak, bu kişilerden kimileri 

düşüncelerimi bir yana bırakıp kişiliğime saldırdı. 

Kimileri de hiçbir kanıt göstermeden, okumadığımı, 

kendimi yenilemediğimi ileri sürdü. Dahası kırk yıl 

önce yazdığım, bugün için geçerliliğini yitirmiş olan 

bir delikanlılık denemesine sarılarak, bana edebiyat 

ve sanat dersi vermeye kalkanlar bile oldu. Bu 

saldırılar karşısında kendimi savunmak için tek 

satır yazmadım. 

 Bu parçada yazar aşağıdakilerin  hangisinden 

yakınmamaktadır? 
 

A) Düşüncelerine karşı çıkılmasından  

B) Kişiliğinin hedef alınmasından 

C) Söylenenlerin kanıta dayandırılmamasından 

D) İlk ürünlerinin eleştiri konusu yapılmasından 

E) Eleştirilerde ders verilmeye çalışılmasından 

(1993 ÖSS) 
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53. Her bilimsel araştırma öncekilerin bir eksiğini giderir. 

Bu nedenle hiçbir çalışma, belli bir konuda son 

sözü söylemiş sayılmaz. İşte bunun için benim dille 

ilgili bu çalışmama da bitmiş gözüyle bakılamaz. 

Elbette bunun da birçok eksiği var. Bu eksikleri 

gidermek de dilcilerin, bu alanda yetkili kimselerin 

işidir. Çünkü herkes bir dil konuşur; ama hiçbir 

zaman konuştuğu o dilin uzmanı değildir. Uzmanlık, 

bir dili konuşmak anlamına gelmez; o konuda 

eğitim görmüş olmayı gerektirir. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Bilimsel konularda yapılan çalışmalar birbirini 

tamamlar. 

B) Hiçbir araştırma, ele aldığı konuda son sözü 

söylemez.   

C) Bir dili konuşma, o dilde uzmanlaşmanın 

göstergesi değildir. 

D) Bir dilde uzmanlaşmak için bu amaca yönelik 

bir eğitimden geçmek gerekir. 

E) Dil üzerindeki araştırmaların tamamlanması 

başka alanlardakinden daha uzun sürer. 

(1993 ÖSS) 

54. Bazı yazarlar, kitap okumayanlara kızıyor ve onları 

ayıplıyorlar. Ben bu yazarlara katılmıyorum. Nedeni 

de şu: Bir insana, “Neden kitap okumuyorsun?” 

diye kızmak, “Neden piyano çalmıyorsun?” diye 

onu azarlamaya benzer. - - - - 

 Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
 

A) Çünkü kitap okuma alışkanlığı kazanma, piyano 

çalmaktan daha kolay değildir. 

B) Aslında, kitap okumak da piyano çalmak gibi 

özendirici bir ortam gerektirir. 

C) Bunun, onları okumaya yönlendirecek olumlu 

bir yanı yoktur. 

D) Ancak, kitap okuyan herkesin piyano çalması 

gerekmez. 

E) Bu nedenle kitap okumayanlara kızmak yerine 

onları eğitmek gerekir. 

(1993 ÖSS) 

 

 

55. (l) Kimi romancılar iç monolog yöntemini iyi bir 

biçimde kullanmıyorlar. (ll) Kişilerin ruhsal ve 

fiziksel özellikleri arasında bir bütünlük 

kurulmuyor.(lll) Bu yüzden kişilerin içlerinden geçen 

düşünceleri, okuyucu kolayca seçip ayıramıyor.(lV) 

Oysa iç monolog tekniği romancıdan büyük bir 

ustalık ister.(V) Romancının, iç monologla yüz yüze 

konuşmalar arasındaki ayırımı görmesini, 

tanımasını gerektirir. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

anlatımın akışını bozmaktadır? 
 

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

(1994 ÖSS) 

 

 

56. (l) Karikatüristler, karikatürlerinin yalnız gazete ve 

dergi sayfalarında yer almasından yakınıyorlar.   (ll) 

Bu yüzden en iyi karikatürlerinin bile zamanla 

unutulup gittiğini söylüyorlar. (lll) Gazete ve 

dergilerde yer alan karikatürlerin güncel konuları 

içermesi gerektiğini düşünüyorlar. (lV) 

Karikatürlerinin, gazete ve dergi sayfalarından 

evlerin, galerilerin duvarlarına çıkmasını, kitaplarda 

toplanmasını istiyorlar. (V) Ancak bu yolla adlarının 

unutulmayacağına, yaşayacaklarına inanıyorlar. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi 

anlatımını akışını bozmaktadır? 
 

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

(1994 ÖSS) 

57. (l) Sanatın insanoğluyla yaşıt olduğu söylenebilir.(ll) 

İnsanoğlu, geçirdiği evrimlere uygun olarak sanatı 

da değiştirmiş, geliştirmiştir. (lll) İlk sanat örneklerini 

incelediğimizde sanatın ilkel bir nitelik taşıdığını 

görürüz. (lV) İnsanın, yerleşik yaşama geçmesiyle 

birlikte kültür düzeyi de yükselmiştir.(V) Bu da ister 

istemez sanata yeni nitelikler, yeni boyutlar 

kazandırmıştır. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 

hangisi, parçanın ana düşüncesidir? 
 

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

(1994 ÖSS) 
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58. Niye olmasın ki? Duyguların düzyazıyla roman, 

öykü, deneme, mektup biçiminde ya da şiirle 

anlatılması edebiyatın kapsamı içinde yer alıyor. O 

halde, gidilip görülen herhangi bir coğrafi mekânın, 

tüm öğeleriyle yazarda uyandırdığı izlenimlerin ve 

duyguların yazıya dökülmüş biçimi de edebiyatın 

kapsamına girer. 

 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine 

karşılık söylenmiş olabilir? 
 

A) Gezi yazıları da ayrı bir edebiyat türü olabilir mi? 

B) Şiir, duyguların anlatımında öteki türlere oranla 

daha çok mu kullanılır?        

C) Düzyazı türleri arasında duyguları anlatmaya 

yönelik en uygun tür roman ve öykü müdür? 

D) Düşüncelerin anlatımında en uygun yazı türü ya 

da anlatım yolu düzyazı mıdır? 

E) Gezilip görülen yerlerin insan üzerindeki etkisi 

düzyazıyla anlatılabilir mi?  

(1994 ÖSS) 
 

 

59. Şiirlerini bütün yönleriyle tanıdığımız bir şairin daha 

önce hiç okumadığımız bir şiirini elimize 

aldığımızda, kalabalık bir caddede bir arkadaşın 

koluna girmenin, onunla nereye kadar gideceğimizi 

bilmenin rahatlığını duyarız. Burada söz konusu 

olan, onun dünyasına yakınlığımızdır. Başka bir 

söyleyişle onun, sözcükleri yoğurarak, onlara 

değişik anlamlar yükleyerek oluşturduğu şiirsel 

dünyayı tanımış olmamızdır. 

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Şairler şiirlerinde yeni sözcükler kullanmak 

istemezler.  

B) Bir şiiri ilginç kılan, şairin kullandığı imgelerin 

özgünlüğüdür.  

C) Okuyucu, okuduğu her şiirde kendi dünyasını 

bulmak  ister. 

D) Şairlerin yazdığı her yeni şiir, daha önce 

yazdıklarından güzeldir.  

E) Bir şairin şiir özelliklerini çok iyi bilen bir okur, 

onun yeni bir şiirini yadırgamaz. 

(1994 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

60. Şaşılacak bir durum karşısında şaşkınlığımızı, 

“Hayret!” ya da “Hayret doğrusu!” sözleriyle 

belirttiğimiz olur. Oysa son zamanlarda kimi kişiler 

bu ünlemi, “Hayret bir şey!” biçiminde söylüyorlar. 

Bu söyleyişteki anlatım bozukluğu, “Hayret edilecek 

bir şey!” biçiminde düzeltilebilir. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde 

durulmaktadır? 
 

A) Dil yanlışlarının çoğaldığı 

B) Dil yanlışlarını düzeltmenin önemi 

C) “Hayret” sözcüğünün yaygın olarak kullanıldığı 

D) Bir dil yanlışı ve bunun nasıl giderilebileceği 

E) Şaşılacak bir durumu anlatmak için değişik 

sözcükler kullanılabileceği 

(1994 ÖSS) 

 

 

61. Bakıyorsun bir yazarımız elden kayıveren hukuk 

inceliklerini günlük konuşma dilinin sınırları içine 

sokuveriyor. Bir başka yazarımız demir leblebi gibi 

çetin bir sorunu bildik sözcüklerle tatlı tatlı anlatıyor. 

Anadili tutkunu bir bilim adamımız teknik bilimlerin 

özel dikkat gerektiren konuların, ustaca araştırıp 

yoğurarak zevkle okunabilecek bir biçimde işliyor. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Türkçe’yi ustaca kullanan yazarların sevilerek 

okunduğu          

B) Bilim adamlarının da Türkçe’ye özen 

göstermesi gerektiği 

C) Usta bir yazarın, en karmaşık konuları bile 

Türkçe’yle anlatabildiği 

D) Okur düzeyini gözeterek yazanların sayıca 

çoğaldığı 
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E) Yalınlığın önemli bir anlatım niteliği olduğu 

(1994 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

62. Türk edebiyat tarihi akımların değil, bireylerin 

tarihidir. Bu yüzden, şair olarak bir akımın içinde 

yer almak ya da dışında kalmak bence önemli 

değildir. Çünkü kötü bir şairin bir akıma katılarak 

“iyi” leştiğini hiç görmedim. Kuşkusuz bunun tersi 

de geçerli. Şunu da ekleyeyim: İyi bir şairin, bir 

akıma katılmaya hiç ihtiyacı yoktur. 

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Şairin başarısı yalnızca kendi niteliklerine 

bağlıdır. 

B) Türk edebiyat tarihi, bir bütünlük göstermez. 

C) Edebiyatta bir akıma katılmak, şairi olumsuz 

yönde etkiler.  

D) Başarılı şairler bir akım içinde yer almaktan 

kaçınırlar. 

E) Türk edebiyatında akımların birbirlerini etkilediği 

söylenemez. 

(1994 ÖSS) 

63. Mersiye, ister Sultan Süleyman’a, ister Süleyman 

Efendiye söylenmiş olsun, sanat açısından aynıdır. 

Şiirde asıl olan, şairin duyuşu ve bu duyuşunu 

başka türlü söylenmesine imkân vermeyecek 

biçimde sözcüklerle dile getirerek bir şiir iklimi 

yaratmasıdır. 

 Bu parçada vurgulanan düşünceyi en iyi 

yansıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Mersiye herkes için, her şair tarafından 

söylenebilen bir şiir türüdür. 

B) Önemli, önemsiz her olay, her kişi, şiir konusu 

olabilir. 

C) Gerçek şair, şiirine olaylarla birlikte duygularını 

da katabilen kişidir. 

D) Şiirde önemli olan şairin neyi söylediği değil 

nasıl söylediğidir. 

E) Gerçek şair şiire yeni biçimler, yeni sözcükler 

getiren kişidir. 

(1994 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Kemeraltı şimdi olduğu gibi o zamanlar da kentin 

canlı, hareketli merkezlerinden biriydi. Ancak bu 

günkü gibi değildi. Denizin hemen kıyıcığından 

başlardı. Küçük bir meydan... Ortasında süslü, 

narin yapısıyla saat kulesi... Yanı başında 

soyluluğunu çinilerinden alan minik cami... 

Gerisinde hükümet konağı... Ve sağına düşmüş 

Sarıkışla... Şimdi bunların çoğu yok. Saat kulesi ve 

cami, yerinden edilip başka bir yere taşınmış gibi. 

 Bu parçada, Kemeraltı’yla ilgili olarak asıl 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 A) Mimari özellikleri B) Eski görünümü 

 C) Doğal güzellikleri D) Yapılarının bakımsızlığı 

 E) Tarihsel değeri 

(1994 ÖSS) 

65. Yabancı dilde yazılmış romanları özgün biçimleriyle 

okumak istiyordum. Ama yabancı dil bilmiyordum 

ve öğrenmek için de gerekli olanaklardan 

yoksundum. Bu nedenle romanları, sözlüklere baka 

baka okumaya çalıştım. Başlangıçta okuduklarımı 

anlamadım, bir çok yanlış yaptım ama yılmadım. 

Sonunda yabancı dille yazılmış bir romanı 

sözlüksüz okuyabilir duruma geldim. 

 Bu parçada anlatılanlar, aşağıdaki yargılardan 

hangisini desteklemektedir? 
 

A) Bir amaca ulaşmak için, karşılaşılacak 

güçlükleri göze almak ve onları yenmek gerekir. 

B) Bir konuda, kendi yararını düşünen kişiler 

amaçlarına daha kolay ulaşırlar. 
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C) Kendilerine güvenen kişiler, başkalarının 

yaptıkları işi beğenmez, onu kendileri yapmaya 

çalışırlar. 

D) Bazı işleri ancak yetenekli, cesaretli, güçlü 

kuvvetli kişiler başarabilir. 

E) Yaptıkları iş belirli bir zamanla 

sınırlandırılmamış kişiler, daha başarılı olurlar. 

(1994 ÖSS) 

 

66. Ressamlarımızın çoğu, resimden başka bir şey 

düşünmez. Gerçi bunların büyük bir çoğunluğu 

edebiyatçılarla dosttur ama edebiyatın hiçbir dalıyla 

doğrudan ilgilenmezler. Bazıları edebiyat yapıtlarını 

okumazlar bile; onlara göre resmin dışında bir 

sanat yoktur. Bu yüzden bu ressamımızın roman 

yazması şaşırttı beni. Doğrusu kitabın sayfalarını 

karıştırırken isteksizdim ve: “Bir ressam ne yazabilir 

ki?” diye düşündüm. Ama kitabı okumaya 

başlayınca bu düşünce yerini bir sevince, 

heyecana, hayranlığa bıraktı. Yetenekli bir yazarın 

usta işi romanıyla karşı karşıyaydım. 

 Bu parçadan ressamlarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 

A) Resim sanatını öteki sanat dallarından üstün 

görürler.  

B) Sanat değeri taşıyan yapıtlar da yazabilirler. 

C) Genellikle, ilgi alanları kendi sanatlarıyla 

sınırlıdır. 

D) Edebiyatçılarla arkadaşlık edenler vardır. 

E) Duyguların anlatımında, resimden başka yollara 

da başvururlar. 

(1994 ÖSS) 

67. Karagöz oyunu, Osmanlı - Türk toplumunun, 

yüzyıllarca yaşamış sanat dallarından biridir. 

Tanzimattan bu yana, özellikle Cumhuriyet 

döneminde yerini, Batıdan gelen sinema ve 

tiyatroya bırakmıştır. Bu sanat dalı, bugün bize çok 

uzak ve yabancı gelen İslam uygarlığı döneminde, 

halkın dilini, inançlarını, geleneklerini, zanaatlarını, 

siyasal ve toplumsal olaylar karşısındaki düşünsel 

ve ruhsal durumlarını yansıtan zengin bir kaynaktır. 

Geçmişi tanımak ve öğrenmek isteyenler bu 

kaynağı değişik açılardan değerlendirebilirler. 

 Bu parçada, Karagöz’le ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Toplumsal yaşamı yansıtan uzun bir geçmişi 

olduğuna  

B) Günümüzde yerini başka sanat dallarının 

aldığına 

C) Güldürü öğelerinden yararlanarak 

oluşturulduğuna 

D) Farklı yönlerden incelenmeye uygun bir 

kapsamı bulunduğuna 

E) Eski dönemler hakkında bilgi verdiğine 

(1994 ÖSS) 

 

 

 

 

68. Çalışkanlığı, titizliği, üretkenliği ile her zaman takdir 

edilmiştir. Kuşkusuz altmışyedi yaşında yetmiş 

yapıt veren birisi için bu övgüler fazla değildir. Türk-

çeyi seven, onu iyi kullanan, anlaşılır biçimde 

yazan güçlü bir yazar ve iyi bir çevirmendi. 

Edebiyatımıza katkısı olacağını düşündüğü 

kitapları araştırmış, çevirip dilimize kazandırmıştır. 

Pek çok yazarımız hakkında hazırladığı biyografik 

araştırma ve deneme kitapları, edebiyatçılara, 

edebiyata ilgi duyanlara ve öğrencilere ders kitabı 

olacak niteliktedir. 

 Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  
 

A) İşinde çok dikkatli ve özenli olduğuna 

B) Çok sayıda eser verdiğine 

C) Dili başarılı bir biçimde kullandığına 

D) Eserlerinin çoğunu, gençliğinde oluşturduğuna 

E) Öğretici nitelikte eserler hazırladığına 

(1994 ÖSS) 

69. Bilgi aktarmacılığına alışmış olan öğrenciler, 

okudukları bir şiir, bir öykü üzerine kendi 

düşünceleri sorulduğunda şaşkına dönüyorlar. 

Düşünmeyi bilmediklerinden daha önce ortaya 

konmuş olan hazır düşünce kalıplarını 

benimsiyorlar. Bunları ezberliyor, kendi 

düşünceleriymiş gibi ortaya koyuyorlar. 

 Bu parçada sözü edilen öğrencilerle ilgili olarak 

vurgulanmak istenen nedir? 
 

A) Düşünmeden çok, eğlenceye önem verdikleri 

B) Başkalarının düşüncelerini önemsemedikleri 

C) Sorunlarını çözerken hileli yollara başvurdukları 

D) Sanat değeri bulunan yapıtlardan 

hoşlanmadıkları 
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E) Hazır bilgilerle yetindikleri 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

70. (I) Anılar yaşandıktan sonra yazılır.(ll) Günlüklerse 

yaşanırken oluşturulur.(III) Kimi günlükler içedönük 

bir nitelik taşır.(IV) Anılarla günlükler arasındaki en 

önemli ayrım budur.(V) Bu bakımdan günlükler 

anılara göre daha inandırıcıdır. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

71. (I) F. Kafka’nın, çok ilgi çekeceği sanılan yeni 

bulunmuş mektupları,İsveç’te kitap olarak 

yayımlandı. (II) Bu yayınevi geçen yıl çeşitli 

yazarların yapıtlarından oluşan bir kitap dizisi 

yayımlanmıştı. (III) Mektuplar Kafka’yı sevenleri de 

edebiyat tarihçilerini de yakından ilgilendiriyor. (IV) 

Bunlarda Kafka üzerinde yapılmış kimi eski 

araştırmaları aydınlatan bilgiler yer alıyor. (V) 

Ayrıca, yazarın yaşamının son aylarıyla ilgili önemli 

noktalar ortaya konuyor. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1995 ÖSS) 

72. Ömründe ilk kez böyle bir yörük çadırı görüyordu. 

Çadırın arka tarafında yan yana asılmış nakışlı 

kilimler vardı. Nakışlarda baş döndürücü bir hızla 

renkler uçuşuyordu. Işıklar, renkler birbirine 

karışmış oynaşıyorlardı. Gözü bir kilime takıldı. 

Kilimin üstünde küçük küçük muhabbet kuşu 

nakışları vardı. Gaga gagaya vermiş, yeşil, mavi, 

kırmızı, mor kuşlar uçuşuyordu. Çadırın orta 

direğine de som sedeften, uçan, tüyleri yıldır yıldır 

eden geyikler oyulmuştu. 

 Bu parçada yörük çadırıyla ilgili olarak 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) İç düzenlemesinin sürekli olarak değiştiği 

B) Direkteki oymaların ve kilimlerdeki nakışların 

motif ve  renk bakımından zengin olduğu 

C) Yerdeki kilimlerin ötekilerden farklı özellikler 

taşıdığı 

D) Kilimlerde muhabbetkuşu motiflerinin daha çok 

kullanıldığı 

E) Direğe, doğaüstü varlık motiflerinin ustaca 

çizildiği 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Bir şiiri oluştururken bir sözcük ya da imge 

üzerinde çok dururdu. Aklına takılan noktaları ise 

güvendiği  kişilere sorar, onlara danışırdı. Önerileri 

küçücük kâğıt parçalarına not eder, sonra bunları 

kendince değerlendirir, ölçüp tartardı. Genellikle de 

pek uymazdı bunlara. Yine de onların kendisi için 

karanlıkta bir tür mum ışığı olduğunu söylerdi. 

 Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak 

aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?  
 

A) Kendine güveni yoktur. 

B) Üretken bir şair değildir. 

C) Eleştirilmekten hoşlanmaz. 

D) Çalışmalarında titizdir. 

E) Usta şairlerin etkisi altındadır. 

(1995 ÖSS) 

74. İlk şiirim bir dergide yayımlandığında lisedeki 

felsefe öğretmenim beni karşısına almış, bir 

arkadaş gibi, şiirlerimi eleştirmişti. Şiirin yalnız 

gençlik duygularıyla beslenemeyeceğini, onu 

güçlendirecek bir kültürel birikimin ve dünya 

görüşünün gerekli olduğunu söylemişti. Ne demek 

istediğini tam olarak anlayamasam da şiirin, 

sevgilinin gözleri ve kaşları için yazılsa bile kültürle, 

yaşamın tutkularıyla beslenmesi gerektiğini 

belirtmek istediğini sezmiştim. 

 Bu parçada şiir yazma konusunda 

aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 
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A) Konuların çok çeşitli ve değişik olaylarla ilgili 

olabileceği  

B) Duyguların yanı sıra bilgi ve yaşam deneyimi de 

gerektirdiği 

C) Başarıya ulaşmada duyguların önem taşımadığı 

D) Başarının yaşla sıkı bir ilişkisi olduğu 

E) Öncelikle, deneyimli kişilerin önerilerine 

uyulması gerektiği 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Bildiği ortamı, tanıdığı insanları anlattı. Bu, nice 

yazar için de geçerlidir ama onun için değişmez bir 

yasadır. O, gerçek yaşamdaki kişileri roman 

kahramanlarına dönüştürürken yalnızca romanın 

gerektirdiği değişiklikleri yapar. Fazla değiştirmenin 

onların hayattaki gerçekliklerini bozacağını düşünür. 

Yapılacak her eklemenin bir yapıştırmadan öteye 

gitmeyeceğine inanır. 

 Bu parçada, sözü edilen sanatçının 

romanlarıyla ilgili olarak anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Konu bakımından birbirine çok benzedikleri 

B) Kişilerin, değişik ruh halleriyle verildiği 

C) Kişilerin, yaşamda olduğu gibi yansıtıldığı 

D) Olayların hep aynı çevrede geçtiği 

E) Değişik anlatım tekniklerinden yararlanıldığı 

(1995 ÖSS) 

76. Şiirlerinde Divan edebiyatının abartısı yanında, 

Halk edebiyatının yalınlığı var. Bu yalınlık, daha 

sonraki kitaplarında yer alan şiirlerinde de 

görülmektedir. Ona göre Divan edebiyatının ana 

teması aşk olduğu için, yazdığı aşk şiirleriyle 

kendisini bu şiirin yakınında görmektedir. Yoksa dil 

ve ölçü bakımından, uyak yönünden böyle bir 

yakınlığı söz konusu değildir. 

 Bu parçadan sözü edilen sanatçının şiirleriyle 

ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi 

çıkarılabilir? 
 

A) Söyleyişindeki abartı ve konusu yönünden 

divan şiirine benzemektedir. 

B) Ölçü ve uyak bakımından özgündür. 

C) Bütünüyle Divan şiirinin ustalığına erişememiştir. 

D) Dili, zamanla daha kolay anlaşılır bir hale 

gelmiştir. 

E) Halk edebiyatının etkisi giderek daha 

belirginleşmiştir. 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

77. Atatürk, yaşamının her döneminde olduğu gibi, 

Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliğini kurarken de 

bin bir zorlukla karşılaştı. Bu zorlukların hiçbiri onu 

yıldırmadı. Su yoktu, su getirtti. Toprağın türüne 

göre değişik fidanlar yetiştirmeyi denedi; kimi 

fidanlar kurudu, bunların yerine yenilerini diktirdi. 

Çevreye yeni bir görünüm kazandırttı. Bu irade 

karşısında doğa lütfunu esirgemedi. Toprak ana 

canlandı, bozkır ortasında bir cennet doğdu. 

 Bu parçada anlatılmak istenene en uygun 

atasözü, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Azmin elinden bir şey kurtulmaz. 

B) Rüzgâr eken fırtına biçer. 

C) Dikensiz gül olmaz. 

D) Akıl akıldan üstündür. 

E) Cefayı çekmeyen sefanın kıymetini bilmez. 

(1995 ÖSS) 
 

78. Elimdeki kitabın kapağında, bütün öğrencilerinin 

sevgiyle bağlandıkları, tatlı-sert kişiliği adeta 

fotoğraftan dışarı taşan sevgili hocamız masasına 

oturmuş. Mürekkepli kalemi eline almış, belli ki 

eserlerinden birini özenle temize çekiyor. Her 

zamanki gibi şık, gömleği tiril tiril. Elbisesinin 

kumaşında mutlaka bordo rengi bulunmalı. 

Gülmeye her an hazır yüzü ile ne kadar canlı; sanki 

fotoğraftan dışarı çıkıverecek, ya hemen bir şeye 

kızacak, alınacak ya da hoşnut kaldığı günlerde 

yaptığı gibi sarılıp öpecek sizi. 

 Bu parçadan, sözü edilen kişiyle ilgili olarak 

aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 
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A) Kılık kıyafetini önemser. 

B) Duygularını dışa vurmaktan kaçınır. 

C) Çevresindekilerce çok sevilir. 

D) Karşısındakinin davranışlarından hemen 

etkilenir. 

E) Çalışmalarında titizlik gösterir. 

(1995 ÖSS) 
 

 

 

79. Şehir içi otobüs yolcularına dikkatlice bakınca neler 

görürüz? Yolculardan kimileri konuşma gereksinimi 

duyarlar. Yanlarında oturan yabancıya, öteki 

yolcuları rahatsız edecek biçimde aile içi 

sorunlarını anlatmaktan çekinmezler. Kimileri 

yorgunluktan bitkin, bir an önce gideceğe yere 

varma ya da kalkacak birinin yerine oturabilme 

telaşındadır. Oturduğu yerde uyuyan yolcular da 

vardır. Ütüsüz, yıpranmış giysililer; boyasız, 

çamurlu ayakkabılılar da az değildir. Eğer öğrencisi 

bol bir otobüse bindiyseniz, o zaman gülen yüzler 

görebilir, içinizin aydınlandığını fark edebilirsiniz. 

 Bu parçada, sözü edilen otobüs yolcularıyla 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Giyim kuşama önem vermeyenlerin de 

bulunduğuna 

B) Kimilerinin görgü kurallarına uymadıklarına  

C) Sıkıntılarını yansıtan bir tutum içinde 

olduklarına 

D) Çevrelerindeki insanları küçümsediklerine 

E) Gençlerin öteki yolcular üzerindeki etkisine 

(1995 ÖSS) 

80. Tarih açısından çok değerli olan bu ören yerinde 

isteyen turist, istediği duvarın üstüne çıkıp istediği 

yerde dolaşabiliyor. Bırakın yasaların gerektirdiği 

sorumluluğu, tarihe, kültür mirasına karşı 

duyulması gerekli sorumluluk bile bu davranışı 

bağışlatmaz. Mozaiklerin, duvarların yıpranması 

akıl almayacak boyutlarda. Alınacak basit 

önlemlerle bu yıpranma en aza indirilebilir. Yıllardır 

önlem alınmamış olması gerçekte tarihin yok 

edilmesidir. 

 Bu parçada, söz konusu ören yeriyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-

tir? 

 

A) Turistlerin doğru olmayan davranışlarına 

B) İlgili kuruluşların görevlerini gereğince 

yapmadıklarına 

C) Gereği gibi korunmadığına 

D) Tarihle ilgili kalıntıların yok oluşuna 

E) Değerini belirtmek için neler yapılacağına 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Bugüne kadar huzurlu bir yaşamım oldu. Bu 

yaşlara kadar geldim. Artık vaktim çok az. Bütün 

zamanımı okumaya,  yazmaya ayırıyorum. Çeviri 

yapmadan ya da ciddi bir eser okumadan yatarsam 

vicdanım rahatsız oluyor. Beni özellikle çeviri 

yaşatıyor diyebilirim. Hiç olmazsa geride beni 

hatırlatacak birkaç kitap bırakmak istiyorum. Bu da 

beni sürekli çeviri yapmaya zorluyor. 

 Bu sözleri söyleyen kişi, kendisiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? 
 

A) İyi bir yaşam geçirdiğine 

B) Çeviri yapmayı çok sevdiğine 

C) Ölümünden sonra hatırlanmak istediğine 

D) İlgi alanının çeşitliliğine 

E) Çevirilerin, unutulmamasını sağlayacağına 

(1995 ÖSS) 

82. Bir kadın ozanın, kızına yazdığı şiir biçimindeki 

güncelerden oluşuyor bu yapıt. Yapıtın dokusuna, 

ozan olmanın kadın olmakla kesiştiği yerde, 

dünyada ve ülkede yaşananlar ustaca sindirilmiş. 

Bu yönden bu şiir biçimindeki günceler, tek başına, 

bir ozanın gençlere seslenişi, bir annenin kızına 

çığlığı olmadığı gibi bir aydının sağduyusu, yüreği 

ve aklı da değildir. Bunların tümünü içeriyor bu 

satırlar. Hem de son derece soğukkanlı, 

gülümseyen bir tavırla. Bunun doğal sonucu olarak 

da etkileyici, bir solukta okunacak bir tat kazanmış 

bu yapıt. 
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 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü 

edilen kadın ozanın özelliği değildir? 
 

A) Bir aydın olarak yaşadığı günlerin sorunlarını 

değerlendirme 

B) Annelikle ozanlığı şiirlerinde birleştirebilme 

C) Şiirlerini duygusallıktan uzak, iyimser bir 

havayla biçimlendirme. 

D) Gençlere ilgi duyacakları mesajlar iletme 

E) Şiirlerini oluştururken geleneksel kalıplara bağlı 

kalma 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

83. Yapıtlarında daha çok kişisel duygularını 

şiirleştirmiş, toplumsal konulara dolaylı olarak yer 

vermişti. Bunlarda, kişinin sıkıntılarını, korkularını, 

ayrılıklarını, yalnızlıklarını, sevgi ve beklentilerini 

işlemişti. Bu şiirlerde arı bir dil kullanmış ve onların 

özüne uygun bir söyleyiş oluşturmuştu. Sözcük 

oyunlarından kaçınmış,şiirimize yepyeni bir ses 

getirmişti. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü 

edilen şairle ilgili bir özellik değildir? 
 

A) Her konuda şiir yazma 

B) İçerikle uyumlu bir söyleyişe başvurma 

C) Yalın bir anlatıma yer verme 

D) Kendine özgü bir anlatımı olma 

E) Anlaşılır bir dil kullanma 

(1995 ÖSS) 
 

84. Bir yazarın günlük tutmasının çeşitli yararları vardır. 

Çünkü günlük, bir tür olarak edebiyatın bir parçası 

olduğu kadar, yazarın kendi yapıtlarını düşünürken, 

yazarken aldığı notlardır da. 

 Eleştirmenler, günlüğüne bakarak, bir yazarın 

kişiliğini ya da yazarlık niteliğini anlayabilirler. Bir 

yazarın sanat anlayışını, sanatçı tutumunu 

çözümlemekte yararlı ipuçları verir günlükler. 

 Bu parçada günlükle ilgili olarak asıl anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yapıt yazılmadan önce alınan notlardan 

oluştuğu 

B) Yazarların anlaşılması ve değerlendirilmesi 

açısından önem taşıdığı 

C) Yazarların eğilimlerini, özlemlerini yansıtması 

gerektiği 

D) Alanı ne olursa olsun, her sanatçının tutmasının 

zorunlu olduğu 

E) Yapıtların oluşturulmasına kaynaklık ettiği 

(1996 ÖSS) 

 

 
 

 

 

 

85. Konuşurken düşüncenizi iyi anlatamadığınızı 

varsayalım. Geri alamazsınız onu. Dinleyene 

gitmiştir bir kez. Yeni cümleniz, ister istemez 

öncekinin yetersizliğini kapatma kaygısı 

taşıyacaktır. Öte yandan siz ne kadar açıklamaya 

çalışırsanız çalışın dinleyiciler, kendilerine uygun 

düşen, kendi özlemlerini karşılayan yorumu 

benimseyecek, öyle algılayacaklardır. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Dinleyicilerin, söylenenleri, istedikleri doğrultuda 

anladıkları 

B) Dinleyicilerin, konuşmayı, eleştirel bir 

değerlendirmeden geçirdiği 

C) Söylenen bir düşünceyi değiştirmenin 

gereksizliği 

D) Dinleyicilerin düzeyini göz önünde bulundurarak 

konuşmak gerektiği 

E) Düşünceleri açıklamada, konuşma yerine 

yazmayı seçmenin doğru olduğu 

(1996 ÖSS) 

86. Yıllardır kentlerde yaşıyorum, Kentlerde 

öğretmenlik yaptım; gençlerle yakın ilişkilerim oldu. 

Bunlar bir ölçüde yazdıklarıma yansıyor. Son 

öykülerimde ise kentten çok, gençlerle ilgili konuları 

ele aldım. Aslında ben, köy kent ayrımı 

yapmıyorum. Çünkü bir yazar, hakkında bilgi sahibi 

olduğu, daha doğrusu etkilendiği her çevreyi 

yazmalıdır.  
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 Bu parçanın bütününde yazarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 
  

A) Kent yaşamını ne zamandan beri tanıdığı 

B) Gençlik sorunlarına ilgi duyduğu 

C) Gençlerle iç içe yaşamanın gerekliliğine 

inandığı 

D) Konularını hangi kaynaktan seçtiği 

E) Öğretmenlikle yazarlığı birlikte yürüttüğü 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Tarihin belli bir dönemini yansıtmak isteyen 

romancı, bu konuda kendini özgür sayabilir. Ancak, 

amacı kendini ustaca gizleyen bir gülmece romanı 

yazmak değilse, yorum gerektirmeyecek ölçüde 

kesin verilerden yararlanmalıdır. Bu verileri 

çarpıtmaktan, örneğin kronolojiyi tersine 

çevirmekten özenle kaçınmak zorundadır. Bilerek 

ya da bilmeyerek bu zorunluluğa yan çizmek, bir 

bakıma bindiği dalı kesmekten başka bir şey 

değildir.  

 Bu parçaya göre romanda aşağıdakilerden 

hangisi "bindiği dalı kesmek" anlamına 

gelmektedir? 
 

A) Gülmece öğesini ön plana çıkarmak 

B) Yorum gerektirmeyecek tarihi olaylara yer 

vermek 

C) Herkesin bildiği kimi gerçekleri değiştirerek 

aktarmak 

D) Yorumunda herkesin birleştiği tarihi olayları 

değişik açıdan ele almak 

E) Tarihi olayları yorumlamaktan kaçınmak 

(1996 ÖSS) 

88. Kitaplarımın hemen her yeni basımında 

değişiklikler yaparım. Kimi öykülerimi atarım 

kitaplarımdan. Kimilerinin bazı yerlerini değiştirir, 

kimilerini de yeniden yazarım. Bu işler de ister 

istemez çok zamanımı alıyor. Düzeltmeye zaman 

bulamadığım için on, on beş yıldır yeni basımlarını 

yapamadığım kitaplarım var. Son yıllarda az sayıda 

kitap yayımlamamın bir nedeni de budur. 

 Bu parçada, sözü edilen sanatçı ve kitaplarıyla 

ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin 

cevabı yoktur? 
 

A) Yeni baskıları olmayan kitaplarınız, 

düzeltilemeyecek durumda olanlar mı? 

B) Kitaplarınızın her baskısının bir önceki 

baskısından farklı olduğu doğru mu? 

C) Kitaplarınızdan tümüyle çıkarttığınız bölümler, 

öyküler oluyor mu? 

D) Yeniden ele alamadığınız için yeni baskıları 

yapılamayan kitaplarınız var mı? 

E) Kitaplarınızda yaptığınız değişiklikleri kısa 

sürede tamamlayabiliyor musunuz? 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

89. Ben dünyanın neresinde bulunuyorsam oraya, 

oranın insanına, coğrafyasına, tarihine, doğasına 

bakmadan, orayı yazmadan yapamam. Bana göre 

dünya, kısacası her şey yazılmak için vardır. Kimi 

zaman yalnız doğadır, tarihtir gördüğüm, kimi 

zamansa salt insan yaklaşımı... Dünyayı böyle 

algılarken kendimi zorlamam, ilgi alanım beni 

nereye sürüklerse o yöne giderim. 

 Bu sözleriyle sanatçı hangi özelliğini 

vurgulamak istemiştir? 
 

 A) Tarihe ve coğrafyaya özel bir önem verme 

 B) İlginç konular bulmaya çalışma 

 C) İnsanların yaşamına ilgi duyma 

 D) Genellikle doğadan kopmama 

 E) Yaşadığı ortamı yazıya dönüştürme 

(1996 ÖSS) 

 

90. Ormana, ovada otlayan ata, üveyliğin uçuşuna 

bakıyorum. Sessizliği dinliyorum. Bunların bir dil 

olduğunu söylüyorum kendi kendime... 

 Anlayamadığımız, daha doğrusu anlamak için 

yeterince zaman ayıramadığımız bir dil... Çoğu kez 
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bu dili kullanmıyoruz; doğaya dışarıdan bakıyor, 

onu bilim yoluyla yeniden bulmaya çabalıyoruz. 

 Oysa bu kopukluk ancak şiirle, doğayı içten tanıtan, 

ondaki güzellikleri sezmemizi, görmemizi sağlayan 

şiirlerle giderilebilir. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Günlük yaşamın insanı doğadan uzaklaştırdığı 

B) Doğadaki varlıklarla mutlu olunabileceği 

C) Doğadaki her varlıktan bir şeyler 

öğrenilebileceği 

D) İnsanın, doğadan uzaklaşmasının sanat 

aracılığıyla anlaşılabileceği 

E) Doğanın bilim yoluyla anlaşılabileceği 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

91. Geçen yetmiş yılda ne yaptım? Yetmiş sekiz kitap 

yazdım. Şimdi size bir itirafta bulunayım. Her biri 

beş on baskı yapmış olan bunca kitap bana, sanki 

yazacağım kitabın taslağı gibi gelmiştir. Yetmiş 

sekiz kitapta, hep ileride, şimdiden kestiremediğim 

bir zamanda, yazacağım o kitabın taslağını yaptım. 

Kim bilir, belki de hep taslak yapacağım. Yaşamım 

belki de bu taslaklar arasında, istediğim kitabı 

yazamadan geçip gidecek. 

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 
  

A) Her yapıtın kendine özgü bir taslağının 

bulunduğu 

B) Yapıtlar için taslak hazırlamanın zaman yitimine 

yol açtığı 

C) Sanatçının, daha yetkin ürünler ortaya koyma 

çabası içinde olduğu 

D) Bir yapıtın güzelliğinin ve kalıcılığının, onun 

işlenişine bağlı olduğu 

E) Yazma ve yaratma gücünü, ortaya konan 

yapıtların sayısının belirlediği 

(1996 ÖSS) 

92. Şiirimizde Birinci Yeni akımı da İkinci Yeni akımı da 

kalıcı olamazdı. Nitekim olamadı da. Bir kere Birinci 

Yeni bize uzaktı. İkinci Yeni ise bir modaydı; konup 

göçtü. Göçmek zorundaydı, çünkü bizimle hiçbir 

bağı yoktu. Edebiyatımızın bir uzantısı, aşaması 

değildi. Fransız şiirine özenip Fransız şairlerini taklit 

ederek köksüz bir şiir çıkardılar ortaya. Her iki 

akımın günümüzde ayakta kalan temsilcileri ise 

şiirlerini geliştirip başka şiire yöneldikleri için 

unutulmadılar. 

 Bu parçada, sözü edilen akımlara bağlı 

sanatçılar niçin eleştirilmektedir? 
 

A) Kendilerinden sonra gelenlere öncülük 

etmedikleri için 

B) Yapıtlarında, edebiyatımızın temel kurallarına 

uymadıkları için 

C) Unutulmama amacıyla başka tür şiirlere 

yöneldikleri için 

D) Şiirlerini günün akımlarına uygun bir çizgide 

oluşturdukları için 

E) Yabancı şairleri örnek aldıkları ve kendi 

edebiyatımızdan koptukları için 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

93. Ne mahallenin ne de komşuların dedikoduları 

kapımızdan içeri girerdi. Babamın da dışarıdan 

içeriye, aileyi ilgilendirmeyen bir olay getirdiğini hiç 

hatırlamıyorum. Oldukça durgun bir yaşamımız 

vardı. Ancak, akrabalarımızdan birinin bize yatılı 

konuk gelmesi ya da büyük ağabeyimin yatılı 

okuldan eve dönmesi, evimizdeki durgunluğu kıran 

bir bayram havası estirirdi. Böyle günlerde yatma 

saati gecikir, gece yarısına kadar oturulurdu. 

 Bu parçada yazar, ailesiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? 
 

A) Başkalarının yaşamlarından ve ilişkilerinden 

evde söz edilmediğine 

B) Sorunları ortaklaşa çözmeye çalıştıklarına 

C) Evlerine, yakınlarının bir kaç günlüğüne 

gelmesinden mutlu olduklarına 

D) Sessiz sedasız bir yaşam sürdüklerine 

E) Kimi geceler, geç saatlere kadar yatmadıklarına 

(1996 ÖSS) 

94. Gerçek bir eleştirmen, herhangi bir etki altında 

kalmadan eleştirisini yazar. Hiçbir zaman art niyetle 

davranmaz. Bugün övdüğünü yarın yermeye 

kalkmaz. Eleştirdiği sanatçının kişiliğini hedef 

almaktan özellikle kaçınır ve onun sanatını 
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aşağılamaz. Eleştirdiği yapıtı tutarlı, nesnel, 

bilimsel verilere dayanarak yargılar. 

 Bu parçada bir eleştirmende bulunması 

gereken nitelikler arasında aşağıdakilerden 

hangisine yer verilmemiştir? 
 

 A) Yansız davranma 

 B) Yapıta bağlı kalma 

 C) Belirli ölçütler kullanma 

 D) Çelişkiye düşmekten kaçınma 

 E) Sanatçıya yol gösterme 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

95. Her okur kuşağı kendi ilgisinin, duyarlığının, 

birikiminin ulaşabildiği yere kadar izliyor şiiri; ondan 

sonrasını yok sayıyor. İnsana, dünyaya, toplumsal 

olgulara bakış değişirken şiirin de değişebileceği 

düşünülmüyor. Bu yüzden onlar, hangi dönemde 

kaldılarsa o dönemdeki gibi şiir yazılmasını 

istiyorlar. Yeni şiiri, anlama, eleştirel bir süzgeçten 

geçirme çabası göstermeden, "Anlamıyorum." 

diyerek reddeden böylesi okurlara verilecek yanıt 

şu olabilir: "Bugün öyle bir şiir yazılmıyor." 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-

memiştir? 
 

A) Şiir anlayışının kuşaktan kuşağa değiştiğine 

B) Eski kuşağın yeni şiiri anlamak için çaba 

göstermediğine 

C) Şiiri anlamada alışkanlıkların bir etkisinin 

olmadığına 

D) Şiirdeki değişmenin doğal karşılanması 

gerektiğine 

E) Eski kuşağın yeni şiir konusunda önyargılı 

olduğuna 

(1996 ÖSS) 

 

96. (I) Otuz yaşıma kadar durmadan yazdım; ama 

amatörlük döneminin bu ürünleri yayımlanmadı. (II) 

Gerçek anlamda yazarlığa otuzumda başladım. (III) 

İlk kitabım da ancak kırk yaşımda piyasaya 

çıkabildi. (IV) Önceleri,salt ele alınan konunun 

önemli olduğunu düşünüyordum.; sonra konu kadar 

işlenişinin de önemli olduğunu anladım. (V) Onun 

yayımlanışından sonra da sanat görüşümde bir 

değişiklik olmadı. (VI) Çünkü yazarlığa 

başladığımda düşünsel kişiliğim oluşmuştu. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Mektup bizde genellikle yaygın olmayan bir tür, 

Otobiyografi de öyle. Oysa bu tip yapıtlar, yani 

mektuplar, otobiyografiler bir yazarı tanımada, 

onun yapıtlarının özelliğini, inceliğini ve güzelliğini 

görmede, iç dünyasını öğrenmede bulunmaz 

kaynaklardır. Nitekim Batı edebiyatında bu tür 

yapıtlar, özellikle de mektuplar oldukça yaygın. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Edebiyatımızda mektup ve otobiyografi türünde 

ortaya konan ürünlerin sayıca birbirine yakın 

olduğuna 

B) Mektuplarla otobiyografiler arasında işlevsel bir 

ortaklığın olduğuna  

C) Mektuplarla otobiyografilerin bir yazarı 

tanımada güvenilir belgeler olduğuna 

D) Mektup ve otobiyografi gibi türlerin 

oluşturuldukları dönemden izler taşıdığına 

E) Mektup türünde oluşturulan yapıtların bizim 

edebiyatımızda çok az olduğuna 

(1996 ÖSS) 

98. Belli bir dönemin romanını yazmak, gerçekten çok 

güçtür. Bu güçlük, dönemi yansıtacak olay, durum, 

kişi gibi öğelerin durmuş, oturmuş olmasından 

kaynaklanır. Bunun gerçekleşmesi için, 
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yaşanılanların üzerinden uzunca bir süre geçmesi 

gerekir. Yaşanılanlar bu süre içerisinde durulup 

tortulanmalı ki yazar onlara soğukkanlı bir 

yaklaşımla bakabilsin. Bu olmazsa yazar, yazdığı 

şeyin içinde yer alamaz, anlattıklarını inandırıcı 

kılamaz. Daha doğrusu nesnel olarak yargılayıp 

değerlendiremez. Bunun doğal bir sonucu olarak 

da nesnel bir tutumla yazamaz. 

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi belli 

bir dönemin romanını yazmak için gerekli 

koşullardan biri değildir? 
 

A) Yazarın olaylara bakışının yansız olması 

B) Olayların, sıcağı sıcağına anlatılmasından 

kaçınılması 

C) Kahramanların kişiliklerinin olay içerisinde 

verilmesi 

D) Anlatılacakların iyice değerlendirilip 

özümsenmesi 

E) Anlatılanların, okur üzerinde gerçeklik duygusu 

uyandırması 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

 

99. Sofraya hep birlikte otururduk. Tahtadan, yuvarlak 

bir yer sofrasına, ayaklarımızı altımıza alıp yan 

oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin 

üzerine çekerdik. Babam bağdaş kurarak baş 

köşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de 

soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam 

yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da 

yemeğe uzanacak olursa, hiç acımadan kaşığının 

tersini, uzanan elin sırtına indirirdi. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin 

hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? 

A) Betimleme - öyküleme 

B) Öyküleme - örnek verme 

C) Betimleme - açıklama 

D) Açıklama - öyküleme 

E) Açıklama - örnek verme 

(1997 ÖSS) 

 

100. İlk olarak 1885 yılında yayımlanan bu kitap, 

yayımlandığı dönemin yasaklarından birine karşı 

çıkan, döneminin özellikleri açısından 

değerlendirildiğinde her bakımdan modern bir 

roman. Böylesine olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz 

yıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanımız 

açısından önemli bir gelişme. Ayrıca romanın daha 

önemli bir özelliği var : Çok rahat ve kolay 

okunabilirliği. Sanki bugün yazılmış gibi - - - - 

 Düşüncenin akışına göre, parçanın son cümlesi 

aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? 

A) akıcı, anlaşılır bir dile sahip 

B) günümüzün bir çok sorununa değiniyor. 

C) gelecek kuşaklara örnek olabilecek nitelikte 

D) geçmiş yüzyılın değerlendirmesini içeriyor. 

E) yaratıcısının yaratma gücünü kanıtlıyor. 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. Bir vapur yanaşıyor Eminönü'ndeki vapur 

iskelesine. Martılar ona çığlıklarıyla eşlik ediyor. 

Günün ilk ışıklarıyla birlikte insanlar birer ikişer 

dolduruyorlar kaldırımları. Yol kenarındaki taksiler, 

gecenin yorgunluğunu atıyor. Caminin avlusunda 

güvercinler... Galata köprüsündeki emektar 

kahvede sabah çayları içiliyor, buharlar yükseliyor 

bardaklardan, pencereden içeriye dolan güneşle 

birlikte. Ah, bir de bu deniz kokusu... 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 

hangisi yoktur? 
 

A) Nesnelere, insanlara özgü nitelikler yükleme 

B) Betimleyici bir yol izleme 

C) Çeşitli duyulara seslenme 

D) Gözlem gücüyle ayrıntılar seçme 

E) Örneklerden ve karşılaştırmalardan yararlanma 

(1997 ÖSS) 
 

102. Yaşar Kemal, yaşadığını, gözlemlediğini yansıtan, 

topluma ayna tutar bir yazar sayılmaz. 
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Gözlemlediklerinden, bildiklerinden, hayal gücüyle 

yeni bir roman dünyası yaratan sanatçılardandır. 

Bu yönüyle çarpıcı karakterleri; boyutları, olağanı 

ve sıradanı aşan olayları; efsanelerle ve düşlerle iç 

içe geçmiş bir gerçekliği içeren yapıtlar vermiştir. 

Ama onun gücü bir yandan da dilinden, dilindeki 

şiirsellikten gelir. Şiirselliğin besleyip geliştirdiği bir 

Çukurova dünyası katmıştır edebiyatımıza. 

 Bu parçada yazarın özellikle hangi niteliği 

üzerinde durulmaktadır? 
 

A) Kahramanlarının olağanüstü nitelikler taşıması 

B) Gözlem yeteneğinin güçlü olması 

C) Gördüklerini, yeniden biçimlendirerek etkili bir 

söyleşiyle dile getirmesi 

D) Konularını, gerçeküstü olaylarla renklendirip 

zenginleştirmesi 

E) İçinde yaşadığı,bildiği ve tanıdığı yöreyi 

anlatması 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

103. Benim çocukluk anılarım daha çok annemle ilgilidir. 

Babam eve akşamları gelen, biraz yabancı, biraz 

düş gibi biriydi. Ergenlik yıllarımın babası, hayranlık 

duyulan, çekinilen, yakışıklı, güçlü bir adamdı. Lise 

yıllarımda o, kişiliğini kanıtlamak duygusuyla kafa 

tuttuğum; sevmek, acımak, karşı koymak ya da 

sığınmak duyguları arasında bocaladığım 

zamanlarda bana hep sabırla karşılık veren bir 

insandı. Onun altmışlı, benim otuzlu yıllarımızda 

babam, yaşlanmakta olan, kendisi için kaygı 

duyduğum bir yakınımdı. Annemle kişilikleri sanki 

özdeşleşmiş, başlıca kaygıları, evlatlarının 

mutluluğu olan tek bir kişi olmuşlardı. 

 Bu parçanın bütününde yazar, kendisiyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisini 

vurgulamaktadır? 
 

A) Babasına duyduğu kırgınlığın nedenlerini 

B) Babasına bakış açısındaki değişmeleri 

C) Anne ve babasıyla yakınlaşmasının nedenlerini 

D) Olgunlaşmasında anne ve babasının rolünü 

E) Kendisini ailesine bağlayan değişik etkenleri 

(1997 ÖSS) 

104. Kıyılar çoktan doldu. Şimdi de dağların yamaçları 

hızla betonlaşıyor. En temiz renk olduğundan 

kuşku duyulmayan beyaz, çamlıkları, zeytinlikleri 

kirletiyor kimi zaman. Bu olumsuz gidişe insanlar 

değil ama doğa, olanca güzelliğiyle direniyor. İşte 

akşam oluyor, işte güller, menekşeler açıyor 

denizde. 

 Bu parçada hangi sorun vurgulanmaktadır? 
 

A) Doğanın kendini yenilemedeki yetersizliği 

B) İnsanların, doğal güzelliklerin ayrımına, tadına 

varamaması 

C) Doğal güzelliklerin insanları eskisi kadar 

etkilememesi 

D) Çamlık ve zeytinliklere ihtiyaç duyulmaması 

E) Plansız yapılaşmanın çevreyi çirkinleştirmesi 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Tüm tanımlar, tanımlanan şeyin bir yanını eksik 

bırakır. Kirliliği tanımlamaya kalksak, mutlaka o 

tanımın da eksik bir yanı olacaktır. Çünkü kirlilik 

göreceli bir şey. Birine göre temiz ya da az kirli olan 

şey, bir başkasına göre çok kirli sayılabilir. Bu 

durum dil için de geçerli. Bazı kişiler dilimizin Doğu 

ve Batı dilleri tarafından kuşatılmasını doğal 

karşılayıp bundan hoşnut olurken bazıları bundan 

rahatsızlık duymaktadır. Çevremizi 

gözlemlediğimizde bunu açıkça görebiliriz. 

Konuşurken, yazarken dilini arıtmak için özen 

gösterenler yanında, konuştuklarını, yazdıklarını 

pek çok yabancı sözcükle süslemeyi hüner 

sananlar az mı? 

 Bu parçadaki yakınma, özellikle 

aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? 
 

A) Kavramları tanımlamanın önemine 

B) Kirlenmeyi önlemenin olanaksız olduğuna 

C) Dillerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğuna 

D) Bazı kişilerin, Türkçeyi kullanırken yabancı 

dillerin etkisinde kaldığına 
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E) Dildeki kirlenmenin eğilim yetersizliğinden 

kaynaklandığına 

(1997 ÖSS) 

106. (I) Bu kitap, sanat yaşamımın değişik 

dönemlerinden seçilmiş ürünlerden oluşuyor. (II) 

Ağırlık, 1970'lerden önce yazdığım şiirlerde. (III) 

Son beş yılda dergilerde birçok şiir yayımladım, 

ancak bu şiirleri kitaba almadım. (IV) Anılarımda da 

belirttiğim gibi, bunlar kendimle uzun bir 

hesaplaşmadan sonra oluşan şiirler. (V) Dolayısıyla 

beni bütün yönlerimle okurlarıma tanıtacaktır. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. Yazar, kitaplarını okuyan çocukların yaşama ilişkin 

sorunlarla doğrudan doğruya karşılaşmasını 

istemez. Ancak, çocukların bu konularda 

bilinçlenmesini ve eleştirel bir bakış kazanmasını 

amaçlar. Başka bir deyişle, çağdaş dünyanın 

sorunlarını masalsı bir biçimde çocuğun dünyasına 

taşıyarak çocuğu, çağdaş yaşamın vazgeçilmez 

koşulu olan eleştirel düşünmeye hazırlar. Bu 

özelliği nedeniyle yetişkinler de onun kitaplarını 

büyük bir ilgiyle okurlar. 

 Bu parçaya göre, sözü edilen yazarın 

kitaplarının, büyüklere çekici gelen yanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Olayları ve durumları, doğru ve yanlış yönleriyle 

birlikte düşündürmeyi amaçlaması 

B) Sorunları, dolaylı bir biçimde çocuklara 

sezdirmesi 

C) Çocukları, okumaya yönlendirmek amacıyla 

masalsı bir anlatımı yeğlemesi 

D) Sorunları çözüm yollarıyla birlikte vermesi 

E) Çocuğun dünyasına yenilikler getirerek onun 

dünyasını zenginleştirmesi 

(1997 ÖSS) 

108. Sanatçının yaratma gücüne sınır çizilemez. Kimi 

çayları, ırmakları kurutur; kimi de bir damla sudan 

okyanuslar yaratır. Bu sanatçımız da dizeleriyle tek 

bir yapraktan koskoca bir orman yaratmış. Gerçek 

imge dediğimiz şey de bu değil midir? Şairin 

yakaladığı bir ışık; sonra da bütünüyle yapıtının 

yarattığı bir farklılık... 

 Bu parçadan, sanatçılarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
 

A) Bilgili ve görgülü olduklarına 

B) Dış dünyayı düş güçleriyle yeniden 

biçimlendirdiklerine 

C) Yararlanacakları kaynakları özenle seçtiklerine 

D) Olayları ve durumları abartarak verdiklerine 

E) Davranışlarını duygularının yönettiğine 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

109. Bir sanatçının ilk kitabının ortaya çıkması, 

gerçekten çok hoş bir duygu. Hangi sanatçı vardır 

ki kitabını vitrinlerde görünce içi titremesin, 

duygulanmasın? Bunu anlatmak oldukça zor. 

Sonra bu duygulanma yalnızca ilk kitap için mi 

geçerli? Yoksa yeni çıkan ya da çıkacak olan bütün 

kitaplar için mi böyle? Bilemiyorum. Ama şu gerçeği 

çok iyi biliyorum : İnsanın içinde uyanan bu coşku, 

kişiyi yeni yapıtlar hazırlamaya çağırıyor. Hatta yeni 

yapıtlar için zorlayıcı bir güç niteliği kazanıyor. 

 Sanatçının bu sözlerle yansıttıklarına dayanarak 

aşağıdaki genellemelerden hangisine 

ulaşılabilir? 
 

A) Her sanatçı ilk kitabıyla okurlarını etkilemek 

ister. 

B) Yazarların başarılı bir çizgi tutturmasında ilk 

kitaplarının büyük bir payı vardır. 

C) İlk kitapların yazılması ve yayımlanması, 

sonrakilerden daha zordur. 

D) Sanatçı, her kitabının yayımlanışında aynı 

ölçüde mutlu olur. 
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E) İlk kitaplarının sanatçılarda uyandırdığı duygu, 

onları yenilerini yazdırmaya özendirir. 

(1997 ÖSS) 

110. Gençken öfkeli, sert, kavgacı; bir o kadar da 

yaşama sevinciyle dolu, şakacı, güleç biri. Sonra 

yılların getirdiği değişiklikler, yıpranmalar, 

yaşlanma... Gittikçe daha az sevinç, daha az öfke, 

daha çok hüzün... Delice sevgiler, delice 

kızgınlıklar, tutkularla geçmiş bir ömrün deneyimini 

sözcüklerde, dizelerde damıtmak için, gece gündüz 

sürdürülen yoğun bir çalışma... Bugün babamı 

düşündüğümde, Caddebostan'daki evin bir 

köşesine yerleştirdiği küçük, gösterişsiz bir masada, 

sabahın erken saatlerinden başlayarak çalışan bir 

adam geliyor gözlerimin önüne. 

 Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Bir dost çevresine girmekten kaçındığına 

B) Kişisel özelliklerinde karşıtlıklar bulunduğuna 

C) Yaşadıklarını şiirlerine yansıttığına 

D) Yaşlandıkça kimi özelliklerinin değiştiğine 

E) Zamanının büyük bölümünü çalışarak 

geçirdiğine 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

111. Yenilgiyi daha baştan kabul eden insanlar hiçbir 

zaman zafere kavuşamazlar. Her yeni gün, bizleri 

bir takım güçlüklerle karşı karşıya getirir. Bunları 

yenebilme, öncelikle onları yenebileceğimizi 

düşünmeye bağlıdır. Hiçbir yetkin doktor, 

hastasının iyileşmeyeceğini kabul etmez. Ümidi 

olmasa bile elinden gelen her şeyi yapar, en son 

dakikaya kadar her türlü çabayı gösterir. 

 Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sorunlara, onların üstesinden gelebileceğimiz 

umuduyla yaklaşmalıyız. 

B) Yaşam, güçlüklerle ve sıkıntılarla doludur. 

C) Zorluklarla karşılaşmak kişilerin dayanma 

gücünü artırır. 

D) Her iş ya da mesleğin savaşmayı gerektiren 

tehlikeleri vardır. 

E) İşini seven kişi, onda başarı gösterir. 

(1997 ÖSS) 

 

112. Öykülerimi okuyanlar çok iyi bilirler. Ben kişilerimin 

çoğunu gerçek hayattan seçerim. Bunlar çok 

yakından bildiğim, tanıdığım kişilerdir. Geçen gün, 

"Koşucu" adlı öykümde işlediğim koşucuyla 

karşılaştım. Şuradan buradan konuştuk. Ona 

baktım, içimden dedim ki: "Bu benim öykümdeki 

koşucu değil. Benimkisi çok farklı." 

 Yazarın, öyküsünde işlediği kahramanla ilgili bu 

sözlerinden aşağıdakilerin hangisine varılabilir? 
 

A) Öyküye kahraman olarak seçilen kişilerin 

davranışları zaman içinde değişebilir. 

B) Kişilerle ilgili kimi gerçekler, sonradan fark 

edilebilir. 

C) Gerçek yaşamdaki kişiler, öykü kişisine 

dönüşürken değişir. 

D) Öykücünün, gerçek yaşamdaki kişileri algı-

lamada belirli bir ölçütü yoktur. 

E) Gerçeklik ölçütü, duruma ve zamana göre 

değişiklik gösterir. 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

113. Onun öykülerinde - - - -: Evlerde lambalı radyolar, 

gramofonlar, taş plaklar çalınır. Mahalle aralarında 

çocuklar oyun oynarlar. Cambazhaneler kurulur; 

yazlık bahçe sinemalarında kovboy filmleri izlenir. 

Mahalle camisinin bahçesinde oğlak otlatılır. Ana 

caddelerden tramvaylar geçer; ağzındaki 

sigarasıyla yalnız bir adam parkta dolaşır; 

Haydarpaşa Garında köylüler trenden inerler 

omuzlarında torbalarıyla. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü 

bozulmaz? 
  

A) o dönemin eğlence hayatını bütünüyle tanıma 

fırsatı bulursunuz. 

B) 1940'lı, 50'li yılların yaşamından görüntüler 

yakalarsınız. 
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C) geçmiş yaşamın sıkıntılarını bütün ağırlığıyla 

duyarsınız. 

D) birbirini seven insanların ilişkilerindeki sıcaklığı 

hissedersiniz. 

E) bugünün yaşamından izler görürsünüz.  

(1997 ÖSS) 

 

114. (I) Bir sanatçı önce kullanacağı malzemeyi seçer. 

(II) Sonra da bu malzemedeki estetik dışı öğeleri 

ayıklar. (III) O da tasarladıklarını dil aracılığıyla kısa 

ve öz olarak anlatır. (IV) Şairin malzemesi de dildir. 

(V) Örneğin, bir yontucu, mermeri fazlalıklarından 

arındırarak yapıtını ortaya çıkarır. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir 

bütün oluşturabilmek için, cümlelerden 

hangileri yer değiştirmelidir? 
 

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

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

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. Türkiye'de büyük kentlerin dillerinin incelenmesi, 

bugün konuşulan Türkçenin kullanımı açısından 

karşımıza çok değişik olgular çıkaracaktır. Çünkü 

kentlerin toplumsal yapılarında büyük değişiklikler 

olmuştur. Günümüzde Anadolu ağızlarının 

kendilerine özgü nitelikleri bütünüyle korudukları 

söylenemeyeceği gibi, İstanbul'da konuşulan 

Türkçenin de artık saf bir İstanbul ağzı olduğu 

söylenemez. Tam tersine Türkçenin kullanımında 

öteden beri temel alınan bu ağzı konuşanların 

sayısı, yok denecek ölçüde azalmıştır. İstanbul 

ağzı gibi, bugün konuşulan Türkçe de bölgesel 

kullanımların sızması sonucunda birtakım 

değişikliklere uğramıştır. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-

memiştir? 
 

A) Konuşulan Türkçedeki değişmenin nedenlerine 

B) Anadolu ağızlarının da zaman içinde değiştiğine 

C) Büyük kentlerde konuşulan Türkçenin değişik 

nedenlerle yeniden biçimlendiğine 

D) Bölgesel ağızların günümüz Türkçesini 

zenginleştirdiğine 

E) Toplumsal yapıdaki değişmelerin bugün 

konuşulan Türkçeyi de etkilediğine 

(1997 ÖSS) 

116. Denemenin, büyük savlar içermeyen bir tür 

olduğunu düşünüyorum. Duyguya, sezgiye, 

birikime, akla dayanan demokratik bir tartışma 

ortamı yaratır deneme. Denemelerde söylenenlerin, 

bilimsel yapıtlarda olduğu gibi deneylerle, 

bulgularla kanıtlanmış olması da gerekmiyor. 

Deneme, yazmadan edilemeyen anlardaki iç 

dökmelerdir bir bakıma. 

 Bu parçada denemeyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Denemenin belirli bir işlevi olduğuna 

B) Doğruluğu tartışılabilir düşüncelere yer 

verdiğine 

C) Nesnel bir tutum gerektirdiğine 

D) Duygularla beslenen bir yanının olduğuna 

E) Anlatma gereksinmesinin ürünü olduğuna 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117. Bir kuruluşun açtığı roman yarışmasında jüri 

üyesiyim. Dosyalar dolusu yarışma metniyle 

boğuşuyordum. Acemice yazılmış, özelliksiz 

metinlerdi bunların çoğu. İlk romanıyla ünlü bir 

yazar oluvermenin düşleri gizliydi bu dosyalarda. 

Bunları değerlendirirken bir dosya özellikle 

dikkatimi çekti. Zevkle okumaya başladım. 

Ötekilerden çok farklı bir yapısı vardı. Çağdaş     

edebiyatı tanıyan, dile egemen bir yazarın 

ürünüydü bu dosya. 
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 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Jüri üyeliğinin yorucu yönlerinin bulunduğuna 

B) Yarışmaya katılan yapıtlardan çoğunun nitelikli 

olmadığına 

C) Yarışmaya katılanların çokluğuna 

D) Düzeyli bir metnin ilgiyle okunabildiğine 

E) Yazarların tanınmasında yarışmaların önemine 

(1997 ÖSS) 

118. On altıncı katta asansörden indik. Bana odayı 

gösterecek çocuğun peşinden yürüyordum. Çocuk 

kısa bir koridoru geçti, bir odanın önünde durdu. 

Ben de durdum. Kapıyı açtı, içeri girdik. Perdeler 

sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarıyı 

göstermek istedi. Engel oldum. Lambaları yaktı. 

Banyonun kapısını açtı. Bir şey isteyip istemediğimi 

sordu. İstemediğimi söyledim. Bahşişini verdim, gitti. 

 Bu parçanın  anlatımında aşağıdakilerden  

hangisi yoktur? 
 

A) Duyguları yansıtma 

B) Eylemleri oluş sırasına göre verme 

C) Gözlem gücünden yararlanma 

D) Değişik yapılı cümleler kullanma 

E) Birinci kişinin ağzından anlatma 

(1998 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119. Ankara’nın, mimarisiyle  ünlü  ilçesi Ayaş’ta bir 

sokak... Sokaktaki tarihi evlerden biri... Badanası 

solmuş, sıvaları yer yer dökülmüş. Pencere 

pervazları da doğaya direniyor; bir bakıma evin 

sahibi yaşlı kadını andırıyor. Ev de yorgun, sahibi 

de. Ne var ki yaşam sürüyor. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 

hangisine başvurulmamıştır? 
 

A) İzlenimleri belirtmeye 

B) Benzetme yapmaya 

C) Eksiltili cümleler kullanmaya 

D) Kişileştirmeden yararlanmaya 

E) Örnekler vermeye 

(1998 ÖSS) 

 

120. Bu roman Reşat Nuri’nin önemli ve başarılı bir 

yapıtı değildir. Ancak ---. Reşat Nuri bu yapıtında 

yer yer şematik ve didaktik olmakla birlikte çok 

önemli toplumsal bir sorunu romana taşımıştır. 

 Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin 

akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilemez? 
 

A) ilk tezli romanlarımızdandır 

B) içerdiği gözlemler ve yaşantılar yönünden ilginç 

özelilikler taşımaktadır 

C) yaklaşık doksan yıl içinde yaşanan sorun, 

günümüzde de çözülememiştir 

D) yaşanmış olaylardan yola çıktığı için tarihçilere 

kaynaklık etmiştir 

E) sanatçının toplumsal roman alanındaki 

çalışmalarının ilk örneği olması açısından 

ilginçtir 

(1998 ÖSS) 

 

 

  

121. Bireyi mesleğe yönlendirirken onun ilgileri, 

yetenekleri ve toplumun ihtiyaçları göz önüne 

alınmalıdır. Ancak on, on beş yıl sonra hangi 

meslekte ne kadar insan gücüne ihtiyaç 

duyulacağını kestirebilmek zor. Ayrıca bu bir 

ölçüde kestirilebilse bile, zamanla bazı mesleklerle 

ilgili modalar ortaya çıkıyor. Özellikle gençler 

arasında kimi meslekler daha çok tutulmaya 

başlıyor; ister istemez o mesleğe eğilim artıyor. 

Sonra bazı mesleklerde daha çok para kazanıldığı 

için gençler özellikle o mesleklere yöneliyor. --- 

 Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki 

cümlelerden hangisiyle sürdürülebilir? 
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A) Aslında çalışma alanlarının ve mesleklerin 

sınırlı oluşu buna yol açıyor. 

B) Bence, bireylerin ilgilerinin çok yönlü ve çok 

boyutlu olmayışı, belirli mesleklerde yığılmaya 

neden oluyor. 

C) Sözün kısası bu tutum, yeni yeni mesleklerin 

doğmasını sağlıyor. 

D) Bu sorun, anne ve babaların çocukları yanlış 

yönlendirmesinden kaynaklanıyor. 

E) Sonuç olarak toplumun ihtiyaçlarıyla insanların 

eğilimlerini bağdaştırmak zor oluyor. 

(1998 ÖSS) 

122. (I) Okuduğunuz bir eserin nitelikli olup olmadığını 

mı anlamak istiyorsunuz? (II) Bu, seçici bir okurun 

yanıtlaması gereken bir sorudur. (III) Onu birkaç ay 

sonra tekrar ele alın. (IV) Kötüyse okumaya 

değmez; iyi ise değişik bir tatla karşınıza çıkar. (V) 

Size yepyeni ufuklar açar. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 

hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1998 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123. Bu yazarımız, Türk insanını konuşturmada, 

sözcüğün gerçek anlamıyla özgün bir sanatçıdır. 

Romancılığımızın bu yönden gelişmesinde büyük 

hizmetleri olmuştur. Konuşturmalarda en küçük bir 

yapaylık yoktur. Sokağın dilini, roman dili 

konumuna getirmedeki çabaları da  

küçümsenemez. Çünkü tek tek sözcükleri yan yana 

getirmekle yetinmemiş; bunlardan kendine özgü bir 

anlatım oluşturmuştur. 

 Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Halk dilinin özelliklerini doğal bir biçimde 

kullanarak özgün bir anlatıma ulaşmıştır. 

B) Yapaylığa düşmemek için romanlarında kendi 

insanımızın yaşamını işlemiştir. 

C) Konuyla anlatım biçimi arasıdaki etkileşime 

önem vermiştir. 

D) Romanda, kendisinden önce kullanılan anlatım 

biçimlerine karşı çıkmış, yeni anlatım olanakları 

yaratmıştır. 

E) Anlattıklarını gözlemlerine dayandırmaya özen 

göstermiştir. 

(1998 ÖSS) 

124. Kasım gelince tatil yapılan yöreler boşalır. Giden 

gider, kalanların başı dinçtir. Yaz günlerinin o şen 

şakrak havası, yerini dingin güzelliklere bırakır. 

Güneş hala bedenleri ısıtır. Büyük kentlerin 

gürültüsünden kaçıp bu kıyılara yerleşen insanların 

en sevdiği zamandır kış ayları. Böyle bir günde 

bisikletinizi tahta iskelenin başına bırakıp oltanızı 

denize sallandırabilirsiniz. Balık çıkmasa bile baş 

başa kaldığınız doğanın sessiz müziği ruhunuzu 

dinlendirmeye yeter. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Tatil yörelerinin yazın daha kalabalıklaştığı  

B) Kışın balık avlamanın insana ayrı bir tat verdiği 

C) İnsanların dinlenmek için kıyı kentlerini seçtiği  

D) Her mevsimin kendine göre güzelliklerinin 

olduğu 

E) Tatil yörelerinin kışın daha dinlendirici olduğu 

(1998 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125. Adını yurt dışında da duyuran ünlü ressamımızla 

daha çok, oğlunun Cihangir’deki resim atölyesinde 

karşılaşırdık. Bildim bileli  yalnız yaşayan bir 

kadındı. Soylu, sade, zarif ve çok güzeldi. 
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Konuşurken sesini bir kez bile yükselttiğine tanık 

olmadım. Her zaman yüzünde ipeksi bir 

gülümseyiş, bakışlarında huzurlu bir anlam vardı. 

 Sözü edilen ressamın bu parçada vurgulanmak 

istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Özgürlüğüne düşkün olma 

B) Öteki meslektaşlarına benzememe 

C) Güzelliğiyle dikkat çekmek isteme 

D) Yumuşak bir kişiliğe sahip olma 

E) Ressamlığını ön planda tutmama 

(1998 ÖSS) 

 

126. Okuru kitaplarla, yazarlarla buluşturma işlevini 

bütünüyle yerine getirmese de, gönlümüzden 

geçenleri yeterince karşılamasa da kitap fuarlarını 

çok seviyorum. O renk renk kitapların oluşturduğu 

çiçek bahçesinde dolaşmak, onlara dokunmak; o 

güzelliklerin tadına varmak... Yüreği sanat 

sevgisiyle çarpan güleç yüzlere merhaba demek, 

gözlerdeki ışıltıyı, mutluluğu damarlarımızda 

duyumsamak... Duygusal yönden az şey midir 

bunlar? 

 Bu parçada kitap fuarlarıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

  

A) Sevilen yerler olarak herkesin ilgisini çektiğine 

B) Görüntüsüyle sanatsal zevkler uyandırdığına 

C) Kimi yazarlarla tanışma olanağı sağladığına 

D) Güzel duygular uyandırarak insanı mutlu 

ettiğine 

E) Gezip görenlerin beklentileriyle ilgili kimi küçük 

eksiklikler bulunduğuna 

(1998 ÖSS) 

 

 

 

 

 

127. Çocuğa yalnızca bilgi  yükleme eğitimin amacı 

değildir. Gereğinden fazla bilgi yüklenmesi, 

çocuğun ancak belleğini geliştirir. Fazla bilgi, 

çocuğu yaşama hazırlamadığı gibi, onun bireysel 

özgürlüklerini de engelleyebilir. Çünkü çocuk 

öğrendiklerini uygulamak için gerekli deneyimden 

yoksun kalır; bu yüzden aklını kullanamaz, özgür 

düşünemez, özgür davranamaz. Yeni durumlar 

karşısında çözüm üretemez. Böyle olunca da 

kendine her zaman bağlı kalacağı bir iskele, bir 

dayanak arar. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bilgili kişiler bellekleri güçlü olanlardır. 

B) Çok bilgili insanlar, olaylara ve durumlara 

yönelik düşünceler üretemezler. 

C) Eğitim, düşünebilme ve düşündüğünü 

uygulayabilme yetisi kazandırmalıdır. 

D) Kişilerin yaşama uyum sağlaması özgür 

düşünmelerine bağlıdır. 

E) Özgürce davranabilen kişiler, sorunlara 

ustalıkla çözüm bulurlar. 

(1998 ÖSS) 

128. Yaşam olduğu gibi kalmaz; kuşkusuz hep değişir. 

Ancak değişimin yavaş ya da hızlı olduğu dönemler 

vardır. Gelenekler, bu değişimin hızlandığı 

dönemlerde insanların karşısına büyük bir sorun 

olarak çıkar. Yaşanan günle geçmiş arasında  

gözle görülür bir farkın olmadığı dönemlerde ise 

böyle bir sorun yoktur. 

 Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi 

vurgulanmaktadır? 
 

A) Gelişme ve değişmelerin hızını, toplumun  

kendisi belirler. 

B) Yenileşmelerin hızlanması toplumlarda 

sorunların doğmasına yol açar. 

C) Toplumu oluşturan bireyler, geleneklerin 

buyruklarını hiç düşünmeden yerine getirirler. 

D) Toplumsal yaşamdaki yenilikler değişimlerin 

göstergesidir. 

E) Geçmişle, içinde bulunulan zamanı 

karşılaştırmak toplumları yanlış yönlendirir. 

(1998 ÖSS) 
 

129. Flaubert için şöyle diyorlar: “On sene, yirmi sene 

sonra aynı dizelere hayranlık duyar, aynı biçimleri 

arar, aynı şeyleri beğenir. Öyle görünüyor ki 

yirmisine doğru kavrayabildiği düşünceleri kavramış 

ve sonra bütün yaşamı boyunca bunları 

somutlamaya çalışmıştır. Yaşamını hiçbir biçimde 

yapıtlarına yansıtmamıştır. Durağan bir yaşamı 

olan bu sanatçıyı tutucu olarak nitelemek yanlış 

olmaz.” 
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 Aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişi, bu 

parçada belirtilenlere karşı çıkmaktadır? 
 

A) Ağır ama özenli çalışan bir yazardı; sanatıyla 

ilgili düşünceleri zamanla daha da kesinleşti. 

B) Yazıda dilin ritmik akışını ve hecelerin uyumunu 

arar, tıpkı müzik gibi okurun zihninin 

derinliklerine seslenmek isterdi. 

C) Zaman içinde beğenileri aynı kalan bir yazarın, 

“Madam Bovary” gibi çağının çok ilerisinde bir 

roman yazabilmesine ne demeli? 

D) “Madam Bovary”de karakterlerin bütün 

özelliklerini ya da olayları, duygulara 

kapılmadan yansıtarak nesnelliğini ortaya 

koymuyor mu? 

E) “Mektuplar” da kendi kişiliğini yapıtına 

yansıtmamak için çırpınan bir yazarın bunu 

romanlarında da yapmasını doğal karşılamak 

gerekmiyor mu? 

(1998 ÖSS) 

130.Ben ünlü bir yayınevinde çalışan bir öykü yazarıyım. 

Pek çok kitabı yayıma hazırladım bugüne değin. 

Yazarın coşkusunu paylaşarak kiminin adını bile 

koydum. Bir virgüllük katkım olan her kitabı 

kendiminmiş gibi sahiplendim. Basımevinden 

geldiğinde sıcacık bir ekmek demektir her kitap 

benim için. Emekle ekmeğin birleşen kokusunu 

taşır her kitap o an. Elinizdekiyse benim ilk öykü 

kitabım. Saymadım; ama kim bilir kaçıncı kitabım. 

 Öykücünün bu sözlerinden, kendisiyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 

A) Kitaplarla uğraşmayı her şeyin üstünde tuttuğu 

B) Başkalarının kitaplarına da katkılarının olduğu 

C) Bir kitabı yayıma hazırlamanın kendisine çok 

zevk verdiği 

D) Kitapları yayıma hazırlamanın, yazarlık için iyi 

bir başlangıç olduğunu düşündüğü 

E) Kendisi için kitapların büyük bir değerinin 

olduğu 

(1998 ÖSS) 

 

 

 

131. Anadili bilincinden yoksun Osmanlı  okumuşu, 

Arapça ve Farsçadan sözcük ve dilbilgisi kurallarını 

alarak Türkçeyi neredeyse yok olma durumuna 

getirmişti. Tanzimat’tan  Meşrutiyet’e  kadar süren 

sadeleşme ve Cumhuriyet  döneminde başlatılan 

özleştirme hareketleriyle Türkçe, işte bu yok olma 

tehlikesinden kurtulmuştur. Bu durumda, Türkçe 

köklerden Türkçe eklerle yeni sözcükler türetmek, 

böylece dilimizin söz dağarcığını Türkçe 

sözcüklerle zenginleştirmek daha doğru, daha 

yerinde bir tutum değil midir? 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Osmanlı aydınlarının anadili konusundaki 

tutumuna 

B) Yabancı dillerden sözcük ve kural almanın 

olumsuz sonuçlar doğuracağına 

C) Türkçeyi, yabancı dillerin baskısından 

kurtarmak için yapılan çalışmalara 

D) Türkçenin söz varlığını, zenginleştirme 

yollarından birine 

E) Türkçeyi özleştirme çalışmalarının kimler 

tarafından yürütüldüğüne 

(1998 ÖSS) 

132. Özel zevkleri için bir yarım saat bile ayırdığını 

sanmıyorum. Kentlerarası bir yolculukta bile ya bir 

yolcu ya bir şoför muavini bulur, onlarla konuşmaya 

dalardı; bir yandan da elindeki küçük kağıtlara bir 

şeyler yazardı. Romanlarını yeni baskıya 

hazırlarken, bir kompozisyon ödevi gibi titizlikle 

düzeltirdi. Yapıtlarındaki sağlamlık biraz da bu 

dikkatinden gelir. Durmadan aldığı notlar ise, 

roman kahramanlarını doğal konuşturmada 

gösterdiği başarının kaynağı olmuştur. Yazınımızın 

en rahat okunan o güzel öykülerini bu dil 

kaynağından beslenerek yazmıştır. 

 Böyle tanıtılan yazarın yapıtlarıyla ilgili tutumu 

konusunda aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Çalışmalarında titiz davrandığına 

B) Her fırsatta malzeme topladığına 

C) İlgi çekici konuları işlediğine 

D) Dil ve anlatıma özen gösterdiğine 

E) Düzeltmek ve geliştirmek için çalıştığına 

(1998 ÖSS) 
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133. Gerçek şiir bir doğa yemişidir. Duyar duymaz 

kulakta ses, ruhlarda iz bırakan ve yüksek sesle 

okunur okunmaz insanın içinde titreşimler 

uyandıran bir şeydir. Şiir, bir müziktir; gergin 

gövdeleri gevşetir; kişinin iç dünyasına bir yön verir; 

onun  dünyaya daha güzel bir gözle bakmasını, 

yaşama sıkı sıkı sarılmasını sağlar. 

 Aşağıdakilerden hangisi, şiirin bu parçada 

değinilen özelliklerinden biri değildir? 
 

A) Duygulara seslenme 

B) Doğadan yararlanma 

C) Bakış açısını değiştirme 

D) Sinirsel yorgunluğu giderme 

E) Okuyanı yaşama bağlama 

(1998 ÖSS) 

 

134. (I) Günlük tutan bir yazar, yapıtlarında açığa 

vurmak istemediği kimi duygu ve düşüncelerini 

günlüğünde yansıtabilir. (II) Okuduğu yapıtlara 

yönelik, gerçekte neler düşündüğünü dile getirebilir. 

(III) Bazı durumları bilerek ya da bilmeyerek 

çarpıtabilir. (IV) O, birçok ayrıntının arasından asıl 

anlatılmak isteneni bulma çabasındadır. (V) Bir gün 

bunları yayımlarsa, okurların bu nedenle 

kendisinden soğuyacağını düşünür. (VI) Günlük 

tutan bir çok yazar vardır; ama bu düşünceyle, 

günlüklerini yayımlayanlar azdır. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(1999/İpt. ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135. (I) Ulusal güvenliğin, ekonominin ve zenginliğin 

çarkları artık bilgiyle dönüyor. (II) Bilgiyse, üretilen 

bir şey. (III) Bilginin değeri yükseldikçe, onu elinde 

tutan bireylerin ve ulusların bahtı açılıyor. (IV) Bilim 

insanına hemen her çağda gereksinim duyulmuştur; 

ancak bilgi toplumunda bu gereksinim kat kat 

artmaktadır.  (V) Günümüzde gerçekçi toplumlar bu 

gereksinimi karşılamaya çalışıyorlar. (VI) Yeterli 

sayıda ve nitelikte bilim adamı olmayan alanlarda 

bilim adamı yetiştirme çalışmalarına hız veriyorlar. 

 Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci 

paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle 

başlar? 
 

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

(1999/İpt. ÖSS) 

 

 

136. Yazar, öyküsüne kahraman olarak seçtiği kişinin 

yalnızlığını ve çevresindekilerle iletişim 

kuramayışını yansıtmak istiyor. Bunun da ötesinde, 

onun, insana özgü sıcaklıktan yoksun, insanları 

sevmeyen ve çıkarcı bir genç olduğunu vurguluyor. 

 Bu parçada sözü edilen öykü kahramanıyla, 

aşağıdakilerin hangisinde betimlenen kişi 

arasında bir benzerlik kurulabilir? 
 

A) Köyün yaşlılarına göre, konuşkan, kendine 

güvenen; ama başına buyruk bir gençti. 

B) Eline çok az para geçmesine karşın en ağır 

işlerde özveriyle çalışır; başka bir yerde 

çalışmayı düşünmezdi. 

C) Yanında çalışanlara iş ortamında oldukça ölçülü 

davranıyor, iş dışında ise onları arkadaş gibi 

görüyordu. 

D) İnsanlardan çok doğaya yakın, tüm canlılara 

karşı sınırsız bir sevgi duyan, kendine özgü 

biriydi. 

E) Kendine yarar sağlamayan bu insanların 

arasında bulunmak, onlarla konuşmak istemiyor; 

onlara karşı hiçbir olumlu duygu beslemiyordu. 

(1999/İpt. ÖSS) 
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137. Hepimiz bencillikten yakınıyoruz. Herkesin yalnızca 

kendisini düşündüğünü, kendisinden başkası 

yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. Bu tutumu 

eleştiriyoruz; ama görüyoruz ki eleştirinin pek bir 

yararı olmuyor. Çünkü bencillik azalacağı yerde 

giderek yaygınlaşıyor. Bu duruma karşı önlem 

almıyor, sadece yakınmakla yetiniyoruz. ---- 

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun 

olur? 
 

A) Bencil insan, kendisini koruma güdüsüyle 

kendine güvensizlik arasında sıkışmıştır. 

B) Bencilliğin birey olma yetkinliği kazanamamış 

kişilerde sık görüldüğünü biliyoruz. 

C) Bencil kişilerin, her olayı, her durumu, her 

insanı kendi çıkarı için kullandığını 

unutmamalıyız. 

D) Bencilliğin nelerden kaynaklandığını, neden 

yaygınlaştığını düşünmüyoruz. 

E) Bencil kişiler kendilerinden başkalarına değer 

vermeyi bilmezler. 

(1999/İpt. ÖSS) 

138. (I) Öncelikle, eleştireceği yazarın sanat ve dünya 

görüşünü kavramaya çalışır. (II) Sonra sanatçıyla 

ve onun yapıtlarıyla ilgili izlenimlerini toplumsal 

açıdan değerlendirmeye yönelir. (III) Bir yazarın bir 

yapıtını hiçbir zaman tek başına ele alıp incelemez. 

(IV) Bir romancının, bir öykücünün yeni bir yapıtını 

eleştirirken daha öncekilerle karşılaştırır. (V) 

Yapıtın hangi açılardan geliştiğini ya da geride 

kaldığını belirtir. (VI) Yazarın kendini aşma 

çabalarını ya da yenilemelerini gösterir. (VII) 

Bunları yaparken ne denli nesnel olmaya çalışırsa 

çalışsın yine de öznellikten kurtulamaz. 

 Yukarıdaki parçadan numaralanmış 

cümlelerden hangisi çıkartılırsa, parçanın 

anlamında büyük bir değişme olmaz? 
 

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

(1999/İpt. ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139. Öykü yazmada başarılı olmuş bir yazara; “Artık 

roman yazma zamanımız geldi.” demek ya da 

“Artık ondan romanlar bekleyebiliriz.” gibi sonuçlara 

ulaşmak bir yazı türünü ötekinden üstün tutmak 

anlamına gelir. Öykü ile roman ayrı türlerdir. Ortak 

paydaları ise bir kurguya dayanmaları ve düzyazı 

olmalarıdır. Her iki türde de başarı, yazarlarının 

ustalığında yatmaktadır. 

 Bu parçada, aşağıdaki yargılardan hangisine 

karşı çıkılmaktadır? 
 

A) Yazarlar, başarılı olacakları alana 

yönlendirilmelidir. 

B) Roman yazmak, öykü yazmaktan zordur. 

C) Yazarlar, deneyim kazandıkça farklı yazı türleri 

denerler. 

D) En çok tutulan yazınsal türlerden biri romandır. 

E) Öykü yazmak bir birikim gerektirir. 

(1999/İpt. ÖSS) 

 

140. Özyaşamöyküsü yazmak kolay değildir. İnsan, 

çoğu kez nesnelliğini koruyamaz; benmerkezci 

duruma düşebilir. Yazarımız bu gerçeği iyi 

kavramış. Olabildiğince kendini öne çıkarmadan, 

ama kendi hakkını da yedirmeden, yaşadıklarını 

yazmış. Hem de çok etkileyici biçimde yazmış. 

Genç, yaşlı öğretmenler, hele öğretmenliğe 

hazırlanan gençler, okuyun bu kitabı. Yolunuz 

aydınlatılacak; gerçekten dolu bir yaşamın ne 

olduğu, nasıl olması gerektiği kafanızda 

belirginleştirecektir. 

 Bu parçada, özyaşamöyküsü yazmanın güçlüğü, 

aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır? 
 

A) Olayları yansıtırken, kişisel görüşleriyle 

gerçekler arasında denge sağlamaya 

B) Olayları belirli meslek grubunun bakış açısıyla 

yansıtmaya 

C) Gerçekleri gizleyebilmek için duygusallığa 

ağırlık vermeye 

D) Yalnızca tanık olunan olayları anlatarak kitabın 

kapsamını daraltmaya 

E) Okura yol göstermeyi amaçlayarak kendini 

ikinci plana atmaya 

(1999/İpt. ÖSS) 
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141. Bir şiirin alınyazısını önceden kestirme olanağı 

yoktur. Bu gerçek, “Han Duvarları” için de 

geçerliydi elbette . 1924’te yazılan bu şiir, birçok 

yönüyle güncelliğini yitirmesine karşın günümüzde 

hâlâ okunuyor, tanınıyor. Peki, hangi nedene 

bağlanabilir bu? Yoksa “Han Duvarları”nın da N. 

Kemal’in “Vatan Kasidesi”, T. Fikret’in “Promete”, M. 

Akif’in “Çanakkale Şehitleri” adlı şiirleri gibi gizli bir 

yaşama gücü mü var? Ona bu gücü kazandıran ne? 

 Bu parçaya göre, şiirle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

A) Değer kazanması zaman alır. 

B) Belirli temaları işleyenler daha çok sevilir. 

C) Yazıldığı günlerde ünlenenler kolayca 

unutulmaz. 

D) Kalıcılığını sağlayan etkenleri belirlemek güçtür. 

E) Her biri biçim ve içerik yönünden farklı özellikler 

taşır.  

(1999/İpt. ÖSS) 
 

142. Bu sanatçı, kültürel yapısına yabancı olmadığı bir 

coğrafyanın insanını anlatmıştır. Bu coğrafyanın 

ağıtlarını, efsanelerini, türkülerini, masallarını, 

inançlarını kısacası düşünme biçimini çok iyi 

bilmektedir. Bu yüzden romanlarında, 

kahramanlarına, kendi bilinçlerinin sınırı içinde bir 

dünya kurmuştur. Halk düşüncesinin işleyişini çok 

iyi yakalayan yazar, yapıtlarında efsaneleştirmeyi, 

Anadolu insanının kendi gerçekliği açısından ele 

almıştır. İşte sanatçı bu nedenle benzersiz 

kalabilmiştir. 

 Bu parçada sözü edilen sanatçının başarısının 

temelini aşağıdakilerden hangisi 

oluşturmaktadır? 
 

A) Kahramanlarının, çevreleriyle olan ilişkilerinden 

çok, kişilik özelliklerine önem vermesi 

B) Anlattığı insanları, kültürel birikim ve düşünce 

açısından iyi tanıması 

C) Her bölgenin kültürel yapısının kendine özgü 

nitelikler taşıdığının bilincinde olması 

D) Birlikte yaşadığı insanları anlatmanın daha 

kolay olacağını fark etmiş olması 

E) Halkı, toplumun kültür değerlerinin bir ürünü 

olarak ele alması 

(1999/İpt. ÖSS) 
 
 
 
 

143. Bir eleştirmen, kendi görüşlerini kabul ettirmek için 

okuyucuyu zorluyorsa yanlış yoldadır. Çünkü 

eleştirinin amacı okuyucuyu etkilemek değil, onu 

birlikte düşünmeye yönlendirmek olmalıdır. Önemli 

olan, değerlendirme yapmaktan çok, yaşanılan 

düşünme sürecine okuyucunun katılımını 

sağlamaktır. Eleştirmenden beklenen ---- . 

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
 

A) okuyucuya yapıtla ilgili bilgiler ve ipuçları 

sunmaktır. 

B) eleştirdiği yapıtla okuyucu arasında köprü 

kurmaktır. 

C) okura, okuduğunu bağımsızca değerlendirme 

olanağı tanımaktır. 

D) okuru koşullandırmadan yapıtı değişik açılardan 

tartışmaktır. 

E) okurun dünya görüşüne belli bir yön vermektir. 

(1999/İpt. ÖSS) 

144. Edebiyat yapıtlarını açıklamak, yorumlamak, 

değerlendirmek ve sınıflandırmak amacını taşıyan 

yazılar vardır. Bu yazıları, “edebiyat eleştirisi” adı 

altında toplayabiliriz. Edebiyat eleştirisi içinde daha 

çok denemeler, kitap tanıtma yazıları ve bilimsel 

araştırmalar yer alır. Bu yazılar, en öznel 

izlenimlerinden en nesnel değerlendirmelere değin 

uzanan geniş bir yelpaze içinde karşımıza çıkar. Bu 

açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu yazılarda 

----. 

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
 

A) değişik anlatım yöntemleri kullanılır. 

B) ele alınan konuların sınırı oldukça geniştir. 

C) doğruluğu kanıtlanabilecek görüşlere ağırlık 

verilir. 

D) okurları bilgilendirmek ön plana çıkar. 

E) asıl amaç, yapıtların gereği gibi tanıtılmasıdır. 

(1999/İpt. ÖSS) 
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145. Düşüncenin en iyi biçimde, insanın kendi 

anadilinde oluşup geliştiğini söylerdi. Anadile 

yaslanmayan bir anlatımın sağlam olamayacağını 

savunurdu. Daha da ileri gider, anadiline saygının 

en büyük erdem olduğuna inanır, onu yurtseverlikte 

eşdeğer tutardı. Bilimsel çalışmalarında olduğu 

kadar günlük yaşamında da dile büyük bir özen 

gösterirdi. Kimi zaman bir sözcüğe takılır, 

düşüncesini açık seçik yansıtacak bir anlatım 

biçimini buluncaya değin günlerce çalışırdı. 

Düşünsel tutarlığının ancak dilsel tutarlılıkla 

gerçekleşebileceğine inanırdı. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Anadilin, insanın duyarlığı üzerindeki etkisine 

B) Sözcük seçiminde gösterilen titizliğe 

C) Dil ile düşünce arasındaki ilişkiye 

D) Anlatımla anadil arasındaki bağa 

E) Dili doğru ve düzgün kullanmanın önemine 

(1999/İpt. ÖSS) 
 

 

146. O, aslında yazdığı öykülerde, oyunlarda, 

romanlarda da bir ozandır. Diline, dildeki uyuma, 

musikiyi sağlayan öğelere öncelik veren bir düzyazı 

ustasıdır. Bu yönden düzyazıyla oluşturduğu 

yapıtlarda da ozanlığı öne çıkar. Sözcükleri bir 

imbikten geçirerek damıtır; böyle bir damıtımdan 

geçmemiş hiçbir sözcüğe yer vermez yapıtlarında. 

Düzyazılarında da iyi bir söz işçisidir, tıpkı 

şiirlerindeki gibi. 

 Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Değişik türlerde ürünler verdiğine 

B) Şiirselliğin her ürününe yansıdığına 

C) Kulağa hoş gelen sesler içeren sözcükler 

kullanmaya özen gösterdiğine 

D) Yapıtlarında kullandığı dili inceden inceye 

işlediğine 

E) Belirli kalıpların dışına çıkmadığına 

(1999/İpt. ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

147. Bana göre yeni öykücüler “ben”li anlatımın dışına 

çıkamıyor, “ben” dışındaki yaşamın öykülerine 

girmesine izin vermiyorlar. Bazen öykünün içine 

kulaktan dolma ve taşımayacağı ağırlıkta felsefe 

koyuyorlar. O felsefe de öyküye yedirilmiş olmuyor. 

Bu yüzden yazdıklarının öykü mü, ruhsal 

çözümleme mi, deneme mi olduğunu 

bilemiyorsunuz. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü 

edilen öykücülere yöneltilen eleştirilerden biri 

değildir? 
 

A) Yazdıklarını kendileriyle sınırlı tutmaları 

B) Öykülerin düşünsel bütünlükten yoksun olması 

C) Özümsenmemiş bilgi ve düşüncelere yer 

vermeleri 

D) Sözcük seçiminde gerekli özeni göstermemeleri 

E) Belirli bir yazınsal türün ilkelerine bağlı 

kalmamaları 

(1999/İpt. ÖSS) 

148. (I) Minibüsle, sabahleyin yola çıktık. (II) Yeşilin, 

açığından koyusuna değin bütün tonlarıyla 

bezenmiş ağaçların süslediği yamaçlardan, 

tepelerden geçtik. (III) Şırıl şırıl akan derecikleri aşa 

aşa sonunda yeryüzü cennetine vardık. (IV) 

Çevresini irili ufaklı ağaçların kuşattığı mavi, duru, 

büyük göle bakan bir yamaçta durduk. (V) 

Kameramızı çıkarıp bu manzarayı görüntüledik. 

 Yukarıdaki  numaralanmış  cümlelerin  

hangilerinde  betimlemeye  yer  verilmemiştir? 
 

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

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

(1999 ÖSS) 

 

 

 

149. (I) Oyun, bir gün içinde hatta birkaç saatte geçen 

olaylar üzerine kurulmuş. (II) Oyun, üç birlik 

kuralına uygun; ancak izleyicinin merakını 

kamçılama yönünden zayıf kalıyor. (III) Ülk 



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   

 
91 

bölümün ikinciye göre çok kısa oluşu, izleyenleri 

rahatsız ediyor. (IV) Kişiler kendi toplumsal, 

psikolojik, ekonomik ve kültürel yapılarına uygun 

olarak olaylar içinde verilmiş. (V) Sanatçı, bu 

eksiklerine karşın, bir oyun yazarı olarak umut 

veriyor. 

 Bu  parçanın  anlam  akışındaki  bozukluğu 

gidermek  için,  aşağıdaki  değişikliklerden 

hangisi  yapılmalıdır? 
 

A)  I. cümleyle II. yer değiştirmeli 

B)  II.  cümleyle  III.  yer  değiştirmeli 

C)  III.  cümleyle  IV.  yer  değiştirmeli 

D)  IV. cümle I. den sonra gelmeli 

E)  V. cümle II. den sonra gelmeli 

(1999 ÖSS) 

 

 

150. (I) Bireysel acılarını yansıtmak için bir araç olarak 

görmez şiiri. (II) Kendi acılarına yer vermez 

şiirlerinde. (III) Daha çok, içinde yaşadığı toplumun 

acılarını, sevinçlerini yansıtmak ister. (IV) İmgeleri 

yalındır. (V) Söyleyişinde inişler çıkışlar yoktur. (VI) 

Bütün şiirlerinde okuru saran bir sıcaklık vardır. 

 Bu  parçadan,  aşağıdaki  cümlelerin  hangisi  

çıkarılırsa  parçanın  anlamında önemli  bir  

daralma  olmaz? 
 

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

(1999 ÖSS) 

151. Hiç ummadığımız bir şiir, günü gelince bizim için 

söylenmiş izlenimini verir. Çünkü şiir eskimez, 

durur bir yerde, okurunu bekler. Bekler ve bir gün 

bulur onu. Dahası, en kötü, en sığ, en basit bir 

şiirden bile bir gün başka bir anlam, başka bir 

güzellik fışkırabilir. Bu nedenle, ----. 

 Düşüncenin  akışına  göre  bu  parçanın son  

cümlesi  aşağıdakilerden  hangisiyle 

tamamlanabilir? 
 

A)  iyi şiir her okuyucuda aynı duyguları, aynı 

çağrışımları uyandırabilmelidir 

B)  pek çok şiir kitabı ancak şairlerinin ölümünden 

sonra değer kazanmıştır 

C)  sanat değeri taşıyan şiirler eskimiş olanlardır 

D)  eleştirmenler, okuyacakları şiir kitabını 

seçmede okurlara yol göstermelidirler 

E)  şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin 

yargılardan olabildiğince kaçınmak gerekir 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152. Bizim yaşamımızı yansıtmayan yapıtlar, üzerimizde 

yeterince etkili olmuyor. Bir yapıttaki yaşantıları 

paylaşabilmemiz, anlatılan olayların da bize tanıdık 

gelmesini gerektiriyor. İşte bu nedenle, öykülerde 

ve romanlarda  ----  isterim. 

 Düşüncenin  akışına  göre,  bu  parçada boş  

bırakılan  yere  aşağıdakilerden  hangisi  

getirilemez? 
 

A)  gelenek ve göreneklerimizden yola çıkılmasını 

B) evlerimizden ve eşyalarımızdan silinmez izler 

bulunmasını 

C)  bize, yeni ve değişik insan tiplerinin 

tanıtılmasını 

D)  duygu ve düşüncelerimize ayna tutulmasını 

E)  kolaylıkla benimseyebileceğimiz karakterlerin 

çizilmesini 

(1999 ÖSS) 

153. Bu, yazacağım yazının türüne göre değişir. Çok 

ciddi bir yazı yazacaksam konu üzerinde 

yoğunlaşabilmem için evde çıt çıkmamalıdır. Ayrıca 

dikkatimin uyanık olması için çalışma odamın 

sıcaklığının da on altı dereceyi geçmemesi gerekir. 

Bunun için, yaz aylarında ciddi yazılar yazamam; 

yazmaya kalktığımda da yazılarım, sıcağın etkisiyle 

mizah ağırlıklı olur. 

 Bu  sözler  aşağıdaki  sorulardan  hangisinin  

karşılığı  olabilir? 
 

A)  Ne tür yazılar yazarsınız? 

B)  Yazılarınızı hangi ortamda yazarsınız? 

C)  Yaşadıklarınızın, yazdıklarınız üzerinde etkisi 

var mı? 

D)  Yazılarınızın planını nasıl belirlersiniz? 
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E)  Düşündüklerinizi yazamadığınız zamanlar olur 

mu? 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. Edebiyatı, sanatı kendime dert edinmiş bir kişiyim. 

Gece gündüz edebiyat düşünürüm, şiir düşünürüm. 

Sevdiğim bir şiiri tanıdıklarıma okumadığım ya da 

bir edebiyat sorusu üzerine tartışmaya 

girişmediğim günler, yaşadım saymam kendimi.  

 Böyle  diyen  bir  yazar  için  aşağıdakilerden  

hangisi  söylenebilir? 
 

A)  Herkesi kendisi gibi düşünmeye zorlar. 

B)  Şiir dışındaki ürünlerden tat almaz. 

C)  Edebiyattan hoşlanmayanları sevmez. 

D)  Eleştiriye açık bir kişiliği vardır. 

E)  Yaşamıyla edebiyatı bütünleştirmiş biridir. 

(1999 ÖSS) 

 

155. Sonunda bilgisayar da gelip çalışma masamıza 

kuruldu. Belli ki geçici bir geliş değildir bu. Disketi, 

yazıcıyı da yanına alarak geldiğine göre temelli 

yerleşmeye niyetli. Sadece birkaç oyun ya da 

yazım kolaylığı sağlamakla yetinmeyen bilgisayar, 

getirdiği konfor, yarattığı alışkanlıklarla terk 

edilemez kaleler ele geçirdi. İlk sıcak ilişkiler, yerini 

vazgeçilemez tutkuya bıraktığında bilgisayar 

dünyasının sıradan bir tüketicisi oldunuz demektir. 

 Bu  parçada  bilgisayarla  ilgili  olarak  

aşağıdakilerden  hangisi  vurgulanmaktadır? 
 

A)  Pek çok kolaylık sağladığı için insanı 

tembelleştirdiği 

B)  Kullanılan malzemeler bakımından pahalı bir 

aygıt olduğu 

C)  Benimsenmesi uzun zaman alan bir yenilik 

olduğu 

D)  Kullanma alışkanlığının giderek güçlenip 

yaygınlaştığı 

E)  Başka araçlarla birlikte kullanıldığında işe 

yaradığı 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

 

 

156. Kimi eleştirmenler yazınsal ürünleri 

değerlendirirken eleştiri türünün gerektirdiği 

kurallara uymazlar. Yapıtları değerlendirme yerine, 

birtakım oyunlara yönelirler. Bilgisizliklerini, yanlış 

ya da haksız yargılarını bu dil oyunlarının altına 

gizlerler. Bu yolla okuyucuyu yönlendirdikleri için de 

okuyucu bunun ayrımına varmaz. Böylece yapıttan 

kopuk kişisel görüşlerini, eleştiri adıyla ortaya 

koymuş olurlar. 

 Aşağıdakilerden  hangisi  bu  parçada  sözü  

edilen  eleştirmenlerin  bir  özelliğidir? 
 

A)  Söylediklerini iyi seçilmiş örneklerle 

somutlaştırma 

B)  Yapıttaki yetersizlikleri giderme yolları önerme 

C)  Özentili bir anlatımla okuyucuları istediği 

yönlere çekme 

D)  Yapıtların güç anlaşılan yönlerini aydınlatma 

E)  Okurlarına karşı sorumlu davranma 

(1999 ÖSS) 

157. Şiir yazmanın belki en zor yanı ilk dizeyi bulmaktır. 

O ilk dize ozanın gideceği yönü belirler. Hiçbir şiir, 

planlı olarak yazılmaz. Ozan, şiirin yolunu açtığı 

gibi şiir de ozana yol gösterir. İşte bunun için ben, 

bir konuşmamda, "Şiirimi, yazarken düşünürüm ya 

da düşünürken yazarım." demiştim. 

 Bu  parçanın  bütününde,  şiirle  ilgili  olarak  

aşağıdakilerin  hangisi  üzerinde  durulmaktadır? 
 

A)  Düşünce ve duyguları birlikte ele aldığı 

B)  Yazma süreci içinde oluştuğu 

C)  İletisinin, yazmaya başlamadan önce 

belirlendiği 

D)  Ozanın duygu dünyasını yansıttığı 
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E)  Ozanın değer yargılarından izler taşıdığı 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158. Tüketim kültürü, şiiri az çok dışlamıştır. Televizyon, 

sinema, gazete gibi kitle iletişim araçlarının 

doğurduğu bu kültür, şiirin okur yitirmesine yol 

açmıştır. Ancak bilelim ki şiir, yalnızca sahte 

okurlarını yitirmiş, gerçek okurlarını korumuştur. 

İşte bunun içindir ki benim, şiirin geleceği açısından 

hiçbir kaygım yok. İyi şiir, gerçek okuruyla yaşamını 

sürdürecektir. 

 Bu  parçada,  şiirle  ilgili  olarak  

aşağıdakilerden  hangisine  değinilmemiştir? 
 

A)  Toplumsal değişmelerden etkilendiğine 

B)  Okur sayısının azaldığına 

C)  Şiir beğenisi tam gelişmemiş okurların 

elendiğine 

D)  Nitelikli olanların varlığını koruyacağına 

E)  Her dönemde çok sevilen tür olduğuna 

(1999 ÖSS) 

159. İçeriğini çok iyi bildiğimiz kitapları bile yeniden 

okumalıyız. Çünkü kitaplarda keşfedilmeyi 

bekleyen nice hazine vardır. Benzer biçimde, 

resimlere de tekrar bakmalıyız. Onlara baktıkça 

yenilendiğimizi anlarız. Bir müzik yapıtını da 

yeniden dinlemeliyiz. O yapıtı dinledikçe 

dünyamızın zenginleştiğini,  değiştiğini görürüz.  

 Bu parçadan sanat yapıtlarıyla ilgili olarak  

aşağıdaki  yargıların  hangisine  varılamaz? 
 

A)  Değerleri ancak, üzerinden yıllar geçince 

anlaşılır. 

B)  Onlarla bir kez karşılaşmış olmamız yetmez. 

C)  Tüm güzelliklerinin ayrımına varmak zaman alır. 

D)  Duygularımızı çeşitli yönlerden besleyip 

geliştirirler. 

E)  Her seferinde bizde yeni duygular uyandırırlar. 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

160. Eskilerden gelen bir edebiyatçıyı günümüz 

ölçütlerine göre değerlendirmek doğru olur mu? 

Günümüzde insanların edebiyat anlayışları değişip 

gelişmiştir. Ancak bu gelişmeyi bir zincir olarak 

düşünürseniz, zincirin halkaları kopuk değil, 

birbirine geçmiş durumdadır. Günümüz 

edebiyatçıları, hem dillerini geliştirmek hem de yeni 

biçimler oluşturmak bakımından çok şey 

borçludurlar eskilere. Edebiyat merdiveninin 

basamakları, bizden önceki edebiyatçıların 

birikimlerinden oluşmuştur. 

 Bu  parçadan  aşağıdaki  yargıların  hangisi 

çıkarılamaz? 
 

A)  Her çağın kendine özgü değerlendirme ölçütleri 

vardır. 

B) Sanatçılar, kendilerinden önceki sanatçılardan 

etkilenirler. 

C) Yaşadığı dönemde ilgi görmeyen bir edebiyatçı 

zamanla ün kazanabilir. 

D) Her edebiyatçı yaşadığı dönemin koşulları 

içinde ele alınmalıdır. 

E) Öteki sanatlar gibi edebiyat da zamanla değişir. 

(1999 ÖSS) 
 

161. Bugün eskisi kadar ne mektup yazıyor ne de 

mektup alıyorum. Okumanın yerini televizyon 

ekranlarının, mektuplaşmanın yerini telefonun 

aldığı bir gerçek. Yine de mektup yazarken verilen 

emeği ve mektuptaki kalıcılığı önemsiyorum. 

Mektubun aynı zamanda yazınsal bir tür olduğunu 

anımsatmaya gerek var mı? Çocukların, gençlerin 

birbirlerine mektup yazmalarını, telefonla 

konuşmalarından daha önemli, daha geliştirici 

buluyorum. 

 Böyle  konuşan  kişi  için  aşağıdakilerden 

hangisi  söylenemez? 
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A)  Eskisine göre daha az mektuplaşmaktadır. 

B)  Gençlerin birbirlerine mektup yazmalarını 

istemektedir. 

C)  Televizyonun, okumayı olumsuz yönde 

etkilediğini düşünmektedir. 

D)  Arayıp soranları gittikçe azalmıştır. 

E) Mektubun salt haberleşme aracı sayılmasını 

doğru bulmamaktadır. 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

162. Bizdeki çocuk dergiciliğinin, uzun geçmişine karşın 

önemi yeterince anlaşılamamıştır. Bunu iyi 

bildiğimden "Süreli Çocuk Yayınları" başlıklı 

çalışmayı görünce çok sevindim; hemen okudum. 

Doğrusu çok yararlandım. Bu geniş inceleme, ciddi 

bir çalışmanın ve sağlam kanıtlara dayanan çok 

yönlü bir araştırmanın somut sonucu olarak 

elimizde bulunuyor. Hemen söyleyelim ki basımı da 

çok güzel olan bu kitap, içeriğinin zenginliği 

yönünden eğitimcilerimizin olduğu kadar 

düşünürlerimizin, tarihçilerimizin, dilcilerimizin hatta 

folklorcularımızın  ilgisini  çekecektir. 

 Bu  parçada,  sözü  edilen  yapıtla  ilgili olarak  

aşağıdakilerden  hangisine  değinilmemiştir? 
 

A)  Güzel bir görünümle sunulduğuna 

B)  Geniş kapsamlı bir çalışmanın ürünü olduğuna 

C)  Farklı alanlarda çalışan insanlara ilginç 

geleceğine 

D)  İçerdiği bilgilerin güvenilir nitelik taşıdığına 

E)  Anlatımının çocukların düzeyine uygun 

olduğuna 

(1999 ÖSS) 

 

163. Eylülde Kaçkarlar’ın çevresinde “kestane karası 

fırtınası” gelip çatar. Kestanelerin dökülme 

zamanıdır artık. Yöre insanı için kestanenin hem 

meyvesi, hem de kerestesi çok değerlidir. Çünkü 

evlerin özellikle dış cephesi bu ağaçtan yapılır. 

Rüzgarlar vadilerde uğuldamaya, yapraklar 

dökülmeye başlamıştır bu günlerde. Karın habercisi 

olan “karakuş” birazdan pencerenin pervazına 

tüner. Derinden kurt sesleri gelir. Orman tüm 

yaşamıyla hazırdır uzun ve beyaz kışa. 

 Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden 

hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? 
 

A) Karşılaştırma, tanımlama, öyküleme 

B) Açıklama, öyküleme, betimleme 

C) Tartışma, karşılaştırma, öyküleme 

D) Tanımlama, örnek gösterme, betimleme 

E) Açıklama, tartışma, örnek gösterme 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164. Japongülleri, her sabah yüzlerce çiçekle ala 

boyanırdı. Dil büyüklüğünde beş yapraktan oluşan 

çiçeklerin tomurcukları sabahları hızla açılır, 

akşamları aynı hızla kapanırdı. Solan çiçekler, bir 

sonraki gün ağacın altındaki toprağa kızılımsı bir 

ölüm damgası vururdu. Bu hızlı değişim, beni 

hüzünlendirir, içimi karartırdı. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 

A) Söz sanatlarına başvurma 

B) Gözlem gücünden yararlanma 

C) Olayları oluş sırasına göre anlatma 

D) Deyimlere başvurarak anlatımı güçlendirme 

E) Söylenenleri, örneklerle zenginleştirme 

(2000 ÖSS) 

165. (I) Rize’nin Pazar ilçesinde, Verçenik Yaylası’na 

gidecek minibüse bindiğimizde, uzun süren otobüs 

yolculuğunun yorgunluğunu unutmuştuk. (II) 

Yaklaşık beş saat süren minibüs yolculuğundan 

sonra, kararlaştırılan buluşma noktasına ulaştık. (III) 

Oradakilerle hoşbeşten sonra çadırları kurduk; sırt 

çantalarımızı boşalttık. (IV) İlk günler için getirilen 

taze yiyeceklerle hemen küçük bir ziyafet sofrası 

kurduk kendimize. (V) Geceleri fark ettik ki, 

gökyüzü burada her zaman yıldızlarla doluydu. 
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(VI) Hemen her gece yıldızlara bakarak düşler 

kuruyorduk. 

 Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek 

istense, ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle 

başlaması uygun olur? 
 

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

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166. (I) Umarım siz benden çok daha fazla yaşarsınız; 

ama bu yaşlara gelince insanda yaşlılığın farklı bir 

etkisi oluyor. (II) Yeni bir işe başlarken 

endişeleniyorsunuz, bitirebilir miyim diye. (III) İtiraf 

edeyim ki “Köleler ve Tutuklular”a başlarken bu 

endişeyi yaşadım. (IV) Romanda her konu, yazılış 

süresini kendi belirliyor. (V) Hiçbir kitabımın 

üzerinde bu kadar yoğun çalıştığımı söyleyemem. 

(VI) Tam bir ağır işçi gibi sabah 8.30’dan akşam 

20.00’ye kadar... (VII) Böylesine yoğun çalışmaya 

karşın, kitabı tamamlamam iki yılımı aldı. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır?  
 

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

(2000 ÖSS) 

 

 

167. Savaşa gidecek askerlerin omzunda gördüğümüz 

torbalara benzer bir torba da bizim evde hazırlandı. 

Gerçi babam daha askere çağrılmamıştı; ama 

çağrılacağı günün pek uzak olmadığını hepimiz 

biliyorduk. Bu nedenle annem ona, dikişteki bütün 

becerisini göstererek, kaba patiskadan bir torba 

dikti. Sanırım dikerken kendi kalbini de içine koydu. 

Çünkü babam aramızdan ayrıldıktan sonra, 

annemin bir kalp taşıdığını gösteren bütün izler 

kalkmıştı ortadan. 

 Bu parçada sözü edilen anneyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

A) Çevresindekilerden hiçbir destek görmüyor. 

B) Eşinin gidişinden sonra acıma ve sevme 

duygularını yitiriyor. 

C) Çocuklarıyla birlikte geçim sıkıntısına düşüyor. 

D) Savaşın, çocuklarının iç dünyasını etkileye-

ceğine inanıyor. 

E) Savaşa karşı büyük bir öfke duyuyor. 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

168. Lisede öğrenciyken, elli yaşında biri ölünce, eh 

zamanı gelmiş de ölmüş, diye düşünürdüm. 

Altmışında biri ölmüşse sanki ölümü biraz gecikmiş 

gibi gelirdi bana. Hele yetmişindekiler... Yalnızca 

yirmi, otuz yaşlarında ölenlere acırdım. Bu 

acımasızlığım, hainliğimden gelmiyordu; öyleyse 

neden? 

 Bu parçanın son cümlesindeki sorunun yanıtı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
 

A) Ömre yönelik değerlendirmelerin yaşla birlikte 

değişmesinden 

B) Olgun insanın, kimsenin kötülüğünü 

istememesinden 

C) İnsanların giderek daha merhametli olmasından 

D) İnsanın, yaşlanınca doğruları yanlışlarından 

daha iyi ayırabilmesinden 

E) Yaşlandıkça düşünleri değiştirmenin 

zorlaşmasından 

(2000 ÖSS) 

169. İster olay öyküsü olsun, isterse durum öyküsü; 

benim öyküm, okunduktan sonra belleklerden uçup 

gitmemeli. Konusuyla, özüyle, diliyle, biçimsel 

ustalıklarıyla okuru kuşatmalı. Kişi, öyküyü okuyup 

bitirdikten sonra değişmeli. Yıllar sonra o öykünün 

anımsanan, insanı etkileyen bir yanı bulunmalı. 
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Sait Faik’in “Hişt Hişt” adlı öyküsü, lirizmi ve 

şiirselliğiyle, Sabahattin Ali’nin “Değirmen” adlı 

öyküsü iletisiyle böyle değil mi? 

 Böyle diyen bir kişiye göre, öykünün temel 

niteliği nedir? 
 

A) Ünlü öykücülerin yazdıklarını düşündürmeli 

B) Belirli bir olay ya da durumdan yola çıkması 

C) Bilinen, somut gerçeklere dayanması 

D) Okurları, unutamayacakları biçimde etkilemeli 

E) Çelişkilere dayalı bir yapısının olması 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170. Genel anlamda insan düşüncesinin ürettiği 

değerlerin tümünü iki ana kümeye ayırabiliriz. 

Bunlardan ilki maddi kültürdür. Maddi kültür, 

insanoğlunun doğaya egemen olmak için yaptığı 

tüm araç ve gereçler ile bunları kullanma bilgisidir. 

İkincisi ise yaşamı düzenlemek, zenginleştirmek, 

korumak için konulmuş kurallar dizgesi olan manevi 

kültürdür. Bu iki kültür, birbirinden ayrılmamalıdır. 

Böyle bir yaklaşım, kültürü daha anlamlı ve yararlı 

kılar. 

 Bu parçada kültürle ilgili olarak vurgulanmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Bir bütün olarak ele alınması gerektiği 

B) Kişiden kişiye değişen boyutlarının olduğu 

C) Toplumsal değerlerin önemli bir yer tuttuğu 

D) Kişiliklerin oluşumda etkili olduğu 

E) Toplumsal yaşayışı belirlediği 

(2000 ÖSS) 

171. Anadil öğretimini Türkçe’nin söz değerlerine 

dayandırmak gerekir. Yıldız yerine “star”, gösteri 

yerine “şov” gibi yabancı sözcükleri kullanır; sürekli 

olarak, anlamını bilmediğimiz Arapça sözcükleri 

yinelersek çocukların söz dağarcığı karmaşık bir 

hal alır. Bundan da öte, sözcükler açık ve aydınlık 

bir anlam kazanamaz. Çocuklarımız arasından 

sanatçıların, bilim adamlarının çıkmasını daha 

başlangıçta engellemiş oluruz. Çünkü bilgin ya da 

sanatçı, bulgu ve yargılarını, gözlem ve 

deneyimlerini, anadilinin kavramları üzerine kurar. 

Kavramlar açısından duruluk kazanmamış bir zihin, 

açık seçik düşünemeyeceğinden, bir buluş ya da 

yapıt ortaya koyamaz. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Söz dağarcığının konuşma gücünü etkilediği 

B) Dil eğitiminin toplumsal gelişme açısından 

önemli olduğu 

C) Yaratıcılığın önkoşulunun yüksek düzeyde bir 

eğitim görmek olduğu 

D) Kimi sözcüklerin anlamda bulanıklığa yol açtığı 

E) Anadilini iyi bilmemenin yaratıcılığı engellediği 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

172. Ozanları, yaşadıklarını, duyduklarını yazan kişiler 

diye tanımlamak yanlıştır. Sözgelimi Cahit Sıtkı, 

yaşadıklarını, duyduklarını yazan bir ozan olarak 

bilinir. Oysa ölüm acısını tatmamış, yaşamamıştır. 

Bununla birlikte, sık sık ölümden duyulan acıyı 

işlemiştir. Onunla yıllarca arkadaşlık yaptım. Bir 

gün bile ölüm sözcüğünü işitmedim ondan. Ölmüş 

bir sevdiği de yoktu yanılmıyorsam. Ölüm yalnızca 

bir temaydı onun için. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Her ozanın şiiri, belirli konuları içerir. 

B) Ozanların, şiirleriyle yaşantıları arasında ilişki 

olmayabilir. 

C) Her ozanın, şiir evreni aynı zenginlikte değildir. 

D) Şiirin etki gücü, okuyucuyu duygulandırmasıyla 

ölçülür. 

E) Hiçbir ozan, duygulanmadan şiirini oluşturamaz. 

(2000 ÖSS) 
 

173. Hayır. Sanatçı, sanatçıdır. İşini doğru yapan, ne 

yapmak istediğini iyi bilen biri, her ortamda saygı 

görüyor. Türkiye’de de, dünyanın her yerinde de. 

Kadın ya da erkek, fark etmiyor. 
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 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine 

karşılık olarak söylenmiş olamaz? 
 

A) Yurtdışında sanatçı olarak yaşamanın zorlukları 

var mıdır? 

B) Kadın yönetmen olmak güçlük doğurur mu? 

C) Yurtiçinde sanatçı olmakla yurtdışında sanatçı 

olmanın farkları var mıdır? 

D) Sanatçı olarak ilgi görmek koşullara göre 

değişir mi? 

E) Saygı gören bir sanatçı olmak için bazı 

niteliklere sahip olmak gerekiyor mu? 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

174. İnsanın doğayla savaşımında korkunun rolü 

yadsınamaz. Önemli olan, bu insanca duyguyu iyi 

değerlendirebilmektir. Nasıl ki kullanılması 

bilinmeyen bir silah bazen geri tepip büyük 

zararlara yol açabiliyorsa, korku da denetim altında 

tutulmayıp kendi başına bırakılırsa sonuç hiç kimse 

için iyi olmaz. Korkalım; ama neden, niçin 

korktuğumuzu bilelim. Korkuya yenilme kaygısının 

tutsağı olmayalım. 

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
 

A) Korkuyla birlikte yaşamayı öğrenelim. 

B) Korkudan, uygun biçimde yararlanmaya 

çalışalım. 

C) Korkunun, toplumu değişik yönlerden 

etkilediğini unutmayalım. 

D) Korkuyu bir engel değil, bir araç olarak görelim. 

E) Korkumuzun nedenini öğrenip ona göre 

davranalım. 

(2000 ÖSS) 

175. Ödüllerin, her şeyden önce, genç yazarların 

tanınmasında, geniş kitlelere ulaşmasında çok 

yararlı olduğunu düşünüyorum. Elli yıl öncesine 

kadar Türkiye’de edebiyat ödülü yoktu. Bugün ise 

çok sayıda, belki de gereğinden çok ödül var. 

Ödüllerin sayıca artması onlara verilen önemi 

azaltıyor. Ayrıca bu ödüllerin bir bölümü tek bir 

yazınsal türe özgü. Oysa bütün türleri kapsayan ve 

her yıl düzenli olarak verilen ödüller edebiyat 

dünyasında daha büyük önem taşıyor. Ödülün 

değerini bulmasını sağlayan en önemli öğe de 

seçici kurulunun aynı kalması. Böylece, yapılan 

değerlendirmeyle ilgili ölçüt, ortak bir beğeni 

oluşuyor. 

 Bu parçada ödüllerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Niçin önemli olduğuna 

B) Kimilerinin belirli sınırlar içinde kaldığına 

C) Sayısı çoğaldıkça önemini yitirdiğine 

D) Yazarlara maddi destek sağlama işlevi 

olduğuna 

E) Yerleşmiş olanların önem taşıdığına 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

176. Yetkin insan, bilgilenme, bilinçlenme yoluyla 

aydınlanmanın ışığından geçmiş insandır. Soran, 

sorgulayan, aydınlığı arayan bir kişiliği vardır onun. 

Bu tür bir kişilik kumaşının dokunduğu tezgahın bir 

adı da eleştirel okumadır. Eleştirel okuma kişiyi 

bilinçlendirir. Bu yolla bilinçlenmiş kişinin nitelikleri 

arasında ise okuduklarını yargılama ve onlardan 

kendine özgü sonuçlar çıkarma başta gelir. 

 Bu parçada, eleştirel okumanın hangi yönü 

üzerinde durulmamıştır? 
 

A) Yararlı bir okuma yöntemi olduğu 

B) Yol gösterici bir işlevinin bulunduğu 

C) Okullarda kazandırılması gerekli bir beceri 

olduğu 

D) Yorumlama gücünü geliştirdiği  

E) Kişiye, değerlendirme yetisi kazandırdığı 

(2000 ÖSS) 

177. Sahnenin tozunu ilk yuttuğunda çocuk denecek 

yaşlardaydı ve o günden bu yana inmedi sahneden. 
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Oyunculuk dışında oyun yazarlığı, yönetmenlik, 

çevirmenlik gibi uğraşlarla da ilgilendi. Tiyatro 

dünyamızın en kıdemlilerinden, en renkli 

kişiliklerinden biri olan, seyircisiyle müthiş bir 

iletişim kurabilen bu yetenekli sanatçının ilgi alanı 

tiyatroyla da sınırlı kalmıyor. Güncel konular 

üzerine yazdığı yazılarıyla, düşüncelerini, 

eleştirilerini okurlarla paylaşıyor. O, aynı zamanda 

bir konuşma, bir anlatım ustası; anlatanla dinleyeni, 

okuyucuyla seyirciyi bir araya getiren bir usta. 

 Bu parçaya göre söz konusu sanatçıyla ilgili 

olarak aşağıdaki yargılardan hangisine 

varılamaz? 
 

A) Okuru incitici konuları işlemekten kaçınır. 

B) Dinleyicisini etkiler, onlarla bütünleşir. 

C) Dilin olanaklarından çok iyi yararlanır. 

D) Oyunculuk dışındaki işlerle de ilgilenir. 

E) Mesleğinde çok başarılıdır. 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

178. Yazar, dili, ses, biçim, anlam özellikleriyle iyi bilen 

ve kullanan kişidir. Bu anlamda dile yeni kavramlar, 

kalıplar, sözcükler kazandırılabilir. Gerçekte hiçbir 

yazar, bakalım bu romandan, bu öykü ya da şiirden 

dilciler kaç kural çıkaracak, diye yazmaz. Yazamaz; 

ama yazdıklarıyla dile yeni sözcükler katar. Dili 

işlerken yalnızca dilciye değil, edebiyat tarihçisine, 

toplumbilimcilere, başka araştırmacılara da 

malzeme yaratır. 

 Bu parçadan, yazarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 

A) Dilin söz varlığını geliştirdikleri 

B) Dilin anlatım olanaklarını genişlettikleri 

C) Yapıtlarıyla, yeni çalışmalara olanak 

hazırladıkları 

D) Dil konusunda, geniş bir bilgiye sahip oldukları 

E) Dile kazandırdıklarıyla kalıcı olmaya çalıştıkları  

(2000 ÖSS) 

179. (I) Mektup on altıncı yüzyıla kadar salt haberleşme 

amacıyla kullanılıyor, bu anlamda bir tür gazete 

görevi de yapıyordu. (II) On altıncı yüzyıldan sonra 

ise söz konusu görevinin yanı sıra, duygu ve 

düşünceler de mektuplar aracılığıyla paylaşılmaya 

başlandı. (III) Goethe'nin ciltler dolusu özel 

mektupları, Schillerln yazışmaları, Gogol, Puşkin, 

Byron'ın unutulmaz mektupları bunlar arasında 

sayılmaya değer niteliktedir. (IV) Candide yazarı 

Voltaire'in yazdığı mektuplar öğüt vermek, 

danışmak, bilgi almak, yapıtlarını tanıtmak gibi 

değişik amaçlar içerir. (V) Bu büyük ustanın en 

başarılı mektuplarıysa, duygularını paylaşmak için 

yazdığı mektuplardır. (VI) Bunlar, özentiye 

kaçmadan, yapaylığa düşmeden, içten geldiği gibi 

yazılmış mektuplardır. 

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 

paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun 

olur? 
 

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

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180. (I) 0, yaşamı yaşayarak öğrenmiş bir yazar. (II) 

Deneyimlerini ve gözlemlerini herkesle paylaşmış. 

(III) Kendi kendine öğrendiği üç yabancı dili de iyi 

derecede konuşabilecek düzeye erişmiş. (IV) 

Öğretmenlik yapmış, siyasetle uğraşmış, yurtiçi ve 

yurtdışında birçok yeri görmüş. (V) Kimi roman ve 

öyküleri ancak ölümünden sonra yayımlanabilmiş. 

(VI) Gezdiği, gördüğü yerlerin yöresel renklerini 

büyük bir ustalıkla yapıtlarına yansıtmış. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(2001 ÖSS) 
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181. Yazın değeri taşıyan bir roman, bir öykü, bir oyun, 

yaşam çevremizi genişletir; içinde bulunduğumuz 

gerçek dünyanın dışına çıkarır bizi. - - - Tam 

tersine gerçekleri değişik bir gözle görmemizi, 

olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlar. 

 Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin 

akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 
 

A) Bu, elbette, bir kaçış ya da kendi 

gerçeklerimizden kopuş değildir. 

B) İç gerilimlerimizden, sıkıntı ve 

bunalımlarımızdan büyük ölçüde kurtarır. 

C) Okuma, insanı her türlü tutkudan kurtararak 

özgürleştirir. 

D) Okuyan bir kişi, bütün bilgi eksikliklerini 

giderebilir. 

E) Okunan her kitap, iç zenginliğini artırır, 

duyguları harekete geçirir. 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182. Bence resmin farklı bir sunuluşunun olması 

gerekiyor. Daha geniş çevrelerce izlenebilmesi için 

bugünkü koşulların düzeltilmesi, ayrıca daha sık 

sergiler açılması gibi öneriler geliyor aklıma. 

 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin 

yanıtı olabilir? 
 

A) Resim piyasasında çok yüksek ücretler söz 

konusu; bunun nedenini açıklayabilir misiniz? 

B) Sergilerde en iyi parçalar satılıyor; geriye 

kalanlar için nasıl bir değerlendirme 

yapabilirsiniz? 

C) Resimlerin, ilginç olduğu ölçüde izleyici 

topladığı söyleniyor; sizce bu doğru mudur? 

D) Bir ressamın başarılı olmasının ölçüsü, 

resimlerinin çok satılması mıdır? 

E) Günümüzde, resimlerin yalnızca müze benzeri 

yerlerde sergilenmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

(2001 ÖSS) 

183. "Gençliğimde okuduğum kitapları yeniden 

okuyacak yaşa geldim." demiş bir yazar. Ne kadar 

doğru! On ya da yirmi yıl önce okuduğumuz bir 

kitabı yeniden elimize aldığımızda ya da eski bir 

filmi tekrar izlediğimizde ne kadar değişik izlenimler 

ediniyor, nasıl da farklı yorumlara varabiliyoruz! 

Aynı durum, kuşkusuz. tiyatro için de geçerli. On yıl 

önce izlediğimiz bir oyunu, aynı yönetmenin on yıl 

sonraki yorumuyla seyrederken, bu gerçeği daha 

iyi algılıyoruz. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-

den hangisidir? 
 

A) Değişik sanat yapıtları temelde benzer nitelikler 

taşır. 

B) Tiyatro yönetmenleri aynı oyunu zaman zaman 

farklı yorumlarla sunarlar. 

C) Yazarlar yaşlandıkça yaratma güçleri 

artmaktadır. 

D) İnsanların bakış açıları, değerlendirme ölçütleri 

yaşla birlikte değişmektedir. 

E) Tiyatro yapıtları, değişik biçimlerde 

yansıtılmaya uygundur. 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184. Akşam yemeğinde sessizlik vardı. Büyükler, yemek 

yer gibi görünüyorlardı; ama pek bir şey yedikleri 

yoktu. Biz çocuklara, bir an önce yemeğimizi bitirip 

masadan kalkmamız söylendi. 0 günden sonra 

yaşamımız değişmişti. Babaannemin eğlenceli 

tekerlemeler söylediği, annemin zarafet ve 

güzellikle renklendirdiği, lezzetli yemeklerin sohbet 

ve kahkaha ile yendiği o akşamlar nerede kalmıştı? 

 Bu parçada anlatılan aile üyelerinin içinde 

bulunduğu durum, aşağıdakilerden hangisiyle 

nitelendirilebilir? 
 

 A) içekapanık - gururlu B) kırgın - görgülü  
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 C) tedirgin - sıkıntılı D) huysuz - kaderci  

 E) saygılı - utangaç 

(2001 ÖSS) 

 

185. Yazı dediğimiz büyülü şekiller, önceleri taşın, kilin, 

kemiğin, ipeğin, bambunun üzerinde binlerce yıl 

oya-landı. Sonra papirüsün, parşömenin, derinin 

üzerinde epeyce konakladı. Daha sonra asıl büyük 

birikimini sağladığı kâğıt üzerinde ışıltılarla dolaştı. 

Günümüzden otuz kırk yıl önce, elektronik devreler 

arasında gözle görülmez küçücük mekânlarda 

istiflendi. Böylece, aynı anda dünyanın bir başka 

köşesinde görülebilen bir nitelik kazandı. 

 Bu parçada, yazıyla ilgili olarak vurgulanmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Ne gibi değişmeler geçirdiği 

B) Uygarlığın gelişmesini sağladığı 

C) Hangi gereksinimler sonucunda ortaya çıktığı 

D) Kâğıdın bulunuşundan nasıl etkilendiği 

E) Günümüzde önemli bir iletişim aracı olduğu 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

186. Roman yazarı, romanındaki kişilerin düşüncelerine, 

duyarlıklarına ortak olmalı, onlar gibi düşünmeli, 

onlar gibi duyumsamalıdır yazarken. özellikle bizim 

toplumumuz için geçerli bir yöntemdir bu; çünkü 

Anadolu insanının yüzyıllardan beri süzülüp gelen 

bir yaşam biçimi; doğaya, insana, topluma, kendine 

özgü bir bakışı vardır. Bunun bütün yönleriyle 

romanlaştırılmasının, açık, anlaşılır, özlü bir 

anlatımla okura ulaştırılmasının gereğine 

inanıyorum. İşte romanlarımda yapmaya çalıştığım, 

budur bir bakıma. 

 Bu parçadan, romancılarla ilgili olarak 

aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir? 
 

A) İçinde bulunduğu toplumu yönlendirmelidir. 

B) Kendisini roman kişileriyle özdeşleştirmelidir. 

C) Okurun düzeyini iyi belirlemelidir. 

D) Her romanında, farklı yaşam biçimlerini 

yansıtmalıdır. 

E) Toplumun tarihsel gelişimini göstermelidir. 

(2001 ÖSS) 

 

187. Öykülerimdeki anlatıcıyı ben olarak düşünmeseniz 

iyi olur. Bir öyküdeki sevgili, ille de yazarın sevgilisi 

değildir. Elbette bir küçük yaşantıdan, yaşanmış. 

gerçek anlardan da yola çıkarak öyküler, romanlar 

yazılabiliyor; ama yazarın çizdiği görüntülerin ille de 

yaşanmış olması gerekmez. Önemli olan, okuru, bu 

görüntülerin gerçekliğine inandırması, onu bu 

görüntülerin içine çekmesidir. 

 Bu parçaya göre, öykünün en önemli niteliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yazarın, başından geçenleri, başkalarının 

öyküsüymüş gibi anlatması 

B) Yaşanmış olaylardan bir seçme yapılarak 

bunların anlatılması 

C) Yazarın, yaşadıklarını değiştirerek vermesi 

D) Gerçek olayların, gerçek olmadığı izlenimi 

bırakacak biçimde yansıtılması 

E) Olayların, okuyucuda, yaşanmışlık duygusunu 

uyandıracak biçimde anlatılması 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

188. Gençlere, kendi kalıplarımıza göre düşünmeyi 

öğretmek, yalnız onlar için değil, bütün toplum için 

zararlı bir tutum. Şunu unutmamak gerekir: 

Birtakım temel kavramları verirken onlara kendi 

değer yargılarımızı da benimsetmeye çalışırsak 

belki söz dinleyen bir kuşak yaratabiliriz; kendi 

değerlerimize göre yetiştirdiğimiz gençleri kurulu 

düzenin savunucuları olarak görebiliriz. Fakat 

düşünmeyi öğrenmeden yetişen genç, günü gelir, 

öğretilenlerin dışında, yeni durumlarla 

karşılaştığında şaşırır, kendine güvenemez ve 

yaşamın akışı içinde bir yandan öte yana savrulur 

durur. 

 Bu parçada, gençlerle ilgili olarak anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Büyükleri örnek almalarının sorun yarattığı 

B) Yanlış yapa yapa doğruya ulaşacakları 
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C) Değişik görüşler öne sürmelerinin kuşak çatış-

masını ortaya çıkaracağı 

D) Düşünce ve davranışlarında özgür olacak bi-

çimde eğitilmeleri gerektiği 

E) Üzerlerindeki baskının, her şeye karşı koyan 

kişiler olmalarına yol açtığı 

(2001 ÖSS) 
 

189. Dört beş yaşlarında bir çocuk ağaca tırmanıyor. 

Onu izleyen annesi, çocuğa: "Dikkat et, in, 

düşersin." demiyor. "Ağaçtan düşersen ne 

olabileceğini düşünüyor musun?" diyor. 

 Yukarıda sözü edilen annenin yapmak istediği 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Çocuğu korkutmaktan kaçınmak 

B) Ağaçtan düşüp, çocuğun bundan ders almasını 

sağlamak 

C) Çocuğu, durum üzerinde düşündürerek ona 

doğruyu buldurmak 

D) Söz dinlemesi gerektiğini çocuğa anlatmak 

E) Kendine güvenmesinin önemli olduğunu çocuğa 

anlatmaya çalışmak 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190. Bir paragrafı anlayarak okumak, bir matematik 

problemini çözmeye benzer. Bir problemi çözmek 

için onu oluşturan öğeleri değerlerine göre 

kullanmak, aralarındaki bağlantıyı doğru kurmak bir 

zorunluluktur. Bunun gibi bir paragrafı anlamak için 

de onu oluşturan sözcüklerin anlamını doğru 

algılamak, birbirleriyle bağlantılarını bulmak gerekir. 

Ayrıca, yansıttıkları düşünceyi ve düşünsel düzeni 

görmek de bir gerekliliktir. 

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Düşünceler sözcükler aracılığıyla dile getirilir. 

B) Okunanların anlaşılmasında sözcüklerin yeri ve 

bunlar arasındaki ilişki önemlidir. 

C) Matematik problemlerinin çözümünde temel 

olan, okuduğunu anlamadır. 

D) Duygu ve düşüncelerin eksiksizce anlatımı, 

bunlara uygun sözcükler bulmayı gerektirir. 

E) Her alanın, kendine özgü anlamlar içeren 

sözcükleri ve kuralları vardır. 

(2001 ÖSS) 

191. Anadili, onu kullanan bireyler arasında köklü sevgi 

bağları oluşturur. Bilinçaltına dek uzanarak kişinin 

iç varlığını kuşatan bu bağlar, toplumsal yaşamda 

çok gerekli olan güven duygusunun da kaynağıdır; 

çünkü birbirini sevip sayan, birbirine güven duyan 

bireylerin oluşturduğu bir toplumda, bireylerin 

gelecek korkusu olmaz. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Anadilinin, ortak duygular oluşturmada çok 

önemli bir işlevi olduğu 

B) Kişilerin yetiştikleri ortamla benlikleri arasında 

sıkı bir ilişki bulunduğu 

C) Anadilindeki ses özelliğinin kişilerin düşünce ve 

duygularını etkilediği 

D) Aynı dili kullanan kişilerin, aynı doğrultuda 

düşünebileceği 

E) Anadili eğitimine ağırlık vererek ulusal duyguları 

pekiştirmek gerektiği 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192. Evimin penceresini tümüyle kapatan kiraz ağacı, 

önceki sabah birden duvağını takıp pencereden 

içeri uzandı. Ak çiçekleriyle el öpmeye geldi sanki. 

Nedendir bilmem, her yıl içimde bahar sevinçleri 

tutuşturan kiraz ağacı, bu yıl beni yalnızca 

kederlendiriyor, yalnızca hüzün veriyor bana. 

Duvak takmış kiraz ağacına gülümsemek nedense 

bir türlü gelmiyor içimden. 
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 Bu parçadan, kiraz ağacıyla ilgili olarak nasıl bir 

sonuç çıkarılabilir? 
 

A) Bu yıl daha erken, daha çok çiçek açmıştır. 

B) Duyguları etkileme gücü azalmıştır. 

C) Çiçeklerindeki renk zenginliği şaşırtıcıdır. 

D) Evin dış dünyayla bağlantısını engellemektedir. 

E) Olumsuz çağrışımlar uyandırmaktadır. 

(2001 ÖSS) 

193. Bilim dili, nesnel bir dildir; çünkü terimlerle kurulur, 

terimlerle oluşur. Terimlerin de açık, anlaşılır, 

aydınlık olması gerekir. Bunun da baş koşulu, 

terimlerin, anlamları herkesçe bilinen sözcüklerden 

yapılmasıdır. Böyle olmazsa bilim dili, anlaşılmaz; 

karmaşık bir görünüm alır. Bu yüzden, bilim 

adamları arasında tam bir anlaşma olmaz. Ayrıca, 

bilim ürünlerini geniş halk yığınlarına iletmek de 

olanaksızlaşır. 

 Bu parçada, terimlerle ilgili olarak aşağıdakiler-

den hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Anlamlarının kişiden kişiye değişmemesine 

B) Dilin sık kullanılan sözcüklerinden 

oluşturulmasına 

C) Bilimsel iletişimi sağlamasına 

D) Bilimsel çalışmaları geliştirip hızlandırmasına  

E) Güç anlaşılan bir yapıda olmamasına 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

194. Bir edebiyatçı değil, bir toplumbilimciydi. 

Toplumbilimin bilim olarak yeni yeni oluşmaya 

başladığı bir dönemde yaşamıştı. Bir müzisyenin 

çelişkili dünyasını inceleyerek ilginç bir yapıt 

oluşturdu: "Mozart: Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine". 

Bu yapıtında, müzisyeni, toplumbilimin kendine 

özgü yöntemleriyle anlatmaya çalışıyor. Yer yer bir 

bilimsel belge niteliği taşıyan kitap, bir dahinin 

insana özgü, değişik durumlarını yansıtıyor. Ayrıca, 

bir insanın çaresizliğini dile getirerek, bunu 

yaşanmış örneklerle zenginleştiriyor. 

 Bu parçada tanıtılan yazarla ilgili olarak 

aşağıdakilerin hangisinden söz  edilmemiştir? 

 

A) Nesnel, kanıtlanabilir bilgiler verdiğinden 

B) Yapıtının etkileyici nitelikler taşıdığından 

C) Bütün yapıtlarını aynı yöntemle 

oluşturduğundan 

D) Anlattıklarının gerçeklere dayandığından 

E) Ele aldığı kişiyi, farklı özellikleriyle 

yansıttığından 

(2001 ÖSS) 

195. Yazar, öykülerinde, insanın insanla, insanın 

geleneklerle çatışmasını, günlük yaşamın akışı 

içinde, abartısız ve sevecen bir yaklaşımla ele alır. 

Anlattıkları, olağanüstü olaylar, olgular, durumlar 

değildir. Dünyanın herhangi bir ülkesinin bir 

yöresinde, bu öykülerdekine benzer yaşamlar hâlâ 

vardır. Basit halk inançları, etkili bir biçimde 

öykülerinin atardamarını oluşturur. Geçim derdi, 

biten sevgiler, öykülerden fışkıran renkli tablolardır. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü 

edilen öykücünün bir özelliği değildir? 
 

A) Ders vermeyi amaçlama 

B) Anlatımda doğallığı benimseme 

C) Sıradan öğeleri çarpıcı kılma 

D) Karşıtlıklardan yararlanma  

E) Folklorik öğelere yer verme 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196. Bana sorarsanız şiir ne yerdedir ne göktedir; 

insanın yaratıcılığındadır; çünkü otlarda, gökyüzü 

de birer araçtır ozan için. Nedenine gelince, ozan 

keşfetmez, icat da etmez; değiştirir, olabileceği 

tasarlar, olmayacağı dile getirir. Dahası, görüleni, 

görülmeyenle yeniden kurar. Kurduğu bu dünyanın 

işe yarayıp yaramayacağını hiç hesaba katmaz. 0, 

yalnızca kendine özgü bir dille duygu ve 

düşüncelerini şiirleştirir. 
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 Bu parçaya göre şair, şiirini yazarken 

aşağıdakilerin hangisine başvurmaz? 
 

A) Varlıkları farklı biçimlerde algılamaya 

B) Okuyucuyu bir düşünceye yönlendirmeye 

C) Alışılmış anlatım biçimlerinden kaçınmaya 

D) Gördüklerini düş gücüyle biçimlendirmeye  

E) Şiirlerini oluştururken doğadan yararlanmaya 

(2001 ÖSS) 

197. Edebiyatçı olmaya heveslenen gençlerin sayısı her 

geçen yıl artıyor. Bu gençler, hemen üne kavuşmak 

istiyorlar. Çalışarak beklemeyi göze alanların sayısı 

çok az. öte yandan ülkemizde eleştirmenlerin 

sayısı da oldukça sınırlı. Bu yüzden onların bunca 

şairle, öykücüyle, romancıyla ilgilenebilmesi 

olanaksız. 0 zaman da kitaplarından söz edilmeyen, 

umdukları ilgiyi göremeyen genç yazarlar: "Eleştiri 

öldü; bizde eleştirmen yok!" diye yakınıyorlar. 

Aslında eleştiri ölmedi; ama bu gidişle ölecek! 

 Bu parçada sözü edilen gençlerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Herkesçe tanınmak istediklerine 

B) Eleştirmenleri suçladıklarına 

C) Sabırsız olduklarına 

D) Yapıtlarının düzeysiz olduğuna 

E) Edebiyata, giderek daha çok gencin ilgi 

duyduğuna 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

198. Bizim yazınımızda deneme türü oldukça cılızdır. Bu 

durum, dünya yazını için de geçerlidir. Hemen 

belirtelim ki denememizin cılızlığı nicelikseldir. Yani 

denemecimiz az, deneme türünde yazılmış 

yapıtların sayısı sınırlıdır. Buna karşılık nitelik 

bakımından dünya yazınındaki seçkin deneme 

örnekleriyle rahatça boy ölçüşebilecek yetkinliktedir. 

Konu yönünden de insanoğlunu bütünüyle kuşatan 

bir çeşitlilik gösterir. Aynı şeyi, öteki yazın türleri 

için, örneğin roman için, tiyatro için söyleyemem. 

 Bu parçada, yazınımızdaki deneme türünün 

hangi yönü üzerinde durulmamıştır? 

 

A) Yazılanların sayıca azlığı 

B) İçerik yönünden zenginliği 

C) Başka türlere oranla daha ileri bir düzeyde 

olduğu 

D) Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek nitelikte 

olduğu 

E) Dil ve yöntem bakımından, yazılışının güçlüğü 

(2001 ÖSS) 
 

 

199. Soğuk bir İstanbul sabahı…Gökyüzünde bulut 

kaynıyor; yağmur yağdı yağacak… Biz yola 

koyuluyoruz. Yarım saat sürecek yolculuğumuzu, 

Maltepe’nin bildik sokaklarından geçerek bir an 

önce bitirme telaşındayız. Sokaklar, işe yetişmek 

için koşuşanlarla dolu. İnsanlar, rayların üzerinden, 

sağa sola bakarak, hızlı adımlarla geçiyor. Bir 

banliyö treni Gebze yönüne doğru gürültüyle yol 

alıyor. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 

hangisine başvurulmuştur? 
 

A) Öyküleme - betimleme 

B) Açıklama - betimleme 

C) Karşılaştırma - öyküleme 

D) Tanımlama - açıklama 

E) Karşılaştırma - tanımlama 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

200. Geçmişi Hititlere uzanan Ürgüp’ün taştan yapılmış 

boz evleri, insanı masallar dünyasının değişik 

evrenine götürür. Bomboş bozkır, uçsuz bucaksız, 

yapayalnız uzar gider bu saman sarısı diyarda. 

Modern heykeller gibi özenle yontulmuştur 

peribacaları ve damlarında duman tüten taş evler. 

Adı, “kaya” anlamına gelen “ur” ile “çok” anlamına 

gelen “köp” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan 

Ürgüp, önce peribacaları demekse, sonra taşın 
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güneşle arkadaşlığı, rüzgârla dansı demek. Taş, 

Ürgüp’te öncelikle mesken demek; yalnızca 

mağara, kovuk değil, enikonu bir mesken. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 

hangisine başvurulmamıştır? 
 

A) Ayrıntılara yer vermeye 

B) İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarmaya 

C) Düş gücünden yararlanmaya 

D) Öznelliğe  

E) Tarihsel değerleri örneklerle açıklamaya 

(2002 ÖSS) 

201. (I) Havasından mı, suyundan mı, bilmem; ama 

başkadır bu yörenin insanları. (II) Sıcacık yürekler, 

gülümseyen yüzler, içten yaklaşımlar… (III) 

Yardımsever, konuksever tavırlar ve yoğun bir 

insan sevgisi… (IV) Çoğu kişiye zaman kaybı gibi 

gelir insanlarla ilgilenmek. (V) Bu insanlarda 

sonradan öğrenilen değil, içten gelen bir yaşama 

sevinci vardır. (VI) Güldüler mi içten gülerler, 

gözlerinin derinliklerinde yakalarsınız 

tebessümlerini. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 

hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202. O, okurlarını bilgilendirmekle birlikte onları kendi 

düşüncelerine göre yönlendirmekten kaçınan bir 

eleştirmendir. Ele aldığı kitabın niteliklerini sıralar; 

fakat onunla ilgili öznel yorumlardan kaçınır. Daha 

doğrusu, yapıtla ilgili kesin bir yargıya varmayı 

okuruna bırakır. Bu tutum… 

 Bu parçanın son cümlesi, düşüncenin akışına 

göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? 
 

A) bilinçli bir okur kitlesinin oluşmasını sağlar. 

B) onun, bilgilerine güvenmediğini gösterir. 

C) yazarın, geniş okur kitlelerince 

anlaşılmamasına neden olur. 

D) okurun, okuma zevkini köreltir. 

E) onun, kişiliğine olan saygıyı azaltır. 

(2002 ÖSS) 

203. … Onlardan hep ağır, oturaklı kişiler olmaları 

istenmiştir. Sanki öyle davranınca saygın 

olunacakmış gibi! Bir çocuk, öğreniminin ancak ilk 

yıllarında gülebilir. Daha büyük sınıflarda hiç 

gülebilir mi? Adı hemen “sırıtık”a çıkar. İş 

yaşamında, müdür memura gülmez; memur 

vatandaşa gülmez. Neden bu asık yüzlülük? 

Nereden kaynaklanıyor bu gülme korkusu? 

 Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
 

A) Kimileri, beğenilen insanların, az gülen insanlar 

arasından çıktığı görüşünü benimser. 

B) Büyükler, küçükleri eleştirip onlardan kendileri 

gibi düşünmelerini beklerler. 

C) Çok gülenlerin, kimi zaman çevresindekileri 

rahatsız edebileceklerini düşünmeleri gerekir. 

D) İnsanlarımızın gülmeye yatkınlığı vardır; ama 

buna sürekli engel olunmuştur. 

E) Toplumumuzda, genellikle, ağırbaşlı kişiler öne 

çıkmıştır. 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

204. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. Belki o 

kırmızıdan hoşlanıyor, siz yeşili seviyorsunuzdur. 

Belki o, Wagner’in müziğini beğeniyor, siz Mozart’ı 

yeğliyorsunuzdur. ... Gördüklerinden ve 

dinlediklerinden aldığı tat sizinkine uymuyor diye 

karşınızdakini zevksizlikle, kabalıkla suçlamaya 

hakkınız yoktur. 
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 Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin 

akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilebilir? 
 

A) Kimi zaman beğenilerinizin bağdaştığı da olur. 

B) Öteki sanat dallarında da böyledir bu. 

C) Öyleyse nelerden hoşlandığınızı bilmeniz 

gerekir. 

D) Çünkü, insanların beğenileriyle davranışları 

arasında ilişki vardır. 

E) Değerlendirmeleri belirli ölçütlere göre yapmak 

gerekir. 

(2002 ÖSS) 

 

205. Biz genç gazeteciler, her hafta onun evine giderken 

korkardık. İçimizden, acaba o hafta gazetede 

yazdıklarımızla gerçek düşüncelerimiz arasında bir 

fark var mı, diye düşünürdük. Çünkü o, düşünsel 

dürüstlükle bağdaşmayan yargıları hiç çekinmeden 

eleştirir; yanlışlarımızı yüzümüze vururdu. Biz 

bilirdik ki o bir şeyi kötüledi mi, bunda haklıdır. 

 Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdakilerden 

hangisiyle nitelendirilebilir? 
 

A) Öfkeli, çalışkan 

B) Çok okuyan, sıcakkanlı 

C) Duygusal, kötümser 

D) Bilgili, davranışlarında incelik bulunmayan 

E) Açık sözlü, doğruluktan ayrılmayan 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206. Onunla ilgili olarak şunları söyleyebilirim: Sözcüğün 

gerçek anlamıyla çağdaş bir insandı. On beş yıllık 

çok yakın düşünce ve çalışma arkadaşlığımız 

boyunca, onun, özel yaşamında da iş yaşamında 

da derin bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini 

gözledim. Bu duygu, yediği ekmekten, içtiği sudan, 

konuştuğu kimselere, yaşadığı topluma kadar, 

sahip olduğu her şeyin karşılığını verme 

duygusudur. 

 Bu parçaya dayanarak, sözü edilen kişiyle ilgili 

aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? 
 

A) Çevresindekilerle ilişkilerini aynı düzeyde 

tutmayı başarır. 

B) Başkalarının da kendisi gibi olmasını ister. 

C) Sahip olduklarını gerçekten hak edebilmiş 

olmayı önemser. 

D) Elindekilerle yetinip mutlu olur. 

E) Yaşamını, kimseden yardım görmeden sürdürür. 

(2002 ÖSS) 

 

207. Dil devrimimiz, Cumhuriyetten çok önce başlamış; 

ancak gerçek başarısını, Cumhuriyet dönemi yazar 

ve bilim adamlarının çalışmalarıyla göstermiştir. 

Yabancı sözcük ve kurallardan hızla kurtulan 

Türkçemiz, yeni sözcüklerle hem gelişmiş hem 

zenginleşmiştir. Türkçemizin çeşitli olanaklarından 

yararlanılarak dile kazandırılan bu yeni sözcük ve 

terimler aracılığıyla, bilimsel bulgu ve bilgiler 

toplumun bütün kesimlerince, büyük ölçüde 

benimsenmiştir. Bu yolla, insanımızın düşünme ve 

aklını kullanma gücü geliştirilmiştir. 

 Bu parçada dil devrimiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 
  

A) Halkın aydınlanmasını sağladığı 

B) Bilim ve sanatı geliştirdiği 

C) Çok eski bir geçmişi olduğu 

D) Gerçekleşmesinde değişik yollara başvurulduğu 

E) Okur yazar sayısını artırdığı 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

208. Bir yazarı, içinde yaşadığı “zaman” gibi, “mekân”ın 

da etkilediğine inanıyorum. Yazar, bu öğelerin 

ikisini de kendi merceğinden geçirdikten sonra 

yapıtına yansıtır. Ayrıca, yazarın yetişmesi, var 

olması, yalnızca içinde yaşadığı toplumla, 

coğrafyayla, kültürle ilgili bir sorun da değil. Yazarın, 
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özellikle, okuyarak açıldığı dünyaların etkisiyle 

biçimlenmesi söz konusudur. 

 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine 

karşılık söylenmiş olabilir? 
 

A) Yazarlar yapıtlarını oluştururken nelerin 

etkisinden kalmaktan kaçınmalıdır? 

B) Yazarın bir toplumdan etkilenmesi için, o 

toplumda hangi nitelikler bulunmalıdır? 

C) Okurlar, yazarların, yapıtlarında yaşadıkları 

çevreyi yansıtmalarını beklerler mi? 

D) Kimi kentlerin, o kentte yaşayan yazarların 

etkilendiği görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

E) Yazarların, yaşadıklarını yazması, onları 

başarıya götürür mü? 

(2002 ÖSS) 

209.Ünlü yazar, genç yazara mektubunda şöyle diyordu: 

“Doğa betimlemelerinizde gerçek sanatçılara özgü 

bir çaba içindesiniz. Ancak ‘deniz derin derin nefes 

alırken’, ‘ağaçlar hiç durmadan mırıldanırken’ 

türünden betimlemeleriniz, anlatımı 

basmakalıplaştırıyor; bazen de anlaşılmaz 

durumlara sokuyor.Unutmamak gerekir ki, doğa 

betimlemelerinde güzellik, ‘Güneş battı.’, ‘Yağmur 

başladı.’ gibi cümlelerle elde edilir.” 

 Bu parçaya göre, ünlü yazar genç yazara 

aşağıdakilerden hangisini önermektedir? 
 

A) Ayrıntıları seçmede gözlemlerden 

yararlanmasını 

B) Birbirini çağrıştıran sözcükleri kullanmasını 

C) Anlatımda yalınlığa özen göstermesini 

D) Varlıkları eylem içinde vermesini 

E) Değişik anlatım biçimlerine yönelmesini 

(2002 ÖSS) 

 

 

210. Romanda, uzun süre yurdundan ayrı kalmış iki 

kişinin geri dönüşü anlatılır. İkisi de geri 

döndüklerinde vatanlarına yabancılaşmıştır. 

Çocukluklarına, gençliklerine ait anılar, zaman 

içinde belleklerinde korunmadığı için yok olmuştur. 

Tekrar kavuşulan resimler, günlükler, evler, 

sokaklar da anlamlarını çoktan yitirmiştir. Çünkü, 

bambaşka bir yerde yaşam sürerken, anıları 

çağrıştıran mekanlardan uzakta bellek beslenmez, 

dolayısıyla boşalır. Belliği canlı tutan, karşılıklı 

ilişkilerle bu anıların tazelenmesidir. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
  

A) Geçmişte yaşananların canlı kalması, onların 

aynı ortamda anımsanmasına, paylaşılmasına 

bağlıdır. 

B) Memleketinden yıllarca ayrı kalmış kişiler, geri 

geldiklerinde çevrelerine uymakta sıkıntı 

çekerler. 

C) Koşullar değiştikçe eski izlenimlerin yerini 

yenileri alır. 

D) Olayların insanlar üzerinde yaratacağı etki 

ortamdan ortama değişir. 

E) Üzerinden zaman geçtikçe eski yaşantılar 

unutulur. 

(2002 ÖSS) 

211. Bir roman elime alıp okumaya başladığımda 

kendimi okyanusta kaybolmuş küçük bir balık gibi 

hissederim. Neredeyim? Nereye sürükleniyorum? 

Biraz şaşkınlık, biraz kaybolmuşlukla sözcüklerin 

arasında bir şeyler bulmaya çalışırım. Sonra, bir 

anda kendimi, yazarın oltasına takılmış bulurum ve 

roman çok iyiyse bittiğinde hâlâ oltadayımdır. Aksi 

halde, bir yerlerde oltadan kurtulmuş, zihnim 

dağılmış,nerede olduğumu unutmuş, dolanmaya 

başlamışımdır. 

 Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki 

genellemelerden hangisine varılabilir? 
 

A) Romanlar, okuyucuları gerçek yaşamdan 

uzaklaştırır. 

B) Okurların bir romanı sonuna değin anlayarak 

okuması, o romanın değerini ve etki gücünü 

gösterir. 

C) Her romanın kendine özgü bir okuyucu kitlesi 

vardır. 

D) Okuru şaşırtan romanlar, anlatım gücü üstün 

olanlardır. 

E) Güçlü romanlar, okurların duygu ve düşünce 

dünyasını biçimlendirir. 

(2002 ÖSS) 

212. Kitaplarla tanıştıktan sonra yaşamım anlam 

kazandı, diyebilirim. İnsanlarla iletişimim çok değişti; 

konuşurken, yazarken, okurken, düşünürken 

neredeyse hiçbir sorun yaşamıyorum. Dünyaya 

daha geniş bir pencereden bakmayı öğrendim. 

Kendimi çok daha rahat anlatabiliyorum. Keşke 

herkes zamanını nasıl değerlendireceği üzerinde 

düşünse ve bunun bir kısmını okumaya ayırsa. 
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Böylece insanlarda kendini bir başkasının yerine 

koyma duygusu gelişir ve bireyler birbirleriyle daha 

rahat iletişim kurabilir. 

 Bu parçada okumayla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Zamanın bilinçli kullanılmasıyla bağlantılı 

olduğuna 

B) Bireylerin, olayları algılayış biçimini değiştirdiğine 

C) İnsanların birbirilerine anlamasını 

kolaylaştırdığına 

D) Kişilerin, kendilerini tanımalarına olanak 

sağladığına 

E) İnsanlara, başkalarını yönlendirme gücü kazan-

dırdığına 

(2002 ÖSS) 

213. Tarihçilere göre, günümüzden binlerce yıl önce 

Anadolu’da, Çatalhöyük’te insanlık tarihinin en eski 

uygarlıklarından biri yaratılmıştır. Bu insanlar, 

tarımla uğraşmayı, evcilleştirdikleri hayvanlarla, 

yetiştirdikleri bitkilerle beslenmeyi öğrendiler. 

Bugünkü aile ve kent düzenini dünyada ilk kez 

onlar kurdular. Daha sonra Kibele ve Artemis 

adlarını alacak olan ana tanrıça ve bereket 

tanrıçasına tapınma ilk kez burada ortaya çıktı. 

Tarihte ilk kez, evlerini sanat eseri sayılacak 

güzellikte duvar resimleriyle, kabartmalarla onlar 

süslediler. 

 Bu parçaya göre, Çatalhöyük’teki uygarlığı 

yaratanlar için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 
 

A) Kimi dinsel inançlara öncülük etmişlerdir. 

B) Toprağı işlemede, kendilerinden sonraki 

topluluklara örnek olmuşlardır. 

C) Toplumsal yaşamın gerektirdiği kurumları 

oluşturmuşlardır. 

D) Anadolu tarihi onlarla başlamıştır. 

E) Ev içi düzenlemelere estetik boyutlar 

katmışlardır. 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

214. O, evrensel değerleri, toplumcu şiirin potasında 

eriten şairlerimizden biridir. İnsanı ilgilendiren her 

olaya, her yaşantıya şiirlerinde yer vermiştir. Bu 

nedenle anılar, geziler, güncel haberler, duyarlı bir 

gözlemin açtığı yolda, şiirin içine akar. 

 Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

A) Şiirlerinde konu çeşitliliği görülür. 

B) Dünyaca tanınmış bir sanatçı olmayı amaçlar. 

C) Bireysellikten uzak bir tutum takınır. 

D) Olayları ve durumları dikkatle inceler. 

E) Tüm insanlığı kucaklamayı amaçlayan şiirler 

yazar. 

(2002 ÖSS) 

215. Yazmak, biraz da bencilliktir. Kendini kanıtlama, 

kendini doyurma biçimidir. Yoksa okunacak bunca 

güzel kitap varken yazmak, benim için, belki de 

budalalık. Buna karşın yazmaktan geri kalmadım. 

Kendi iç çelişkilerimi, insanlar arasındaki çelişkileri 

yakalayıp anlattım. Öykülerimde, içimdeki hüznü 

değil, ince esprileri ve ironiyi yansıtmaya çalıştım. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen 

sanatçının bir özelliği değildir? 
 

A) Özeleştiri yapabilme 

B) Güldürmeye yatkınlığı olma 

C) Yazarlığın, bir tür kendini düşünme olduğuna 

inanma 

D) Yapıtlarını başkalarınınkinden değersiz bulma 

E) Gerçek duygularını yansıtmakta zorlanma 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

216. Yazar, Hamlet çevirisinin sonundaki notta, tüm 

Shakespeare çevirileri için ortak olabilecek 

düşüncelerinden söz etmiş. Çeviri yapmanın 

okumaktan, dinlemekten, seyretmekten çok daha 

zor olduğunu belirtmiş. Ayrıca bunun, metnin 

tadına gerçek anlamda varmayı sağladığını 

söylemiş. Hamlet’i çevirmek için gecesini 

gündüzüne katarak aylarca çalıştığını belirtip şunu 
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eklemiş: “Kim bilir ne hale getirmişimdir istemeden 

Hamlet’i? Yapıtları kuşa çevirmek, biraz da 

çevirmenliğin şanından değil midir? Ne var ki kuşa 

çevirdiğimiz bu yapıtlar, bizim taktığımız bücür 

kanatlarla da uçabiliyor ne hikmetse. Bu, 

soluklarının rüzgârıyla oluyor belki de.” 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 
 

A) Çeviri yapıtlarda, okurun, aradığı tadı 

bulamadığına 

B) Çeviri yaparken yazarın, yapıttaki güzellikleri 

gördüğüne 

C) Bir yapıtı başka bir dile çevirmenin çok güç bir 

iş olduğuna 

D) Çeviride, yapıtların kimi özelliklerinin 

aktarılamadığına 

E) Hamlet’i çevirmenin çok zaman isteyen bir iş 

olduğuna 

(2002 ÖSS) 

217. Bu eleştirmenimiz, tiyatro yapıtlarına ilişkin hemen 

bütün eleştirilerinde, yer yer bilgi vererek 

izleyicilerin eğitilmesine katkıda bulunmakta, 

onlarda bir bakış açısı geliştirmeye çalışmaktadır. 

Bu arada, yapıtı eleştirmekten kaçınmamakta, 

düşündüklerini, bir yolunu bularak mutlaka 

söylemektedir. Daha çok, tiyatro sanatçılarına 

yöneltilen bu eleştiriler, kimi zaman dolaylı olmakta, 

satır aralarında kalabilmektedir. Öyle de olsa, bir 

taşla iki kuş vurulmakta; hem sanatçıların dikkati 

çekilmekte hem de seyircinin oyunu algılamasına 

kılavuzluk edilmektedir. Bunun yanı sıra, 

seyircilerin tiyatrodan kaçması önlenmekte, dahası 

sayısının artması sağlanmaktadır. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü 

edilen sanatçının eleştirileriyle sağladığı 

yararlardan biri değildir? 
 

A) İzleyiciye oyunu belli açılardan inceleyebilme 

gücü kazandırma 

B) Sanatçıları, üstü kapalı eleştirilerle uyarma 

C) Oyunun anlaşılmasına yardımcı olma 

D) Yaptığı yorumlarla tiyatroya yeni bir yön verme 

E) İzleyicinin tiyatroya ilgi duymasını sağlama 

(2002 ÖSS) 
 

218. Ünlü yazarımızla Türk sanat yaşamı üzerine 

konuştuk. Bize, hayatını kalemiyle kazandığından 

söz etti. Yalnızca halkın kendisini anladığını, kimi 

aydınların kendisini hâlâ ciddiye almadığını yana 

yakıla anlattı. Bu arada, radyoda skeçler 

yayımlayacak kişilerin, kendisinden de komik 

diyaloglar istediğini söyledi. Bize bugün aklımda 

kalmayan; ama o zaman üzerimizde kötü bir etki 

bırakan mektubu okudu. Her satırını okurken 

sinirleniyor: “Adamlara bakın, beni soytarı 

sanıyorlar, insanda biraz anlayış olmalı” diyerek 

öfkesini yansıtıyordu. 

 Bu parçada söz konusu romancıyla ilgili olarak 

aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? 
 

A) Belli bir kesimin davranışlarından rahatsızlık 

duymaktadır. 

B) Yalnızca insanları güldürmek amacıyla yazmayı 

kendisine yakıştıramamaktadır. 

C) Tiyatroyu bir tür olarak önemli bulmamaktadır. 

D) Kültürlü kimi okurlar, kendisine gereken değeri 

vermemektedir. 

E) Sanatsal çalışmalarıyla geçimini sağlamaktadır. 

(2002 ÖSS) 

219. (l) Dünya ve Türk edebiyatında yazarlara ve öteki 

sanatçılara ait önemli mektuplar var. (II) Yazınsal 

değer taşıyan bu mektuplar, o yazarların gizli 

dünyalarını da açar bize. (III) Bunlar, okuyana her 

dönemde yeni yeni tatlar verir. (IV) Sanatçıların ya 

da yazarların birbirlerine yazdıkları mektuplar 

kitaplaşınca artık onların malı olmaktan çıkar. (V) 

Kişisellikten kurtulur, toplumsal işlev yüklenmeye 

başlar. (VI) İki sanatçının özel, gizli ürünleri olma 

niteliğini yitirir, kitlelerin ortak malı olur. (VII) 

Yığınlara seslenir, iletilerini yüksek sesle dile getirir. 

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 

paragraf hangi cümleyle başlar? 
 

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

(2003 ÖSS) 
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220. Çalışmalarımız sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot 

bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı 

ovalara dönüştü. Tarlalar, arı kovanları gibi 

uğuldamaya başladı. Toprağın derinliklerinde 

uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt 

veren inekler, kovan kovan bal veren arılar 

yetiştirildi. Sofraları, el ele verilerek üretilen 

yiyecekler süsledi. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 

hangisi yoktur? 
 

A) Benzetme sanatından yararlanma 

B) Öykülemeye başvurma 

C) Yinelemelere yer verme 

D) Betimleme yapma 

E) Tanık gösterme 

(2003 ÖSS) 

 

221.İnsanın kendini değerlendirebilmesi çok güç; ancak, 

önceki yapıtlarımı gözden geçirirken zaman içinde 

dilimin biraz daha geliştiğini anladım. Giderek bir 

üslup oluşturmaya başladığımı, dile daha fazla 

hakim olabildiğimi gördüm. 

 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine 

karşılık söylenmiş olabilir? 
 

A) İlk yapıtlarınızla bugünküler arasında ne gibi 

farklar görüyorsunuz? 

B) Yeni öyküleri ve öykücüleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

C) Öykülerinizi oluştururken nasıl bir yol 

izliyorsunuz? 

D) Yaşadıklarınızla yazdıklarınız arasında nasıl bir 

bağ kuruyorsunuz? 

E) Duygu ve düşüncelerinizi yapıtlarınıza 

aktarırken zorluk çekiyor musunuz? 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222. İstiyorum ki yazdıklarım insanlarımızın sorunlarını, 

özlemlerini anlatsın. Onların acılarını, çektiklerini 

başkalarına duyurabilsin. Açıkçası, yaşamı 

değiştirsin. güzelleştirsin. Bu amaçla insanımızdan, 

ülkemizden kopmamaya çalışıyorum. Ancak yine 

de dergilerde yer verilmiyor şiirlerime. 

Yayımlananlara bakıyorum, çoğu, toplum 

gerçeklerine kapalı; belli bir düşünceyi savunmuyor, 

bir sorunu dile getirmiyor. 

 Bu parçada şair, aşağıdakilerin hangisinden 

yakınmaktadır? 
 

A) Şiire özgü ilkelerin belirgin olmayışından 

B) Şiirde, içerikten çok anlatımın öne çıkmasından 

C) Şairlerin, ortak bir tutum izlemeyişinden 

D) Yaşananları yansıtmayan şiirlerin ilgi 

görmesinden 

E) Ozanların toplumu gereği gibi tanımayışından 

(2003 ÖSS) 

223. Bu yazarımızın. anlattığı çevre ve kişiler hakkında 

geniş bilgisi vardır. Ama o, bunu hiçbir zaman 

açıkça gözler önüne sermez. Anlattıkları, 

buzdağının suyun üstünde kalan kısmı gibidir. Okur, 

zamanla buzdağının altta kalan kısmını fark eder 

ve yazarın asıl kimliğinin orada saklı olduğunu 

anlar. 

 Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdaki 

yargılardan hangisi arasında anlamca yakınlık 

vardır? 
 

A) Her yazarın, olayları ve kişileri algılama biçimi 

farklıdır. 

B) Kimi yazarlar, yapıtlarında kendilerini bütünüyle 

açığa vurmaktan kaçınır. 

C) Bir yapıtı, her okur farklı biçimlerde algılayabilir. 

D) Okur, beğendiği yazarların yapıtlarından her 

okuyuşta değişik tatlar alır. 

E) Kimi yazarlar, olayların değerlendirilmesini 

okura bırakarak ilgi çekmeye çalışır. 

(2003 ÖSS) 
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224. İki yaşını dolduran küçük kızım, televizyondaki 

sanatsal nitelikten yoksun ürünler sunan şarkıcıyı 

görünce hemen tanıdı ve adını söyleyiverdi. O 

sırada, elimde ünlü bir yazarımızın son kitabı vardı. 

Onu ikinci kez okuyordum. Birden içimin sızladığını 

hissettim, iki yaşında bir çocuk televizyonun 

etkisiyle bir şarkıcıyı tanıyordu. Ekranda o 

şarkıcının yerine bir şair. romancı, öykücü, ressam 

ya da bilim adamının görünmesine fırsat verilse, 

onların yaşamları anlatılsa, yapıtları dile getirilse o 

küçük çocuk onları da bilecek, onları da tanıyacak. 

Bu da ülkenin geleceği için ne kadar güzel olacak! 

 Bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Televizyondaki çocuk programlarının yetersizliği 

B) Edebiyatçılarımızın pek çok güzel ve eğitici 

yapıtı bulunduğu 

C) Bilim ve sanat adamlarıyla ilgili programlara 

televizyonda yer verilmesinin gerekliliği 

D) Televizyondaki müzik programlarının birçok 

yönden çocuklara uygun olmadığı 

E) Çocuklar üzerinde televizyonun gereğinden 

fazla etkili olduğu 

(2003 ÖSS) 

 

225. Önemli bir edebiyat yapıtını çevirirken o yapıtın 

yazarıyla çok farklı bir ilişki kurmanın mutluluğunu 

da tadar çevirmen. Bir yazarla çeviri aracılığıyla 

ilişki kurmak, onun söyledikleri ve söyleme biçimleri 

üzerinde kafa yormayı gerektirir. Çünkü çeviride 

yapılması gereken, yalnızca okumakla, okunanı 

anlamakla sınırlı değil; asıl önemli olan, yazarın 

söylediklerine. söyleme biçimlerine, hangi dile 

çeviriyorsak o dilde varlık kazandırmaktır. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Başarılı çevirmenler, yapıtları çevirirken tarihsel 

ve toplumsal koşulları da düşünürler. 

B) Bir çevirinin başarısı, yapıtın, çevrildiği dilde 

düşünce ve anlatım yönünden yeniden 

oluşturulmasına bağlıdır. 

C) Çevirmenle çevrilen yapıtın yazarı arasında 

duygusal yönden benzerlik olması, çeviriyi 

olumlu yönde etkiler. 

D) Çevirmenler, çeviriyi bitirinceye değin çok 

değişik duygular yaşarlar. 

E) Anlatım olanakları birbirine benzeyen dillerde 

yapılan çeviriler daha başarılı olur. 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

226. Çalışmalarını romanlar üzerinde yoğunlaştırmış bir 

eleştirmendi. Roman konusunda üç yüzü aşkın 

eleştirisi vardı. Eleştirinin, edebiyat tarihini kurma 

ve oluşturma gibi önemli bir işlevi olduğuna inanırdı. 

Bunun için de yayımlanmış romanların hemen 

hemen tümünü okuyup incelemekten kaçınmazdı. 

Ele aldığı yapıtları çok yönlü bir değerlendirmeden 

geçirirdi. Bu tutumuyla romancıların yaratıcılığını 

besler, onlara yol gösterirdi. 

 Bu parçada sözü edilen eleştirmenle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

A) Yapıtları, değişik boyutlarıyla ele alıp yargıladığı 

B) Farklı eleştiri yöntemleri kullandığı 

C) Çağdaş eleştiri kuramlarından yararlandığı 

D) Düşüncelerini terimsel bir söylemle yansıttığı 

E) Anlatımındaki pürüzlerin, çok ürün vermesinden 

kaynaklandığı 

(2003 ÖSS) 

227. Bizde eleştiri alanında bir acelecilik var. Diyelim ki 

bir eleştirmen, Türk edebiyatında yeni çıkmış bir 

kitapla ilgili eleştiri yazacak. Bunu yaparken bırakın 

o yazar hakkında eskiden çıkmış yazıları derleyip 

toplamayı, en son çıkan yazıları bile gözden 

geçirmiyor. Oysa bir kitap için eleştiri yazılacaksa 

daha önce yazılmış eleştirilerin incelenmesi, el 

altında bulundurulması ve yeri geldiğinde bunlara 

gönderme yapılması bile gerekir. 

 Bu parçadaki gibi düşünen bir yazar, 

aşağıdakilerden hangisini söylerse kendi tutum 

ve düşüncesiyle çelişmiş olur? 

 

A) Bu yapıta yönelik eleştiriler arasında özgün 

düşünceler içerenine rastlamadım. 

B) Eleştirmenlerin bu yapıt karşısındaki tutumlarını 

haksız ve son derece öznel buldum. 

C) Bu yapıt üzerine yazılan son eleştirilerde, farklı 

değerlendirme ölçütlerinin kullanıldığım gördüm. 

D) Bu kitaba yönelik eleştirimi onun, üzerimde 

bıraktığı izlenime göre oluşturdum. 
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E) Bu kitapla ilgili görüşlerin, yazarın kişiliğine 

değil, kitaba yönelik olmasını isterdim. 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

228. Yazma işinde insanın başarıya ulaşması için 

verilecek reçetelerin, tek başına hiçbir yarar 

sağlamayacağını düşünen bir yazar şöyle diyor: 

"Yüzde doksan dokuz yetenek, yüzde doksan 

dokuz disiplin, yüzde doksan dokuz çalışma..." 

Yaptığı ile hiçbir zaman yetinmemeli yazar. Yaptığı 

ne kadar iyi olursa olsun gene de yapabileceğinden 

iyi değildir. Sanatçılar, çağdaşlarından ya da 

öncekilerden daha iyi olmakla yetinmemeli. 

Kısacası bütün sorun…. 

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin 

akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilebilir? 
 

A) özgün bir yapıt ortaya koyabilmekte 

B) başka sanatçıların yaptıklarını izleyebilmekte 

C) insanın kendisini yenileyip aşmasında 

D) daha önce ele aldığı konulara değinmemekte 

E) değişik türlere yönelmekte 

(2003 ÖSS) 

 

229. Kimi yazarlar, kendi yaratma yöntemlerini 

açıklarken, gerçeğe her yönüyle bağlı kaldıklarını, 

gerçeği eksiksizce yansıtmayı yazarlığın temel 

ilkesi saydıklarını söylerler. Düşsellikten 

kaçındıklarını, söz arasında özellikle belirtmeye 

özen gösterirler. Yazdıklarıyla yaşananlar 

arasındaki ilişkiyi vurgulamaya çabalarlar. Dahası, 

bir romancıdan, öykücüden çok, bir tarihçi, 

toplumbilimci, ruhbilimci gibi davrandıklarını 

söyleyenler bile vardır. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen 

görüşle uyumludur? 
 

A) Bir sanat yapıtında yansıtılan gerçek, gerçeğin 

kendisi değil, törpülenmiş, cilalanmış bir 

görünümüdür. 

B) Bir yapıtta yansıtılan gerçekleri yaşamla 

özdeşleştirmeye çalışmak, doğru bir tutum 

değildir. 

C) Yaşamdan alınan öğeler, yazarın yüreğinde ve 

kafasında yeniden biçimlendirilmezse yazınsal 

bir yapıta dönüşemez. 

D) Düş gücüyle oluşturulmamış bir yapıt, gerçek 

anlamda yazınsal bir yapıt sayılamaz. 

E) Yapıtların, içerik yönünden yaşama sıkı sıkıya 

bağlı olması gerekir. 

(2003 ÖSS) 

 

230. Klasik öyküyü çok seviyordum. Bu biçimi, özellikle 

ilk kitabım için, bilinçli olarak seçtim. Bu tür kitapları 

ilk okuyuşumda, beğendiğim cümlelerin altını çizer, 

sonra onları bir deftere yazar ve tekrar tekrar 

okurdum; bundan da çok zevk alırdım. Sonra bir 

gün Knut Hamsun'un Açlık adlı yapıtını okudum. 

Altı çizilecek tek bir satır bile bulamadım. Oysa 

kitabı çok beğenmiştim; beğenmek de ne kelime, 

çarpmıştı kitap beni. "Nerede bunun altı çizilecek 

satırları?" diye düşündüm. Aynı şeyi, sevdiğim öteki 

yazarların yapıtlarında da gördüm. …. Şimdi 

niyetim, altı çizilecek tek satırı bile olmayan bir 

kitap yazmak. 

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin 

akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilebilir? 
 

A) Demek ki ben, kimsenin başaramadığını 

başarmıştım 

B) Artık, okurken kitabın sonuna kadar dikkatimi 

canlı tutamıyordum 

C) Sanatta ulaşmak istediğim özgünlüğü 

yakaladığım o zaman fark ettim 

D) Sonunda, özlü sözlerden çok, yalın anlatıma 

değer verilmesi gerektiğini anladım 

E) Söylenenlerin tersine çağa ayak 

uyduramamıştım 

(2003 ÖSS) 

231. Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başarılı 

olmuş sanatçılar vardır; ama aynı yöntemle 

yazmasına karşın başarılı olamamış, hiçbir iz 

bırakmamış sanatçılar da çoktur. Örneğin Balzac, 

hiç evlenmemiş, babalık zevkini tatmamış; ama 

dünyanın en canlı babası Goriot Baba'yı yaratmıştır. 

Öte yandan bütün yapıtlarını okuduğum Panait 

İstrati. yaşantısından, gözlemlerinden yola çıktığı 

halde çoktan eskimiştir. Bu örneklerden çıkarılacak 

sonuç, - - -. 

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin 

akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilebilir? 
 

A) edebiyatçının anlattıklarını yaşamış olmasının 

değil, okura yaşatmasının önemli olduğudur 
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B) başarılı romanlar yazabilmenin ilk koşulu, 

yazarın, anlattıklarına tanık olmasıdır 

C) her romanın, konusuna özgü bir yazma yöntemi 

gerektirdiğidir 

D)  romandaki başarının sanatçının kişilik yapısına 

bağlı olduğudur 

E) kimi romanlardaki başarısızlığın birçok nedene 

bağlanabileceğidir 

(2003 ÖSS) 

 

 

232. Okumaya nereden başlasam? Hangi türden 

kitaplar okusam? Böyle soruları yanıtlamada 

zorlanmışımdır hep. Bilirim ki söyleyeceklerimin 

yönlendirici bir işlevi olmayacaktır. Çünkü her 

kitabın etkisi, okurun okurluk yaşantısına, birikimine 

göre değişiklik gösterir. Birinin yüreğinde titreşimler 

yaratan bir kitap, bir başkasının ruhunu karartır; 

esnetir, ağırlığı altında ezer onu. Birine çarpıcı, 

renkli yaşantılar sunan bir kitap, ötekine bayağı, 

sıradan gelebilir. … 

 Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
 

A) Görüldüğü gibi okuma çok yönlü bir etkinliktir 

B) Sözün kısası bir kitabın herkes üzerinde aynı 

etkiyi bıraktığı söylenemez 

C) Ne var ki iyi bir okur, hangi amaçla okuduğunun 

bilincindedir 

D) Bu nedenle okuma, okurun kimi bilgi ve 

becerilerle donanmış olmasını gerektirir 

E) Aslında okurun, okuduklarını bir zihinsel 

süzgeçten geçirmesi gerekir 

(2003 ÖSS) 

233. … Ozanlar da yazarlar da yaşantı işçisidir bir 

bakıma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan 

kazandıkları yaşantıyı yeniden üretirler. Bu yeniden 

üretme ya da yaratma süreci içinde estetik bir tat 

katarlar ona; coşku ve düşünceyle beslenen bir 

özle yoğururlar onu. Yoğurdukları özü, okura 

ulaştıracak uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Şiir, 

öykü. roman, oyun gibi türlere özgü yasaların 

içinde yeni konumlar kazandırırlar yaşantıya. 

 Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
 

A) Yazınsal yaratının gücü, okurda düşünsel bir 

değişme yaratmasına bağlıdır 

B)  Okur, romanda, şiirde ya da öyküde karşılaştığı 

yaşamı, düş dünyasında değiştirerek geliştirir 

C) Kimi sanatçılara göre yazınsal yapıtlar, okurun 

yaşamı algılama gücünü artırmalıdır 

D) Gerçekte türü ne olursa olsun, her yazınsal 

yaratının malzemesi yaşantıdır 

E) Şiirler, romanlar, öyküler okurun yüreğinde yeni 

duygular uyandırmayı amaçlar 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

234. Mitler doğa güçlerini ve doğaüstü yaratıkları 

anlatan hayal ürünü öykülerdir. Bunların simgesel 

ve kutsal bir yanı vardır. Yüzyıllar boyunca bu 

öyküler birbirlerinden beslenerek zenginleşmiştir. 

Bunların kimisi kulaktan kulağa yayılırken kimisi de 

yazmayı iş edinmiş kişilerce yazıya geçirilmiştir. 

Bugün elimizde hemen her mitolojik öykünün, 

yazıya geçirenin anlayışına göre değişen 

anlatımları bulunuyor. 

 Bu parçada, mitlerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Kahramanlarının alışılmışın dışında özellikler 

taşıdığına 

B) Anlatılanların dinsel bir içeriği olduğuna 

C) Çok uzun bir geçmişi bulunduğuna 

D) Aynı öykünün değişik biçimlerde anlatıldığına 

E) Kimilerinin gerçekleri yansıttığına 

(2003 ÖSS) 

 

235. Yazınsal yaratılara tutku düzeyine varan bir ilgisi 

vardı. Bunları, kılı kırk yaran bir okur titizliğiyle 

inceleyip yargılar, dil ve anlatımını onlarla beslerdi. 

Nitekim, anlatımındaki çok yönlülük ve somutlama 

gücü de büyük ölçüde bundan gelirdi. Buna bir de 

olayları, durumları ve insanları algılama biçimindeki 

derinlik ve gerçekliği eklersek, yapıtlarındaki 

olağanüstü etki gücünün nereden kaynaklandığını 

anlamış oluruz. 

 Bu parçada tanıtılan yazarla ilgili olarak 

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
 

A) Kendini geliştiren bir insandır. 
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B) Okuduklarım eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirir. 

C) Duygusallığa ağırlık verir. 

D) Çevresindekileri değişik boyutlarıyla inceler. 

E) Etkili bir anlatımı vardır. 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236. Daha ilk yapıtlarında başkalarının izine basmadan 

yürümeyi deneyen yazarlar, ozanlar vardır. Bunlar, 

yazınsal yaratıları ayırmaya, belirlemeye ve 

değerlendirmeye yönelik geleneksel ölçütlerin, 

kuralların kılavuzluğunu pek umursamaz, onlara 

sıkı sıkıya bağlı kalmazlar. Türler arasında öyle 

aşılması güç duvarlar ya da sınırlar yoktur onlar 

için. Yazarken bir türe özgü nitelikleri bir başka türe 

taşımaktan kaçınmazlar. 

 Bu parçada, sözü edilen sanatçılarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

A) Yapıtlarının içerik yönünden zengin olduğuna 

B) Başkalarından etkilenmediklerine 

C) Yapıtlarında değişik türlere özgü niteliklere yer 

verdiklerine 

D) Yazıların, belirli türlere göre ayrılmasını 

önemsemediklerine 

E) Önceden konmuş kurallara bağlı kalmadıklarına 

(2003 ÖSS) 

237. Güzellik de çirkinlik de insanoğlunun duygularına 

seslenir. Ancak bu iki kavramın algılanışı kişiden 

kişiye değişir. Güzelliği görebilmek çaba 

gerektirdiği halde çirkinlik böyle değildir. O kolayca 

kendini gösterir. Örneğin bembeyaz bir kağıdın 

üstüne bir damla mürekkep damlarsa bu çirkinliği 

kolayca herkes görebilir; ama önemli olan çirkinliği 

görmek değil, onun oluşmasını önlemek için çaba 

göstermektir. Yoksa her gün, bu kağıdın üstünde 

leke var, diye yakınmak kimseye bir yarar 

sağlamaz. 

 Bu parçadan, güzellik ve çirkinlikle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 

A) Öznel ölçütlerle algılandığı 

B) Eğitimli kişilerce ayırt edilebildiği 

C) Aralarında farklar olduğu 

D) İnsana birtakım görevler yüklediği 

E) Yaşamda karşı karşıya gelinebileceği 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238.Çok yazmayı, öne çıkmayı, böbürlenmeyi sevmiyor. 

Gürültüden uzak, ağır ağır, kozasında sessizce 

örüyor şiirini. Kendini önemsemiyor; kasılma yok. 

Ne okuyucunun ne de önemli kişilerin dikkatini 

çekme çabasında. Az ürün veriyor; ama şiirin 

hasını üretiyor. Şiirde işçiliğe, sabra önem veriyor. 

Bugüne değin tek kitapta kalmasının nedeni de bu. 

Adı duyulmamış, sessiz bir ozan; ama şiirleri usta 

işi. 

 Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı 

aşağıdakilere hangisiyle nitelendirilemez? 
 

A) Gösterişten hoşlanmayan 

B) Geri planda kalmayı seven 

C) Kendini üstün görmeyen 

D) Amacı yalnızca iyi yapıt üretmek olan 

E) Tanınacak kadar başarılı olamayan 

(2003 ÖSS) 

239. Onu, sorumluluğunu bilen bir yazar olduğu için 

seviyorum. Kusuru yok mu? Hem de pek çok. 

Kendini coşkulu betimlemelere kaptırarak Türkçe 

cümleleri sarsıyor; özne, tümleç, yüklem 

bağlantılarını yitiriyor. Türkçeyi sevdiği ve 

benimsediği halde bu tür yanlışları hep yapıyor. 

Ayrıca öykülerini dinlendirip bir kez daha okumuyor. 

Bütün bunlara karşın öykülerinde insancıl gerçeğin 

önemli bir yeri ve ağırlığı var. Bu durum okurların, 

öykü kişileriyle kolayca ilişki kurmalarına, dahası 
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onlarla aynı düşünceleri paylaşmalarına yardımcı 

oluyor. Kısaca yazarın kişileriyle okurları 

birbirleriyle çelişmiyor; hatta özlemlerini 

yansıttığından, okurların hoşuna bile gidebiliyor o 

kişiler. 

 Böyle anlatılan bir sanatçıdan aşağıdakilerin 

hangisi beklenmez? 
 

A) Okurun, öykü kişileriyle özdeşleşmesini 

sağlaması 

B) Neyi, niçin yaptığının bilincinde olması 

C) Yazdıklarının ilk biçimiyle yetinmesi 

D) Kolay okunan ama kalıcı olmayan yapıtlar 

vermesi 

E) İnsanlara özgü durumları işlemesi 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜMLER 
 

1. Parçada üslupla ilgili ifadeler var. Parçanın son 

cümlesi anlamca tamamlanmamış. Öyleyse 
aradığımız cümle üslupla ilgili olmalıdır. Üslupla 
ilgili tek yargı ise C’de verilmiştir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

2. Anadüşünce, yazarın yazma sebebini oluşturur. 

Yani, yazarın iletmek istediği mesajdır, ana 
düşünce. Parçanın son cümlesinde yazar iyi bir 
seçici olmak için iyi kitapların yanında kötülerini de 
okunması gerektiğini vurguluyor.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

3. Mutluluğu tanımanın önemine değinilmiştir. İlk 

cümleden insanın mutlu olması için onu tanıması 
gerektiği sonucu çıkıyor. Mutluluğu tanıyan insan, 
onu her yerde bulabilir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

4. Parçanın girişinde genel ifadeler kullanılmış. 

Şairlerin toplumla iç içe olduğu, toplumla aynı 
kaderi paylaştığı anlatılmış. Daha sonra, parçanın 
yazarı, şiirlerini nasıl oluşturduğunu anlatıyor. 
Buradaki ifadelerden, şairin şiirlerindeki sürekliliği 
şiirinin yaşamla olan sıkı ilişkisine bağladığı 
anlaşılıyor.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

5. Parçada anlatılmak istenen paragrafın giriş 

cümlesinde verilmiştir. Bu cümlenin gerekçesi de 
açıklanmış, bir yazarın kendini olduğu gibi 
anlatabilmesinin olanaksız olduğu vurgulanmaya 
çalışılmıştır.  

Cevap B’dir. 

 

 

6. Çocuk, bebeğini kazandığı için üzüntülüdür. 

Parçanın son bölümlerinde de çocuğun umudunu 
yitirdiğine dair ifadeler var. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

7. İlk cümlede, eleştirinin ne zaman yapıldığına dair 

bir bilgi var. Parçanın yazarı, eleştirinin zamansız 
yapıldığını ve bu zamansızlığın eleştirmenin 
inandırıcılığından çok şey götüreceğini vurguluyor. 
Eleştirinin zamanı ile ilgili seçenek cevap olur. 

Cevap B’dir. 

8. Parçanın ilk cümlesinden A’yı; “Tarihten felsefeye, 

toplumbilimden ruhbilimine ” sözünden B’yi; son 
cümleden C’yi; “Yalnızca kendi yazdıklarını değil, 

başkalarının ” cümlesinden D’yi eleyebiliriz. 

Cevap E’dir. 
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9. Parçada anılar ile lamba arasında benzetmeler 

yapılmış. Lamba örneği ile anılar daha somut hala 
getirilmiş. Bu örnekle anlatılmak istenen, insan 
zihninde kalan ayrıntıların zamanla yok olduğu 
değil; artık zamanla, yaşanılan olayın yaşandığı 
günkü güzelliğini yitirdiğidir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

10. A’daki bilgiye ilk cümlede yer verilmiş; ayna örneği 

ile B’deki de değinilmiştir. Parçada geçen “bazı 
dönemlerde kendisinden korkulan bir kurum kimliği 
kazanmıştır” cümlesi de C’yi elememize yardım 
eder. Hemen herkese hitap ettiği bilgisi de E’yi eler. 
Paragrafta, tiyatronun eğitici ve öğretici yönü ile 
ilgili bilgi yoktur.  

Cevap D’dir. 

 

 

11. “İçten ama mesafeli”  A 

 “ressamlığı, müzeciliği”  B 

 “hayatın tadı, onun yaşantısında her an duyulurdu” 

 C 

 “fıkraları, nükteleri dilden dile gezer”  D 

Cevap E’dir. 

 

 

 

12. Sanatçıyla ilgili olarak, başka sanatçıların 

yazdıklarından etkilenmesine değinilmemiştir. A, C, 
D ve E’de verilenleri parçadan tek tek bulabilirsiniz.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

13. Yazar, zor beğenen, kusursuzu arayan birisidir. Bu 

iki özelliği parçanın genelinde verilmiştir. Açık sözlü 
bir insan pişmanlık duyduğu konuları dile getirebilir. 
Parçanın son cümlesinden de yazarın kararlı bir 
insan olduğu sonucuna varılır. “karamsar” 
nitelemesi yazar için uygun değildir. 

Cevap C’dir. 

 

 

14. Parçada yazı yazmanın ne kadar sıkıntılı bir iş 

olduğuna değinilmiştir. E’deki yargı, bu parçada 
söylenenlerle anlamca aynı doğrultudadır.  

Cevap E’dir. 

15. Parçada, anlatan kişinin bir başka kişiye ilişkin 

düşüncelerin iki farklı olayda yansıması verilmiş. 
Buradan, biz, “bir kimsenin nasıl bir insan olduğu ilk 
görüşte anlaşılmaz” sonucuna ulaşabiliriz.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

16. Parçada sözü edilen öğretmenin belirleyici özelliği, 

“öğrencilere davranışlarıyla örnek olarak onları 
eğitme”dir. Öğretmenin çöpleri toplaması ve 
kimseye bu konuda sözlü bir nasihat vermemesine 
paragrafta değinilmiştir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

17. “İşportacılar, gürültü patırtıyla balık tutanlar” 

ifadeleri çirkinlikleri anlatmak için kullanılmış. Yazar, 
bu çirkinliklerden duyduğu tedirginliği anlatmak 
istiyor.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

18. Sanatçı oyunlarında gerçek dışı öğelere yer veriyor. 

Bunu cümlenin sonundaki yarım kalan cümleden 
anlıyoruz. B, C, D ve E deki yargılar parçanın 
sonuna getirilebilir; anlamca aynı doğrultuda olan 
ifadelerdir.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

19. “Bu yüzden” sözü ile başlayan cümle, parçada asıl 

anlatılmak isteneni veriyor. D’deki ifade anlatılmak 
isteneni tam karşılıyor.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

20. “Benim isteyip de yapamadıklarımı kendi 

filmlerinde gerçekleştirenlere hayranım” diyen birisi 
için kendi alanındaki kişilerin başarısını çekemeyen 
birisidir, diyemeyiz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

21. “Bu nedenle yapmam gerekenleri yarınlara 

bırakmak zorunda kalıyorum” diyen yazar, bunun 
hayatının en büyük sıkıntısı olduğunu da ekliyor. O 
zaman bu yazarın B‘deki durumdan yakındığı 
söylemek mümkün. 

Cevap B’dir. 

22. Parçanın son cümlesine dikkat etmelisiniz. Yazar, 

romanla ilgili eleştirilerin hep aynı yaklaşımlarla 
yapıldığını vurguluyor. Parçadan, temel eksikliğin, 
eleştirilerin belirli kalıpların dışına çıkmaması 
olduğu sonucuna varıyoruz.  

Cevap A’dır. 
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23. Akışı bozan cümle, iki cümle arasındaki konu ve 

düşünce bağıntısını ortadan kaldırır. Paragrafın I, II, 
III, V ve VI. cümlesinde ele alınan konu aynıdır. IV. 
cümle konu itibariyle farklıdır.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

24. Yazarla ilgili olarak ağır koşullar içinde bulunmanın, 

yaratma güçlerini kamçılamasından söz 
edilmemiştir. Parçada tersi düşünce ifade edilmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

25. Paragrafın girişinde sanatçıları anmanın önemine 

değinilmiştir. Daha sonra, bunun sanatçıların 
yapıtlarından söz edilerek yapılması gerektiği 
vurgulanmıştır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

26. Yazar hakkında A, C, D ve E’deki bilgilere 

değinilmiştir. Bunları parçadan tek tek bulmak 
mümkün. Ancak, yazarın anlatımda belirli sözcükler 
kullandığına dair bir bilgi yok. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

27. Yazar, belli bir yaşa kadar yaşlı akrabalar ve yaşlı 

komşular arasında, yaşlı bir insan gibi yetiştiğini 
söylüyor. Bu sözlerden, yazarın, çocukluğunu 
gereği gibi yaşayamayan bir kişi olduğu anlaşılıyor.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

28. Değinilmeyen ifade ile ilgili sorularda seçenekleri, 

tek tek parçadan bulmaya çalışın. Bazen de cevap 
çok açık verilmiştir. Bu parçada masalın çok 
okunan ve aranan bir tür olduğuna değinilmemiştir. 
Diğer bilgilerin parçada verildiğini göreceksiniz.  

Cevap C’dir. 
 

 

 

29. “Unutmamak gerekir ki” sözü ile başlayan cümle 

yazarın asıl anlatmak istediğidir. Parçada 
anlatılmaya çalışılan yazar olabilmek için dili doğru 
kullanmak gerektiğidir.  

Cevap C’dir. 

30. Bu tip sorularda örnek olarak verilenlerin, cevap 

olamayacağına dikkat edin. Asıl anlatılmak istenen, 
çevrenin insanın düşünüşü ve söyleyişi üzerinde 
belirli bir etkisinin olduğudur. Yayla insanı ile kent 
insanı örnekleri ile bu mesaj verilmeye çalışılmıştır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

31. Asıl anlatılmak istenen ilk cümlede verilmiştir. Diğer 

cümleler ilk cümleyi tamamlayan ifadelerdir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

32. “Doğrusu şudur: Sanatçı yapıtını ortaya koyar ; 

yapıt, yaratıcısının koruyuculuğuna 
sığınmamalıdır.” ifadeleri, yazarın asıl anlatılmak 
istediğini ortaya koyan ifadelerdir. Aynı mesajı 
B’deki yargı karşılamaktadır.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

33. Homeros, Platon örnekleri ile yaşlılığın, 

insanoğlunun yaratıcılığını engellemediği 
anlatılmaya çalışılmıştır. Bu durumda cevabımız da 
D seçeneği olur. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

 

34. Parçada, sanatçının çeşitli yollara başvurması 

anlatılıyor. Sanatçı bunları neden yapmalıdır? Bu 
sorunun cevabı parçanın ilk cümlesi olmalıdır. 
Soruya cevabı A’daki yargı verebilir.  

Cevap A’dır. 

 

35. Parçanın I, III, IV ve V. cümleleri operanın dekor, 

kostüm gibi konularıyla ilgilidir. Oysa II. cümle de 
operayla ilgili farklı bir konuya değinilmiştir.  

Cevap B’dir. 

 

 

36. Her zaman yeni oluşu, her kuşağın kendinden bir 

şeyler buluşu klasik yapıtların temel özelliği olarak 
verilmiştir. Parçada, klasik yapıtın her dönemde 
değerini koruduğu anlatılmaya çalışılmıştır. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

37. Yazar, yapıtlarında iyimserliği bulmaya çalıştığını, 

okurlarını da iyimserliğe yönlendirmeye gayret 
ettiğini söylüyor. O halde bu yazar için E’deki yargı 
söylenebilir.  

Cevap E’dir. 

38. Bir gün beğendiğiniz bir sanatçıyı daha sonra 

eleştirebilirsiniz. IV. cümlede ise genel bir ifadeyle 
sanata ve sanatçıya bağlılığın zamanla 
değişebileceği ifade edilmiş. Sanatta sevgi ve 
beğeninin sürekli olmayacağı asıl anlatılmak 
istenendir.  

Cevap B’dir. 
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39. Yazar neye içtenlikle inanıyor? Her düzeyde insana 

seslenebilecek şiirler yazmak gerektiğine. Parçanın 
son bölümünde bu konuyla ilgili ifadeler var. Asıl 
anlatılmak istenenin E’deki yargı olduğunu 
görüyoruz.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

40. Yayımcılık yapan birinin ifadeleri var, parçada. İşini 

coşkuyla yapmış ve öğrencileri de ona yardım 
etmişler. İşi ile okul arasında da çeşitli bağlantılar 
kurmuş ve okul yaşamının işyerinde devam 
etmesinden hoşnut. D’deki ifade, bu kişi için 
söylenemez. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

41. “Tek bir satırı bile” yeniden yazmayan, ilk cümlenin 

her zaman en iyi olacağını savunan biri için en 
uygun niteleme A’daki yargıdır. Parçada bu yargıyı 
pekiştiren ifadelere yer verilmiş.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

42. İlk cümlede “dağlar” anlatılmış. II. cümlede ise 

Karadeniz Bölgesi ile ilgili bir yargıya yer verilmiş. 
III. cümle ise I. cümlenin devamı niteliğinde. Bu 
durumda ikinci yargı düşüncenin akışını bozmuştur, 
diyebiliriz.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

43. “Değindiği konuların bugün de önemini yitirmemesi” 

ifadesi, kitabın, geçmişte yazılmış olmasına 
rağmen, güncelliğini yitirmediği anlamına gelir. Bu 
duruma da E’de yer verilmiş. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

44. Parçanın son cümlesi anlatılmak isteneni güzel bir 

biçimde ifade ediyor. Yıllar geçse de sevginin 
solmaması, sevginin sürekliliği anlamındadır. 
Sevgiyi çocukken tadanların yaşama sevinci hiç 
bitmez. 

Cevap C’dir. 

45. Parçada, genç bir yazarın tutumu eleştiriliyor. 

Değişik sorularla, bir yapıtın ödül almasının, onun 
değerini göstermeyeceği ileri sürülüyor.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

46. Parçaya göre şairin önemi, “Bence asıl önemli 

olan” sözü ile başlayan bölümde anlatılmış. İlk 
cümlede ise, şairi değerlendirmede ölçüt 
olmayacak kriterlere değinilmiş. Parçaya göre, bir 
şairin önemi, o şairin başka şairleri 
değerlendirmede ölçüt olmasına bağlanmış. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

47. Sanatın birikimli ilerlediği, sanat alanında belirli bir 

düzeye gelmek için bu birikimin değerlendirilmesi 
gerektiği vurgulanmış. Bu ifadeyi A’da görüyoruz.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

48. Kelebek ve insan örnekleri verilerek “zaman” 

kavramı üzerinde durulmuş. Zaman kavramının her 
varlık için farklı olduğu anlatılmaya çalışılmış. 
Zamanın göreceliği anlatılmak istenendir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

49. Bazı şairlerin bütün şiirlerinin güzel olduğu, kimi 

şairlerin ilk şiirleriyle tanındığı bilgileri parçadaki 
ifadelerde geçiyor. D ve E’deki yargılara da yorum 
yoluyla ulaşmak mümkün. Şiirin okunma zamanı ile 
ilgili bir yargı parçada yer almıyor.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

50. Sanatçı, yaptıklarına yeterince ilgi gösterilmediğini 

söylüyor. Ancak, sanatçının bu ifadesinden ebru 
yapmanın zor olduğuna dair bir sonuca ulaşamayız. 
A, B, C ve D’de belirtilenler bu sanatçı için 
söylenebilir . 

Cevap E’dir. 

 

 

 

51. “zeki, yaratıcı”  A 

 “herkesin zorlanmadan anlayabileceği”  C 

 “yapıtlar kazandırıyor”  D  

 “dünyadaki tiyatro etkinliklerini izlerken”  E 

Cevap B’dir. 

52. Soruda altı çizili bölüme dikkat! Birçok öğrenci bu 

tip soruları yanlış okumaktadır. Yanlış okuma 
yanlış cevaba götürür. “Bunu doğal karşıladım” 
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diyor, yazar. Neyi doğal karşılıyor? Düşüncelerine 
karşı çıkılmasını. Bu durumdan yakınmıyor.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

53. Değinilmeyen yargıyı soruyor. A, B, C ve D’deki 

yargılara parçada değinilmiştir. Dil üzerindeki 
araştırmaların süresi ile ilgili bir ifadeyi parçada 
bulamıyoruz. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

54. Düşüncenin akışına uymayan seçeneği bulmalıyız. 

Dört ifade bu parçanın sonuna getirilebilir: A, B, C, 
E’deki yargılar. Oysa D’deki yargı, düşüncenin 
akışına uymaz.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

55. Parçanın ilk cümlesinde bazı romancıların iç 

monolog yöntemini iyi bir şekilde kullanmadığı 
belirtilmiş. Bu yargıyı II. cümle takip edemez. 
Çünkü, değindiği konu farklıdır. Bu cümle anlatımın 
akışını bozmaktadır. İlk cümleden sonra III. 
cümlenin gelmesi gerekir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

56. Bir önceki sorunun benzeri. Konusu ve vurgusu 

farklı olan cümle akışı bozar. Parçanın I., II., IV., ve 
V. cümlelerinde, karikatürlerin nasıl korunacağı, 
daha iyi nasıl değerlendirilebileceği sorunu 
tartışılmaktadır.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

57. Parça sanatın gelişimiyle ilgilidir. Peki, bu konuda 

parçayı yazan kişi neyi anlatmaya çalışıyor? 
Vurgulamak istediği ne? Hangi mesajı vermek 
istiyor? Bu soruların cevabı ana düşüncedir. Bu 
cevap, parçanın II. cümlesi olacaktır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

58. Niye olmasın ki? sorusu bir şeyin olabilirliğinin 

sorulduğunu akla getiriyor. Parçada gezi yazılarının 
edebiyatın içinde olduğu da vurgulandığına göre 
sorumuzun cevabı A seçeneğidir.  

Cevap A’dır. 

59. Parçanın ilk cümlesi, bu parçada anlatılmak 

isteneni ortaya koymuş. Bir şairin şiirlerini tanıyan, 

onun şiir özelliklerini bilen bir okurun, o şairin yeni 
bir şiirini yadırgamayacağı vurgulanmak istenmiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

60. Parça, genel olarak dil yanlışlarıyla ilgili değil. Bir 

dil yanlışı ve bunun nasıl giderileceği anlatılmış. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

61. Teknik, bilimsel konuları herkes anlayamaz. Ancak 

usta bir yazar, bunları, ifade edebilir. Parçada bu 
konu üzerinde durulmuş. Vurgulanmak istenen 
C’de verilmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

62. Parçada, şairlerin akımlara katılarak kalitelerini 

yükseltemeyeceği; iyi bir şairin de bir akıma 
katılmaya ihtiyacının olmadığı anlatılmış. 
Bunlardan, şairin başarısının yalnızca kendi 
niteliklerine bağlı olduğunu anlıyoruz.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

63. “Başka türlü söylenmesine imkan vermeyecek 

biçimde, sözcüklerle dile getirmek” üslupla ilgilidir. 
Üslup dil ve anlatım özelliği demektir. Burada da 
vurgulanan söyleyiştir.  

Cevap D’dir. 
 

 

 

64. İlk cümleden itibaren geçmiş zaman kipi kullanılmış. 

“Şimdi bunların çoğu yok.” ifadesi, Kemeraltı’nın 
anlatılan görünümünü yitirdiği anlamına geliyor.  

Cevap B’dir. 
 

 

 

65. Yabancı dil bilmeyen birinin, yabancı dille yazılmış 

bir romanı nasıl okuduğunu anlatılıyor. Çeşitli 
güçlüklerle karşılaştığı halde kişi yılmıyor ve 
sonunda amacına ulaşıyor. Parça, A’daki yargıyı 
destekler niteliktedir.  

Cevap A’dır. 

 

 

66. Duyguların anlatımında, resimden başka yollara 

başvurduklarına dair bir ifade, parçada yer almıyor. 
Ressamlarla ilgili olarak verilen diğer yargılara ise 
parçadan ulaşabiliriz. 

Cevap E’dir. 

67. Paragrafları okurken kendi bilgileriniz ile parçada 

verilenleri birbirine karıştırmamalısınız. Çoğumuz 
Karagöz oyununda güldürü öğelerine yer verildiğini 
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biliriz. Ancak, parçada oyunun bu yönüyle ilgili bir 
bilgi verilmemiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

68. Parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak A, B, C ve 

E’deki bilgilere değinilmiştir. Çok sayıda eser 
verdiğini paragrafın ikinci cümlesinden öğreniyoruz. 
Ancak, eserlerini hangi dönemlerde yazdığına 
ilişkin paragrafta bir bilgi yok. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

69. Daha önce ortaya konmuş olan hazır düşünce 

kalıplarını benimsemeleri, bunlarla yetindikleri 
anlamına gelir. Bunları ezberlemeleri hazırcılıklarını 
pekiştiriyor.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

70. Parça anılarla günlüklerin karşılaştırılması ile ilgili 

III. cümle bu konuda, sapıyor ve kimi günlüklerin 
nasıl oluşturulduğuna dair bilgi veriyor.  

 Cevap C’dir. 

 

 

 

71. I. cümlede Kafka’nın mektupları anlatılıyor. III. 

cümle ise bu mektuplar hakkında bilgi veriyor. IV. 
ve V. cümleler de aynı konunun devamı niteliğinde 
II. cümle düşüncenin akışını bozuyor.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

72. Bu parçada yörük çadırıyla ilgili olarak anlatılmak 

istenen; direkteki oymaların ve kilimlerdeki 
nakışların motif ve renk bakımından zengin 
olduğudur. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

73. Başkasına danışması kendine güveni olmadığı 

anlamına gelmez. İlk cümlede, şairle ilgili olarak 
verilen bilgi bizi bu sorunun cevabına götürüyor: 
Çalışmalarında titizdir.  

Cevap D’dir. 
 

 

 

74. Paragrafın son cümlesinde, şiirin, duyguların yanı 

sıra kültür ve deneyim de gerektirdiği anlatılmış. 
Öğretmenin söyledikleri de anlamca aynı 
doğrultudadır.  

Cevap B’dir. 

75. Soruda istenilene göre paragrafı okumak da fayda 

vardır. Soruda, sanatçı hakkında değil, sözü edilen 
sanatçının romanlarıyla ilgili olarak anlatılmak 
istenen sorulmuştur. Bu da C’deki ifadedir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

76. Sanatçının kullandığı dilin yalın olduğu bu yönüyle 

de Halk edebiyatını çağrıştırdığını paragraftan 
öğreniyoruz. Onun şiirleri, söyleyişindeki abartı ve 
konusu yönünden divan şiirine benziyor.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

77. Karşılaşılan zorluklara rağmen yılmadan 

çalışmanın sonucu istenilenler elde edilmiş. Bu da 
“azim” ile ilgilidir.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

78. “Kızacak, alınacak” gibi ifadelerden, parçada sözü 

edilen kişinin duygularını dışa vurmaktan 
kaçındığını anlıyoruz.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

79. “Ütüsüz, yıpranmış giysiler ”   A 

 “ rahatsız edecek biçimde ”  B 

 “ aile içi sorunlarını anlatmak ”   C 

 “öğrencisi bol bir otobüse ”   E 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

80. A, B, C ve D’deki ifadelere paragrafta değinilmiştir. 

Parçada alınacak önlemlerle yıpranmanın en aza 
indirilebileceğine de değinilmiştir. Ancak, yerinin 
değerini belirtmek için neler yapılacağına 
değinilmemiştir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

81. “Huzurlu bir yaşamım oldu”  A 

 “Çeviri yapmadan ”  B 

 “Hiç olmazsa geride beni ”  C ve E 
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Cevap D’dir. 

82. Parçada sözü edilen kadın ozanın şiirlerini 

oluştururken hangi yöntemleri kullandığını 
bilmiyoruz. Parçada A, B, C, D seçeneklerinde 
verilen özelliklere yer verilmiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

83. İçerikle uyumlu bir söyleyişe başvurma, yalın bir 

anlatıma yer verme, kendine özgü bir anlatımı olma 
ve anlaşılır bir dil kullanma parçada sözü edilen 
şairin özellikleridir. “Kişisel duygularını şiirleştirmiş” 
ifadesinden, şiirlerinin konusuna ulaşıyoruz. Her 
konuda şiir yazma bu şairin bir özelliği değildir.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

84. I. paragraf günlüğün niteliği üzerinde durmuş.  

Günlükle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen II. 
paragrafta yer almıştır. Bu da B’deki yargıdır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

85. Paragraflarda kullanılan bağlaçlara her zaman 

dikkat etmeniz gerekiyor. Bu parçada, vurgulanmak 
istenen “öte yandan” sözü ile başlayan bölümde 
gizlidir. A’daki ifade sorumuzun cevabıdır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

86. “Kent” ve “gençler” yazarın konularını seçtiği iki 

kaynak. Bu iki kaynağa yakın olmanın verdiği 
avantajla eserlerini oluşturmuş. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

87. “Bu verileri çarpıtmaktan özenle kaçınmalıdır” sözü 

bilinen gerçekleri, tarihi verileri değiştirmemek 
anlamına gelir. Herkesin bildiği kimi gerçekleri 
değiştirerek aktaran bir roman veya romancı bindiği 
dalı kesmiş olur. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

88. B  Kitaplarımın her yeni basımında değişiklikler 

yaparım. 

 C  Kimi öykülerimi atarım. 

 D  Yeni basımlarını yapamadığım kitaplarım var. 

 E  Bu işler çok zamanımı alıyor. 

 A  Bu soruya cevap bulamıyoruz. 

Cevap A’dır. 

89. Parçanın giriş cümlesi konuyu ortaya koyan bir 

cümle. Sanatçı yaşadığı ortamı yazıya 
dönüştürdüğünü anlatıyor.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

90. Parçada üç tane paragraf var. Son paragrafta 

bahsedilen kopukluk” insanın doğadan 
uzaklaşması olarak önceki paragraflarda anlatılmış. 
“Oysa” ile başlayan bölümde yazar vurgulamak 
istediğini net bir şekilde ortaya koymuş. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

91. Bunca eser yazmış olmasına rağmen, yazar, hep 

bir çaba içerisinde. Hep daha iyisi için uğraşmış. 
Bu da sanatçının, daha kaliteli eserler ortaya 
koyma çabası içinde olduğunu gösterir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

92. “ çünkü bizimle hiçbir bağı yoktu” açıklaması 

akımlara bağlı sanatçıların kendi edebiyatımızdan 
koptuklarını anlatıyor. Bunun sonucunda da silinip 
gittiklerini öğreniyoruz. Yabancı şairleri örnek 
aldıkları da eleştirilen bir başka yönleri. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

93. Yazar, ailesiyle ilgili olarak sorunları nasıl çözmeye 

çalıştıklarına değinmemiştir. Evlerinde herhangi bir 
sorun olup olmadığı konusunda bile bilgi 
verilmemektedir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

94. A  “herhangi bir etki altında kalmadan” 

 B  “kişiliğini hedef almaktan kaçınır” 

 C  “sanatını aşağılamaz, nesnel, bilimsel ” 

 D  “tutarlı yargılar” 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

95. A, B, D ve E’deki ifadeler parçada anlatılan 

ifadelerdir. Şiir anlayışının değiştiğine, şiirdeki 
değişmenin doğal karşılanması gerektiğine 
değiniliyor. Eski kuşağın, yeni şiiri anlama çabası 
göstermeden bir yargıya varması önyargılı 
olduklarının bir göstergesidir.  
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Cevap C’dir. 

96. IV. cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Bu 

cümlede işlenen konu diğer dört cümleden farklıdır. 
Dikkat edilirse III. cümle ile V. cümle de birbirini 
takip etmesi gereken cümlelerdir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

97. Parçada mektup ile otobiyografi karşılaştırılmıştır. 

Sayılarının birbirine yakın olduğuna, aralarında 
işlevsel bir ortaklık olduğuna, ikisinin de bir yazarı 
tanımak için kullanıldığına değinilmiştir. Bu iki türün 
oluşturulduğu dönemden izler taşıdığına ilişkin bir 
değinme yoktur, parçada. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

98. Belli bir dönemin romanını yazmak için gerekli 

koşullar, parçaya uygun şekilde A, B, D ve E 
seçeneklerinde verilmiştir. C’deki koşul parçada yer 
almamıştır.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

99. Bolca tasvir yapılmış. Tasvirde varlıklar ayırıcı 

yönleriyle verilir. Ayrıca, parça birinci kişinin 
ağzından anlatılan bir öykü niteliği de taşıyor.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

100. Çok kolay okunabilir olması, çok uzun zaman önce 

yapılmış olmasına rağmen akıcı, anlaşılır bir dile 
sahip olduğu anlamına gelir.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

101. Yol kenarındaki taksiler gecenin yorgunluğunu 

atıyor” cümlesinde taksilere insanlara özgü bir 
nitelik yüklenmiş. Betimleyici bir anlatım tarzı 
parçada var. İşitme, görme, koklama duyularına 
seslenen ayrıntılar seçilmiş. Örnekler verildiğine ve 
karşılaştırma yapıldığına dair herhangi bir ifade yok. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

102. Gözlemlerinden, bildiklerinden, hayal gücüyle yeni 

bir roman dünyası yaratan yazar bunu etkili bir 
söyleyiş tarzıyla meydana getirmiş. Dili iyi 

kullandığı ve şiirsel bir anlatımının olduğu özellikle 
vurgulanmıştır. 

Cevap C’dir. 

103. Çocukluk, ergenlik, lise, otuzlu yıllar  Bunların 

hepsinde ortak konu yazarın babasına bakış 
açısıyla ilgili. Zamanla bu bakış açısında meydana 
gelen değişmeleri vurgulamak istiyor, yazar.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

104. Betonlaşma olgusu plansız yapılaşmayla ilgilidir. 

Yazar, plansız yapılaşmanın çevreyi çirkinleştirdiği 
sorunu üzerinde duruyor.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

105. Parça genel ifadelerle başlıyor. Daha sonra, yazar, 

konuyu genelleştirmeden bazı tespitlerde 
bulunuyor. Bazı kişilerin, Türkçe’nin Doğu ve Batı 
dilleri tarafından kuşatılmasını doğal karşıladıklarını 
söylüyor ve bu durumdan yakınıyor.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

106. Düşüncenin akışını bozan cümle III. cümledir. 

Konusu parçanın diğer cümleleriyle bütünlük arz 
etmemektedir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

107. Yazar, çocukların eleştirel düşünmeyi öğrenmeleri 

için çalışmaktadır. Bu çabası yetişkinlerin de onun 
eserlerine ilgi duymasını sağlıyor. A’da verilen, bir 
şeyi doğru ve yanlış yönleriyle birlikte düşünmek, 
eleştirel düşünmek anlamına gelir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

108. Sanatçının yaratma gücü sınırsızdır. Sanatçı bir 

ışık yakalar ve bu ışıktan çok farklı bir eser ortaya 
çıkar. Bu gücü sanatçı düşlerinden alır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

109. İlk kitabın sanatçıya kazandırdığı coşku, sanatçıyı 

yeni eserler yazma konusunda cesaretlendiriyor. 
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Hatta yeni yapıtlar için zorlayıcı bir güç niteliğinde 
olabiliyor. Buna göre E’deki genellemeye 
ulaşabiliriz. 

Cevap E’dir. 

110. B   “öfkeli, sert, kavgacı  yaşama sevinciyle 

dolu” 

 C   “deneyimini dizelerde damıtmak için ” 

 D   “sonra yılların getirdiği değişiklikler ” 

 E   “sabahın erken saatlerinden başlayarak 

çalışan ” 

Cevap A’dır. 

 

 

 

111. Sorunlara, onların üstesinden gelebileceğimiz 

umuduyla yaklaşmalıyız. Bu ifade parçanın ana 
düşüncesidir.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

112. Gerçek yaşamdaki kişiler, öykü kişisine 

dönüşürken birtakım değişikliklere uğrarlar. 
Parçanın sonundaki örnek de bu yargıyı pekiştiriyor.  

Cevap C’dir. 

 

 

113. Parçada anlatılanlar insan hayatından değişik 

görüntülerdir. Ne sadece eğlence hayatı ne de 
insan ilişkileri ele alınmıştır. Ele alınan yaşamın 
tümüyle ilgili verilerdir.  

Cevap B’dir. 

 

 

114. Cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için 

cümleleri doğru sıralamalıyız. Buna göre bu 
parçanın sıralanışı şöyle olmalıdır. I–II–V–IV–III. 
Sorumuzun cevabı bu durumda D olur. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

115. Parçada, bölgesel ağızların günümüz Türkçesini 

zenginleştirdiğine değinilmemiştir. Diğer 
seçeneklerdeki ifadeler parçanın içerisinde 
anlatılmıştır. Bu yargıları parçadan bulabiliriz.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

116. E  “ yazmadan edilemeyen anlardaki iç 

dökmelerdir.” 

 B  “deneylerle kanıtlanmış olması gerekmiyor” 

 D  “duyguya dayanan” 

 A  “tartışma ortamı yaratır” 

Cevap C’dir. 

117. Değinilmeyen ifade, parçada anlatılmayandır. Bu 

parçada yazarların tanınmasından yarışmaların 
önemine değinilmemiştir. Diğer ifadelere değinilmiş, 
parçada tek tek anlatılmıştır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

118.Gözlem gücünden yararlanarak yazılan bir metindir. 

Eylemler sırasıyla verilmiştir. Basit ve bileşik yapılı 
cümleler kullanılmıştır. Anlatan kişi duygularını 
katmadan anlatmıştır.  

Cevap A’dır. 

 

 

119. Örnekler verilmesi için bir konunun işlenmesi 

gerekir. Oysa, genellikle tasvire dayanan bir parça. 
Yüklemi olmayan, eksiltili cümleler kullanılmış. 
Yaşlı kadın ile evi arasında benzetme yapılmış. “Ev 
de yorgun” sözü ile kişileştirme yapılmıştır.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

120. Boş bırakılan yere, yapıtla ilgili cümleler getirilebilir. 

Oysa, C’deki yargı yapıtla ilgili değildir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

121. Düşüncenin akışına göre, parçanın sonuna bir 

sonuç cümlesi gelmelidir. Paragrafta toplumun 
ihtiyaçlarıyla insan eğilimlerinin paralel gitmediği 
vurgulanmakta. Bu vurguyu tamamlayan ifade 
E’deki ifadelerdir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

122. III. cümlede geçen “onu” ile anlatılan “eser” dir. 

Eser hakkında da I. cümlede bilgi verilmiştir. 
Dolayısıyla, I. cümle ve III. cümle birbirini takip 
etmelidir. II. cümle düşüncenin akışını bozan 
cümledir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

123. “Sokağın dili” halkın kullandığı dil anlamına gelir. 

Yazar, halk dilinin özelliklerini doğal bir biçimde 
kullanmış ve bununla özgün bir anlatıma ulaşmıştır.  

Cevap A’dır. 
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124. “Dingin güzellikler” sakin ve daha canlı 

anlamındadır. Tatil yörelerinin kış mevsiminde 
daha dinlendirici olduğunu vurgulamaya çalışıyor, 
yazar. 

Cevap E’dir. 

125. Zarif, sesini yükseltmeyen, ipeksi bir gülümseyişe 

sahip bir insan için söylenebilecek olan yumuşak 
bir kişiliğe sahip olduğudur.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

126. Birinci cümlede E seçeneğine değinilmiş. 

 İkinci cümlede B ve D seçeneklerine değinilmiş. 

 Üçüncü cümlede C seçeneğine değinilmiş. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

127. Parçada öğrenilenlerin uygulanması gerektiği ve 

aklı kullanmanın, özgür düşünmenin önemli olduğu 
vurgulanmak istenmiştir. Buradan, “eğitim, 
düşünebilme ve düşündüğünü uygulayabilme yetisi 
kazandırmalıdır” sonucuna ulaşırız. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

128. Parçada, günlük yaşamın hızlı bir değişim geçirdiği 

dönemlerde, geleneklerle insanlar arasında ciddi 
çatışmaların meydana geldiği vurgulanmıştır. Bu da 
B’de verilmiştir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

129. Parçada, yazarın durağan bir yaşamı olduğu, yıllar 

geçse de beğenisinin değişmediği ve hep aynı 
biçimleri kullandığı vurgulanmış. C’deki ifade ise 
parçada belirtilenlerin tam tersini sorgulayan bir 
yargıdır. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

130. Öykücünün sözlerinden A, B, C ve E’deki ifadelere 

değindiğini çıkarabiliriz. Öykücünün kendisiyle ilgili 
olarak, kitapları yayıma hazırlamanın, yazarlık için 
iyi bir başlangıç olduğunu düşündüğü çıkarılamaz. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

131. I. cümle  A ve B 

 II. cümle  C 

 III. cümle  D 

 E seçeneğine hiçbir cümlede değinilmemiştir. 

Cevap E’dir. 

132. İkinci cümlede B’ye 

 Üçüncü cümlede A ve E’ye 

 Dördüncü ve beşinci cümlede D’ye değinilmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

133. A  “insanın içinde titreşimler uyandıran” 

 C  “dünyaya daha güzel bir gözle bakmasını” 

 D  “gergin gövdeleri gevşetir” 

 E  “yaşama sıkı sıkıya sarılmasını” 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

134. V. cümlede geçen “bunları” sözcüğü hangi kavramı 

anlatmak için kullanılmıştır? İlk cümlede anlatılan 
“günlüklerine yansıttığı düşünceler” “bunları” 
sözcüğünün karşıladığı sözdür. Bu durumda IV. 
cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

135. İlk üç cümlenin konusu “bilgi ve önemi”dir. IV. 

cümleden sonra konu değişiyor. IV. cümle yeni bir 
paragrafın başlangıç cümlesi olur. Bu cümleden 
itibaren “bilim insanı” konu olarak işlenmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

136. Parçada sözü edilen öykü kahramanı iletişim 

kuramayan insanları sevmeyen birisi olduğu 
anlatılmış. Benzer özellikleri E’de anlatılan kişide 
de görüyoruz.  

Cevap E’dir. 
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137. Paragrafı okurken soruyu unutup paragraftaki 

ayrıntılara takılırsak paragrafın genelinde 
düşünceyi kaybedebiliriz. Bu nedenle soruyu 
kafamızın bir köşesinde tutarak paragrafın genelini 
göz önünde bulundurmalıyız. Soruda düşüncenin 
akışı D’deki yargı ile tamamlanır.  

Cevap D’dir. 

138. Parçadan atılacak cümlenin anlamını veren başka 

bir cümle paragrafta yer almalıdır. III. cümle, II. 
cümleyi açıklayan, IV. cümle ile aynı anlamı veren 
bir cümledir. Bu nedenle cümleyi çıkartırsak, 
parçanın anlamında büyük bir değişme olmaz. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

139.Öykü ile romanın ayrılan yönleri üzerinde durulmuş. 

Ortak olan özellikleri de verilmiş. Karşı çıkılan 
düşünce roman yazmanın öykü yazmaktan zor 
olduğudur.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

140. Parçada verilen “nesnelliği koruyamamak” temel 

gerekçedir. Buna göre, öz yaşamöyküsü yazmanın 
güçlüğü, olayları yansıtırken, kişisel görüşleriyle 
gerçekler arasında denge sağlamaya 
bağlanmaktadır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

141. Parçada sorulan sorularla, yazarın şiirler ilgili 

olarak anlatmaya çalıştığı ortaya çıkıyor. Buna göre, 
şiirin kalıcılığını sağlayan etkenleri belirlemek 
güçtür.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

142. Yazar, tanıdığını bir coğrafyanın insanını anlatıyor. 

Halkın düşünce biçimini de çok iyi bildiğinden ve 
bunu eserlerine yansıttığından başarılı, kültürel 
birikim ve düşünce açısından iyi tanıması 
oluşturmaktır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

143. İlk cümleye dikkat edin. E’deki ifade ilk cümlenin 

tam tersini çağrıştırıyor.  Eleştirmen okurun dünya 
görüşüne yön vermeye çalışmaz. 

Cevap E’dir. 

144. Paragrafı anlayarak okumak, hızlı okumaktan daha 

önemli tutulmalıdır. Bu tip sorularda dört seçeneğin 
paragrafta anlatılan ile aynı doğrultuda olduğuna 
dikkat edin. Düşüncenin akışına uymayan seçenek 
ise paragrafta anlatılana ters olan (veya ilgisiz olan) 
düşünce demektir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

145. B, E  “dile büyük özen gösterirdi” 

 C  “düşüncesini açık seçik yansıtacak ” 

 D  Düşüncenin en iyi biçimde, insanın kendi ” 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

146. A  I. cümle  

 B  II. ve III. cümle 

 C  II. cümle 

 D  IV. cümle 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

147. Paragraf sorularını çözerken metne bağlı kalmak 

gerekir, seçenekteki yargıların kendi 
düşüncelerimize göre doğru ya da yanlış olması 
önemli değildir. A, B, C ve E’deki eleştiriler sözü 
edilen öykücülere yöneltilmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

148. Betimleme, sözcüklerle resim yapma olarak 

tanımlanabilir. Sanatsal eserlerde betimlemelere 
geniş yer verilir. Çok değişik varlıkların ya da 
olayların betimlemesi yapılabilir. Buna göre I. ve V. 
cümlelerde betimleme yoktur. 

Cevap B’dir. 
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149. V. cümlede bir eksiklikten bahsediliyor. Bu eksiklik 

ise III. bölümde verilmiş. O halde IV. cümlenin yeri 
yanlıştır. IV. cümle I.’den sonra gelirse parçanın 
anlam akışındaki bozukluk giderilir.  

Cevap D’dir. 

150. I. ve II. cümlede aynı şeyler anlatılıyor. Yani II. 

cümle I.’nin değişik sözcüklerle kurulmuş şekli. O 
halde II. cümlenin çıkarılması parçanın anlamında 
önemli bir daralmaya sebep olmaz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

151. En kötü, sığ, en basit bir şiirden bile bir gün başka 

bir anlam çıkarabiliyorsa, şiir değerlendirmelerinde 
olumsuz ve kesin yargılardan olabildiğince 
kaçınmak gerekir.  

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

152. “Bizim yaşamımızı yansıtmayan” yapıtların etkili 

olamadığı anlatılmış. O halde öykü ve romanlar 
gelenek ve göreneklerimizden yola çıkmalı, 
evlerimizden izler taşımalı, düşüncelerimize ayna 
tutmalı ve benimseyebileceğimiz karakterleri 
işlemeli. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

 

153. Ev, oda, yaz ayları gibi faktörler eserlerin yazıldığı 

ortamla ilgilidir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

 

154. Gece gündüz edebiyat düşünen, bir edebiyat 

sorusu üzerine tartışmadığı günü yaşamış 
saymayan biri için söylenebilecek en uygun yargı 
E’deki yargıdır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

 

155. BU parçada bilgisayarla ilgili olarak, kullanma 

alışkanlığının giderek güçlenip yaygınlaştığı 
vurgulanmaktadır. Diğer seçenekler, parçada 
vurgulanan düşünce olamazlar. 

Cevap D’dir. 

156. Kişisel görüşlerini, üsluplarında birtakım şeylere 

dikkat ederek, eleştiri adıyla ortaya koymaları 
anlatılan eleştirmenlerin temel özelliğidir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

157. şiirin yazma süreci parçada anlatılıyor. İlk dize ve 

bundan sonrası. Bu duruma göre cevabımız da 
ortaya çıkıyor.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

158. Bir paragrafın konusunu, üzerinde söz söylenen 

düşünce; olay veya durum oluşturur. Bu paragrafın 
konusun şiirdir. A,B,C,D seçenekleri paragrafta 
işlenen konuyla ilgili seçeneklerdir. E’deki bilgiye 
parçada ver verilmemiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

 

159. Sanat yapıtlarını tekrar gözden geçirilmesi ve 

bunun sonucunda da her seferinde bizde yeni 
duygular uyandırdığıyla ilgili bir parça. Bu parçadan 
sanat yapıtlarıyla ilgili olarak A’daki yargıya 
varamayız. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

 

160. Hemen her paragraf bir konuyu işler, belli bir 

düşünceyi, olayı açıklar. Bu parçada işlenilen 
konudan, A,B,D ve E’deki yargılar çıkarılabilir. 
Ancak C’deki yargıyı çıkaramayız. 

Cevap C’dir. 

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


ANLATIM BİÇİMLERİ  ve PARAGRAF 
 

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  126 

 

 

 

 

 

161. I. cümle A 

 II. cümleC 

 Son cümle B        

 III. ve IV. cümle E 

Cevap D’dir. 

162. A “basımı da çok güzel” 

 B “bu geniş inceleme...” 

 C “eğitimcilerimizin olduğu kadar 
düşünürlerimizin, tarihçilerimizin...” 

 D “Sağlam kanıtlara dayanan” 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

163. Açıklama, bilgilendirme amacıyla yazılan fikir 

yazılarınsa ve bilimsel eserlerde kullanılan anlatım 
biçimidir. Betimleme, varlıkların kendilerine özgü 
niteliklerini sözcüklerle anlatma işidir. Öyküleyici 
anlatım biçimi ise, konuyu yani anlatılanı eylem 
içinde verme ve gösterme biçimidir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

164. Parçada söylenenler hakkında herhangi bir örnek 

verilmesi söz konusu değil. Geçmiş yıllarda buna 
benzer sorular çıkmıştı. Söz sanatları, gözlem 
gücünden yararlanma, olayların oluş sırasına göre 
verilmesi ve deyimler parçanın anlatımında yer 
almıştır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

165. İlk dört cümle anlamsal açıdan bütünlük arz ediyor. 

Bir yere gidiş ve oraya varış anlatılmış. V. 
cümleden itibaren konunun değiştiğini görüyoruz. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

166. Parçada IV. cümle düşüncenin akışını bozan 

cümledir. Diğer cümlelerde yazılmaya çalışılan bir 
kitap konu edilirken, IV. cümlede romanla ilgili bir 
ifadeye yer verilmemiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

167. Kalp duyguların yeşerdiği, ortaya çıktığı yerdir. Bir 

insanın kalpsiz olması çeşitli duygularını yitirdiği 
anlamına gelir. Parçanın son cümlesinde dile 
getirileni B’de görüyoruz. 

Cevap B’dir. 

168.Yazar, insanın ömrü ile ilgili değerlendirmelerde 

bulunuyor. Bu değerlendirmelerini de yaşa bağlıyor. 
O zaman sorunun yanıtı A seçeneği olur. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

169. Belleklerden uçmaması, okuru kuşatması ve en 

önemlisi de okuru değiştirmesi öykünün nitelikleri 
olarak verilmiş. Temel niteliğin D’de verildiğini 
görüyoruz. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

170. Birbirinden ayırmadan maddi ve manevi kültürü ele 

almalıyız. Bu, kültürü daha anlamlı kılar. Burada 
vurgulanmak istenen, kültürün bir bütün olarak ele 
alınması gerektiğidir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

171. Parçada asıl anlatılmak istenen anadilini iyi 

bilmemenin yaratıcılığı engellediğidir. Parçada 
“çünkü” ile başlayan bölümde asıl anlatılmak 
istenen gizlenmiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

172. Parçanın ilk cümlesi vurgulanmak isteneni ortaya 

koymuştur. Daha sonra düşünceyi pekiştirmek için 
örnek verilmiştir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

173. İlk dört seçenekte yer alan soruları tek tek parçaya 

soralım. Parça, bu soruların cevabı olabilir. Ancak, 
E’deki sorunun cevabı bu parçada değildir. 

Cevap E’dir. 
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174. Parçanın sonuna  getirilmeyen ifade sorulmuştur. 

Düşüncenin akışına ters olan ifadeyi bulacağız. 
A,B,D ve E’deki ifadeler parçayı tamamlar; ancak 
C’deki yargı parça ile gelişir. 

Cevap C’dir. 

 

175. A I. cümle 

 B ”Ayrıca bu ödüllerin...” 

 C “Ödüllerin sayıca artması...” 

 E “Her yıl düzenli olarak verilen ödüller...” 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

176. A ve B’yi parçanın son iki cümlesinden çıkarabiliriz. 

D ve E seçenekleri de aslında son iki cümleden 
çıkarılabilir. Eleştirel okumanın okullarda 
kazandırılması gerekli bir beceri olduğu parçada 
anlatılmamıştır. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

177. Parçada, söz konusu sanatçıyla ilgili olarak okuru 

incitici konuları işlemekten kaçındığına ilişkin bir 
yargıya varılamaz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

178. A “dile yeni kavramlar...” 

 B “kalıplar, sözcükler...” 

 C “edebiyat tarihçisine...” 

 D “Yazar, dili ... iyi bilen...” 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

 

179. İlk üç cümlede mektup türü hakkında bilgi 

verilmiştir. IV. cümlede ise Voltaire’nin mektupları 
hakkındadır. Bu cümleden itibaren konu 
değişmektir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

180. IV. cümle ile VI. Cümle arasında anlamsal bir bağ 

olduğuna dikkat edin. IV. cümlede gezip 
gördüğünden, VI. Cümlede ise bu yerlerin yöresel 
renklerini yapıtlarına yansıttığından bahsediliyor. V. 
cümlede akışı bozan cümledir. 

Cevap D’dir. 

181. İlk cümlede “gerçek dünyanın dışına çıkmak” 

ifadesi yer almaktadır. Son cümle ise “Tam tersine 
“ ifadesi ile başlıyor. O halde cümle olumsuz bir 
cümle olmalı ve ilk cümlede geçen ifadeyi bütünler 
nitelikte olmalıdır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

182. Resimlerin sunuluşu konu edinilmiş. Ayrıca sergiler 

açılması öneriliyor. Bu parça E’deki sorunun yanıtı 
olabilir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

183. Filmler, kitaplar ve tiyatro oyunları örnekleri 

verilerek, insanların bakış açılarının, değerlendirme 
ölçütlerinin yaşla birlikte değiştiği anlatılmak 
istenmektedir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

184. Parçada anlatılan aile üyelerinin içinde bulunduğu 

durumu “ tedirgin-sıkıntılı” sözcükleri ifade edebilir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

185.Önceleri, daha sonra... gibi ifadeler zamanla ilgilidir. 

Yazının zaman içerisinde ne gibi değişimler 
geçirdiği anlatılmak isteniyor. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

186. “Onlar gibi düşünmek, onlar gibi duyumsamak” 

sözleri romancıların eserlerini yazarken, kendilerini 
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roman kişileriyle özdeşleştirmeleri gerektiği 
anlamına geliyor. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

187. Parçaya göre, öykünün en önemli niteliği; olayların, 

okuyucuda, daha önce yaşanmış olduğu kanısı 
yaratacak şekilde anlatılmasıdır. Parçanın son 
cümlesi bunu anlatmaya çalışmaktadır. 

Cevap E’dir. 

188. İlk cümle konuyu ortaya koyuyor. Gençleri, 

düşünce ve davranışlarında özgür olacak şekilde 
eğitmeliyiz. Yoksa kendine güveni olmayan, 
hayatını yönlendiremeyen bir nesil yaratmış oluruz. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

189. Soru sormak, kişiyi düşünmeye sevk eder. Burada 

sözü edilen annenin de yaptığı budur. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

190. Bir metni anlamak için onu oluşturan sözcüklerin 

anlamını doğru algılamak, birbirleriyle bağlantılarını 
bulmak gerekir. Bu düşünceyi B’de görüyoruz. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

191. Anadili, onu kullanan bireyler arasında köklü sevgi 

bağları oluşturur, yargısı parçada vurgulanmak 
isteneni açık bir biçimde ortaya koymuştur. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

192. “Kederlendiriyor, hüzün veriyor.” İfadeleri olumsuz 

çağrışımlar uyandırmaktadır. Bunu yapan kiraz 
ağacıdır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

193. A   “nesnel bir dildir.” 

 B   “anlamları herkesçe bilinen sözcüklerden 
yapılması” 

 C   “ bilim adamları arasında tam bir anlaşma”  

 E   “açık, anlaşılır olması...” 

Cevap D’dir. 

 

 

 

194. Parçada tanıtılan yazarın tek bir eserinden 

bahsediliyor. Bu eserden yola çıkarak bütün 
yapıtları hakkında bir yorum yapılmamıştır, parçada. 

Cevap C’dir. 

195. B  “abartısız ve sevecen bir yaklaşımla” 

 C  ”anlattıkları olağanüstü olaylar değil” 

 D  “insanın insanla, insanın gelenekle 
çatışmasını” 

 E  “basit halle inançlarını...” 

Cevap A’dır. 

 

 

 

196. Parçaya göre şair, şiirini yazarken okuyucuyu bir 

düşünceyle yönlendirmeye çalışmaz. Varlıkları 
biçimlerde algılamak, alışılmış anlatım 
biçimlerinden kaçınmak, gördüklerini düş gücüyle 
biçimlendirmek, doğadan yararlanmak gibi 
unsurlara başvurur. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

197. A   “ üne kavuşmak istiyorlar” 

 B   “bizde eleştirmen yok...” 

 C   “ hemen ünlü olmak...” 

 E   “ gençlerin sayısı her geçen yıl artıyor.” 

Cevap D’dir. 

 

 

 

198. A     “... cılızlığı nicelikseldir.” 

 B,D  “ nitelik bakımından dünya yarınındaki...” 

 C     Son cümle 

Cevap E’dir. 
 

 

 

199. ÖSYM’nin anlatım biçimleriyle ilgili sorularının 

büyük bir çoğunluğu öyküleme ve betimleme ile 
ilgilidir. Tasvirler yapılmış. Öyküleme tekniğiyle olay 
anlatılmış. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

200. Parçada ayrıntılara yer verilmiştir. “Taşın güneşle 

arkadaşlığı, rüzgârla dansı” ifadelerinden insana 
özgü niteliklerin doğaya aktarıldığını söyleyebiliriz. 
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Aynı zamanda bu ifadeler, yazarın düş gücünden 
yararlandığını da gösterir. Düş gücüyle yazılanlar 
zaten öznel nitelik taşır. 

Cevap E’dir. 

 

 

201. Parçanın tamamında, bir yörede yaşayan 

insanların yaşama sevinçleri, içten yaklaşımları 
anlatılmış. IV. cümle ise bu anlamsal bütünlüğe 
uymamaktadır. İnsanlarla ilgilenmek, insanların 
çoğuna zaman kaybı gibi gelir, anlamındaki cümle 
düşüncenin akışını bozmaktadır. 

Cevap C’dir. 

202. Parçayı tamamlayacak ifade, parçanın başında ve 

genelinde anlatılanlarla uyum içerisinde olmalıdır. 
Parçada tanıtılan eleştirmen, öznel yorumlar 
yapmayan, yapıtla ilgili sonuçları okuyucuya 
bırakan bir eleştirmendir. Eleştirmenin bu tutumu 
olumlu bir sonucu ortaya çıkaracaktır. Bu da bilinçli 
bir okur kitlesinin oluşmasını sağlamaktır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

203. “Onlar” sözcüğü ipucu veriyor. Bu bize seçenekleri 

elememizde yardımcı olacaktır. “Onlar” sözcüğü 
neyi karşılayabilir? “Onlar” denilen kimlerdir? Bu 
durumda paragrafı anlamamız gerekiyor. 
Paragrafta insanların genelinden bahsedilmiş, belli 
bir kesim ön plana çıkarılmamıştır. İnsanlarımızın 
gülmeye eğilimli olduğu, neşeli olduğu; ancak buna 
sürekli engel olunduğu anlatılmıştır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

204. İnsanların beğenilerinin birbirine uymadığı 

örneklerle anlatılmış. Renkler ve müzik örneğinden 
sonra boşluk bırakılmış. Boşluğa, düşüncenin 
akışına göre; bu durumun diğer sanat dallarında da 
böyle olduğunu anlatan bir cümle gelmelidir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

205. “Çünkü” ifadesi ile başlayan bölümde, parçada 

sözü edilen kişinin nitelikleri ortaya çıkıyor. 
“Düşünsel dürüstlükle bağdaşmayan” ifadesinden 
doğruluktan ayrılmayan biri olduğu anlaşılıyor. “hiç 
çekinmeden eleştirir.” ifadesinden de açık sözlü 
olduğu anlaşılıyor. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

206. Bu parçaya dayanarak, sözü edilen kişiyle ilgili 

olarak birçok yargıya varabiliriz. Ancak seçeneklere 
bunlardan yalnız biri alınmış. Derin bir sorumluluk 
duygusuyla hareket eden kişinin bu duygusu sahip 
olduğu şeylerin karşılığını verme duygusu olarak 
yorumlanmış. Bu durumda, kişinin, sahip 
olduklarını gerçekten hak edebilmiş olmayı 
önemsediğine varabiliriz.  

Cevap C’dir. 

207. Paragrafta birçok konu anlatılmış olabilir. Sorunun 

köküne dikkat etmelisiniz. Vurgulanan ifade 
sorulmuş. Vurgu genellikle paragrafın son 
bölümünde olur. Bu parçada da vurgu son  
bölümdedir. Dil devriminin önemi halkın 
aydınlanmasına sağladığı katkıdan ileri gelmektedir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

208. Birinci cümleden şunları çıkarabiliriz. Yazarın 

etkilenmesi sözkonusu. Yazar içinde bulunduğu 
zaman ve mekandan etkilenir. 

 Bu sonuçlardan sorunun “mekân” ögesini 
sorguladığı söyleyebiliriz. Seçenekleri 
incelediğimizde hem yazarın etkilenmesini hem de 
mekân ögesini sorgulayan sorunun D seçeneği 
olduğu görülür. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

209. Anlatımın basmakalıplaşması, anlaşılmaz olması 

anlatımda hangi ögenin eksik olduğunu gösterir? 
Yalınlık. Ünlü yazarın da anlatmaya çalıştığı şey bu. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

210. Bağlaçlara (bağlayıcı ögelere) dikkat edin. “Çünkü” 

ile başlayan bölüm sorumuzun cevabıdır. “Anıları 
çağrıştıran mekanlardan uzakta beslenmez, anıları 
canlı tutan, karşılıklı ilişkilerle bu anıların 
tazelenmesidir.” Yani, geçmişte yaşananların 
canlılığı, onların aynı ortamda hatırlanmasına, 
paylaşılmasına bağlıdır. 

Cevap A’dır. 
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211. Parçadan bir genelleme yapmamız isteniyor. Yani, 

küçük bir parçadan yola çıkarak; tamamı 
kapsayacak bir sonuç elde etmeliyiz. “Oltaya takılı 
balık” örneği ile romanın okunması arasında bir ilgi 
kurulmuş. Eğer, romanın etki gücü iyiyse roman 
sonuna kadar okunabiliyor. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

212. “Keşke herkes zamanını nasıl…”  A 

 “Dünyaya daha geniş bir pencereden…”  B 

 “… bireyler birbirleriyle daha rahat…”  C 

 “… yaşamım anlam kazandı.”  D 

Cevap E’dir. 

213. “… tapınma ilk kez burada”  A 

 “… tarımla uğraşmayı…”  B 

 “Bugünkü aile ve kent…”  C 

 “… evlerini sanat eseri sayılacak…”  E 

 Anadolu’da en eski uygarlıklardan birini yarattıkları 
paragrafta anlatılıyor. Bu, Anadolu tarihinin onlarla 
başladığı anlamına gelmez. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

214. “İnsanı ilgilendiren her olaya…”  A 

 “… toplumcu şiirin potasında…”  C 

 “… duyarlı bir gözlemin…”  D 

 “… evrensel değerleri…”  E 

 Parçada sözü edilen şairin, dünyaca tanınmış bir 
sanatçı olmayı amaçladığına dair bir hüküm yoktur. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

215. İronu: “Alay, şaka; alaylı üslup.” anlamındadır. Bu 

sözleri söyleyen sanatçı özeleştiri yapabilen 
birisidir. Hüznü bir kenara bırakıp ince esprileri 
yansıtmaya çalışması güldürmeye yatkın olduğu 
anlamına gelir. II. cümleden, sanatçının, yazarlığı 
bir çeşit kendini düşünme olduğuna inandığını 
söyleyebiliriz. Yapıtlarını değersiz bulduğu da 
açıktır. 

Cevap E’dir. 

 

 

216. “… metnin tadına …”  B 

 “Çeviri yapmanın … zor …”  C 

 “Yapıtları kuşa çevirmek …”  D 

 “Hamlet’i … aylarca …”  E 

Cevap A’dır. 

 

 

 

217. “… onlarda bir bakış açısı …”  A 

 “… tiyatro sanatçılarına …”  B 

 “… seyircinin oyunu algılamasına …”  C 

 “… dahası sayısının artmasına …”  E 

 Eleştirilerin, tiyatroya yön vermek gibi bir 
yararından bahsedilmemiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

218. “… kimi aydınların kendisini …”  D 

 “… beni soytarı sanıyorlar …”  B 

 “… radyoda skeçler yayımlayacak kişilerin…”  A 

 “… hayatını kalemiyle kazandığından”  E 

Cevap C’dir. 

219. Parçada numaralı cümlelerden 1, 2 ve 3 numaralı 

cümlede mektuplar ve mektupların açıklaması, 4 
numaralı cümleden itibaren mektupların işlevinden 
bahsedilmeye başlanmış ve konu değişmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

220. Parçanın anlatımında düşünceyi inandırıcı kılmak 

için, o konuda uzman bir kişinin görüşüne yer 
verilmemiş, tanık gösterilmemiştir. Benzetmeye, 
öyküleme unsuruna, yinelemelere, betimlemelere 
yer verilmiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

221. Parça okunduğunda yazarın ilk eserleriyle son 

eserleri arasındaki farkların sorusuna cevap 
verdiğini görebiliriz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

222. Yazar parçanın sonuç cümlelerinde düşüncesini 

dile getirmiş. Kendi şiirleri yerine yayınlanan 
şiirlerin yaşananları yansıtmadığı, toplumsal 
gerçeklere kapalı olduğu ve bu şiirlerin ilgi 
gördüğünü belirtiyor. Bu durumdan da 
yakınmaktadır. 

Cevap D’dir. 
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223. Parçada sözü geçen yazarın anlatımı üzerinde 

durulmuştur. Anlattıklarında her şeyi açıkça ortaya 
koymadığı, bir bölümü söyleyip geri kalan kısmı 
okuyucuya bırakması anlatılmaktadır. Bu düşünce 
B seçeneğindeki yargıyla örtüşmektedir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

224. Parçanın sonuç cümlelerinde yazarın, televizyon 

programlarında bilim ve sanat adamlarıyla ilgili 
programların eksikliğinden yakındığını görmekteyiz. 

Cevap C’dir. 

 

225. Parçada çevirmenin başarısının çeviri yaparken 

eseri anlamanın ötesinde eserin yazarının 
düşüncelerine ulaşmasının daha da yüksek 
olacağını vurgulamaktadır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

226. Parçada, romanlar konusunda uzmanlaşan 

eleştirmenin eleştiri yöntemi anlatılıyor. Parçada …. 
ele aldığı, yapıtları çok yönlü bir değerlendirme …. 
bölümünde yapıtları değişik yönleriyle ele alıp 
yargıladığı düşüncesine ulaşabiliriz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

227. Parçadaki gibi düşünen yazarın düşüncesi, eleştiri 

alanında eleştirmenlerin yanlışlığı biçimindedir. 
Yazar, bu kitaba yönelik eleştirilerimi onun, 
üzerimde bıraktığı izlenime göre oluşturdum, 
şeklindeki düşünce kendi tutum ve davranışlarıyla 
çelişmiş olur. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

228. Yazar parçada mevcutla yetinmeyip daha da ileriye 

gitme konusunda gayret içinde olmaktan 
bahsedilmiştir. Bu düşünce sonuç olarak insanın 
kendisini yenileyip aşmasına bağlanabilir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

229. Parçada yazarların gerçeğe bağlılıklarından ve bu 

durumun yazarlığın temel ilkesi olduğuna 
değinilmektedir. Bu görüş E seçeneğiyle uyumludur. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

230. Parçada yazarın beğendiği eserlerde altı çizilecek 

bir satır bulamamasından bahsedilmektedir. Bu, 
eserin bütününde yalın bir anlatımını önemli 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Boşluk D 
seçeneğiyle tamamlanabilir. 

Cevap D’dir. 

231. Parçada sanatçıların kendi yaşantılarından yola 

çıkmalarının eserin kalıcılığında ilk etken olmadığı 
önemli olan unsurun bunun okuyucuya 
yansıtılmasında olduğu üzerinde durulmuştur. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

232. Parçada okunacak kitap önerisini insanlarda yanlış 

etkilere yol açacağı ve her eserin her insanda aynı 
etkiyi bırakmayacağı üzerinde durulmuştur. Parça, 
sözün kısası bir kitabın herkes üzerinde aynı etkiyi 
bıraktığı söylenemez, cümlesiyle tamamlanabilir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

233. Parçada yazın türlerinin malzemesinin nesnel 

dünyadan kazanılanlar olduğundan 
bahsedilmektedir. Parçanın başına, “Gerçekte türü 
ne olursa olsun, her yazınsal yaratının malzemesi 
yaşantıdır. “ cümlesi getirilirse düşüncenin akışı 
tamamlanmış olur. 

Cevap D’dir. 
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234. Parçada mitlerle ilgili açıklamada bulunmuştur.  

 …doğaüstü yaratıkların … cümlesinden A, bunların 
simgesel ve kutsal bir yanı vardır cümlesinden 
C, …yazıya geçirenin anlayışına göre değişen 
anlatımları … cümlesi bize D seçeneğini verir. 
Parçada gerçekleri yansıttığına değinilmemiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

235. Parçada anlatılan yazarla ilgili parçanın 

bütününden A seçeneği, … kılı kırk yaran … 
ifadesinden B, …insanları algılama biçimindeki 
değişiklik D, … yapıtlarındaki olağanüstü 
etk…..cümlesinden E seçeneğindeki yargılara 
ulaşılabilir. Duygusallığa ağırlık verdiği 
düşüncesine ulaşılamaz. 

Cevap E’dir. 

236. Parçada sözü edilen, sanatçılarla ilgili, … 

başkalarının izine basmadan yürümeyi… B 
seçeneği, … bir türe özgü nitelikleri başka türe 
taşımaktan … C seçeneği, Türler arasında öyle 
aşılması güç duvarlar… D, …geleneksel ölçütlerin, 
kuralların …. E seçeneğini vermektedir. Parçada, 
yapıtlarının içerik yönünden zengin olduğuna 
değinilmemiştir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

237. Parçadan güzellik ve çirkinlikle ilgili, Ancak bu iki 

kavramın algılanışı kişiden kişiye değişir  A, …. 

çirkinlik böyle değildir  C, ….onun oluşmasını 

önlemek için çaba göstermektir  D, … kolayca 

herkes görebilir  E seçeneği çıkarabilir. Parçada 
eğitimli kişilerce ayırtedilebileceği çıkarılamaz. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

238.Parçada tanıtılan yazarın böbürlenmeyi sevmemesi, 

şiirini geri planda oluşturması, nitelikli yapıtlar 
ortaya koyması gibi niteliklerine ulaşılabilir. 
Başarısız olduğuyla ilgili bir yargıya ulaşamayız. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

239. Parçada anlatılan sanatçının, öyküleriyle ilişki 

kurması, sorumluluğunu bilmesi, öykülerini yeniden 
okumadığı öykülerinde insancıl gerçeğin önemli 
yeri olduğu  özellikleri üzerinde durulmuştur. Kolay 
okunan, kalıcı olmayan yapıtlar verdiği sözünün 
söylemesi beklenemez. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 


