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1.  İyi eserlerle büyük eseri ayırmak gerekir. İçeriği derin, 

ağır, yüce olan eserlere estetik dışı ölçütler uygulamak 

yerinde olacaktır. Eseri sanat eseri yapan biçimidir. Eserin 

felsefi derinliği, önemi, hiçbir zaman sanat ölçütü olamaz; 

çünkü eseri iyi bir sanat eseri yapamaz. Ama eserin böyle 

nitelikleri varsa, bu yönünü “büyük eser” diye ayrıca 

belirtmek doğru olur. T.S. Eliot bunu şöyle vurgular: 

“Edebiyatın büyüklüğü salt sanat ölçütleriyle ortaya 

konamaz; fakat unutmamalıyız  ki sanat eseri olup 

olmadığı ancak sanat ölçütleri uygulanarak 

kararlaştırılabilir.” 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden 

yararlanılmıştır? 

  

 A) Açıklama – Tanımlama 

 B) Tartışma – Karşılaştırma 

 C) Örnekleme – Benzetme 

 D) Karşılaştırma – Tanık Gösterme 

 E) Açıklama – Örnekleme 

  

 

 

 

2.  “Oyunlarının ana teması ‘korku’ üstüne kurulmuştur” 

yargısı temelsizdir. Yazar, korkuyu itici bir güç gibi 

kullanarak insanın evrensel bir yönüne parmak 

basmaktadır. 

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Açıklama  B) Öyküleme C) Betimleme 

 D) Karşılaştırma E) Tartışma  

  

 

 

 

 

 

3.  Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin 

kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, 

duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı 

değildir. “Böyle işime geldiğinden; böyle düşünüyorum, 

böyle söylüyorum” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir 

miyiz? 

Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Betimleme B) Öyküleme C) Örnekleme 

 D) Tartışma E) Açıklama  

  

 

4.  Her ülkede düşünce yaşamını ayakta tutan bir aydınlar 

topluluğunun yanında, düşünür gibi yapıp hemen hiç 

düşünmeyen bir okumuşlar topluluğu vardır. Biz hepsine 

“aydın” deyip geçiyoruz. Sık sık kullandığımız bu kavram, 

epey bulanık ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Peki o 

halde kime aydın demeliyiz? Bir alanda iyice derinleşmiş, 

o alanla ilgili bilgiler edinmiş, böylece yaşadığı çağın ve 

geçmiş çağların anlamını kavramış kişidir aydın. Yoksa 

çok okuyup da hiçbir erdemi sindirememişler değil. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 

basmaktadır? 

  

 A) Tartışma  B) Öyküleme C) Açıklama 

 D) Karşılaştırma E) Örnekleme  

  

5.  Sizin yapıtlarınızda kulağı tırmalayan bir söyleyiş var. 

Bence bu pürüzlerden kurtulmalısınız. 

Eleştirmenin sanatçıda bulduğu eksiklik, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Akıcılık  B) Doğallık C) İçtenlik 

 D) Yalınlık E) Duruluk  

  

 

6.  Sanatın bilgisel olduğunu söyleyenler, sanat eserindeki 

bilginin ve gerçeğin, bilimdekinden başka olduğunu da 

sözlerine eklerler. Ama “başka” derken hepsinin kastettiği 

şey farklıdır. “Gerçek” önermelerle ilgili bir nitelik olarak 

kabul edilir. Öyleyse edebiyatın gerçeği bildirmesi için 

gerçek olguları tasvir eden cümlelerden kurulması gerekir. 

Oysa edebiyat eserlerinde bu çeşit cümleler çok azdır. Bu 

yüzden sanat, bilimin yaptığı gibi gerçeği ifade etmez. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 

basmaktadır? 

  

 A) Açıklama B) Karşılaştırma C) Tartışma 

 D) Örnekleme E) Tanımlama  

  

 

7.  Sıcak yaz gecesi... Mahalle kahvesinin önündeki setin 

üstü sanki ufak bir bahçecikti. Ortada küçük bir havuz, 

içinde gazoz şişeleri, etrafında biraz çimen, kına 

çiçekleri... Kahve pencerelerine sicimler gerilmiş, gece 

safaları, telgraf çiçekleri kireçle sıvanmış yarım tenekeler 

içinde sıralanmıştı. 

Bu paragrafta, aşağıdaki anlatım biçimlerinden 

hangisi ağır basmaktadır? 

  

 A) Betimleme  B) Karşılaştırma C) Kanıtlama 

 D) Öyküleme E) Açıklama 
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8.  Sait Faik sincap gibiydi; ele avuca sığmaz, vahşi bir 

hayvan gibiydi. Onunla kolay kolay ilişki kurulamazdı. 

Aramızda yaş farkı da vardı. Ama yaş farkımız olmasa 

bile kimseyle pek arkadaşlık ettiğini sanmıyorum. Kaçardı 

insanlardan. Tek başına dolaşırdı. Sırtında kirli 

pardösüsü, küçük yorgun gözleri, ince ve kıvrımlı yüzü, 

hızlı ama ürkek adımlarıyla Beyoğlu’nda yürürdü genelde. 

Ama ben onu devamlı arardım. Bulduğum vakit de çok 

kısa konuşurduk. İlk fırsatta ben gidiyorum, deyip kaçardı. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

  

 A)  Betimlemeye yer verme 

 B) Benzetmelerden yararlanma 

 C) Öznel ifadelere yer verme 

 D) Örneklemelere yer verme 

 E) Niteleyici sözcüklere yer verme 

  

 

 

 

 

 

9.  Kepenkler çarpıyor. Kucak açıyor virane bir yapı, kapkara 

yıkık dökük… Her yerde kömür yığınları var ve rüzgar 

esiyor. Camları kırılmış birçok pencereden görülen ince 

belli çay bardakları ellerinde, saatlerce kömür tozu yutarak 

çalışan, yüzleri elleri kara, gözleri umutla parlayan üç 

işçinin yüzü… Burası İstanbul’un havagazı gereksinimini 

sağlayan Gazhane. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 

başvurulmamıştır? 

  

 A)  Gözleme yer verme 

 B) Sıfatlardan yararlanma 

 C) Karşılaştırma yapma 

 D) Bitmemiş cümlelere yer verme 

 E) Kişileştirmeye yer verme 

  

 

 

 

 

 

 

10.  Odamda alçak bir yatak, biraz dolaşabileceğim boş bir 

yer, dayanılabilecek yükseklikte geniş bir tahtası olan 

ağaçtan yapılmış bir mobilya, dörtgen küçük bir masa, 

sert bir sandalye… Bitmiş olarak tasarlarım, yürüyerek 

düzenlerim, ayakta yazarım; ilk yazdığımı oturmuş olarak 

kopya ederim. Bu dört durum benim için hemen hemen 

vazgeçilmez olmuştur. 

Bu parçanın anlatımında görülen özellik ve biçim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Öznel – tanımlayıcı anlatım 

 B) Nesnel – açıklayıcı anlatım 

 C) Nesnel – betimleyici anlatım 

 D) Öznel – betimleyici anlatım 

 E) Nesnel – öyküleyici anlatım 

 

11.  Yapraklar sararmış, dökülmeye başlamıştı. Uzunca bir 

süre yürümüştük o gün. Ben onu bulmaya çalışıyordum, o 

bende kaybettiklerini arıyordu. Caddeler boyu 

yürüdük.Beni anlasın istiyordum. Hep yanımda kalsın. 

Zaman geçmek bilmiyordu. Susuyordu, susuyordum. 

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine 

başvurulmuştur? 

  

 A) Öyküleme  B) Tanımlama C) Örnekleme 

 D) Tartışma E) Açıklama  

  

 

 

 

12.  Koyu renk mobilyalarla döşenmiş, belli belirsiz bir ışık alan 

kasvetli bir odaydı. Bu kasvet, bekleyişimi iyice sıkıcı hale 

getiriyordu. Aslında bu görüşme için biraz daha 

sabretmeliydim; çünkü işin kokusu yakında çıkacaktı 

zaten. Oda, üstüme geliyordu sanki, boğuluyordum. 

Aniden, mürdüm renkli, kalın perdelerin arkasından bir 

çıtırtı geldi. Yavaşça pencerenin kenarına gittim, perdeyi 

araladım. 

Bu parçanın anlatımında hangi duyulardan 

yararlanılmıştır? 

  

 A)  Koklama, işitme B) Görme, dokunma 

 C) İşitme, görme D) Tatma, koklama 

 E) Dokunma, koklama  

  

 

13.  Olayların eylem ve akış halindeki anlatılma biçimidir. Bu 

tür anlatımda işlenen düşünce, olayların içinde saklıdır. 

Bu anlatım biçiminde hareket, zaman, anlam, yer ve 

kişiler olmak üzere beş ayrı öğe bulunur. Olaylar birer dizi 

halinde hep birbirlerini izler. Okuyucu eylem içinde yaşar. 

Sürekli, “Ne oldu?”, “Ne oluyor?” soruları egemendir. 

Bu parçada sözü edilen anlatım biçimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Tartışma  B) Betimleme C) Açıklama 

 D) Öyküleme E) Tanık gösterme  

  

 

 

 

14.  “İnsanı hayvandan ayıran temel özellik “bilinç”tir; yani 

insan bilinçli; hayvan ise bilinçsiz bir canlıdır.” Kanımca 

yanlış bir yargı bu. Yanlışlığı da bilinç kavramının 

yeterince bilinememesinden kaynaklanıyor. Oysa küçücük 

bir kuzu bile taş ile otu ayırır. Hayvandaki eksiklik 

doğadaki nesneleri ayıramamak değil, gereksinimleri için 

yeniden üretim yapamamaktır. Bu nedenle hayvanda 

edilgen (pasif), insanda ise etkin (aktif) bilinç vardır, 

demek daha doğru olur. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 

basmaktadır? 

  

 A) Karşılaştırma B) Ayrıntılama C) Tartışma 

 D) Açıklama E) Öyküleme  
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