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1.  (I) Yazarlar sürekli olarak kitap satışlarının düşüklüğünden 

söz ediyorlar. (II) İnsanlarımızın okumayı sevmediğini, 

geleneksel  sözlü iletişim alışkanlığına bir de görsel 

bilgilenmenin eklenmesiyle, yazının iyice gerilere itildiğini 

ileri sürüyorlar. (III) Yazmak, diğer bütün boyutlarının 

yanında yazarlık konumunu yinelemektir. (IV) Yazarlık ve 

okurluk böyle bir ortamda bile sürdürülmesi gereken 

işlevlerdir. (V) Bir insan bir kitap yazıyor ve yayımlıyor.  

(VI) Bundan sonrası bu ülkede yaşayan insanlara kalıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 

  

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

  

 

 

2.  (I) Asya’da Türklerin de içinde bulunduğu geniş bir 

coğrafyada kâinatın yaratılışı ile ilgili bir takım inanışlar 

vardır. (II) Bunlar yaygın kanaate göre Şamanist inanışlar 

olarak bilinir. (III) Bu konuda ilk çalışma ve araştırmalar 

ağırlıklı olarak önceki yüzyılın mahsulleridir. (IV) Türk 

olmayan araştırmacıların yaptığı bu türden araştırmalar 

yüzyılımızın başlarında da devam etmiştir. (V) “Sibirya 

Mitolojisi” üzerinde ciddi ve otantik bir çalışma yapan 

Holmberg yerin kökeni konusunda esaslı bilgiler vermiştir. 

(VI) Holmberg’in bu çalışması daha sonraki yıllarda pek 

çok araştırmacı tarafından kullanılmıştır. 

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci 

paragraf hangi cümleyle başlar? 

  

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

  

 

 

3.  Her büyük roman, sanatçısına, yeni dünyasını buldurmak, 

bu dünyada uygun gerçekleri yeniden işlemek zorunluluğu 

yüklediğinden, en büyük romancılar, en olgun çağlarında 

bile, her yeni romanda, bir bakıma çıraklık–kalfalık 

dönemlerini yeniden geçirip yalnız o roman için yeniden 

ustalaşırlar. Bu yüzden en büyük romancıların bile … 

Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse parçadaki düşünce en uygun biçimde 

tamamlanmış olur? 

  

 A)  çırak yetiştirirken çok zorladıkları görülmektedir. 

 B) eserlerinin yaratılışı sırasında inişler çıkışlar 

görülebilir. 

 C) her zaman başarılı eserler vermesi mümkün değildir. 

 D) dili ve üslubu her zaman eleştiriye açıktır. 

 E) yapıtlarında sürekli kişiliklerini yansıtmaları gerekir. 

 

4.  Gençlik, hayatın bir evresidir; çocukluk ve yaşlılık gibi. 

Kimse, bir çocuktan oyun oynamamasını isteyemez. 

Hiçbirimizin hakkı yoktur buna. Aynı şekilde, bizden de 

gerçekleri olduğu gibi görmemiz beklenmemelidir. Biz 

pembe gözlüklerimizin ardında mutluyuz. Ama sandığınız 

kadar saf ve iyimser değiliz. Zamanı gelince gözlükleri 

çıkarmak gerektiğini biliyoruz. 

Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki düşünceleri 

tamamlayan bir sonuç cümlesi olamaz? 

  

 A)  Bizden yaşımızın üstünde düşünmemizi ve 

davranmamızı istemeyin. 

 B) Bu yüzden gençlere biraz daha saygılı yaklaşmanız 

gerekir. 

 C) Oysa siz, gençlerden sürekli olgun davranmalarını 

bekliyorsunuz. 

 D) Hayata gerçekçi yaklaşmak sizi daima mutsuzluğa 

sürüklüyor. 

 E) Ancak, bu zamanı izin verin de biz gençler 

belirleyelim. 

  

 

5.  (I) Anlatımcılık kuramının en önemli özelliği, sanatın ne 

olduğu sorusuna cevap verirken sanatçıya, onun 

yaşantısına yönelmesidir. (II) Bundan dolayı bu kurama 

bağlı olarak gözden geçirilecek eleştiri yöntemleri de 

sanatçıya dönük eleştiri yöntemleri olacaktır. (III) Ancak 

sanatçıya yönelen eleştiri yöntemlerinin hepsi anlatımcılık 

kuramından doğmaz. (IV) Sanatçıya dönük eleştiride 

sanatçının kişiliğini aydınlatmak için eserlerini bir belge 

gibi kullanmak gerekir. (V) Bazı eserler her ne kadar 

sanatçıya dönük çalışmalarsa da bunlara girişenlerin 

anlatımcı kuramı benimsemiş olmaları gerekmez. (VI) Bu 

eserler daha çok biyografi türündedir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 

  

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

  

 

 

6.  (I) Filozof, kötü insanların yaptıklarından daha çok fenalık 

bekler. (II) Her kötülüğün kaynağı cahilliktir. (III) Biri ona 

küfretse, kendisini dövmediği için ona teşekkür eder. 

(IV) Dövse, yaralamadığı için sevinir. (V) Yaraladıysa, 

öldürmediğine şükreder. 

Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi 
paragrafın anlam ve anlatım akışını bozmaktadır? 

  

 A) I  B) II C) III D) IV E) V 
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7.  … Zira her ikisi arasında konu, yöntem, işleme teknikleri 

ve yapı bakımından önemli ayrılıklar vardır. Sanat, insanı 

konu alırken eleştiri, sanatsal yapıtı inceler. Sanat, insanı, 

insansal duyguları ve medeniyetle kurduğu bağlantıyı 

anlatır, yansıtır. Eleştiriyse tümü yansıtır. Eleştiri tüm 

yönleriyle eseri anlatır, yorumlar. Sanat, yaratma 

eylemiyle, eleştiri ise yaratılanla ilgilenir, diyebiliriz. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu paragrafın giriş cümlesi 

olabilir? 

  

 A)  Eleştiri ve sanat bir bütünsellik arz eder. 

 B) Eleştiri, sanat ve eserin doğduğu yerde başlar. 

 C) Eleştiri yapanlar, o konuya hakim ve sanatkâr 
olmalıdır. 

 D) Sanat ile eleştiriyi aynı sanmak büyük bir yanılgıdır. 

 E) Bu iki türü gözden geçirelim. 

  

 

 

 

 

 

 

8.  …Derine çekilmiş, sabırsızlıkla bir sıcak gün ışığı 

bekleyen bütün canlılar, gülümseyen gözlerle yeryüzüne 

çıkar bahar geldiğinde. Serçeler en güzel sesleriyle 

şakıyarak daldan dala uçar, bir parmak olmuş çimenler ışıl 

ışıl duran güneşi selamlar keyifle. Soğuktan güzünü, 

kulağını dahi örtmüş insan, üzerindeki örtülerden 

kurtulunca kuşların sesini duyup cıvıl cıvıl doğayı görme 

şansı bulur. Yüreği daha bir hızla akar. 

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi 

getirilebilir? 

  

 A)  Baharı özleyen tek canlı, kuştur. 

 B) Herkesin diğerlerinden çok sevdiği bir mevsim vardır. 

 C) Bahar, istesek de istemeksek de gelecekti. 

 D) Baharı sevmeyen, baharı beklemeyen yoktur. 

 E) Her canlının baharı sevmesinin farklı nedenleri vardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.  …Yüzlerce tabloya aynı anda çalışırdı. Birine bir fırça 

dokundurur, öylece bırakır, ötekine geçer, bir tarafını siler, 

bambaşka bir kılığa sokardı. Onu tanıyıncaya kadar böyle 

bir çalışma sisteminin olacağına aklım yatmazdı. Onun bu 

kadar tabloyu, hem de aykırı özellik taşıyan resimlerle 

birlikte ele alması, doğrusu inceleme konusu olabilirdi. 

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle başlayabilir? 

  

 A)  Çok ilginç bir çalışma şekli vardı. 

 B) Çok çalışkan bir ressamdı. 

 C) Sanatını çok üstün tutardı. 

 D) Çok sistemli ve planlıydı. 

 E) Çalışma düzeni diğer ressamlardan farksızdı. 

  

10.  (I) Yalnızca maddede oyalanan, düşünsel derinliği 

olmayan romanlar beni sarmıyor artık. (II) Eskiden 

okurdum: Albenili, sıcak bir dil geçici olarak sarardı beni; 

ama ne var içerisinde? (III) İçerisinde kullanacağım hiçbir 

şey bulamıyorum; hayatın kirli yüzü diyelim. (IV) Arayış; 

ben, hep bu sözcük çevresinde toplarım roman yazmayı. 

(V) Yahut kahramanlarım bu minval üzre döner dururlar. 

(VI) Kabuğumuzu kırabilmek, yaşanmaya değer, en fazla 

değer olanı bulabilmek. (VII) Benim roman yazarken 

bulmaya çalıştığım tek şey budur. 

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci 

paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  (I) Sadri’yle güzel bir hayatımız oldu. (II) Bu hayatta 

sinema vardı, sevgi vardı, şefkat vardı. (III) Sanattan uzak 

durur gibiydim; ama evimizde hep sanat vardı. (IV) 

Sinema konuşulur, sinema düşünülürdü. (V) Bir hareket, 

bir heyecan sürerdi. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 

sonra “Güzel zamanlardı ve ben bu günlerin bir gün 

biteceğini galiba hiç düşünmemiştim.” cümlesi getirilirse 

parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz? 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  (I) Tuğrul Keskin beş şiir kitabı yayımladı bugüne kadar. 

(II) Bunun nedeni sadece şairin yavaşlamasıyla 

açıklanamaz. (III) Kitapların basım tarihlerine bakıldığında 

ciddi anlamda bir seyrekleşme var. (IV) İlgisizlik karşısında 

şairin yavaş yavaş şiirden uzaklaşması; onu yaşamının bir 

ayrıntısı gibi görmeye başlamasıyla açıklanabilir gibime 

geliyor. (V) Oysa eleştirel disiplin, bir şairin, ya şiirin 

militanı kılar ya da bütün bütün şiirin dışına iter. 

Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için 

numaralanmış cümlelerin hangilerinin yer değiştirmesi 

gerekir? 

  

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

 D) IV ve V E) III ve V  
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