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1.  Türü ne olursa olsun, bütün yazınsal üretimlerin yapı 

gereci dildir. Bu nedenle şair ya da yazarların ürün 

verecekleri dili, anadillerini çok iyi bilmeleri bir 

zorunluluktur. Pek çok genç yazarın özensiz dili, daha 

yolun başında yazdıklarının okunmasını engelliyor. 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi 

çıkarılamaz? 

  

 A) Hikayenin de romanın da yapı gereci dildir. 

 B) Yazar kahramanlarını yetiştikleri çevrenin diliyle 

konuşturmalıdır. 

 C) Anadilini iyi bilmeyen şairden iyi şiir yazması 

beklenemez. 

 D) Dili özensizce kullanan bir yazar, uzun soluklu 

olamaz. 

 E) Anadili bilincine sahip yazarlar, kalıcı olurlar. 

  

 

2.  Garip şiiri; şiir sanatının alışılmış üslûbunu bir yana 

bırakmış, çok az imgeyle yetinen, yalın bir şiirdir. Dünyaya 

çocuksu bakıyor, izlenim tazeliğini içeriyordu. Bilgeliği 

çokluk elden bırakıyordu. Bu şiir, zaman içinde pek köklü 

değişimlere karşın özünü yine sürdürerek bir anlamda 

“klasik” denilebilen şiirin uzağında kalmıştır. Döneminde 

özgün özellikler yakalamıştır. 

Bu parçada Garip şiirinin hangi özelliğinden söz 

edilmemiştir? 

  

 A)  Şiir sanatında öteden beri görülen özellikleri terk 

etmesinden 

 B) Süslü bir anlatımı olmayışından 

 C) Anlatımda hayale az yer vermesinden 

 D) Klasik şiirden giderek uzaklaşmasından 

 E) Toplumsal sorunlara çözümler sunmasından 

  

 

 

3.  Bihruz Bey, bir Osmanlı paşasının oğludur. Evde özel 

hocalardan yarım yamalak bir eğitim almıştır. Alafrangalığa 

özenir, gösterişi sever. Fransızca konuşulunca Batılı 

olunacağını sanmaktadır. İnsanların kendisiyle alay 

etmesine karşın o bunları anlamaz bile. 

Bu öyküde kahramanın değinilmeyen özelliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Gösterişi ve süsü sevmektedir. 

 B) Üstün tabakadan bir insandır. 

 C) Batılılaşmayı yanlış anlamaktadır. 

 D) Okuduğu kitaplardaki hayatı yaşamak ister. 

 E) Çok iyi bir eğitim almamıştır. 

 

4.  Nedense, bir zamanlar akıl almaz satış sayılarına ulaşarak 

karikatür–gülmece anlayışımızı neredeyse kökten 

değiştiren o siyah–sarı “Gırgır” dergisini anımsıyorum 

şimdi. Çizerlikle uzak yakın hiçbir ilişkim olmadığı halde, o 

derginin en sevdiğim bölümlerinden biriydi “Çiçeği 

Burnunda Karikatürcüler” köşesi. Bu uğraşa gönül veren 

heveslilerin ilk ürünleri yayımlanırdı orada; altında kısa 

notlar, öneriler, uyarılarla. Bu eleştirilere, uyarılara kızıp 

çizerliği başlamadan bırakanların olup olmadığını düşünüp 

dururdum. Ancak dergi yöneticileriyle görüştüğümde bir iki 

dirençsiz çizerin dışında böyle bir durumun olmadığını 

öğrendim. 

Bu parçada, sözü edilen dergiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

  

 A)  Bir bölümünde karikatürle ilgilenenlerin ilk ürünlerinin 

yayımlandığına 

 B) Zamanında satış sayısının oldukça yüksek olduğuna 

 C) Bir dönem, toplumumuzun karikatüre bakış açısını 

değiştirdiğine 

 D) Karikatüre ve gülmeceye hevesli gençlere bazı 

fırsatlar tanıdığına 

 E) Burada yapılan eleştirilerin gençlerin önünü tıkadığına 

  

 

 

5.  Refik Halit, yurt dışına sürgün edilmeden önce bir tek 

roman yazmış; sürgün hayatının sonlarında, özellikle yurda 

döndükten sonra, daha çok roman alanında eserler 

vermiştir. Ancak, sürgüne gitmeden önce yazdığı hikaye ve 

roman türündeki eserlerle sürgün dönüşü yazdığı romanlar 

arasında büyük ayrılıklar vardır. Sürgünden önce 

gözlemlere dayanarak yurt gerçeklerine yönelen yazar, 

sürgünden dönünce, konuları türlü ülkelerde ve 

zamanlarda geçen, çoklukla düzmece olaylarla örülü 

macera romanları yazmıştır. Bu son romanlarında dili ve 

anlatımı da eski kıvraklığını kaybetmiştir. 

Bu parçadan, Refik Halit’le ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisi çıkarılamaz? 

  

 A)  Sürgün hayatından önceki eserlerinde memleket 

gerçekleri ön plandadır. 

 B) Sürgün hayatı, eserlerinin içeriği ve üslubu açısından 

bir dönüm noktası oluşturmuştur. 

 C) Hayatının belli bir döneminden sonra daha çok, 

romana yönelmiştir. 

 D) Sürgün döneminde yazdığı eserlerde konu 

bakımından bir zenginlik görülür. 

 E) İlk eserlerindeki üslubu, sonrakilere göre daha 

kıvraktır. 
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6.  Hep kendimce doğru gördüğüm, araştırdığım gerçekleri 

savundum. Hatalarımın çokluğunu kabul edebilirim. Her 

insanda yok mu böyle hatalar? Fakat hiçbir zaman 

doğruluğuna inanmadığım bir yazarın altına imzamı 

atmadım. Aldandığım oldu; ama isteyerek hiç atmadım. 

Kendini parçadaki gibi tanıtan birinin aşağıdakilerden 

hangisini söylemesi beklenemez? 

  

 A)  İnsanların kişiliklerini ilk bakışta anlarım. 

 B) İnsanlar zaman zaman yanlış davranabilir. 

 C) İkiyüzlülükten hiçbir zaman hoşlanmam. 

 D) Hiçbir fikri körü körüne desteklemem. 

 E) Hayatım boyunca dürüstlüğü ilke edindim. 

  

 

 

7.  “Yatarken, otururken, dışarıda olduğum dakikalarda hep 

bekledim. Şiir bazen gösteriyordu kendini. Ama ben kısa 

bir süre için kendisini gösteren şiire hemen kendimi 

kaptırmıyordum. Beklemeye yeniden koyuluyordum. 

Böylece heyecanımın beni yanıltmasına engel oluyordum.” 

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

  

 A)  Şiir oluşmadan önce bir oluşum süreci geçirir. 

 B) Şiir duygusu bir anda belirebilir. 

 C) Şiiri beklemek yanlıştır, kişinin kendisi arayış içinde 

olmalıdır. 

 D) Şiirler bir aralık heyecanın ürünü olarak bir anda 

ortaya çıkmayabilir. 

 E) Şair şiire her an açıktır. 

  

 

 

8.  Küçüğe büyüğe, yerliye yabancıya, dosta düşmana, 

hemen herkese kulak vermiş, onlarla her kalıba girmiş, 

asla kendisini çevresindeki kişilerden büyük görmemiş, 

başarılarını kalkan olarak kullanmamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan kişinin 

özelliklerden biri değildir? 

  

 A)  Alçak gönüllü B) Hoşgörülü 

 C) Duyarlı D) Umutlu 

 E) Saygılı  

  

 

 

9.  Korkularımızın birçoğu temelsizdir. Birçok insan bunu bilir. 

Yine de korkmayı sürdürür. Çünkü korkunun akılla 

bağdaşmayan bir yönü vardır. Ne denli mantıklı 

düşünürsek düşünelim, korku bizim gittikçe artan şiddetle 

benliğimizi sarar. Korku arttıkça sağduyu devreden çıkar. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

  

 A)  Korkunun bulunduğu yerde sağduyu olmaz. 

 B) Korku, mantığımızı devreden çıkarır. 

 C) Korkularımızın kaynağı geçmişimizde yatar. 

 D) Korkularımızın temelinde bir neden yoktur. 

 E) Korkular zamanla insanın içinde büyüyen bir ruh 

durumudur. 

 

10.  Anlatılardaki ara söz kullanımı bize nesir şeklindeki 

anlatıların sadece eğlenmek için değil aynı zamanda 

dinleyiciyi bilgilendirmek, onları eğitmek gibi bir fonksiyona 

da sahip olduklarını gösterir. Anlatılar arasındaki farklılığın 

nasıl ortaya çıktığı bu ara sözlerle iyi bir şekilde anlaşılır. 

Çünkü anlatıcılar her ara sözü her sosyal çevre ve şartta 

kullanma ihtiyacı duymaz. Ara söz kullanımına anlatıcıyı 

sevk eden tabii ki dinleyicinin kimlerden oluştuğu, 

anlatımın nasıl bir ortamda gerçekleştiğiyle ilgilidir. 

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? 

  

 A)  Anlatıcılar, farklı sosyal çevre ve şartlarda farklı ara 

sözler kullanırlar. 

 B) Ara sözlerin niteliği anlatılar arasındaki farkı ortaya 

koymaktadır. 

 C) Anlatıların eğitici işlevleri her zaman ön planda 

olmuştur. 

 D) Dinleyenlerin niteliği ara sözün seçimi için önemli bir 

etkendir. 

 E) Nesir şeklindeki anlatılarda tek amaç hoşça vakit 

geçirmek değildir. 

  

 

11.  Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve 

bu yönden gelişmelerini sağlar. Oyundan ve 

oyuncaklardan uzak büyüyen çocukların, gelecekte asık 

yüzlü, somurtkan ve çekilmez oldukları görülmüştür. 

Çevrenize şöyle bir bakın; neşeli, güleryüzlü insanlarla 

geçmişlerini konuşun. Onların, çocukluklarını doya doya 

yaşadıklarını, oyuna ve eğlenceye geniş zaman 

ayırdıklarını anlarsınız. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

  

 A)  Günümüz çocuklarının oyundan uzak kaldıklarına 

 B) Oyuncakların, çocuklar için çok önemli olduğuna 

 C) Kişiliğin oluşumunda çocukluk döneminin de etkili 

olduğuna 

 D) Çocuğun ruhsal gelişiminde oyunların önemli etkisi 

olduğuna 

 E) Güleryüzlü insanların eğlenceli bir çocukluk dönemi 

geçirdiklerine 

  

 

12.  Fikirleriyle toplumsal gerçekçi olmasına rağmen kişiliğinin 

etkisiyle, tamamen romantik eserler yazdı. Fakat onun 

romantizmi yeni bir romantizmdir. Onun şiirlerinde kendi 

beni, çok önemli bir yer tutar. Çoğu tek bir cümleden ibaret 

sade mısraları kendisini aynada seyretmekten hoşlanan bir 

anlayışı ortaya koyar. 

Bu parçada şairin şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

  

 A)  Düşünceleriyle işlediği konular arasında çelişki vardır. 

 B) İfade tarzı özgündür. 

 C) Eserlerine kendisini merkez almıştır. 

 D) Basit ve yalın bir söyleyişi vardır. 

 E) Yapıtları kendinden sonrakilerce eleştirilmiştir. 
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