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1.  Üstünden iki yıl geçmişti ondan ayrılalı. “Ah!” diyordu. 

“Keşke o sözleri söylemeseydim, keşke dinleseydim 

yanımdakileri. Şu an bu kadar acı çekmezdim. Ama ne 

yapalım, başa gelen çekilir. Bundan sonra onsuz yaşamak 

zorundayım. Geçmişe yanmak boşuna, anın kıymetini bilip 

geleceğe hazırlanmalıyım. 

Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

  

 A) Geçmiş günlere özlem duyan 

 B) Geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyan 

 C) Geçmişte yaptıklarını unutmak zorunda olduğuna 

inanan 

 D) İçinde yaşadığı anın değerini bilen 

 E) Geleceğini geçmişine göre kurmak isteyen 

  

 

 

2.  “Reeves bu filmde bir oyuncu olarak heyecan adına kana 

doymayan şiddet eylemlerine kesinlikle başvurmuyor. 

Koskoca bir kenti ve bir otobüs dolusu yolcuyu kurtarmaya 

çalışırken kimseyi incitmemeye gayret ediyor. O, eski 

zaman şövalyelerinin ruhuna uygun davranıyor. İlgilendiği 

kızı maço tavırlarıyla cezp etmeye uğraşmıyor; kas kuvveti 

kendisini robotlaştırmıyor, onun da herkes gibi ilgiye ve 

şefkate gereksinimi olduğunu gizlemiyor.” 

Aşağıdakilerden hangisi Reeves’in özelliklerinden biri 

değildir? 

  

 A)  Kabagücün karşısına kabagüçle çıkmamak 

 B) İzleyiciyi kan ve şiddetle etkilemekten uzak durmak 

 C) Fizik gücüne, ona can veren bir ruh eklemek 

 D) İdealize edilmiş tipler yerine, gerçeğe uygun tipler 

yaratmak 

 E) Sinemada o güne kadar kullanılmamış teknikler 

kullanmak 

  

 

 

 

3.  Şiir, gerçek bir sanattır. Bu nedenle şiir yazmak kabiliyet 

gerektirir. Ancak güzel, çok güzel şiir yazmak sonradan 

öğrenilir. Bu iş, arıların bal yapma özelliği gibidir. Onlar 

sadece bu işi yaparlar; ama mükemmel yaparlar. Şair de 

işte böyle olmalıdır. Yalnızca şiirlerle uğraşmalıdır. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

  

 A)  Şiir, yetenek işidir. 

 B) Gerçek şair, daima en güzeli arar. 

 C) Gerçek şair, sadece şiirle ilgilenir. 

 D) Şiirde estetik çok önemlidir. 

 E) Şiir yazmak, ilham işidir. 

 

 

4.  Şiirde okuru ta yüreğinden vurmak istedim hep. Gündelik 

dille, anlaşılabilir, kolay bir şiir yazmak istedim. 

Söyleyeceğimi en etkili, en çabuk nasıl anlatabilirim, oldu 

tasam. Yeter ki yazdığım şiir olsun, ben biliyorum ne 

söyleyeceğimi. Onu nasıl olsa bir şekilde söylerim. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarın 

yapmak istedikleri arasında değildir? 

  

 A)  Adına şiir denebilecek bir anlatımı yakalamak 

 B) Söyleyeceklerini en etkili ve çabuk anlatabilmek 

 C) Biçimsel kalıpları kırarak gerçek şiire ulaşmak 

 D) Okuru duygusal yönden etkilemek 

 E) Herkesin kolayca anlayabileceği bir dille şiir yazmak 

  

 

 

 

5.  Gerçeği arayan kafa işlenmemiş, kulaktan dolma bilgilerle, 

önyargılarla yüklü ise gerçeği bulmak için çok yaşlanmıştır. 

Gerçeği bulması için bu beynin hemen gençleştirilmesi 

gerekir. Bunun da tek yolu ve ön şartı o zamana kadar 

öğrendiklerinden arındırılmalıdır. Doğru diye bildiği tüm 

fikirlerden, inanılan bütün değerlerden kurtarılmalıdır. Bir 

eğitimden geçmişse bile tüm ön bilinenlerden 

uzaklaştırılmalıdır. 

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi 

çıkarılamaz? 

  

 A)  Genç bakımlı kişilerin dünyayı önyargısız gördükleri 

 B) Eğitimin kişiyi önyargılardan kurtarmak için yeterli 

olmadığı 

 C) Önyargılardan kurtulmadan gerçeğe ulaşılamayacağı 

 D) Rastgele, kulaktan dolma bilgilerden arındırılmış bir 

beynin genç olduğu 

 E) Genç insanların inançlarının doğruluğunu iddia 

edebileceği 

  

 

 

 

6.  “Yıllarca yüreğimin dikenli tellerle sarıldığını hissederek 

yaşadım. Oysa dikenli tellerin bir ustura olmasını 

yeğlerdim. Ustura öldürür; dikenler aldığım her solukta 

acıyla batıyordu. 

Böyle konuşan biri için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A)  Ölümden korkmamaktadır. 

 B) Yaşadığı azaptan bıkmıştır. 

 C) Zor ve çileli yaşamıştır. 

 D) Gelecekten beklentileri vardır. 

 E) Duyguları acılarla örselenmiştir. 
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7.  İyi bir sanatsever işine saygı duyan ressamların 

tablolarından hoşlanır. Bu saygınlığa ulaşmak isteyen bir 

ressam en başta estetik bir kaygı taşımalı, gelişigüzel 

eserler vermemelidir. Kendini öyle bir işlemelidir ki esere, 

ressam eserin altından imzasını çektiğinde bile tablonun 

ona ait olduğu anlaşılmalıdır. Bu amaçta olan bir ressam, 

yalnızca bireysel arzulara ve telaşlara yaslanmak yerine 

biraz da topluma yönelmelidir. Alman bir ressam yalnızca 

Alman sanatseverlere seslenmemeli, Japon bir sanatsever 

de onun tablolarından sonsuz haz alabilmelidir. 

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir 

tabloda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? 

  

 A)  Toplumsal istekleri ele alma 

 B) Sanatsal bir değer taşıma 

 C) Evrensel bir nitelik taşıma 

 D) Özgün olma 

 E) Her dönemde yaşarlılığını koruma 

  

 

 

 

8.  Haber bir taşıma, röportaj ise yaratma gerektiren bir iştir. 

Röportajı haberden ayıran yan edebiyat gücüdür. Hiç 

kimse yaratmadan gerçeği yakalayamaz. Yakalasa da 

karşısındakilere anlatamaz. Peki haber gerçek değil mi? 

Bence haber, gerçeğin gölgesidir. Haberin ardında neler 

var, neler dönüyor, ne sevinçler, kederler var. Haber bunu 

bize vermez. Röportaj haberin ulaşamadığı noktaya 

ulaşandır; ama nasıl; yaratarak, gerçeği değiştirerek değil, 

sadece yaratarak. 

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

  

 A)  Haberin, olayların arka planını vermedeki 

yetersizliğine 

 B) Yaşam gerçeğinin haberle aynen aktarıldığına 

 C) Gerçeğin aktarılmasında röportajın etkisinin haberden 

çok olduğuna 

 D) Haberin bir tür bilgi aktarma, yaratma gerektirmeyen 

bir alan olduğuna 

 E) Röportajın başarısının, sorularının önceden seçilip 

ayarlanmasına bağlı olduğuna 

  

 

 

 

9.  Sanat, zamana, topluma bağlı bir ürünse sanatın değişik 

alanlarında aşağı yukarı aynı zamanlarda aynı bakış 

açılarının, aynı anlayışların belirmesine şaşmamak gerek. 

Geçmiş de bize bunu gösteriyor. Tolstoy, 

Flabibenmonetler, birlikte çalıştılar; özünde birbirine 

benzeyen duyguları, düşünceleri farklı dillerle farklı 

şekillerle, farklı sanat dallarında yansıttılar. 

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

  

 A)  Aynı zamanda yaşayan sanatçıların aynı bakış 

açılarında olduğuna 

 B) Bir anlayışın farklı sanat dallarını etkilediğine 

 C) Sanatların özde aynı, ifadede de farklı olduğuna 

 D) Günümüzün sanatının farklı açılımlara yöneldiğine 

 E) Sanatın toplumdan ve zamandan etkilendiğine 

 

10.  Yatakta geçen uzun günler, beni o güne kadar fark 

etmediğim bazı düşüncelere yöneltti. Hayatın değeri, 

insanın değeri, felsefenin değeri. Yaşamak ve ölmek... İlk 

radyo skecimi o günlerde yatakta yazdım. Çabuk 

yoruluyordum. O yüzden ben söylüyordum, annem 

yazıyordu. Bu yeni uğraşın bana bir tür sağlık verdiğini 

anlamıştı annem bana büyük bir özenle bakarken 

canından can naklediyordu. Hastalığım geçince, yatakta 

başladığım bu yazma işini meslek edindim. 

Bu parçada yazar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

  

 A)  Yazmak eylemine hastalığı sırasında başladığı 

 B) Hastalığın, farkında olmadığı şeylerin ayrımına 

varmasını sağladığı 

 C) Düşünce dünyasının biçimlenmesinde annesinin 

büyük etkisinin olduğu 

 D) Yazma eyleminin sağlığının düzelmesinde etkisi 

olduğu 

 E) Annesinin onun için büyük fedakarlıklarda bulunduğu 

  

 

 

11.  Dünyayı dost hale getirmenin bir yolu da yazmaktır. 

Yazma, bunu nasıl gerçekleştirir? Yaşanılan çirkinlikleri, 

haksızlıkları konu edinerek... Bu nedenle yazmaya katılmış 

her insan, öbür insanlardan daha ağır bir sorumluluk 

üstlenmiştir. Bu durumda yazma, toplumsal bir görev, 

toplumsal bir gereksinimdir. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

  

 A)  Dünyadaki barışın sağlanmasında yazmanın işlevine 

 B) Yaşanılan olumsuzlukların yazılarak ortadan 

kaldırılabileceğine 

 C) Yazarların bir sorumluluk yüklendiğine 

 D) Yazmanın bir gereksinim, bir görev olduğuna 

 E) Yazma yoluyla bireylerin kendilerini tanıtabileceğine 

  

 

 

12.  Yaşayan dili, güncel hayatta herkesin kullandığı sözcükleri 

kullandı. Olağan olayları, sıradan insanları şiirin temel 

direği kıldı. Bunları keskin mantığıyla ve sonsuz 

duyarlılığıyla oluşturduğu şiirine öylesine yerleştirdi ki, 

dizeleri yerel ya da ulusal olmaktan çıkıp, evrensel nitelik 

kazandı. Orhan Veli, bunu yaparken, kendinden önceki 

şiirin kalıplarını, ölçülerini, söyleyiş biçimlerini de yıkıyordu. 

Romantizmi yok ediyordu. 

Bu parçada Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi çıkarılamaz? 

  

 A)  Şiirde halkın kullandığı sözcüklere yer verdiği 

 B) Her zaman karşılaşılması mümkün olay ve kişilere yer 

verdiği 

 C) Şiirin duyguyla değil kafayla yazılması gerektiğine 

inandığı 

 D) Kendinden önceki şiirin kalıplarına, söyleyiş biçimine 

son verdiği 

 E) Sonsuz bir duyarlılığa ve keskin bir mantığa sahip 

olduğu 
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