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1.  Türk şiiri her zaman var olmuştur benim için, en başta, 

edebiyatla iç içe olan aile ortamımdan dolayı. Çocukluğum 

divan şiirinin son derece ahenkli, ama o yaşlarda 

anlamakta zorluk çektiğim mısralarının okunduğu bir 

ortamda geçti. Bu yüzdendir, şiirlerimde sürekli bülbülün 

güle âşık olması. Sekiz yaşımda Almanya’ya geldikten 

sonra, aile ortamından tamamen yabancı bir dış dünyayla 

karşılaştım. O dünyanın şiirini keşfetmem ise fazla zaman 

almadı. Şu an şiirime kokusu sinen Eich, o dönemlerde 

dikkatimi çekmeye başlamıştı. 

Bu parçanın bütününde yazar, kendisiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi üzerinde durmaktadır? 

  

 A) Şairliğinin oluşmasında önemi olan etkenler 

 B) Ailesinin ve Almanya’nın onun kişiliğinin var 

olmasındaki rolleri 

 C) Şiir dünyasına girerken yaşadığı sıkıntılar 

 D) Eski edebiyatımızın, şiirlerindeki yeri ve önemi 

 E) Çocukluk yıllarında şiire ve şairlere bakış açısı 

  

 

2.  Bugün dünyanın büyük küçük pek çok ülkesinde bilimsel 

çalışmalar yapılmaktadır; ancak bilimsel çalışmanın 

teknolojiyle desteklendiği ülkelerde daha başarılı sonuçlar 

alınmaktadır. Teknoloji, bilime hız ve kesinlik kazandırdığı 

için önemlidir. Örneğin iki maddeyi göz kararı karıştırıp 

sonuç almak yerine, madde miktarlarını ayarlayarak çıkan 

sonuçları değerlendiren araçlar vakit kaybını önlemektedir. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Bilimin teknolojiyi meydana getirmesi 

 B) Bilimsel gelişmelerin etkisi 

 C) Teknolojinin bilime katkısı 

 D) Teknolojinin topluma katkısı 

 E) Bilimsel araştırmalarda zaman kaybı 

  

3.  Roman eleştirisi konusunda şimdi, kitabımda yer alan 

yazıyı kaleme aldığım günlerdekinden daha umutluyum. 

Son birkaç yıl içinde iyi eleştiriler yok değil. Benim eksiklik 

olarak gördüğüm ve sık sık vurgulamaktan çekinmediğim 

husus, eleştiriyi incelemeye dayandırmak ve yargıları hep 

belgeleyebilmek. 

Yukarıdaki parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisini 

eleştirmektedir? 

  

 A)  Türkiye’de yeteri kadar eleştiri yapılmadığını 

 B) Eleştiri yapılırken kanıtlama gereği duyulmasını 

 C) Roman eleştirisinin, diğer eleştirilerden ayrılmamasını 

 D) Eleştirmenlerin eleştirilmeleri kabullenebildiğini 

 E) Söylediklerini belgeleyemeyen eleştirmenleri 

 

4.  (I) Yazar şiirsel diliyle size sonsuz okuma özgürlüğü 

sunuyor. (II) Gecekondu insanının çıkmazını vurguluyor. 

(III) Bunu gerçekçilikten ödün vermeden yapıyor. (IV) 

Yazar kalemini öyle kullanıyor ki tıpkı kamerasını 

yüzünüze odaklayan bir film yönetmeni gibi sizi bu 

hayatların öznesini yapıyor. (V) Sanki filmsel bir çekimi 

gözler önüne seriyor. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yapıtın 

konusuna değinilmiştir? 

  

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

  

 

 

 

 

5.  Teknoloji ağırlıklı iletişim, görsel ve işitsel öğeyi 

birleştirerek öne çıkardı. Bu sırada eğlendirme ve oyalama 

amaçları da ağırlık kazanmaya başladı. Genel olarak 

iletişimin içinde sanatsal boyut zayıfladı. Sanat, iletişimin 

doğrudan amacı olmaktan çıktı, diğer işlevlerin yardımcısı 

durumuna düştü. Sanatsal sürecin gerçekleşme ortamının 

teknolojiyle bozulması, onu diğer iletişim biçimlerinin 

kullanımına açtı. Sanat ağırlığını yitirirken, diğer iletişim 

biçimlerinin etkilerinin artmasında ondan yararlanıldı. 

Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

  

 A)  Teknoloji ve İnsan 

 B) İletişimin Amaçları 

 C) Teknolojinin Zararları 

 D) Sanat ve Teknoloji 

 E) Sanatın Yok Edilmesi 

  

 

 

 

6.  Bugün dünyanın birçok yerinden Dolmabahçe Sarayı’nı, 

Nemrut’taki kral başlarını, Efes Harabeleri’ni görmeye 

binlerce insan geliyor. Bizler her gün bunları bir biçimde 

görüyoruz. Onlarsa bu eserlerin – sadece bir defa 

gördüklerinde – bakımsızlığını, insanlarımızın değer 

bilmezliğini de bu eserlerin güzelliği oranında görüyorlar. 

Bu parçanın işlediği konu, aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Turistlerin tarihi eserlere karşı ilgisi 

 B) Ülkemizin birçok tarihi esere sahip olduğu 

 C) Tarihi eserlerin her gün tarafımızdan ziyaret edildiği 

 D) Turistlerin ünlü yerleri her yıl ziyaret ettiği 

 E) Bizde tarihi eserlere karşı ilgisiz kalındığı 
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7.  “Korkuyorsunuz. Korkudan ödünüz kopuyor. İçinizden 

kaçmak geliyor. Kaçmak ve kurtulmak. Paniktesiniz, 

yapacak bir şeyiniz yok. Şimdi bir an durun, düşünün. Bu 

duygunun çok insanca bir duygu olduğunu düşünün. 

Korkuyorsunuz; ama korkak değilsiniz. Korkmanız 

doğaldır. Korktuğunuz neyse, bir yılan, bir örümcek, 

yükseklik...” Onun üstüne gidin. Korka korka yapın bu 

korkunuzu yenecek ve onları küçümseyeceksiniz.” 

Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A)  Korkudan korkmanın zararları 

 B) Korkuyu yenmenin gerekliliği 

 C) İnsanın nelerden korktuğu 

 D) Korku hastalığına yakalanma şekilleri 

 E) Korkunun temellerinin ne olduğu 

  

 

8.  Tanzimat Edebiyatı, edebiyatımızda yeniliklerin 

uygulandığı ilkler edebiyatıdır. Batı düşüncesi ve 

edebiyatıyla bu dönemde tanışırız. Edebiyatımızın ilk 

çevirileri bu dönemde görülür; bu çevirilerle edebî 

dünyamız farklı boyutlar kazanır. Dönemin en büyük 

hediyesi ise özel gazetemizdir. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Tanzimat Edebiyatı ve yenilikler 

 B) Tanzimat Edebiyatı dönemi 

 C) Edebiyatımızdaki yenilikler 

 D) Edebiyatımız ve Batı düşüncesi 

 E) Edebiyatımız ve yenilikler 

  

 

9.  Tiyatro, ulusların yüceliğini ya da çöküşünü gösteren bir 

barometredir. Duyarlığı olan oturmuş bir tiyatro, halkın 

duyarlılığını birkaç yıl içinde değiştirebilir; ancak uçmaya 

yarayan kanatları,at tırnağına dönüşmüş bir tiyatro bütün 

bir ulusu kabalaştırır, uyuşturur, yaralar. 

Bu parçada tiyatronun en çok hangi yönü üzerinde 

durulmuştur?  

  

 A) Etkileyiciliği B) Zorluğu C) Sanatsallığı 

 D) Yaygınlığı E) Gerçekçiliği  

  

 

10.  Fethi Naci denince şiir, öykü değil de doğal olarak akla 

eleştirileri geliyor. Eleştiri anlayışımızı öyle bir çizgiye 

taşıdı ki eleştiri tarihimizde modernizmi kurup, evrenselliğe 

ulaştı. 

Bu parçada Fethi Naci ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisine değinilmiştir? 

  

 A)  Genç yazarlardan yana olduğuna, onları 

desteklediğine 

 B) Kuramsal eleştirinin tohumlarını attığına 

 C) Sınırlı bir çevreye hitap ettiğine 

 D) Öznelliği öne çıkaran bir eleştiri anlayışını 

benimsediğine 

 E) Nesnel eleştiri anlayışı ile eleştirimizi 

olgunlaştırdığına 

 

11.  Bilim–kurgu filmlerini izlerken dikkat edin. Her yer kırık 

dökük, her şey metal, hatta insanların giysileri bile metalik 

ve çevrede hiçbir çiçek, ağaç yok. İnsanlar uçan arabalarla 

geziyorlar; yerin altında metro, üstünde arabalar, 

arabalar... Biz, o geleceği şimdiden hazırlıyoruz bile. 

Teknolojimiz ilerledikçe doğa yok oluyor, tam bir ters 

orantı; kediyle köpeğin dostluğu gibi bir şey. Marmara’ya, 

İzmit Körfezi’ne bakın! Sanayi yatırımlardan önce böyle 

miydiler? Teknoloji, dost görünürken dünyanın da 

kuyusunu kazmakta. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?  

  

 A)  Teknoloji ve doğa 

 B) Teknolojinin çöküşü 

 C) Teknoloji ve doğanın uyumu 

 D) İnsanlığın geleceği 

 E) Bilim ve insan 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.  Hep böyleydim ben. Ne değişti o günden bu güne olup 

giden zamandan başka? Gönlüm yine zengin, ama ... 

Aması, gönlüm diyelim ki, Topkapı Sarayı’ydı. Zümrütler, 

akçeler, elmaslar... Gel gör ki, çalan çaldı, alan aldı. 

Gönlümüz gibi zamanımız da yoksullaştı. Zaman her 

şeyimizden biraz alıp götürdü. 

Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Topkapı sarayı B) Zamandan şikayet 

 C) Mücevher ve takılar D) Gençlik ve yaşlılık 

 E) Ölüm korkusu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Eğitim insan için su gibi ekmek gibi vazgeçilmez bir unsur 

olmalıdır. Bu çağdaş toplumlardaki bireylerin çağı 

yakalayamamış toplum bireylerine göre en büyük farkıdır. 

Hayatı gündelik bilgilerle yorumlayan atalarından miras 

aldıklarıyla ömürlerini geçiren eğitime önem vermeyen 

hiçbir toplumu yoktur ki medeniyete öncülük etmiş olsun. 

Bilginin efendisi olmak eğitimin kölesi olmaktan 

geçmektedir. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Medeniyetler farkı 

 B) Çağdaş toplum anlayışı 

 C) Eğitimin önemi 

 D) Gündelik bilginin yönlendirmesi 

 E) Geleneğin hayatımızdaki yeri 
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