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1.  Uzunca bir süredir şair – şiir – okuyucu ilişkisi üzerine 

düşünüyorum. Belki de bu, kendi tavrını da sorgulamak 

oluyor, çünkü ben de birçok diğer şair arkadaşım gibi 

şairin isteyerek kimliğini silikleştirmesini, sözü edilecek 

bir şey olacaksa bunun şiir olması gerektiğini 

düşünüyorum. Bu tavrı da uzunca bir sene uyguladım 

hala da, uyguluyorum. Kitabımın arkasında değil 

biyografimin yer alması, herhangi bir yerde fotoğrafımın 

yayınlanmasını bile önlemeye çalıştım. Fotoğraf 

vermedim. Kendi hakkımda konuşmadım. Hâlâ bunun 

doğru bir tavır olduğunu düşünüyorum. 

Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerden hangisini 

vurgulamak istemiştir? 

  

 A) Şairlerin fotoğraflarını gizlemelerinin önemini 

 B) Şiirin, okuyucudan bağımsız olarak yazılması 

gerektiğini 

 C) Şairin, şiirle okuyucu arasından çekilmesi 

gerektiğini 

 D) Biyografilerin yayımlanmasının okuyucuyu olumsuz 

etkilediğini 

 E) Okuyucuların şiir seçerken şairine dikkat etmeleri 

gerektiğini 

  

 

 

 

 

 

 

2.  İnsanlar geçim derdiyle yaptıkları işten ister istemez bir 

süre sonra soğurlar ve o alanda verdikleri ürünler 

düzeysizleşir. Tam maaşlı bir yazar olsaydım herhalde 

üretme kaygısıyla daha aceleci davranırdım. Nasıl 

şeylerin beğenildiği kaygısıyla yazardım. O nedenle ben 

geçimimi yazmaktan sağlamak istemedim. Ben şairliği 

bir meslek olarak değil, yaşam biçimi olarak görüyorum. 

İyi şiirlerin ancak bu bakış açısıyla çıkarılabileceğine 

inanıyorum. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) İnsanların seçtikleri meslekler beğenileriyle doğru 

orantılı olmalıdır. 

 B) Maddi kaygılarla üretilen eserler tam bir başarı 

sağlayamazlar. 

 C) Yazarın özgün bir üslup oluşturması başarılı bir 

eser için ilk adımdır. 

 D) Kişiler mesleklerini severek yapmıyorlarsa asla 

başarıya ulaşamazlar. 

 E) Sanatçılar eserlerini üretirken çok dikkatli ve titiz 

olmalıdırlar. 

 

3.  Geçmişte Arapçanın dilimizi doldurduğunu görmüştük. 

Bugünse Batı dillerinden gelme sözcüklerin akınına 

tanık oluyoruz. Bunların karşısında ilgisiz kalmamız 

doğru olur mu? Oysa biz, dilimizin köklerini, eklerini 

işleterek yeni gereksinimleri pek güzel karşılayabiliriz. 

Burada, en büyük iş öğretmenlere düşer. Yepyeni bir 

nesil onların kucaklarındadır çünkü. Okullarımızda 

terimleri, Türk dilinin kurallarına başvurarak öğretelim, 

yabancı dillerin kurallarına başvurarak değil. Ancak bu 

şekilde, ulus olma bilincine ulaşabiliriz. 

Bu parçada öğretmenlere verilen öğüt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Geçmişten ders alarak tarihine ve kültürüne bağlı, 

bilinçli bireyler yetiştirmeleri 

 B) Dilbilgisi derslerini daha verimli işleyerek 

öğrencilere Türkçe’yi sevdirmeye çalışmaları 

 C) Yalnızca Türkçe karşılığı bulunmadığı taktirde 

yabancı sözcük kullanmaları 

 D) Türk dilinin olanaklarını kullanarak dilimizi yabancı 

dillerin etkisinden kurtarmaları 

 E) Ulus olma bilincine ulaşmış bireyler yetiştirebilmek 

için alanlarında daha bilgili olmaları 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Okumak yazıların içselleştirilmesi, yazmak ise okunanın 

kişisel bir bağlamda yeniden üretimi ve 

dışsallaştırılmasıdır. İnsan okudukça yazabilir, yazmak 

için ve yazdıkça da okur. Ancak okuyanlar, yazı için 

yeterli birikimi edinebilirler. Okuduklarımız da elbette 

diğer insanların yazdıklarıdır. Birileri yazar, biz onları 

okuruz. Bu okumalar birleşerek damla damla 

yazdıklarımıza akar. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) İyi bir okuma birikimi olmayan, nitelikli yazılar 

yazamaz. 

 B) Okuyucu olabilmenin temel koşulu yazarlıkla da 

ilgilenmektir. 

 C) Okumak ve yazmak birbirinden ayrı düşünülemez 

iki eylemdir. 

 D) Yazmak, insan ruhunun ve düşüncesinin bir çeşit 

dışavurumdur. 

 E) İyi bir yazar olabilmek için yalnızca okumak yeterli 

değildir. 
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5.  Yaratıcısının elinden çıkmış bir yapıtın okuyucusuna 

ulaşması bir dağıtım ya da pazarlama sorunu gibi de 

algılanabilen, sanatsal süreci derinden etkileyen bir 

evrendir. Bu aşamada birçok sanat dışı etken belirleyici 

bir rol oynar. Bu nedenle de tersine dönerek, sanatsal 

yaratım ortamını baskısı altına alır. Bu baskı daha çok 

belirli bir başarı kazanmış yapıtlara öykünülmesi ve 

standartlaşma eğilimidir. Kolay başarı ve yaygınlaşma 

amacı öne geçince ise eserlerde nitelik düşüşü yaşanır. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Eserlerin okuyucuya ulaşması aşamasında 

sergilenen hatalı tavırlar kalitesiz eserler 

üretilmesine neden olur. 

 B) Bir yazar, başkalarını taklit etmek dışında bir şeyler 

yapamıyorsa asla nitelikli eserler veremez. 

 C) Bir yapıtın başarı kazanmış olmasının en önemli 

ölçütü yazın dünyasında ona öykünen eserler 

verilmesidir. 

 D) Başarılı yazarlar yapıtların dağıtım aşamasının 

sanatsal yaratım ortamını baskısı altına almasına 

izin vermezler. 

 E) Eserlerin başarılı olması adına türlü ilginçlikler 

yapılması, yapıtların sadece içeriğini değil 

üsluplarını da zedeler. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Bazı şeyleri kavrayabilmek için şairlik basamaklarında 

epeyce yükselmiş olmak gereklidir. Yazdıklarını, kendini 

beğenmemeye başlaması için de bir hayli yol gitmiş 

olması gerekir insanın. Daha başta kendini şair diye 

tanımlıyorsa ve toz kondurmuyorsa şiirlerine, ona ne 

sözümüz olabilir? Fakat çilesini tamamlamadığını 

düşünen her gerçek şairin içinde vardır o yakına ve 

ırmağa atma düşüncesi ve gözünü gerçek şiir ustalığına 

dikmişse, ölünceye kadar da sürecektir. 

Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Hayatı daha iyi anlayabilmek için kişinin içinde 

şairlik duygusu olmalıdır. 

 B) Gerçek şair daima daha iyiye, daha güzele 

ulaşmak için çaba gösterir. 

 C) Ş iire başlar başlamaz kendini usta gören şairler 

daha başarılı olurlar. 

 D) Ş airler genellikle yazdıklarıyla tatmin olmayan 

kişilerdir. 

 E) Ş iirlerine ve kendine toz kondurmayan kişiler 

üzerine söz söylenmez. 

 

7.  Bugün herkes uluslararası bir değer olmaktan söz 

ediyor. Buna ulaşmak için önce ulusal bir değer olmak 

gerekir. Uluslar arası bir durum yükselmenin ilk şartı 

kendi yurdunu, ulusunu, halkını iyi tanımak onlara değer 

vermektir. Çünkü evrensele giden yol ulusun tam 

kalbinden geçer. Ulusal bağımsızlığı kullanmayan, ulusal 

kültüre yaslanmayan, ulusal değerleri kapsamayan bir 

sanatın evrenselliğe ulaşması zordur. 

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 A) Diğer ülkelerde sesini duyurmak isteyen sanatçı 

eserlerini kendi toprağının suyuyla beslemelidir. 

 B) Her sanatçı dış ülkelere, yani evrensele, ulaşmak 

için çalışır. 

 C) Ulusal kültürüne bağlı eserler kolay kolay 

eskimeyen eserlerdir. 

 D) Sanatçı tüm varlığıyla ulusuna ait sorunlara çözüm 

yolu aramalıdır. 

 E) Sanatçının evrensel olabilmesi için uluslararası bir 

değer gerekir. 

  

8.  Tanzimat dönemi Türk edebiyatının şiirinde değişmeler 

olmuştur. Yeni birçok unsur şiirimize girmiştir. Batı 

uygarlığından alınan yeni duyuş ve görüşler Divan 

edebiyatıyla uyuşmazdı. Şinasi, Namık Kemal, Fikret, 

yeni özü yeni biçimlere yerleştirmek zorunluluğu içinde 

kaldılar; çünkü yeni öz, yeni bir biçimi zorunlu kıldı. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Tanzimat edebiyatında görülen biçim değişmeleri, 

özün değişmesinden doğmuştur. 

 B) Batı düşünüş biçimi Tanzimat döneminde tüm 

yurtta kabul görmüştür. 

 C) Tanzimat şiirinde yeniliğin getirdiği bir kaygı söz 

konusudur. 

 D) Divan Şiiri Tanzimat Şiirinin gölgesi altında 

kalmıştır. 

 E) Tanzimat edebiyatı döneminde halkın yaşamı şiire 

konu olmuştur. 

  

9.  Bir tartışma anında “sen” diye başlayan sözcükler yerine 

“ben” diye başlayan sözcüklerin veya cümlelerin sihrini 

görmek aslında çok basit; çünkü biz genelde 

davranışlara kızıyor, davranışların bize yansıttığı 

duygulardan dolayı acı çekiyoruz. Kimliklere 

saldırmadan, sadece davranışlara verilen tepkiler ve bu 

tepkilerin veriliş şekli ilişkiyi canlı ve taze tutmak için 

yeterlidir. 

Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) İ nsanların karakterlerine değil onların 

düşüncelerine tepki göstermeliyiz. 

 B) Sen diye başlayan tartışmalar her zaman hüsranla 

sonuçlanır. 

 C) İnsanın her davranışı kişiliğinden mutlaka bir parça 

taşır. 

 D) İ lişkilerin bozulmaması için insanların 

düşüncelerine tepkisiz olmalıyız. 

 E) İnsanların kızdıklarında sağlıklı kararlar veremeyip 

sadece kendilerini düşünürler. 
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