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1.  Akıl ve kalabalık birbirine tamamıyla zıttır. Deniz 

dalgaları birbirlerini iterek ilerlerken nasıl 

düşünmezlerse, leylekler de düşünmezler. İnsan 

kalabalıklarında da aklın rolü sıfıra yakındır. Burada 

düşünen biri varsa, başta giden ve kalabalığı belli bir 

yöne sürükleyen insandır. Kitleler asla düşünmezler, 

başkalarına ayak uydururlar. İnsan inzivada tek başına 

olduğu zaman düşünür. Birisiyle konuşmak dahi 

düşünmekten başka bir şeydir. Karşımızdaki sadece 

konuşmalarıyla değil, fizik yapısıyla bile bizse tesir eder. 

Bu tatlı bir şeydir. Fakat, bunun gerçek düşünce faaliyeti 

ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Bu parçadan çıkarılabilecek en genel yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Aklı başında hiçbir insan kalabalıklara katılmayı 

düşünmez. 

 B) Bir kişinin varlığı bile doğru düşünmeyi engelleyen 

bir unsurdur. 

 C) Düşünce hiçbir zaman kalabalıkta meydana 

gelmeyen bir eylemdir. 

 D) Kalabalıklarda, düşünen insan sayısı bir ya da iki 

kişiden ibarettir. 

 E) Biriyle dertleşmek bile bir düşünme eylemi 

sayılamaz. 

  

 

 

 

 

 

2.  Büyük kültür eserleri insanın duygu ve düşünce 

dünyasını, ilmi araştırmalar bilgi ve maharetini geliştirir. 

Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir 

noktada durmuş saate benzerler. Zaman ilerledikçe 

onlar gerilerler. Meslek hayatının ve günlük 

zorunlulukların çemberinden bizi ancak şahsiyetimize 

yeni bir şeyler katan kitaplar kurtarır. Güzel ve iyi bir 

kitap, insan için henüz gidilmemiş, yeni bir ufuktur. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Gerçekten değerli görülen kültür eserleri bizim 

manevi dünyamıza seslenir. 

 B) Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanların 

ilerlemesi mümkün değildir. 

 C) Kitap okumak insan yaşamının her döneminde 

kurtarıcı görevindedir. 

 D) Meslek hayatında başarı elde etmek isteyenler 

kitap okumalıdır. 

 E) Kitaplar, insan hayatındaki değişikliklerin tek ve 

önemli nedenidir. 

 

3.  Şiirde lirizmden söz ederiz daima ama çoğumuz bunun 

ne olduğunu dahi bilmeyiz. Nedir bu lirizm; şiire nasıl 

uygulanır: şiirde lirizm, kompozisyondur ki öyle ustalıklı 

bir duygu ve coşkunluk şiir ile lirizmi birbirinden ayrı 

düşünmek adeta mümkün değildir. Çünkü şiir, duygunun 

olmadığı yerde ortaya çıkamaz. Ortaya çıksa da ona şiir 

denilemez. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin 

hangisidir? 

  

 A) Lirizm şiirden başka hiçbir edebi türde görülmez. 

 B) Duygu, şiirin olmasa olmaz unsurudur. 

 C) Lirizmi şiire uydurmak hüner ister. 

 D) Kendi duygularını coşkulu bir şekilde anlatanlar 

sadece şairlerdir. 

 E) Şiir diğer edebi türlerin aksine duygusallığı en 

plana alır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Bulanık biçimde de olsa, yazmaya başlamadan önce 

yazarın kafasında bir fikir bulunur diyorum. Bu yazı şiir 

biçiminde de dışlaşabilir, başka bir biçimde de. Bilimsel 

çalışmalar da, bir hipotezden hareketle yola çıkar. Kimse 

ne üzerine düşüneceğini bilmeden yola koyulmaz. Ama 

ön tasarı ayrıntılı da olabilir, yalnızca ana hatların 

belirlenmesiyle yetinilmiş de olabilir. Ama bu ön tasarı 

olmadan yazıya başlanacağını kabul etmiyorum ben. 

Duras, yazmak üzerine düşünmeden “Yazmak” yazısını 

nasıl yazabilirdi? 

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Yazar yazı yazmaya bir ilhamın gelmesiyle başlar. 

 B) Yazar, yazmaya başlamadan önce kafasında bir 

yazı ön tasarısı yapar. 

 C) Ön çalışma yapmayan yazarların eserleri başarısız 

olur. 

 D) Yazar belli kalıplar dışına çıkmadan eserini 

meydana getirir. 

 E) Yazarın kafasındaki bulanık yazıya başlayınca 

durulur. 

 

 

http://www.dogruegitim.com/


 

Türkçe                                                 07.E.24                         Paragrafta Anadüşünce  
 

www.dogruegitim.com   

5.  Şair heceleri sayıp şiir yazmaz. Söylediği dize vezne 

uyuyor mu, uymuyor mu diye araştırmaz. O sadece 

söyler. İçinde geldiği gibi, söz kendiliğinden ölçülü olur. 

Hiçbir şey ters gitmez. Parmaklarımla saydıktan sonra, 

aruzun bilmem hangi kalıbına uyduracağım diye 

uğraştıktan sonra ben de şiir yazarım. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin 

hangisidir? 

  

 A) Şiiri belli bir kalıba uydurmak çok zordur. 

 B) Şiir içten gelen bir ahenkle yazılır ölçülerek değil. 

 C) Şiirde her şey birbirine uydurulmak zorundadır. 

 D) Şair anlam olarak şiire değer vermelidir. 

 E) Şiir her zaman ve her ortamda yazılabilir. 

  

6.  “Öteden beri bir şiir yazayım, derim; bir şiir ki gerçekten 

şiir olsun. Ozanlık özentisi yamanmasın ötesine 

berisine. Çırılçıplak, kemikleri üzerine oturmuş bir şiir. 

Okununca, şiir varmış yokmuş sezilmesin de, şiirin 

yöneldiği şey görünsün.” 

Bu parçanın yazarının asıl anlatmak istediği 

aşağıdakilerin hangisidir? 

  

 A) İyi bir şiir, özentiden uzak durularak yazılmaz. 

 B) Gerçek şiire ulaşmak için çok çalışmak gerekir. 

 C) İyi bir şiirde biçimden çok iletilmek istenilen mesaj 

sezilir. 

 D) Her şairin birçok şiir vardır; ama orijinal şiirler son 

derece azdır. 

 E) Her şiirde okuyucuya iletilmek istenen bazı 

düşünceler vardır. 

  

 

7.  “Bizi ezelden bugüne hattâ sonsuza kadar bir millet 

olarak koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir. Bu öyle 

bir bağdır ki, vatanın hudutları koptuğu zaman bile 

kopmaz. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir. Bu bağ 

milyonlarca Türk’ü birbirinden bugün ayırmıyor...” 

Bu parçada Türkçe ile ilgili olarak asıl vurgulanmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Çağları aşabilecek bir güce sahip olması 

 B) Milletimizin bağlarının kopmamasını sağlaması 

 C) Çok geniş bir coğrafyada kullanılması 

 D) Tarihinin çok eskilere dayanması 

 E) Toprağı vatanlaştırması 

  

 

8.  Hayata güzel gözlerle bakmayı başarabilirsek her şeye 

ayak uydurmak ve hayattan tat almak daha da 

kolaylaşır. Her kötü olayda, onun içindeki iyileri görüp, 

ayıklayabiliyorsak işte o zaman hayat mücadelesinin 

içine girmiş sayılırız. 

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Kötülüklerle savaşmalıyız. 

 B) Hayata güzel gözlerle bakmayı öğrenmeliyiz. 

 C) Karamsar tavırlarla da ihtiyacımız olduğu. 

 D) İyi – kötü kavramları arasındaki fark 

 E) Hayat mücadelesinin başlama noktasının insanlarla 

konuşarak sağlanacağı. 

 

 

9.  İnsan gövdesinde tıkanmaların, katılıkların en tehlikeli 

hastalıklara yol açtığını biliyoruz. Ruh için de aynı şey 

söylenebilir. Karaciğer tıkanıklığını gidermek için 

saparna, kuşburnu; akciğeri almak için kükürtçiçeği, 

beyin için kunduz yağı kullanabilirsiniz. Gönlünüzdeki 

tıkanıklığı ise, üzüntünüzü, sevincinizi, korkunuzu, 

umudunuzu, kuşkunuzu, içinizi dolduran buna benzer 

her şeyi, sayıp dökebileceğiniz bir dosttan başka hiçbir 

şey iyileştiremez. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Dostluk insana dolup taşan gönlünü açabilme, iç 

döküp rahatlama olanağı verir. 

 B) Dostluğun değerini anlayabilmek için yoğun bir 

sıkıntı yaşamak yeterlidir. 

 C) Bedeni sorunları gidermek, ruhsal sorunları  

gidermek çok daha kolaydır. 

 D) İnsanlar ruh ve beden sağlıklarına dikkat ettikleri 

sürece güzel dostluklar kurabilirler. 

 E) Mutlu bir hayat sürmek, düzeyli arkadaşlıklar ve 

sağlıklı bir bedene sahip olmakla mümkündür. 

  

 

 

 

 

 

 

 

10.  Yazınsal iletişimin en belirgin yönü, nesnel gerçekler 

dünyasıyla doğrudan doğruya ilgili olmayışıdır. Bir 

romandan, kesin olgusal bilgiler; bir sevgi şiirinden, 

gündelik gönül işlerinizi istediğiniz yönde kestirme 

çözümlere götürecek yöntemler çıkarmamız gerekmez. 

“Dava” bir hukuk ya da mantık yapıtının başlığı olarak 

karşımıza çıksa, Kafka’nın “Dava” isimli romanı önünde 

gireceğimiz iletişim konumundan bambaşka bir konuma 

girmemiz gerekir. Çünkü bir hukuk ya da mantık 

yapıtının ilettiği bilgi ve Kafka’nın romanının iletisi 

arasında nitelik yönünden bir benzerlik olamaz. Bu da 

yazınsal metnin bilinen kullanmalık bilgiler ötesinde bir 

ileti hedeflemesinden ileri gelir. 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Yazınsal yapıtların iletisini iyi anlayabilmek güçlü 

bir kültür birikimini gerektirir. 

 B) Düşünce yazılarında, Kafka’nın eserlerindeki 

nitelikleri ve güzellikleri bulmaya çalışmak boş bir 

çabadır. 

 C) Yazınsal metnin amaçladığı iletinin, gündelik 

yaşam deneyimlerimizde bire bir karşılığını bulmak 

olanaksızdır. 

 D) Bir metnin yazınsal nitelik taşıyıp taşımadığı 

iletisinin ulaştırdığı kişiler üzerindeki etkisiyle 

ölçülür. 

 E) Düşünce yapıtlarının kullanmalık bilgiler içermesi 

onlarla, yazınsal nitelikli eserlerden daha güçlü 

iletişim kurulmasını sağlar. 
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