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C Ü MLE DE  A N LA T IM Y O L L A RI  

1 .  Ö z ne l  v e  N es n e l  A nl a t ı m  

Ö z nel  Y arg ı l ar   

Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan yargılardır. 

Bir olaya, bir duruma ilişkin şahsi düşünceleri içeren 

yargılardır. Öznel yargılar kişiye göre değişebilir. 
 

N es ne l  Y arg ı l a r  

Kişiden kişiye değişmeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı 

kanıtlanabilen yargılardır. Şahsi kanaat değil, bilgi içerir. 

Ana gibi yâr, İstanbul gibi diyâr olmaz. 
 

 Hayatı anlamlı kılan bir şey varsa o da ölümdür. 

 Nazan Bekiroğlu eserlerini içtenlikle yazmıştır. 

 Güneşin batışını izlemek insana mutluluk verir. 

 En çok sevilen kitaplar ÖSS kitaplarıdır. 

Yukarıdaki cümlelerin hepsinde öznel yargı söz konusu-

dur; çünkü kişisel düşüncelere yer verilmiştir. 
 

 En çok satılan kitaplar ÖSS kitaplarıdır. 

 Necip Fazıl bu şiirinde kaldırımları anlattı. 

 Ahmet, konuyu arkadaşından daha uzun anlattı. 

 “Mona Rosa” şiirini Sezai Karakoç yazmıştır. 

Yukarıdaki cümlelerin hepsinde nesnel yargı vardır; 

çünkü anlatıcı şahsi düşüncesini belirtmemiştir. Ayrıca 

cümlelerde kanıtlanabilecek yargılar yer almaktadır. 
 

 

 

“Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik 

açısından diğerlerinden farklıdır?” tarzında 

gelen sorularda öznel ve nesnel yargılara 

bakılır. 

 

 (I) Bu yayınevi bir süredir kendi olanakları içinde, sessiz 

sedasız, değerli ürünler ortaya koyuyor. (II) Kırkı aşkın 

kitap çıkaran bu yayınevinin dikkati çeken bir özelliği çok 

iyi kitaplar seçmesi. (III) Bunlar kimsenin aklına gelme-

yen, titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar. (IV) Ayrıca bu 

yayınevi, kitapların basımına özen gösteriyor; çevirilerin 

düzgün olmasına dikkat ediyor. (V) Her kitabın sonuna, 

yazar ve kaynakça ekliyor. (VI) Bu özelliklerin hepsi 

nitelikli bir baskı ile buluştuğunda ortaya iyi kitaplar 

çıkıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

kişisel düşüncelere yer verilmemiştir? 

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

ÇÖZÜM 

I. cümlede “değerli ürünler” 

II. cümlede “cok iyi kitaplar” 

III. cümlede “titizlikle araştırmak” 

IV. cümlede “özen gösteriyor” 

V. cümlede “iyi kitaplar” 

Bu cümlelerin hepsinde altı çizili sözcükler anlatıcının 

şahsi düşüncesidir. Bu düşünceler kanıtlanamaz, kişi-

den kişiye göre değişebilir. V. cümlede ise nesnel bir 

yargı söz konusudur. 

Cevap D’dir. 
 

2 .  Do ğ r uda n v e  Do l a y l ı  A nl a t ı m  

Do ğ rudan  A nl a t ı m  

Anlatıcının başkasına ait bir sözü hiç değiştirmeden 

aktarmasına doğrudan anlatım denir. Kısaca başkaları-

nın sözünü ağızlarından çıktığı gibi okuyucuya aktar-

maktır. 
 

Do l ay l ı  A nl a t ı m  

Başkasına ait bir sözün söyleniş biçimi değişikliğe uğ-

rarsa yani söz cümle özelliğini yitirir yan cümle olursa bu 

anlatıma dolaylı anlatım denir. 
 

 I. Barış Manço: “Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dil-

dir.” diyor. 

 II. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir, diye güzel bir 

söz söylemiş Barış Manço. 

 III. “Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir.” sözünü 

Barış Manço söylemiştir. 

 IV. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir, diyen Barış 

Manço’ya ben de katılıyorum. 

 V. Barış Manço öğrenilmesi gereken ilk dilin tatlı dil 

olduğunu söylüyor. 

VI. Öğrenilmesi gereken ilk dilin tatlı dil olduğunu Barış 

Manço dile getirmiştir. 
 

I., II., III., ve IV. cümlelerde doğrudan anlatım vardır; 

çünkü Barış Manço’nun sözünü hiç değiştirmeden ak-

tardık. V. ve VI. cümlelerde ise dolaylı anlatım vardır; 

çünkü Barış Manço’nun düşüncesini aktarırken cümle-

nin biçimsel özelliğini değiştirdik. 

 

CÜMLEDE ANLAM  –  I I  TÜRKÇE

ÖRNEK ÖSS – 2004  
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Bir kişinin herhangi bir konuyla ilgili duygu-

larını, düşüncelerini kendi cümleleriyle 

anlatması da doğrudan anlatımdır. 

 Bizim köyün pencerelerine hep yağmur yağar. 

 Ben yıllardır seni düşünüyorum. 

 Dilin ulusal oluşu, halka dönük olmasını da gerekti-

rir. 

3 .  T a nı m C üml e l er i  

Bir varlığı. Bir kavramı özlü bir şekilde tarif etmektir. 

Kısaca “Bu nedir?” sorusuna cevap veren cümlelerdir. 

 Resital, bir sanatçının bir müzik aletiyle verdiği kon-

serdir. (Resital nedir?) 

 Sevmek, hayatın anlamı demektir. (Sevmek nedir?) 

 Söz, bir veya birkaç heceden oluşan ses birliğidir. 

(söz nedir?) 

 Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. (Tanım de-

ğildir) 

 

Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım” cümlesidir? 

A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok 

duyguya yaslanır. 

B) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriy-

le dile getirilir. 

C) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların ses ve 

görüntü gücünü göz önünde tutar. 

D) Lirik şiir, duyguların, çok etkili ve coşkulu bir biçimde 

dile getirildiği şiir türüdür. 

E) Lirik şiirde, yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli tema-

lar işlenmiştir. 

ÇÖZÜM 

Bize tanım cümlesi sorulmaktadır. Tanım cümlesini 

bulmak için cümleye “.... nedir?” sorusunu sorarız. Se-

çeneklere “Lirik şiir nedir?” sorusunu yönelttiğimizde bu 

soruya sadece D seçeneği cevap verir. Diğer seçenek-

lerde bu soruya cevap alamayız. 

Cevap D’dir. 

4.  K a rş ı l a ş t ı rm a  C üml e l e r i  

Bir varlık ya da kavramın başka bir varlık ya da kavram-

lar mukayese edildiği cümlelerdir. 

Karşılaştırma için en az iki durum, iki kişi, iki eser... 

gereklidir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük 

gibi değişik durumlar ifade edilir. Karşılaştırmada genel-

likle “en, daha, kadar, ise, den fazla...” sözcükleri kulla-

nılır. 

  “Ahmet, benim en uzun arkadaşımdır.” 

cümlesinde Ahmet ile diğer arkadaşlar uzunluk yönün-

den karşılaştırılmıştır. 

 Konya, Amasya kadar yeşil bir şehir değildir. 

cümlesinde Konya ve Amasya yeşillik yönünden karşı-

laştırılmıştır. 

Aşağıdaki cümlelerde de karşılaştırma vardır. 

 Yazar, son eserinde daha sade bir dil kullanmış. 

 Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. 

 Ayrılık, ölümden beter. 

 Romanlarında gösterdiği başarıyı hikayelerinde 

gösterememiştir. 

 

 (I) Roman yazarken konuşmalara yer vermek çoğunluk-

la kaçınılmazdır. (II) Hatta salt konuşmalardan oluşan 

romanlar bile vardır. (III) Bu romanlarda herhalde amaç, 

tip yaratmaktır. (IV) İki satırlık bir konuşma, bir karakteri 

on sayfalık bir betimlemeden daha başarılı bir biçimde 

çizebilir. (V) Bunun başarılı örneklerine M. Ş. Esendal’ın 

Ayaşlı ve Kiracıları adlı yapıtında rastlıyoruz. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 

“karşılaştırma” yapılmıştır? 
 

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

ÇÖZÜM 

IV. cümlede “iki satırlık bir konuşma” ve “on sayfalık bir 

betimleme” karakter çizme yönünden karşılaştırılmıştır. 

Cevap D’dir. 

DU Y GU  DÜ ŞÜ N C E  VE   

Y A RGIY A  GÖ RE  C Ü MLE LE R  

1 .  Ü s l up  v e  İ çer i k l e  İ l g i l i  C ü ml e l e r :  

Üslup, sanatçının dili kullanma biçimidir. Sanatçının 

sözcük seçimi, cümlelerin uzunluğu ya da kısalığı, anla-

tımın açık ya da kapalı oluşu, söyleyişin akıcılığı ya da 

tekdüzeliği bize üslubu verir. 

İçerikse üzerinde durulan konudur. “Nasıl anlatmış?” 

sorusu üslubu “Neyi anlatmış?” sorusu da içeriği verir. 

 Böyle çarpıcı cümleleri ancak onun eserinde görebi-

liriz. (üslup) 

 Su gibi akıp giden bir dili var. (üslup) 

 Anlatımında bir tekdüzelik göze çarpıyor. (üslup) 

 Yoksulların hayatı romanlarının temelini oluşturuyor. 

(içerik) 

 Necip Fazıl şiirlerinde aşk, ölüm, yalnızlık gibi tema-

ları işlemiştir. (içerik) 

 Bu eserde Orhan Veli’nin hayatı akıcı bir şekilde 

anlatılmış. (içerik – üslup) 

ÖRNEK ÖSS – 1990  

ÖRNEK ÖSS – 1999  
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir 

özelliğe değinilmemiştir? 

A) Sağlam bir roman tekniğinin yanı sıra canlı, en az 

sözcükle çok şey anlatmayı amaçlayan, yoğun bir 

anlatımı vardır. 

B) Şiirlerindeki, okurun değişik duygularını etkileyen 

imgeleri, sıradan sözcüklerle yeni anlamlar yükleye-

rek oluştururdu. 

C) Yapıtlarındaki karakterler, halk arasından seçilmiş, 

zengin bir duygu dünyası olmayan, tek boyutlu kişi-

lerdi. 

D) Şiirlerini oluştururken sözcükleri, ses, anlam ve 

çağrışım yönünden sıkı bir değerlendirmeden geçi-

rerek kullanırdı. 

E) Betimlemelerinde gözlem gücü ağır basar, özentili 

ve coşkulu bir söyleyişten özellikle kaçınırdı. 

 

ÇÖZÜM 

Üslup cümleleri genellikle “Nasıl anlatmış?” sorusuna 

cevap verir. A, B, D, E seçeneklerinde üslupla ilgili 

yargılar vardır. C seçeneği ise neyi anlatmış sorusuna 

cevap verir. C seçeneği içerikle ilgili bir özelliğe değin-

miştir. 

Cevap C’dir. 

2 .  Y ak ı nma C üm l e l er i  

Şikayet, sızlanma ya da memnuniyetsizliğin dile getiril-

diği cümlelerdir. 

 Besledik büyüttük danayı, tanımaz oldu anayı. 

 Aldığı hiçbir şeyi zamanında getirmiyor. 

 Söylesem de beni dinlemez ki! 

 

 

 

Kişinin kendisiyle ilgili memnuniyetsizliği 

hayıflanmadır. Pişmanlık duymak, üzüntü 

duymaktır. 

 

 

 Hayatımızı boş yere kahve köşelerinde harcadık. 

 Keşke geçen dönem daha fazla çalışsaydım. 

 Elime geçen fırsatları değerlendirmeliydim. 

 

3 .  Sez g i  –  T ahmi n C üml e l er i  

Ne olacağını anlamak, hissetmek, sezgide bulunmaktır, 

fikir yürütmektir. 

 Beni sevdiğini davranışlarından anlamıştım. 

 Ne kadar yalancı olduğu konuşmalarından belli 

oluyor. 

 Senin bugün geleceğin içime doğmuştu. 

4.  Ö n er i  C üm l e l er i  

Bir meseleye çözüm getirmek ya da görülen eksikleri 

gidermek amacıyla fikir ileri sürmektir. 

 Şiirde söyleyiş güzelliğine dikkat etseniz iyi olur.  

 Gerçek olaylara yer verirseniz romanlarınız daha da 

değer kazanır. 

 Cümlede görülen anlamın dışında yeni bir anlam 

aramanız sizi başarıya götürecektir. 

 Yazılarınızı bir kez daha gözden geçirmenizi öneri-

rim. 

 

5 .  Vars a y ı m C üml e l er i   

Olmamış bir olayı ya da durumu olmuş kabul etmektir. 

Varsayım cümleleri genellikle “diyelim ki, tut ki, varsaya-

lım” gibi sözcüklerle ifade edilir.  

 Bir an için bu sınavı kazandığını düşünelim. 

 Tut ki bir gece yamyamların arasına düştün.  

 Diyelim ki Sivas’a vali oldun.  

 Varsayalım bedeninin bir parçası diğer parçasını 

kovalıyor. 

 

6 .  E l eş t i r i  –  Beğ e ni  C üml e l e r i   

Bir eser, sanatçı ya da durumla ilgili ortaya konan dü-

şüncelerdir. Olumlu yargı içeren cümleler beğeni (olum-

lu eleştiri), olumsuz yargı içeren cümleler de eleştiri 

cümleleridir. 

 Yazarın öykülerinde insanı saran, sıcak bir dil var. 

(beğeni)  

 Yazar, öykülerinde kendini bir türlü tekdüzelikten 

kurtaramıyor. (eleştiri)  

 Sanatçı, son eserinde de özgünlüğü yakalayama-

mış. (eleştiri) 

 Sanatçının son eseri her yönüyle özgün bir eser. 

(beğeni) 

 Sokak çocuklarının sorunlarını eserlerinde başarıyla 

yansıtmış. (beğeni) 

 Türkiye’nin gerçeklerini başarılı bir şekilde ele alan 

bir eser olmasına rağmen eserin anlatımında bir ku-

ruluk göze çarpıyor. (beğeni – eleştiri) 
 

 

 

 

 

“Eleştiri” sorulduğunda olumsuz düşüncele-

re bakmalıyız. Olumlu eleştiri sorulduğunda 

belirtilir. Olumlu eleştiri genellikle “beğeni” 

olarak karşımıza çıkar. 

 

 

ÖRNEK ÖSS – 2004  
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eleştiri” söz ko-

nusu değildir? 
 

A) Kitap okunduğunda yazarının ne yazacağını uzun 

uzadıya ölçüp biçen, bunları bir tartımdan geçiren, 

düzene koyan sanatçılardan olmadığı anlaşılıyor. 

B) Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı 

yazıları derleyip bunları yazılış tarihlerine göre sıra-

layarak kitap haline getiriyor.  

C) Konusunu günlük yaşamdan almasına karşın, kul-

landığı dil ve anlatımındaki pürüzler yüzünden söy-

ledikleri gereği gibi anlaşılmıyor. 

D) Yüzeysel bilgilere dayanarak yaptığı ruhbilimsel 

çözümlemeler, yapıtın dokusu içinde belirli bir işlev 

taşımıyor.  

E) Çizmeye çalıştığı tarihsel ortamı ayrıntılarıyla yansı-

tamayışı, yapıtının inandırıcılığını büyük ölçüde 

azaltıyor.  

 

ÇÖZÜM 

Eleştiri, bir yazarın, bir eserin, bir konunun olumsuz 

yönlerini ortaya koymaktır. A,C,D,E seçeneklerinde 

sanatçıların eserleriyle ilgili olumsuz değerlendirmeler 

söz konusudur. Bu seçeneklerde eleştiri vardır. B seçe-

neğinde ise eleştiri söz konusu değildir, nesnel bir anla-

tım vardır.  

Cevap B’dir. 

 

 

7 .  O l as ı l ı k  ( İh t i mal )  C üm l e l er i  

Bir eylemin ya da durumun  gerçekleşip gerçekleşme-

yeceğinin belli olmamasıdır. Kesinlik yoktur. Olasılık 

anlamı taşıyan cümleler genellikle “belki, sanıyorum,          

-malı, - muştur, zannederim” gibi ek ve sözcüklerle 

kurulur.  

 Gönderdiğim çoraplar ayağına olmuştur.  

 Yarınki maça belki giderim. 

 Bu hafta Ankara’ya gidebilirim. 

 

 

 

Varsayım ve olasılık cümlelerini birbirleriyle 

karşılaştırmamalıyız. Varsayımda olmamış; 

ama olmuş kabul edilen bir durum vardır. 

Olasılıkta ise gerçekleşme ihtimali olan bir 

durum söz konusudur. 

 

 Böyle çalışırsan Türkçe öğretmenliğini kazanabilir-

sin. (olasılık) 

 Bir an için Türkçe öğretmenliğini kazandığını düşü-

nelim. (varsayım) 

C Ü MLE  T A MA MLA MA   

Sınavlarda karşımıza cümlenin anlam ve anlatım bütün-

lüğünü tamamlayacak sözcüklerle ya da söz –

öbekleriyle ilgili sorular çıkmaktadır. Bu tür sorularda 

cümlenin bir bölümü boş bırakılmıştır.  

Boş bırakılan yerlere getirilecek sözcüklerin cümleyle 

hem biçimsel hem de anlamsal yönden bir bütünlük 

oluşturması gerekir. Bu tarzda gelen sorularda cümlede 

boş bırakılan yerlerle ilgili bize mutlaka ipucu verilir, 

buna dikkat etmeliyiz.  

 Düğünüme .... hatta .... bile geldi.  

Bu cümlede boş bırakılan yere “başbakan ve belediye 

başkanı” sözcüklerini getirecek olursak cümledeki ipuç-

larından faydalanmamız gerekir. Cümledeki kilit noktalar 

“hatta” ve  “bile”  sözcükleridir.  “Hatta” sözcüğünden 

sonra daha önemli bir şey olmalıdır.  

“Düğünüme belediye başkanımız hatta başbakanımız 

bile geldi.” Şeklinde cümle tamamlanabilir.  

 Şiir yazmak ......işidir; çünkü hislerimizin de mısrala-

ra akması gerekir.  

Cümlenin ikinci kısmına baktığımızda hislerin mısralara 

akmasından  bahsediliyor. İpuçlarıyla birlikte cümlenin 

bütünündeki anlamı da göz önünde bulunduracak olur-

sak boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcü-

ğün “duygu” olduğunu görürüz.  

 

 

Düşünceye saygı göstermek gerekir; ancak bu, her 

düşünceyi doğru sayıp kendi düşüncemizden vazgeçme 

anlamına gelmemeli. Çünkü kişisel düşünceler, meyve-

lerin güneş altında olgunlaşması gibi,... 

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden 

hangisiyle tamamlanır? 

A) Zorla benimsetilmeye çalışılırsa etkisini yitirir. 

B) Uzun süren zihinsel çabalar sonucu oluşur.  

C) En küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan 

güvenini azaltır. 

D) Kişinin içinde bulunduğu ortama göre değişiklik 

gösterir. 

E) Sağlam temellere dayandığı sürece zarar görmez, 

yıpranmaz. 

ÇÖZÜM 

Bu cümlenin ilk kısmında kişisel düşüncelerin olgunlaş-

ması meyvelerin güneş altında olgunlaşmasına benze-

tilmiştir. Bundan dolayı cümlenin sonuna, uzun süren 

zihinsel çabalar sonunda oluşur yargısı getirilmelidir. 

     Cevap B’dir. 

ÖRNEK ÖSS - 2003  
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1. Aşağıdakilerden hangisinde yakınma anlamı 
vardır? 

 

A) Haydi gel benimle ol 

 Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmi-
mize 

B) Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun 

Gördün güzelleri beni unuttun 

C) Biz aşkı meleklerden çaldık 

Birbirimize sımsıkı bağlandık 

D) Gideceğin yere beni de götür 

 Sorana başımın belası dersin 

E) Bir çift turna gördüm durur dallarda 

 Seversen Mevla’yı kalma yollarda 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz 
konusu değildir? 

 

A) Eseri elinize aldığınızda anlatımdaki pürüzler 
hemen göze çarpıyor. 

B) Tamlamalarla dolu uzun cümleler kurduğu için 
eser okuyucuyu yoruyor. 

C) Son eserinde toplumun aksayan yönleri üze-
rinde duruyor. 

D) Özgün konularla okuyucunun karşısına çıkan 
bu yazarın yavan bir anlatımı var. 

E) Hayranlık duyduğu sanatçıların izinden gittiği 
için özgünlüğü bir türlü yakalayamıyor. 

 

 

 

3. (I) Destanlar, milletlerin temeli ve kökleri bakımın-
dan büyük önem taşırlar. (II) Destan, kökü tarihe 
dayanan ilhamını tarihten alan bir halk edebiyatı 
türüdür. (III) Yıllar hatta yüzyıllar geçse de nesil-
den nesile aktarılan destanlar geçmişten günümü-
ze bir köprü kurmuştur. (IV) Ayrıca milli birlik ve 
beraberliğin pekişmesi açısından da oldukça 
önemlidir. (V) Bu nedenle destanlar milletlerin en 
önemli kültür kaynakları arasında yer alır. 

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi 
bir tanım cümlesidir? 

 

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

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “varsayım” 
yoktur? 

 

A) Diyelim ki yarın Ankara’da babanla karşılaştın. 

B) Tut ki başbakan seni ziyarete geldi. 

C) Bir an Paris’e gittiğimizi düşünelim. 

D) Varsayalım bu ülkeye başbakan oldun. 

E) Kim bilir belki yarın size gelirler. 

5. (I) Çehov tarzı hikayelerde hikaye kişilerinin psiko-
lojik tahlilleri önemlidir. (II) Çehov tarzı hikayelerde 
net yargılardan kaçınılır. (III) Bu tarz hikayelerde 
kesin bir son yoktur. (IV) Bu tarzı benimseyen hi-
kayecilerin hayat ve insan karşısında diğerlerine 
göre daha bir esnek tavır sergiledikleri görülür. (V) 
Sait Faik hikayelerinde Çehov tarzı olarak adlandı-
rılan öykü biçimini benimsemiştir. 

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır? 

 

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

 

 

 

 

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce 
içermemektedir. 

 

A) Sait Faik hikayelerinde sıradan insanların ha-
yatlarını anlatmıştır. 

B) Sanatçının hayata bakışını belirleyen en 
önemli etken yaşadığı dönemin hakim anlayı-
şıdır. 

C) Hikayedeki olaylarda okurun merakını kışkırta-
cak unsurlar yok. 

D) Bu yayınevi Mehmet Akif gibi büyük bir şairin 
önemli iki eserini yayımlamıştır. 

E) Son birkaç yıldır yine hoş, nitelikli kitaplar çı-
kardı İş Bankası Kültür Yayınları. 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili 
bir özelliğe değinilmemiştir? 

 

A) Bu şairimizin ilk şiirleri yabancı kelimeler ve 
tamlamalarla doludur. 

B) Orhan Veli de aşk hiçbir derinliği olmayan gö-
nül maceraları halindedir. 

C) Ziya Osman Saba duru ve içli bir Türkçe ile 
küçük insanların umutlarını anlatmıştır. 

D) Cahit Sıtkı hece veznine sonuna kadar bağlı 
kalmıştır. 

E) Yahya Kemal şiirlerinde sıcak bir dil kullanmış-
tır. 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekte var 
olmayıp da öyle sanılan bir durum” söz konu-
sudur. 

 

A) Sanki bunları ben döktüm, herkes beni suçlu-
yor. 

B) Sanki o da beni seviyor da belli etmiyor.  

C) Bir selam versen ölür müydün sanki? 

D) Sanki akşama kadar yollarımı gözlüyorsun. 

E) Sanki bir gün çıkıp gelecek buralara. 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır? 

 

A) Bugünlerde herkesin merakla beklediği bir 
dergi çıkaracak. 

B) O, edebiyatımızda her zaman büyük bir açığı 
kapatmıştır. 

C) Kitap, okuyucuda ortak bir hissin oluşmasına 
sebep olmuştur. 

D) Tüm ağır işleri yapabilecek bir alçak gönüllü-
lükle yaşamını sürdürdü. 

E) Yazar Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere Dışiş-
leri Bakanlığı İstihbarat dairesinde görev al-
mıştı. 

 

 

 

 

 

10.  Aşağıdaki yargılardan hangisinde koşul söz 
konusudur? 

 

A) Okuldan çıkınca sinemaya gideceklerdi.  

B) İnsanları kırmaz, onları anlamaya çalışırdı. 

C) Bebeğimiz her gün biraz daha güzelleşiyor. 

D) Geleceğini düşündükçe seviniyorum. 

E) Saçları ağardığından onları boyattı. 

 

 

 

 

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisin de farklı bir 
anlam ilişkisi vardır? 

 

A) Duygular yürekten gelirse şiirler güzel olur. 

B) Fırat Şamil, kitabı geri getirmek üzere aldı.  

C) Cebinde paran varsa buraları gezebilirsin. 

D) Bu çocuğu gördükçe kardeşim aklıma geliyor. 

E) Size doğruları anlatayım diye buraya kadar 
geldim. 

 

 

 

 

 

12.  Ne kadarcık bağın kaldı senin artık, hayatla? 

 Hangi göğe uçacaksın şu kırılmış kanatla? 

 Bilirsin ki hep çakıldır idealin yokuşu 

 Ömrün sade bir yıkıntı sen de onun baykuşu 

 Etrafında insanlar var, fakat için tekmilkar 

 Gel susmayı öğren artık, kuru sözden ne çıkar. 

 Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi 
en baskındır? 

 

 A) Yakınma B) Özlem 

 C) Karamsarlık D) Ölüm korkusu 

 E) Yalnızlık 

13. I. Üniforma giyince kimseyi tanımaz oldu. 

 II. Bir hiç uğruna sattığım şu arabayı gördükçe 
içim sızlıyor. 

 III. Galiba benim yanıma gelmekten korkuyor. 

 IV. Davet edersin diye çok bekledim, davet etme-
din 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde, 
aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 

 A) Küçümseme B) Hayıflanma 

 C) Tahmin D) Yakınma 

 E) Sitem 

 

 

 

14. (I) Amaçlarınız hakkında asık yüzlü olmayın. (II) 
Yeni imajınızdan zevk almaya bakın. (III) Hayat, 
hafif yaklaşımlara karşılık verir, ağdalı dramlara 
değil. (IV) Amaçlarınızı elde etmişcesine mutlu 
olun, elde edersiniz. (V) Bir kez bunu kabul ettiniz 
mi artık hiçbir şey sizi ona ulaşmaktan alıkoyamaz. 

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden 
hangi ikisinde bir öneride bulunulmamıştır? 

 

 

 A) I. ve V. B) III. ve V. C) II. ve III. 

 D) IV. ve V E) III. ve IV. 

  

 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatımı 
örneklendirmez? 

 

A) YÖK bu yıl yeni sisteme göre sınav yapılaca-
ğını açıkladı.  

B) Öğretmenimiz güneş doğmadan kalkmamız 
gerektiğini söylerdi.  

C) Karnı açlardan çok kalbi açlara acıdığını söy-
lüyor Cenap Şahabettin. 

D) İnsanların hatalarından ders almaları gerekti-
ğini söylerdi babam. 

E) Bir gece istiyorum sırlarımı gizlesin, diyen sa-
natçımız şimdi mazide kaldı. 

 

 

 

 

16.  I.  Rahatına düşkün insanlar, düşkün yaşamaya 
mahkumdurlar. 

 II.  Lüks yaşamaya hevesli insanların rahatı 
yoktur. 

 III.  Zahmetsiz rahmet olmaz, emeksiz yemek 
olmaz 

 IV.  İhtiras bedenin de ruhun da huzurunu bozar 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin han-
gileri anlamca birbirine en yakındır? 

 

 

 A) I. ve II. B) III. ve IV. C) II. ve III. 

 D) I. ve IV. E) I. ve III. 
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1. Yakınma; şikayet, memnuniyetsizlik demektir. B 
seçeneğinde şair, sevgilisinin İstanbul’a gidince 
kendisini unuttuğundan yakınmaktadır. 

    Cevap B’dir. 

 

 

2. Bir yazarın, bir eserin veya bir konunun olumsuz 
yönlerini vermektir eleştiri. C seçeneğinde olum-
suz bir değerlendirme söz konusu değildir. 

     Cevap C’dir. 

 

 

3. Tanım cümleleri “... nedir?” sorusuna cevap verir. 
II. cümlede “Destan nedir?” sorusuna cevap alırız. 

     Cevap B’dir. 

 

 

4. Varsayım olmamış bir olayı ya da durumu olmuş 
kabul etmektir. E seçeneğinde olmamış bir olayı 
olmuş kabul etme değil, olasılık söz konusudur. 
Diğer seçeneklerde varsayım vardır. 

   Cevap E’dir. 

 

 

5. İki varlık ya da kavramın karşılaştırıldığı cümleler-
de karşılaştırma vardır. IV. cümlede Çehov tarzını 
benimseyenlerle diğer tarzı benimseyenlerin hayat 
ve insan karşısındaki tavırları karşılaştırılmıştır. 

     Cevap D’dir. 

 

 

6. B, C, D, E seçeneklerinde kişiye göre değişen, 
doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılabilecek kişisel 
düşüncelere yer verilmiştir. A seçeneğinde, araştı-
rıldığı zaman doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlana-
bilecek nesnel bir yargı vardır. Diğer seçenekler 
özneldir. 

     Cevap A’dır. 

 

 

7. Üslup anlatım tarzıdır, sanatçının dilidir. Genellikle 
“Nasıl anlatmış?” sorusuna cevap verir. A, C, D, E 
seçeneklerinde sanatçıların dili nasıl kullandıkları 
hakkında bilgi verilmiştir. B seçeneğinde üslup de-
ğil, içerikle ilgili bir yargı vardır. 

     Cevap B’dir. 

 

 

 

8. A seçeneğinde gerçekte var olmayıp da öyle sanı-
lan bir durum vardır. Herkes onu suçluyor; ama 
suçlu o değil. Sanki sözcüğü o cümleye “-me –ma” 
anlamı katmıştır. “Sanki bunları ben döktüm” der-
ken “Ben dökmedim” anlamı vardır; ama herkes 
onu suçluyor. 

     Cevap A’dır. 

9. Kanıtlanabilirlik bakımından gelen sorularda nes-
nellik ve öznelliğe bakılır. Kanıtlanabilen yargılar 
nesnel, kanıtlanamayan yargılar öznel yargılardır. 
A, B, C, D seçenekleri özneldir. E seçeneğinde 
nesnel bir yargı vardır. 

     Cevap E’dir. 

 

 

 

10. D seçeneğinde koşul söz konudur.  

 Geleceğini düşündükçe     seviniyorum. 

            Koşul                        Sonuç 

     Cevap D’dir. 

 

 

 

11. A, B, C, D seçeneklerinde koşul – sonuç ilişkisi 
vardır. E seçeneğinde ise amaç – sonuç ilişkisi 
söz konusudur.  

    Cevap E’dir. 

 

 

 

12. Dizilerde, şairin hayata karamsar bir şekilde bakışı 
söz konusudur. Karamsarlık şiirin tamamına ha-
kimdir. 

     Cevap C’dir. 

 

 

 

13. I. cümlede    yakınma  

 II. cümlede   hayıflanma  

 III. cümlede  tahmin 

 IV. cümlede  sitem  

     Cevap A’dır. 

 

 

 

14. III. ve V. cümlelerde öneri söz konusu değildir. 

     Cevap B’dir. 

 

 

 

15. Dolaylı anlatım, başka bir kişinin sözünü değiştire-
rek aktarmaktır. A, B, C, D seçeneklerinde cümleyi 
kuran kişilerin sözleri değiştirilerek aktarılmıştır. Bu 
seçeneklerde dolaylı anlatım söz konusudur. E 
seçeneğinde ise başka bir kişinin sözü değiştiril-
meden aktarılmıştır. E seçeneğinde doğrudan an-
latım söz konusudur. 

     Cevap E’dir. 

 

 

 

16. Bizden anlam bakımından en yakın olan cümleler 
istenmektedir. I. ve III. cümlelerde insanların raha-
ta kavuşmaları için mutlaka emek çekmeleri gerek-
tiğinden bahsediliyor. 

     Cevap E’dir. 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1. (I) Ölüm teması Cahit Sıtkı’nın bütün şiirlerine 
yayılmıştır. (II) Hayata bakışındaki karamsarlık 
onu ölüm düşüncesine sürükler. (III) Dini, tasavvufi 
bir inancı olmadığı için ölümü yenemez. (IV) Cahit 
Sıtkı metafizik alemlere yönelmez. (V) O, zihnini 
kurcalayan kaçınılmaz sonu konuşma canlılığı 
içinde şiirlerine yansıtmıştır. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisi şairin hem üslu-
bu hem de eserlerinin içeriğiyle ilgilidir? 

 

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

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı anlatıma örnek 
olabilir? 

 

A) Bu fani dünyanın padişahı değiliz biz, gönül 
hırkasını yamar gideriz. 

B) Ömer Faruk bütün kuşların ölümünün suskun-
luktan olduğunu söylüyor. 

C) Benim sevgimi dağlar, taşlar anladı; ama sen 
bir türlü anlamadın. 

D) Benim aşkım sığmaz öyle her saza, diyerek 
şairin bir dizesiyle konuşmasına başladı baş-
kan. 

E) “Gülen gözler ağlar, saç beyazlanır, Teselli ve-
recek dostlar aranır.” diyen Tekin Türe’yi tanı-
mazsınız. 

 

3. ... insanın hayalini hiç kimse kendisi gibi ...; çünkü 
gerçek iç yaşantısını ancak kendisi ... 

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere sözün gelişi-
ne göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla geti-
rilmelidir? 

 

A) Bir – tanıyamaz – anlatır.  

B) İyi – tanıyamaz – anlatır. 

C) Bir – anlatamaz – bilir.  

D) Hayalperest – tanımlayamaz – anlatabilir.  

E) Birçok – anlatamaz – tanıyabilir.  

 

4. “Bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzel 
dinleme sanatı vardır.”   

 Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır?  

 

A) Güzel sözler insanların ruhlarını okşayan mu-
siki gibidir. 

B) Güzel söz söylemek kadar güzel dinlemek de 
bir sanattır. 

C) İnsanları güzelce dinlemezsek ne anlatmak is-
tediklerini anlayamayız.  

D) İyi bir dinleyici olmak iyi bir konuşmacı olmanın 
bir parçasıdır. 

E) Güzel söz söyleme sanatına insanları güzelce 
dinleyerek erişebiliriz. 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “sezgi – tah-
min” söz konusu değildir? 

 

A) Çıksam baksam, umuda yürüyen kaldırımlar  

Güzeldir şimdi. 

B) Eşsiz güzelliğiyle hayalimde hep o kız  

Şimdi kendi dünyasında derin bir uykudadır.  

C) Ayrılırken gözlerin gözlerimde 

 Biliyordum döneceğini bana bir kış gecesinde 

D) Bir ilk yaz tazeliği getirdin içime 

 Belliydi cana can katacağın güneşinle 

E) Ne çok yıldızın var saymakla bitmiyor 

 Meltemi cana can katan yaz gecesi 

 

 

 

 

6. (I) Sözcüklerle resim yapmaktır betimleme. (II) 
Sanatsal yapıtlarda betimlemelere geniş yer veri-
lebilir. (III) Roman, öykü okurken betimlemelerden 
izlenimler ediniriz. (IV) Roman gerçek veya hayal 
ürünü edebi bir eserdir. (V) Betimleme, bir anlatım 
biçimi olarak romanın temel öğelerinden birini 
oluşturur. 

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden 
hangi ikisinde tanım yapılmıştır? 

 

 A) I. ve V. B) I:ve II. C) III. ve V. 

 D) III. ve IV. E) I. ve IV. 
 

  

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz 
konusu değildir? 

 

A) Farz edelim ki eve zamanında vardık. 

B) Diyelim ki çantayı orada unuttun.  

C) Tut ki ömründe hiç kitap okumamış. 

D) Üzülmemek elde mi ki gülüp geçeyim. 

E) Varsayalım Ankaralı bir esnafsın. 

 

      

 

 

8. (I) İçinde on iki metnin bulunduğu bir kitap. (II) Ne 
var ki bu müstakil metinler, bir bütünlük içinde. (III) 
Yani; her bir metin hem bir öykü olarak değerlendi-
rilebilir, hem de biri diğerine eklenerek bütün bir 
yapı elde edilebilir. (IV) Hikayelerde geçen olayla-
rın hayatla doğrudan bir bağlantısı vardır. (V) Eser 
okuyucunun beğenisine sunulmuş durumda.  

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisi söz konusu yapıtın içeriğiyle ilgili bilgi 
vermektedir? 

 

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

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  1  
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9.  “Kolay olan hiçbir şey yoktur ve zorluğu oluşturan 
onu isteksizce yapmaktır.”  

 Cümlesiyle aşağıdaki cümlelerin hangisi yakın 
anlamlıdır? 

 

A) Zor olan şeyleri sevmek zaman ister. 

B) İnsanlar kolay işleri severek yaparlar. 

C) Bir şeyi istemeyerek yapmak o işin zor oldu-
ğunu hissetmemize neden olur.  

D) Zor işleri yapma cesaretini gösterenler toplu-
mun gözdesi olurlar.  

E) Her şey kolay olsa da gönülsüz yaptığımız iş-
ler sıkıcı gelir. 

 

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşılaştırma 
vardır? 

 

A) Hazeli de deli gönlüm hazeli  

 Güz gelince bağlar döker gazeli   

B) Her şey dokunur bu gurbette bana  

 Güz akşamı çökme, çökme ey gariplik çökme. 

C) Herkes sevdiğinden doydu usandı. 

 Neden kaldık böyle bahtı kara biz. 

D) Bugün bir dilberi ettim temaşa  

 Sümbül saçın sırma tele uydurmuş  

E) Kesmiş kakülünü dökmüş eğnine  

 Şirin şirin dudu dile uydurmuş  

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatıma 
örnek olabilir? 

A) Şair, bu şiiri yedi yılda bitirdiğini söyledi. 

B) Çocuk gözlerini kaldırıp heyecanla “Seni sevi-
yorum anne” dedi. 

C) Ağabeyim her sıkıntının altında bir ferahlık ol-
duğunu söylüyor. 

D) Öğrenci, hastalandığından dolayı okula gide-
meyeceğini söyledi.  

E) Komşularımız kardeşimin oldukça terbiyeli bir 
çocuk olduğunu söylüyor. 

 

 

12. Çok yazmak, çabuk yazmak hiç de önemli değildir. 
Dünya “nasıl” yazdığınıza değil “ne” yazdığınıza 
bakar. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır? 

 

A) İyi yazarlar, kısa sürede çok fazla eser veren 
kişilerdir.  

B)  Yazarın yazdığı ortam, eserini iyi ya da kötü 
yönde etkiler. 

C) Yazarın neyi anlattığı nasıl anlattığından daha 
önemlidir. 

D) Eserin okuyucu üzerinde iyi bir etki bırakması 
yazarın samimiyetine bağlıdır. 

E) Dünya çapında bir yazar olmak isteyen kişi sü-
rekli yazmalıdır. 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem olumlu 
hem olumsuz bir eleştiri söz konusudur?  

 

A) Gereksiz laf kalabalığına girerek cümleleri 
uzatması eseri sıkıcı bir hale getirmiş. 

B) Metnin geneline baktığımızda aralara gelişigü-
zel serpilmiş yabancı sözcükler yama gibi 
durmaktadır. 

C) Son eserinde milli değerlerimizle ilgili başarılı 
tespitleri olan bu yazar, anlatımındaki özgün-
lüğü kaybetmiştir. 

D) Hüseyin Rahmi, Ahmet Mithat Efendi’nin “Halk 
için roman” geleneğini daha çağdaş usuller 
içinde sürdürmüştür. 

E) Esendal, kendisini tanıyan çevrelerde hayran-
lık toplamış olgun bir insandı.  

 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır? 

 

A) Reşat Nuri her şeyden çok  üslubu ile sevilmiş 
bir sanatçımızdır. 

B) Nurullah Ataç iddialarındaki taşkınlığa rağmen 
zevkli bir üslup kullanabilmiştir. 

C) Cahit Külebi’nin şiirlerinde acılı, yanık, samimi 
bir ses vardır. 

D) Şiir ve sanat üstüne yazıları bulunan Kara-
koç’un şiirleri de vardır. 

E) Falih Rıfkı Atay Anadolu halkının sonsuz feda-
karlığını coşkunlukla anlatmıştır. 

 

 

15. (I) Sinema edebiyatıyla yazı, konu diyalog sahne 
bakımından ilgilidir. (II) Sessiz filmin ilk zamanla-
rında senaryo yazarlarına pek ihtiyaç duyulmuyor-
du. (III) Sesli film başladıktan sonra iyi bir senar-
yoya ihtiyaç duyuldu. (IV) Senaryo bir filmin plan 
ve sahnelere bölünmüş hikayesidir. (V) Senaryo 
çok defa bir filmin konusunu, konuşmalarını belir-
ten yazı anlamında kullanılmıştır. 

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden 
hangisi bir tanım cümlesidir? 

 

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

 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 
söz konusudur? 

 

A) Sarı gül kokusundan güzeldir bebeklerin koku-
su. 

B) Yaşamayı seven, yaşamaya tutkun biri tembel 
olamaz. 

C) Sana anlatamadığım duyguların hepsini bu 
deftere yazdım. 

D) Yaşamayı içime çekip eski yağmurları dinliyor-
dum. 

E) Seni çok sevdiğim için gönlüm hep sürgünler-
de gezdi. 
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1.  I.  Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş 

  Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arka-
daş. 

 II.  Olmasın o ta içten gülen gözlerde yaş 

  Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. 

 III.  Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın 

  Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur. 

 IV. Ateşte kızaran bir gül arar da 

  Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. 

 V.  Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı 

  Dizlerinin yerine dayansaydım taşlara. 

 Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi 
söz konusu değildir? 

 

A) Aşamalı bir yargı 

B) Dilek 

C) Koşul 

D) Neden - Sonuç 

E) Amaç - Sonuç 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan 
anlatım söz konusudur? 

 

A) Yazar, en unutulmaz anılarını Mayıs’ta yaşa-
dığını belirtiyor. 

B) Yalnızlık paylaşılmaz paylaşılırsa yalnızlık ol-
maz, diye yazmıştı Özdemir Asaf. 

C) Okuyucunun böyle hataları affetmediğini ifade 
etti. 

D) Necip Fazıl’ın şiirlerini bir bir ezberlediğini söy-
lüyor. 

E) Telefondaki okurum yanlış bilgi yayımladığımı 
söyledi. 

 

 

 

 

3. (I) Küçük güvenli ellerini tutmak için yanına geldim. 
(II) Ellerinde başkasının elleri olduğu için ellerini 
tutamıyorum. (III) Ellerin bir gün boş kalırsa o za-
man benim nasırlı ellerimi hatırlarsın. (IV) Yıllar 
sonra belki içinde bana karşı bir sevgi oluşur. (V) 
Benim sevgim gün geçtikçe çoğalan sevgilerden-
dir. 

 Bu parçadaki cümlelerle ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) I. cümle amaç anlamı taşır. 

B) II. cümlede neden – sonuç ilgisi vardır. 

C) III. cümlede koşul söz konusudur. 

D) IV. cümlede varsayım vardır. 

E) V. cümlede aşamalı bir durum söz konusudur. 

4. Aşağıdakilerin hangisinde öneri nedeniyle 
birlikte verilmiştir? 

 

A) Her insan kendi çocuğunu en iyi şekilde yetiş-
tirmekle sorumludur. 

B) Bütün yaşamım boyunca yanımda olmasını is-
tediğim tek kişidir. 

C) Senin eşin bu köyün en iyi insanıdır, kıymetini 
bil. 

D) Okulda olduğu kadar hayatta da başarılı biridir. 

E) İnsanlarla iletişim kurarken biraz daha seviyeli 
ol. 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu 

hem de olumsuz eleştiri söz konusudur? 
 

A) Okuyan, araştıran, elde ettiği bilgileri sorgula-
yan bir gençliğimiz yok. 

B) Akıcı bir dille yazdığı romanlarında içerik adına 
hiçbir şey yok. 

C) Bu hafta okuduğum şiir kitabında bir şairden 
beklenecek her şeyi buldum. 

D) Özgün olmaktan asla vazgeçmeyen bu sanat-
çımız elbette birilerinin tahtını sallayacaktır. 

E) Sanatçı, eserlerini oluştururken içinde yaşadığı 
toplumu unutmamalıdır. 

 

 

 

 

6. (I) En çok yaz çocuklarını hatırlarız ve en çok 
onları unutmak isteriz. (II) Oysa yaz yapışkan ve 
ıslak bir mevsimdir. (III) Aylar geçer, mevsimler 
geçer, yıllar geçer o hep kalır. (IV) Aslında hiç de 
itirazımız yoktur kalmasına çünkü insanın bir tarafı 
hep yaz, bir tarafı hep çocukluktur. (V) Ve aslında 
insan kocaman bir yaz çocuğudur. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
gerekçeli bir yargıdır? 

 

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

 

      

 

 

7.  I.  Ne kadar vicdansız bir insanmışsın şimdi 
anladım. 

 II.  Gözlerini kapat ve bir an için annenin yanında 
olduğunu düşün. 

 III.  Geçmişe bakarak geleceğini şekillendirebilir-
sin. 

 IV.  Diyelim ki paraları çaldırdın ne yaparsın? 

 Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde 
“varsayım” vardır? 

 

 A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. 

 D) II. ve IV. E) I. ve IV. 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  2  
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8. “Zamanlarını kötü bir şekilde kullananlar, en çok 
zamanın kısalığından söz edenlerdir.” 

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye 
anlamca en yakındır? 

 

A) İnsan vaktini iyi değerlendirdiğinde her şey için 
yapacak zaman bulur. 

B) Zaman yaşamımızda en iyi kullanmamız gere-
ken varlığımızdır. 

C) Programsız yaşamak vakit savurganlığına ne-
den olur. 

D) Zaman sağlık gibidir, kaybetmeden kıymeti bi-
linmelidir. 

E) Zamanın çok uzun olduğunu düşünmek gerçek 
bir yanılgıdır. 

 

 

 

 

 

9.  I. Bugünkü toplantıya da katılmadı. 

 II. Bu yaz yine Alanya’ya gidecekmiş. 

 III. Yarın size gelemem; çünkü ders çalışacağım. 

 IV.  Önümüzdeki hafta da maç yapacaklarmış. 

 V.  Takımımız bugün de yenildi. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde bir eyle-
min en az iki kere yapıldığı kesindir? 

 

 A) I. ve V. B) I. ve IV. C) II. ve III. 

 D) III. ve V. E) I. ve III. 

 

 

 

 

10. (I) Necatigil ilk şiirinde açık, yalın bir dil kullanmış-
tır. (II) Şiirlerinde halktan alınan deyimlere yer 
vermiştir. (III) Ölüm, geçim sıkıntısı gibi konuları iş-
lemiştir. (IV) Kendi iç dünyasını anlattığı şiirlerinde 
konuşma dilini tercih etmiştir. (V) Bazı şiirlerinde 
anlamı kapalı tutmak isteyen bu şair sembollere 
başvurmuştur. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisi şairin hem üslu-
bu hem de şiirlerinin içeriğiyle ilgilidir? 

 

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

 

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul (şart) 
ilgisi vardır? 

 

A) Babam eve geldi mi hemen sofrayı toplarız. 

B) Çok dikkatliyim diyorsun; ama çiçekleri eziyor-
sun. 

C) Şehirlere bomba yerine çiçekler yağsa. 

D) Ben bir keskin bıçaktım; fakat körelttiler. 

E) Mazideki dostlarımı hatırladım bu yıldızlı ge-
cede. 

12. Bir erkeği okuttuğunuz zaman bir ferdi, bir kadını 
okuttuğunuz zaman bir aileyi okutmuş olursunuz. 

 Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisine 
anlamca en yakındır? 

 

A) Kadınlar okutulursa kadın-erkek eşitsizliği ön-
lenmiş olur. 

B) Bütün toplumlar erkeklerin öğrenim görmesine 
öncelik tanımıştır. 

C) Bir kadının eğitilmesi, bir ailenin eğitilmesi de-
mektir. 

D) Kadınlar eğitim görürlerse toplum daha iyi kal-
kınır. 

E) Bir erkeği okutmaktansa bir kadını okutmak 
daha iyidir. 

 

 

13.  I.  Geçirilen en kötü tecrübeler, en faydalı olan-
lardır. 

 II.  Kötü işlerin üstlerini bütün dünya örtse de 
onlar yine kendilerini belli ederler. 

 III.  İnsan kendi vicdanından bir şey gizleyemez. 

 IV.  İnsanların herkesten, kendilerinden bile gizle-
dikleri şeyler vardır. 

 V.  Kişi vicdanıyla başbaşa kalınca doğru yolu 
bulur. 

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangi 
ikisi anlamca çelişir? 

 

 A) I. ve II. B) II. ve IV. C) I. ve V. 

 D) III. ve IV. E) III. ve V. 

 

 

 

14.  I.  Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen 
hayatından lezzet alır. 

 II.  Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzel-
dir. 

 III.  Güzellik ile akıl seyrek olarak bir arada bulu-
nur. 

 IV.  Hayata iyimser bir gözle bakan insan mutlu 
yaşar. 

 V.  İyimser insan, her felakette bir fırsat; kötüm-
ser insan da her fırsatta bir felaket görür. 

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangi 
ikisi anlamca en yakındır? 

 

 A) I. ve II. B) I. ve V. C) I. ve IV. 

 D) III. ve IV. E) III. ve V. 

 

 

15. (I) Sanatın sadece sanat için yapılması iyi bir şey 
değil. (II) Bu düşüncedeki sanatçılar toplumdan 
kopuk oluyor. (III) Sanat, topluma bir şeyler vere-
bilmeli, toplumun sorunlarına değinmeli. (IV) Yıllar 
önce yazdığım kitaplarımda bunu göz ardı etmi-
şim. (V) O zamanlar toplumdan kopuk olan sanat-
çıların büyük sanatçılar olduğunu sanıyordum; 
ama yanılmışım. 

  Yukarıdaki parçadaki numaralı cümlelerin 
hangilerinde “özeleştiri” yapılmıştır? 

 

 A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. 

 D) IV. ve V. E) III. ve V. 


