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1. Günümüzde dünyanın her köşesinde uygulanan ----, 
kanıtlara dayanan açıklamalar üretir. Var olan mo-
delle ---- yeni kanıtlar ortaya çıktığında açıklamalar 
da değişir. Bilim bu şekilde ilerler. Sonuçta bilimin 
ilerlemesi, yalnızca kanıtların peşinden gitmeye da-
yanır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere anlam akışı-
na göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) teknolojik ilerleme- örtüşen
B) ekonomik politikalar- muhalif olan
C) bilimsel yöntem- uyuşmayan
D) ilmi çalışmalar-paralellik gösteren
E) eğitim yönetimi- örtüşmeyen

2. (I) Sanatçı bu kitapta bir yandan okura ilginç ge-
lecek öykülere yer verirken bir yandan da kişisel 
bir söyleyiş (bireysel dil) kuruyor. (II) Kitabın şiir-
sel üslubu (estetik biçemi) okuru sarıp sarmalıyor. 
(III) Çukurova‘da kullanılan Türkçe, değişik yüz-
lere bürünerek (çok anlamlı olarak) günlük dilden 
ayrılan bambaşka bir yapıya dönüşüyor kitapta. 
(IV) Çoğu yazarın oluşturmayı başaramayacağı bu 
düzeyli anlatım (nitelikli ifade), onu sıradan yazar-
lardan ayırıyor. (V) Yerel ifadelerle (halk söyleyişiy-
le) desteklenmiş bir dil hem mekânın daha sağlam 
kurulmasını sağlıyor hem de öykülerde yer verilen 
yöre insanıyla ilgili bir gerçeklik hissi uyandırıyor.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin han-
gisindeki altı çizili söz ile ayraç içinde verilen 
açıklama uyuşmamaktadır?

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

3. Zekâ ve ilham amatörler içindir. Profesyoneller her 
sabah işbaşı yapar ve ilham perisi gelmiş mi gelme-
miş mi diye düşünmeden derhâl çalışmaya başlar. 
Adı tarihe geçmiş insanlar incelendiğinde bunların, 
zekâlarından ve yeteneklerinden çok, yılmadan, sa-
bırlı ve düzenli çalışmalarının ön plana çıktığı gö-
rülür.

I. İşleyen demir ışıldar.
II. Demir tavında dövülür.
III. Az eli aşta gör, çok eli işte gör
IV. Taşı delen suyun gücü değil devamlılığıdır.
V. Zora dağ dayanmaz.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri parçada 
dile getirilen düşünceyi özetler niteliktedir?

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

4. Sosyal hayvanlar olduğu bilinen atların insan yü-
zündeki olumlu olumsuz ifadeleri ayırt edebildiği 
psikologlar tarafından ortaya kondu. Bir ata kızgın 
baktığınızda o da size bir bakış fırlatıyor, beraberin-
de kalp atışları hızlanıyor.
Bu parça aşağıdaki soruların hangisinin açıkla-
ması olabilir?

A) Atların neler hissettiğini anlamak mümkün mü?
B) İnsana en yakın hayvan at mıdır?
C) Hayvanlar insanların duygularını anlayabilir mi?
D) İnsanlığın gelişiminde atın yeri nedir?
E) Hayvanlarla insanlar arasında ortak özellikler 

var mı?
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5. Kahramanımız, en ufak bir zorlukla karşılaştığında 
hemen pes eden türde bir insandır. Sadece iç çeker 
ve başarılı olamayacağını düşünür. Aslında bu, eğer 
denerse başaramaz demek değildir. Bazen aklına 
müthiş bir fikir gelir veya sorunu çözebileceğini fark 
eder. Fakat başarısız olmaktan ve insanların ona 
gülmesinden korkar. Kimsenin onunla ilgilenmediği 
ve herkesin ona gölge ettiği gibi bir fikri vardır. Fikri-
ni söylemek veya harekete geçmek yerine kendisine 
üzülür. Kötü bir şey olduğunda suçu insanlara atar, 
kimsenin onu anlamadığını düşünür.
Bu parçada sözü edilen kahramanımızın aşa-
ğıdaki sözlerden hangisini söylemesi beklene-
mez?

A) Bunu asla başaramayacağım. O kadar yetenek-
li değilim.

B) Denemeyeceğim. Ya başarısız olursam.Herkes 
benimle dalga geçer.

C) Hiç kimse beni anlamıyor. Hiç kimse beni umur-
samıyor. Herkes bana sorun çıkarıyor.

D) Olanların sorumlusu ailem ve arkadaşlarım. Na-
sıl bu kadar düşüncesiz olabilirler.

E) Başkalarının bana ne yapmam gerektiğini söy-
lemesinden bıktım. Ben kendi kararlarımı ala-
bilirim.

6. Bir şiir yalnız o şiire giren değil, bir de girmeyen 
sözcüklerden meydana gelir. Bu deyiş ilk anda saç-
ma gibi görünürse de ozanı biçimci bir görüşe ve 
sözcüklerin şiire girmeden önce birbirleriyle yeter 
derecede çarpışması düşüncesine çağırması bakı-
mından dikkatle ele alınmalıdır. Bir şiirin güzelliği 
kendi dışında bıraktığı sözcüklerin sayısıyla doğru 
orantılıdır.
Bu parçada şiirin hangi özelliğine vurgu yapıl-
mıştır?

A) Açıklık B) İmge C) Evrensellik
D) Özgünlük E) Duruluk

7. Ne zaman doktora gitseniz benzer sorularla karşı-
laşırsınız: Nereniz ağrıyor, ne zaman başladı, kul-
landığınız bir ilaç var mı, işiniz strese veya yoğun 
fiziksel aktiviteye sebep oluyor mu? Ama yakında 
doktorunuzun size “Sosyal medyada çok vakit ge-
çiriyor musunuz?” diye sormasına hazır olun çünkü 
yıllar süren bir araştırmaya göre, sosyal medya kul-
lanımındaki yoğunluk ile uyku kalitesi arasında açık 
bir ilişki varmış. Görülüyor ki,…
 Bu parçanın bütünü göz önünde bulunduruldu-
ğunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez? 

A) teknolojinin olumsuz yanlarını görüp ona göre 
hareket etmek gerekir.

B) doktorların teşhis yöntemleri zamana göre de-
ğişim gösterebilir. 

C) sosyal medya, kişisel dünyamızı evrensele taşı-
yan sanal yalancımızdır.

D) kaliteli olamayan bir uykunun kişi sağlığını olum-
suz yönde etkilediği anlaşılmaktadır.

E) sosyal medyanın günlük yaşamımızı olumsuz et-
kilediği gerçeğinden artık kaçamıyoruz.
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8. (I) Soğuk algınlığı ve gripte ilk denenen yöntemler-
den biri tavuk suyu çorbasıdır. (II) Aslında soğuk 
algınlığı ve grip, virüs kaynaklı hastalıklar. (III) Her 
seferinde aynı virüs ve bakterilere maruz kalmıyo-
ruz. (IV) Zaten aynısıyla ikinci karşılaşmada bağışık-
lık sistemimiz onları tanıyor ve hastalığı daha hafif 
atlatmamızı sağlıyor. (V) Fakat söz konusu soğuk 
algınlığı virüsleri olduğunda, bunlar bir kişiden di-
ğerine bulaşırken bile değiştikleri için bağışıklık sis-
temini şaşırtabilecek bir beceriye sahipler.
Bu parçada soğuk algınlığı ve grip hakkındaki 
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede tedavide yaygın olan bir yöntemden 
bahsedilmiştir.

B) II. cümlede hastalığın kaynağı belirtilmiştir.
C) III. cümlede hastalığa sebep olan kaynağın sü-

rekli değiştiği söylenmiştir.
D) IV. cümlede vücudumuzun çeşitli tıbbi yöntemler 

kullanarak bağışıklığını artırdığı vurgulanmıştır.
E) V. cümlede soğuk algınlığı virüslerinin bağışık-

lık sistemimizi şaşırtmasının nedeni belirtilmiştir.

9. (I) Durum-kesit öyküleri ile olay öyküleri birbirinden 
tamamen farklı türlerdir. (II) Klasik olay öykülerinin 
giriş bölümünde olay kısaca sergilenir, sonra olayla 
ilgili kahramanlar tanıtılır. (III) Bu bölüme geleneksel 
olarak “serim” adı verilir. (IV) Olayların gelişip çok 
yönlü bir boyut kazandığı, merakımızı kamçıladığı 
bölüme de “düğüm“ adı verilir. (V) Ömer Seyfettin 
ve  Refik Halit’in öyküleri çoğunlukla  “olay öyküsü“ 
niteliği taşır. (VI) Bu tür öykülerin son bölümünde ise 
kafamızda uyanan sorunlar çözülür,  bundan ötürü 
bu bölüme  “çözüm” adı verilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
parçanın anlatım akışını bozmaktadır?

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

10. ve  11. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

(I) Sezen Aksu’nun doğum gününde, saat de hayli 
geçti, pek yapmam öyle şeyler ama ona mesaj at-
tım. (II) İşin aslı Onu çok sevdiğimi söylemek ve do-
ğum gününü kutlamak istiyordum. (III) Yaklaşık on 
dakika sonra beni o kadar mutlu eden bir yanıt ver-
di ki. (IV) Çünkü mesaj gönderdikten sonra “Ayıp 
mı oldu bu saatte?” diye düşünmüştüm. (V) Sezen 
Aksu çok büyük bir sanatçı, büyük bir besteci ve 
şarkı sözü yazarı hatta bence zannedildiğinden bü-
yük bir şair.

10. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

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

11. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) VÖRNEKTİR
 • M
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12. Ülkemizin sevilen simalarından yazar, çevirmen, 
radyo programcısı ve eleştirmen Sevin Okyay, ya-
şamında iz bırakan dostlarını, çalışma arkadaşlarını 
ve aile üyelerini samimi ve neşeli üslubuyla anlatı-
yor son kitabında. 
Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne- belirtili nesne- zarf tümleci-yüklem-dolay-
lı tümleç

B) Özne-zarf tümleci-yüklem-dolaylı tümleç
C) Özne- belirtili nesne-yüklem-zarf tümleci
D) Nesne- zarf tümleci-yüklem- dolaylı tümleç
E) Özne- belirtili nesne-dolaylı tümleç-yüklem-zarf 

tümleci

13. Ağaçlar toprak tarafından yazılmış şiirlerdir. Biz on-
ları boşluğumuzu kaydedebilmek için devirip kağıda 
dönüştürüyoruz.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
kullanılmamıştır?

A) Ünsüz değişimi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünlü daralması
D) Yardımcı ünsüz 
E) Ünsüz benzeşmesi

14. (I) En başarılı yarış atlarımızdan Bold Pilot’ın filme 
aktarılan öyküsü, sinemalarda bir milyondan fazla 
insanla buluştu. (II) Bir döneme damgasını vuran bu 
atın ismini, yarışlarla alakasız birçok kişi de ezber-
lemişti. (III) Geriden yaptığı ataklarla ölümsüzleşen 
dış kulvarın sahibi, kimi ulusların heykelleri dikilen, 
kitapları yazılan ve asla unutulmayan diğer “at kah-
ramanları”nı akla getirdi. (IV) Onlar çoktan beyaz 
perdedeydi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede hem sıfat tamlaması hem de ad tam-
laması vardır.

B) II. cümlede belirtili ad tamlamasının tamlayanı 
hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.

C) III. cümlede zincirleme ad tamlamasının tamla-
yanı ve tamlananı sıfatla nitelenmiştir.

D) III. cümlede “ve” bağlacı sıfat fiilleri bağlamıştır.
E) IV. cümlede sıfat tamlaması yüklem görevinde-

dir.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, 
eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir?

A) Bu kitapçının önünden geçerken çoğu kez, vit-
rindeki kitapların farkına varamıyoruz.

B) İyi demlenmiş bir çay içmek için her zaman bu 
küçük pastaneye gelirlerdi.

C) Rüzgârın akşama kadar dineceğini umuyorduk 
ama düşündüğümüz gibi olmadı.

D) İlkokul çağında akıllı telefon kullanımı hızla yay-
gınlaşıyor.

E) Biraz sonra, dayımla yaklaşık bir saat sürecek 
keyifli  bir sahil gezintisine çıkacağız.
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16. (I) İzmir sabahlarında güneş size tüm ihtişamıyla 
Ege sularından görünür. (II) Suların pırıltısı sabahın 
ilk ışıklarıyla muhteşemdir. (III) Dalga sesleri ve yo-
sun kokusu sabahları size “günaydın” der. (IV) Simit 
satan seyyar satıcılardan manzarayı tamamlayan bir 
“gevrek” alırsınız. (V) Bu seyyar satıcılardan bir “si-
mit” isterseniz, simide “gevrek” demediğiniz için si-
mit satan ihtiyar amca sizin buralı olmadığınızı anlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi, yüklemin türü bakımından ötekilerden fark-
lıdır?

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

17. Huzurlu bir yaşamın en önemli formüllerinden ba-
zıları bence şunlardır ( ) hayatın her alanında ha-
reketten vazgeçmemek ( ) bulduğumuz her fırsatta 
insanların yardımına koşmak ( ) gücümüz yettiğin-
ce ruhumuzu besleyecek bir inzivaya çekilmek ( )
Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret-
leri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (.) (...) B) (:) (,) (,) (...)
C) (:) (;) (,) (.) D) (:) (;) (,) (…)
E) (;) (,) (;) (.)

18. Hata yapmak fırsatını Adem’e veren sendin
bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana
gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum ha-
yatımda
gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi
haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne
bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak
bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini,
tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş
ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi.
Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangi-
si yanlıştır?

A) Yüklemi kişi zamiri olan cümle kullanılmıştır.
B) İç içe birleşik cümle kullanılmıştır.
C) Birleşik çekimli eylem kullanılmıştır.
D) İşaret sıfatı kullanılmıştır.
E) Birden fazla bağ eylem (zarf-fiil) kullanılmıştır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan bir-
leşik eylem ötekilerden farklı bir yolla oluştu-
rulmuştur?

A) Gazetecilerin sorularını sizce iyi cevaplandıra-
bildi mi?

B) Geçen hafta gösterime giren bu filmi seyretti-
niz mi?

C) Bu güzel yemekleri nasıl yaptığını bir bilebilsem.
D) O kitabın mesajını öyle kolay ve çabucak kav-

rayamazsınız.
E) Ondan uzun zamandır beklediğim mektubu ni-

hayet alabildim.
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20. I. Ayşen Gruda benim için böyle bir akraba.
II. Gördüğünüz anda yüzünüze tebessüm, içinize 

ferahlık getiren akrabalar?
III. Hiç tanışmadığınız, karşı karşıya gelmediğiniz, 

kan bağınız olmasa da gönülden bağlı hissetti-
ğiniz akrabalarınız oldu mu hiç? 

IV. Kendisi bilmese de hafızamda, anılarımda hak-
lı hürmetli bir yerde duran bir büyük akrabam 
benim o.

Yukarıda numaralanmış cümlelerle anlamı bir 
paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşa-
ğıdakilerden hangisi olmalıdır?

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

21. Yıkılmamak için sürekli gelişen hayatta inanılmaz 
bir arz patlaması varken etten kemikten sinirden ya-
pılmış, her gün hücre kaybeden insan yavrusu fani, 
neyin peşinden koşacağını şaşırıveriyor. İnsan, do-
ğası gereği tatmin peşinde koşar. Tatmin önerileri 
ve arzı ne kadar az olursa onlara erişmek o kadar 
mümkündür ya da o arza hiç erişilemeyeceği hızla 
öğrenilir. Ama zavallı insanın günlük yirmi dört saa-
tinin her küçük dilimine yüzlerce hatta binlerce öne-
ri sunabilen arz patlaması karşısında ne seçeceğini 
şaşırır. Çünkü bilir ki ----

I. her tercih bir vazgeçiştir ve vazgeçilecek şeyler, 
tercih edilenlerden kat kat fazladır.

II. ona sunulan tüm bu seçenekler aslında sürü-
ye ait olma zorunluluğu hissi uyandırmak içindir.

III. ötekilerden farklı olmaya başladığı anda eline 
geçecek yalnızlık onu mutlu etmeyecektir.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akı-
şına göre numaralanmış cümlelerden hangileri 
getirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

22. (I) Göç; ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerle 
bireysel ve kitlesel olarak yer değiştirme eylemidir. 
(II) Kısa ve uzun süreli olabilen bu hareketler çoğu 
kez aynı toplumsal sistem içinde “iç göç” biçiminde 
gerçekleşir. (III) Kimi zaman da kendine özgü ko-
şulları nedeniyle toplumsal sistemler arasında “dış 
göç” biçiminde ortaya çıkar. (IV) Göçler, belli bir zor-
lamadan dolayı “zorunlu göç” veya kişilerin kendi 
iradeleriyle gerçekleştirdikleri “gönüllü göç” niteli-
ğinde olabilir. (V) Zorunlu göç; savaş, doğal afet ya 
da baskı nedeniyle nüfusun kendi istekleri dışında 
ülkelerinden başka bir ülkeye hareketliliğidir.
Bu parçada, numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yan-
lıştır?

A) I. cümlede tanıma yer verilmiştir.
B) II. cümlede göçlerin nedenleri üzerinde durul-

muştur.
C) III. cümlede bir yargı gerekçesiyle birlikte veril-

miştir.
D) IV. cümlede kavramlar açıklamalarıyla birlikte 

verilmiştir.
E) V. cümlede sosyal bir olgu dile getirilmiştir.

23. (I) Yerel doğal kaynaklar üzerinde yaşayan ve bun-
ları yaşamlarını sürdürmek için kullanan insanlar 
“ekosistem insanları” olarak adlandırılır. (II) Ekono-
mik eylemleri yerel ticaretle sınırlı olduğundan doğal 
afetlere, çevresel yıkıma, toprak kalitesinin düşme-
sine, yerel hayvan nüfusunun azalmasına karşı 
savunmasızdırlar. (III) Ekosistem insanları var ola-
bilmek için doğrudan bu kaynaklara bağımlıdır. (IV) 
“Biyosfer insanları” ise, her zaman, uzak mesafeler-
den kaynakları getirtebilecek ekonomik güçtedir. (V) 
Biyosfer insanları, kaynakların tükenmesi ve atıkla-
rın yarattığı kirliliğin olumsuzluklarından uzak kala-
bilme gücüne sahiptir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi 
ikisi yer değiştirirse dil ve düşünce yönünden 
bütünlük sağlanmış olur?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) IV ve V
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24. Günlük yazılar, sadece o günün izdüşümleri ola-
rak tanımlanamaz. Hele yazıldığı günlerden sonra 
okursanız bir anımsatma bir çağrışım özelliğini sak-
lar. Onlardan yazarın biyografisini de okuyabilirsi-
niz, başkalarıyla çatışan ya da çakışan notlara da 
rastlayabilirsiniz. Toplumsal kanamanın bazen sa-
tırlarda bazen satır aralarında kendini hissettirdiğini 
fark edersiniz. Yaşayan dostlarınız için yazdıklarınız 
ölümlerinden sonra mersiyelere dönüşür.
Bu parçadan “günlük yazılar”la ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Sezgiseldir.
B) Öğreticidir.
C) Hatırlatıcıdır.
D) Hafıza kaydıdır.
E) Duyarlılığı yüksektir.

25. I. Bu kullanma tavrının küresellikle bir ilgisi olma-
dığını belirtmek gerek.

II. Ben bunu büyük ölçüde aşağılık kompleksinin 
dile yansıması olarak yorumluyorum şirketleri-
miz için.

III. Ama bir Türk firmasının yabancı adını anlamak 
mümkün değil.

IV. Uluslararası bir mağaza zinciri ise elbet yabancı 
bir adın yazılması doğal.

V. Yabancı kelimeleri gerekli gereksiz pek çok yer-
de kullanıyoruz. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerle anlamlı bir 
paragraf oluşturulmak istense baştan ikinci 
cümle hangisi olur?

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

26. Yıllardır beyin anlatırım. Benim işim bu. Son zaman-
larda ise gençlerin beyinlerini daha yüksek viteste 
kullanmaları için neler yapabilirim ona kafa yormak-
tayım. Bu konuda zihnimi zorlarken, karşıma sıklıkla 
o hayran olduğumuz insanların biyografileri çıkıyor. 
Siz de eğer “sıra dışı zihinler” meselesine dair ör-
nek arasanız, Einstein, Tesla, da Vinci ve daha ni-
celerinin aykırı öykülerine kolayca ulaşabilirsiniz. 
Bu insanların çoğunun ortak noktası, çocukluk dö-
nemlerinde “sopalık velet” diyebileceğimiz katego-
riye girmeleridir. Biz, bu tür çocukları daha ziyade 
elimizin tersiyle terbiye ediyoruz. Ülkemizde bir sü-
redir böyle kafalar yetişmiyor, yetişse de onları ana-
larından doğduğuna pişman ediyoruz neredeyse.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi kullanılma-
mıştır?

A) Örnekleme
B) Karşılaştırma
C) Açıklama
D) Ön yargı cümlesi
E) Deyim

27. Kendini beğenmiş biri başkalarını hor görür. Onları 
küçümser. Narsist ise başkalarına fazla değer biçer 
çünkü ---- ve o görüntüyü güzelleştirmek ister. Dola-
yısıyla, bütün aynalarıyla kibarca ilgilenir.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akı-
şına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) böylece daha çok sevileceğini düşünür
B) değer verdikçe değerli görüneceğini bilir
C) baktığı herkeste gördüğü şey kendi görüntüsü-

dür
D) kendisini ancak bu şekilde sevebilir
E) onlara hak ettiği saygıyı göstermek isterÖRNEKTİR
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28. Kendini ailenden daha az özgür hissediyorsun çün-
kü yaşamak için onlara ihtiyacın var. Bununla bir-
likte, bir yetişkin, tek başına kendi sorumluluğunu 
aldığında ailesine, işine ya da topluma karşı sorum-
luluğu daha da artar. Zihni, sorumluluklarıyla meş-
gul olduğundan, bazen senin gibi eğlenemez. Ama 
bazen senin de endişelendiğin ve korktuğun oluyor. 
Deneyimleri sayesinde yetişkinler, genelde daha iyi 
düşünebilir ve korkularını makul bir hâle sokabilir-
ler. Ama daha çok yaşamış oldukları için, dünyayı 
tanıdıklarını zanneder ve kalıplaşmış düşüncelerin 
esiri olurlar. Dolayısıyla sorumluluk alabilmek için 
çocukların büyümesi gerektiği gibi, yetişkinlerin de 
dünya ve hayat hakkında özgür bir bakışa sahip ola-
bilmek için ----

I. çocukluklarını hatırlaması gerekir.
II. kendilerini başkalarıyla kıyastan vazgeçmesi ge-

rekir
III. merak duygularını eksiltmeden değişime açık ol-

maları gerekir.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
yukarıdakilerin hangileri getirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

29. Edebiyatın neredeyse her türünde eser veren ünlü 
yazar Anatole France, eleştiride “eleştirileri bahane 
ederek kendi ruhunun serüvenlerini anlatmak” gibi 
bir tutum içinde olduğunu belirtmiştir.
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı, aşağıda-
kilerden hangisinde vardır?

A) Sanat eserine yazarın yaşamının yansıması
B) Eserden hareketle yazarın hayat hikâyesinin an-

latılması
C) Eleştirinin kendi iç dünyasında olup bitenleri an-

latılması için bir araç yapılması
D) Yapıtta yer alan kahramanların ruh hâlinin an-

latılması
E) Yazarın kendi niteliklerini övmek için edebî türleri 

vasıta olarak kullanması

30. Türkiye’de arkeolojik kazıların iki ayağından biri üni-
versiteler ve akademisyenler, diğer ayağı da müze-
ler ve müze uzmanlarıdır. 2000’li yılların başından 
itibaren değişmeye başlayan müzecilik anlayışıyla 
birlikte, Türkiye müzeleri yeni bir yapılanma içine 
girmeye başlamıştır. Bu süreçte Gaziantep, Şanlı-
urfa ve Hatay gibi zengin arkeolojik değerlere sahip 
önemli kentlerimizde, Batı dünyasının bile takdirle 
karşıladığı yeni müzeler inşa edilmiş ve bunlar teşhi-
re açılmıştır. Söz konusu müzeler modern sistemler-
le donatılmış depoları, konservasyon laboratuvarları 
ve kütüphaneleri ile âdeta akademik bir yapıya ge-
çiş yapmışlardır.
Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı şehirlerimizde yer alan 2000’li yıllardan ön-
ceki müzelerde, kütüphane ve depolar bulunma-
maktaydı.

B) Batı’daki müzelerin teknolojik ve içerik anlamın-
da daha üstün örnekleri ülkemizde çeşitli illerde 
yer almaktadır.

C) Ülkemizde arkeolojik çalışmalar, üniversitelerin, 
öğretim görevlilerinin, müze ve müze görevlile-
rinin temellendirdiği bir alandır.

D) Konservasyon laboratuvarları, kütüphaneler ve 
modern depolar tüm müzelerin akademik bir 
kimlik kazanmasına sebep olmuştur.

E) 2000’li yıllardan sonra müzelerin ziyaretçi sayı-
ları ve gördüğü ilgi onların akademik yükselişleri 
ile paralel ilerlemiştir.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



13

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

TÜ
R

KÇ
E 

15
x4

0 

TÜRKÇE Deneme - 1

31. Günümüz şairi, reklam yazarının; yeteneksiz gaze-
tecinin, yüzeysel radyo ve televizyon yazarının ya-
raladığı, sakatladığı sözcüklerle yazmak zorunda: 
Yani, kirlenmiş sözcüklerle yazmak zorunda. Ola-
sı okurunun, kirlenmiş sözcüklere, afyona alışır gibi 
alışmış olduğunu düşünmek, şairler açısından umut 
kırıcı olmalıdır. Evet, sözcükler kirlenmiştir. Sözcük 
ve içerdiği anlam, ses ve görüntünün eş zamanlı al-
gılanması nedeniyle çizgiselleşmiş, dikey derinlikle-
rini yitirmeye başlamıştır.
Bu parçada özellikle üzerinde durulan “sözcük-
lerin çizgiselleşmesi” ifadesiyle dile getirilen dü-
şünce nedir?

A) Basın ve yayın organlarının sözcükleri yanlış kul-
lanması

B) Yazılı ve görsel medyada benzer sözcüklere yer 
verilmesi

C) Sözcüklerin anlam incelik ve derinliklerinin göz 
ardı edilmesi 

D) Herkesin anlayacağı sözcüklerin özellikle tercih 
edilmesi

E) Sözcüklerin yersiz ve yanlış kullanılması

32. Açlık ve susuzluk gibi doğuştan sahip olunan güdü-
lerin dışında bireyler, öğrenme yoluyla yeni güdüler 
kazanır. Bireyler arası ilişkileri kapsayan bir arada 
bulunma, güç ve başarı gereksinimleri gibi sosyal 
güdüler de insanların davranışları üzerinde öğre-
nilmiş güdüler kabul edilir. Öğrenilmiş güdüler olan 
sosyal güdüler biyolojik gereksinimlerden etkilen-
melerine rağmen toplum değerleri ve yaşananların 
etkisiyle şekillenmiş güdülerdir. Öğrenilmiş bu tarz 
güdülerin giderilmemesi biyolojik sorunlara değil de 
daha çok bireyde sıkıntı yaratacak psikolojik sorun-
ların yaşanmasına neden olmaktadır.
Bu parçada,

I. İnsanların en temel gereksinimleri açlık ve su-
suzluktur.

II. Başarılı olma isteği insanda doğuştan var olan 
bir güdüdür.

III. Başarılı kişiler fiziksel yönden daha güçlü olurlar.
IV. İyi bir üniversitede okuma isteği öğrenilmiş bir 

güdüdür.
verilen yargılardan hangisine/hangilerine ulaşı-
lamaz?

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

33. Her sabah ve her akşam, Karşıyaka vapuruna biner-
ken başım kendiliğinden sağa çevriliyor ve karşımda 
“onu” ürpererek görüyorum. Bedeninde yalnızlığın 
ve hüznün soğukluğu, hatıralar arasında derin bir 
uçurum... Bir denize, bir kendine bakıyor. Ege’nin 
sularına alışamamış besbelli. Hiç yaşamamış gibi, 
geçmişsiz ve geleceksiz bir demir yığını gibi öyle-
ce duruyor. Ve insanlar umursamadan gelip geçi-
yor kıyısından.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.
B) Benzetmeye yer verilmiştir.
C) Eksiltili cümle kullanılmıştır.
D) Farklı duygulara yer verilmiştir.
E) Sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



14

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

TÜ
R

KÇ
E 

15
x4

0

TÜRKÇE Deneme - 1

34. Yazarının yoğun bir anlatı serüveninden yararlanarak 
yazdığı öykü, edebiyatın bütün yönlerini özünde barın-
dırdığı gibi diğer yazınsal türlerden de ayrılır. Öykücü 
doğayı anlatırken ondan bambaşka bir doğa çıkarır. 
Bu sanatçı kendi eserini; yazarsa okuyanını, ressamsa 
seyredenini, besteci ise dinleyeni alıştıklarından uzak-
laştırdığı, ona yeni anlatımsal tatlar, görüntüler, sesler 
sunduğu ölçüde değer kazanmış saymaktadır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin parçada söz 
edilen öykülerde geçmesi beklenemez?

A) Baharın gelmesiyle güneş sıcak yüzünü göster-
meye başlamıştı.

B) Gecenin karanlığı ağır bir yüktü sırtında adamın.
C) Bu yörenin umutsuz insanları aynı alışkanlıkla 

sürdüler tarlalarını.
D) Genç adam, kalbini dolduran sevgi kıvılcımlarıy-

la ateşler içinde kaldı.
E) Tepeden tırnağa beyaza bürünen erik ağacı et-

rafa gülücükler saçıyordu.

35. ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Çankaya sırtlarında sessiz, sedasız bir bağ evini be-
ğendi Mustafa Kemal. Yolları çamur, tozlu ve her 
türlü konfordan yoksun olan bu bağ evi Ankara’ya 
egemen bir tepedeydi. Halk kokuyordu, toprak koku-
yordu, iğde ve söğüt kokuyordu. Anadolu kokuyor-
du bu bağ evi. O buraya bir kartal gibi kondu. Artık 
Türk yurdunun bilinciydi bu mekân. Buradan esen 
umut rüzgârlarının ulus yaşamını nasıl canlandırdı-
ğını görebilirsiniz.

35. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi 
söylenemez?

A) İnsan dışı varlıklara konuşma özelliği kazandı-
rılmıştır.

B) Birden fazla duyu organına seslenilmiştir.
C) Benzetmelere yer verilmiştir.
D) Öyküleyici bir anlatım ağır basmaktadır.
E) Ses ve sözcük yinelemeleri yoluyla anlatıma güç 

kazandırılmıştır.

36. Bu parçada altı çizili sözle sözü edilen yer için 
asıl vurgulanmak istenen aşağıdakiler hangisi-
dir?

A) Ülkenin geleceğine dair düşünce ve eylemlerin 
merkezi olduğu

B) Ülke için önem taşıyan bütün belgelerin bura-
da toplandığı

C) Meclis toplantılarının burada yapıldığı
D) Türklerin hafızasını oluşturan bilgilerin burada 

saklandığı 
E) Kurtuluş Savaşı’nın buradan yönetildiği
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37. Çevresinde yıllanmış çınarların dizildiği bu geniş 
   I
düzlüğün halkın piknik yapması için ayrılan oldukça 
          II
bakımlı kısmında yer alan seyir teraslarından uzak 
    III
kasabaların kıvrımlı toprak yollarını görebilirsiniz
         IV  V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
ünlü düşmesi yoktur?

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

38. • Dostoyevski’nin dört büyük romanından biri 
olan Suç ve Ceza insanın eylemlerinde özgür 
olamayacağı gibi varoluşsal düşünceler öne 
sürmüştür.

• Eleştirmenler, Suç ve Ceza’nın dünya edebiya-
tında dış gerçeklikten iç dünyanın derinliklerine 
inen ve bunu betimleyen ilk eserlerden biri olma 
özelliği konusunda hemfikirdirler.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğ-
ru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Suç ve Ceza, kişinin eylemlerinde özgür olama-
yacağı gibi varoluşsal bir düşünceden hareket-
le onun dış gerçeklikten iç derinliklerine inen ve 
bunu betimleyen dünyanın ilk eserlerinden biri 
olarak eleştirmenlerce kabul edilmesinin yanı 
sıra Dostoyevski’nin de dört büyük romanından 
biri olma özelliğini taşır.

B) Rus edebiyatı eleştirmenlerine göre kişinin ey-
lemlerinde özgür olamayacağını savunan Dos-
toyevski, Suç ve Ceza romanındaki varoluşsal 
düşüncelerle dış gerçeklikten kahramanın iç 
derinliklerine inen ilk yazar olmayı başarmış ve 
dünya edebiyatına dört büyük roman armağan 
etmiştir.

C) Suç ve Ceza romanında Dostoyevski, kişinin iç 
derinliklerine varoluşsal düşüncelerle inip dış 
dünya gerçekliğinden kopmasını sağlamış ve 
dünya edebiyatında bu konudaki dört büyük ro-
mandan birini yazarak eleştirmenlerin takdirini 
kazanmıştır.

D) Dostoyevski yazdığı dört romandan biri olan Suç 
ve Ceza’da varoluşsal düşünce tekniği ile oku-
yucunun dış dünyadan koparak kahramanın iç 
derinliklerine inmesini sağlayan dünya edebiya-
tındaki ilk yazarlardan biridir.

E) Eleştirmenler Dostoyevski’nin yazdığı dört ro-
mandan biri olan Suç ve Ceza’nın dünya ede-
biyatında varoluşsal düşünceler öne sürerek 
kişinin dış dünyadan kopup  iç dünyasını betim-
lemesini sağlayan ilk eseri yazdığı konusunda 
hemfikirdirler.ÖRNEKTİR
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39. ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bugün Türkiye’de kültür sanat bir kenara itilmiş (I) 
durumda. Bunda gündelik basının da bir payı var. 
Eskiden gazetelerde, dergilerde mutlak surette ti-
yatro, film eleştirileri, çok ciddi edebiyat sayfaları 
olurdu. Bunlardan vazgeçildi. Bunun bizi kötü bir 
yola sürüklediğini (II) düşünüyorum. Bugün birçok 
küçük tiyatro grubu çok önemli oyunlar (III) oynu-
yor ama bunların hiçbir yansıması olmuyor. Tele-
vizyon da kültüre, sanata son derece ilgisiz (IV) 
artık. Bunların maalesef edebiyata da yansıması 
oluyor. Kendi kendimize, kendi aramızda yapılan 
bir iş hâline dönüşmeye başladı. Bunun geçici bir 
dönem olduğunu umuyorum (V).

39. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşıla-
maz?

A) Bugünün Türkiye’sinde kültür sanat konularının 
geride kalmasının birkaç nedeni vardır.

B) Yazılı ve sözlü medyanın sanata verdiği önem 
zamanla azalmış, bu da kültür sanat ortamını 
olumsuz etkilemiştir.

C) Gazete ve dergilerde yayımlanan sanat eleşti-
rileri sayfaları pek çok genç sanatçı için hiçbir 
zaman yol gösterici olmamıştır.

D) Edebiyatçılar medyanın bu ilgisizliğinden pek 
çok açıdan etkilenmektedir.

E) Günümüzde birçok küçük tiyatro grubu önemli 
işler yapmakta ama bunun halka ulaşmasında 
medya üzerine düşeni yapmamaktadır.

40. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangileri 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) I ve V
D) II ve IV E) II ve V
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1. Teknolojik ve sosyal gelişmeler ressama, paletin-
deki renk yelpazesini genişletme zorunluluğunu ya-
şatmıştı. Bu değişimin getirdiği yaşam tarzı, dünyayı 
tuvalde yeniden kurmak arzusunda olan ressamla-
ra, eski imaj ve tekniklerden faydalanma imkânını 
kapatmıştı. Geçmişin sularında kürek çekmeyi yeğ-
leyen ressamların paletlerinde ise böyle bir yeniden 
kurma sorunu zaten yoktu.
Bu parçada geçen “paletindeki renk yelpazesini 
genişletme” sözüyle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Soyut resim ile çok anlamlılığı öne çıkarmak
B) Kullandığı tekniklerle çağını peşinden sürükle-

mek
C) Yeni teknik ve ifade imkânları yaratarak anlatı-

mını zenginleştirmek
D) Çağrışımsal zenginliği artırmak için geçmişin im-

kânlarından faydalanmak
E) Özgün düşünce dünyasını resim sanatına  ta-

şımak

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum, 
“sakalı ele vermek” deyimiyle uyuşmaktadır?

A) Küçük kız , babasının elindeki oyuncağı görünce 
el çırparak ona koştu.

B) Yerinde duramıyor, ne zaman gelecekler diye 
uzun uzun düşünüyordu.

C) Okullar kapanınca ailesiyle tatile  çıkacağı günü 
iple çekiyordu.

D) Uzun süredir kendisinin vermesi gereken tüm 
kararları amirinin iradesine bırakmıştı.

E) O sabah  karşısında onu görünce kalbi yerinden 
çıkacak gibi atmaya başladı.

3. Bazı şiirlerde klişe bir söz (basmakalıp bir ifade) 
       I
vardır. Kalemi eline alıp yaratma sancıları çeken (bir 
            II
şey üretmeye çabalayan) bir şair... Bu sahnede ak-
tör, aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak (dizelere  
           III
dökmek) eline  heyecanla beyaz bir kâğıt alır. Kağıt 
ve kalemin hışırtılı buluşması eşliğinde birkaç dize  
yazar. Bu arada, yardım beklercesine (ne yapacağını 
     IV
sezercesine) çayından birkaç yudum alır. Yazdıkları-
nın içine sinmediği (yazdıklarından hoşnut olmadığı) 
  V
yüzündeki ifadeden anlaşılır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi-
nin anlamı, ayraç içindeki sözün anlamıyla ör-
tüşmemektedir?

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

4. Son yıllarda genç ve yetişkin okur sayısındaki artı-
şın temel sebebi olarak yeni yeni filizlenen fantastik 
            I
edebiyat gösteriliyor. Son elli yılda büyük bir canlılık 
               II
kazanan roman türü, alışılagelmiş tanımların dışın-
da geziniyor artık. Olağanüstü olaylarla taçlanan  
  III           IV
romanın 18. yüzyıldan günümüze geldiği nokta 
inanılmaz.
  V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi me-
caz anlamda kullanılmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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5. (I) Yelken sporu ülkemizde sanıldığından çok daha 
köklü ve sevilen bir spor. (II) Bu sporu yapmak için 
sanılanın aksine, bir tekne sahibi olmanızda gerek-
miyor. (III) Üstelik birçok şehrimizde yelkencilikle il-
gili pek çok okul, dernek, vakıf ve kulüp bulunuyor. 
(IV) Bu kuruluşlardan herhangi biriyle bağlantıya ge-
çerek yelkenciliğe nasıl adım atabileceğinizi öğrene-
bilir, bu spor hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 
(V) Dilerseniz ilgili internet sitelerinden de bu bilgi-
lere ulaşabilirsiniz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?

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

6. (I) Bibliomani; hastalık derecesinde kitap düşkünlü-
ğü, aşırı şekilde kitap toplama ve biriktirme arzusu-
dur. (II) Teşhisi için henüz tıbbi bir test kullanılmasa 
da rastlanma oranı gittikçe artan hastalıklardandır. 
(III) Genellikle hayatın ilk gençlik döneminde orta-
ya çıkan bu hastalık, günümüzde ilkokul çağında-
ki çocuklarda da  görülebilmekte ayrıca erkeklerde 
kadınlara oranla iki kat fazla ortaya çıkmaktadır. 
(IV) Bibliomani; kaygı bozukluğu, asabiyet ve dik-
kat dağınıklığı gibi sorunlara yol açmaktadır. (V) 
Uzun yıllar hastalığın başlıca nedeninin alım gü-
cünün düşüklüğü, modern yaşamın reklam ve en-
formasyondaki aşırılıkları olduğu düşünülmüşse de 
son araştırmalar, hastalığın ortaya çıkmasında fiz-
yolojik ve psikolojik pek çok etkenin olabileceğini 
göstermektedir.
Bu parçada “bibliomani” ile ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede bir tanım yapılmıştır.
B) II. cümlede bir nedenden söz edilmiştir.
C) III. cümlede saptamaya yer verilmiştir.
D) IV. cümlede yarattığı etkiler sıralanmıştır.
E) V. cümlede güncel bilgilere değinilmiştir.

7. (I) Eğer mutluluğu tanımıyorsan o da sana merha-
ba demez, hayatın yollarında bin kez karşılaşsan 
bile ne sen onu tanırsın ne de o sana selam verir. 
(II) Kim bilir, belki evin bahçesinde büyüyen çam 
ağacıdır mutluluk, belki de sokağın köşesinde bo-
yatan akasyadır. (III) Bahçede çam yoksa, sokak-
ta akasya salınmıyorsa, o zaman da pencereden 
görünen avuç içi kadar denizdir. (IV) Pencereden 
deniz görünmüyorsa, sokağa bak. (V) Sokakta oy-
nayan bir çocuk yok mu? O zaman belki de kedidir 
soğuk kış gününde camdan bakan.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde öneri vardır?

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

8. (I) Meşhur gezginimizin kitabını, “Acaba Cumhuriyet 
Dönemi Türk edebiyatında gezi yazısı ne durumda, 
gençler bu yapıta ilgi duyar mı, gezginimiz nelere 
ilgi duyuyor?” diyerek merakla okudum. (II) Önce-
likle söylemek gerekirse bu kitaptaki yazılar, teknik 
bakımdan neredeyse hatasız. (III) Bu hatasızlığın 
içinde okuyanı etkileyen yeni ve farklı bir ifadeye 
rastlamak güç. (IV) Teknik ve biçim bakımından ku-
sursuz olan bu yazılar, geleneğe bağlı bir gezi yazı-
sı anlayışını hissettiriyor. (V) Hâlbuki gezi yazısında  
bir seyyahın  maceralı soluğuna, canlı bir coğrafya-
nın varlığına ihtiyaç var.
Bir gezginin eserinin değerlendirildiği bu parça-
daki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede genç kuşaklarca beğeniyle takip edil-
diği vurgulanmıştır.

B) II. cümlede yapı yönünden olgun bir düzeye eriş-
tiği dile getirilmiştir.

C) III. cümlede anlatım bakımından özgünlükten 
uzak olduğu söylenmiştir.

D) IV. cümlede kimi yönleriyle eskiyi tekrar eden 
özelliklere sahip olduğu sezdirilmiştir.

E) V. cümlede eserde serüven ve coğrafya ile ilgili 
betimlemelerin olması gerektiği vurgulanmıştır.
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9. (I) İnsanın hayat karşısında takındığı tavırların pek 
çoğu akılla kavranamayacak, kavransa bile açık-
lanamayacak kadar karmaşıktır. (II) Korku, nefret, 
sevgi ve kıskanma gibi duygularla biçimlenen ha-
yat algısını sebebi ve sonucuyla açıklayamıyoruz. 
(III) Bu durum ile ilgili olarak birçok dilde  eser ka-
leme alındı. (IV) Ne var ki okuduklarımızın ve din-
lediklerimizin çoğu, kişisel bir bakışı ifade etmenin 
ötesine gidemedi. (V) İnsanlık, hayatı anlama ve al-
gılama konusunda tanımlayıcı ve sınıflayıcı bir tutum 
sergilemeden söylenenlerin hiçbirini geçerli saya-
mayız.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede öznel bir değerlendirmeye yer veril-
miştir.

B) II. cümlede, I. cümledeki düşünce örneklendi-
rilmiştir.

C) III. cümlede çıkarımda bulunulmuştur.
D) IV. cümlede bir genelleyici bir yargı ifade edil-

miştir.
E) V. cümlede bir durum koşula bağlanmıştır.

10. (I) Aylık yayımlanan bir edebiyat dergisinde Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın şiirlerine rastladım. (II) Tanpı-
nar’ın şiirlerini okurken Haşim’i ve Hamid’i düşün-
düm. (III) Bunlardan birincisi gündüzü kötüler, ötekisi 
ölüm karşısında çığlıklarını dindirmezdi. (IV) Hamid 
şiirin yanında tiyatro alanında da eserler vermişti. 
(V) Günümüz kuşağı ise tam tersine gündüzü sevi-
yor ve ölümden alayla bahsediyor. (VI) Güneş,  ka-
ranlık yerine ilham kaynağı oluyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
anlatımın akışını bozmaktadır?

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

11. Tarımın öncülü ve sonucu olan “evcilleştirme” karşı-
lıklı bir bağımlılık ilişkisidir. Evcilleştirilmiş bitki kendi 
kendine yetişemez; tohumunun, fidesinin insan eliy-
le yeniden ekilmesi, dikilmesi, korunması, bakılması 
gerekir. Tarım zorlu bir uğraştır ve insanı toprağa, 
ektiği ürüne bağımlı hâle getirir, kısaca “evcilleştirir”. 
Ehlileştirilmiş hayvan da kendini doğadaki gibi koru-
mayı, beslenmeyi, soyunu sürdürmeyi başaramaz, 
insanın desteğine gereksinim duyar. Belki üretime 
geçiş sürecinin bu kadar uzun olması bu yüzdendir. 
Tarımda ya da hayvancılıkta başarılı olamayanlar 
başka yerlerde yeni deneyimlere girişmişler ya da 
yeniden göçebe bir yaşama dönmüşlerdir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Tarımsal zorlukları aşmak isteyen insan, hay-
vanları ehlileştirerek bu soruna çözüm yolu bul-
muştur.

B) İnsan etkinlikleri, doğanın dengesinde olumsuz 
değişimlere yol açmıştır.

C) Evcil bitkiler doğal ortamlarında kendi kendileri-
ne hayatta kalamaz hâle dönüşmüştür.

D) Tarım yapmak, insanı toprağa ve ekinlere ba-
ğımlı hâle getirir.

E) Tarım insan için yegâne çözüm olmamış, kendisi 
için başka alternatifler de yaratmıştır.

12. (I) O, günümüz edebiyatı söz konusu olduğunda 
kendisinden ve eserlerinden sıkça söz etmemiz 
gereken önemli bir yazar. (II) Altmış yılı aşkın bir 
süredir yayımlayageldiği farklı türlerdeki eserleriy-
le gündemdeki yerini koruyor. (III) Yalın dili, nükteli 
sözlerle süslediği anlatımıyla her kesimden insana 
kolayca ulaşabiliyor. (IV) Edebî kişiliği de edebiyat 
araştırmacılarının onu çeşitli bakış açılarından ele 
alıp incelemesi için elverişli bir yapıya sahip. (V) 
Okuyucularının son romanı hakkında dile getirdik-
leri eleştirilere kulak tıkaması bu yüzden olsa gerek.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
anlatımın akışını bozmaktadır?

A) I B) ll C) III D) IV E) V
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13. (I) Seyyar Sahne, Oğuz Atay’ın aynı adlı romanın-
dan uyarladığı Tehlikeli Oyunlar oyununu iki yıldır 
izleyiciyle buluşturuyor. (II) Bu oyun, ülkemizde iyi 
oyun izlemeye aç tiyatroseverler için âdeta bir zi-
yafet sofrası niteliğini taşıyor. (III) Usta bir yazarın 
kaleminden çıkmış bir metin, yine usta bir ekibin 
elinde sahnelendiğinde izleyicisine estetik hazzın 
doruklarında bir deneyim yaşatıyor. (IV) Tehlikeli 
Oyunlar, niteliksiz, tutarsız, derinliği olmayan, “-miş 
gibi” yapan çağdaş eserler kirliliğinde “gerçek bir 
başyapıt” övgüsünü hak ediyor. (V) Oğuz Atay’ın 
okuyucuyu metnin âdeta içine çeken bu başyapıtı 
günümüz edebiyatının nadide eserlerinden. (VI) Di-
leğimiz yeni nesil yazarlarımızın bu niteliği kılavuz 
kabul etmeleridir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisi 
ile başlar? 

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

14. Eğitim sürecinde, öğrencilerin “gelişecek potansi-
yeller” olduğunun farkında olan öğretmen, öğrenci-
leri sürekli soru sormaya ve katılımcı olmaya teşvik 
eder. (I) Çekingenlik nedeniyle dile getirilememiş so-
ruları çocukların gözlerinden anlar. (II) Onları soru 
sormaları konusunda yüreklendirir. (III) Soru so-
ran, öğrendikleri üstünde düşünen ve sorgulayan 
öğrenci kendini değerli ve güçlü görmeyi öğrenir. 
(IV) Kendini güçlü gören öğrenci, yeni girişimlere 
yönelmekten, hata yapmaktan çekinmez. (V) Yap-
tığı hataları başarıya giden yolda doğal adımlar ola-
rak görür.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 

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

15. I. Lagâri Hasan Çelebi, IV. Murad döneminde ba-
rut macunundan hazırlanmış fişekler vasıtasıyla 
uçtuğu rivayet edilen Osmanlı sanatkârı. 

II. Tarihçilerin büyük bir çoğunluğu Lagâri Hasan 
Çelebi’ye kadar hiçbir bilim adamının dikey uçuş 
denemesi yapmadığı konusunda hemfikirdirler.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğ-
ru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) IV. Murat döneminin sanatkarlarından Lagâri 
Hasan Çelebi’nin barut macunundan hazırladı-
ğı fişekler aracılığı ile dikey uçuş yaptığı rivayet 
edilmekle birlikte  bu konuda ilk olduğu çoğu ta-
rihçi tarafından kabul edilir.

B) Lagâri Hasan Çelebi, IV. Murat döneminde barut 
macunu ile yaptığı fişekler aracılığı ile gerçekleş-
tirdiği tarihteki ilk dikey uçuşla tarihçilerin dikka-
tini çekmiş bir sanatçıdır.

C) Tarihçiler, barut macunundan yaptığı fişek-
ler aracılığıyla IV. Murat dönemindeki  ilk dikey 
uçuş denemesinin Lagâri Hasan Çelebi tarafın-
dan gerçekleştirildiği konusunda fikir birliğine 
varmışlardır.

D) Tarihte barut macunundan hazırlanmış fişekler 
aracılığıyla ilk dikey uçuş denemesinin IV. Murat 
dönemi bilim adamlarından Lagâri Hasan Çelebi 
tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmektedir

E) Tarihçiler, IV. Murat dönemi sanatkarlarından 
Lagâri Hasan Çelebi’nin barut macunundan yap-
tığı fişekler aracılığıyla uçan ilk insan olduğunu 
rivayet etmektedirler.

16. Uyuşamayız, yollarımız ayrı,
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
Senin yiyeceğin kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik.
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi-
si yoktur?

A) Ünlü daralması B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz değişimi D) Kaynaştırma 
E) Ünsüz düşmesi
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17. Fizikçilerin elinde evrenin yemek kitabı olarak 
    I
düşünebileceğimiz, parçacık fiziğinin “Standart  
      II
Modeli” var. Bu modeldeki tarifleri kullanarak, kuv- 
           III
vetlerin davranışını ve parçacıkların birbirleriyle 
      IV
etkileşimini açıklamak olanaklı.
           V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi-
si birden fazla yapım eki almıştır?

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

18. (I) Yokluğu yerküreyi en çok etkileyecek olan geze-
gen Jüpiter’dir. (II) Güneş sistemindeki tüm geze-
genlerin toplamından üç kat fazla kütleye sahip olan 
Jüpiter, sistemin kütle çekim etkileşimini yönetir. 
(III) Jüpiter’in yokluğu diğer gezegenler için çok bü-
yük bir etki yaratmaz. (IV) Güneş sistemindeki tüm 
diğer gezegenler Güneş’in çekim kuvvetine sahiptir.
(V) Jüpiter’in yokluğu bize doğru binlerce asteroidin 
gelmesi demektir. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinin öge sıralanışı “özne-belirtili nesne-yüklem” 
şeklindedir?

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

19. Nasıl da sessizce yaklaşır, saklanırdım arkasına
   I
Belki, belli mi olur, pencereye çıkarsın yüzün yanar 
   II
Kokun şöyle bir dolanır mahalleyi, herkes anlar ki
    III
….
Okula gitmemişim bu sabah, kravatımı gevşetmiş
        IV
yeni terleyen bıyıklarımı burma telaşındayım…
  V
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi 
“tür” yönüyle ötekilerden farklıdır?

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

20. Sokağın ortasında kalıverdim tek başıma. Uzakla-
şan arabanın ardından baktım uzun uzun. Dönüp 
bakmasını, gözlerinde ara sıra yakaladığım ama bu 
gece iyice yoğunlaşan hüznü bir kez daha görmek 
istiyordum. Bu gece hüzün, bendim. 
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Tüm fiilimsi türlerine örnek kullanım vardır.
B) İsim ve fiil cümleleri vardır.
C) Tezlik fiili kullanılmıştır.
D) Zincirleme isim tamlaması vardır.
E) İkileme zarf görevindedir.
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21. (I) En geniş koltuğunuza kurulun. (II) En rahat pozis-
yonunuzu alın ve sabit bir şekilde oturun. (III) En faz-
la beş ya da on dakika içinde pozisyon değiştirmeye 
ihtiyaç duyacaksınız. (IV) Bedenimiz sabit kalmayı 
sevmez çünkü. (V) “Ben şimdi buna yayılıp nasıl ki-
tap okurum.” diyerek satın aldığımız o rahat ve yay-
van kaneplerde, genelde sadece uyuyakalırız.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede derecelendirme zarfı kullanılmıştır.
B) II. cümlede bağlaç cümleleri bağlamıştır.
C) III. cümle basit, olumlu bir eylem cümlesidir.
D) IV. cümlede nesne, ad eylem grubudur.
E) V. cümlede birden fazla zamir kullanılmıştır.

22. Üç gündür sabah erkenden minibüsle Kadıköy’e ini-
yor, oradan vapurla Karaköy’e geçiyoruz. Küçücük 
jetonları, işe yarayacaklarına inanmadan turnikele-
re atıp Tünel’den Beyoğlu’na çıkıyoruz. Cadde bo-
yunca Taksim’e doğru yürüyor ve banklardan birine 
oturuyoruz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ad eylem
B) Bağlaç
C) Edat
D) Sayı sıfatı
E) Belgisiz zamir

23. Kızılkaya’nın altından dere akardı. Dere ile Kızılka-
ya’nın en yüksek yerinin arası 200-300 metre kadar 
      I
olmalıydı. Uçurum ki ne uçurum... Dereden yukarıya 
       II
kimse çıkamazdı. Çıkmayı deneyeni ne görmüş ne 
de işitmiştik. Evlerimiz Kızılkaya’nın tam karşısın-
daydı. “Ah!” derdik; “Bir urgan atsak bir asma köprü 
     III   IV
yapsak da Kızılkaya’ya; ot yolmaya, burma yapmaya 
             V
gitmek için uzun yollardan geçmek zorunda kalma-
sak.”
Bu parçada numaralanmış noktalama işaretle-
rinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

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

24. ve 25. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

(I) Klasik polisiyenin, başlangıcı olarak 19. yüzyılın 
ortaları gösterilir. (II) Oysa, suçu ve cinayeti anlatan 
metinlerin tarihi çok daha gerilere, tarihin başladığı 
günlere uzanır. (III) Çünkü suç, insanoğlunun bir var 
oluş biçimi gibidir. (IV) Gerçekten de cinayeti ya da 
sonuçlarını anlatan ilk metinler, günümüzden binler-
ce yıl önce yazılmıştır. (V) Bu metinlerin içinde Eski 
Ahit’te Kabil ile Habil bölümünde anlatılan cinayet 
öyküsü en çarpıcı olanıdır. 

24. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir yazım yanlışı yapılmıştır?

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

25. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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26. Kar, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 2002 yı-
lında yayımladığı romanıdır. Kar romanı yakın dö-
nemde Kars şehrinde cereyan eden birtakım siyasal 
olaylar etrafında kurgulanmıştır. Kars‘a gelen Ka adlı 
şairin yolculuğuyla eser başlar. Ka‘nın merak uyan-
dırıcı problemlerle karşılaşmasına ise romanın iler-
leyen sayfalarında yer verilmiştir. Okurun bu ilgi 
çekici bölümlere ulaşması için birçok sıkıcı sayfa-
yı okuması romancı açısından başarılı bir düşün-
ce değildir. Ka, karlı günler ve geceler boyu yaptığı 
araştırmalarda kendisini Kars gerçeği ile yüz yüze 
bulur. Görkemli bir tarihe sahip olan şehir, çocukluk 
dönemlerinde gördüğünden çok farklıdır. Caddeler 
ıssız, evler bakımsız, gençler işsiz ve mutsuzdur. 
Yoksulluk ve huzursuzluk had safhadadır. Gençlik 
yıllarının canlı ve zengin hayatı kaybolmuş, Kars ha-
yalet bir şehre dönmüştür
Bu parçadaki altı çizili ifadeyle

I. Eserin ödüle layık görülmesi
II. Birden fazla teknikten yararlanılmış olması
III. Kahramanın ilgi çekici olaylar yaşaması
durumlarından hangilerine gönderme yapılma-
mıştır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

27. I. Gerçek sanat eserinin en önemli yanı, yazıldığı 
dönemi aşarak her çağda kendini okutabilmesi-
dir.

II. Bir eserde okunmayı sağlayan ve onu sürükleyi-
ci hâle getiren şey o eserin konusu değil, konuyu 
işleyiş biçimidir.

III. Bir sanat eserinin, çok baskı yapması veya fazla 
satması gibi ölçütler o eserin sanat değerini tam 
anlamıyla yansıtmaz

IV. Kalıcılık, bir sanat eserini başarılı kılan en önem-
li ölçüttür.

Bu cümlelerin hangilerinde birbirine yakın dü-
şünceler dile getirilmektedir?

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

28. A: İstediğin her şeyi yapabilir misin?
B: Ne istediğimi biliyorsam ve onu gerçekten istiyor-
sam evet yapabilirim.
A: Evet, ama ----
Bu konuşmada boş bırakılan yer aşağıdakilerin 
hangisi ile tamamlanırsa  ötekilerden farklı bir 
mesaj vermiş olur?

A) Kendinden emin olduğun zamanlarda da yanılı-
yor olamaz mısın?

B) Gerçekten istesen bile birinin zarar görmesini 
her zaman engelleyebilir misin?

C) Tam olarak emin olmadığımız ve zararlı olabile-
cek bir şeyi yapmak hata değil midir?

D) İsteklerini gerçekleştirmek için yeterli donanıma 
sahip misin gerçekten?

E) Ya birisine zarar vermeyi gerçekten istersek 
bunu da mı yapabiliriz?

29. Birkaç yıldır çiçekçilerde değişik süs ve salon bit-
kileri görülmeye başlandı. (I) Bunların büyük kısmı, 
son yıllarda önce ithal edilmiş ve ardından da Tür-
kiye’de üretilmiş bitkiler.(II) Türkiye’deki üretimden 
sonra, hediye çiçeği olarak yaygın bir şekilde kul-
lanılmaya ve salonlarımızı süslemeye başlayan bu 
güzel ve dayanıklı bitkiler acaba eskiden evlerimizi 
süsleyen ıtır, sardunya, begonya gibi insan vücudu-
na zararsız mı? (III) Literatürde daha önce kullanıldı-
ğı ülkelerde sebep oldukları zehirlenmelere ait pek 
çok vaka kayıtlı. (IV) Yoksa bazı durumlarda zararlı 
olabiliyorlar mı? (V) Bu sorunun cevabı belli ve bu 
bitkilerin büyük bir kısmının zararlı olduğu hatta ze-
hirlenmelere yol açabildiği bilinmekte.
Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi 
için numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerin hangisinin yapılması gerekir?

A) II. cümle, III. cümle ile yer değiştirmeli
B) III. cümle, V. cümleden sonra gelmeli
C) IV. cümle, V. cümleden sonra gelmeli
D) III. cümle, V. cümle ile yer değiştirmeli
E) III. cümle, IV. cümleden sonra gelmeli
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30. Yeni bir akıllı vana sayesinde kalorifer peteklerinin 
sıcaklığını cep telefonunuzdan kontrol edebiliyorsu-
nuz. İsterseniz sıcaklık zamanlaması yaparak ka-
loriferinizin istediğiniz saatte istediğiniz sıcaklıkta 
olmasını sağlayabiliyorsunuz. Üstelik akıllı vana, 
odanın penceresinin açıldığını tespit edip odayı ısıt-
mayı durdurabiliyor. Böylece odayı havalandırmak 
istediğinizde boşuna ısı kaybetmemiş oluyorsunuz. 
Akıllı vana, içeride insanların olduğunu anlayıp sı-
caklığı yükseltebiliyor. Kimse yokken de sıcaklığı 
düşürüyor. Bu özelliklerle diğer vanalardan ayrılıyor.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Nesnel anlatımlı yargılara yer verilmiştir.
B) Tanım yapılmıştır.
C) Açıklama yazısına örnektir.
D) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
E) Sözcükler, daha çok, temel anlamlarıyla kulla-

nılmıştır.

31. ve 32. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Eski dönemlerde, sultanların isimlerinin baki kalabil-
mesinin şiirle mümkün olduğuna inanıldığından, şa-
irlere büyük önem verilmiştir. Nam ve şöhretin onlar 
sayesinde ebedîleşeceği inancı vardır. Tarihçi Ra-
vendi’ye göre, şairler doğru bir hükümdar ve büyük 
mükafatlar bulmadıkça övmeye girmezler; sultanlar 
ise şairler kendileri için kasideler yazıp da başkaları 
ezberlediğinde büyük servet öderler. Bundan dolayı 
Selçuklu sultanları da şiire önem vermişler, şairle-
ri himaye edip desteklemişlerdir. Özellikle Fahred-
din Behramşah’ın, Genceli Nizami’nin kendisi için 
yazdığı kasideden sonra söylediği “Eğer şiir başarılı 
olursa hazineler ve defineler bağışlarım. Çünkü bu 
manzum kitapla benim adım bu fani dünyada ölüm-
süz olarak kalacak. Bu fani dünyada unutulmadan 
kalmak ve ismimin ebedî olarak anılması çok büyük 
bir itibar ve ulaşılması zor bir başarıdır.” sözü tarih-
çiler tarafından aktarılmıştır.

31. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A) Eski dönemlerde şairlere yüklenen anlam nede-
niyle şiirlere verilen önem fazladır.

B) Şairler, toplumun önde gelen, gözetilen ve güç-
lü kişilerindendir.

C) Nam ve şöhret sahibi olmak, yalnızca şairler sa-
yesinde mümkündür.

D) Şairler yöneticiler tarafından gözetilip kollanmış-
lardır.

E) Şiir, şairlerce, para kazanmak için bir araç ola-
rak kullanılmıştır.

32. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisine yer verilmemiştir?

A) Koşul cümlesine yer verilmiştir.
B) Neden-sonuç içeren birden fazla yargıya yer ve-

rilmiştir.
C) Tanık göstermeye başvurulmuştur.
D) Açıklama türüne örnektir.
E) Benzetmelere yer verilmiştir.

33. Sadece, benden aşağı olanlar beni kıskanabilir ya 
da nefret edebilir benden. Oysa hiçbir zaman kıs-
kanılan da nefret edilen de olmadım, demek ki kim-
seden üstün değilim. Sadece benden üstün olanlar 
beni övebilir ya da küçümseyebilir. Oysa hiçbir za-
man övülen de küçümsenen de olmadım. Demek 
ki ----
Bu parçanın anlam akışına göre boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) kimseden aşağı da değilim.
B) insanların ne düşündüğü çok da önemli değil-

miş.
C) hayatım boyunca doğru işler yaptım.
D) başkaları benim iyi yanımı da gördü.
E) ilk önce kendimi sevmem gerekiyormuş.
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34. Çocukların oyunlarda ortaya koydukları davranış-
lar gelişim sürecinde farklılaşmaya başlar. Tek ba-
şına oyun oynamayı tercih eden çocuklar zamanla 
aynı anda fakat farklı oyuncaklarla oynamaya baş-
layarak “paralel oyun” türünü geliştirmeye başlarlar. 
Bu aşamadan sonra çocuklar paralel oyunu bıraka-
rak herkesin bir role sahip olduğu iş birliğine daya-
lı oyun sürecini geliştirirler. Çocukluk dönemindeki 
oyun davranışlarının ve oyun tercihlerinin çocukların 
gelişimine büyük ölçüde etki ettiği gözlemlenmiştir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Tek başlarına oyun oynayan çocuklar büyüdük-
lerinde arkadaş edinmede zorluk çekerler.

B) Çocukların oyun tercihleri çocuklukta ve gelişim 
sürecinde farklılıklar gösterir.

C) Oyun tercihi çocuktan çocuğa farklılık gösterir.
D) Yalnız oynamayı tercih eden kimi çocuklar za-

manla başka çocuklarla oynamaya istekli ola-
bilirler.

E) Çocukların oynadıkları oyunlar büyüdüklerinde 
kişiliklerinde etkili olur. 

35. Özlemek hepimiz için tanıdık bir duygudur. (I) Dün-
ya zamanıyla ne kadar süreyi kapsıyor olursa ol-
sun, özleyerek geçen her an asırlara dönüşür. (II) 
Özlemenin, iç sızısıyla beslenen bir bekleme biçi-
mi olmasındandır bunun altında yatan. (III) Yalnızca 
sabırla tahammül edilebilir olmaktan oldukça uzak, 
temel meselesi sevilen bir seyin yokluğundan do-
ğan boşluğun doldurulamazlığı olan bir beklemek. 
(IV)Gelmesi için bekleriz. (V) Bununla birlikte “bek-
lemek”, duygu repertuvarımız içinde en çok çeşide 
sahip olandır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
kendisinden önceki cümlenin nedenidir?

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

36. Gazeteci:
(I) — ----
Yapımcı:
— Programın yayınlandığı kanal bir eğlence, popü-
ler kitle kanalıydı. İşte ben de kitleleri vuracak, ekran 
başına çıkmasını sağlayacak ve bol reklam getire-
cek bir biçim hazırladım. Sarı montumdan gözlüğe 
hepsini hesapladım. “Teksoy Görevde” matematiği 
çok sağlam, süresi, akışı çok iyi hesaplanmış bir 
programdı. Doğru bilgiyi sağlam süslüyordum. İşte 
bunlar seyircinin gönlünde yer buldu elbette.
Gazeteci:
(II)— ----
Yapımcı:
— Benim birine yalan borcum mu var? Niye durduk 
yere yalanlarla dolu bir program yapıp kendimi, kari-
yerimi riske atayım? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki siz 
ekrandan sallasanız o yalanın kokusu ertesi güne kal-
maz çıkar. Medya sektöründe öyle atıp tutmak kolay 
değildir. Kaldı ki öyle bir karaktere de sahip değilim.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)  (I) “Teksoy Görevde”yi yayına hazırlarken hangi 
ölçütlere bağlı kaldınız?

  (II) Programınızı hazırlarken baskı gördüğünü-
zü söylediniz. Hangi konularda yalan haberler 
istediler sizden?

B)  (I) “Teksoy Görevde” reklam ve izlenirlik açısın-
dan sizi tatmin etti mi?

  (II) Medya dünyasında yalan ve taraflı haberler 
yapılması bir dönem herkesin sorunuydu.Size 
de bu eleştiriler geldi mi?

C)  (I) “Teksoy Görevde” neden bu kadar sevildi?
  (II) Bir süre sonra yaptığınız haberlerin çok iz-

lenmek uğruna uydurulduğu söylendi. Bunlar 
gerçek mi yoksa senaryo muydu?

D)  (I) Programınıza başlarken neler umuyordunuz?
  (II) Birkaç yıl sonra sizi televizyonda göremedik.

Yapılan eleştiriler yüzünden mi programınız ya-
yından kaldırıldı?

E)  (I) Programınız seyircinin popüler programlara 
bakışında neleri değiştirdi? 

  (II) Medyanın sizden sonraki programları doğru-
dan uzaklaştı. Peki siz bu konuda neler düşünü-
yorsunuz?
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37. (I) Bir şairi kültürler üstü bir konuma yükselten, hal-
kın gelenekleri görenekleri ve söylem gücüyle bes-
lenmesidir. (II) Şair; kendi şiir dilini, söylemini halkın 
sesiyle kurar. (III) Şair kendine özgü argosuyla bile 
kişisel şiirini inşa eder. (IV) Şair, sözcüklerle bir sa-
vaşa girer, bu savaşın sonunda sözcükler başka-
laşıma uğrayarak şairin damgasını yansıtır. (V) O 
sözcüklere yüklediği anlamlarla şiirinin sınır taşlarını 
kaldırır ve şiir dünyasına tüm insanlığı buyur eder.
Şairlik mesleğinin ele alındığı bu parçadaki nu-
maralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda ve-
rilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, evrensel nitelik kazanmanın yöntemi 
vurgulanmıştır.

B) II. cümlede, şiir dilinin kaynağı dile getirilmiştir.
C) III. cümlede, şiirde argo kullanmanın önemi vur-

gulanmıştır.
D) IV. cümlede, özgünlüğü yakalamanın yöntemi 

belirtilmiştir.
E) V. cümlede, şiirin, insanlığın ortak malı olduğu 

söylenmiştir.

38. Onun öykülerinde geniş, derin bir kültürel arka plan 
vardır: Felsefî konular, tarihsel notlar, müzik yorum-
ları, mitolojik göndermeler, rüya tartışmaları… Öy-
külerinde temiz bir Türkçeye özen gösterir, bunu 
sözcükleri cimri kullanarak ama anlamdan taviz 
vermeden yapar. Okur, daha onun ilk cümleleriyle 
derdini anlatmak için olmadık biçimlere başvuran 
sıradan öykücülere inat, gürül gürül akan, bu coş-
kuyla kendini dizginleyemeyen bir büyük anlatıcıyla 
karşı karşıya kalır.
Bu parçada tanıtılan öykücünün anlatımıyla il-
gili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sürükleyicilik B) Açıklık
C) Özlülük D) Etkileyicilik
E) Kalıcılık

39. ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Aydınlanma sadece aydının kendisi için değildir. 
Aydınlanma aynı zamanda aydınlanmanın kapısını 
arkadan gelenlerin girebilmesi için açık tutmak de-
mektir. Bir insanı büyük insan yapan kendi gelişimi-
nin ayak izlerinin takip edilebilmesinde yatar. Nereye 
gittiğin bir şey, peşinden kimleri getirdiğin başka bir 
şeydir. Buradan bakınca Ferhan Şensoy o kapının 
arasına, açık kalsın diye ömrünü koymuştur. Ayak iz-
leri kar yağar kapanmaz, sis basar kaybolmaz, üstü-
ne beton asfalt dökerler silinmez. Yolu belli, menzili 
sarihtir. Bakarsın takip edersin şansın yaver giderse 
sen de büyük bir söz söylersin.

39. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarıla-
maz?

A) Aydın insan, kendinden sonrakilere yol gösterici 
bir vasfa sahip olandır.

B) Ferhan Şensoy, tüm yaşamını aydınlanma yolu-
na adayan bir sanatçıdır.

C) Çeşitli şekillerde aydınlanma süreci sekteye uğ-
rasa da devam eden bir süreçtir.

D) Aydınlanma yolunda gidenler her şekilde aydın-
latıcı eserler vermiştir.

E) Büyük insan, değişime ve gelişime ayak uydu-
rabilen insandır.

40. Bu parçada altı çizili söz ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydın insan, fikirlerini şekillendirirken toplumun 
her kesimini dinlemelidir.

B) Aydın insan, yaratıcı düşüncelerini eserleriyle 
ölümsüz kılmalıdır.

C) Aydın insan, toplumun yerleşik düzenindeki so-
runları görebilmelidir.

D) Aydın insan, eleştirel ve sorgulayıcı düşüncele-
rini cesurca dile getirmelidir.

E) Aydın insan, aydınlanmanın karşısındaki engel-
lere, öncüsü olduğu toplum onu takip edebilsin 
diye direnmelidir.
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