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1. Her !"#n B#r Kuralı Var

2.  Ön Yargılarınızdan Kurtulun

3. Önce Soru Kökünü Okuyun

4. Sadece Soru Kökünde !sten#lene Odaklanın

5. Bol Bol Paragraf Sorusu Çözün 

Paragraf sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken önemli kurallar, ipuçları ve taktikler oldu!unu göz ardı etmeme-
lisin. 

Ö!rencilerin birço!unda ne yazık ki paragraf sorularının çok uzun ve sıkıcı oldu!u ile ilgili bir ön yargı vardır. Bu ön yar-
gıdan kurtulmalısın. “Parçanın sonuna gelmeden ba"ını unutuyorum.”, “Bir paragraf sorusuna harcayaca!ım zamanda 
5 tane ba"ka soru çözerim.” gibi dü"üncelerden uzakla"malısın. Unutmayın paragraf uzadıkça soru kolayla"ır. Bir met-
ni okumak da cevaplamak da dü"ünsel bir eylemdir.  Verece!iniz cevaba psikolojinizin etkisi yadsınamaz. 

Parçada neye dikkat etmen gerekeni ö!renmen için önce soru kökünü okumalısın. Soru kökünü okuyup istenileni 
anlamadan metni defalarca okumanın bir anlamı olmayacaktır. Önce soru kökünü, sonra metni ve en son seçenekleri 
okuyarak soruları cevaplamalısın.

Paragraf soruları çözülürken parçaya ne dı"arıdan bir bilgi katılmalıdır ne de metindeki bilgi yok sayılmalıdır. Altı çizili 
ifadeleri, koyu ya da açık ton ile vurgulanan ifadeleri, olumsuz sözcükleri veya tırnak içine alınarak dikkat çekilmeye 
çalı"ılan sözleri dikkate almalısın. 

Burada “bol bol” dan kasıt her gün 150-200 soru çözmek de!ildir. Haftanın her günü düzenli olarak en az 20-25 parag-
raf sorusu çözmektir. Paragrafı olabildi!ince farklı kaynaklardan çözmeni tavsiye ederiz.

PARAGRAF ÇÖZME STRATEJ!LER!
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Soruyu Tam Okuyup Net Anlıyor musun?

Okudu$unu Anlamıyor musun?

Metn#n Sadece Bel#rl# Bölümler#n# m# Okuyorsun?

Çok mu Yorum Yapıyorsun?

Bazı Sözcükler#n Anlamını B#lm#yor musun?

Paragraf Kond#syonun Yeterl# m#?

Bas#t Dü"ünüyor musun?

Metn#n !ç#ndek# B#lg#ler# Sorguluyor musun?

Bir metni do!ru anlamanın birinci yolu o metni do!ru okumaktır. O nedenle aktif okuma yapmalısın. Okuma yaparken 
zihniniz ve tüm algılarınız açık olmalıdır. Dudaklarınızla de!il gözlerinizle okumayı alı"kanlık haline getirmelisin. Soru kö-
künde istenileni tam anlamalı ve istenilene dair bulguları metinde belirleyip seçeneklerle örtü"eni i"aretlemelisin. 

Bazı insanlar kendilerini paragrafın akı"ına kaptırıp parçayı hızlı hızlı okuyup giderler. Paragraf biter ama okuduklarından 
bir "ey anlamazlar. Parçayı tekrar okumak zorunda kalırlar. Bu duruma dü"memek için anladı!ın sürece okumayı hızlan-
dırmalı, anlama yava"ladı!ında okuma hızını da yava"latmalısın. Kısacası anladı!ın hızda okumalısın.

Paragraf sorularında yapılan yanlı"lardan biri de parçanın ilk ve son cümlelerini okuyarak ya da parçadaki sözcüklere 
göz gezdirerek soruyu çözmeye çalı"maktır. Bunlar, bazı soru tiplerinde uygulanabilir ama hepsinde i"e yaramaz. Bu 
bakımdan metnin lütfen tamamını okuyun. Okumadı!ın bölüm seni do!ru cevaba götürecek yer olabilir. 

Paragraf sorularında senin fikrini sormuyorlar! O parçada neyin anlatılıp neyin anlatılmadı!ı soruluyor. Metne kendinden 
bir "ey ekleme. Sorularda sadece be" seçenekten do!ru olarak belirleneni bulmanı istiyorlar. Anlayaca!ın bu i"in sana 
göresi, bana göresi yok. 

#"te bunun için farklı kaynaklardan bol bol paragraf sorusu çözmelisin. Bir paragraf kitabında yüzlerce metin, yazar ve 
üslup var. Anlamını bilmedi!in sözcüklerin anlamlarını mutlaka ara"tırmalısın ve bir yere not almalısın. Bu, hem sözcük 
da!arcı!ını geli"tirir hem de soruları daha hızlı çözmeni sa!lar. ÖSYM sınavlarında çıkmı" paragraf sorularını iyice ince-
lemek ve çözmek bu sözcükleri ö!renmene, sözcük da!arcı!ını zenginle"tirmene katkı sa!layacaktır. 

Birkaç soru çözünce canın sıkılıyor, kısa sürede algın azalıyor, dikkatin da!ılıyorsa uzun mesafe ko"ucusu de!ilsin 
demektir. Bunları ya"amamak için normal test çözümleri çok önemlidir. Sadece 1 paragraf testi, 8-10 soru çözüp bırak-
mamalısın.  Bir veya birkaç sorudan sonra “$unun bir cevabına bakayım.” dememelisin. Bunlar kondisyonu zayıflatır! Bir 
oturumda en az 20-25 paragraf sorusu çözmeden masadan kalkmamalısın.

Hemen çözdü!ün bir soruda, “Kesin bu soruda bir bit yeni!i vardır.” deyip kolay olan soruyu lütfen zorla"tırmayın. Pa-
ragraf sorularının büyük bir ço!unlu!u kolay çözüm mantı!ına uygun olarak hazırlanır.

Metindeki bilgiler ile senin bildiklerin çeli"ebilir. O bilgiler senin dünya görü"üne, bakı" açına, algına, ya"am tarzına uy-
mayabilir. Ama sen bunların hiçbirisi ile ilgilenmemelisin. Sadece soru kökünde istenen ile ilgilenmeli ve metne bu gözle 
bakmalısın.

Çok soru çözmenize ra!men hala yanlı" sayılarında azalma olmuyorsa veya netleriniz artmıyorsa "u noktaları göz 
önüne alıp almadı!ınızı kontrol ediniz.

D!KKAT ED!LMES! GEREKEN NOKTALAR
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Bir anlatım birimi olan paragrafın kendine özgü bir yapısı vardır. Bu yapı, aynı anlam etrafında toplanmı", biçimce de bir-
birine ba!lanan cümlelerden meydana gelir. Demek ki paragrafın yapısını belirleyen temel öge, cümleler ve bu cümlelerin 
belli bir plan içinde bir araya getirilmesidir. Ancak bu yapıda önemli olan, cümlelerin sayısından çok, aynı anlamı ifade 
etmesi, aynı dü"ünceyi i"lemesidir.

#yi bir paragrafta her cümle kendinden önceki cümlenin devamı, kendinden sonraki cümlenin ise hazırlayıcısıdır. Bu da 
cümleler arasındaki dil ve anlatım ili"kisini ortaya koymaktadır. Çünkü bu olmadan cümleler arasında ilgi olu"turulamaz. 
Her cümle, kendi içinde ta"ıdı!ı anlamı ve paragrafta yüklendi!i anlam ve göreviyle paragraftaki dü"ünceyi belirgin bir 
biçiminde ortaya koyar.

Giri" cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir. Giri" cümlesi, genel bir yargı özelli!i ta"ıyan ba!ımsız bir cümledir. Bu bölümde 
paragrafta i"lenecek konu belirtilir. Aynı zamanda paragrafa ba"langıç ifade eden bu bölüm, ba!ımsız cümle özelli!i 
gösterir. Kendinden önce ba"ka bir cümlenin söylendi!i duygusunu uyandıran cümle giri" cümlesi olamaz. Kendisinden 
sonraki cümleler; dil, dü"ünce ve üslup bakımından bu cümleyle ilgilidir. 

Giri" cümlelerinde bu cümleyi önceki cümleye ba!layan “ba!layıcı ögeler” bulunmaz. Bu ba!layıcı ögeler “de, ise, bu 
yüzden, onu, onları, bunu, "öyle ki, halbuki, kısacası, ama, fakat, oysa, bundan dolayı, yine de, bu nedenle, ne var ki, 
bunun için…” gibi ifadelerdir.

Bu bölüm, ba!ımsız bir cümle özelli!inden çok, kendinden önceki dü"üncenin devamı özelli!ini ta"ımaktadır. Çünkü 
geli"me bölümünde giri"te verilen duygu ya da dü"ünce daha anla"ılır hâle getirilir. Bu yapılırken anlatım tekniklerinden 
ve dü"ünceyi geli"tirme yollarından da yararlanılır. Bu bölümü olu"turan cümleler; anlam, dil ve anlatım bakımından hem 
kendinden önceki hem de kendinden sonraki cümlelerle ilgilidir.

Paragrafta anlatılan dü"ünce ile ilgili son sözün söylendi!i bölümdür. Bu bölümde bir biti", sona eri" sezilir. Bu cümle 
dü"ünceyi sonuçlandıran, özetleyen cümledir. Bu bölümde ana dü"ünce verilebilir. Konu özetlendi!i ve bir sonuca gi-
dildi!i için de bu bölümde yer yer “özetle, öyleyse, sonuç olarak, kısacası, demek ki, yani, böylece…” gibi özet niteli!i 
ta"ıyan ba!layıcı sözlere yer verilebilir. Sonuç cümlesi kendinden sonra açıklama yapılaca!ı duygusu uyandıran bir cümle 
olamaz.

Paragrafta Yapı

A. Paragrafın G#r#" Bölümü

 B. Paragrafın Gel#"me Bölümü

C. Paragrafın Sonuç Bölümü

PARAGRAFIN YAPISI

PARAGRAFIN BÖLÜMLER!
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1.  A"a!ıdakilerden hangisi paragrafın giri" 

cümlesi olmaya uygundur?

2.  A"a!ıdakilerden hangisi paragrafın giri" 

cümlesi olmaya uygun de!ildir?

1.  Giri" cümlesinin ba!ımsız bir cümle ol-
masına dikkat etmelisin.

2. Giri" cümlesinde “de, ise, bu yüzden, 
onu, onları, bunu, "öyle ki, halbuki, kı-
sacası, ama, fakat, oysa, bundan dola-
yı, yine de, bu nedenle, ne var ki, bunun 
için…” gibi ba!layıcı ifadeler olmamalı.

1.  Giri" cümlesi, kendinden önce söylen-
mi" bir söz oldu!u duygusu uyandırma-
malı.

2. Cümlede ele alınan dü"ünce devam et-
tirilebilir olmalı, söylenecek ba"ka "ey-
ler oldu!u izlenimi uyandırmalıdır.

A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi olmaya uygundur?
A)  Bunun devamını sa!lamak ise üretim sürecinin hesap edilebilir ve yönetilebilir olmasını gerektirir.
B)  Modernizmi hiç de hazır olmadı!ı sona getiren "ey de do!asındaki bu yenili!e açlı!ın verdi!i heye-

candaki hızdır.
C)  Bir di!er yandan tüketim toplumlarının en önemli niteliksel boyutlarından biri yeniden çevrim ve tek-

rarlanmadır.
D)  Bu durumda sanatsal prati!in özü, birtakım özneler arasında ili"kilerin ke"fedilmesinde yer alır; her 

sanat yapıtı, ortak bir dünyada yer almaya yönelik bir öneri olur.
E) Sanatta malzemenin, formun ve fikrin kullanımındaki köklü de!i"im, melez birçok formu do!urmu"; 

birçok çalı"manın yetersizli!ine yol açmı"tır.

A seçene!inde “ise”, B seçene!inde “de”, C seçene!inde “bir di!er yandan”, D seçene!inde “bu durum-
da” ifadeleri bir paragrafın giri" cümlesi olmaya uygun de!ildir. Çünkü kendinden önce söylenmi" bir söz 
oldu!u duygusu uyandırmaktadır.                

                     Cevap: E 

1. Soru kökünü oku

2. Cümleleri oku 

3. Seçeneklere bak

SORU KÖKLER#

UYARI TAKT#K

KILAVUZ SORU

ÇÖZÜM

#ZLENECEK YOL

G#R#$ CÜMLES#
SORU T#P#

1

�
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1. A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi 
olmaya uygun de"ildir?

A)  #nsanların insansı robotları kendi ya"ama ortam-
larında güvenli "ekilde kullanmalarının sa!lanabil-
mesi için bilimsel ara"tırmalar devam etmektedir. 

B)  #nsansı robotlar nesneleri tutabilmeli, onların yer-
lerini de!i"tirebilmeli ve elleri vasıtası ile çevre ile 
etkile"ebilmelidir.

C)  #nsansı robotların insanın yardımcıları olarak i"-
levsel olabilmeleri için yürümenin yanında bazı 
özellikler ta"ımaları gerekmektedir.

D)  De!i"ken zemin e!imleri ve düzensizlikleri iki ba-
caklı robotların dengeli yürüyü"ünü güç bir hale 
getirmektedir. 

E)  Bu etkile"im, temas için kuvvet kontrolü teknik-
lerini, nesnelere yönelmek için görsel kontrolü 
önemli kılmaktadır.

2. A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi 
olmaya uygundur? 

A)  Ço!umuz zamanımızın büyük bir bölümünü "imdi 
de televizyon veya bilgisayar ekranı kar"ısında bir 
koltukta oturarak geçiririz.

B)  $unu unutmamak gerekir ki, biz bu atalarımızın 
her davranı"ını yorumlayacak bilgiye sahip de!i-
liz.

C)  Kaldı ki içinde sayısız gravürler ve resimler bu-
lunan ma!araların o devirdeki i"levini hiçbirimiz 
bilmiyoruz.

D)  Tarımın arkasından, insano!lunun gerçekle"tirdi-
!i ikinci büyük devrim hayvanın evcille"tirilmesi 
oldu.

E)  Demek ki insano!lu oturdu!u mekânı, temel ge-
reksinimleri do!rultusunda düzenlemi"tir.

3. Hiçbir zaman katı yürekli, sert ve kırıcı de!ildi. A!zın-
dan sert ve kaba hiçbir söz çıkmazdı. Ba"kalarını bo" 
yere ele"tirmez, kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. 
Yanlı" ve ho"lanmadı!ı bir davranı" görürse "Bazı 
kimseler, "öyle "öyle yapıyorlar..." "eklinde, bu dav-
ranı"ları yapanların kim olduklarını belli etmeden ve 
hiç kimseyi kırmadan yanlı"ı ve hataları düzeltirdi. 

A!a"ıdakilerden hangisi, ba!ına da sonuna da ko-
nulsa, bu paragrafın düzenini ve anlam bütünlü"ü-
nü bozmaz?
A)  Annem, kendini üzen insanları da hiçbir zaman 

üzmedi.
B)  Güler yüzlü, nazik, ince ve hassas ruhlu bir kadın-

dı annem.
C)  Annem böyle davranınca ona sevgi ve hayranlıkla 

bakardım.
D)  Kaba insanları görünce, annemin kanatları altına 

sı!ınırdım. 
E)  Annemin söyledi!i bu sözlerden hepimiz hataları-

mızı anlardık.

4. A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi 
olmaya uygundur? 

A)  Oysa o, "iirlerinde insanlı!ın bu ya"ananlara ka-
yıtsız kalmasına tepkisini dile getirir.

B)  Halbuki ya"adı!ı dönem, büyük sorunların ba" 
gösterdi!i bir dönemdir.

C)  Burada "airin kullandı!ı üslubun ele"tirel oldu!u 
görülmektedir. 

D)  $air, bazen de kar"ısında biri varmı" gibi sorular 
sorarak okuru "a"ırtır.

E)  $air ya"anılan gerçekleri bütün insanların görebil-
mesi için dilin gücünden yararlanır.

KAVRAMA TEST! - 1
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5. A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi 
olmaya uygundur? 
A)  Ortaya çıkan birçok krizde oldu!u gibi, bu krizde 

de ne yapaca!ını bilmeyen bir ki"iyle kar"ı kar"ı-
yayız.

B)  Giderek kıt bir kaynak haline gelen kentsel suyun 
sunum ve kullanımının önemli bir bölü"üm, e"it-
sizlik ve çeli"ki alanına dönü"tü!ü açıktır.

C)  Çünkü ortada duyarlı tek bir ki"i dı"ında konu"an 
herhangi bir teknik sorumlu yoktu.

D)  Söz konusu plansızlık genel olarak kaynakların 
keyfi ve kontrolsüz kullanımı ve israfı ile sonuç-
lanmı"tır.

E)  Bu çerçevede içine dü"tü!ümüz durum bundan 
sonra yapılacaklara iyi bir örnek olu"turmaktadır.

6. A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi 
olmaya uygundur? 
A)  Bu tip organizasyonlar bazen kaliteye ula"manın 

ne oldu!unun bile farkında olmayan bireysel ça-
baları te"vik etme e!ilimindedir.

B)  Böyle üretici ve kaliteli bir ö!renme ortamı olu"-
turmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

C)  #nsanları e!itmek, insanlarla u!ra"mak bir fabrika 
ürünü üretmekten çok daha karma"ıktır.

D)  Bu da genellikle birçok ö!rencinin, sistemde 
mümkün olabilecek en üst düzeye ula"amamaları 
ile sonuçlanır.

E)  Ba"armanın en iyi yolu ise tüm çalı"anların, velile-
rin ve okul yönetiminin katılaca!ı bir toplantıdır.

7. A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi 
olmaya uygun de"ildir?
A)  Ülkeler arasındaki kültürel, bilimsel, siyasi ve tica-

ri ili"kiler, dil alanında etkile"imlere yol açmı"tır. 
B)  #leti"im aracı olan diller, kelimeleri, kalıp yapıla-

rı, cümleleri birbirlerinden almı" ya da birbirlerine 
vermi"tir. 

C)  Bir dilin di!er dile baskın gelmesi sonucuna ba!lı 
olarak ortaya çıkan diller arası etkile"imler vardır. 

D)  Hatta diller arasındaki etkile"im bazı dillerin dilbil-
gisi yapılarının de!i"mesine sebep olmu"tur. 

E)  Türk dilinin di!er dillerden etkilenmesinde dini 
inançların kabulünün ve kültürel etkile"imin 
önemli bir yeri vardır.

8. A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi 
olmaya uygundur? 

A)  Çünkü bu sorun Türk süsleme sanatının en kritik 
dönemeci, bugünkü sanat tarihi tartı"malarının en 
hassas dü!üm noktasıdır.

B)  Bunun nedeni, yeni bir denge durumunu "ekillen-
diren toplumsal enerjinin bu yüzyılda yo!unla"-
mı" olmasıdır.

C)  Sanat anlayı"ını de!i"tiren derin toplumsal süreç-
ler bazen hızlı bazen yava", sonuç olarak birlikte 
ya"andı.

D)  Bense sanatçı olarak tanımladı!ınız birey olarak 
çevresini "ekillendirme çabası içindeyim.

E)  Kısaca kompozisyon dedi!imiz bu bütün, iki ana 
bile"enin katılımıyla do!ar, vücut bulur, ortaya 
çıkmı" olur.

KAVRAMA TEST! - 1



1.  Bu parçanın ba"ına dü"üncenin akı"ına göre 
a"a!ıdakilerden hangisi getirilebilir?

2.  Bu parçanın ba"ına dü"üncenin akı"ına göre 
a"a!ıdakilerden hangisi getirilemez?

3.  Bu parçada bo" bırakılan yere dü"üncenin akı-
"ına göre a"a!ıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1.  Parçanın ba"ına eklenecek cümle giri" 
cümlesi olma özelliklerini ta"ımalı.

2.  Paragrafın tamamı okunmadan sadece 
ilk cümleler okunarak çözüm yapılma-
malı.

1.  Bo"luktan sonra gelen cümledeki ba!layıcı un-
surlara ve ipuçlarına dikkat edilmeli.

2.  Parçaya eklenecek cümle parçanın konusu ve 
ana dü"üncesi ile aynı do!rultuda olmalı. 

3.  Parçaya eklenecek cümle bo"luktan sonra ge-
len cümle ile hem anlamsal hem de yapısal ba-
kımdan uyum içinde olmalı.

- - - - . Bu kurallar, öznel ve nesnel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öznel ahlak kuralları, bireyin kendisine 
kar"ı olan davranı"larını; nesnel ahlak kuralları ise bireyin toplum ve di!er bireylere kar"ı olan davranı"larını 
düzenlemektedir. Ahlak kurallarına uymak hem vicdanın emri sayılır hem de bu kuralların ihlalini toplum 
ho" görmez. Ancak kurallara uymayanlara da kamu gücüyle herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. 
Ahlak kuralları, zaman, kültür ve yere göre de!i"iklik de gösterebilir.
A!a"ıdakilerden hangisi paragrafın giri! cümlesi olmaya uygundur?
A)  #lk ça!larda, bütün toplumsal düzen kurallarının dini nitelikte oldu!u söylenebilir
B)  Ahlak kuralları toplumda iyi ve kötü olarak nitelendirilen davranı"ların ayrımının bir sonucu olarak olu-

"an kurallardır
C)  Toplum düzenini sa!layan bu kurallar, bireylerin uyması gereken "buyruk" ve "yasakları" göstermek-

tedir
D)  Kurallar, bireyin ahlaki standartları, akıl yürütmesi estetik kararlarına ba!lı olarak olu"turulan kültürel 

de!erlerine dayanmaktadır
E) Hukuk, bireylerin birbiriyle ve bireyin toplumla ili"kilerini düzenleyen, uyulması kamu gücüyle sa!lanan 

kurallardır

Bo"luktan sonra gelen “bu kurallar” ifadesi kendinden önce bazı kurallardan söz edildi!ini göstermektedir. 
B seçene!inde bu kuralların ne oldu!u söylenmi". #ki cümle anlamsal bir bütün olu"tırmaktadır.  A, D ve E 
seçenekleri parçanın ana dü"üncesi ile uyumlu de!ildir.  C seçene!indeki “bu kurallar” ifadesi kendinden 
önce söylenmi" bir söz oldu!u duygusu uyandırdı!ı için ilk cümle olmaya uygun de!ildir.

Cevap: B

1.  Soru kökünü oku

2.  Paragrafı oku 

3.  Seçeneklere bak

SORU KÖKLER#

UYARI TAKT#K

KILAVUZ SORU

ÇÖZÜM

#ZLENECEK YOL

PARÇANIN BA$INA CÜMLE EKLEME
SORU T#P#

2
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1. - - - - . Hem kendisinden önceki "iir hem kendi "i-
iri hem de kendisinden sonraki "iir ortamı hakkında 
sıklıkla yazılar yazmı"tır. Bu konulardaki dü"üncele-
rini çekinmeden dile getirmi"tir. Ayrıca, onun poetik 
yakla"ımları bu konuda her zaman sözünü "iiri ile 
do!rulayan bir kıvama sahiptir. O yalnızca kendi "iir 
yazma deneyiminden edindiklerini payla"maz okurla. 
Aynı zamanda, iyi bir "iir okuyucusu olabilmek için yol 
gösterecek tarzda "iir okuyucusuna yardımcı olacak 
konuları da tartı"ır.
Bu parçanın ba!ına dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Bu eser, sanatçının kendi a!zından sanatı ve "iir-

leri hakkında açıklamaları içeren önemli bir kitap-
tır

B)  O, kendi ku"a!ı içerisinde "iirin sorunları üzerine 
en çok dü"ünen ve yazan "airlerden biri görünü-
mündedir

C)  $iire dair yazılarından bazılarını da içeren ve aynı 
adla birkaç kez yayımlanan kitaba eklemeler ve 
çıkartmalar yapılmı"tır

D)  Türk "iirinde çe"itli vesilelerle "iire dair görü"lerini 
belirten birçok sanatçı olmu"tur

E)  Onun bu dü"üncelerini yazmakla kendi "iirini ve 
sanat anlayı"ını savunmaya çalı"tı!ı da söylenebi-
lir

2. - - - - .  Do!ruların toplamı de!il yanlı"ın elenmesi 
bilimsel bilgiyi ilerletir. Bu nedenle kesin do!rular-
dan de!il, "imdilik yanlı"lanmamı" hipotezlerden söz 
edebiliriz. Bu nedenle Popper’a göre, bir iddia yan-
lı"lanma potansiyelini barındırmıyorsa bilimsel de!il-
dir. Popper’ın burada aklında olan temel konulardan 
bazıları Marx’ın tarih teorisi, Adler’in psikolojisi ve 
Freud’un psikanalizi idi. Bu teorileri do!rulayan birçok 
gözleme rastlamak mümkündür. Bu nedenle Popper 
bir "üphe içindedir. Onlarla ilgili do!rulayıcı gözlemle-
rin çoklu!una vurgu yapar ve bu çoklu!un bilimselli-
!e i"aret etmedi!ini ifade eder. Bu teoriler potansiyel 
olarak yanlı"lanmaya kapalıdır, dolayısı ile bilimsel 
u!ra"lar de!ildir. Tıpkı astroloji gibi. Bu teoriler esnek-
lik özelli!ine sahip dogmatizm halini almı"tır. Yanlı"la-
nabilirlik, Popper’a göre, bu sorunu çözmeye adaydır.
Bu parçanın ba!ına dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Bilim, do!rulamayla de!il, yanlı"lamayla ilerler
B)  Bilim ile bilim olmayan arasındaki çizgi net olma-

lıdır
C)  Bilimsellik iddiasındaki bazı teoriler bilimsel olma-

yan ögeler ta"ıyabilir
D)  Deneme ve yanılma birçok bilim insanı için bilim-

sel bir metottur
E)  Bilimsel veri her zaman bir teorinin do!rulu!unu 

belirlemeye yetmez

3. - - - - . Bir önceki ku"a!ın romancıları, yanlı" Batılı-
la"ma, kaybolan de!erler, modernizm gibi temel iz-
lekler çevresinde çalı"malarını sürdürürken çocukluk 
ve gençlik yılları #ttihatçıların parti kavgaları, Birinci 
Dünya Sava"ı’nın ve Mütareke Dönemi’nin olumsuz 
ortamı içinde geçmi", daha sonra #stiklal Sava"ı’na 
ve Cumhuriyet’in kurulu"una tanık olmu" genç ku"ak 
romancılar, dönemin "artları gere!i yeni kurulan dev-
letin prensiplerini benimseyen, destekleyen romantik 
eserler yazarlar. Bu eserlerin önemli bir bölümü konu-
larını tarihten; tarihsel romanların yarıdan fazlası ise 
konularını Mütareke Dönemi ve Kurtulu" Sava"ı gibi 
yakın dönem tarihinden alırlar. 

Bu parçanın ba!ına dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Her ulusun tarihsel serüveni içinde ya"adı!ı ola-

!anüstü dönemler vardır
B)  Yakın dönem tarihsel romanlar sözü Cumhuriyet 

Dönemi romanı için söylenemez
C)  Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Cumhuriyet 

dü"üncesi çevresinde "ekillenir
D)  Millî Mücadele konulu romanların hepsinin ba"a-

rılı oldu!unu söylemek zor
E)  Cumhuriyet ku"a!ı romancıları toplumun beklen-

tilerini kar"ılamaya çalı"mı"lardır

4. - - - - . Türkiye bu anlamdaki bir çocuk edebiyatına 
ve e!itimine, ancak son yüz elli yılda e!ilmi"tir. Son 
yıllarda çocuk edebiyatı alanında yapılan çalı"maların 
hız kazandı!ı, çocuk geli"imini önceleyen edebî eser-
lerin kaleme alındı!ı görülmektedir. E!itimde edebi-
yatın ve edebî eserlerin önemi yadsınamaz. Çocuk 
edebiyatı ürünlerinin de bu anlamda önemi büyüktür. 
Bu nedenle çocuklar için hazırlanan, yazılan kitapların 
daha büyük bir özen ile hazırlanması beklenmektedir. 
Aslında çocuk e!itimi ve çocu!a yönelik edebiyat, bir 
tarih ve toplum bilincinin ürünüdür.
Bu parçada bo! bırakılan yere dü!üncenin akı!ına 
göre a!a"ıdakilerden hangisi getirilemez?
A)  Çocu!un e!itimi üzerinde konu"mak ve dü"ün-

mek ça!lar boyu her toplumda rastlanılan bir ko-
nudur

B)  Çocuk edebiyatı ürünlerinin Türk edebiyatının en 
zayıf dallarından birini olu"turdu!unu söyleyebili-
riz

C)  Çocuk edebiyatı ve e!itimi çok üzülerek söyle-
mek gerekirse ülkemizde yeterince ciddiye alın-
mamaktadır

D)  Bir çocu!un geli"iminde e!itim ile birlikte ailenin, 
okulun ve çevrenin ne denli önemli bir yer tuttu!u 
tartı"masız bir gerçektir

E)  Çocuklara yönelik edebî ürünler yeni bir sektör 
yaratmı"; böylece çocuk edebiyatı, bir edebiyat 
türü olarak kabul edilmeye ba"lanmı"tır

KAVRAMA TEST! - 2
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5. - - - - . Çiftler genellikle çatı"malı dönemler sonra-
sında çözüm üretemeyeceklerine inanarak bu kararı 
almı"lardır, yani duygusal karma"aları yo!undur. Ço-
cu!u olan çiftler için velayet konusu uzun süre askıda 
kalabilir. Bo"anma sonrası yeni düzen kurarken ayrı 
bir birey olarak ba!ımsız bir ya"amın zorluklarıyla ilgili 
yo!un kaygılar ya"anabilir. Para ve mal bölü"ümü de 
bu sırada birbirinin ihtiyaçlarına duyarsızla"mı" olan 
çiftler için bir çatı"ma ortamı olu"turabilir. Bo"anma 
sürecindeki bu sorunlar yeni zedelenmeleri hatta dep-
resyonu getirebilir. Hal böyle olunca bo"anma süreci-
ni sa!lıklı hale getirmek ve en az zararla atlatmak için 
bir çift terapistinden yardım almakta fayda vardır.
Bu parçanın ba!ına dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Bo"anma sadece e"ler arasında ya"anan bir sü-

reç de!ildir, çocuk açısından da önemli bir süreç-
tir

B)  Sosyo-ekonomik seviyesi yüksek bireyler bo"an-
ma gerekçelerini ileti"im eksikli!i, ilgi alanlarında 
uyu"mazlık gibi nedenlerle açıklarlar

C)  Bo"anma öncesi dönemi ve bo"anma nedenleri-
ni anlayamadan bo"anma sonrası ya"anacakları 
kestirmek de mümkün olmayacaktır

D)  Çocuklukta ebeveyni ile güvenli bir ba!lanma ili"-
kisi kuramayan bireyler evlili!i kırılgan bir zemin 
olarak de!erlendirirler

E)  Bo"anma süreci çok boyutlu bir süreçtir ve birçok 
karma"ık sorunu beraberinde getirir

6. - - - - . Bu dönemlerde kadınlar, çalı"ma hayatına 
yo!un "ekilde katılım sa!lamaya ba"lamı"lardır. Bu 
anlamda kadının ev idare rolü de de!i"meye ba"la-
mı"tır. Di!er yandan kadınların ev idare rolü ile çalı"an 
rolü arasında denge sa!lamak adına, esnek çalı"ma 
biçimleri tercih edilmeye ba"lanmı"tır. Buna göre haf-
tanın belirli günlerinde belirli saatlerinde yapılan tipik 
çalı"malar yerine esnek çalı"ma modelleri ortaya çık-
mı"tır. Esnek çalı"ma modelleri arasında sadece ça-
lı"ma sürelerinin kararla"tırılan belirli gün ve saatlerle 
yapılması de!il, aynı zamanda evden çalı"ma gibi 
modeller de tercih edilmeye ba"lanmı"tır. Esnek ça-
lı"ma modelleri sadece kadının istihdamına ba!lı ola-
rak de!il, aynı zamanda küreselle"meye ba!lı olarak 
artan çok uluslu "irketlerin rekabet etme gücü için de 
tercih edilmektedir. 
Bu parçanın ba!ına dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  #"in daha özelle"tirilerek uzmanlı!ın yaratılması 

rekabet etme gücü bakımından destek sa!la-
maktadır 

B)  Y ku"a!ının di!er ku"aklardan en büyük farklarını 
olu"turan alanlardan biri çalı"ma ya"amında ya-
"anan dönü"ümlerdir

C)  Tüketimin giderek katlanır "ekilde artmasına ba!-
lı olarak üretimde dönemsellik arz eden artı"ların 
kar"ılanması esnek çalı"ma ile kar"ılanmaktadır

D)  Y ku"a!ının içerisinde do!up büyüdü!ü yıllarda 
de!i"en tüketim yönelimi, bireylerin tüketim alı"-
kanlıklarını dönü"mesine neden olmu"tur

E)  De!i"imde ya"anan hızlanma, sınırları belirli ve 
kuralları katı olan tipik çalı"maların yerini esnek 
çalı"maların almasına neden olmu"tur
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7. - - - - . Kendi deyimiyle “edebiyat yapmayı” sevmez 
ve ne söyleyecekse onu kestirmeden söyler. Öyküde 
sözü azaltırken dolambaçlı yollardan sakınır. Sadelik, 
onun öykülerinin en önemli özelli!idir. Onun öyküle-
rinin bir ba"ka özelli!i de öyküyü okurla, dinleyenle 
hasbihâl eder, muhabbet eder gibi kurgulamasıdır. 
Böylece okura “Sen dı"arıda de!ilsin, bu öyküyü bir-
likte olu"turuyoruz.” izlenimini vermek ister. Kutlu’nun 
zihni ve dikkati “yazmaktan” çok, “anlatmaya” ayar-
lıdır. Öyküyü yazarak “aktarıyor” de!il de, kar"ısın-
dakine muhabbet içinde “anlatıyor” gibi davrandı!ını 
metinlerinde rahatlıkla görmek mümkündür. 
Bu parçanın ba!ına dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Mustafa Kutlu hikâyelerinde Anadolu ve özellikle 

Do!u insanının konu"malarını, "ive taklitlerini ba-
"arıyla kullanmı"tır

B)  Mustafa Kutlu’nun öyküleri, anlatım tekni!i yanın-
da içerik bakımından da sinemasaldır

C)  Mustafa Kutlu, öykülerinde biçimsel zorlamalara 
girmeden kolay, anla"ılır, sade bir anlatımı ye!ler

D)  Her yıl bir öykü kitabı yayımlayan Mustafa Kutlu 
bu sene de yine o bildik tek hikâyelik uzun hikâye 
formatında bir kitap yayımladı

E)  Mustafa Kutlu'nun son kitabında bir ölüm olayı 
sonrası insanların ölüme bakı"ı ve bu ölünün ha-
yatı hikâye edilir

8. - - - - . Dolayısıyla, gerek bilgi gerekse bilme yöntemi, 
ortaya çıktı!ı toplumun gelenek, tarih, din, kültür gibi 
ögelerinden soyutlanamaz. Peki, bilme nedir? Ne tür 
bilme biçimlerine bilimsellik atfedilir? Bu soruları ço-
!altmak mümkündür. Ancak bu ve benzer soruların 
evrensel ve herkes tarafından kabul edilebilir, kesin 
cevapları bulunmamaktadır. Bununla beraber, bilgi ve 
bilimle ilgili kavramların nerdeyse her tarihsel dönem-
de ele alındı!ı ve tartı"ıldı!ı ifade edilebilir. Buna göre 
bilgi, insanlı!ın en köklü sorunlarından birisi olarak 
eski ça!larda din ve felsefe çerçevesinde analiz edil-
mi"tir. Bu analiz ço!unlukla bireysel olarak gerçek-
le"tirilmi"tir. 
Bu parçanın ba!ına dü!üncenin akı!ına göre; 
I.  Bilmek, bir insan etkinli!i olarak toplumsal bir 

ba!lamda ortaya çıkar
II.  Bilgi, do!ru inancın iletilmesi ve bilen ki"inin inan-

cının niye do!ru oldu!unun açıklamasıdır
III.  Antik dönemlerden beri bilgi, toplumsal bir gerek-

çelendirme eylemi olarak görülmü"tür
IV.  Bilgi, hesabı verilebilen, gerekçelendirilebilen, 

açıklanabilen bir inançlar bütünüdür
V.  Bilgi, ö!renme, ara"tırma ve gözlem yoluyla elde 

edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayı"ın tü-
müdür

yargılarından hangileri getirilebilir?

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



1.  Bu parçanın sonuna dü"üncenin akı"ına göre a"a!ıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

2.  Bu parçanın sonuna dü"üncenin akı"ına göre a"a!ıdakilerden 
hangisi getirilemez?

3.  Bu parçanın sonuna dü"üncenin akı"ına göre yukarıdakiler-
den hangileri getirilebilir?

4.  Dü"üncenin akı"ına göre bu parça a"a!ıdakilerden hangisiyle 
sürdürülebilir?

1. Dü"ünceyi sonuçlandıran, özetleyen 
cümleye dikkat etmelisin.

2.  Sonuç cümlesinin ana dü"ünce ve ko-
nuyla aynı do!rultuda oldu!unu unut-
mamalısın.

3.  Sonuç cümlesinin ana dü"ünce olabile-
ce!ini unutmamalısın.

1.  Bu bölümde “özetle, öyleyse, sonuç olarak, kı-
sacası, demek ki, yani, böylece…” gibi ba!layıcı 
sözlere dikkat etmelisin.

2.  Sonuç cümlesi kendinden sonra açıklama yapı-
laca!ı hissini veren cümle olmamalı.

Metnin sonuna getirilecek cümle “kısacası” sözü ile ba"laması gerekti!inden metni özetleyen bir cümle 
olmalıdır. Metinde de bazı sanatçıların do!a kar"ısında nasıl davrandıklarından söz edilmi". Metni en iyi 
özetleyen ve metni anlamca bütünleyen cümle C seçene!inde yer almaktadır. 

Cevap: C

1.  Soru kökünü oku

2. Paragrafı oku 

3. Seçeneklere bak

SORU KÖKLER#

UYARI TAKT#K

KILAVUZ SORU

ÇÖZÜM

#ZLENECEK YOL

SONUÇ CÜMLES#
SORU T#P#

3

Türk "iirinde felsefi "iirleriyle dikkati çeken Abdülhak Hamit, do!ayı bir felsefi yorumlar da!ı olarak görür. 
Hem "a"ırır hem de do!aya sı!ınır. Varlık onun gözünde varlık ötesinin bir tenteneli perdesidir. Perdeyi 
aralamak ister, Nesimi gibi olmasa da kısmen isyan eder. Cahit Sıtkı tabiatı bir sı!ınak olarak görür. A!aç-
lara, güne"e sı!ınır. “Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.” der. “Deli eder insanı 
bu dünya.” diyen Orhan Veli de do!a kar"ısında hayretini saklayamaz ve do!aya olan hayranlı!ıyla ken-
dinden geçer. Kısacası - - - - . 
Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre a!a"ıdakilerden hangisi getirilebilir?
A)  do!a, soyut ile somutun bir arada var olu"undan ortaya çıkan imgeler bütünüdür
B)  "airler, bu tür do!a görünümlerini "iirlerinde pastoral bir tat olu"turmak için kullanır
C)  her sanatçının, do!ayı algılayı"ı ve do!a kar"ısındaki tutumu birbirinden farklıdır
D)  do!anın ana ögelerini tanıtan cümleler, herkesin söyleyebilece!i tasarımlardır
E)  burada kar"ıla"tırılan "ey "airlerin masumiyeti ile do!anın masumiyetidir

�
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1. Sanayi Devrimi modernizmin do!u"una zemin hazır-
laması, toplum ve sanatçıyı yakınla"tırması bakımın-
dan olumlu sonuçlara yol açmı"tır. Fakat sermayenin 
artmasıyla birlikte üretim ve tüketim taleplerinin orta-
ya çıkması toplumlarda hızlı entegre olunan bir adap-
tasyon sürecini do!urmu"tur. Sanatçıların eserleri arz 
ve talebe göre i"lem görerek sanatta meta olgusunu 
tetiklemi"tir. 18. yüzyılda ba"layan Paris salon sergi-
leri ve sonraki süreçlerde modern sergi salonları olan 
galeriler ortaya çıkmı"tır. Bu durum sanat eserlerinin 
tüketicisiyle bulu"masına bir örnektir. Sanat, Orta 
Ça!’da krallar ve kiliselerin yönetiminde olmu"tur. 
Modernizmde ise sanat piyasasını burjuvaların yön-
lendirdi!ine dair bir iddiada bulunulabilir. Bu yüzden 
sanatın alıcı, eser ve sanatçı karsısındaki rolleri süreç 
içerisinde de!i"iklik gösterebilmektedir. Çünkü mo-
dernizmin sanatçıyı deha ve yetenekli görmesi post-
modernizmde etkisini yitirmi"tir. Böylece - - - - . 

Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilemez?
A) bu dönemde her okuyanın farklı bir anlam çıkar-

dı!ı, sınırsız sayıda anlamın oldu!u ve bir anlam-
sızlı!ın ortaya çıktı!ı görülür

B) postmodernizmin çok sesli ve tabuları yıkan söy-
lemleri eserlerde en çok kimlik, imge ve iktidar 
ili"kilerinin irdelenmesine yol açmı"tır

C)  sanatçı aynı zamanda iyi bir izleyici rolünü üstlen-
mekte olup alıcının yorumları ve ele"tirileri eserin 
parçasını olu"turmaktadır

D) toplum yapısında meydana gelen de!i"ikliklerle 
aklı, bireyi ve sanatçıyı yücelten modernist sanat 
anlayı"ı daha da güçlenmi"tir

E) modernizmin ön yargılarından uzakla"an ve yer-
le"ik kalıplarını kıran sanatçılar postmodernizme 
geçi"i hızlandırmı"lardır

2. Hume’a göre insan do!asının bilimi, di!er bütün bi-
limler için bir odak noktası, merkezdir. Bu nedenle, 
neredeyse tüm bilimlerin insan do!asıyla ilgili bilimde 
kapsandı!ı ve ona ba!lı oldu!u ileri sürülebilir. Peki, 
bu noktada, felsefeye dü"en görev nedir? Ya da fel-
sefe nasıl bir i"leve sahiptir? Hume, felsefenin i"levini 
ya da görevini, “bu zamana kadar izlenen oyalayıcı ve 
usandırıcı yöntemleri terk etmek”, “sınırdaki bir kaleyi 
ya da köyü ele geçirmek yerine do!rudan ba"kente, 
yani bilimlerin merkezine, bir zamanlar hepsinden üs-
tün olan insan do!asının ta kendisine yürümek” ola-
rak belirler. Felsefedeki sonuçsuz tartı"maların ötesi-
ne geçebilmek ancak ve ancak onun odak noktasını, 
merkezini de!i"tirmekle mümkün olabilir. Bir ba"ka 
ifadeyle felsefe, süregelen tartı"malı konularla u!ra"-
mak yerine - - - - .

Dü!üncenin akı!ına göre bu parça a!a"ıdakiler-
den hangisiyle sürdürülebilir?
A)  insan do!asının bilimine odaklanmalıdır 
B) insanın anlama yetisinin gücünü kavramaya çalı"-

malıdır
C) ortaya koydu!u dü"ünceleri sorgulamaya çalı"-

malıdır
D)  insan ve insan ya"amına dair görü"leri inceleme-

lidir
E)  felsefenin özünün ne oldu!unu belirlemelidir

3. Çocukları, gençleri dü"ler kurmaktan vazgeçirip yal-
nız do!ru söylemeye, do!ruyu ara"tırmaya alı"tırmak 
istiyorlar. Çocuklar, gençler do!ruyu aramasınlar, 
görmeye çalı"masınlar demiyorum ancak hayallerini 
i"letmezlerse dü"ler kurmaya alı"mazlarsa gerçe!i, 
do!alları da sezemezler; göremezler. Dü" gücünden 
yoksun bir akıl kuruyuverir. Bunun içindir ki hikâye, 
roman okumayanları sevmem; beslemezler hayalleri-
ni, dü" kurma güçlerini i"letmez olurlar. Giderek hiçbir 
"eyi, kendilerinden ba"ka hiçbir insanı anlamaz olur-
lar. - - - -.

Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilemez?
A)  Ba"kalarını anlamayınca, kendilerini de anlamaz-

lar
B) Oysa bilmek, ö!renmek ve anlamak birbirinden 

farklı kavramlardır 
C)  Bir "eyin ne demek oldu!unu, neye i"aret etti!ini 

kavramazlar
D)  Kendilerini kiminle, ne ile kar"ıla"tıracaklar da an-

layacaklar ki
E)  Birinin duygularını, istek ve dü"üncelerini sezebil-

me yetisinden uzakla"ırlar

KAVRAMA TEST! - 3
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4. Dün bir delikanlı sordu bunu bana. Do!rusu ben de 
bilmiyorum niçin yazdı!ımı. Bırakamam yazmayı di-
yemem, biliyorum ki pekâlâ bırakabilirim. Birtakım 
kimseler varmı", içlerinden bir "ey zorlamı" onları 
yazmaya, hiçbir kar"ılık beklemeden, sadece yazmak 
istemelerinin buyru!u ile oturur yazarlarmı". Ben on-
lardan olmadı!ımı biliyorum. Bir yazımı yarına bıraka-
bilsem sevinirim. Öyle sanıyorum ki çalı"madan ge-
çinebilseydim hiç yazmazdım belki okumazdım bile. 
- - - -.

Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre;
I.  Yazı yazmayı i" edindim de onun için yazıyorum
II.  Katıksız bir yazı yazma ihtiyacı duydu!um için ya-

zıyorum
III.  Ba"ka bir i" yapamayaca!ım için yazıyorum
IV.  #nsanlara söyleyecek sözüm oldu!u için yazıyo-

rum

yargılarından hangileri getirilebilir?

A) Yalnız I               B) Yalnız III                       C) I ve III

                D) II ve III                  E) III ve IV               

5. Büyükdere’nin alınacak önlemler ile koruma altına 
alınması tartı"maları sürmektedir. Bölgede ba"latılan 
“lüks villa” furyası, plansız ve denetimsiz yapıla"ma 
semtin en önemli özelli!i olan ye"il sırtların yok edil-
mesine neden olmaktadır. Kentin bu de!erli bölgesin-
de ya"amayı seçenler, aslında seçimlerine neden olan 
özellikleri ortadan kaldırarak bölgeye yerle"melerini 
sürdürmektedirler. Tüm bu olumsuzluklara kar"ın bu-
gün halen Büyükdere, Osmanlı Dönemi'nin özel bir 
mesire ve sayfiye yeri ve farklı kültürlerin bir arada ya-
"adıkları bir bulu"ma noktası olma özelliklerinden izler 
ta"ımaktadır. - - - - .

Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilemez?
A)  Semtin iç mekânlarındaki kiliseler ile camiler bir 

arada varlı!ını sürdürmektedir
B)  Dönemin usta ellerinden çıkan ah"ap kö"kler, 

kentin tarihçesine ait önemli belgelerdir
C)  Büyükdere, çok özel do!ası nedeniyle de!erli bir 

“obje” gibi korunmayı hak etmektedir
D)  #çinde gerçekle"tirilecek her türlü yapıla"ma, 

onun bu özellikleri göz ardı edilmeden gerçekle"-
tirilmelidir

E)  Kentsel yapıla"maya açılan bu yerde semt pazar-
ları için de bir yer ayrılması kaçınılmaz olmu"tur

6. Müzeler sadece bir "eyleri gösteren de!il soruları 
gündeme getiren yerler olmalıdır. Geleneksel müze-
cilik anlayı"ının etkisini giderek kaybetti!i günümüzde 
müzelerin iç ve dı" katılıma önem veren, yaratıcı bir 
"ekilde dü"ündüren, sorgulayan ve sorgulatan kurum-
lar olmalarına önem verilmektedir. Bu nedenle ça!da" 
müzeler sadece içerdikleri koleksiyon nesnelerini, ele 
aldıkları konuları ve düzenledikleri etkinlikleri sorgu-
latmakla kalmaz, toplumu ilgilendiren bütün sorunları 
gündeme getirmeyi amaçlar. Bir ba"ka deyi"le mü-
zeler, sadece çe"itli görsel imgeler ve bunlara ili"kin 
bilgilendirici metinler ile geçmi"e yönelik anlamlar 
yaratmamıza olanak sa!layan yerler de!il sorunları 
çözmemize ortam sa!layan ve böylece bizi ileriye ta-
"ımayı amaçlayan yerlerdir. - - - - .

Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilemez?
A)  Bu anlamıyla müzeler geçmi"e de!il, gelece!e 

yatırım yapan kurumlar olma özelli!i ta"ırlar
B)  Kısaca müzeler; geçmi"e ait nesneleri toplama, 

koruma, belgeleme ve sergileme görevini üstle-
nen kurumlardır

C)  Böylece merak, müzelerde giderilmesi gereken 
bir unsur de!il tersine, güçlendirilmesi gereken 
bir unsur olmu"tur

D)  Sonuç olarak insanlar müzelerde yanıtlanmamı" 
soruları yeniden gündeme getirmeyi ya da tama-
men yeni sorular üretmeyi ö!renirler

E)  Özetle müzeler, kültürel unsurları koruyan ve on-
ları ke"fetmenin farklı yollarını gösteren ya"am 
boyu ö!renme alanlarıdır
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7. Yahya Kemal’e göre dayanak noktamız geçmi"imi-
zi görkemli kılan ba"arılar olmalıydı. Türkleri millet, 
Türkiye’yi vatan yapan eserler ile bu eserlerin yara-
tılmasına ön ayak olan ruh ve inanç de!erleri ça!ın 
gerektirdi!i yorumla, bakı" açısıyla esas alınmalıydı. 
Ahmet Kutsi ise halk kültürünün esas alınması ya da 
halk edebiyatına hayat veren de!erlerin ara"tırılması-
nı öngörüyordu. Bu entelektüel tutum yeni, güçlü bir 
"iirin dogmasına yetmedi. Edebiyat açısından önemi 
ne olursa olsun Yahya Kemal gelece!e seslenemeyen 
kısır bir "iire emek vermi" oldu. Ahmet Kutsi ise ister 
istemez yüzeyde kaldı. Ama her ikisinin ruhlarından 
bir "ey ta"ıyan Ziya Osman Saba, - - - -. 

Dü!üncenin akı!ına göre bu parça a!a"ıdakiler-
den hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) hem kolları kendinden sonraki "iire uzanabilen 

hem de derinli!i olan bir "iir koydu ortaya
B) ne özde ne biçimde ne de söyleyi"te onlar gibi 

gelene!in yaratıcı bir yenileni"ini ba"aramadı
C) a"ırı duygusallı!ı ve söyleyi"e gere!inden fazla 

yaslanmasıyla aynı dönemdeki hececi "airlerden 
ayrıldı

D) ortaya yeni bir "ey koyamadan ancak kendine 
devreden gelene!i sürdürmekle yetinmek zorun-
da kaldı

E) gelenekten yararlanma gibi bir kaygı gütmeden 
sonraki ku"aklara herhangi bir miras bırakmadan 
"iirler yazmaya devam etti

8. Ya"amın erken yıllarındaki olumlu, destekleyici ili"ki-
lerin yalnızca bili"sel geli"im için de!il, aynı zamanda 
sa!lıklı bir duygusal ve sosyal geli"im için de kaçı-
nılmaz oldu!u görülmektedir. Erken çocukluk yılları 
temel motor becerilerin kazanılması, dil geli"imi ve 
geli"imin ya"am boyu süren di!er etkileri olan bir-
çok temel yönü için de elveri"lili!in en üst düzeyde 
oldu!u zamandır. Bu yüzden erken ya"larda sa!la-
nan olanakların ya da olanaksızlıkların beyin geli"imi 
üzerindeki etkisi uzun sürelidir. Kendileri ile çok sey-
rek konu"ulan, çok az oyun materyali ile kar"ıla"an, 
çevresini ara"tırma ve ke"fetme olana!ı bulamayan 
ya da çok seyrek bulan çocuklar, ilerideki ö!renmeyi 
kolayla"tıracak olan sinir ba!lantılarını ve yollarını en 
iyi biçimde geli"tirmekte ba"arısız olacaklardır. Çevre, 
yalnızca beynin hücre sayısını ve ba!lantılarını de!il, 
aynı zamanda onların ba!lanma yollarını da etkile-
mektedir. Bu nedenle - - - - .

Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre a!a-
"ıdakilerden hangisi getirilemez?
A) erken ya"larda sa!lanacak olanaklar, ileri ya"-

lardaki de!i"ik ö!renme becerilerinin geli"imini 
olumlu yönde etkiler

B) çocuk ilkokula ba"ladı!ında geli"imin büyük bir 
kısmı tamamlanmı" olaca!ından ö!renme gerek-
sinimleri daha önceden kar"ılanmalıdır

C) ya"am boyu sürecek olan ö!renmenin temeli, er-
ken çocukluk döneminde atılmalıdır

D) erken çocukluk dönemine yapılan yatırımlar ö!-
renme ve ö!retme yakla"ımlarındaki de!i"imlere 
ba!lı olarak farklılık göstermektedir

E) çocuk, erken çocukluk dönemi süresince, daha 
sonraki yıllarda ö!reneceklerini destekleyecek 
bilgiler edinir ve beceriler geli"tirir
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DÜ%ÜNCEN!N AKI%IN BOZAN CÜMLE

PARÇAYI !K! PARAGRAFA BÖLME

Bir cümle kendinden önceki ve sonraki cümleyle aynı konuyu, aynı olayı ve aynı dü!ünceyi aktarmıyorsa dü!üncenin 
akı!ını bozar. Bu cümlelerde paragrafın anlam bütünlü"üne uymayan, paragrafta i!lenen dü!üncelerin dı!ında bir dü-
!ünceye yer verilir. 

Paragraf dil ve anlatım bakımından bütünlük sa"lamalıdır. Her paragrafta bir konu i!lenir. Farklı dü!ünceler ya da bir dü-
!üncenin farklı yönleri ayrı paragra#arda ele alınır. Anlatımın akı!ını bozan cümlelerle ilgili sorularda paragrafın anlam 
bütünlü"üne uymayan, paragrafta i!lenen dü!üncelerin dı!ında bir dü!ünceye yer verilir. Paragrafta i!lenen dü!ünce 
bütünlü"üne uymayan bu cümleler dü!üncenin akı!ını bozar. Sadece konu bütünlü"ü de"il yapısal bütünlük de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Dü!üncenin akı!ını bozan cümleyi bulmak için cümlenin kendinden önceki cümle ile olan 
ili!kisine bakmak yapısal olarak bütünlü"ü dikkate almak gerekir.

Paragrafı olu!turan cümlelerin hepsi aynı dü!ünceyi ve konuyu ele alır. Yani her paragrafta bir konu ve dü!ünce 
i!lenir. Farklı bir konu, farklı bir paragraf demektir. Bu nedenle bir paragrafta konu, konuya bakı! açısı, dü!ünce de-
"i!ti"inde yeni bir paragrafa geçmek gerekir. Konunun de"i!ti"i yeni konunun ba!ladı"ı cümle ikinci paragraf olmaya 
uygun bölümdür.  
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Parçanın I, II, IV ve V numaralı cümlelerde Cahit Sıtkı Tarancı’nın üslubu ve üslup özellikleri anlatılıyor. III numaralı 
cümlede ise parçanın konusu de!i"iyor ve sanatçının "iirlerindeki temalardan söz ediliyor. Ayrıca IV numaralı cümlenin 
II numaralı cümleyle anlamsal bir ba!ı vardır.  III numaralı cümle, temadan söz ederek Cahit Sıtkı’nın üslubunun anla-
tıldı!ı bu parçadaki dü"üncenin akı"ını bozmaktadır.

  Cevap: C

DÜ$ÜNCEN#N AKI$INI BOZAN CÜMLE
SORU T#P#

4

(I) Cahit Sıtkı Tarancı, Türkçeyi en iyi kullanan ve Türkçeyi güzelle"tiren "airlerden biridir. (II) Kurdu!u mısralar düz-
yazı havası ta"ımaz, mısraları yapmacıktan uzaktır. (III) Cahit Sıtkı Tarancı’nın "iirlerinde ölüm ve ya"ama sevinci ön 
plandadır. (IV) Diyece!ini en kestirme yoldan, az heceli sözcüklerle ahenk ve ritme dikkat ederek akıcı bir "ekilde 
söyler. (V) $iirlerini tek cümleden ibaret mısralarla adeta konu"ur gibi yazar.
Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?
A) I                                      B) II                                 C) III                                           D) IV                                   E) V

KILAVUZ SORU

ÇÖZÜM

1.  Cümlelerin bir sonraki cümle ile ba!-
lantısına baktı!ın kadar cümlenin ken-
dinden önceki cümle ile olan ili"kisine 
de bakmalısın.

2.  Olay paragraflarında olayların olu" sı-
rasını ve anlamsal akı"ı dikkatle ince-
lemelisin. "#lk olarak, ardından, daha 
sonra" gibi ifadelere dikkat etmelisin.

3.  Farklı bir konuyu ya da konunun farklı 
bir yönünü i"leyen cümleyi bulmaya 
çalı"malısın.

4.  Parçada örne!i, açıklaması, gerekçe-
si olmayan, devamı gelmeyen cümleyi 
bulmaya çalı"malısın.

TAKT#K

 Bu parçada numaralanmı" cümlelerden hangisi dü"üncenin akı"ını bozmaktadır?

SORU KÖKLER#

1. Soru kökünü oku

2. Cümleleri oku 

3. Seçeneklere bak

1.  Genel algı akı"ı bozan cümlenin ortada oldu!u yönün-
dedir. #lk cümle veya son cümle de akı"ı bozabilir. 

2.  Bazen konu de!i"mez yazarın konuya bakı" açısı de-
!i"ir. Bazen de konunun farklı bir yönü ele alınır.

3.  Aralarında anlamsal ve yapısal ba! kurulamayan cüm-
le akı"ı bozmaktadır.

UYARI

#ZLENECEK YOL

�
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1. (I) Bir sosyal bilim olan antropoloji insanla ilgilenen 
birçok bilim dalından biridir. (II) #nsan bilimi anlamı-
na gelen antropolojinin konusu insan, toplumlar ve 
kültürdür. (III) Amacı; insanların ve toplumların neden 
birbirlerine benzeyip benzemedikleri, neden ve nasıl 
de!i"tikleri sorularına geçerli, do!ru ve evrensel ce-
vaplar aramaktır. (IV) Bir insan ve kültür bilimi olan 
antropoloji; genel olarak fiziksel/biyolojik ve sosyal/
kültürel antropoloji olarak ikiye ayrılır. (V) Bilimsel an-
lamda kültür, toplumun üyesi olarak insanın, ya"aya-
rak, yaparak ö!rendi!i ve aktarıp ö!retti!i maddi ma-
nevi her "eyden olu"an karma"ık bir bütündür.

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

2. (I) Do!ada var olan pek çok bitki türü; yiyecek, yakıt, 
ya!, baharat, yakacak ya da hayvan yemi gibi çok de-
!i"ik amaçlarla insanlar tarafından kullanılmaktadır. (II) 
Bir ülkenin sahip oldu!u biyolojik çe"itlili!in ve özel-
likle bitki zenginli!inin ya"amsal ölçüde önemli oldu!u 
gerçe!i bugün tüm dünya tarafından kabul edilen bir 
olgudur. (III) Bu bakımdan kıskanılacak bir zenginli!e 
sahip olan Türkiye, 12.000 civarında e!relti ve tohum-
lu bitki türü ile dünyada, bulundu!u iklim ku"a!ında 
oldukça zengin bir çe"itlili!e sahip ender ülkelerden 
biridir. (IV) Ülkemizin yakla"ık 15 katı büyüklü!ündeki 
Avrupa kıtasının bütününde 13.000’e yakın bitki çe-
"itlili!i oldu!u dü"ünüldü!ünde ülkemizin bu konuda 
ne denli zengin oldu!u daha açık bir "ekilde ortaya 
çıkar. (V) Türkiye, sahip oldu!u bitki türü zenginli!inin 
yanında içerdi!i endemik bitki sayısı bakımından da 
Avrupa ülkelerine göre çok zengindir. 

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

3. (I) Yeni barajlar, su kanalları ve su altyapıları özellikle 
insanların temel su ihtiyaçlarının hala kar"ılanamadı-
!ı, geli"mekte olan ülkelerde elbette in"a edilecektir. 
(II) Her geçen gün, "ehir atık suyu ta"ınması gereken 
bir yük de!il, bahçe sulamasından içme suyuna ka-
dar geni"% bir yelpazede kullanılabilecek bir kaynak 
olarak ke"fedilmektedir. (III) Ama bu bölgelerde bile 
su ihtiyacının daha az kaynakla kar"ılanmasına izin 
veren, daha az ekolojik bozulmaya sebep olan ve 
dü"ük maliyetli yeni yakla"ımlar geli"tirilmekte veya 
eski yakla"ımlar yeniden gözden geçirilmektedir. (IV) 
Önümüzdeki yüzyılda insanların su talebini ba"arılı bir 
"ekilde kar"ılamak giderek in"aata ihtiyaç duymayan 
yöntemlere, planlama ve yönetimdeki tamamen yeni 
bir bakı"% açısına dayanacaktır. (V) Bu yeni paradigma-
nın en önemli hedefi su bütünlü!ünü, ekolojik sa!lı!ı 
ve çevresel refahı temin ederek sa!lamaktır. 

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

4. (I) Çe"itli ar"ivlerde saklanan çok sayıda Osmanlıca 
eser ve belge sadece ülkemizdeki de!il farklı ülkeler-
deki ilgili ara"tırmacılar için de büyük önem ta"ımakta-
dır. (II) Ancak kötü saklama ko"ulları ve zamana ba!lı 
a"ınmalar ar"ivlerdeki bu çok de!erli metinlerin bir 
kısmını eri"ilemez hale getirmektedir. (III) Bu mirasın 
korunabilmesi amacıyla metinlerin sayısalla"tırılması 
çalı"maları son yıllarda büyük önem ve hız kazan-
mı"tır. (IV) Osmanlıca metinlere eri"imi sa!layacak bir 
sistem hem uzman ki"ilere ara"tırmalarında yardımcı 
olacak hem de çok daha geni" bir kitlenin bu ar"ivlere 
ula"masını sa!layacaktır. (V) Ancak, sayısalla"tırılmı" 
metinler ço!unlukla resim olarak saklandı!ı için eri"im 
çok kısıtlı kalmaktadır. 

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

KAVRAMA TEST! - 4
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5. (I) Su, tüm insanlık için hayati bir gereksinim olma-
sına ra!men do!al ve kıt bir kaynaktır. (II) Bununla 
birlikte, kentli insanın ihtiyacı ve kent kurgusu gere!i 
su gereksinimi devamlı olarak artmaktadır. (III) Oysa-
ki yeryüzündeki suların ancak %2,5’i tatlı su olarak 
kullanılabilmektedir. (IV) Bu oranın %68,6’sı kuzey ve 
güney kutuplarındaki buzullarda yer almaktadır. (V) 
Geriye kalan %22’lik kısım ise dünya ülkeleri arasında 
içme suyu, kullanma suyu, sulama suyu, sanayi suyu 
olarak payla"ılmaktadır. (VI) Türkiye’nin yer aldı!ı Orta 
Do!u Bölgesi yarı kurak bir iklime sahip oldu!undan, 
bölgenin su kaynakları potansiyeli dü"üktür.

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

6. (I) Cumhuriyet Dönemi’nde çekirdek aile ve varlı!ı-
nı bir arada sürdüren geni" aile tipleri olmu"tur. (II) 
Aile konusunda algılamalar de!i"mi", dokunulmaz 
ve yıkılmaz olarak görülen aile reisi statüsü de!i"ime 
u!ramı"tır. (III) Hane içinde daha e"itlikçi yapının ku-
rulmasında önemli adımlar atılmı"tır. (IV) Türk Mede-
ni Kanunu #sviçre hukukundan alındı!ından Türk aile 
hukuku da o esaslara göre olu"turulmu"tur. (V) Bütün 
bu geli"melere ra!men Türkiye’de ailenin genelde 
otoriter, ataerkil bir nitelik ta"ımaya devam etti!i söy-
lenilebilir.

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

7. (I) Birbirinden kopuk olayların pe" pe"e anlatıldı!ı Sev-
gili Arsız Ölüm’ün kurgusu Battal Gazi, Selçukname, 
Dede Korkut gibi destansı halk hikâyelerini akla getirir. 
(II) Yazar, bu romanında klasik roman anlayı"ının dı"ın-
da daha çok Türk halk anlatı gelene!inin imkânlarını 
kullanmı". (III) Birbiriyle nedensellik ba!ı olmayan ve 
dolayısıyla olay örgüsünün söz konusu edilemeyece-
!i, küçük küçük ve birbirinden kopuk olayları pe" pe"e 
sıralayarak destansı anlatıma ula"mı"tır. (IV) Sevgili 
Arsız Ölüm’de olaylar, bir hikâye etme co"kusu içinde 
ba" döndürücü bir tempoda nakledilir. (V) Yazarın ve 
tercih etti!i anlatıcının tüm unsurlara e"it mesafede 
durması çok sesli bir yapı ortaya çıkarmı"tır. 

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

8. (I) Çevre kavramı içerik olarak, yeryüzünün tamamı-
nı, dolayısıyla bütün canlıların ya"amı için gerekli olan 
hava, su ve toprak katmanlarını kapsar. (II) Ayrıca 
çevre hangi boyutta ele alınırsa alınsın her boyutu bir 
di!eri ile sıkı bir ili"ki ve etkile"im içindedir. (III) Böyle 
dü"ünüldü!ünde çevre hiçbir ki"inin, hiçbir zümrenin, 
hiçbir devletin malı de!ildir. (IV) Hem günümüzde ya-
"ayan hem de gelecekte ya"ayacak olan tüm canlıla-
rın çevrede varlıklarını sürdürmelerine kimsenin engel 
olmaya hakkı yoktur. (V) Çevrenin ulusal boyutu, bir 
ülkedeki farklı yerlerin çevresel de!erlerini ve özellik-
lerini olu"turur. (VI) Bunun yanında insan, hem kendi 
türünün hem de di!er canlı türlerinin ya"aması için 
gerek ki"isel, gerek ulusal, gerekse uluslararası bo-
yutta çevreyi korumakla yükümlüdür.

Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

KAVRAMA TEST! - 4



PARÇAYI  !K!  PARAGRAFA  BÖLME
SORU T#P#
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(I) Köyden kente büyük hayallerle göç edenler her zaman aradıklarını bulamamı"lardır. (II) #çinde do!du!u büyüdü!ü, 
havasını soludu!u, derelerinden, pınarlarından su içti!i do!al çevreyi hep özlemi"lerdir. (III) Bir yandan i"sizlik, di!er 
yandan ba"ta konut sorunu olmak üzere ilk kez kar"ıla"ılan sorunlar yuma!ı onları yeni gerçeklerle yüz yüze getirmi"tir. 
(IV) A"ırı kalabalık ve gürültülü "ehir hayatı "ehre gelenlerin beden ve ruh sa!lı!ını büyük ölçüde etkilemi"tir. (V) Çevre 
sorunları ve kirlili!inin kentlerdeki sorunlardan ibaret olmadı!ı açıktır. (VI) Her gün yeni kirlilik kavramları literatüre gir-
mekte ve insanlar temiz bir çevreyi özlemektedir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle ba!lar?
A) II                                      B) III                                      C) IV                                     D) V                                       E) VI

Parçada I, II, III ve IV numaralı cümlelerde köyden kente göç ve bu göçün or-
taya çıkardı!ı sorunlar anlatılıyor. V numaralı cümleden itibaren konu de!i"erek 
çevre sorunları ve kirlili!inden söz edilmeye ba"lanmı"tır. VI numaralı cümle 
de çevre sorunları ve kirlili!i konusunun devamı niteli!inde oldu!undan ikinci 
paragrafın V numaralı cümle ile ba"laması uygun olacaktır.                                                                                                                           

Cevap: D

1.  Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi 
cümleyle ba"lar?

SORU KÖKLER#

1. Her zaman konu de!i"mez, 
yazarın konuya bakı" açısı da 
de!i"ebilir.

2.  #kinci paragrafın ilk cümlesinin 
genelde giri" cümlesi özelli!i 
ta"ıdı!ını unutmamalısın.

UYARI
1. Yeni bir konuya geçen ya da konunun farklı bir yönünü anlatan 

cümleye odaklanmalı ve o cümleyi bulmaya çalı"malısın.
2.  Olayların olu" sırasını ve anlamsal akı"ı dikkatle incelemelisin.

TAKT#K

 1.  Soru kökünü oku
 2. Seçenekleri oku
 3.  Paragrafı oku 

#ZLENECEK YOL

KILAVUZ SORU

ÇÖZÜM

�
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1. (I) Hudutlarda dola"an yalnız bir kahraman olan kov-
boyların ilk öyküleri 18. yüzyılda Daniel Boon tarafın-
dan yazılmı"tır. (II) #lk kovboy öyküleri vah"i Batı’da 
izcilik yapan erkeklerin ba"ından geçen maceraları 
anlatmaktaydı. (III) 19. yüzyıldan itibaren ucuz roman 
biçiminde yazılan kovboy hikâyeleri türün yaygınla"-
masını sa!lamı"tı. (IV) Ünlü western yazarlarından 
olan James Fenimore Cooper’ın yazdı!ı romanlar 
önce Amerika’da ve sonra tüm dünyada ünlü bir tür 
haline gelmi"ti. (V) Cooper eserlerinde Batı’da yeni 
yerle"meye ba"layan toplulukların sorunlarını dile ge-
tiriyordu. (VI) Vah"i hayat içerisinde yeni bir toplum 
yaratmaya çalı"an insanların hem kendi içlerindeki 
sorunlar hem de vah"i do!a ve Kızılderililer ile olan 
gerilimleri sıkça i"lenen konulardı.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

2. (I) Popüler edebiyat yazarları kendi dönemlerinde çok 
okunmakla beraber Türk edebiyatı ara"tırmacıları ta-
rafından ço!unlukla ciddiye alınmamı"tır. (II) Bu du-
rumun en önemli sonucu birçok yazarın unutulmaya 
terk edilmesidir. (III) Bugüne kadar adı geçen bazı ya-
zarların ise ancak dönemlerinde büyük "öhrete sahip 
kimseler olması "a"ırtıcı de!ildir. (IV) Türk edebiyatın-
da popüler türler içerisinde belki de en çok ürün ve-
rileni a"k romanı, di!er adıyla romanstır. (V) Romans 
türü edebiyatımızda, sadece masum a"kları de!il ero-
tizmin birçok biçimini de içeren bir tür olarak geni" bi-
çimde de!erlendirilmi"tir. (VI) Bu türe giren ilk eserlere 
bakıldı!ında imparatorlu!un çökü" yıllarına denk ge-
len bu yayımlarda erotizmin hâkim oldu!unu görülür. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

3. (I) Birçok insan için matematik, hayatı zehir eden ders-
lerden biri; insanların içine korku salan sınavlardan ve 
okulu bitirir bitirmez kurtulaca!ı bir kâbustan ibaret-
tir. (II) Bazıları için de matematik hayatı anlamanın ve 
sevmenin bir yoludur. (III) Matematikçi olmak ki"inin 
kendine kalmı" bir sorundur. (IV) Matematik e!itimi al-
mı" iki matematikçi arasında insaf sınırlarının ötesin-
de bir fark vardır. (V) Matematik e!itimi almı" ki"i size 
çözümleri ve çözümlerin birbiriyle "a"ılası uyumunu 
anlatırken bir ba"ka matematikçi size sadece güzel 
problemler sunar.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

4. (I) Geçen yüzyılın edebiyatımızdaki en hassas ve bir 
bakıma talihsiz "ahsiyetlerinin ba"ında gelen Cahit 
Sıtkı Tarancı, ünlü Otuz Be" Ya" "iiri ile hafızalarda 
yer edinmi"tir. (II) Kısacık ömründe bıraktı!ı birçok "iiri 
varsa da o hep “Ya" otuz be" yolun yarısı eder.” dize-
siyle anılmı"tır. (III) Cahit Sıtkı Tarancı’nın nesirleri pek 
bilinmez, nesirleri gölgede kalmı"tır. (IV) Onun birçok 
dergide yayımlanmı" makaleleri ve düzyazıları vardır. 
(V) Özellikle dil ve edebiyat konularındaki yazıları ör-
nek alınabilecek niteliktedir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

KAVRAMA TEST!  - 5
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5. (I) Türkiye, üç kıtanın kesi"im noktasında bulunması 
nedeniyle göç yollarının ana güzergâhlarından bi-
risi olmu"tur. (II) Anadolu, büyük göçlere ve yer de-
!i"tirmelere sahne olmu"tur. (III) Söz konusu göçler 
bu co!rafyada kurulan devletleri ve toplumları de-
rinden etkilemi"tir. (IV) 19. yüzyılda Osmanlı #mpa-
ratorlu!u toprakları içinde ulus devletlerin kurulma-
sıyla ve Rusya’nın yayılmacı politikalarıyla birlikte 
zorunlu göçler ya"anmı"tır. (V) Bu göçler Osmanlı 
#mparatorlu!u’nu yalnız demografik olarak de!il, si-
yasi, ekonomik ve sosyal olarak derinden etkilemi"tir. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

6. (I) Sanat eserinin özgünlü!ü sanat dünyasını uzun 
süredir me"gul eden konulardan biridir. (II) Mesele, 
daha çok sanat eserinin özgünlü!üyle ilgili olarak, bu 
durumun kabulü ya da reddi üzerinden ele alınmı"tır. 
(III) Burada kastedilen özgünlük; kendine has olan, 
kopya olmayan, ilk kez yapılmı" olan anlamındadır. 
(IV) Yüzyıllar öncesinde sanat eserinin niteli!i ustaların 
eserlerinin ne kadar iyi kopyalanabildi!i ile ili"kiliydi. 
(V) Foto!raf makinesinin icadı ile sanatçılar yeni ifade 
biçimleri ke"fetmek durumunda kaldılar. (VI) Yeni ifade 
yolları ke"fetmek ise tamamıyla sanatçı dehası gerek-
tiren bir konudur.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

7. (I) Garip akımına uygun yazılmı" "iirler arasında es-
tetik ölçülerde iyi sayılabilecek pek az "iire rastlanır. 
(II) Kolay yazılabilir gibi görünen bu tarz "iiri yazma 
hevesi, birçok ki"iyi etkisi altına almı"tır. (III) Garip’ten 
sonra ilk dikkat çeken edebî hareket, 1950 yılından 
itibaren yayımlanan Hisar dergisi etrafında gerçekle-
"ir. (IV) Kendilerinden önceki topluluklar genellikle bir 
bildiriyle ortaya çıkarlarken, Hisarcılar bildiri yayımla-
mamı"lardır. (V) Onlar gelene!in imkânlarını kullana-
rak fakat gelene!i aynen taklit etmeden, aruz vezni ile 
"iirler yazmı"lardır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

8. (I) Do!a, insan iradesinin dı"ında ve henüz insan 
faktörüyle bozulmamı" kirletilmemi" kendi iç dina-
mikleriyle devinimini sürdüren canlı cansız tüm varlık 
âlemidir. (II) Bir anlamıyla tüm hayvanlar, bitkiler, or-
manlar, çöller, da!lar, denizler, ırmaklar gibi algıladı-
!ımız her "ey do!anın birer unsurudur. (III) Her filo-
zofun, dü"ünce adamının, sanatçının, her dinin, hatta 
her insanın do!ayı bir algılayı"ı ve do!a kar"ısında bir 
duru"u vardır. (IV) Yeryüzüne ayak basan ilk insandan 
günümüze kadar hemen hemen herkes ilk bakı"ından 
itibaren do!ayı anlamlandırmak istemi"tir. (V) Bütün 
büyük filozoflar ve dinler do!anın anla"ılması gereken 
bir kitap gibi oldu!u görü"ünde birle"irler.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

KAVRAMA TEST!  - 5
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CÜMLE SIRALAMA

CÜMLELER!N YER!N! DE&!%T!RME

Paragraftaki giri", geli"me ve sonuç bölümlerinin konuyu destekleyecek ve tamamlayacak biçimde birbirine ba!lanması 
gerekir. 

Bu tip sorularda bir paragrafı olu"turan cümleler karı"ık olarak verilir ve bu cümleleri anlamlı bir parça olu"turacak "ekil-
de sıralamamız istenir. Cümleler anlam ve biçim özellikleri dikkate alınarak sıralanmalıdır. 

Olay anlatan parçalarda, zaman sıralaması vardır. Dü"ünce paragraflarında ise mantık sıralaması vardır.

Anlamlı bir bütün olu"turan paragraflarda cümleler mantık ve olay akı"ına uygun sıralanmı"tır. Cümlelerinin yeri de-
!i"tirilmi" bir paragraf, mantık ve olay akı"ına uygun de!ildir. Sizden bu tür sorular düzgün bir paragraftaki cümlelerin 
yerleri de!i"tirilerek olu"turulur. Bu de!i"ikli!in düzeltilmesi istenir. 

Metnin cümlelerinin yeri de!i"tirilirken konu bütünlü!ü ile geçi" ve ba!lantı unsurları dikkate alınmalıdır. Verilen parça 
ba"tan sona dikkatle okunmalı, bulundu!u yerde olmaması gereken bir cümle tespit edilmelidir. Yerini uygun görmedi-
!iniz bir cümle bulmu"sanız çözümün yarısı tamamlandı demektir. Buldu!unuz cümlenin geçti!i seçenekleri belirleyin; 
genellikle iki seçenekte o cümle yer alır. Seçeneklerin istedi!i de!i"iklikleri uygulayarak parçayı kontrol etmelisiniz. 
Böyle soruları deneme yanılma yoluyla seçenekleri tek tek deneyerek çözmeye çalı"mak zaman kaybına neden olur.

Olay anlatan parçalarda, zaman sıralaması vardır. Dü"ünce paragraflarında ise mantık sıralaması vardır. 



1.  Yukarıda numaralanmı" cümlelerin anlamlı bir bütün olu"turan dizili"i a"a!ıda-
kilerden hangisidir?

2.  Yukarıdaki numaralanmı" cümleler anlamlı bir bütün olu"turacak biçimde sıra-
landı!ında hangisi ba"tan - - - - olur?

3.  Bu parçada anlam akı"ındaki bozuklu!u gidermek için a"a!ıdaki de!i"iklikler-
den hangisi yapılmalıdır?

4.  Yukarıdaki numaralanmı" cümlelerin anlamlı bir bütün olu"turması için a"a!ı-
dakilerden hangilerinin birbiriyle yer de!i"tirmesi gerekir?

1.  Metni hiç okumadan seçenekleri dene-
yerek soru çözülmeye çalı"ılmamalıdır.

2.  #çinde “ama, fakat, ancak, ayrıca, oysa, 
çünkü …” gibi ba!layıcı unsur bulunan 
cümleler ilk cümle olamaz.

3.  #çinde “de, ki, ise” ba!lacı bulunan 
cümleler ilk cümle olamaz. 

4. #çinde “bu, bunu, bu - - - -, bunlar” gibi 
ifadeler varsa bu ifadelerin hangi nes-
ne ya da kavramın yerine kullanıldı!ına 
bakmak gerekir.

5. #çinde özet niteli!inde olan “kısaca, 
özetle, denilebilir ki, sonuç olarak” gibi 
ifadeler bulunan cümle son cümle ola-
bilir.

1.  #lk olarak paragrafın giri" cümlesi olabilecek 
cümleyi bulmalısın. 

2.  Aralarında anlam ili"kisi bulunan ve art arda gel-
di!i dü"ünülen cümleleri bir kenara yazarak çö-
züm yapmalısın.

3.  Olayların gerçekle"me sırasını, dü"üncenin man-
tık sırasını göz önünde bulundurarak di!er cüm-
leleri giri" cümlesine ba!lamalısın. 

4.  Cümleler arasındaki anlamsal ve yapısal ba!ı 
sa!layan anahtar sözcüklere dikkat etmelisin. 

5.  “#lk olarak, ardından, daha sonra” gibi ifadelere 
dikkat etmelisin. 

6.  Olay paragraflarında zamansal de!i"ime dikkat 
etmelisin.

Metnin bütününe dönük olarak cümleler incelendi!inde giri" cümlesinin II numaralı cümle oldu!u görülecek-
tir. “Paris dönü"ü, Paris’te bulundu!u yıllarda” gibi ifadelerden de yararlanarak olayların olu" sırası ve anlam 
akı"ı dikkate alındı!ında cümlelerin II - V - IV - I - III biçiminde sıralanması uygun olacaktır. Bu durumda 
ba"tan dördüncü cümle I numaralı cümle olur.                                                                                                                                      

Cevap: A

SORU KÖKLER#

UYARI TAKT#K

KILAVUZ SORU

ÇÖZÜM

CÜMLE SIRALAMA
SORU T#P#

6

(I)  Paris dönü"ü, o zamana kadar ciddî manada ele alınmayan “halk dili ile yazma” ilkesini gündeme 
getirerek, “saf Türkçe ile” "iirler yazmak istemi"tir. 

(II)  Edebiyatımızın eksen de!i"tirmesinde etkili olmu" önemli "ahsiyetlerin ba"ında #brahim $inâsi ismi 
gelmektedir. 

(III)  $iir diline ilk defa siyasi, hukuki, felsefi ve toplumsal alanlarla ilgili millet, devlet, kanun, medeniyet, 
adâlet gibi kavramları da sokmu"tur.

(IV)  Paris’te bulundu!u yıllarda Türkçe bir lügat çıkartmak istemi", gramerle ilgili çalı"malarda bulunmu"-
tur.

(V)  $inasi, Paris’te Ernest Renan, Lamartine gibi mühim "ahsiyetlerle tanı"mı", bu "ahısların fikirlerinden 
etkilenmi"tir. 

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bütün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan dördüncü olur?
A) I                                     B) II                                 C) III                                 D) IV                               E) V

#ZLENECEK YOL

1.  Soru kökünü oku
2. Cümleleri oku 
3. Seçeneklere bak �
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1. (I)  Erkek kahraman ba"langıçta toplumun sorunla- 
rıyla ilgilenmezken a"k, arkada"lık gibi nedenlerle bu 
durumun bir parçası olur.

 (II)  Çünkü kendileri onun kadar yetenekli de!ildir ve 
kahramanın cesareti onlarda yoktur.

 (III)  Standart western filmlerinde toplum kötüler tara-
fından tehdit edilir ve vah"i do!adan gelen bir yabancı 
bu iyi insanlara yardım eder. 

 (IV)  Sonuçta kahraman, kötülere kar"ı onların yanında 
yer alarak kötüleri yener, onların sorunlarını çözer.

 (V)  Toplum ise önceleri kahramana güvenmezken 
sonraları onun tek kurtarıcıları oldu!unu anlar.

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan ikinci olur?

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

2. (I)  Bu geli"melerden biri olan nanoteknoloji, atom öl-
çe!inde malzemeleri tasarlamayı sa!layan disiplinler 
arası bilim dalıdır. 
(II)  Günümüzün bilimsel ve teknolojik geli"meleri 
do!rudan malzeme bilimini yakından etkilemektedir. 
(III) Nanoteknoloji, geleneksel yöntemlerle üretilen 
malzemelere kıyasla daha kaliteli ve daha küçük yapı-
ların geli"tirilmesine olanak sa!lamaktadır.
(IV) Yakın gelecekte, nanoteknolojinin geli"mesiyle 
birlikte ya"ayan bir sistem gibi kendi kendini yeti"tiren 
materyaller üretmek mümkün görünmektedir.
(V)  Çevreyle uyumlu olarak üretilen nanoteknoloji ve 
nano malzemeler, belirli i"levleri yerine getirme gibi 
geli"mi" özelliklere sahiptir. 

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan üçüncü olur?

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

3. (I)  Binit ve sava" aracı olarak kullanılan atların dı"ın-
da sürülerdeki hayvanların özel bir bakımı yoktu. 
(II)  Bu sürüler, sadece atlı çobanlar tarafından zaman 
zaman kontrol edilmekteydi. 
(III)  Sürüler, yaz kı" devamlı vadi ve su ba"larında bu-
lunan meralarda otlatılmak suretiyle beslenmekteydi. 
(IV)  Yine aynı çobanlar tarafından bu sürülerin zaman 
zaman otlak yerleri de!i"tirilmekteydi.
(V)  Büyü!ünden küçü!üne kadar aygır, kısrak, tay 
gibi bütün hayvanlar aynı sürü içinde toplanmaktaydı. 

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan dördüncü olur?

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

4. (I)  Bu türe yeterli ilgi göstermemesinin bir ba"ka ne-
deni de ülkenin geç modernle"mesidir. 
(II)  Bu duruma ra!men Türk edebiyatında korku içe-
ren eserlere rastlamak neredeyse imkânsızdır. 
(III) Yeni edebiyatın kurucularından olan Namık 
Kemal’in cin, peri masallarını a"a!ılaması kendi dö-
nemini ve sonra gelen nesilleri çok etkilemi"tir. 
(IV)  Yüzyıllar öncesinden kalan inanı"lar kimi yerlerde 
toplumsal hayatı ve edebiyatı "ekillendirecek kadar 
güçlüdür.
(V)  Edebiyatımızın bu türe ilgi göstermemesinin belki 
de en önemli nedenlerinden biri ba"langıcından itiba-
ren yeni edebiyatın gerçeklik kaygısıdır. 
(VI)  Son iki yüzyıldır ülkemiz aydınlarının temel kaygısı 
bir an önce Batı’ya yeti"mektir. 

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan üçüncü olur?

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

KAVRAMA TEST! ' 6
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5. (I)  Geli"mekte olan ve bu süreçte dı" yatırıma açıl-
mı" ülkelerin, geli"mi" ülkelerin yapacakları yatırımları 
büyük bir titizlikle denetlemeleri ve kirlilik dı" alımını 
önlemeleri gerekmektedir.
(II)  Alınan kararlar, çıkarılan yasalar, kamuoyunun ar-
tan duyarlılı!ı, bu alanda topluma öncülük eden ki"i 
ve kurumlanın çabaları, de!i"menin hem göstergesi 
hem de hazırlayıcısı olmu"tur.
(III)  Geli"mi" ülkeler, buna çözüm olarak daha önce 
kurulmu" ve halen çalı"makta olan fabrikaları endüst-
riyel büyümeye ihtiyaç duyan, geli"mekte olan ülke-
lerde kurmaya ba"lamı"lardır.
(IV)  Endüstrile"me sürecini tamamlamı" ülkelerde, 
do!a son derece kirletilmi" bulundu!undan çevre ve 
çevre sa!lı!ının korunması amacıyla çok sıkı tedbirler 
alınmı" veya alınmaktadır. 
(V)  Alınan bu önlemler üretim maddelerinin, yani ürün 
maliyetlerinin önemli ölçüde yükselmesine neden ol-
maktadır. 

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan dördüncü olur?

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

6. (I)  Demokritos’a göre evrende iki önemli unsur bulu-
nur ki bunlar atomlar ve bo"luktur. 
(II)  Bilim görü"leri açısından do!a filozofları arasında 
önemli olan bir görü" atomcu anlayı"tır. 
(III)  E!er atomlar arasındaki ili"ki sona erer ve atomlar 
da!ılırlarsa o zaman yokluk meydana gelmi" olur.
(IV)  Bilim insanları arasında atomcu anlayı"ın en 
önemli savunucusu hiç ku"kusuz Demokritos’tur.
(V)  Her bir varlık evrendeki atomların birbiriyle farklı 
"ekillerde birle"melerinin bir sonucudur. 

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan ikinci olur?

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

7. (I)  Geçmi" ça!lara ait yazıtlardan elde edilen bilgi-
lerde hamurun mayalanması gibi geli"melerin insan 
ya"amında önemli bir yer tuttu!u anla"ılmaktadır. 
(II)  Akıl almaz hızla ilerleyen gen teknolojisinin en ses 
getiren meyvesi geneti!i de!i"tirilmi" organizmalardır. 
(III)  Biyoteknolojideki geli"melerin insan ya"amında 
kullanımı insanlık tarihi kadar eski bir geçmi"e dayan-
maktadır.
(IV)  Dünyada en sık ekimi yapılan geneti!i de!i"tiril-
mi" ürünlerin ba"ında mısır, soya, pamuk ve kanola 
bitkisi gelmektedir.
(V)  Yıllar içinde geli"en moleküler biyoloji ve genetik 
bilimleri 1970’li yıllardan itibaren biyoteknolojiyi etkile-
meye ba"lamı"tır.

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan dördüncü olur?

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

 

8. (I)  Ço!u zaman bu güçlü duygular, içinde bulunulan 
duygulardan dolayı çevredekilerin suçlanmasına ve 
birilerinin duygularını kontrol edip yönetti!ine inanma 
tuza!ına dü"ülmesine neden olmaktadır.
(II)  Dı" karma"a, içinde bulunulan duygu durumun-
dan kar"ıdaki sorumlu tutulmaya çalı"ıldı!ında ve kar-
"ıdan yeterli tepki alınmadı!ında ortaya çıkmaktadır. 
(III)  Bununla birlikte, duygular çok kuvvetli oldu!unda 
onları açı!a vurmanın, iç ve dı" karma"alara neden 
oldu!u görülmektedir. 
(IV)  Duyguları açı!a vurmak, onları bastırmaktan daha 
iyidir ve duyguların farkında olmak ve ifade etmek, 
bedene do!ruluk ve gerçeklik akı"ını sa!lamaktadır.
(V)  #ç karma"a ise bireyin kendisinin ba"lattı!ı veya 
birinin acı çekmesine neden oldu!una inandı!ı zaman 
olu"maktadır ki bundan dolayı birey utanç ya da suç-
luluk duyguları ya"ayabilmektedir. 

Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir bü-
tün olu!turacak biçimde sıralandı"ında hangisi 
ba!tan dördüncü olur?

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

KAVRAMA TEST! - 6
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1.  Bu parçada anlam akı"ındaki bozuklu!u gider-
mek için a"a!ıdaki de!i"ikliklerden hangisi ya-
pılmalıdır?

2.  Yukarıdaki numaralanmı" cümlelerin anlamlı bir 
bütün olu"turması için a"a!ıdakilerden hangile-
rinin birbiriyle yer de!i"tirmesi gerekir?

1.  Metni hiç okumadan seçenekleri dene-
yerek soru çözülmeye çalı"ılmamalıdır.

2.  Paragrafın bütünlü!ü için cümlelerin an-
lamca ve yapıca birbirine ba!lanabilme-
si gerekmektedir.

3.  Paragrafın konu bütünlü!ü korunmalı-
dır. 

1.  Anlamsal bozuklu!un oldu!u yeri bulmalısın. 
2.  Aralarında anlam ili"kisi bulunmayan ve art arda 

gelmesi uygun olmayan cümleleri belirlemelisin.
3.  Cümlelerde bir olay anlatılıyorsa olayın gerçek-

le"me sırasını belirlemelisin. 
4.  Cümlelerde bir dü"ünce i"leniyorsa bu dü"ün-

cenin mantık sırasını belirlemelisin.
5.  Seçenekleri gözden geçirerek do!ru sıralamayı 

bulmalısın.

Cümleler incelendi!inde II numaralı cümlenin I numaralı cümle ile anlamsal bütünlü!ünün olmadı!ı görülür. 
“Bu harika yöntem” ifadesi kendinden önce bir yöntemden söz edildi!ini göstermektedir. I numaralı cümlede 
herhangi bir yöntemden söz edilmemi"tir. Ayrıca II numaralı cümlede, örümcek a!larının birçok yapının üstü-
nü kapamak amacıyla taklit edildi!inden söz edilmektedir. Bu yapıların hangileri oldu!u V numaralı cümlede 
açıklanmı"tır. Bu durumda II numaralı cümle V numaralı cümleden önce yani IV numaralı cümleden sonra 
gelmelidir.                                                                                                                    

Cevap: D

1.  Soru kökünü oku

2. Cümleleri oku 

3. Seçeneklere bak

SORU KÖKLER#

UYARI

TAKT#K

KILAVUZ SORU

ÇÖZÜM

#ZLENECEK YOL

CÜMLELER!N YER!N! DE&!%T!RME
SORU T#P#

7

(I) Bazı örümceklerin kurdukları a!lar, çalıların üzerine bırakılmı" bir örtüye benzer. (II) Bu harika yöntem, 
büyük mekânların üstünü kapamak amacıyla insanlar tarafından birçok yapıda taklit edilmi"tir. (III) Zemin 
boyunca yayılan a!, çalıların uçlarına tutturulan gergin iplikçiklerle ta"ınır. (IV) Bu ta"ıma sistemi, örümce-
!e, sa!lamlıktan ödün vermeden, oldukça geni" bir alanda a! kurmasına imkân tanır. (V) Bu yapılardan 
bazıları Münih Olimpiyat Stadyumu, Kanada ve Münih’teki hayvanat bahçeleri, ABD’de Denver Havaalanı 
binasıdır.
Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gidermek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)    I. cümleyle II. yer de!i"tirmeli
B)    II. cümleyle III. yer de!i"tirmeli
C)    IV. cümleyle V. yer de!i"tirmeli
D)    II. cümle IV. den sonra gelmeli
E)    V. cümle II. den sonra gelmeli

�
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1. (I) #kinci Dünya Sava"ı’nın sona ermesinin ardından 
Naziler tarafından elde edilmi" binlerce eser arasında 
Göring’e ait Vermeer tabloları bulunmu"tur. (II) Hollan-
da hükümeti bu konuyu ara"tırmaya karar vermi" ve 
tabloların Van Meegeren tarafından Göring’e satıldı!ı-
nı tespit etmi"tir. (III) Van Meegeren “Hollanda ulusal 
mirasını Nazilere satma” suçlamasıyla idam ceza-
sıyla yargılanmaya ba"ladı!ında, tabloları kendisinin 
yaptı!ını ve hepsinin birer kopyadan ibaret oldu!unu 
itiraf etmi"tir. (IV) Herkes Van Meegeren’in idam ce-
zasından kurtulmak için yalan söyledi!ini dü"ünse de 
Van Meegeren herkesin huzurunda yeni bir Vermeer 
tablosu çizerek iddiasını kanıtlamı"tır. (V) Mahkemece 
görevlendirilen sanat tarihçileri ve uzmanlardan olu-
"an bir heyet bu kadar orijinal gözüken eserleri Van 
Meegeren’in yapabilece!ine imkân bile vermemi"tir. 
(VI) Heyet resimleri onun yapmı" olması durumunda, 
dâhi olarak kabul edilmesi ve her eserin ba"lı ba"ına 
birer sanat eseri sayılması gerekti!ine karar vermi"tir. 

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  I. cümleyle II. yer de!i"tirmeli
B) II. cümleyle III. yer de!i"tirmeli
C)  V. cümleyle VI. yer de!i"tirmeli
D)  IV. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)  V. cümle II. den sonra gelmeli

2. (I) #nsan ile u!ra"an ve insanı anlama çabası içindeki 
bir bilim dalı için hümanisttik görü", insana bakı" açı-
sı ile çok çekicidir. (II) #nsan kendi gücünü kendinden 
alan dinamik bir varlıktır. (III) Bütün canlılar arasında 
ancak insan, bilinç denilen yetiye sahiptir. (IV) #nsan 
kendine özgü duyu" ve dü"ünceleri, yetenek ve özel-
likleri, istek ve özlemleri ile yeri bir ba"kası tarafından 
doldurulamayacak tek varlıktır. (V) Çünkü Hümanistle-
re göre insan, yalnız dünyada de!il, belki de evrende 
en de!erli varlıktır. 

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  I. cümleyle II. yer de!i"tirmeli
B)  II. cümleyle V. yer de!i"tirmeli
C)  III. cümleyle IV. yer de!i"tirmeli
D)  IV. cümle I. den sonra gelmeli
E)  V. cümle II. den sonra gelmeli

3. (I) Sanatsal görü"lerinde farklılıklar olmakla birlikte ör-
ne!in Hisarcılarla olan çatı"ma daha çok siyasi fark-
lılıklara dayanmaktadır. (II) Do!al bir sonuç olarak ay-
nıyla kar"ılık görürler ve Garipçilerle aralarında "iddetli 
polemikler ya"anır.  (III) Ba"ta Attilâ #lhan olmak üzere 
Mavi kadroları, hem Garip hem #kinci Yeni hem de 
Hisar hareketine kar"ı yazılar kaleme almı"lardır.  (IV) 
Attilâ #lhan’ın Mavi dergisine katılmasıyla Garip akı-
mına kar"ı "iddetli bir taarruza ba"larlar.  (V) Nitekim 
Maviciler siyasi görü"lerinin de etkisiyle kendileri için 
“sosyal realizm” tanımlaması yaparlar. (VI) Bu tanıma 
Hisarcılar adına Peyami Safa Mavicilere bazı itham-
larda bulunarak oldukça sert bir üslupla kar"ılık verir.

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  I. cümleyle IV. yer de!i"tirmeli
B)  II. cümleyle III. yer de!i"tirmeli
C)  V. cümleyle VI. yer de!i"tirmeli
D)  III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)  V. cümle II. den sonra gelmeli

4. (I) Bu yaz Amerika’dan yedi ö!renci üniversitelerinin 
yaz okulu kapsamında #stanbul’a geldi. (II) Bu yedi ki"i 
yaz okulu süresince #stanbul’un sorunlarıyla pek çok 
#stanbulludan daha fazla ilgilendi. (III) #lk hafta ö!ren-
cilerin kentin tarihini ve Galata’yı tanımalarına yönelik 
dersler ve gezilerle geçti. (IV) #kinci haftadan itibaren 
yo!un alan çalı"maları ba"ladı ve ikinci haftanın so-
nunda bir ara jüri yapıldı. (V) Bu ö!rencilerin bu yaz 
ödevleri #stanbul’un mimari mirasını korumak için yol-
lar dü"ünmekti. (VI) Bu ilk tespit çalı"maları sonucun-
da ö!renciler #stanbul’un problemlerine bazı çözüm 
önerileri getirdiler.

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  I. cümleyle V. yer de!i"tirmeli
B)  II. cümleyle III. yer de!i"tirmeli
C)  V. cümleyle VI. yer de!i"tirmeli
D)  III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)  V. cümle II. den sonra gelmeli

KAVRAMA TEST! - 7
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5. (I) Kırsal aile yapısının ilk özelli!i, kalabalık bir nüfu-
sa sahip olmasıdır. (II) Ba"ka bir ifadeyle, birkaç ku-
"a!ın bir arada ve aynı evde ya"aması, köy ailesinin 
en önemli özelli!idir. (III) Geleneksel ailelerin i"leyi"ini 
dinsel, ahlaksal ve özellikle de töresel de!erlere da-
yanan toplumsal de!erler belirlemektedir. (IV) Gele-
neksel de!er, ahlak ve dinin aile üzerinde daha çok 
belirleyici olması, kırsal aile yapısının ikinci özelli!ini 
vermektedir. (V) Az geli"mi" kırsal bölgelerde, toplum-
sal kurallar ve uygulama biçimleri aile içinde erimi" 
gibidir. (VI) Kırsal aile denildi!inde ilk akla gelen "ey, 
ailenin geni" bir aile tipini temsil etmesidir. 

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  I. cümleyle II. yer de!i"tirmeli
B)  II. cümleyle V. yer de!i"tirmeli
C)  III. cümleyle VI. yer de!i"tirmeli
D)  III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)  V. cümle IV. den sonra gelmeli

6. (I) $ehir planlama, giderek önemini arttıran disiplin-
lerarası bir meslek alanı olarak tanımlanmaktadır. (II) 
Dolayısıyla, mesle!in eyleme dönü"me araçlarından 
olan imar planları da bunu yansıtmalıdır. (III) Ancak, 
kenti biçimlendiren imar planları öncelikli olarak eko-
nomiyi veri almakta ve bu öncelik mekânda görünür 
kılınmaktadır. (IV) $öyle ki kent, mekânsal ve toplum-
sal devamlılı!ı olan ya"ama, çalı"ma, dinlenim ve ula-
"ım alanlarının bütünüdür. (V) Di!er bir deyi"le, eko-
nomiye a!ırlık veren imar planları, kenti ekonominin 
önceliklerine göre kurgulamaktadır.  (VI) Burada hem 
her bir unsur kendi içinde hem de hepsi bütünde bir 
ekonomi olu"turur ve getirisi artacak biçimde ekono-
miyi devamlı tutar. 

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  II. cümleyle III. yer de!i"tirmeli
B)  II. cümleyle V. yer de!i"tirmeli
C)  III. cümle V. den sonra gelmeli
D)   IV. cümleyle V. yer de!i"tirmeli
E)  IV. cümle II. den sonra gelmeli

7. (I) Bilim kavramı üzerine dü"ünce tarihi boyunca bilim 
insanları ve felsefeciler tarafından birçok görü" ortaya 
atılmı"tır. (II) Bu görü"ler belirtildikleri zamanın izlerini 
ta"ımanın yanı sıra günümüzde bilim adına gerçek-
le"tirilen faaliyetlerin içeri!ini belirlemi"tir. (III) Bugün 
gelinen noktada bilimin olmadı!ı bir dünya dü"ünmek 
neredeyse imkânsızdır. (IV) Ancak hala bilim ile kas-
tedilen olgunun dü"ünsel zeminde neyi ifade etti!ini 
tam olarak açıklamak pek kolay görünmemektedir. (V) 
Bu da bilim ile ilgili tartı"maların günümüzde de yo!un 
bir biçimde devam etmesini sa!lamaktadır. 

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  IV. cümle II. den sonra gelmeli
B)  I. cümleyle III. yer de!i"tirmeli
C)  III. cümle V. den sonra gelmeli 
D)  IV. cümleyle V. yer de!i"tirmeli
E)  II. cümleyle V. yer de!i"tirmeli

8. (I) Tarihin en eski dönemlerinden bu yana, yeryüzün-
deki bütün dil toplulukları, di!er dil topluluklarıyla az 
ya da çok ama mutlaka temasta bulunmu"tur. (II) Te-
mas sonucunda dillerin birbirlerini etkilemesi istisnai 
durum de!il, kaçınılmaz önemli bir kuraldır. (III) Dille-
rin birbirleriyle teması, dillerde veya dillerden birinde 
daha önceden bulunmayan de!i"iklikler, yenilikler 
ortaya çıkarır. (IV) Yüzyıllarca kom"u veya aynı co!-
rafyalarda ya"ayan Türk ve #ran dilleri de bu evrensel 
gerçe!in dı"ında de!ildir. (V) Ancak, bilim dünyasında 
Türklerin #slam öncesi dönemlerden itibaren #ran dille-
rinden yararlandıkları görü"ü yaygındır. (VI) #ranlı bilim 
insanlarına göre, Türkçedeki temel söz varlı!ına ili"kin 
kimi sözcükler #ran dillerinden kopyalanmı"tır.

Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır?
A)  I. cümleyle II. yer de!i"tirmeli
B)  II. cümleyle III. yer de!i"tirmeli
C)  V. cümleyle VI. yer de!i"tirmeli
D)  III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)  V. cümle II. den sonra gelmeli

KAVRAMA TEST! - 7
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PARÇAYA CÜMLE EKLEME

Parçaya eklenecek cümle kendinden önceki ve sonraki cümleyle hem anlamsal olarak hem de yapısal olarak 
ba"lantılı olmalıdır.

Parçaya eklenecek cümlenin ba!ında bulunan ifadenin dü!üncenin yönünü nasıl de"i!tirdi"ine dikkat etmek gere-
kir. Bu sözcükler bizim için anahtar sözcüklerdir.

“Ama, fakat, ancak, yalnız, ancak, ne var ki” 
gibi ifadelerden önceki cümle olumluysa son-
raki cümle olumsuz; önceki cümle olumsuz 
ise sonraki cümle olumlu olur. 

“Ayrıca, ek olarak” gibi bir ifadelerden önceki cümle 
olumluysa sonraki cümle de olumlu; önceki cümle 
olumsuz ise sonraki cümle de olumsuz olur. 

Çünkü: Cümleye neden-sonuç ili!kisi katar.

Üzere / -se, -sa: Cümleye ko!ul anlamı katar. Parçada ya da parçaya eklenecek cümlede “bu, bunu, bu ..., bun-
lar” gibi ifadeler varsa bu ifadelerin hangi nesne ya da kavramın 
yerine kullanıldı"ına bakmak gerekir.

Anahtar Sözcükler

+      Ama            -
       Fakat 
       Ancak
       Yalnız                 
 -    Ne var ki       +

+     Ayrıca        +
-      Ek olarak    -  

=>

=>

�

Oysa / Hâlbuki: Aralarında kar!ıtlık bulunan cümleleri “tersine ola-
rak”, “aksine” anlamlarıyla birbirine ba"lar.
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SORU T#P#
8PARÇAYA CÜMLE EKLEME

SORU KÖKLER#
1.  Bu parçada numaralanmı" yerlerden hangisine dü"üncenin akı"ına göre 

“- - - - ” cümlesi getirilmelidir?
2.  Bu parçada numaralanmı" yerlerden hangisinden sonra dü"üncenin 

akı"ına göre “- - - - ” cümlesi getirilmelidir?
3.  Bu parçada numaralanmı" yerlerden hangisinden önce dü"üncenin akı-

"ına göre “- - - - ” cümlesi getirilmelidir?
4.  Bu parçada bo" bırakılan yere dü"üncenin akı"ına göre a"a!ıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

1.  Soru kökünü oku
2. Parçaya eklenecek cüm-

lenin özelliklerini incele 
3. Paragrafı oku 
4. Seçeneklere bak

#ZLENECEK YOL

                                                         KILAVUZ SORU
(I) Yazar, Mütareke Dönemi’nden vefatına kadar geçen sürede hikâye yayımlamaya devam eder. (II) Yayın periyodundan 
da izi sürülebilece!i gibi sanatçı, Me"rutiyet Dönemi’nde oldukça üretkendir. (III) Bunun sebebi ise sanatçının içinde 
bulundu!u ekonomik sıkıntılardır denilebilir. (IV) Nitekim #kinci Me"rutiyet’in ilanının ardından ço!u sanatçı arkada"ları 
belli devlet görevlerine getirilmelerine ra!men, aynı durum onun için söz konusu de!ildir. (V) Özel hayatında "ansı yaver 
gitmeyen sanatçının arkada"larından kopması ve edebi çizgisinin bozulması da kaçınılmaz olur.
Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinden sonra dü!üncenin akı!ına göre “Ancak bu üretkenli!ine ra!-
men ba"arılı bir hikâyecilik sergiledi!ini söylemek mümkün de!ildir.” cümlesi getirilmelidir?    
A) I                                          B) II                                       C) III                                      D) IV                                     E) V

1.  Parçaya eklenecek cümlenin yeri çok önemlidir. 
Soru kökünde yer alan “hangisinden önce, han-
gisinden sonra ya da hangisinin yerine” ifadele-
rine dikkat etmelisin.

2.  Parçaya eklenecek cümledeki ba!layıcı sözcük-
lere odaklanmayı unutmamalısın.

UYARI
1.  Parçaya eklenecek cümlenin anlamını aklında 

tutmalısın.
2.  Parçaya ekledi!in cümlenin kendinden önceki 

ve kendinden sonraki cümleyle olu"turdu!u ya-
pısal ve anlamsal uyumu kontrol etmelisin.

TAKT#K

                                                                ÇÖZÜM
Soru kökünde verilen cümledeki  “ancak” ifadesi dü"üncenin yönünü olumludan olumsuza çevirmi"tir. Yazarın üret-
kenli!i ile ilgili olumlu ifadeler II numaralı cümlede yer almaktadır. Ayrıca soru kökünde verilen yazarın “ba"arılı bir 
hikâyecilik sergileyememesinin” sebebi III numaralı cümledeki “bunun sebebi ise” ifadesi ile ba"layan cümlede veril-
mi"tir. Dolayısıyla soru kökünde verilen cümlenin II numaralı cümleden sonra III numaralı cümleden önce getirilmesi 
uygun olur.                                                                                                             
                        Cevap: B

�



3636

KAVRAMA TEST! - 8

1. (I) Uluslararası göçmenli!in en önemli belirleyici öl-
çütü vatanda"lık olarak kabul edilmektedir. (II) Hiç 
"üphe yok ki do!um yeri ve ikamet gibi ölçütler de 
uluslararası göç ölçümünde ikincil düzeyde önem ta-
"ımaktadır. (III) Vatanda"lık aynı zamanda uluslararası 
göç analizleri için önemli bir göstergedir, veri toplama 
ve bilgi de!erlendirme sistemlerinde öncelikle kulla-
nılması gerekmektedir. (IV) Vatanda"lık bilgilerinin sor-
gulanması, vatanda"ların ve yabancıların ülkeye giri" 
ve çıkı" bilgilerini görmek için de kullanılır. (V) Bu bil-
giler sadece nüfus artı" veya azalmaları hakkında bilgi 
almak açısından de!il, yabancı nüfusun azalmasını 
veya artmasını tespit etmek açısından da önemlidir.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinden 
sonra dü!üncenin akı!ına göre “Ancak belirtildi!i 
üzere vatanda"lık, bireylerin ülkeye giri", o ülkede 
kalı" ve çalı"ma haklarının düzenlenmesinde en 
önemli ölçüttür.” cümlesi getirilmelidir?    
A) I                      B) II                     C) III                D) IV              E) V

2. (I) Tarihi binalar; kültürel, ulusal ve tarihi de!erlere 
sahip koleksiyonları korumak amacıyla müze ev ya-
pılmaktadır. (II) Bu binalar önceki ya"anmı"lıklarıyla 
halka açıldıklarında kendi orijinal e"yalarını ve kolek-
siyonlarını halka göstermek durumundadır. (III) Müze 
evler, yapının kendisi ve içinde bulundurdu!u koleksi-
yon ile karakteristik bir "ema olu"turan, sürekli önemli 
bir pozisyona sahip olmu" ve bu pozisyonu korumu" 
olan yapılardır. (IV) Tarihi müze evler, di!er müzeler-
den farklı olarak mekânın, yapı geçmi"inin ve ya"an-
mı"lıkların getirdi!i türlü sınırlamalarla ku"anmı"tır. (V) 
Kendileri zaman içinde temsil ettikleri pek çok de!er-
le birlikte unutulmu" olsa da tarihi, geleneksel evler 
geçmi"i hatırlatan, geçmi"i günümüze ta"ıyan hafıza 
mekânlarıdır.

 Bu parçada numaralanmı! yerlerden hangisine 
dü!üncenin akı!ına göre “Buna ra!men bu 
müzeler, ya"anmı"lıklardan, hatıralarla yüklü olu"tan 
kaynaklanan e"siz ve özel bir üstünlü!e sahiptir.” 
cümlesi getirilmelidir?    
A) I             B) II                C) III                 D) IV                  E) V

3. (I) Fecriati toplulu!u, ara"tırmacıların ço!u tarafından 
Servetifünun’un bir devamı niteli!inde de!erlendiril-
mektedir. (II) Toplulu!u olu"turan sanatçılar herhangi 
bir görü"e veya toplumsal ihtiyaca dayalı eserler ver-
meye kar"ıdır. (III) Onlar sanatçının eserini özgürce 
ortaya koyması gerekti!ine inanırlar. (IV) Bu isimler-
den biri de önemli roman yazarlarımızdan olan Yakup 
Kadri Karaosmano!lu’dur. (V) Sanat ya"amına Fecria-
ti içinde ba"layan Yakup Kadri daha sonra Milli edebi-
yat anlayı"ına yönelir.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinden 
önce dü!üncenin akı!ına göre “Fakat kapıda 
bekleyen Balkan Sava"ları, bu görü"teki sanatçıların 
büyük bölümünü toplumsal meseleleri dert edinmeye 
mecbur bırakır.” cümlesi getirilmelidir?    
A) I                       B) II                    C) III                   D) IV               E) V

4. (I) Toplumlarda estetik algıyı ve görme biçimlerini be-
lirleyen unsur ço!u zaman yüksek kültür olmu"tur. (II) 
Yüksek kültür kendini estetik ölçüler koyma ve bütün 
topluma uygun bir kültür sa!lama konusunda da so-
rumlu görür. (III) Bu bakımdan de!erlendirildi!inde sa-
natın geli"imi açısından yüksek kültürün halkla bütün-
le"mesi ve sanatçıyla olan ba!ı son derece önemlidir. 
(IV) Klasik dönemde sanatın ayrıcalıklı kesime hitap 
etmesi nedeniyle alıcı ve sanatçı arasındaki ba! ol-
dukça mesafeli olmu"tur. (V) Klasik sanatın katı ku-
ralları, gerçeklik arayı"ı ve mantıksal çıkarımları sanatı 
seçkinler sınıfına dâhil etmi"tir. 

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinden 
sonra dü!üncenin akı!ına göre “Ancak modern 
sanat akımlarıyla birlikte sanat, halkla bütünle"meye 
ba"lamı"tır.” cümlesi getirilmelidir?    
A) I                       B) II                     C) III                      D) IV                   E) V
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5. (I) Çocu!un geli"imi ve yeti"tirilmesi görevi sadece 
anneye bırakılmamalı, ailedeki di!er yeti"kinlerle anne 
arasında payla"ılmalıdır. (II) Günümüz ailelerinde, 
anne ve babalar; ev i"lerinde, çocuk yeti"tirmede ve 
ev ekonomisine katkıda bulunmada ortak sorumluluk-
lara sahiptirler. (III) Kadınların i" hayatında etkin olması 
ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, aile içerisin-
de baba ve annenin sorumlulukları payla"ma zorunlu-
lu!unu do!urmu"tur. (IV) Türkiye’de bazı uç örnekler-
de annenin çalı"ıp evi geçindirdi!i, babanın çocuklar 
ve ev ile ilgili i"lerde çalı"tı!ı dahi söylenebilir. (V) Bu 
durum e!itimli annelerin ço!almasına yol açarken za-
manla yüksekö!retimden yoksun babaların giderek 
ço!alması sonucunu do!uracak gibidir.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinden 
sonra dü!üncenin akı!ına göre “Ayrıca son yıllarda 
kadınların, özellikle yüksekö!retime geçi"te, erkeklere 
oranla daha ba"arılı oldukları gözlemlenmektedir.” 
cümlesi getirilmelidir?    
A) I              B) II                C) III                D) IV               E) V

6. (I) Teknolojik geli"menin bugün üstesinden gelemedi!i 
en önemli sorun, ekonomik geli"menin ve artan nüfu-
sun su talebindeki artı"% hızına paralel olarak yeterli su-
yun sa!lanaca!ı kayna!a eri"im maliyetidir. (II) Di!er 
bir sorun ise hızla kirlenen su kaynaklarının güvenli 
bir su kullanımına dönü"türülebilmesi için maliyetlerin 
halen yüksek olu"udur. (III) Bugün ya"anan su soru-
nuna mühendislik açısından baktı!ımızda sorunu ve 
soruna neden olan faktörleri bu "ekilde tanımlamakla 
bir açılım sa!layabiliriz. (IV) Temeldeki sorun ekono-
mik geli"me için di!er do!al kaynaklar gibi suyun da 
bugün dünyada kaynak payla"ımına konu olmasıdır. 
(V) 1970’lere kadar ortak mallar statüsünde yer alan 
su, artık dünya piyasasında ekonomik bir mal olarak 
de!erlendirilmektedir. (VI) Su da tıpkı di!er madenler 
ve do!al rezervler gibi var oldukları ülkelerin dünyada-
ki önemini ve yerini belirlemeye ba"lamı"tır. 

 Bu parçada numaralanmı! yerlerden hangisine 
dü!üncenin akı!ına göre “Oysa bu yakla"ımla 
sadece buz da!ının yüzen kısmını görebiliriz.” 
cümlesi getirilmelidir?    
A) II                B) III               C) IV              D) V               E) VI

7. (I) E!itim kurumları, di!er i"letmelerden daha çok ör-
gütsel ö!renmeye önem vermek zorundadır. (II) #"let-
meler daha çok kendi personeline hizmet içi e!itim 
vererek daha kaliteli mal ve hizmet üretmeyi amaçla-
maktadır. (III) Hâlbuki e!itim kurumlarının ana görevi 
e!itim hizmeti vermektir. (IV) Bu bakımdan örgütsel 
ö!renme e!itim kurumlarının kültürünün bir parçası 
olmak zorundadır. (V) E!itim kurumlarındaki ö!renme 
ve ö!retmeye ili"kin yeni de!erler, ö!renmenin “ö!-
renci merkezli” olarak yeniden düzenlenmesini öngör-
mektedir. 

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinden 
sonra dü!üncenin akı!ına göre “Çünkü i"letmelerin 
görevi do!rudan do!ruya e!itim hizmeti vermek 
de!ildir.” cümlesi getirilmelidir?    
A) I                   B) II                     C) III                   D) IV                  E) V

8. (I) Görgü kuralları bireyin toplum içindeki davranı"la-
rını düzenleyen selamla"ma, konuk a!ırlama, yeme 
içme gibi kurallardır. (II) Görgü kuralları zamana, kül-
türe ve yere göre de!i"iklik göstermektedir. (III) Hatta 
bir toplum ya da toplumun bir kesimi için görgü kuralı 
sayılan bir durum bir ba"ka toplum ya da toplumun 
farklı bir kesimi için böyle sayılmayabilmektedir. (IV) 
Ayrıca bundan yıllar önce görgü kuralı olmayan bir du-
rum bugün görgü kuralı sayılabilir. (V) Görgü kuralları-
na uymamanın yaptırımı genellikle toplum tarafından 
ayıplanma ya da kınanmadır.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinden 
sonra dü!üncenin akı!ına göre “Bu durumun tersi 
de mümkündür.” cümlesi getirilmelidir?    
A) I                 B) II                 C) III                 D) IV                 E) V
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1. Bir grup arkada!ımızla minibüsle sabahleyin erken-
den yola çıktık. Ye!ilin, açı"ından en koyusuna kadar 
bütün tonlarıyla bezenmi! a"açların süsledi"i tepeler-
den geçtik. #ırıl !ırıl akan derecikleri a!a a!a bir yer-
yüzü cennetine vardık. Çevresini irili ufaklı a"açların 
ku!attı"ı mavi, duru, büyük göle bakan bir yamaçta 
durduk. Arabadan e!yaları çıkarıp çok güzel bir kah-
valtı sofrası kurduk. Soframızda yok yoktu.

 Bu parçada a!a"ıdaki anlatım tekniklerinden han-
gileri a"ır basmaktadır?

A)  Betimleme - açıklama 

B)  Öyküleme - betimleme

C)  Öyküleme - açıklama

D)  Açıklama - tartı!ma

E)  Kanıtlama - tartı!ma

2. (I) $zmir’in en güzel yalıları, kö!kleri, sakız tipi evleri bu 
semtteydi. (II) Sahil !eridine yedi katlı apartman izni 
verilince hepsi tek tek yıkıldı. (III) Bugün oraya kırk yıl 
önce orada ya!amı! biri gelse orayı kesinlikle tanıya-
maz. (IV) Yerine !ehrin rüzgârını kesen biti!ik nizam 
betondan sevimsiz bir set dikildi. (V) O güzelim bahçe-
ler, a"açlar, çiçekler, sarma!ıklar yok edildi. 

 Yukarıda numaralanmı! cümlelerin hangisi dü!ün-
cenin akı!ını bozmaktadır?

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

3. (I) Kilimler, Türkmen ve yörük kültürünün vazgeçilmez 
parçalarından biridir. (II) Evlerin en önemli e!yaların-
dan biri olan kilimlerin dokunmasına ayrı bir özen gös-
terilmi!tir. (III) Kilimlerin bir ev e!yası olması yanında, 
onlara uygulanan moti%erle kilimlerin anlamlı hale 
gelmeleri sa"lanmı!tır. (IV) Eski!ehir Arkeoloji Müzesi 
sahip oldu"u düz dokuma ve halı koleksiyonu ile Türk-
men ve yörük kültürünü büyük ölçüde yansıtmaktadır. 
(V) Müzede Anadolu’nun çe!itli yörelerinden toplana-
rak müzeye getirilen ve sayısı 150’yi bulan kilim örne-
"i mevcuttur. (VI) Kilimlerin ço"unlu"unu Eski!ehir ve 
Afyon yöresi kilimleri olu!turmaktadır. 

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

4. 
I. $lk olarak sizi de ilgilendiren, birçok ki!inin ilgisini 

çekecek bir konu ba!lı"ı belirleyin.

II. Çekim yapılacak alanlardan izin alın, çekilen gö-
rüntülerin ve konu!an ki!ilerin de izinlerini alın.

III. Belgesel &lm yapmak biraz karma!ık bir süreçtir 
ve gerçek durumu yaratıcı bir yolla izleyicilere ak-
tarmanız gerekir.

IV. Çekim alanında mümkün oldu"unca çok çekim 
yapınız çünkü aynı alanda bir daha benzer bir çe-
kim yapma !ansınız olmayabilir. 

V. Konu ile ilgili görsel materyalleri nasıl hazırlayaca-
"ınıza dair ayrıntılı bir plan yapın. 

 Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir 
bütün olu!turacak biçimde sıralandı"ında, hangi-
si ba!tan ikinci olur?

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

5. Ne yazık ki ben a"ıt yakmasını bilmiyorum. Nedense 
hiç abartamıyorum. Yapmacık davranmayı sevmiyo-
rum. Ba!kaları olsa kim bilir ne sözler söylerdi. Bense 
içimden geldi"i gibi i!te böyle bir iki lâf edebildim. Ben 
her zaman samimiyetten yanayım.

 Bu sözleri söyleyen bir yazarın vurgulamak istedi-
"i özellik a!a"ıdakilerden hangisidir?

 A) Akıcılık            B) Sanatlı söyleyi!            C) Orijinallik                                                   

                       D) Yenilik                             E) Do"allık   

6. Ankara ilinin yüz ölçümünün büyük bölümü bozkır ka-
rakterindedir. Bu nedenle konuya yakın olmayanlar ta-
rafından biyolojik çe!itlilik açısından “fakir bir il” olarak 
de"erlendirilir. Fakat bu alanlar biyolojik çe!itlili"in en 
zengin oldu"u ya!am alanlarıdır. $l sınırları içerisinde 
tuz oranı yüksek olarak tanımlanabilecek bozkırlardan 
verimli topraklara; biyolojik çe!itlili"i de"i!ik !ekillerde 
destekleyen sulak alanlardan do"al, kalıntı ve yapay 
ormanlara kadar geni! bir habitat çe!itlili"ine sahiptir. 
Habitat çe!itlili"i, göç yollarının üzerinde bulunması, 
çe!itli sulak alan ve ormanlara sahip olması yanında 
sahip oldu"u geni! yüz ölçümü Ankara’nın sanılandan 
veya tahmin edilenden çok daha zengin bir biyolojik 
çe!itlili"e sahip olmasını açıklamaktadır.

 Bu parçada Ankara ile ilgili vurgulanmak istenen 
dü!ünce a!a"ıdakilerden hangisidir?

A)  Bitki çe!itlili"ine sahip bir il olması

B)  Bozkırlarla kaplı bir il olması

C)  Hakkında bilinenlerin az olması

D)  Do"al güzelliklere sahip olması

E)  Yüz ölçümü geni! bir il olması

KARMA TEST - 1
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7. Bir !eyin sanat eseri sayılabilmesi için belirli özellik-
lere sahip olması gerekir. Bunlardan en önde gelen 
özellik özgünlüktür. Özgün olmak kendine özgü bir ni-
telik ya da bulu! içermek demektir. Özgünlük biçimde 
ya da özde olabilir. Tek yani biricik olu!, daha önce 
ba!kası tarafından yapılmamı!, yaratılmamı! olmaktır. 
Taklit edilerek ortaya konan bir nesne ya da fabrika-
da seri olarak çok sayıda üretilen ve birbirinin e!i olan 
ürünler, güzel de olsa sanat eseri sayılmaz.

 Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, 
a!a"ıdakilerden hangisidir?

A)  Güzel olan her eser sanat yapıtı sayılamaz.

B)  Sanatta biçim kadar içerik de önemlidir.

C)  Sanatta güzellik son derece önemlidir. 

D)  Özgünlük sanat yapıtının en önemli özelli"idir.

E)  Sanat yapıtları çok sayıda üretilmemelidir. 

8. Zekâ bireyin ö"renme kapasitesini, bir bakıma kavra-
ma geni!li"ini ve hızını gösteren önemli bir niteliktir. 
Bireyler arasında zekâ seviyeleri ve zekâ türleri bakı-
mından ölçülebilen farklar vardır. Ö"renilmesi gereken 
beceriler kolaydan zora do"ru sıralanırsa bireyler ara-
sında çe!itli zorluk seviyelerindeki becerileri ö"renme 
bakımından farklar ortaya çıkacaktır. Bu farklar beceri-
lerin gerektirdi"i bilgilere ve o beceri ile ilgili tecrübele-
re ba"lı oldu"u gibi bireylerin ö"renme kapasitelerine 
de ba"lıdır.

 Bu parçada vurgulanmak istenen dü!ünce a!a"ı-
dakilerden hangisidir?

A)  Ö"retilmesi gereken konular kolaydan zora do"ru 
sıralanmalıdır.

B)  Zekâ seviyesi ve zekâ biçimleri ki!iden ki!iye 
de"i!iklik gösterebilir.  

C)  Ö"renme kapasitesi dü!ük bireyler zor ö"renir.

D)  Zeki bireylerin ö"renme becerileri daha yüksektir.

E)  Bireylerin ö"renme kapasitelerini fazla zorlama-
mak gerekir.

9. Ye!ilçam döneminde üretilen &lmlerin ço"u, kullan-
dıkları benzer anlatı kalıpları yüzünden birbiriyle ortak 
noktaları olan öykülerden olu!maktadır. Bunun sebebi 
izleyicinin be"enisi, etkilenilen kültürel kaynaklar ve 
yapımcıların kâr beklentisidir. Yeni bir !eyler denemek 
isteyen yapımcı, yönetmen ya da yazarlar nadiren is-
tedikleri &lmleri yapmak özgürlü"üne sahip olmu!lar-
dır. Bu sebeple her yıl onlarca senaryo üreten yazarlar 
dönemsel be"enileri dikkate almak ve seyircilerin is-
teklerini ön planda tutmak zorunda kalmı!lardır.

 Bu parçadan hareketle a!a"ıdakilerden hangisi 
çıkarılabilir?

A)  Ye!ilçam filmlerinin senaristleri ba!arılı senaryo-
lar yazamamı!tır.

B)  Yönetmenler yeni filmler üretmeyi denemekten 
uzak durmu!lardır.

C)  Ye!ilçam filmlerinde birbirinden farklı konular 
i!lenmi!tir.

D)  Yapımcılar ürettikleri filmlerden yüksek karlar 
elde edememi!tir.

E)  Ye!ilçam filmlerinin üretilmesinde izleyicinin istek-
leri etkili olmu!tur.

10. Sanat tarihi süreci içinde sanatçılar kendilerini farklı 
biçimlerde anlatmaya çalı!mı!lardır. Yıkıcılıktan, ma-
kineden, hızdan, kentten, sava! ve acıdan yana olan 
fütürizm; bütün dünyanın resimlerde parçalanıp yeni-
den kuruldu"u kübizm !eklinde ya!amı ifade etme-
ye çalı!mı!tır sanatçılar. Ekspresyonizm canlı ve zıt 
renkleri, hareketli, rahat, geni! fırça vuru!larını, kırık 
çizgileri kullanmı!tır. Sürrealizm bütün gerçeklerden 
kaçmı!, bilinçaltını ortaya koymaya çalı!mı!tır. Dada-
izm bütün ya!ama ve hatta sanata kar!ı tavır içinde 
olmu!tur. Bütün bu izmler geçmi!ten günümüze tüm 
sanatçılarının ortak kaygılarını, kendilerini farklı yön-
tem ve teknikler aracılı"ıyla anlatma gereksiniminden 
kaynaklanmı!tır. 

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen a!a"ıdakiler-
den hangisidir?

A)  Her sanat akımı ya!am ve olaylarla ilgili farklı 
konulara yer vermi!tir.

B)  Her sanatçı kendine en uygun sanat akımını seç-
mekte özgürdür. 

C)  Sanatçılar kendilerini ifade etmek için çe!itli anla-
tım biçimleri seçmi!lerdir.

D)  Ekspresyonizm daha çok resim sanatıyla yakın-
dan ilgilenmi!tir.

E)  Bazı sanat akımları ya!ama ve sanata kar!ı ortak 
tavır ortaya koymu!lardır.   

KARMA TEST - 1
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11. $nsanın yaptı"ı ve hala da yapmakta oldu"u tahribatın 
sonucu olarak toprak, su ile birlikte havanın bile!imi 
önemli ölçüde bozulmaktadır. Hızla artan sanayi ve 
yerle!im bölgelerinde olu!an sera gazları ile çevre ve 
atmosfer büyük ölçüde kirlenmekte, havanın ısınma 
e"ilimi giderek artmaktadır. $nsan iklime, iklim de in-
sana tesir etmektedir. Bunun neticesinde insanlık, kü-
resel iklim de"i!ikli"i problemi ile kar!ı kar!ıyadır. Bu 
nedenle, insanların çe!itli faaliyetlerinden dolayı at-
mosferin kimyasal bile!eninin de"i!imi sonucu iklimde 
görülen de"i!iklikleri azaltmak amacıyla Birle!mi! Mil-
letler $klim De"i!ikli"i Çerçeve Sözle!mesi yürürlü"e 
konulmu!tur. Küresel ısınma, atmosferde artan sera 
gazlarının potansiyel etkilerinden sadece birini ifade 
eden bir terimdir.

 Bu parçadan a!a"ıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)  $klim ve insan birbirini etkilemektedir.

B)  Toprak, su ve hava insanın tahribatı sonucu 
bozulmaktadır.

C)  $klim de"i!iklikleri insanların ortak sorunlarından 
biridir.

D)  Küresel iklim de"i!ikli"i insanlı"ın sonu olacaktır.

E)  Küresel ısınma artan sera gazlarıyla do"rudan 
ili!kilidir.   

12. Çocu"un biyolojik geli!mesinin belirtilerinden biri de 
çocu"un ilk di!inin çıkmasıdır. Çocuk yakla!ık altı ay-
lıkken di!leri çıkmaya ba!lar. Çıkan ilk di!ler çocu"un 
büyüdü"ünün, geli!ti"inin bir i!aretidir. Bu nedenle çı-
kan di!ler aile tarafından sevinçle kar!ılanır. Çocu"un 
di!leri çıkmaya yakla!tı"ı zaman, çocukta ha&f rahat-
sızlıklar ba! gösterir. Çocu"un di!inin çıkıp çıkmadı"ı 
sürekli kontrol edilir. Zira çocu"un di!inin çıktı"ını ilk 
olarak görmek ve müjdelemek önemlidir. Çocuktaki 
bu geli!me bir törenle kutlanır. Anadolu’da bu kutlama 
törenine “di! hedi"i, di! bulguru, duzlama, di!lik, di! 
günü” gibi çe!itli isimler verilir.

 Bu parçada a!a"ıdakilerden hangisine de"inilme-
mi!tir?

A)  $lk di!in ne zaman çıkmaya ba!ladı"ına 

B)  Çocukların di! çıkarma zamanı huysuz oldu"una 

C)  Çıkan di!lerin neyin belirtisi oldu"una

D)  Di! çıkarma durumunun co!kuyla kar!ılandı"ına

E)  Di! kutlama törenine farklı adlar verildi"ine 

13. Ele!tirmenin görevi ele aldı"ı eseri çözümlemek, 
eserin özelliklerini ortaya çıkarmak, onu öz ve biçim 
yönünden de"erlendirmektir. Eseri veya yazarı sevip 
sevmemek ele!tirmenin görevleri arasında de"ildir. Bu 
i!, zordur ama olanaksız de"ildir. Ele!tirmenle sıradan 
okuru ayıran da bu i! ve yansız tutumdur. Bir eseri yal-
nızca ideolojik özelliklerine göre de"erlendirmek yan-
lı!tır. Ele!tirmen, estetik çözümleme ve de"erlendirme 
üzerinde durmalıdır. Çünkü estetik yönü olmayan bir 
eserin savundu"u dünya görü!üne herhangi bir katkı-
sı ve yararı yoktur. 

 Bu parçaya göre ele!tirmenin görevleri arasında;

I.  Yapıtın özelliklerini ortaya koymak,

II.  Yazara ve yapıta kar!ı tarafsız olmak,

III.  Yazarın dü!üncelerine önem vermek

 durumlarından hangileri yoktur? 

 A) Yalnız I                    B) Yalnız II               C) Yalnız III

                           D) I ve II                          E) I ve III

14. Necip Fazıl Kısakürek sanatında söyleyi!i, iç ve dı! 
ahengi, getirmek istedi"i ruh sarsıcı yeniliklerin yanın-
da gözden kaçırmamı!tır. Kapalı ve dolgun kelimeleri 
uzun ve birbirine bir kale duvarındaki ta!lar gibi sıkı 
sıkıya ba"lı mısralara yerle!tirebilmeyi ba!armı!tır. Ki-
tabını orijinal bir sını%ama çerçevesi içine almı!, !iir-
lerine paralel olarak !iir görü!ünü ortaya koyabilmi!tir. 
Bu özellikleriyle kendinden sonraki genç !airleri etkile-
mi! bir sanatçı olarak kar!ımıza çıkmaktadır.

 Bu parçada Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili olarak;

I.  Mistik ve ruhsal konuları i!ledi"i,

II.  Sa"lam bir !iir örgüsüne sahip oldu"u,

III.  #iirle ilgili görü!lerini ortaya koydu"u,

IV.  Di"er !airler üzerinde etkisi oldu"u

 yargılarından hangilerine de"inilmemi!tir?

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

                           D) I ve IV                           E) II ve III
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15. Ki!ilik, ki!ide yapıların, davranı! biçimlerinin, dü!ünü! 
özelliklerinin, ilgi ve e"ilimlerin, yetenek, kabiliyet ve 
yöneli!lerin, ruhsal durumların karakteristik bir bütün-
le!mesidir. Bu tanıma göre ki!ilik dedi"imiz !ey, ki!inin 
bütün bedensel özelliklerinin, içgüdülerinin, dürtüleri-
nin, e"ilimlerinin, kazanılmı! deneyimlerinin bir bütü-
nüdür. Deneyimden kastedilen, insanın ya!antısıdır. 
Bu ya!antı süresince ki!ili"imizde mutlaka küçük veya 
büyük bazı de"i!iklikler olmu!tur. Ki!ili"imiz bir yerde 
durmaz, de"i!iklikler hayat boyu devem eder. Beden 
yapısının geli!mesi gibi ki!ilik de uzun yıllar boyu de-
"i!ir. Ancak bu, sezilmesi çok zor olan, yava! bir olu-
!umdur. Ki!ili"in geçirdi"i de"i!iklikler hayat boyu de-
vam eder ama bu de"i!imlerin hızı belli bir dönemden 
sonra oldukça dü!er. Yani ki!ili"in oturdu"u ya!tan 
sonra meydana gelen de"i!iklikler ufak tefek de"i!ik-
liklerdir.

 Yukarıdaki parçada ki!ilikle ilgili a!a"ıdakilerden 
hangisine de"inilmemi!tir?

A)  Beden de"i!imine göre ki!ilik de"i!mesi daha az 
gözlemlenebilir.

B)  Birçok insanın ki!ili"inde ortak unsurlar, ortak 
deneyimler bulunur.

C)  $nsan belli bir ya!a gelince ki!ilik özellikleri daha 
az de"i!ir.

D)  $nsan, ya!amı boyunca ki!ili"inde bazı de"i!iklik-
ler geçirmektedir.

E)  Ki!ilik, insanın bütün özelliklerinin bir toplamıdır.

16. Gazeteci:

 (I) - - - -

 Ele!tirmen:

 – Perçemli Sokak’ta ne varsa hepsini anlıyor 
muyum? Do"rusunu söyleyeyim, çok anlamadı-
"ım yerleri var o beti"in. Anladı"ım, kıskanasıya 
sevdi"im yerleri de var. “Onları anlat.” deseniz 
bana, anlatabilir miyim hepsini? Ba!aramam o i!i. 
Bir yapıtı anlamak, anlatabilmek demek de"ildir.

 Gazeteci:

 (II) - - - -

 Ele!tirmen: 

 – “Yapıtın beni sarmayan yerlerinde de benim 
duyamadı"ım güzellikler olacak, onlardan niçin 
yoksun bırakayım kendimi?” derim ve anlamaya 
çalı!ırım. Atmam bir okuyu!ta, döner döner yine 
okurum. Ne olur bunun sonu? Çalı!arak, u"ra!a-
rak sezerim ozanın yarattı"ı güzelli"i.

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere a!a"ıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)  (I) Perçemli Sokak sizce ba!arılı bir yapıt mı?

       (II) Bir yapıtı okumak için anlamak !art mıdır?

B)  (I) Perçemli Sokak adlı yapıtı bizim için de"erlen-
dirir misiniz?

      (II) Bir yapıtı anlamadı"ınızda ne yaparsınız?

C)  (I) Perçemli Sokak sizce anla!ılır bir yapıt mı?

      (II) Bir yapıtı tekrar tekrar okumanızın nedeni 
nedir?

D) (I) Perçemli Sokak adlı yapıtın be"endi"iniz yön-
leri nelerdir?

    (II) Bir yapıtın be"enmedi"iniz yönleri oldu"unda 
ne yaparsınız?

E)  (I) Perçemli Sokak’ta neleri ilginç buldunuz?

  (II) Bir yapıtın güzelli"ini nasıl ke!federsiniz?
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17. - 18. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 $nsano"lu tarafından atmosfere salınan gazların sera 
etkisi yaratması sonucu, dünya yüzeyindeki sıcaklı"ın 
yükselmesi küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır. 
Küresel ısınma ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
küresel iklim de"i!ikli"i, son yıllarda dünyanın kar!ı-
la!tı"ı en önemli sorunların ba!ında yer almakta ve 
dünyada ya!ayan tüm canlıların ya!amlarını tehdit et-
mektedir. $klim de"i!iminin en belirgin sonuçları; dün-
yanın giderek ısınması, buzulların erimesi, deniz se-
viyelerinin yükselmesi, ya"ı! desenlerinin de"i!mesi, 
a!ırı hava olaylarının !iddetinde ve sıklı"ında önemli 
artı!lar olması ve bunlara ba"lı olarak ekolojik de"i!i-
me u"ramasıdır. Bu &ziksel sonuçlar, özellikle 20. yüz-
yılın son çeyre"inden itibaren, dünya genelinde büyük 
oranda can ve mal kaybına neden olmu!tur.

17. Bu parçada asıl anlatılmak istenen a!a"ıdakiler-
den hangisidir?

A)  Küresel ısınmadan kaynaklanan can ve mal 
kaybı giderek artmaktadır.

B)  Atmosfere salınan sera gazları küresel ısınmaya 
neden olmaktadır. 

C)  Küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarıyla ba!a 
çıkmak kolay de"ildir.

D)  Küresel ısınma ve iklim de"i!iklikleri en önemli 
sorunların ba!ında gelmektedir.

E)  $klim de"i!iklikleri önlenemezse dünyadaki 
ya!amsal denge kaybolacaktır.

18. Bu parçaya göre a!a"ıdakilerden hangisi iklim 
de"i!ikli"inin sonuçları arasında sayılamaz?

A)  Ya"ı! miktarlarındaki azalma

B)  Deniz sularındaki yükselme

C)  Çevreyle ilgili yapıda de"i!iklik

D)  Ortalama ısıdaki yükselme

E)  Hava olaylarında de"i!iklik

19. - 20. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında 
ihtiyaç duyulan ya da planlanan i!lerin yüzde 60’ının 
bilgisayarla ili!kili olaca"ına dair istatistiki gerçek, di-
jital geli!imlerin hızının kesilmeyece"ini aksine arta-
ca"ını göstermektedir. Bu noktada bilgisayar bilimleri 
ve mühendisli"i alanlarında kali&ye eleman ihtiyacı 
da gün geçtikçe artmakta; uygulama geli!tirme, kod 
yazma gereklili"i nedeniyle ülkelerde müfredat de"i-
!ikli"ine gidilmektedir. Analitik, ele!tirel, tasarım odaklı 
dü!ünme, problem çözebilme gibi önemli becerilerin 
önemi, ülkelerde e"itim sisteminin tekrar de"erlen-
dirilmesine ve bili!im, teknoloji, kodlama derslerinin 
ilkokuldan itibaren müfredata eklenmesine neden ol-
mu!tur. Kodlama gerçek hayat uygulamalarını ve ör-
neklerini modelleyerek insanların dünyayı daha kolay 
ve iyi anlamalarını, hayattaki karma!ık i!lemleri oto-
matize edebilmelerini sa"lar. Bu otomasyon sistemleri 
gün geçtikçe de"er kazanmakta; dijitalle!en dünyaya 
adaptasyonumuzu, hayat kalitemizi artırmaktadır.

19. Bu parçadan hareketle a!a"ıdaki yargıların hangi-
sine ula!ılamaz?

A)  Kodlama e"itimi çocuklara pek çok alanda bece-
riler kazandırır.

B)  Bilimsel ve teknolojik alandaki i!lerin yarısından 
fazlası bilgisayarla ili!kili olmaya devam edecek.

C)  Kodlama, gerçek hayattaki uygulamaları örnek 
olarak kullanır.  

D)  Kodlama, insanların dijital dünyaya uyumunu ve 
ya!am kalitesini arttırmaktadır.

E)  Erken ya!ta ba!lanan kodlama e"itimi, çocuklar 
için ö"renmeyi kolayla!tırıyor.

20. Bu parçaya göre okullarda müfredat de"i!ikli"ine 
gidilmesinin temel nedeni arasında; 

I.  nitelikli eleman ihtiyacı,

II.  kod yazma gereklili"i,

III.  teknolojiyi e"itim alanında kullanma ihtiyacı

 durumlarından hangileri gösterilebilir?

 A) Yalnız I                  B) Yalnız II                 C) Yalnız III  

                         D) I ve II                           E) II ve III
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21. Annem saçlarımı o yumu!acık elleriyle tarıyor; elleri-
min kirli, dü"melerimin kopuk olmasına aldırmadan 
ba!ını gö"süme kapayarak a"lıyordu. Bir çı"lık duy-
du"umda ancak o halimden sıyrılabildim. Etrafta mis 
gibi yasemin kokuları vardı. Bir gün büsbütün aya"a 
da kalktı, sandı"ından yeni elbiseler çıkararak süslen-
di. Ak!amüstü babamı kar!ılamak için a!a"ı indik. 
Babam, bende biraz vah!i tabiatlı, sert bir asker hatı-
rası bırakmı!tır. Fakat annemi ayakta görünce sevinç-
le konu!tu"unu, yeni yürüyen bir çocuk gibi onu bilek-
lerinden tutarak a"ladı"ını hiç unutamam. 

 Yukarıdaki metinde a!a"ıdaki duyulardan hangisi-
ne ait bir özellik yoktur?

A) Görme

B) $!itme

C) Koklama

D) Tatma

E) Dokunma

22.  Severim gerçekçi edebiyatı. Bu ya!a kadar en çok 
onun ürünlerini, o yolda yazılmı! hikâyeleri, romanları, 
hep o çı"ırı öven denemeleri, ele!trileri okudum. Bir 
hikâyede, romanda anlatılanların gerçekte olanlara 
benzememesi çok kimseler gibi benim için de suçtur. 
Peri masallarından, dev masallarından çocuklu"umda 
bile pek ho!lanmadım. Olmayacak !eyler, benzerle-
ri görülmeyecek insanlar anlatan hikâyeler arasında 
be"endiklerim yoktur demeyece"im ama onlarda da 
gerçe"i aradım. Yazar gerçe"i bir dü!le örtmü!, kaldı-
rın o örtüyü çırılçıplak do"ruyu bulursunuz, diye dü!ü-
nüyorum. 

 Bu parçadan hareketle yazarın edebiyatçılardan 
hangi nitelikte eserler bekledi"i söylenebilir?

A)  Daha çok roman ve hikâye türünde yazılmı! eser-
ler 

B)  $nsanda dü! kurma duygusu besleyecek nitelikte 
eserler 

C)   $nsan ve toplum hayatını oldu"u gibi yansıtan  
eserler 

D)  Yabancıların eserlerini taklitten uzak, özgün eser-
ler 

E)  Belli bir akımın özelliklerini ta!ımayan eserler

23.   Sözün dü!ünceyi ifadeden aciz oldu"unu, birtakım 
basit dü!ünceleri i!aretlerle anlatmadaki kuvvet gös-
terir. Bir adama “Odadan çıkınız!” demek, ona i!aret-
le kapıyı göstermekten daha az etkilidir. Parma"ınızı 
duda"ınıza götürerek, birinin susmasını istemeniz, 
“Susunuz!” diye kula"ına fısıldamanızdan daha çok 
anlamlıdır. “Buraya gel!” demektense bir el i!areti yap-
mak daha iyidir. Gözlerin açılması, ka!ların yükselme-
si kadar ba!ka bir !ey, hayreti daha canlı bir biçimde 
anlatamaz.

 Bu parçanın ana dü!üncesi a!a"ıdakilerden han- 
gisidir?

A) Beden dilini kullanma, yerinde yapılan jest ve 
mimikler sözlerden daha fazla etkili olabilir.

B) Zihin ve dil arasında yer yer ba"lantı kopuklu"u 
olabilir.

C) Kaba kuvvete ba!vurma ve ba"ırma bilgisizlerin 
ba!vuraca"ı bir yöntemdir.

D) Anlatımda zorlandı"ımız zaman el ve kol hareket-
lerine ba!larız.

E) Özellikle hastane koridorlarına görülen “sus” i!a-
reti, onlarca sözden, ö"ütten daha etkilidir.

24.  Çevirmenlik illet, saygı görmeyen bir meslek. $nsanlar 
$ngilizce biliyor olsalardı çevirmen olup kolay para 
kazanacaklarını sanıyor. Ancak dil bilmedi"ini söyle-
yerek verip veri!tiriyor. Dil bilen herkesin çevirmen 
oldu"unu yan gelip yatarak para kazandı"ını dü!ünen 
insanlarla dolu buralar. Korkunç... Daha, do"ru düz-
gün Türkçe konu!madan çeviri yapmanın imkânsız 
oldu"undan habersiziz. Kendi ana dilini düzgün kulla-
namadan, yabancı bir dilde çeviri yapabilece"imizi 
iddia ediyoruz. Çeviriyi önündeki cümleleri kelime keli-
me kendi diline geçirmek diye anlıyoruz. Deh!et veri-
ci... 

 Bu parçadan çevirmenlikle ilgili a!a"ıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

A)  Yeteri kadar de"er verilmedi"i

B)  Kolay bir meslek olmadı"ı

C)  $nsanların ön yargılı yakla!tı"ı

D)  Ana dilini iyi bilenlerin yapması gerekti"i

E)  Çok para kazandırdı"ı
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1. Bilme iste"i, insanın etrafında olup bitenleri gözlemle-
yerek taklit etmesi, zamanla elde etti"i veriler arasın-
da ba" kurarak anlamlı bir bütüne ula!masıyla devam 
etmi!tir. Elbette sanat, anlamlı bütüne ula!mak için 
yapılmamı! ve yapılmamaktadır. Sanat, bu anlamlan-
dırma içinde öncelikle toplulukların aynı dü!ünü!ünün 
temsili olarak ortaya çıkarken soyut olan duygu ve 
dü!üncelerin somutla!tırılması olarak kendini sürdür-
mektedir. Di"er taraftan gökyüzünün, güne!, ay ve 
yıldızların gözlenmesiyle zaman kavramının yıl, ay, 
hafta, gün olarak somutla!tırılması, do"a olaylarının 
tahmin edilmesiyle ne zaman ne yapılması gerekti"ini 
belirleyen bilgilerin elde edilmesi ve alet üretebilmesi 
insan ya!amını &ziksel olarak kolayla!tırmaktadır.

 Bu parçadan hareketle a!a"ıdakilerden hangisine 
ula!ılamaz?
A)  $nsanların bilme iste"i, insanın kendi çabalarıyla 

sistemli hale gelmi!tir.

B)  Sanat, insan duygu ve dü!üncelerinin görünür 
hale gelmesidir.

C) Sanat, insanın olu!turdu"u bilme iste"inin sonucu 
ortaya çıkmı!tır.

D) Zaman kavramının belirginle!mesi, belli gözlem-
ler sonucu sa"lanmı!tır.

E)  Bilim ve teknoloji her alanda insan ya!amını 
kolayla!tırmı!tır.

2.  “Romancı denilen adam;  felsefî, medenî ve dinî 
meselelerden birini kendine gaye edinerek bu yolla 
o gayeye hizmet için yazdı"ı hikâyede, halkın e"ilim 
ve merakı ne yönde ise anlatımını o yönde yürütür. 
Fakat romanı okuduktan sonra okuyucuda meydana 
gelecek dü!ünce, duygu ve bunlardan do"acak gaye, 
niyet tamamen romancının yaratmaya çalı!tı"ı !eyler 
olur.” Bu cümleler, Ahmet Mithat'ın roman anlayı!ını 
ve roman yazmaktaki amacını ortaya koymaları bakı-
mından önemlidir. Bu cümleleriyle eserlerinde - - - - .

 Bu parçanın sonuna dü!üncenin akı!ına göre 
a!a"ıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  halkın bilgilendirilmesi ve e"itilmesi ile birlikte 

halka ait dilin kullanılması amacını güder

B)  halkın içinde yer alıp onların ya!adı"ı sıkıntıları 
eserlerine yansıtmayı amaçlamı!tır

C)  söyleyece"i sözleri hiçbir otoriteyi dikkate alma-
dan korkusuzca dile getirmi!tir

D)  halkın anlayabilece"i bir dille onları tatmin edici 
noktalara de"inmi! ve halktan kopmamı!tır

E)  sanatçı ki!ili"ini gizleyip halktan biri gibi hareket 
etmeye çalı!tı"ını anlatmı!tır

3.  Yazar, kahramanın hayatının ve kitabın hep bir nehir 
gibi oldu"unu dü!ünmü!tür. Kitabın bir düzeni varsa 
bu, nehrin düzenidir. Gerçekte bir ustalık ya da olay 
örgüsü yoktur. Tıpkı dü!üncelerin bütün felsefe sis-
temlerini hiçe sayarak birbirlerini takip etmesi gibi söz-
cükler de sözdizimini hiçe sayarak öylece oradadırlar. 
Kitabın her bölümü di"er bir bölümün habercisidir. 
Nehir, sanki haritada yokmu! gibi ke!fedilir. $nsanın 
büyümesi ve ya!lanmasıyla ilgili çözümlenmemi! çok 
az !ey kalmı! olsa da okuyucu, edebiyatta bu yüzyılda 
ortaya çıkan modern hayatın en kapsamlı ara!tırma-
sıyla kar!ıla!ır.

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak a!a"ıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A)  Benzetmelere yer verilmi!tir.

B)  Ki!ile!tirme vardır.

C)  Kar!ıla!tırmadan yararlanılmı!tır.

D)  Betimlemeye ba!vurulmu!tur.

E)  Deyim kullanılmı!tır.

4.  Batı Avrupa tarihçilerinin zihinlerini me!gul eden 
önemli konulardan biri de Orta Ça" e"itim sistemle-
ri, metotları ve kurumlarının geli!im sürecinde $slam 
uygarlı"ının ne ölçüde rol oynadı"ı sorusudur. Klasik 
$slam uygarlı"ının Avrupa kurumlarını etkiledi"inde 
tarihçiler hem&kirken bu etkinin derecesi ve do"ası 
üzerinde zaman içerisinde de"i!en çe!itli &kir ayrılık-
ları olmu!tur. Örne"in 20. yüzyılın ilk yarısında ciddi 
akademik çevrelerce kabul edilen ba!at görü! $slam 
uygarlı"ının yüksek Orta Ça" e"itim kurumlarını elbet-
te etkiledi"i ama her ne kadar $slam uygarlı"ının açık 
bir etkisi görülse de bu etkide "$slam’a özgü çok az 
!eyin bulundu"u" !eklinde özetlenmi!tir.

 Bu parçaya göre tarihçiler a!a"ıdakilerin hangi-
sinde fikir ayrılı"ına dü!mü!tür?

A)  E"itim yöntemlerinin uygulamasında en çok hangi 
kültürün etkisi oldu"u

B)  $slam uygarlı"ının Orta Ça" e"itim kurumlarına 
ne kadar etkisinin oldu"u

C)  $slam uygarlı"ının, Avrupa’da hangi alanlarda ne 
kadar etkili oldu"u

D)  Orta Ça" e"itim kurumlarında $slam kültürüne ait 
hangi özelliklerin bulundu"u

E)  $slam uygarlı"ının Orta Ça" Avrupa’sında ne 
kadar tanındı"ı

26
Dak!ka

Hedef
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5.  Ele!tirmen, sanat-edebiyat için olmazsa olmaz bir ki!i 
midir? O olmadan iyi roman, öykü ve !iir yazılamaz 
mı? Kısaca sanat-edebiyat dünyası için ele!tirmen ge-
rekli midir? Bu soruların yanıtı, en azından bu dönem 
için, belirgin bir biçimde verilememi!tir. Hatta bu, tek 
ba!ına bir yazı konusu bile olmamı!tır. Bu konudaki 
dü!üncelere edebiyatla, ele!tiriyle ilgili yazı ve konu!-
maların satır aralarında rastlarız. Bu yazı ve konu!ma-
larda ise özellikle eserleri ele!tirmen tarafından olum-
suz olarak de"erlendirilen sanatçıların ço"u, - - - - . 
Sözgelimi Salâh Birsel’e göre onlar, bilmedikleri !eye 
sövgü ya"dıran bencil yaratıklardır.

 Bu parçada bo! bırakılan yere a!a"ıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A)  ele!tiri ve ele!tirmenin okura her zaman yararlı 
olaca"ını dü!ünmü!lerdir

B)  ele!tirmenin yeri, “okurdan öte, okurdan fazla bir 
!ey” de"ildir

C)  alanında uzman olan ele!tirmenin çok az oldu"u 
kanısındadır

D)  “biraz bilmekle çok bildi"ini sanan” uzman(!) ele!-
tirmenlerden çok fazla oldu"u kanaatindedir

E)  hem ele!tirmeni dikkate almaz, hem de onu sanat 
ve edebiyat için gereksiz biri olarak görür

6.  Norveç, küçük bir ülke olmasına ra"men, müzik terapi 
konusunda son 30 yılda oldukça hızlı geli!me göster-
mi!tir. 1980’li yıllarda müzik terapi aktiviteleri,  ba!kent 
Oslo civarında yo"unla!mı!tır. 1991 yılında Norveç 
hükümeti, özel ihtiyaçları olan insanların da normal 
insanlar gibi kendi özel çevresinde çalı!maya, okula 
gitmeye ve hobi geli!tirmeye hakkı oldu"unu ortaya 
koyunca “birle!tirme” reformunu hayata geçirmi!tir. Bu 
reform sayesinde müzik terapiye ilgi hızla artmı! ve 
bunun sonucunda “Norveç Müzik Akademisi” altı aylık 
bir program ba!latmı!tır. Bu program, daha sonra açı-
lacak olan “müzik terapi” programına hazırlık olmu!tur. 

 Bu parçada a!a"ıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı yoktur?

A) “Birle!tirme reformu”nun müzik terapisi alanında-
ki çalı!malara ne gibi katkısı olmu!tur?

B)  “Birle!tirme reformu” neden hayata geçirilmi!tir?

C)  Müzik terapi yöntemi, Norveç’te ilk kez ne zaman 
ba!lamı!tır? 

D)  Norveç’te müzik terapisinin en yo"un oldu"u yer 
neresidir?

E)  Müzik terapi yönteminde Norveç en önemli geli!-
meyi ne zaman ya!amı!tır?

7.  Muhabir: 

 (I) - - - -

      #air: 
– Do"rusu bunu çok saçma buluyorum. #air bir 

duyarlılık yakalıyor ve istiyor ki ba!kaları da o 
duyarlılı"ı payla!sın onunla, sevsin !iiri. Fakat 
duyarlılı"ın payla!ılamaması, !iirin sevilememesi 
!airin kabahati de"ildir. Sanattan çok !ey bekliyo-
ruz. Oysa sanatın böyle kaygıları yoktur. Biz !air-
ler, dü!ünceyle yazmıyoruz; sözcüklerle yazıyo-
ruz. Sözcükleri de kullanırken sözcüklerin gölge-
lerini kullanıyoruz. Yani imgeyi… Dü!ünce !iiri 
diye bir !eyi kabul edemem. O zaman düzyazı 
yazılsın, derim.

 
 Muhabir:

 (II) - - - -

 #air: 
– Her !iir kendi yapısını getiriyor. Kendi iç dünyası-

nı, dileklerini. $yi bir !iirin ilk dizesi, !iirin her !eyi-
dir. #air, ilk dizeyle !iirin sonuna dek sürecek olan 
yapıyı kurabilir, bu yüzden bütün !airler için en 
zor !ey ilk dizeyi bulmaktır. O ilk dize, hem anla-
mı hem de yapıyı beraberinde getirebilir. 

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere a!a"ıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)  (I) #iirden insanların beklentilerinin olmaları do"al 
mıdır sizce?

      (II) #iirin belli bir kalıp içinde yazılmasını ne kadar 
do"ru buluyorsunuz?

B)  (I) Anla!ılmayan !iir sevilebilir mi, !airin !iiri top-
luma sevdirmek gibi bir ödevi var mıdır?

  (II) Bir !air için !iirde ilk dizenin önemi nedir?

C)  (I) #airlerin içinde ya!adı"ı topluma verebilece"i 
bir mesajı olmalı mı?

      (II) #iirin düzyazının  dı!ında bir kalıp koyması, 
bir gazete, bir ders kitabı dı!ında kurulması 
gerekmez mi?

D) (I) #iir, anla!ılabilmek için mi yazılır?

      (II) #iir yazmanın sizce en zor tarafı nedir?

E)  (I) Bir !air, topluma !iiri nasıl sevdirebilir?

      (II) #airlerin belli bir yapı dı!ına çıkmayı!ını nasıl 
de"erlendiriyorsunuz?
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8.  Â!ık edebiyatı, $slamiyet öncesinden günümüze farklı 
tesirlerin etkisinde kalarak de"i!im ve dönü!üme u"ra-
mı! fakat yine de Türk edebiyatının önemli bir gelene-
"i olarak varlı"ını devam ettirme ba!arısı göstermi!tir. 
Zaman zaman kesintilere u"rasa da Türk toplumunun 
benimsedi"i ve özümsedi"i yapısını yüzyıllar boyunca 
asla kaybetmemi!tir. Halkın diliyle onun dü!ünce tar-
zını yansıtması ve gelene"in temsilcilerinin toplumun 
büyük ço"unlu"u tarafından benimsenmelerinin bun-
da önemli bir etkisi oldu"unu söylemek mümkündür.

 Bu parçadan â!ık edebiyatı ile ilgili olarak;
I.  Birçok de"i!ime u"radı"ı,

II.  Halk tarafından kabul gördü"ü,

III.  Halkın sorunlarına kulak verdi"i

 yargılarından hangilerine ula!ılamaz?
 A) Yalnız I           B) Yalnız II               C) Yalnız III

                D) I ve II                  E) II ve III

9.  (I) Sinema görsel - i!itsel olarak ortaya çıkmaya ba!ladı-
"ı dönemden itibaren, senaryo olu!turma amaçlı olarak 
romanları kullanmaktadır. (II) Televizyonun yayın haya-
tına girmesi ve yaygınla!masıyla birçok televizyon &lmi 
ile televizyon dizisi de konu elde etmede romanları uyar-
lama yoluna gitmektedir. (III) Bu kapsamda Türkiye’de 
de ilk örnekleri TRT’de görülmü!tür. (IV) Bugün bir öykü, 
bir roman birçok medya platformunda kendini göster-
mektedir. (V) Bu açılımla ortaya çıkan her yeni metinde 
anlatıya, kendine özgü de"er katmaktadır. 

 Bu parçada numaralanmı! yerlerden hangisine 
“Daha sonra ise özel yayıncılık ile devam eden süreç-
te birçok roman, sinema ve televizyona uyarlanmı!tır.” 
cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlü"ü 
bozulmaz?

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

10.  Son yıllarda dilimize o kadar yabancı sözcük girdi ki 
sıradan bir kentin ana sokaklarındaki satı! yerlerinin 
adlarına baktı"ımız zaman bunu kolayca anlayabili-
riz. Dilimiz yabancı sözcüklerin saldırısına u"ramı! 
durumda.  Bir futbol takımının oyuncu kadrosuna dö-
nü!tü dilimiz. Sahaya çıkan on bir ki!inin yarısından 
fazlası yabancı futbolculardan olu!uyor. Dilimiz, kendi 
kültürlerinden, kendi co"rafyalarından utanan, ona sırt 
çevirenlerin alkı!landı"ı, parlatıldı"ı bir döneme girdi. 
Türkilizce diyebilece"imiz melez bir dil olu!tu. Bu dille 
sanat yapılabilir mi? Seyrani’nin ünlü deyi!iyle “E"ri 
okla do"ru hedef vurulabilir mi?”

 Bu parçada Türkçe ile ilgili olarak a!a"ıdakilerden 
hangisine de"inilmemi!tir?
A)   Yanlı!lardan vazgeçilmeye ba!landı"ına 

B)  Yabancı dillerin istilasına u"radı"ına

C)  Melez bir dil haline geldi"ine

D)  Futbolla benzer yanlarının oldu"una

E)  Sanatın arı bir dille yapılabilece"ine

11.  (I) Teknoloji sözcü"ünün kökeni eski Yunanca’daki 
“tekhne” (sanat, zenaat) ve “logos” (söz, sözcük) te-
rimlerinin bile!iminden olu!mu!tur. (II) Bilimin insanın 
pratik ya!am gereksinimlerinin kar!ılanmasına veya 
çevresini denetleme, biçimlendirme ve de"i!tirme ça-
balarına yönelik uygulamaları anlamına gelmektedir. 
(III) Teknoloji, hayatımızın her alanını kapsama alanı 
içine almı!tır. (IV) Akıllı telefonların yaygınla!masıyla 
birlikte sabit telefonların kullanımı azalmı!tır. (V) Gez-
di"imiz gördü"ümüz ortamları akıllı telefonlarla foto"-
raf karesine almamızla foto"raf makineleri kullanılmaz 
olmu!tur. (VI) Radyo, TV, internet için akıllı telefonların 
kullanılması bu telefonların hayatımızın büyük bir bö-
lümünde yeri oldu"unu gösterir.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci 
paragraf numaralanmı! cümlelerden hangisiyle 
ba!lar?

 A)  II B)  III C)  IV D)  V E)  VI 
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12.  Dili deforme etmek “$kinci Yeni”nin en önemli özellik-
lerinden  biridir. Ondan önceki !iire baktı"ımızda, ör-
ne"in Orhan Velilerde ondan evvel Yedi Me!alecilerde 
de dil bir kavramlar meselesidir. #airler bu kavramları 
kullanırlar. “$kinci Yeni”nin büyüklü"ü, do"rudan do"-
ruya yeni bir dil getirmi! olmasındandır. Dikkat ederse-
niz Ece Ayhan’da, Cemal Süreya’da, Turgut Uyar’da, 
Edip Cansever’de ba!ka bir dilin ya!adı"ını görürsü-
nüz. Kendinden öncekilerin diliyle hiç ili!kisi yoktur 
çünkü her !air kendi dilini getirir. Asıl önemli olan da 
budur. Ben bir !airi, kullandı"ı dilden anlıyorum. Hepi-
miz Türkçe yazıyoruz ama büyük !air, orada kendisine 
özgü bir ses buluyor.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen a!a"ıdakiler-
den hangisidir?

A)  Bazı sanatçılar, dil konusunda duyarsız oldukla-
rından dilin bozulmasına neden olmu!lardır.

B)  Sanat akımlarının dil hassasiyetleri, dilin korun-
masında ve geli!mesinde önemli bir etkendir.

C)  #airi de"erli kılan asıl özellik, özgün bir dil anlayı-
!ının olmasıdır.

D)  Kendisinden önceki sanatçıları taklit eden !airler, 
özgünlü"ü hiçbir zaman yakalayamazlar.

E)  Birçok sanat akımı, dil bilincine ula!amadıkları 
için unutulup gitmi!lerdir.

13. Romanı okurken ruhumuzdaki eksikli"in sebep oldu"u 
parçalanmayı, tamamlanma iste"ini hissettim. Kitap-
taki en net duygu, sanırım, eksikli"i gidermeye çalı!-
manın tamamlanmaktan daha önemli oldu"uydu. Son 
sayfaya kadar hayatımda tam olmayı isterken “eksik-
lerimi” görüp göremedi"imi sorguladım. Aslında çokça 
denenmi! bir konuyu i!lemi! Kemal Varol. Ancak bir 
kitapta konunun yanında yazarın edebi yönü, okuyu-
cuyu tanımasının da önemini bize bir kez daha hisset-
tiriyor. Kitap 25 yıl sonra bir gece vakti gelen babanın 
hasta da olsa ma"rur ve ölmek üzereyken bile hayat 
vermeye çalı!an geni! gönlünü tanıtarak ba!lıyor. 

 Bu parçada sözü edilen yazarın, aynı konuyu i!le-
yen di"er yazarlardan farkı a!a"ıdakilerden hangi-
sidir?

A) Okuyucunun ruhen rahatlamasını sa"laması

B)  Hayatın eksiklerini tamamlaması

C)  Okurunu çok iyi tanıyor olması

D)  Üslubunun duygusal olması

E)  Anlatımının sürükleyici olması

14.  $nsan, hiçbir zaman ben yazar olayım diye oturup 
yazmaya ba!lamaz. Bizde ailelerin çocuklarını yazar 
olsun diye yeti!tirdiklerini sanmıyorum. #imdilerde 
sanayici, o"lunu yerine yeti!tiriyor. Ticarette de gele-
nek budur. Ama bizim toplumumuzda böyle bir !ey ya-
zarlık için söz konusu de"ildir. Birtakım ko!ullar ki!iyi 
oraya itiyor. Öyle inanıyorum ki yazarlık benim için de 
ba!kaları için de bir çe!it ruh hastalı"ından kaynak-
lanıyor. Bu ruh hastalı"ının ille de klinikle!mi! olması 
gerekmez tabii. Bu bozuklu"u bir yerde toplum yaratı-
yor. O insan da toplumu buna kar!ılık olarak etkiliyor.  
Bu parçada vurgulanmak istenen dü!ünce a!a"ı-
dakilerden hangisidir?

A)  Bütün meslek dallarında ustaların yanlarında 
çırak yeti!tirmeleri, geleneksel bir yöntemdir.

B)  Yazarlık da di"er mesleklerde oldu"u gibi usta-
çırak yöntemiyle ö"renilir.

C)  Bazı yazarlar, yeteneklerini do"u!tan getirirler.

D)  Yazarlık, insanın içinde ya!adı"ı ortamın ki!iyi 
oraya iteklemesiyle ba!lar.

E)  Yazarların en önemli silahları kâ"ıt ve kalemdir.

 

15.  Benim çok programlı bir çalı!ma düzenim yok. Bir 
hikâye, bir roman, bir olay ben farkına varmadan be-
nim hayatıma girer. Bana kendini yazdırmak ister. Ben 
onu sezerim, bilirim. O zaman oturup yazmaya ba!la-
rım. Yapıtların yazılı! süreleri çok de"i!iktir. Örne"in 
“Tuhaf Bir Kadın”da yazmaya ba!ladıktan sonra tam 
orta yerinde iki sene durdum. Çünkü Mustafa Suphi 
ile ilgili bir bölümde, onu anlatacak yeterli bilgim ol-
madı"ını, bazı eksiklerim oldu"unu sezdim. Ve dünya 
kadar kitap karı!tırdım. Bize okullarda ö"retilenin dı-
!ında o olayı, gerçe"i, anlattı"ım ki!inin ya!antısına 
sokup oradan süzüp yazabilmek bana iki seneye mal 
oldu. 

 Bu parçanın yazarının a!a"ıdakilerden hangisini 
söylemesi beklenemez?

A)  Ben bir roman kaleme almam, zamanı geldi"inde 
roman bana “Beni yaz.” der; ben de yazmaya 
ba!larım.

B)  Hakkında bilgi sahibi olmadı"ım bir konu hakkın-
da asla yazı yazmam ve yazanlara da kar!ıyım.

C)  Kitabımı iyice dü!ünce süzgecinden geçirip ata-
ca"ım adımlara karar vermeden yazmaya ba!la-
yamam.

D)  Bir yazarın en güzel ve en samimi eseri, bence 
içinden geldi"i gibi yazdı"ı eseridir.

E)  Bir eserde, bu bir kurgu da olsa okuyucuya bir 
konu hakkında yanlı! bilgi vermek kesinlikle etik 
de"ildir. 
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16. - 17. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.

  Bilim ve teknolojinin farklılı"ını belirtmek için ilk nük-
leer denizaltıyı yapan ve serbest bir e"itim ele!tirmeni 
olan Amiral Hyman Rickover !öyle söylüyor: "Bilim ve 
teknoloji birbirine karı!tırılmamalıdır. Bilim do"adaki 
olayların gözlenerek zaten var olan do"ru ve gerçek-
lerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler sonucunda 
elde edilen verilerin düzenlenerek gerçeklerin ve bun-
lar arasındaki ili!kilerin ortaya konuldu"u teorilerin 
olu!turulmasıdır. Teknoloji asla bilim için bir otorite 
olamaz. Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendir-
mek, üstün kılmak için geli!tirilecek aletler, teknikler 
ve yöntemler üzerinde durur. Fakat bilimsel yöntem 
insan faktörünün tamamen dı!lanmasını gerektirir. 
Gerçe"i arayan kimse, kendinin ya da di"er insanların 
ho!lanaca"ı veya sevmeyece"i !eylerle, halkçı de"er-
lerle ve herhangi bir çıkar u"runa çalı!maz." 

16. Bu parçada bilimle ilgili olarak a!a"ıdakilerden 
hangisine de"inilmemi!tir?  

A)  Belli ara!tırmaların neticesinde teoriler ortaya 
koydu"una

B)  Var olan gerçekleri gün yüzüne çıkarma i!ini yap-
tı"ına

C)  Sonuçlarını belli bir düzen içinde ortaya koydu"u-
na

D)  Do"a olaylarını gözlemledi"ine

E)  Teknoloji için bir dayanak oldu"una 

17.  Bu parçaya göre teknolojiyi bilimsel yöntemden 
ayıran asıl özellik a!a"ıdakilerden hangisidir?

A)  Teknolojide maddi çıkarlar gözetilirken bu durum 
bilimsel yöntemde göz ardı edilir.

B)  Bilimsel yöntemde gerçekler her !eyin üzerindey-
ken teknolojide insan yararı ön plandadır.

C)  Bilimsel yöntem, teknolojiye göre daha çok pratik-
te kullanıldı"ı için daha nesneldir.

D)  Teknoloji hayatı kolayla!tırmaya yönelik yeni icat-
lar geli!tirirken bilimsel yöntem var olanı ortaya 
koyar.

E)  Bilimsel yöntemde nesnellik ve gerçekçilik ön 
plandayken teknolojide gerçeklik ve nesnellik 
aranmaz.

18. - 19. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 (I) Rolland'ın nehir roman türünde yazdı"ı Jean Chris-
tophe adlı yapıtında bir ailenin ku!akları üzerinden  
dönemler tarihi, politik ve ekonomik açıdan geni! bir 
perspektiften yansıtılır. (II) Bir üst ba!lık olarak kabul 
edilebilecek olan nehir roman türü, aslında aile roma-
nı, ça" romanı, tarihsel roman ve otobiyogra&k roman-
dan özellikler ta!ır ve çe!itli moti%erden olu!mu! bir 
bütündür. (III) Yapıtta, aile romanı türünün özellikle-
rinden faydalanılarak anlatılan ailenin ku!aklar boyu 
de"i!im ve dönü!ümleri yansıtılırken tarihi roman 
türünün katkısıyla da arka planda ça"ın önemli tari-
hi geli!meleri ele alınabilmektedir. (IV) Nehir romanın 
en önemli parçası olan ça" romanı sayesinde, yapıtta 
dönemin kültürel özellikleri ele alınırken otobiyogra&k 
roman türünün aracılı"ıyla geni! bir karakter yelpaze-
sine ula!ılmaktadır. (V) Bir nehir roman olarak kabul 
edilebilecek ve dört ku!a"ın olu!turdu"u bu destansı 
yapıt, sadece bir ailenin kronolojisi de"ildir. 

18.  Bu parçadan hareketle nehir roman türüyle ilgili 
olarak;

I.  Birçok romanın özelli"ini içinde barındırmaktadır.

II.  Ele aldı"ı ki!i ya da toplulukları tek bir yönden ele 
almaz.

III.  $çinde bulundu"u toplumun kültürel yapısını da 
yansıtmaktadır.

 yargılarından hangilerine ula!ılabilir?

 A) Yalnız I                     B) Yalnız II              C) Yalnız III

                            D) I ve II                      E) I, II ve III

19.  Bu parçadaki numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

 A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 
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20.  Ö"retme-ö"renme sürecinde "ö"retmen" ve "teknolo-
ji" iki önemli ögeyi olu!turmaktadır. Çünkü ö"rencilerin 
ö"renmelerinde bu iki öge en büyük etkiye sahiptir. 
Günümüz e"itiminde farklı roller üstlenmi! olan ö"ret-
menin hem teknolojiyi kullanması hem de teknolojinin 
ö"renme amacıyla nasıl kullanılaca"ını ö"renciye ö"-
retmesi gereklidir. E"itim teknolojisi, ö"retmene ö"ren-
me i!inde yardım eder, ö"rencilerin özel durumları ile 
ilgilenip onlara kılavuzluk yapmayı ve mesleki bilgi ve 
becerilerini yenilemesi için zaman kazandırır.

 Bu parçadan hareketle a!a"ıdakilerden hangisine 
ula!ılamaz?

A)  Günümüzde teknoloji, e"itimin önemli bir unsuru 
haline gelmi!tir.

B)  Ö"rencilerin, e"itimde teknolojiyi kullanmaları 
kaçınılmaz olmu!tur.

C)  Daha kolay bir ö"retimin sa"lanmasında teknolo-
jinin önemi büyüktür.

D)  E"itimde istenen neticelerin daha hızlı alınabil-
mesinde teknolojinin katkısı inkâr edilemez.

E)  Ö"retmenin, kendi alanında kendini yenilemesin-
de teknoloji önemli bir faktördür.

21. Ele!tirmenler, U!aklıgil’in en iyi yapıtının A!k-ı Mem-
nu oldu"unda birliktirler ama romanın neyi anlattı"ı 
ve tezi konusunda ayrılırlar. Birçokları romanın ana 
temasını Bihter’in yasak a!kında bulur. Bazıları ise 
Batılıla!ma bunalımındaki toplumumuzun sorunlarını, 
de"erlerini elden kaçıran eski hayatın umutsuz direni-
!ini, zenginli"e heveslenen kadın i!tihasının dü!ece"i 
kaçınılmaz tuzakları, sarsılan ahlak ölçülerimizin kar-
ga!asını verdi"ini söyler. Her !eyden önce onun ne tür 
bir roman oldu"una dikkat etmeliyiz. Hakkında yazan-
lar onu ya ahlaksal bir bildirisi olan ya da $stanbul’daki 
Türk toplumunun bir kesiminin ya!amını yansıtan bir 
roman olarak yorumluyorlar. A!k-ı Memnu topluma 
de"il, bireye ve bireyler arası ili!kiye dönük romanlar-
dandır. U!aklıgil, somut ve tek olan bir evlili"in belli 
ko!ullar altında nasıl i!ledi"ini, belli insanların arasın-
daki ili!kiler örgüsünün niteli"ini ve geli!imini anlama-
ya, anlatmaya çalı!ır.

 Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen a!a"ı-
dakilerden hangisidir?
A) Ele!tirmenlerin A!k-ı Memnu konusundaki görü! 

ayrılı"ının olmaması gerekti"i

B) Romandaki ahlaksal çökü!ün nerelere dayandı-
rılması gerekti"i

C) A!k-ı Memnu’nun realist bir bakı! açısıyla ince-
lenmesinin uygun olaca"ı

D) Romanları konu ve tür bakımından sınıflandırma-
nın isabetli bir karar olaca"ı

E) A!k-ı Memnu’nun ne tür roman oldu"u ve ne 
anlattı"ına dikkat edilmesi gerekti"i

22.  Mısır Piramitleri, Mısır’da yer alan piramit !eklindeki 
yapılardır. Mısır’da 100’den fazla piramit vardır. Pira-
mitlerin ço"u Eski Krallık Dönemi’nden Orta Krallık 
Dönemi’ne kadar ya!amı! &ravunların mezarı için 
in!a edilmi!tir. Bilinen en eski piramit III. Hanedan 
Döneminde in!a edilen Basamaklı Piramit’tir. Bu pira-
mit ve etrafını çevreleyen bloklar, Mimar' $mhotep' ta-
rafından tasarlanmı!tır. Ayrıca bu piramitler !ekilli 
ta!lardan in!a edilmi!, dünyanın en eski yapılarıdır. 
Yapımda çalı!an i!çiler piramitlerin sırrını bildikleri 
için yapım bittikten sonra öldürülmü!lerdir. Bilinen en 
eski piramitler Gize’de bulunmu!tur. Gize Piramitleri 
in!a edilmi! en büyük yapılardır. Gize Piramitleri’nin 
en büyü"ü olan Keops Piramidi !u ana kadar zarar 
görmeden ayakta duran Dünya’nın Yedi Harikası’ndan 
biri olarak kabul edilmi!tir.

 Bu parçadan piramitlerle ilgili hangi bilgiye ula!ı-
lamaz?

A) $n!aatında çalı!anların akıbetine

B) Yapımında kullanılan ta!ların özelli"ine

C) Hangi dönemde yapıldıklarına

D) En büyü"ü ile en küçü"ü arasındaki farka

E) Nerede in!a edildiklerine

23.  (I) Me!e a"açlarının ye!il bir örtüyü andıran yaprakları 
arasında yolculu"un devam etmesi ne âlâ. (II) Bir ku! 
gibi ha&%emi! yolcuların zihnini me!gul eden tek bir 
sorun yok. (III) Bir han misali konup göçtü"ümüz dün-
yada elem çekmek de neyin nesi? (IV) Yol kenarındaki 
çe!menin suyu sanki bir kılıç, elinizi kesiyor hissine 
kapılıyorsunuz. (V) Bu do"a, bu güzellikler hiçbir insa-
nın reddedemeyece"i bir evren sunuyor yolculara.

 Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde ben-
zetmeye ba!vurulmamı!tır?

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

 

24. (I) Her ulusun atasözleri kendi varlı"ının ve benli"inin 
aynasıdır. (II) Atasözlerinde tüm zamanları kapsa-
yan özlü sözler kullanılmı!tır. (III) Atasözleri ulusların 
zekâlarındaki keskinli"i, hayallerindeki geni!li"i, duy-
gularındaki inceli"i gösteren en de"erli örneklerdir. 
(IV) Bu sözler derin manalardan ba!ka güzel bulu!-
larla, parlak nüktelerle, ince alaylarla, sert ta!lamalar-
la doludur. (V) Atasözlerinde, bir ulusun dü!ünceleri, 
ya!ayı!ları, inanı!ları ve gelenekleri görülür. (VI) Türk 
kültürü atasözleri bakımından son derece zengin bir 
içerik ta!ır.

 Bu parçadan, numaralanmı! cümlelerden hangisi 
çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir daralma 
olmaz?

 A) II              B) III       C) IV           D) V             E) VI
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1. Günümüz Türk sinemasında 80'li yıllarda ele alınan 
kadın &lmlerindeki ba!kaldıran, bastırılmı! duygularını 
yava! yava! gün yüzüne çıkaran kadınlar anlatılıyor. 
Yine az sayıda &lmde gelenek ve töreler kar!ısında 
çaresiz kalan kadınlar konu ediliyor. Özellikle de duy-
gu, tutku, gizemlilik, ileti!imsizlik ön plana çıkıyor. Bir-
birini anlamayan çiftler,  mutsuzluk ya!ayan kadınlar 
&lmlerin ana kahramanları oluyor. Camdan Kalp &lmi, 
tiyatro oyuncusu bir kadın, senaryo yazarı kocası ve 
temizlikçi bir kadın etrafında dönen güncellik içinde 
güneydo"unun geleneksel yapısının da i!lendi"i il-
ginç, farklı bir çalı!madır. Kiraz Çiçek Açıyor’da kadın 
bu kez duygusal olarak ayrılık, gurbet, terk edilmi!lik 
konusu içinde ele alınıyor. Berdel &lmi kadına kuma 
getirme töresinin kadını yıpratı!ı ve bunun sonuçlarını 
sergileyen bir anlatıdır.

 Bu parçanın anlatımıyla ilgili a!a"ıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A)  Ki!ile!tirmeye yer verilmi!tir.

B)  Birinci ki!ili anlatım kullanılmı!tır.

C)  Tanımlamadan yararlanılmı!tır.

D)  Benzetme yapılmı!tır.

E)  Örneklemeye ba!vurulmu!tur.

2. (I) $kinci Yeni !iiri, anlamı kapalı bir !iirdir yalnız kapa-
lılıkla anlamsızlık arasında bir ili!ki kurulması do"ru 
de"ildir. (II) Bu !iir, ba!ka türlü olamadı"ı, olmak is-
temedi"i için kapalıdır. (III) Anla!ılmak, anla!ılmamak 
de"ildir $kinci Yeninin amacı: Sadece !iirdir. (IV) Attilâ 
$lhan’a göre $kinci Yeni !iiri, sanatçının hiçbir !ey de-
meden konu!masını isteyen bir !iirdir. (V) $lhan, bu 
!iiri bulanıklı"ı ve anlamda rastgeleli"i savundu"u için 
alaycı bir biçemle ele!tirir.

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle ba!lar?

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

3. (I) Bir zamanlar Kırgızistan’da Manas Destanı söyle-
yenleri dinlemi!tim. (II) “Manasçı” denilen bu adamlar, 
bir milyon dizeden olu!an destanın bölümlerini, özel 
bir ezgi ve ritimle söylüyorlardı. (III) Bu deneyim, bana 
destan ve müzik tarihine ili!kin daha geni! bir bakı! 
açısı kazandırdı. (IV) Nitelikli !iirle nitelikli müzi"in 
bulu!ması benim için her zaman büyük bir ödüldür.        
(V) Demek ki bugün bizim kitaplarda okudu"umuz 
destanlar da böyle söyleniyordu. (VI) Homeros’un altı 
heceli destanları bu biçimde aktarılıyordu insanlara, 
belki Gılgamı! Destanı da böyle söyleniyordu.

 Bu parçadaki numaralanmı! cümlelerden hangisi 
dü!üncenin akı!ını bozmaktadır?

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

4.   I. Kıyı kirlili"i de hem bu atıklar hem de bilinçsizce 
denize atılan di"er atıklardan kaynaklanıyor. 

II. Türkiye’nin denize karı!an atıkları ba!ka ülkelerin 
sahillerini kirletiyor. 

III. Kıyı atıkları, akıntılar ve di"er sebeplerle denizler-
de ülke sınırlarını a!ıyor.

IV. Di"er ülkelerden de bizim kıyılarımıza ula!an ve 
sorun yaratan atıklarla mücadele etmemiz gereki-
yor.

V. Atık depolama alanları deniz kıyılarına yakın yer-
lere konumlandırıldı"ında çe!itli sebeplerle atık-
lar denize karı!abiliyor. 

 Yukarıdaki numaralanmı! cümleler anlamlı bir 
bütün olu!turacak biçimde sıralandı"ında, hangi-
si ba!tan dördüncü olur?

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

5. A!a"ıdaki cümlelerden bir paragraf olu!turulmak 
istense, bunlardan hangisi o paragrafın giri! cüm-
lesi olur?

A)  Ba!ka bir deyi!le mimari ürünün görülmesi, algı-
lanması insan iste"ine ba"lı de"ildir.

B)  Sanat ve mimarlık ürünlerinin insanlarla olan ili!-
kileri iç içe ve kaçınılmazdır.

C)  Çevreyi kullananlar, bu çevrede yer alan mimari 
ürünlerle iç içe ya!amak zorundadırlar.

D)  Her mimarlık ürünü sonuçta kalıcı bir nesne ola-
rak ortaya çıkan nesnele!mi! bir modeldir.

E)  Bu nedenle insan çevre ve ya!amla olan sürekli 
etkile!imini göz ardı edemez.

26
Dak!ka

Hedef
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6. Spor salonuna düzenli olarak gidebilmek her zaman 
kolay olmayabiliyor. Gün boyu yapılan i!ler, stres, 
toplantılar derken günün tüm yorgunlu"u kaplamı!-
ken bedeni, ak!am bir de spora gitmek ço"u ki!i için 
zulüm sebebi. Hal böyleyken bir de spor kıyafetleri-
ni yıka, spor çantasını eksiksiz hazırla derken spora 
gitmemek için bahaneler öyle ço"alıyor ki! Spor sa-
lonuna yazılıp da gitmememizin altında birçok sebep 
yatıyor. Tamam, spor salonuna gitmeye ü!eniyor ola-
bilirsiniz ama bu evde spor yapamayaca"ınız anlamı-
na gelmiyor! Birkaç pratik ev egzersizi yaparak sanki 
spor salonuna gitmi!siniz gibi sa"lıklı bir vücuda sahip 
olmak imkânsız de"il. Burada unutulmaması gereken 
tek bir konu var! O da sporun düzenli ve günden güne 
yo"unlu"u artırılarak yapılan bir !ey oldu"u gerçe"i.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen dü!ünce a!a-
"ıdakilerden hangisidir?

A)  Spor salonuna gitmemek için mazeretlerin arkası-
na sı"ınmamak gerekir.

B)  Evde spor yapabilirsiniz ama bunu rutin haline 
getiremezsiniz. 

C)  Spor yapmak ve sa"lıklı olmak için spor salonuna 
gitmek !art de"ildir.

D) Günümüzün çalı!ma ko!ulları spor yapmayı 
zorunlu kılmaktadır.

E) Düzenli olarak spor salonuna gitmek sanıldı"ı 
kadar zor de"ildir.

7. Nasıl bir roman? Dönemin yazar ve ele!tirmenlerinin 
üzerinde durdu"u sorunsallardan biri de budur. Anla-
yı!ların farklılı"ı, çözümlerin de farklı olması sonucu-
nu do"urur. Romanın nasıl olması gerekti"i konusun-
da dü!ünce üretenlerin hemen hepsi roman ki!ilerinin 
ve bunların ya!adı"ı çevrenin ya!anılır kılınması ge-
rekti"i üzerinde görü! birli"i etmi! gibidirler. Bunların 
ço"u romandaki olayların ve roman ki!ilerinin gerçek 
ya!amdan alınmı! olsalar da romanın bir kurgu, bir 
yaratı i!i oldu"unu yadsımazlar. Gerçekler anlatılsa da 
anlatılmasa da önemli olan anlatılanlara okuru inandı-
rabilmek, onlara gerçekmi! sanısını verebilmektir.

 Bu parçadan hareketle;

I.  Romanın bir kurgu oldu"u inkâr edilemez.

II.  Romanın nasıl olması gerekti"i konusunda kesin 
yargılara ula!ılamaz.

III.  Roman okuyucuda gerçeklik duygusu uyandır-
malıdır.

 yargılardan hangilerine ula!ılabilir?

 A) Yalnız I                   B) Yalnız II                C) Yalnız III  

                           D) I ve II                          E) I ve III

8. Çay, be! bin yıllık bir geçmi!e sahiptir. Her ne kadar 
Türklerin ya!amına geç girmi!se de temiz girmi!. Gün 
boyunca çay içmemizin yanı sıra, kendimize özgü 
demleme usulü, ince belli cam bardaklar, kıtlama çay 
gibi katkılarımızla çayın kültür tarihine eklediklerimiz 
göz ardı edilemez. Bunlardan ilki, iyi bir çay demle-
menin olmazsa olmaz kurallarından biri olan demli"in 
sıcak olması !artını, demli"i çaydanlı"ın üstüne otur-
tarak ustaca ve güzelce çözümlememizdir. Türkler, 
Anadolu'ya gelmeden önce de çayı bilmelerine kar!ın 
çayın Türkiye'ye gelmesi ancak birkaç yüzyıl önceye 
dayanmaktadır. Çay içiminin Anadolu’da yaygınla!-
ması 19. yüzyıldan itibaren olmu!tur.

 Bu parçada çay ile ilgili a!a"ıdakilerden hangisine 
de"inilmi!tir?

A)  Tercih edilme nedenine

B)  Çay kültürüne yapılan katkılara

C)  Duygular üzerindeki etkisine

D)  Ortaya çıktı"ı dönemin ko!ullarına

E)  Toplumsal yapı üzerindeki etkilerine 

9. Cumhuriyet’in ilanı ile öncelikli olarak ekonomik kal-
kınmanın sa"lanabilmesi için endüstri yatırımları 
yapılmaya ba!lanmı!, birçok kentte fabrikalar in!a 
edilmi!tir. Endüstri alanlarının kurulması, fabrikaların 
i! yapmaya ba!laması Türkiye Cumhuriyeti için fark-
lı bir sorunun gündeme gelmesine neden olmu!tur. 
1940’larda fabrikalarda çalı!abilecek kali&ye eleman 
sayısının yetersiz olması, üretimin yeterli hızda iler-
leyememesine, makinelerde ya!anan sorunların gi-
derilememesine veya giderilebilmesi için uzmanların 
beklenmesine neden olmu!; fabrikalar tam kapasite 
ile çalı!amamı!tır. Bu sorunların giderilmesi için Milli 
E"itim Bakanlı"ınca fabrikalarda görev alacak, teknik 
bilgisi yüksek elamanlar yeti!tirmek amacıyla meslek 
okullarının açılmasına karar verilerek e"itim reformu 
yapılmı!tır. 

 Bu parçada Cumhuriyet’in kurulu!undan sonra 
ya!anan sorunlarla ilgili olarak;

I.  Nitelikli insanın yetersizli"i,

II.  Fabrikaların kapasitesinin dü!üklü"ü, 

III.   Üretimin yava! ilerlemesi

 durumlarından hangilerine de"inilmi!tir? 

 A) Yalnız I                    B) Yalnız II                   C) I ve II

                          D) I ve III                         E) I, II ve III
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10. Kemalettin Tu"cu bizlere yoksullu"u, ya!amla sa-
va!mayı, acımayı, yardımla!mayı, payla!mayı ve en 
güzeli ya!am hede& edinmeyi ö"retmi!tir. Kahraman-
larını hiç yüzüstü, umarsız bırakmamı!tır. Onlara mut-
lak bir çıkar yol göstermi!tir. Hep olumlu bir hedefe 
yöneltmi! ve o hede%ere de eri!tirmi!tir. Bu hede%er, 
çokluk Karun gibi zenginlik de"ildir. E"itimle, alın teriy-
le, çabayla elde edilen onurlu meslekler ve konumlar 
olmu!tur. $nsanlar hep iyiye, güzele, do"ruya yöneltil-
mi!tir. Okuyucuya !imdiki gibi emeksiz kö!e dönme 
dü!leri kurdurulmamı!tır. 

 Bu parçadan hareketle Kemalettin Tu"cu ile ilgili 
a!a"ıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Çocuklara zorluklara gö"üs germe becerisi 
kazandırdı"ı 

B)  Toplumun ya!adı"ı acıları ba!arılı biçimde yapıt-
larına aktarabildi"i 

C)  Kalemini okuyucuyu etkilemek için kullandı"ı 

D)  Ya!amın acılarını okurla payla!arak acıların azal-
masını sa"ladı"ı 

E)  Okuyucuyu hep olumlu davranı!lara yönlendirdi"i 

11. Cape Town’un dünyanın en güzel !ehirlerinden biri 
oldu"unda birçok ki!i hem&kirdir. Bir yanda Atlas Ok-
yanusu di"er yanda Hint Okyanusu… Arada yükselen 
Masa Da"ı’nın etrafında birbirini kollayan ve adeta 
cilvele!en bulutlar… Ancak !ehrin çok ciddi çevre 
sorunları var. Bir yandan a!ırı göçlerle kalabalıkla!-
mı! gecekondular !ehrin &ziki çevresini bozarken asıl 
tehlike sosyal çevrede kendisini gösteriyor. #ehirde 
güvenlik çok ciddi bir sorun. Bunu hemen hemen her 
evin alarm sistemiyle korunmasından anlayabiliyorsu-
nuz. $ki yüz yıllık sömürge ve ardından da ırkçı rejimin 
sebep oldu"u kronik sorunlar !ehri ya!anabilir olmak-
tan uzakla!tırmı!. Toplumun farklı kesimleri arasında-
ki gerginlik hala devam ediyor.

 Bu parçadan hareketle Cape Town ile ilgili a!a"ı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A)  Do"al güzelliklere sahip bir !ehir oldu"u

B)  Toplumsal çatı!maların ya!andı"ı bir !ehir oldu"u

C)  Her !eye ra"men ya!anabilir bir !ehir oldu"u 

D)  Güvenlik sorunlarının ya!andı"ı bir !ehir oldu"u

E)  Yo"un göç alan bir !ehir oldu"u   

12. Türkiye’deki öne çıkan e"itimde kalite yükseltme ça-
lı!malarının felsefesini, amaç, yöntem ve sonuçlarını 
anlamak ve do"urabilece"i sorunları öngörebilmek 
için di"er ülkelerin ba!arı ve deneyimleri üzerine 
ara!tırmalar yapmak gerekir. Her ulus, sorunlarını 
kendine özgü ko!ullara uygun olarak çözümlese de 
çözüm yolları üzerinde ba!ka ulusların yakla!ımlarını 
göz önünde bulundurmaktadır. Farklı ülkelerin e"itim 
uygulamaları, tecrübeleri, e"itim alanında yaptıkları 
yenilikler, ya!adıkları problemler; her ülkenin kendi 
e"itim sistemi, ekonomik, sosyal ve kültürel !artları da 
göz önüne alınarak incelenmelidir. E"itim uygulamala-
rının incelenmesinde di"er ülkelerdeki olumlu noktalar 
yanında olumsuz noktalar da olumsuzlukların önlen-
mesinde bir yol gösterici olarak ele alınmalıdır.

 Bu parçadan e"itimde kalite yükseltme çalı!mala-
rı ile ilgili a!a"ıdaki yargılardan hangisine ula!ıla-
maz?

A)  Her ülkenin amaç, yöntem ve felsefesi kendine 
özgüdür.

B)  E"itim uygulamalarında di"er ülkelerden yararla-
nılabilir.

C)  Olumsuzlukların önlenmesinde olumsuz uygula-
malardan yararlanılabilir.

D)  Her ülkenin çalı!maları kendi ko!ulları göz önüne 
alınarak incelenmelidir.

E)  Ba!ka ülkelerin deneyimleri üzerine ara!tırmalar 
yapmak yararlıdır.

13. Maden aramada birçok teknik kullanılmaktadır. Bun-
lardan biri de sismik metot adı verilen tekniktir. Bu 
metotta depremlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan 
bulgulardan yararlanılır. Gerçekte tipine göre toprak 
altı tabakalarında ve kayalarda deprem dalgaları fark-
lı hızlarla ilerlemektedir. Bu olgudan hareketle toprak 
içerisinde oldukça derin bir yerde dinamit patlatılmak-
ta ve çevrede bulunan kayıt edici aletlerle sismik dal-
gaların yayılma ve yansımaları tespit edilmektedir. Bu 
sayede çe!itli yer altı toprak ve kaya tabakalarından 
yansıma sonucu gelen sinyaller de"erlendirilmektedir. 
Sismik metodun özellikle petrol yataklarının ke!&nde 
çok yararlı oldu"u anla!ılmı!tır.

 Bu parçada söz edilen maden arama teknikleri 
arasında; 

I.  Dinamitten yararlanıldı"ı,

II.  Petrol yataklarından yararlanıldı"ı,

III.  Teknik cihazlardan yararlanıldı"ı 

 yargılarından hangilerine de"inilmemi!tir? 

 A) Yalnız I                   B) Yalnız II               C) Yalnız III       

                             D) I ve II                       E) II ve III
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14. Gelecek mimarisinde binanın sürdürülebilir olması, 
kendi enerjisini üretebilmesi, herkes için tasarım il-
kelerine uygun olarak tasarlanması, daha konforlu iç 
mekân ortamlarının yaratılması ve çevre kalitesinin en 
üst düzeyde olması önem ta!ımaktadır. Yarının kent-
lerindeki sürdürülebilir mimari, geli!im ve gereksinim-
lerin en üst düzeyde kar!ılandı"ı, do"anın, tarihi ve 
kültürel de"erlerin korundu"u, deprem gibi do"al afet-
lere dayanımın yüksek oldu"u, ki!ilerin psikolojik ve 
sosyolojik ihtiyaçlarının kar!ılandı"ı, insanların mut-
luluk içinde ya!ayabilece"i alı!ılmamı! mekânların 
öngörüldü"ü ya!am alanlarını tasarlamaya yönelik-
tir. Sürdürülebilir !ehirlerin nasıl olması gerekti"inin 
anahtarı ise ekolojik uyum ve ya!am kalitesidir. Kaliteli 
ve sa"lıklı çevrede ya!amak tüm insanların hakkıdır.

 Bu parçada gelece"in mimarisi ile ilgili a!a"ıdaki-
lerden hangisine de"inilmemi!tir?

A)  Kaliteli ama ekonomik olmasına

B)  Do"al afetlere dayanıklı olmasına

C)  Çevreyi ve do"ayı korumasına

D)  $nsanların ruhsal ihtiyaçlarını kar!ılamasına

E)  Ya!am kalitesini yükseltmesine  

15. Günümüzde dünya enerji ihtiyacı, birincil enerji kay-
na"ı olan fosil yakıtlardan sa"lanmaktadır. Fosil ya-
kıtların kaynaklarının sınırlı olması, &yatlarının sürekli 
artması, yenilenebilir olmaması, yanma ürünü olarak 
ba!ta karbondioksit gibi sera gazlarının yayılması gibi 
nedenlerden dolayı fosil yakıtların yerini alabilecek 
alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmı!tır. Bu 
alternatif enerji kaynaklarının ba!ında, güne!-hidrojen 
sistemi bulunmaktadır. Hidrojen do"al bir yakıt olma-
yıp di"er enerji kaynaklarından yararlanılarak de"i!ik 
ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hid-
rojen üretiminde tüm enerji kaynakları kullanılabilmek-
tedir. 

 Bu parçadan hareketle;

I.  Fosil yakıtların zararlı sera gazları içermesi,

II.  Fosil yakıtların güne! enerjisinden yararlanması,

III.  Fosil yakıtların kaynaklarının sınırlı olması

 durumlarından hangileri fosil yakıtlara alternatif 
enerji kaynakları bulma nedenleri arasında sayıla-
maz?

 A) Yalnız I                    B) Yalnız II                 C) I ve II    

                          D) II ve III                        E) I ve III

16. Gazeteci:
 (I) - - - -

 Bilim insanı:

– Bilim insanlarını bir araya toplayabilmeyi hedefle-
dik. Genetik üzerine çalı!anları bir araya toplaya-
bilmek, geçen kongreden bu yana bilimsel yenilik-
leri buraya ta!ımak ve tartı!mak istedik.

 Gazeteci:

 (II) - - - -

 Bilim insanı: 

– Bunun için önce bütün bu i!le ilgili olan herkese 
özel davetiye gönderildi, onun dı!ında ayrıca 
internet vasıtasıyla da duyurular yaptık. Yedi 
yüzün üzerinde ba!vuru geldi. Bunlar incelendi, 
uygun olanlar kongreye davet edildi.

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere a!a"ıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (I) Kongre öncesi hedeflerinize ula!tınız mı?
     (II) Bilimsel kongre düzenlemenin zorlukları neler-

dir?
B)  (I) Bu kongreyi niçin düzenlediniz?
      (II) Bilim insanlarını bir araya getirmek zor oluyor 

mu?
C)  (I) Bilimsel toplantılar niçin düzenlenir?
      (II) Bu toplantıya katılım yeterli miydi?
D)  (I) Genetik üzerine yapılan çalı!maları de"erlen-

dirir misiniz?
      (II) Bilimsel toplantılara katılımı arttırmak için 

neler yapılabilir?
E)  (I) Düzenledi"iniz kongrenin amacı neydi?
     (II) Kongre öncesi ne gibi hazırlıklar yapıldı?
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17. - 18. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Küresel enerji ihtiyacının sürekli arttı"ı, ancak rezerv-
lerin giderek azaldı"ı günümüzde, enerji kaynaklarının 
etkin bir !ekilde kullanılması giderek önem kazanmak-
tadır. Enerji verimlili"i, enerjinin üretimi oldu"u kadar 
tüketimi açısından da dikkate alınan bir kavramdır. 
Üretimde verimlilik, en az kaynak kullanımıyla en çok 
enerji üretiminin gerçekle!mesi; tüketimde verimlilik 
ise aynı miktar enerji kayna"ı kullanılarak daha çok 
üretimin sa"lanmasına yönelik çabaları içermektedir. 
Enerji verimlili"i; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrik üreti-
mindeki enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, çe!itli 
atıkların geri kazanımı ve de"erlendirilmesi, geli!mi! 
teknolojiler aracılı"ı ile üretimi dü!ürmeden enerji tale-
binin azaltılması, daha verimli enerji kaynakları, geli!-
mi! endüstriyel süreçler ve enerji geri kazanımları gibi 
etkinli"i artırıcı önlemlerin tümünü ifade etmektedir.

17. Bu parçadan a!a"ıdaki yargılardan hangisine ula-
!ılamaz? 

A)  En az kaynakla en çok enerjinin üretilmesi enerji 
üretiminde verimlilik olarak tanımlanır. 

B)  Gittikçe azalan enerji kaynaklarının verimli kulla-
nılması son derece önemlidir.

C)  Küresel enerji ihtiyacını kar!ılamak için etkili 
enerji politikaları üretilmelidir. 

D)  Aynı miktar enerji kullanıp daha çok üretim yapa-
rak enerji tüketiminde verimlili"i sa"layabiliriz.

E)  Enerji verimlili"i deyince akla sadece enerjinin 
üretimi de"il tüketimi de gelmelidir. 

18. Bu parçaya göre a!a"ıdakilerden hangisi enerji 
verimlili"inin kapsamı içinde dü!ünülemez?

A)  Kayıpların önlenmesi

B)  Do"ru teknolojinin kullanılması 

C)  Kaynakların verimli kullanılması

D)  Geri dönü!ümün sa"lanması

E)  Üretimin azaltılması

19. - 20. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.  

 (I) Endüstrideki ve teknolojideki geli!meler insanın 
hem ya!adı"ı çevrenin hem de bedeninin ve ruhunun 
ba!kaları tarafından kontrol edilmesine yol açmı!tır. 
(II) Toplumsal yapının basamaklarını da etkileyen ve 
ya!amı maddi gücü olanların eline veren bir anlayı-
!ın yükseli!i görülmektedir. (III) Ya!amını daha da 
kolayla!tırmak ve vakit kazanmak için gerekli olan bir 
teknolojinin di!lileri içinde varlı"ını kanıtlamaya aynı 
zamanda sürdürmeye çalı!an bir insan grubu olu!-
mu!tur. (IV) Bu nedenle sanatçının olaya yakla!ımı 
daha farklı olmaktadır. (V) Sanatçı çalı!malarında ya-
!amın bu karga!a halini ortaya koyma çabasındadır. 
(VI) Teknoloji ve makinenin varlık-yokluk diyalekti"i 
sanatçıyı daha çok dü!ünce ve kavrama yöneltmekte-
dir. (VII) Sanatçı ya!amındaki herhangi bir sıradanlı"ı 
eserlerine aktarabildi"i gibi büyük kar!ı çıkı!larını da 
gerekirse kendi bedeninde eklentilerle veya de"i!iklik-
lerle aktarabilmektedir.

19. Bu parçada sanatçıyla ilgili olarak vurgulanmak 
istenen dü!ünce a!a"ıdakilerden hangisidir? 

A)  Teknoloji kar!ısında di"er insanlardan farklı dav-
randı"ı

B)  Ya!amından kesitleri yapıtına eklemledi"i

C)  Dü!ünsel gücünü ön plana çıkardı"ı

D)  Teknolojiye yenik dü!medi"i

E)  Ya!amın karma!asına uyum sa"lamadı"ı 

20. Bu parçadaki numaralanmı! cümlelerle ilgili ola-
rak a!a"ıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  II. cümlede bir gözlemden söz edilmi!tir.

B)  III. cümlede bir saptama yapılmı!tır.

C)  IV. cümlede kendinden önceki yargının gerekçesi 
verilmi!tir.

D)  V. cümlede bir zorunluluk dile getirilmi!tir.

E)  VI. cümlede kar!ıtlıklardan yararlanılmı!tır.
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21. Kiraladı"ı küçük oda, be! katlı yüksek bir evin çatı ka-
tındaydı ve odadan çok bir dolabı andırıyordu. Yemek 
ve öteki hizmetler de içinde olmak üzere kiralamı!tı 
odayı. Ev sahibi kadın bir merdiven a!a"ıda ayrı bir 
dairede oturuyordu ve genç adam soka"a her çıkı!ın-
da, ev sahibi kadının merdivenlere do"ru ardına dek 
açılmı! olan mutfak kapısının önünden geçmek zorun-
daydı. Buradan her geçi!inde de genç adam korkuya 
benzer sayrılı bir duygu içinde kalır, utanç duyar, yüzü-
nü buru!tururdu. Ev sahibi kadına epey borcu vardı ve 
onunla kar!ıla!maktan çekiniyordu. Korkak ve çekin-
gen biri de"ildi aslında. Ama bir süredir tedirgindi, geri-
lim içindeydi. Öylesine kendi içine kapanmı!, öylesine 
herkesten kopmu!tu ki, yalnızca ev sahibi kadınla de-
"il, kiminle olursa olsun kar!ıla!maktan kaçınıyordu. 

 Bu parçanın anlatımında a!a"ıdakilerden hangisi 
yoktur?
A) Görsel ögelerden yararlanma

B) Öyküleyici anlatıma ba!vurma

C) Ruhsal çözümlemeler yapma

D) Benzetmeye ba!vurma

E) Farklı duyulardan yararlanma

22. Halide Edip Adıvar, ilk romanlarında ön planda kadın 
kahraman oldu"u ve yazar onu bir erke"in gözüyle 
de"erlendirmek istedi"i için romanlarının anlatıcısı 
olarak bu kadına â!ık ya da hayran bir erke"i seçer, 
Raik’in Annesi’nde Siret’i, Seviye Talip’te Fahir’i, Son 
Eseri’nde Feridun’u, Yeni Turan’da Asım’ı, Ate!ten 
Gömlek’te Peyami’yi... Handan’da mektup yöntemini 
kullanır Adıvar. Dolayısıyla romanın bir tek anlatıcısı 
yoktur ama mektupların konusu Handan’dır yine de 
ve ço"u Handan’a â!ık Re&k’in kaleminden çıkar. Bu 
yöntem anlatıcı rolündeki erke"in kadına hayranlı"ını, 
ondan etkileni!ini, onu de"erlendiri!ini, ona besledi"i 
duyguları ve içine dü!tü"ü ikilemi okura dolaysız ola-
rak sergileyebilmek için uygun bir yöntemdir. Romanı 
anlatan erke"in kadını tanıması da onun ola"an dı!ı 
ki!ili"ini vurgulamaya hizmet edecek biçimde ayarla-
nır. Erkek ise kadın kahraman hakkında ba!kalarının 
görü!lerini i!itir ve olumsuz bir izlenim alır.

 Bu parçada Halide Edip Adıvar’ın romanlarıyla il-
gili a!a"ıdakilerden hangisi vurgulanmı!tır?
A) Kadın kahramanlarının önemli oldu"u

B) Erkek kahramanların kadına bakı! açısının prob-
lemli oldu"u

C) Anlatıcıyı neden erkeklerden seçti"i

D) Eserlerinde toplumsal iletiye önem verdi"i

E) Eserlerinde mektup yöntemini neden seçti"i

23.  (I) Halk gülmecesi bizi güldürme yoluyla çözüme götü-
rür. (II) $çinden çıkılmaz sosyal bir sorun kar!ısında bir 
Nasrettin Hoca fıkrası, o soruna bir çözüm sunabilir. 
(III) Bunun en iyi, en belirgin örne"i de Nasrettin Hoca 
fıkralarıdır. (IV) Bu çözüm günümüze uyarlanıp pekâlâ 
kullanılabilir. (V) Böylece, sayesinde gülüp e"lendi"i-
miz fıkralar aynı zamanda bir derdimize de çare olur. 

 Bu parçanın anlam akı!ındaki bozuklu"u gider-
mek için, a!a"ıdaki de"i!ikliklerden hangisi yapıl-
malıdır? 
A) II. cümleyle III. yer de"i!tirmeli 
B) III. cümle V. den sonra gelmeli 

C) IV. cümle I. den sonra gelmeli 

D)  I. cümle II. den sonra gelmeli 

E) II. cümleyle V. yer de"i!tirmeli

24. Fikir, sanat ve edebiyat eserlerinin tanınması, yayıl-
ması ve de"erlendirilmesinde ele!tirinin rolü ve önemi 
büyüktür. Bir eser ne kadar güzel olursa olsun tanın-
madıkça, duyulmadıkça, gün ı!ı"ına çıkmadıkça ko-
lay kolay üne kavu!maz; ba!arısı meydana çıkmaz. 
Nice de"erli eserler ele!tirilmedi"i, tanıtılmadı"ı için 
kenarda kö!ede kalmı!; zamanla unutulup gitmi!tir. 

 Bu parçada vurgulanmak istenen dü!ünce a!a"ı-
dakilerden hangisidir? 
A)  Nice de"erli eserin iyi ele!tirilmedi"i için yeterince 

tanınmadı"ı 

B)  Sanat alanındaki eserlerin tanıtımında ele!tirinin 
önemli rol oynadı"ı 

C)  Eser tanıtımlarında ele!tirinin yerinin tartı!ılmaya-
ca"ı

D)  Ele!tirmenin görevi kenarda kö!ede kalmı! eser-
leri tanıtmak oldu"u

E)  Bir eserin ancak ele!tirildi"inde de"er kazandı"ı
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1. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından iki cihanda 
da mutlu olmanın yollarını göstermek için 11. yüzyıl-
da yazılmı!tır. Yusuf Has Hacip eserinde döneminin 
ahlâkî, politik ve sosyal ya!antısı ile ilgili önemli bilgiler 
vermi!tir. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig’de ideal in-
sanın özelliklerine i!aret eder. Kutadgu Bilig’de müsta-
kil bir e"itim ba!lı"ı yoktur ancak e"itimle ilgili beyitler 
çoktur. O, ideal insanın aile içinde yeti!ece"ine inanır. 
$slami Türk edebiyatının ilk eserlerinden birisi olan 
Kutadgu Bilig, yazıldı"ı dönemden günümüze kadar 
de"erini korumu! bir eserdir. Sadece devrine de"il, 
içerdi"i nasihatlerle günümüze de rehberlik etmi!tir.

 Bu parçada “Kutadgu Bilig” ile ilgili olarak;

I.  E"itim ile ilgili bazı içeriklere sahiptir.

II.  Aile e"itiminin, bütün e"itimlerin üstünde oldu"u-
nu ifade eder.

III.  Verdi"i ö"ütler günümüzde önemini kaybetme-
mi!tir.

IV.  $nsanların dünyada ve ahirette mutlu olmalarının 
yollarını anlatır.

 yargılarından hangilerine ula!ılabilir?

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

                          D) I, II ve III                   E) I, II ve IV

2.  (I) Do"du"u günden ba!layarak çocu"un ki!ili"i önce 
ailesi, sonra okul ve ya!adı"ı çevredeki insanlar ta-
rafından !ekillendirilmektedir. (II) Ki!ili"in temelleri 
ilk 5-6 yılda aile oca"ında atılmaktadır. (III) Çocu"un 
ki!ili"inin geli!mesinde sosyal çevre içinde en etkili 
olanı aile çevresidir. (IV) Ailede anne-babanın, çocu-
"a kar!ı olan tutum ve davranı!ları, çocu"un ki!ili"ini 
biçimlendirmede önemli bir etkiye sahiptir. (V) Çocuk, 
anne-babasını gözleyerek, onları model alarak ve tak-
lit ederek geli!ir.

 Bu parçadaki numaralanmı! cümlelerin hangisin-
den sonra “Bu nedenle, çocu"un ki!ili"inin geli!me-
sinde birinci derecedeki sorumlulu"u anne baba yük-
lenmektedir.” cümlesinin getirilmesi uygundur?

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

3.  Çevresel etkenler giderek halk sa"lı"ında daha büyük 
önem kazanmaktadır. Bu a"ırlık bir yandan yeni çev-
resel etkenlerin etkili olmaya ba!lamasına bir yandan 
da di"er halk sa"lı"ı sorunlarının kontrol edilmeye 
ba!lamasına ba"lıdır. Ki!inin kendi sa"lı"ının korun-
ması ve geli!tirilmesine yönelik uygulamalardan, do"-
rudan sorumlu olmasının yanı sıra çevre ile ilgili olum-
suz davranı!ların ba!kalarının sa"lı"ını da tehlikeye 
dü!ürebilmesi, konunun önemli bir yasal düzenleme 
ve yaptırım sorunu olarak da kar!ımıza çıkmasına yol 
açmaktadır.

 Bu parçaya göre sa"lıkla ilgili yasal düzenleme 
yapılmasının asıl nedeni a!a"ıdakilerden hangisi-
dir?

A)  Çevresel etmenlerin giderek önem kazanması

B)  Ki!ilerin kendi sa"lı"ını korumaktan aciz olmaları

C)  Çevredeki davranı!ların, ba!kalarının sa"lı"ına 
da etki etmesi

D)  Günümüzde çevre sa"lı"ının yeterince ciddiye 
alınmaması

E)  $nsanların sa"lık konusunda vurdumduymaz dav-
ranması

4. x Osmanlı $mparatorlu"u hâkim oldu"u yerlerde 
insanları etnik kimli"ine göre de"il dinsel mensu-
biyetine göre belirliyordu. Bulgar, Yunan, Sırp vb. 
grupları Ortodoks Hristiyan;  Arap, Türk, Bedevi 
vb. grupları da etnik kökeni dikkate almadan 
Müslüman olarak tanımlıyordu.

x Osmanlı Devleti'ni parçalama politikasına hız 
veren Rusya, 1856 yılında imzalanan  Paris  
Antla!ması'ndan sonra ba!ta Sırplar, Bulgarlar ve 
Karada"lılar olmak üzere Balkan toplulukları ara-
sında bütün Slav kavimlerinin büyük bir devlet 
halinde birle!melerini amaçlayan Panslavizm 
dü!üncesini yaymaya çalı!tı.

 Bu iki parçayla ilgili olarak a!a"ıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

 A)  I. parçadaki iddia edilen dü!üncenin istisnaları II. 
parçada verilmi!tir.

 B)  I. parçadaki durumun do"urdu"u olumsuz sonuç-
lar II. parçada verilmi!tir.

 C)  I. parçadaki durumun nedenleri II. parçada veril-
mi!tir.

 D)  Bir konunun iki farklı yönüne de"inilmi!tir.

 E)  Farklı görü!lerin bir durum üzerindeki yorumları 
verilmi!tir.

26
Dak!ka

Hedef
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5.  Teknolojik geli!imle de"i!en ve geli!en dil, kültürel ve 
bireysel ya!antımızın vazgeçilmez parçası olmu!tur. 
Tabiatıyla somut oldu"u kadar soyutluk derecesinde 
karma bir bütünlü"e sahip olan dil hakkında bilinme-
yen pek çok !ey bulunmaktadır. Dili bireyden, kültür-
den ve tarihten ba"ımsız bir çerçeve içinde incelemek 
mümkün de"ildir. Çünkü dil hem bireyi hem de bireyin 
etkilendi"i her !eyi !ekillendirmektedir.

 Bu parçada dil ile ilgili olarak a!a"ıdakilerden 
hangisine de"inilmemi!tir?

A)  Geli!en teknolojiyle birlikte de"i!ti"i

B)  Bireysel ve kültürel yapının bir parçası oldu"u

C)  Hakkında bilinmeyen birçok bilgi oldu"u

D)  Bilimsel yöntemler kullanılarak incelenebilece"i

E)  Bireyi ve çevresini biçimlendirdi"i

6. Kültür bilimlerinde amaç, toplumun ve kültürün sorun-
larının üstesinden gelmektir. Bu sorunlar büyük ölçü-
de, ya!anılan gün ve gelecekte ortaya çıkabilecek du-
rumlarla ilgilidir. Toplumun gündelik ya!antısında etkili 
oldu"undan bu sorunlara bir !ekilde çözüm bulmak 
zorunlulu"u ortaya çıkar. Kültür bilimlerinin üzerinde 
u"ra!tı"ı sorunlar zaman açısından üç -geçmi!, !im-
di ve gelecek- boyutludur. Sorunla u"ra!an ki!i, kendi 
dönemindeki bir sorudan ya da sorundan yola çıkmak-
la birlikte, sorunun kayna"ı ve çözümünde kullanaca"ı 
malzemeyi geçmi!ten derlemek durumundadır.

 Bu parçadan a!a"ıdaki yargılardan hangisine ula-
!ılamaz?

A)  Gündelik ya!antıları etkiledi"i için, kültür prob-
lemlerinin kesinlikle giderilmesi gerekir.

B)  Kültür problemleri, gelecek dönemde ortaya çıka-
cak sorunları da içine alır.

C)  Günümüzde ya!anan kültür problemleri, geçmi!-
ten yararlanarak çözümlenmelidir.

D)  Kültür bilimleri, kültürel problemleri çözmek için 
u"ra! verir.

E)  Bazı kültür problemlerinin temelinde, geçmi!ten 
ders almamak yatar.

7.  $nsan olmanın !artı, kültüre birebir ba"ımlılı"ı getir-
mektedir. Kültürdeki sorunlar, tarihi süreçten geldik-
lerinden ve tarih tarafından ara!tırıldıklarından tarih 
biliminin ara!tırma alanına girmektedir. Sorunun ta-
nımlanmasında, çözümünde ve gelecekte alaca"ı 
durumun görülebilmesinde tarihilik boyutu birinci de-
recede rol oynar.

 Bu parçadan a!a"ıdaki yargılardan hangisine ula-
!ılabilir?

A)  Kültürel ba"ımlılık, bir millete ba"lı olmanın 
gereklerindendir.

B)  Tarih, sadece kültürel sorunlarla de"il, insanlarla 
ilgili her alanda ara!tırmalar yapar.

C)  Tarih, kültür ve kültürel sorunlardan ayrı dü!ünü-
lemez.

D)  Tarihi olaylar, kültürel sorunlar için bir can simidi-
dir.

E) Ara!tırmacılar, kültürü ve tarihi ortak de"erlendir-
me yanlı!lı"ı içine dü!memelidir.

8. Bilim, sanat, aklın; sanat duyguların ürünüdür. Beyin-
sel geli!iminde kusur olmayan herkes istekli olur ve 
çaba harcarsa her türlü bilgiyi ö"renebilir ama sanatçı 
olmak için sadece o konuda bilgili olmak yeterli de"il-
dir. Sanatçı olabilmek için ki!iye özel yetenek, duygu 
zenginli"i, ayrıca üretti"i yapıtlarla çevresi ve toplumla 
ileti!im kurarak etkileyebilme gücü gereklidir. Büyük 
sanatçı Leonardo da Vinci’ye eri!ilmezli"inin gizemi 
soruldu"unda, “sapervedere” (görmeyi bilmek) diye 
yanıtlamı!tır. Bu tümce bütün sanatçıların ba!arıları-
nın gizemini yansıtmaktadır.

 Bu parçaya göre;

I.  hırslı olma,

II.  yetenekli olma,

III.  özgün olma,

IV.  ileti!im kurma

 durumlarından hangileri sanatçının özellikleri ara-
sında yer almaz?

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

                          D) I ve IV                   E) III ve IV
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9. Ça"da!lıktan uzak toplumlardaki yönetimler sanat ve 
sanatçıyı özümseyemeyen kitlelerin seçimi oldukların-
dan, belirli bir düzeyi a!amazlar. Sanat ve sanatçılar 
onların sezgi ve dü!ünce ufuklarının ötesinde yer alır. 
Bu nedenle sanatsal ki!ili"i olmayan yöneticilerin, sa-
nat yapıtlarını ele!tirirken kendilerinde bir algılama 
yanılgısı olup olmadı"ını dü!ünmeleri gerekir. Ayrıca 
her türlü a!ırılı"ı önlemek, öncelikle yönetimlerin gö-
revi oldu"undan sanat ve sanatçıların ba!lıca güven-
cesi de ça"da! yasaları yansız uygulayan yönetimler 
olmalıdır.

 Bu parçada, yazarın yakındı"ı durum a!a"ıdakile-
rin hangisidir?

A)  Sanatçıların yeterince özgür olamaması

B)  Sanattan anlamayan yöneticilerin ve halkın, sanat 
eserlerini ele!tirmeleri

C)  Sanatçı haklarının toplum içinde yeterince koru-
namaması

D)  Toplumda, sanata ve sanatçıya gereken de"erin 
verilmemesi

E)  Sanatın ve sanatçının toplumdan soyutlanmı! 
kabul edilmesi

10. Sanatın do"a görünümlerini betimlemesi, insano"lu-
nun do"aya kar!ı varlık mücadelesinde etkin bir rol 
oynamı!tır. Bu do"rultuda resim sanatı zamanla çe!itli 
evrelerden geçerek farklı anlatım biçimleri geli!tirmi!-
tir. Önceleri resimde nesnenin kendisi yansıtılırken 
daha sonra nesnede biçim ve renk temsili olmayan 
!ekilde öznelle!tirilerek yansıtılmı!tır. Sanatta ifade 
biçimi olarak binlerce yıl süren bu dönemden sonra 
20. yüzyılın ba!ından itibaren biçimler sadele!tirilmi! 
veya de"i!tirilmeye, imgeler farklı farklı yorumlanmaya 
ba!lanmı!tır. Fütürizm ve Kübizm ile ba!layan bu sü-
reç günümüze kadar devam etmi!tir.

 Bu parçada a!a"ıdakilerin hangisinden söz edil-
mi!tir?

A)  Resim sanatının insanlar için öneminden

B)  Resim sanatındaki de"i!imlerden

C)  Resim sanatının tarihinden

D) Resim sanatının nesnelere yükledi"i anlamdan

E)  Resim sanatı içinde geli!en akımlardan

11. Müzik sanatından yazın sanatına, plastik sanatların 
tüm kollarından gösteri sanatlarına kadar birçok alan, 
bir ba!ka disiplinle beraber, sanatın üretim alanlarını 
geni!letip sınırları ortadan kaldırarak arayı!larını ço"u 
kez disiplinler arası yürütmektedir. Günümüz sanatına 
baktı"ımızda video sanatı, dijital sanat, !ehir sanatı ve 
di"er birçokları isimlerinde disiplinler arası bilgiyi ba-
rındırmaktadır. Disiplinler arası çalı!malar, geçmi!ten 
bugüne hâlâ devam etmektedir. Birçok sanatçı di"er di-
siplinlerden etkilenerek bunları eserlerine yansıtmı!tır.

 Bu parçada sanatlarla ilgili olarak asıl anlatılmak 
istenen a!a"ıdakilerden hangisidir?

A)  Birbirleri arasında birçok konuda ortak çalı!mala-
rın yapılabildi"i

B)  Aralarındaki ili!kilerin yeni olmadı"ı

C)  Her bir sanat dalının altında ba!ka bir sanat dalı 
oldu"u

D)  Bazı eserlerin günümüze kadar farklı sanat dalla-
rının ortak çalı!malarıyla geldi"i

E)  Sanatın üretim alanının geni!lemesinin sanat dal-
ları arasındaki ili!kilere ba"lı oldu"u

12. Ankara Kalesi, Ankara !ehrinin en eski yerle!im ala-
nıdır. Osmanlı Dönemi'nde $çkale ve Dı!kale isimleri 
ile anılan Ankara Kalesi; zindan, devlete ait para ve 
kıymetli e!yaların korunacakları yer, askerlerin barı-
naklarının bulundu"u kesimlerle di"er Osmanlı kale-
lerinde bulunan i!levleri yüklenmi!tir. Bunun yanı sıra, 
Osmanlı Dönemi'ndeki bir özelli"i de yerle!me bölgesi 
halini almasıdır. 16. yüzyılda Kale ve çevresi “Yukarı-
yüz”; bugünkü Anafartalar Caddesi altında kalan ve 
Hacı Bayram Camisi'nden Karacabey Külliyesi'ne ka-
dar uzanan bölüm de “A!a"ıyüz” diye adlandırılmı!tır. 
Kaleiçi kentin ayrıcalıklı semti olarak en de"erli evlerin 
bulundu"u bir yerle!im yeridir.

 Bu parçada Ankara Kalesi ile ilgili olarak a!a"ıda-
kilerden hangisine de"inilmemi!tir?

A)  Hangi adlarla anıldı"ına

B)  Hangi amaçlarla kullanıldı"ına

C)  Yerle!ke olarak da kullanıldı"ına

D)  Günümüzdeki genel durumuna

E)  $çindeki alanların nasıl adlandırıldı"ına
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13.  Muhabir:

 (I) - - - -

 #air:  

 – Türk !iiri anlam hastasıdır, demi!tim. “Ne anlatı-
yor?” diyerek hikâyesini de isterler !iirin. Benim 
de bazı !iirlerimin hikâyesi vardır ama elden gel-
di"ince yitirilmi!tir. Gerçek oldu"u gibi sunulma-
mı!, çevresinde dola!arak hissettirilmi!tir. #iir, 
söylenemeyeni söylemektir.

    Muhabir:

 (II) - - - -

     #air: 

 – Benim bugün geldi"im yer, söylenmeyen bir !eyi 
söyler gibi oldu"um yerdir. Mesela tasavvuf ede-
biyatına baktı"ınızda, bir duyarlıklar senfonisi 
oldu"unu görürsünüz. #imdi elimden geldi"ince 
konuyu, anlamı silmek istiyorum. $nsanlar anlar 
gibi olsun ama anla!ılmasın istiyorum. 

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere a!a"ıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)  (I)  Sizce her !iirin bir öyküsü olmalı mıdır?

  (II) #iirinizin anlamla ili!kisini anlatır mısınız?

B)  (I)  Öykünün !iirinizdeki yeri nedir?

      (II) #iir bir !eyler anlatmak için mi yazılır?

C)  (I)  #airler, öykü de yazmalı mıdır?

      (II) #iirleriniz, topluma ne mesajlar vermektedir?

D)  (I)  #iiri nasıl tanımlamak gerekir?

      (II) #iirleriniz için hangi yorumu yapmak istersi-
niz?

E)  (I)  Türk !iirinin anlam hastası oldu"unu niçin söy-
lediniz?

     (II) #iir, söylenmeyen !eyleri söylemek midir?

14. - 15. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 (I) $nsan, anlam arayan ve hayatı sorgulayan bir var-
lıktır ve bu nedenle tedirgindir, meraklıdır. (II) Felse& 
dü!üncenin temel motivasyonu da bu merak, tedirgin-
lik ve kaygıları payla!mak olup sürekli bir sorgulama 
içinde olma halidir. (III) Tanrı, evren ve insan ili!kisinin 
veya irtibatının nasıl oldu"unu anlama ve yorumlama 
çabası içinde insan yeri gelir sıkıntıya dü!er, umut-
suzlu"a kapılır; yeri gelir “Sakın vazgeçme, devam 
et!” diyerek Pandora’nın kutusunda kalan son umut-
la yoluna kelebek gibi devam eder. (IV) $nsanın kendi 
varlı"ı, evrenin varlı"ı, var edeni hakkında yarattı"ı 
öyküler insanlık tarihi kadar eskidir. (V) $!te bu neden-
ledir ki insano"lu hem kendi varlı"ı hem de evrenin 
olu!umuyla ilgili kaygıya dü!mü!, sorular sormu! ve 
hayatın anlamıyla ilgili öyküler yaratmı!tır.

14.  Bu parçaya göre felsefi dü!üncenin asıl motivas-
yonu a!a"ıdakilerden hangisidir?

A)  $nsanların ya!adı"ı yere olan hassasiyeti

B)  $nsanın do"asında bulunan merak, sorgulama ve 
endi!e durumu

C)  $nsanın evrenin yaradılı!ıyla ilgili merakını gider-
me

D)  $nsandaki kendi varlı"ının gayesini ara!tırıp 
ö"renme duygusu

E)  Hayatın ne demek oldu"uyla ilgili senaryoların 
kurulması

15.  Bu parçada numaralanmı! cümlelerden hangisi 
anlatımın akı!ını bozmaktadır?

 A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 
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16. - 17. soruları a!a"ıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Okul ça"larında bize a"aç kabuklarında ve kayaların 
üzerinde yeti!en kara yosunlarının her zaman kuze-
yi gösterdi"i ö"retilir. Bu bilginin her zaman geçerli 
oldu"unu söyleyemeyece"im. Çok nemli bir bölgeye 
gitti"inizde kara yosunlarını neredeyse her yönde gö-
rebilirsiniz. Çünkü kara yosunları ya!amak için nemli 
havaya ve gölgelik alanlara ihtiyaç duyar. Bu iki !art 
olu!tu"unda o bölgede kara yosunları kolayca yeti!ir. 
Kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde, kuzeye bakan 
yamaçlar her zaman daha az ı!ık alır ve bu neden-
le daha serin olur. Ancak bazı bölgelerde yamaçların 
kuzeybatıya, bazı bölgelerde de kuzeydo"uya bakan 
tara%arı daha nemlidir. Bu da bölgede nem getiren 
rüzgârların hangi yönden esti"ine ba"lıdır. Örne"in 
nem getiren rüzgârlar batıdan esiyorsa kuzeybatı 
yönü daha nemli olur ve bu yönde daha çok kara yo-
sunu bulunur. Bu nedenle kara yosunları bize gerçek 
kuzeyi göstermeyebilir.

16.  Bu parçaya göre;

 I.  kara yosunlarının nemli ve gölgelik her alanda 
ya!ayabilmesi,

 II.  kuzey yarım kürede kuzeye bakan yamaçların 
daha serin olması,

 III.  nem getiren rüzgârların farklı yönlerden esmesi

 etkenlerinden hangileri kara yosunlarının her 
zaman kuzeyi göstermeme nedenleri arasında 
sayılabilir?

A) Yalnız I                B) Yalnız II              C) Yalnız III

               D) I ve III                  E) II ve III

17. Bu parçada a!a"ıdakilerden hangisine de"inilme-
mi!tir?

 A)  Yosunların yönümüzü bulmada bizi yanıltmadı"ı-
na 

B)  Kara yosunlarının nemli ve gölgelik alanlarda 
yeti!ti"ine

C)  Rüzgârların yönünün yosunlar üzerindeki etkisine

D)  Kuzeybatı ve kuzeydo"u yönlerinde de yosun 
yeti!ebildi"ine

E)  Nemli bölgelerde yosunların her yerde kar!ımıza 
çıkabilece"ine 

 

18.  (I) Tohlı Ayuh'un “Tanrının Hükmü” romanında “Kül-
tür Devrimi”nde ya!anan bir aile dramı konu edilmi!tir.   
(II) “Kültür Devrimi”nde akademisyen, gazeteci, !air, 
yazar gibi binlerce aydın Nadir'le aynı kaderi payla!-
mı!tır. (III) Mutlu bir ailenin parçalanmasına sebep olan 
tek suçlu, devletin yanlı! siyasetinin mahsulü “Kültür 
Devrimi”dir. (IV) #anslı olanlar bir !ekilde sa" kalabil-
mi!, !anssız olan binlercesi ise “Kültür Devrimi”ne kur-
ban giderek hayatlarını yitirmi!tir. (V) Romanda Nadir 
ile aynı hücreyi payla!an, okuma yazması bile olma-
yan saf bir köylünün siyasi suçlu olarak idam edilmesi 
dü!ündürücüdür.

 Bu parçada anlam bütünlü"ünü sa"lamak için 
numaralanmı! cümlelerden hangileri yer de"i!tir-
melidir?

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

                           D) I ve IV                            E) II ve V      

19. Müzik tarihini inceledi"imizde görsel sanatlarda var 
olan pek çok anlayı!ı, kuramı ve sanat akımını müzik-
te de görmekteyiz. Örne"in Rönesans müzi"i, barok 
müzik, klasik müzik, rokoko müzi"i, romantik müzik, 
izlenimci müzik bunlardan sadece birkaçıdır. Özellik-
le endüstri devriminden sonra dünya tümüyle yeni bir 
çehreye bürünmü!, kentlerin büyüyüp geli!mesi yeni 
ula!ım ve ileti!im araçlarını beraberinde getirmi!, mo-
dernizm adına birçok adım atılmı!, herkes gibi sanat-
çılar da sınırlarını a!mı!tır.

 Bu parçadan müzikle ilgili olarak;

I.  Farklı sanat dallarından içerik olarak etkilenmi!tir.

II.  $çinde farklı yakla!ımları barındırır.

III.  Sanatçılar özgün eserler vermeye çalı!mı!tır.

 yargılarından hangilerine ula!ılabilir?

 A) Yalnız I                   B) Yalnız II               C) Yalnız III

                            D) I ve II                      E) I, II ve III

20. (I) Ö"retici bir yanı vardır denemenin. (II) Ancak bilim-
sel yazılarda oldu"u gibi öyle güç okunurlu"u yoktur. 
(III) Çünkü denemeci, ö"retece"ini !i!irmeye, böbür-
lenmeye kaçmadan ö"retir. (IV) Bilgiçli"e yönelmez. 
(V) Ne diyecekse, ne söyleyecekse tatlı bir söyle!i 
havası içinde verir. 

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisin-
den sonra “#öyle de söyleyebiliriz: Denemeci, ken-
di kendisiyle konu!ur gibi yazar.” sözleri getirilirse 
parçanın anlam bütünlü"ü bozulmaz? 

 A) I           B) II           C) III            D) IV              E) V
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21.  20. yüzyılla birlikte ya!amı de"i!tiren teknolojik ge-
li!meler, kitlesel hareketler ve buna paralel olu!an 
yeni sosyal yapılanmalar, insanların zihinsel ve algı-
sal de"i!imini besleyen en önemli kaynaklar olmu!-
tur. Sanatçı ise köklü de"i!imlerle beslendi"i böyle bir 
süreçte,  bilinçaltı birikimlerini de katarak geli!tirdi"i 
duyarlılı"ını do"ru yönlendirmeler sonucunda yeni ve 
özgün eserler ortaya koymaya ba!lar. Sosyal de"i!im-
lerin olumlu ya da olumsuz etkenlerle ba! döndürücü 
bir hızla ya!andı"ı bu ortamda bazı sanatçılar ön pla-
na çıkmı!tır. Bu sanatçılar, do"u!tan getirmi! oldu"u 
zihinsel ve algısal duyarlılı"ı ile birlikte bu yeni ortamın 
çok erken farkına varmı!lar ve doruk noktaya ula!mı!-
lardır.

 Bu parçaya göre 20. yüzyılda bazı sanatçıları ön 
plana çıkaran asıl özellik a!a"ıdakilerden hangisi-
dir?

A)  Ya!adıkları dönemin iyi ve kötü yönlerini iyi anla-
maları

B) Yeni dönemin özelliklerini erken fark etmeleri

C)  Sosyal de"i!imlere hızlı ayak uydurup eserlerini o 
yönde vermeleri

D) Sosyal de"i!imlerin daha çok olumlu yönlerini iyi 
de"erlendirmeleri

E)  Kendilerine özgü yeteneklerini hızlı ve iyi biçimde 
kullanmaları

22. Bir gün ba!ımdan kavak yelleri esti... Nasip kısmet de-
yip dü!tüm yola. Az gittim, uz gittim; ini!lerde ter döke-
rek yoku!larda tırnak sökerek dere tepe düz gittim. Üç 
köy çıktı u"ruma. $kisi viran miran, birinin de aslı var 
astarı yok. Aslı astarı yok köyde üç kuyu kazdım, üç 
kuru! kazandım, ikisi silik milik, birinin de yazısı var, 
turası yok. Turasızı aldım, çar!ıya daldım. Bir de bak-
tım, tüfekçinin birinde üç tüfek. $kisi kırık mırık, birinin 
de kunda"ı var, çakma"ı yok. Ne ona baktım, ne buna 
baktım, çakmaksızı dala taktım. Yürüdüm babam 
yürüdüm, gölgemi pe!imde sürüdüm. Bir de baktım, 
bitmemi! bir a"acın dibinde üç tav!an, ikisi daha do"-
mamı!, birinin de adı var sanı yok. Adı var sanı yok 
tav!anı avladım, tüfe"imi pekmezle ya"ladım, yeniden 
dü!tüm yola, haydi avcılar ba!ı u"urlar ola.

 Yukarıdaki metinde ba!vurulan anlatım biçimi 
a!a"ıdakilerden hangisidir?

A)  Dü!sel anlatım

B)  Destansı anlatım

C)  Açıklayıcı anlatım

D)  Gelecekten söz eden anlatım

E)  Tartı!macı anlatım

23. Yakup Kadri yazmaya roman ve hikâyeyle ba!lar. 
Daha önce yayımladı"ı mensur !iirler, oyunlar ve öy-
külerin, yazmaya hazırlık oldu"u söylenebilir. Yakup 
Kadri gazetecidir, politikanın içindedir, diplomattır; her 
!eyden önemlisi yaman bir gözlemcidir. Yazı ya!amı-
nın ba!langıcında dönemin genel ko!ulları ve e"ilim-
leri nedeniyle “Sanat !ahsî ve muhteremdir.” ilkesini 
benimsediyse de Balkan bozgununu, kan ve gözya!ı 
içindeki göçleri, Birinci Dünya Sava!ı’nın yenilgisi-
ni, 600 yıllık imparatorlu"un çözülü!ünü noktalayan 
Mütâreke’yi, i!galin getirdi"i onursuzlu"u ve zulmü, 
yerel nitelikte ba!layıp Mustafa Kemal’in önderli"inde 
ulusal mücâdeleye dönü!en direni!i gördükten sonra, 
sanatın ki!isel de"il toplumsal bir yaratım oldu"unu 
kabul eder. Ku!kusuz onun bu sanatsal dönü!ümün-
de, sanatın toplumun dertlerini dile getirmesi gerekti"i-
ni söyleyen Millî edebiyatçıların da büyük etkisi vardır.

 Yukarıdaki parça a!a"ıdaki soruların hangisine 
verilmi! bir yanıttır?

A) Yakup Kadri ne zaman yazı hayatına ba!lamı!tır?

B) Yakup Kadri’nin sanat hayatı neden de"i!ikli"e 
u"ramı!tır?

C) Sosyal ve siyasal olaylar sanatçıları nasıl etkiler?

D) Yakup Kadri’nin yazı hayatı nasıl ba!lamı!tır?

E) Yakup Kadri’nin eserlerinde ele aldı"ı konular ne-
lerdir?

24.  Romanlar konularını ya!amdan aldıkları gibi, roman-
ların konuları da özellikle ya!attıkları tiplerle ya!amı 
etkilemi!tir. Buna en iyi örnek Halit Ziya’nın Mai ve Si-
yah adlı romanındaki Ahmet Cemil’dir. Ahmet Cemil 
uzun bir süre özellikle edebiyat görü!leri bakımından 
dönemin gençlerini etkilemi!tir. Yazarlar karakterlerini 
seçerken buna göre davranır, ona bir kalıp biçmeye 
çalı!ırlar. Ya!amdan soyutlanmı! bir roman kahrama-
nını benimsememiz de oldukça güçtür. Bu ba"lamda 
sadece Halit Ziya’da de"il, bütün dünya edebiyatların-
da bu böyledir.

 Bu parçada yazarın vurgulamak istedi"i a!a"ıda-
kilerden hangisidir? 

A) Ahmet Cemil’in bir roman kahramanı olarak genç 
yazarları etkiledi"i 

B) Halit Ziya’nın özellikle eserleriyle edebiyatımızı 
etkiledi"i 

C) Romanların, konularını gerçek ya!amdan aldıkları

D) Romanlarda ya!atılan tiplerin amacının, ya!amı 
etkilemek oldu"u

E) Ya!amdan beslenen romanların, ya!attıkları tip-
lerle ya!amı etkiledikleri


