SÖZEL BÖLÜM
DİKKAT!

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90’DIR.
İlk 45 Soru

“Türkçeyi Kullanma Gücü”,

Son 45 Soru

“Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle
Düşünme Gücü” ile ilgilidir.

Eşit Ağõrlõklõ ÖSS puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz Sözel Bölüme 90 dakika ayõrmanõz yararõnõza olabilir.
Sözel Ağõrlõklõ ÖSS puanõnõzõn yüksek olmasõnõ istiyorsanõz Sözel Bölüme biraz daha fazla zaman ayõrabilirsiniz.
Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarõnõzõ, cevap kâğõdõnõzdaki “SÖZEL BÖLÜM”e işaretleyiniz.

2. Bir yazõnõn tadõ, sözcükleri giydirmekte, koşturmakta,
sõçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gizlidir. Her
sanatçõ sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden
kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle, o dilin bütün girdisini çõktõsõnõ çok iyi bilmeyi gerektirir.
Dilin olanak ve yeteneklerini tanõmayan bir sanatçõnõn önünde diz çökmez sözcükler.

1. Bu romanõnda yazar, İstanbul sokaklarõnõn artõk tarihe karõşmõş o eski görünümlerini şiirli bir dille yeniden
kuruyor. Kahramanlarõna sõcak bir sevgiyle, onlarõn
insani yanlarõnõ araştõrarak yaklaşõyor. Onlarõ derinlemesine kavramaya çalõşõyor; aralarõndaki farklarõ ortaya koyuyor. Daha doğrusu kişilerin iç dünyalarõndaki düğümleri iyi yakalõyor.
Bu parçada, “kişilerin iç dünyalarõndaki düğümleri iyi
yakalamak” sözüyle anlatõlmak istenen aşağõdakilerden hangisidir?

Bu parçada, “sanatçõnõn sözcüklere diz çöktürmesi”
sözüyle anlatõlmak istenen aşağõdakilerden hangisidir?

A) Günümüzde sayõlarõ iyice azalmõş insan tiplerini
anlatmak

A) Sözdizimi bakõmõndan özensiz cümleler arasõnda
sõkõşõp kalmamak

B) İnsanlarõn gizli kalmõş ayõrõcõ özelliklerini bulup
göstermeyi başarmak

B) Sözcük seçimiyle, her yapõtõna farklõ bir boyut
kazandõrmak

C) Kişilerin ortak özelliklerini belirlemeye çalõşmak

C) Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalõşmak

D) Kahramanlarõ, insanõ yücelten bir tutumla oluşturmak

D) Okurun dil duyarlõğõnõ geliştiren yapõtlar ortaya
koymak

E) Yaratacağõ tipleri sorunlu insanlar arasõndan
seçmek

E) Sözcüklerin gündelik kullanõmlarõyla yetinmeyip
onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek

Diğer sayfaya geçiniz.
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5. Düşünceye saygõ göstermek gerekir; ancak bu, her
düşünceyi doğru sayõp kendi düşüncemizden vazgeçme anlamõna gelmemeli. Çünkü kişisel düşünceler, meyvelerin güneş altõnda olgunlaşmasõ gibi, ----.

3. Eleştiri alanõnda önemli eksikliklerimizden biri de eskiyi, içinde bulunulan dönemin koşullarõ içinde araştõrmamak. “Doğru” diye bellediğimiz birtakõm kavramlarõn, çõkarõmlarõn kabuğunu kõrmamak. Bunlarõ yeni
terimlerin bağlamõ içinde incelememek.

Bu parça, düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

Bu parçada, “kabuğunu kõrmamak” sözüyle anlatõlmak istenen aşağõdakilerden hangisidir?

A) zorla benimsetilmeye çalõşõlõrsa etkisini yitirir

A) Eskiden yazõlmõş yapõtlarõn değerini ortaya çõkarmak için uğraşmamak

B) uzun süren zihinsel çabalar sonunda oluşur

B) Doğruluğu, yanlõşlõğõ kişiye göre değişen düşünceleri eleştirmemek

C) en küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan
güveni azaltõr

C) Doğruluğu benimsenmiş yargõlarõ tekrar ele alõp
değerlendirmemek

D) kişinin, içinde bulunduğu ortama göre değişiklik
gösterir

D) Tartõşõlmõş konularla ilgili görüşlerini açõklamaktan kaçõnmamak

E) sağlam temellere dayandõğõ sürece zarar görmez, yõpranmaz

E) Tabu olarak bilinen düşünceleri tartõşõrken belirlenmiş sõnõrlar içinde kalmamak

4. Şiir sanatõ üstüne çok düşünmüş ve bu sanatõ her
şeyden üstün tutmuş biri olan Paul Valéry, şiir ---yazõlõr, demiş. Bu sözüyle, şiire özenen ve çok iyi bir
ressam olan Degas’ya, şiirin malzemesinin ---- olduğunu anlatmak istemiş. Tõpkõ resmin malzemesinin
kuşlar, ağaçlar, insanlar değil, renkler ve şekiller olduğu gibi.

6. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden
farklõ bir düşünce dile getirilmiştir?
A) Üslup, insanõn konuştuklarõnõ ve yazdõklarõnõ
biçimlendiren kişisel bir öğedir.
B) Bir sanatçõnõn üslubu, o sanatçõnõn kendisidir.

Bu parçada boş bõrakõlan yerlere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilmelidir?

C) Sanatçõ, sözcükleri seçip yan yana getirirken
onlara kendi damgasõnõ vurur.

A) sözcüklerle – duygu ve düşünceler değil sözcükler

D) Üslup, sanatçõnõn kişiliğini yansõtan bir aynadõr.

B) benzetmelerle – şairin yaratõcõlõğõyla ilgili

E) Bir sanatçõ, yarattõğõ yapõtõn türüne göre üslup
kullanõr.

C) duygularla – herkesçe anlaşõlõr nitelikte, açõk
seçik
D) olgunluk döneminde – özgün ve yoruma açõk
E) uzun sürede – şairin yaşantõsõna değil düş gücüne bağlõ

Diğer sayfaya geçiniz.

2

10. Yahya Kemal: “Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktõr.” der.

7. (I) Jules Verne’in serüven tutkusu, denizcilik, tarih,
coğrafya gibi alanlardan aldõğõ öğelerle beslenerek
yazdõklarõnõn çekirdeğini oluşturur. (II) Sayõsõ iki yüze
yaklaşan romanlarõ çeşitli bilim dallarõ üzerine temellenmiştir. (III) Yazar bu bilim dallarõna ilişkin bilgilerini,
saatlerini geçirdiği kütüphanelerdeki binlerce kitaba
borçludur. (IV) Hiçbir bilim dalõnda uzman olmadõğõ
halde yaşadõğõ dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değişmeyi yakõndan izler. (V) Böylece hem çağõnõ çok
iyi tanõr hem de çağõnõn getirdiği yenilikleri özümseyerek geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.

Ozanõn, bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi
içeren cümle aşağõdakilerden hangisidir?
A) Şiirde düşüncenin payõ duygudan daha fazladõr.
B) Duygular, şiirle etkili bir biçimde anlatõlõr.
C) Şiir, düşüncenin, duygularõn özsuyunda eritilmesiyle oluşur.

Bu parçadaki numaralõ cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakõndõr?

D) Şiir, duygularõn toprağõnõ besleyip zenginleştirir.

A) I. ve II.

E) Şiirin etki gücü, içerdiği düşünceye bağlõdõr.

B) I. ve IV.
D) III. ve V.

C) II. ve IV.

E) IV. ve V.

8.
I. Çocuklarõn her isteğine karşõ çõkmak ya da bunlarõ bütünüyle yerine getirmek, kimi sorunlar yaşanmasõna yol açabilir.

11. Aşağõdakilerin hangisinde yargõnõn nedeni belirtilmemiştir?
A) Ülke topraklarõ yanlõş kullanõm yüzünden yok
olup gitmektedir.

II. Çocuklara, güçlerini aşmayacak sorumluluklar
yükleyerek onlarõn kendilerine güvenmelerini
sağlamak gerekir.

B) Ülkede tarõmsal üretimi geliştirmeye yönelik çalõşmalar yõldan yõla azalmaktadõr.

III. Çocuklara kazandõrõlan davranõşlar ileriki dönemlerde de varlõğõnõ korur.

C) Tarõma yeterince önem verilmediğinden bu ülke,
pamuk, sebze, meyve üretiminde dünya sõralamasõnda gerilerde yer almaktadõr.

IV. Yanlõş yapacağõ korkusuyla kendisine sürekli
yardõm edilen çocuklarda, çekingen, kendini
kanõtlayamayan bir kişilik yapõsõ oluşur.

D) Kimi ülkelerde, tarõma dayalõ üretimin bilinçli bir
biçimde yapõlmamasõ, halk sağlõğõ bakõmõndan
tehlike oluşturmaktadõr.

Yukarõdaki numaralõ cümlelerin hangilerinde aynõ
düşünce farklõ biçimlerde dile getirilmiştir?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
D) II. ve IV.

E) Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olmasõ,
hava ve su kirliliğine yol açmaktadõr.

C) II. ve III.

E) III. ve IV.

9. (I) İnsanlar çocukluk döneminde, çevrelerindeki kişilerin diliyle konuşmaya başlar, daha doğrusu konuşmayõ onlardan öğrenirler. (II) Yetişkinlik döneminde
konuşma sanatõnõn inceliklerini, güzelliklerini ve olanaklarõnõ kavramaya çalõşõrlar. (III) İyi bir konuşmanõn, insanõ başarõlõ kõlmada önemli bir etken olduğunu anlarlar. (IV) Ayrõca bunun, insanõn kişiliğini ve
düşünsel düzeyini yansõtan bir araç olduğunun ayrõmõna varõrlar. (V) Bu nedenle de sözlü anlatõm gücünü yaşamlarõ süresince geliştirmeye çalõşõrlar.

12. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir yazõm yanlõşõ
vardõr?
A) Yapõlan ölçümler, hava koşullarõna bağlõ olarak
değişgenlik gösteriyormuş.
B) Yönetmelikte yapõlan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu.
C) Emekli olunca, bu dernekte gönüllü olarak çalõşmaya başladõ.

Bu parçadaki numaralõ cümlelerin hangilerinde
konuşmanõn işlevinden söz edilmiştir?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
D) III. ve IV.

D) Çocuğu, bu okula kaydettirmek için çok uğraşmõştõ.

C) II. ve V.

E) Geçmişe baktõğõmõzda buna benzer pek çok durumla karşõlaşõyoruz.

E) IV. ve V.

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. Atatürk’ün bir sözü vardõ
Yediveren gül gibi açardõ
Atatürk’ün bir atõ vardõ
Etiler’den beri yaşardõ
Atatürk’ün bir resmi vardõ
Buğday tarlasõ gibi ağardõ

13. Bu kitap, okuyan, dinlemesini bilen (I) yorumlayõp tartõşan (II) dilini severek kullanan (III) ülkesini (IV) doğayõ tanõyan ve bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren (V) bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim anlayõşõnõn ürünüdür.
Bu cümledeki numaralõ yerlerin hangisine noktalama işareti konmasõna gerek yoktur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bu dizelerde aşağõdakilerden hangisi yoktur?

E) V.

A) Bileşik sözcük

B) Çekimli fiil

C) Ad tamlamasõ

D) Bağlaç

E) Ekeylemli yüklem

14. İşte karşõ karşõyasõn. O da senin gibi biri (I) Yüzünde
küçük küçük yara izleri (II) Bak, gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor (III) İşte türkü söylüyor, işte sõkõlõyor (IV)
Belki de dertleşecek birini arõyor (V)

17. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci, tamlayan olduğu için adlaşmõştõr?

Bu parçadaki numaralõ yerlerin hangisine ötekilerden farklõ bir noktalama işareti konmalõdõr?

A) Dõşarõnõn gürültüsü hepimizi rahatsõz etti.

A) I.

B) Kapõnõn önüne oturmuş, geleni geçeni izliyor.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

C) Yukarõya çõkõp arkadaşõmla da görüşeyim.
D) Beş yüz metre ileriden sağa döneceksiniz.
E) Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye örtmüşler.

18. Evin bahçesine dikilecek çamlarõn üzerine konmuş
bir serçe, durmadan cik cik edip şarkõsõnõ söylüyordu.
Evin tekir kedisi eşiğe uzanmõş, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az
ilerdeki çöplükte sallana sallana gezinen kargaya bakõyordu.

15. Oyunda, üç arkadaşõn 1980’den bugüne kadar gelen
birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman zaman da
hüzünlü bir dil kullanõlarak anlatõlõyor.
Bu cümleyle ilgili aşağõdaki yargõlardan hangisi
yanlõştõr?

Bu parçada geçen aşağõdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakõmõndan ötekilerden farklõdõr?

A) İlgeç vardõr.
B) Sõfat-fiil vardõr.

A) dikilecek

C) Yüklem, çatõsõ bakõmõndan etkendir.

B) konmuş

D) örselenmiş

D) Zarf tümlecinde ikileme yer almõştõr.

C) durmadan

E) gezinen

E) Belgisiz sõfat kullanõlmõştõr.

Diğer sayfaya geçiniz.
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22. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?

19. Sözlerinden çok, adõnõn önem kazanmasõ, bir eleştirmenin en büyük korkusudur.

A) Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamõydõ.

Bu cümlenin öğeleri, aşağõdakilerin hangisinde
sõrasõyla, doğru olarak verilmiştir?

B) Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarõda bõrakmak zorunda kaldõ.

A) Nesne – yüklem

C) Kültürel varlõklara sahip çõkõp onlarõ korumaya
çalõşan insanlardan biriydi.

B) Özne – yüklem
C) Özne – zarf tümleci – yüklem

D) Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşõsõnda
yõlmayan bir gençti.

D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem
E) Nesne – özne – zarf tümleci – yüklem

E) Ele aldõğõ her işi, başkalarõndan daha iyi, daha
güzel yapmak isterdi.

23. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?

20. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?
A) Dünyada en çok yağõş alan bölge burasõ.

A) Çevremizdeki kişilerle kuracağõmõz ilişkilerde
özenli olmalõyõz.

B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satõyorlar.

B) Sorunlarõn, bütün yönleriyle ele alõnmasõ iyi olur.

C) Bu topraklarõn büyük bir bölümü ormanlarla
kaplõ.

C) Bu alanda başarõya ulaşanlarõn sayõsõ oldukça
azdõr.

D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarõdan
fazlasõnõ elma oluşturuyor.

D) Araştõrmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadõğõnõ
kanõtlõyor.

E) Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancõlõğa
dayalõ.

E) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadõr.

24. Bu kararlarõn uygulanõp uygulanmayacağõnõn, yöneticilerin seçeceği tutuma bağlõ olduğu bildirildi.
21. Aşağõdaki cümlelerin hangisinde bir anlatõm bozukluğu vardõr?

Bu cümledeki anlatõm bozukluğu aşağõdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) Yol kenarõndaki çöp kutularõ kaldõrõlarak bunlarõn
yerine çiçekler dikiliyor.

A) “seçeceği tutuma” yerine “tutumuna” sözcüğü
getirilerek

B) Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor.

B) “yöneticilerin” yerine “ilgililerin” sözcüğü getirilerek

C) Kaldõrõmlarõn kõrõk taşlarõ, yenileriyle değiştiriliyor.

C) “bu kararlarõn” yerine “bunlarõn” sözcüğü getirilerek

D) İçinde oturulamayacak derecedeki binalarõn yõktõrõlmasõ gerekiyor.

D) “bağlõ” yerine “yönelik” sözcüğü getirilerek

E) Eski yapõlar boyanarak daha güzel bir görünüme
kavuşturuluyor.

E) “bildirildi” yerine “biliniyordu” sözcüğü getirilerek

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. İstiyorum ki yazdõklarõm insanlarõmõzõn sorunlarõnõ,
özlemlerini anlatsõn. Onlarõn acõlarõnõ, çektiklerini başkalarõna duyurabilsin. Açõkçasõ, yaşamõ değiştirsin,
güzelleştirsin. Bu amaçla insanõmõzdan, ülkemizden
kopmamaya çalõşõyorum. Ancak yine de dergilerde
yer verilmiyor şiirlerime. Yayõmlananlara bakõyorum,
çoğu, toplum gerçeklerine kapalõ; belli bir düşünceyi
savunmuyor, bir sorunu dile getirmiyor.

25. (I) Dünya ve Türk edebiyatõnda yazarlara ve öteki sanatçõlara ait önemli mektuplar var. (II) Yazõnsal değer
taşõyan bu mektuplar, o yazarlarõn gizli dünyalarõnõ da
açar bize. (III) Bunlar, okuyana her dönemde yeni yeni tatlar verir. (IV) Sanatçõlarõn ya da yazarlarõn birbirlerine yazdõklarõ mektuplar kitaplaşõnca artõk onlarõn
malõ olmaktan çõkar. (V) Kişisellikten kurtulur, toplumsal işlev yüklenmeye başlar. (VI) İki sanatçõnõn özel,
gizli ürünleri olma niteliğini yitirir, kitlelerin ortak malõ
olur. (VII) Yõğõnlara seslenir, iletilerini yüksek sesle
dile getirir.

Bu parçada şair, aşağõdakilerin hangisinden yakõnmaktadõr?
A) Şiire özgü ilkelerin belirgin olmayõşõndan

Bu parça iki paragrafa ayrõlmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

B) Şiirde, içerikten çok anlatõmõn öne çõkmasõndan

E) VI.

C) Şairlerin, ortak bir tutum izlemeyişinden
D) Yaşananlarõ yansõtmayan şiirlerin ilgi görmesinden
E) Ozanlarõn toplumu gereği gibi tanõmayõşõndan

26. Çalõşmalarõmõz sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot bitmeyen bozkõrlar, ipek gibi yumuşak topraklõ ovalara dönüştü. Tarlalar, arõ kovanlarõ gibi uğuldamaya başladõ. Toprağõn derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne
çõkarõldõ. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan
bal veren arõlar yetiştirildi. Sofralarõ, el ele verilerek
üretilen yiyecekler süsledi.
Bu parçanõn anlatõmõnda aşağõdakilerden hangisi
yoktur?
A) Benzetme sanatõndan yararlanma
B) Öykülemeye başvurma
C) Yinelemelere yer verme
D) Betimleme yapma

29. Bu yazarõmõzõn, anlattõğõ çevre ve kişiler hakkõnda
geniş bilgisi vardõr. Ama o, bunu hiçbir zaman açõkça
gözler önüne sermez. Anlattõklarõ, buzdağõnõn suyun
üstünde kalan kõsmõ gibidir. Okur, zamanla buzdağõnõn altta kalan kõsmõnõ fark eder ve yazarõn asõl kimliğinin orada saklõ olduğunu anlar.

E) Tanõk gösterme

Bu parçada anlatõlmak istenenle aşağõdaki yargõlardan hangisi arasõnda anlamca yakõnlõk vardõr?

27. İnsanõn kendini değerlendirebilmesi çok güç; ancak,
önceki yapõtlarõmõ gözden geçirirken zaman içinde
dilimin biraz daha geliştiğini anladõm. Giderek bir üslup oluşturmaya başladõğõmõ, dile daha fazla hâkim
olabildiğimi gördüm.

A) Her yazarõn, olaylarõ ve kişileri algõlama biçimi
farklõdõr.

Bu sözler aşağõdaki sorulardan hangisine karşõlõk
söylenmiş olabilir?

B) Kimi yazarlar, yapõtlarõnda kendilerini bütünüyle
açõğa vurmaktan kaçõnõr.

A) İlk yapõtlarõnõzla bugünküler arasõnda ne gibi
farklar görüyorsunuz?

C) Bir yapõtõ, her okur farklõ biçimlerde algõlayabilir.
D) Okur, beğendiği yazarlarõn yapõtlarõndan her
okuyuşta değişik tatlar alõr.

B) Yeni öyküleri ve öykücüleri nasõl değerlendiriyorsunuz?

E) Kimi yazarlar, olaylarõn değerlendirilmesini okura
bõrakarak ilgi çekmeye çalõşõr.

C) Öykülerinizi oluştururken nasõl bir yol izliyorsunuz?
D) Yaşadõklarõnõzla yazdõklarõnõz arasõnda nasõl bir
bağ kuruyorsunuz?
E) Duygu ve düşüncelerinizi yapõtlarõnõza aktarõrken
zorluk çekiyor musunuz?

Diğer sayfaya geçiniz.

6

30. İki yaşõnõ dolduran küçük kõzõm, televizyondaki sanatsal nitelikten yoksun ürünler sunan şarkõcõyõ görünce
hemen tanõdõ ve adõnõ söyleyiverdi. O sõrada, elimde
ünlü bir yazarõmõzõn son kitabõ vardõ. Onu ikinci kez
okuyordum. Birden içimin sõzladõğõnõ hissettim. İki yaşõnda bir çocuk televizyonun etkisiyle bir şarkõcõyõ tanõyordu. Ekranda o şarkõcõnõn yerine bir şair, romancõ, öykücü, ressam ya da bilim adamõnõn görünmesine fõrsat verilse, onlarõn yaşamlarõ anlatõlsa, yapõtlarõ dile getirilse o küçük çocuk onlarõ da bilecek, onlarõ da tanõyacak. Bu da ülkenin geleceği için ne kadar güzel olacak!

32. Çalõşmalarõnõ romanlar üzerinde yoğunlaştõrmõş bir
eleştirmendi. Roman konusunda üç yüzü aşkõn eleştirisi vardõ. Eleştirinin, edebiyat tarihini kurma ve oluşturma gibi önemli bir işlevi olduğuna inanõrdõ. Bunun
için de yayõmlanmõş romanlarõn hemen hemen tümünü okuyup incelemekten kaçõnmazdõ. Ele aldõğõ yapõtlarõ çok yönlü bir değerlendirmeden geçirirdi. Bu tutumuyla romancõlarõn yaratõcõlõğõnõ besler, onlara yol
gösterirdi.
Bu parçada sözü edilen eleştirmenle ilgili olarak
aşağõdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yapõtlarõ, değişik boyutlarõyla ele alõp yargõladõğõ

Bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği aşağõdakilerden hangisidir?

B) Farklõ eleştiri yöntemleri kullandõğõ

A) Televizyondaki çocuk programlarõnõn yetersizliği

C) Çağdaş eleştiri kuramlarõndan yararlandõğõ

B) Edebiyatçõlarõmõzõn pek çok güzel ve eğitici yapõtõ bulunduğu

D) Düşüncelerini terimsel bir söylemle yansõttõğõ

C) Bilim ve sanat adamlarõyla ilgili programlara televizyonda yer verilmesinin gerekliliği

E) Anlatõmõndaki pürüzlerin, çok ürün vermesinden
kaynaklandõğõ

D) Televizyondaki müzik programlarõnõn birçok yönden çocuklara uygun olmadõğõ
E) Çocuklar üzerinde televizyonun gereğinden fazla
etkili olduğu

33. Bizde eleştiri alanõnda bir acelecilik var. Diyelim ki bir
eleştirmen, Türk edebiyatõnda yeni çõkmõş bir kitapla
ilgili eleştiri yazacak. Bunu yaparken bõrakõn o yazar
hakkõnda eskiden çõkmõş yazõlarõ derleyip toplamayõ,
en son çõkan yazõlarõ bile gözden geçirmiyor. Oysa
bir kitap için eleştiri yazõlacaksa daha önce yazõlmõş
eleştirilerin incelenmesi, el altõnda bulundurulmasõ ve
yeri geldiğinde bunlara gönderme yapõlmasõ bile gerekir.

31. Önemli bir edebiyat yapõtõnõ çevirirken o yapõtõn yazarõyla çok farklõ bir ilişki kurmanõn mutluluğunu da
tadar çevirmen. Bir yazarla çeviri aracõlõğõyla ilişki
kurmak, onun söyledikleri ve söyleme biçimleri üzerinde kafa yormayõ gerektirir. Çünkü çeviride yapõlmasõ gereken, yalnõzca okumakla, okunanõ anlamakla sõnõrlõ değil; asõl önemli olan, yazarõn söylediklerine, söyleme biçimlerine, hangi dile çeviriyorsak o
dilde varlõk kazandõrmaktõr.

Bu parçadaki gibi düşünen bir yazar, aşağõdakilerden hangisini söylerse kendi tutum ve düşüncesiyle çelişmiş olur?

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağõdakilerden
hangisidir?
A) Başarõlõ çevirmenler, yapõtlarõ çevirirken tarihsel
ve toplumsal koşullarõ da düşünürler.

A) Bu yapõta yönelik eleştiriler arasõnda özgün düşünceler içerenine rastlamadõm.

B) Bir çevirinin başarõsõ, yapõtõn, çevrildiği dilde düşünce ve anlatõm yönünden yeniden oluşturulmasõna bağlõdõr.

B) Eleştirmenlerin bu yapõt karşõsõndaki tutumlarõnõ
haksõz ve son derece öznel buldum.
C) Bu yapõt üzerine yazõlan son eleştirilerde, farklõ
değerlendirme ölçütlerinin kullanõldõğõnõ gördüm.

C) Çevirmenle çevrilen yapõtõn yazarõ arasõnda duygusal yönden benzerlik olmasõ, çeviriyi olumlu
yönde etkiler.

D) Bu kitaba yönelik eleştirimi onun, üzerimde bõraktõğõ izlenime göre oluşturdum.

D) Çevirmenler, çeviriyi bitirinceye değin çok değişik duygular yaşarlar.

E) Bu kitapla ilgili görüşlerin, yazarõn kişiliğine değil,
kitaba yönelik olmasõnõ isterdim.

E) Anlatõm olanaklarõ birbirine benzeyen dillerde yapõlan çeviriler daha başarõlõ olur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Kimi yazarlar, kendi yaratma yöntemlerini açõklarken,
gerçeğe her yönüyle bağlõ kaldõklarõnõ, gerçeği eksiksizce yansõtmayõ yazarlõğõn temel ilkesi saydõklarõnõ
söylerler. Düşsellikten kaçõndõklarõnõ, söz arasõnda
özellikle belirtmeye özen gösterirler. Yazdõklarõyla yaşananlar arasõndaki ilişkiyi vurgulamaya çabalarlar.
Dahasõ, bir romancõdan, öykücüden çok, bir tarihçi,
toplumbilimci, ruhbilimci gibi davrandõklarõnõ söyleyenler bile vardõr.

36. Klasik öyküyü çok seviyordum. Bu biçimi, özellikle
ilk kitabõm için, bilinçli olarak seçtim. Bu tür kitaplarõ
ilk okuyuşumda, beğendiğim cümlelerin altõnõ çizer,
sonra onlarõ bir deftere yazar ve tekrar tekrar okurdum; bundan da çok zevk alõrdõm. Sonra bir gün
Knut Hamsun’un Açlõk adlõ yapõtõnõ okudum. Altõ çizilecek tek bir satõr bile bulamadõm. Oysa kitabõ çok
beğenmiştim; beğenmek de ne kelime, çarpmõştõ kitap beni. “Nerede bunun altõ çizilecek satõrlarõ?” diye
düşündüm. Aynõ şeyi, sevdiğim öteki yazarlarõn yapõtlarõnda da gördüm. ----. Şimdi niyetim, altõ çizilecek
tek satõrõ bile olmayan bir kitap yazmak.

Aşağõdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen
görüşle uyumludur?
A) Bir sanat yapõtõnda yansõtõlan gerçek, gerçeğin
kendisi değil, törpülenmiş, cilalanmõş bir görünümüdür.

Bu parçada boş bõrakõlan yere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Demek ki ben, kimsenin başaramadõğõnõ başarmõştõm

B) Bir yapõtta yansõtõlan gerçekleri yaşamla özdeşleştirmeye çalõşmak, doğru bir tutum değildir.

B) Artõk, okurken kitabõn sonuna kadar dikkatimi
canlõ tutamõyordum

C) Yaşamdan alõnan öğeler, yazarõn yüreğinde ve
kafasõnda yeniden biçimlendirilmezse yazõnsal
bir yapõta dönüşemez.

C) Sanatta ulaşmak istediğim özgünlüğü yakaladõğõmõ o zaman fark ettim

D) Düş gücüyle oluşturulmamõş bir yapõt, gerçek
anlamda yazõnsal bir yapõt sayõlamaz.

D) Sonunda, özlü sözlerden çok, yalõn anlatõma değer verilmesi gerektiğini anladõm

E) Yapõtlarõn, içerik yönünden yaşama sõkõ sõkõya
bağlõ olmasõ gerekir.

E) Söylenenlerin tersine, çağa ayak uyduramamõştõm

37. Gözlemlerden, yaşantõlardan yola çõkõp çok başarõlõ
olmuş sanatçõlar vardõr; ama aynõ yöntemle yazmasõna karşõn başarõlõ olamamõş, hiçbir iz bõrakmamõş
sanatçõlar da çoktur. Örneğin Balzac, hiç evlenmemiş, babalõk zevkini tatmamõş; ama dünyanõn en
canlõ babasõ Goriot Baba’yõ yaratmõştõr. Öte yandan
bütün yapõtlarõnõ okuduğum Panait İstrati, yaşantõsõndan, gözlemlerinden yola çõktõğõ halde çoktan eskimiştir. Bu örneklerden çõkarõlacak sonuç, ----.

35. Yazma işinde insanõn başarõya ulaşmasõ için verilecek reçetelerin, tek başõna hiçbir yarar sağlamayacağõnõ düşünen bir yazar şöyle diyor: “Yüzde doksan
dokuz yetenek, yüzde doksan dokuz disiplin, yüzde
doksan dokuz çalõşma...” Yaptõğõ ile hiçbir zaman
yetinmemeli yazar. Yaptõğõ ne kadar iyi olursa olsun
gene de yapabileceğinden iyi değildir. Sanatçõlar,
çağdaşlarõndan ya da öncekilerden daha iyi olmakla
yetinmemeli. Kõsacasõ bütün sorun ----.

Bu parçada boş bõrakõlan yere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

Bu parçada boş bõrakõlan yere düşüncenin akõşõna göre aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

A) edebiyatçõnõn anlattõklarõnõ yaşamõş olmasõnõn
değil, okura yaşatmasõnõn önemli olduğudur

A) özgün bir yapõt ortaya koyabilmekte
B) başka sanatçõlarõn yaptõklarõnõ izleyebilmekte

B) başarõlõ romanlar yazabilmenin ilk koşulu, yazarõn, anlattõklarõna tanõk olmasõdõr

C) insanõn kendisini yenileyip aşmasõnda

C) her romanõn, konusuna özgü bir yazma yöntemi
gerektirdiğidir

D) daha önce ele aldõğõ konulara değinmemekte
E) değişik türlere yönelmekte

D) romandaki başarõnõn sanatçõnõn kişilik yapõsõna
bağlõ olduğudur
E) kimi romanlardaki başarõsõzlõğõn birçok nedene
bağlanabileceğidir

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Okumaya nereden başlasam? Hangi türden kitaplar
okusam? Böyle sorularõ yanõtlamada zorlanmõşõmdõr
hep. Bilirim ki söyleyeceklerimin yönlendirici bir işlevi
olmayacaktõr. Çünkü her kitabõn etkisi, okurun okurluk yaşantõsõna, birikimine göre değişiklik gösterir. Birinin yüreğinde titreşimler yaratan bir kitap, bir başkasõnõn ruhunu karartõr; esnetir, ağõrlõğõ altõnda ezer
onu. Birine çarpõcõ, renkli yaşantõlar sunan bir kitap,
ötekine bayağõ, sõradan gelebilir. ----.

40. Mitler doğa güçlerini ve doğaüstü yaratõklarõ anlatan
hayal ürünü öykülerdir. Bunlarõn simgesel ve kutsal
bir yanõ vardõr. Yüzyõllar boyunca bu öyküler birbirlerinden beslenerek zenginleşmiştir. Bunlarõn kimisi kulaktan kulağa yayõlõrken kimisi de yazmayõ iş edinmiş
kişilerce yazõya geçirilmiştir. Bugün elimizde hemen
her mitolojik öykünün, yazõya geçirenin anlayõşõna
göre değişen anlatõmlarõ bulunuyor.
Bu parçada, mitlerle ilgili olarak aşağõdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

Bu parçanõn sonuna, düşüncenin akõşõna göre
aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Kahramanlarõnõn alõşõlmõşõn dõşõnda özellikler
taşõdõğõna

A) Görüldüğü gibi okuma çok yönlü bir etkinliktir

B) Anlatõlanlarõn dinsel bir içeriği olduğuna

B) Sözün kõsasõ bir kitabõn herkes üzerinde aynõ
etkiyi bõraktõğõ söylenemez

C) Çok uzun bir geçmişi bulunduğuna

C) Ne var ki iyi bir okur, hangi amaçla okuduğunun
bilincindedir

D) Aynõ öykünün değişik biçimlerde anlatõldõğõna
E) Kimilerinin gerçekleri yansõttõğõna

D) Bu nedenle okuma, okurun kimi bilgi ve becerilerle donanmõş olmasõnõ gerektirir
E) Aslõnda okurun, okuduklarõnõ bir zihinsel süzgeçten geçirmesi gerekir

41. Yazõnsal yaratõlara tutku düzeyine varan bir ilgisi
vardõ. Bunlarõ, kõlõ kõrk yaran bir okur titizliğiyle inceleyip yargõlar, dil ve anlatõmõnõ onlarla beslerdi.
Nitekim, anlatõmõndaki çok yönlülük ve somutlama
gücü de büyük ölçüde bundan gelirdi. Buna bir de
olaylarõ, durumlarõ ve insanlarõ algõlama biçimindeki
derinlik ve gerçekliği eklersek, yapõtlarõndaki olağanüstü etki gücünün nereden kaynaklandõğõnõ anlamõş oluruz.

39. ----. Ozanlar da yazarlar da yaşantõ işçisidir bir bakõma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandõklarõ yaşantõyõ yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya
da yaratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona;
coşku ve düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar
onu. Yoğurduklarõ özü, okura ulaştõracak uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun
gibi türlere özgü yasalarõn içinde yeni konumlar kazandõrõrlar yaşantõya.
Bu parçanõn başõna, düşüncenin akõşõna göre
aşağõdakilerden hangisi getirilebilir?

Bu parçada tanõtõlan yazarla ilgili olarak aşağõdaki
yargõlardan hangisine ulaşõlamaz?

A) Yazõnsal yaratõnõn gücü, okurda düşünsel bir değişme yaratmasõna bağlõdõr

A) Kendini geliştiren bir insandõr.
B) Okuduklarõnõ eleştirel bir yaklaşõmla değerlendirir.

B) Okur, romanda, şiirde ya da öyküde karşõlaştõğõ
yaşamõ, düş dünyasõnda değiştirerek geliştirir

C) Duygusallõğa ağõrlõk verir.

C) Kimi sanatçõlara göre yazõnsal yapõtlar, okurun
yaşamõ algõlama gücünü artõrmalõdõr

D) Çevresindekileri değişik boyutlarõyla inceler.
E) Etkili bir anlatõmõ vardõr.

D) Gerçekte türü ne olursa olsun, her yazõnsal yaratõnõn malzemesi yaşantõdõr
E) Şiirler, romanlar, öyküler okurun yüreğinde yeni
duygular uyandõrmayõ amaçlar

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Çok yazmayõ, öne çõkmayõ, böbürlenmeyi sevmiyor.
Gürültüden uzak, ağõr ağõr, kozasõnda sessizce örüyor şiirini. Kendini önemsemiyor; kasõlma yok. Ne
okuyucunun ne de önemli kişilerin dikkatini çekme
çabasõnda. Az ürün veriyor; ama şiirin hasõnõ üretiyor.
Şiirde işçiliğe, sabra önem veriyor. Bugüne değin tek
kitapta kalmasõnõn nedeni de bu. Adõ duyulmamõş,
sessiz bir ozan; ama şiirleri usta işi.

42. Daha ilk yapõtlarõnda başkalarõnõn izine basmadan
yürümeyi deneyen yazarlar, ozanlar vardõr. Bunlar,
yazõnsal yaratõlarõ ayõrmaya, belirlemeye ve değerlendirmeye yönelik geleneksel ölçütlerin, kurallarõn
kõlavuzluğunu pek umursamaz, onlara sõkõ sõkõya
bağlõ kalmazlar. Türler arasõnda öyle aşõlmasõ güç
duvarlar ya da sõnõrlar yoktur onlar için. Yazarken bir
türe özgü nitelikleri bir başka türe taşõmaktan kaçõnmazlar.

Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçõ aşağõdakilerin hangisiyle nitelendirilemez?

Bu parçada, sözü edilen sanatçõlarla ilgili olarak
aşağõdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Gösterişten hoşlanmayan

A) Yapõtlarõnõn içerik yönünden zengin olduğuna

B) Geri planda kalmayõ seven

B) Başkalarõndan etkilenmediklerine

C) Kendini üstün görmeyen

C) Yapõtlarõnda değişik türlere özgü niteliklere yer
verdiklerine

D) Amacõ yalnõzca iyi yapõt üretmek olan

D) Yazõlarõn, belirli türlere göre ayrõlmasõnõ önemsemediklerine

E) Tanõnacak kadar başarõlõ olamayan

E) Önceden konmuş kurallara bağlõ kalmadõklarõna

45. Onu, sorumluluğunu bilen bir yazar olduğu için seviyorum. Kusuru yok mu? Hem de pek çok. Kendini
coşkulu betimlemelere kaptõrarak Türkçe cümleleri
sarsõyor; özne, tümleç, yüklem bağlantõlarõnõ yitiriyor.
Türkçeyi sevdiği ve benimsediği halde bu tür yanlõşlarõ hep yapõyor. Ayrõca öykülerini dinlendirip bir kez
daha okumuyor. Bütün bunlara karşõn öykülerinde
insancõl gerçeğin önemli bir yeri ve ağõrlõğõ var. Bu
durum okurlarõn, öykü kişileriyle kolayca ilişki kurmalarõna, dahasõ onlarla aynõ düşünceleri paylaşmalarõna yardõmcõ oluyor. Kõsaca yazarõn kişileriyle okurlarõ birbirleriyle çelişmiyor; hatta özlemlerini yansõttõğõndan, okurlarõn hoşuna bile gidebiliyor o kişiler.

43. Güzellik de çirkinlik de insanoğlunun duygularõna
seslenir. Ancak bu iki kavramõn algõlanõşõ kişiden kişiye değişir. Güzelliği görebilmek çaba gerektirdiği
halde çirkinlik böyle değildir. O kolayca kendini gösterir. Örneğin bembeyaz bir kâğõdõn üstüne bir damla mürekkep damlarsa bu çirkinliği kolayca herkes
görebilir; ama önemli olan çirkinliği görmek değil,
onun oluşmasõnõ önlemek için çaba göstermektir.
Yoksa her gün, bu kâğõdõn üstünde leke var, diye
yakõnmak kimseye bir yarar sağlamaz.
Bu parçadan, güzellik ve çirkinlikle ilgili olarak
aşağõdakilerden hangisi çõkarõlamaz?

Böyle anlatõlan bir sanatçõdan aşağõdakilerin hangisi beklenmez?

A) Öznel ölçütlerle algõlandõğõ

A) Okurun, öykü kişileriyle özdeşleşmesini sağlamasõ

B) Eğitimli kişilerce ayõrt edilebildiği

B) Neyi, niçin yaptõğõnõn bilincinde olmasõ

C) Aralarõnda farklar olduğu

C) Yazdõklarõnõn ilk biçimiyle yetinmesi

D) İnsana birtakõm görevler yüklediği

D) Kolay okunan ama kalõcõ olmayan yapõtlar vermesi

E) Yaşamda karşõ karşõya gelinebileceği

E) İnsanlara özgü durumlarõ işlemesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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