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1.  Her şeyden önce edebiyat içinde bir kalıcılığı sağladıkları 

için. Ama asıl önemlisi son derece önemli belgesel 

nitelikler taşıdıklarından. Dergiler, biliriz ki uzun kalıcılığı 

olmayan yayınlardır. Çok az insan dergi biriktirir, bu 

nedenle de dergiler sahaflara para kazandırır. Yıllıklar ise 

edebiyatın yıllar içindeki gelişimini, çizgilerini, tartışmalarını 

içinde saklar. 

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı 

olabilir? 

  

 A) Dergi biriktirmeyi neden bu denli önemli 

buluyorsunuz? 

 B) Niçin okurlar dergi biriktirmek yerine sahafları tercih 

ediyor? 

 C) Neden edebiyat yıllıkları günümüzde hak ettiği değeri 

bulamıyor? 

 D) Şiirlerinizi neden hiç tanınmış dergilerde 

yayımlamıyorsunuz? 

 E) Neden edebiyat yıllıklarını bu kadar önemli 

buluyorsunuz? 

  

2.  Sinema; göze, kulağa, kalbe ve kafaya yönelir. Koltuğuna 

gömülmüş, kendini beyaz perdeye vermiş bir seyirci, bir 

roman okuyan ya da bir resme bakan kimseden farklı bir 

etkilenme içindedir. Sahneleri izlerken, gözü, kulağı, kafası 

ve kalbiyle görüntülere bağlanır; gerçek dünyadan 

uzaklaşır, beyaz perdenin dünyasına girer. Bu, doğaldır. 

Çünkü insanların anlama yetilerini görsel, işitsel ve 

devinimsel olarak sınıflandıran psikologlar vardır. 

Sinemanın bu özelliğiyse bu sınıfları karşılayacak 

çeşitliktedir. 

Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi 

olabilir? 

  

 A) Sinemanın Zorlukları B) Sinema ve Edebiyat 

 C) Sinema ve Sanat D) Sinemanın Anlatım Gücü 

 E) Sinema ve Psikoloji  

  

 

3.  Bir an gelir hiçbir yerine dokunamaz olurum. Sözcükler 

yerine oturur, kımıldamaz olur, birbirine kilitlenir. Anlam 

bütünleşmiş, uyumu, organik yapısı oturmuştur. Ne artık 

ne eksik görünür sözcükler, yayımlanacak duruma 

gelmiştir. Saklarım şiiri. 

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinin üzerinde 

durmaktadır? 

  

 A)  Şiirde nelere dikkat ettiği B) Nasıl şiir oluşturduğu 

 C) Şiir sanatının incelikleri D) Şiirde düşüncenin önemi 

 E) Şiir yazma yeteneği 

 

 

4.  Yere çöktü, aldı avuçladı pamuğu. Hem dolu, hem yağmur 

toprağı öyle yumuşatmıştı ki, çizmelerinin neredeyse tümü 

toprağa gömülmüştü. Gözleri dolu dolu oluyor, 

ağlayamıyor; boğazı düğümleniyor, yutkunamıyor, avazı 

çıktığı kadar bağırası geliyor; ama suskunluğa sığınıyor. 

Bütün emeğini alıp götürmüştü, işte dolu! Artık ağlamak da 

boşunaydı. Koca çiftlikte bir tek ürün yoktu. Bütün emeği 

boşa gitmişti. 

Bu parçada betimlenen kişinin içinde bulunduğu 

durumu özellikle aşağıdakilerden hangisi anlatır? 

  

 A) Yalnızlık  B) Çaresizlik C) Kırgınlık 

 D) Karamsarlık E) Sevgisizlik  

  

 

 

5.  Televizyonlarda Amerikan veya İngiliz komedi programları 

izlemişsinizdir. Tümünde espri yapıldığında fonda gülme 

seslerini de duymuşsunuzdur. Nedeni, bizleri bu şekilde 

güldürebilmektir. Çünkü o espriler bize çok uzak gelebilir. 

Bizim komik bulduğumuzu bir İngiliz, bir Fransız hiç komik 

bulmayabilir. Her ulus kendi ulusal gerçekleri içinde 

komediyi oluşturur. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

  

 A)  Komedinin evrensel olmadığına 

 B) Komedinin zor bir sanat olduğuna 

 C) Bazı ulusların zorlanmayla komedi oluşturduklarına 

 D) İnsanları güldürebilmenin zorluğuna 

 E) Her şeye gülmenin gereksiz olduğuna 

  

 

 

 

6.  Bir olay düşünün, her toplumdan, dinden, inançları bir 

araya toplayabilsin. Ne dersiniz, ne olabilir bu, tabi ki 

müzik. Bugün buradaki dinleyicilerin tamamı birbirinden 

farklı değerleri olan insanlar. Sazlar, kemençeler, 

tamburlar ve defterlerden çıkan sesler ilgiyle dinleniyor. 

Sanki büyüleyici bir hava sarmış burayı. Hiç ses yok 

sadece her yüze yansımış memnuniyet ifadeleri yansıyor 

etrafa. 

Parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde 

durulmaktadır? 

  

 A)  Bazı çalgıların etkileyiciliği 

 B) Müziğin dilinin evrenselliği 

 C) Herkesin müziği sevebileceği 

 D) Yabancı müziğin beğenildiği 

 E) Müziğin ruhlara coşku verdiği 
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7.  Şiirin başlangıçtaki işlevi günümüzdekinden oldukça 

farklıdır. Öyle ki, şiirle biçimlendirilmiş insan düşüncesinin 

kimi örneklerine baktığımız zaman şiirin, iletişimin ana 

biçimi olduğunu görürüz. Düzyazıyla ilgili tüm türlerin 

işlevini üstlenmiş gibidir şiir. Düşünceler, bilgi ve gözlemler 

uzun süre şiirle aktarılmıştır. Örneğin, İsa’dan önce 

yaşamış olan Hesiodos, köylü yaşamını anlatan şiirlerini; 

Virgillius, ünlü çiftlik şiirlerini bu amaçla yazmışlardır. 

Bu parçada üzerinde durulan konu, aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A)  Şiirin insan yaşamındaki önemi 

 B) Şiir ile düzyazı arasındaki benzerlik 

 C) İlkçağlarda şiirin taşıdığı biçimsel özellikler 

 D) İlkçağların şiiriyle günümüz şiiri arasındaki fark 

 E) İlkçağlarda şiirin yüklendiği işlev 

  

 

 

 

8.  “Şok” sözcüğü birdenbire en çok kullandığımız 

sözcüklerden biri haline geldi. Ani ve beklenmedik bir etki 

karşısında şaşırıp, tepkisiz kalmak anlamına gelen şok 

durumunun, yaşadığımız olguların çoğunu tanımlamak 

üzere sürekli kullanılması, başlı başına olumsuz bir 

gelişmedir. Bir nesnenin, bir olgunun öne çıkması, sıklıkla 

anılması, giderek bir döneme damgasını vurması 

rastlanmayan bir durum değildir. Bunları adlandıran 

kavramların, isimlerin çok sık yinelenmesi olağandır; ama 

bedensel ve ruhsal dengenin bozukluğunu ifade eden bu 

sözcüğün sürekli kullanılması oldukça yadırgatıcıdır. 

Bu parçanın bütününde yazar neden yakınmaktadır? 

  

 A)  Dil yanlışlarının gün geçtikçe çoğalmasından 

 B) Kullandığımız sözcüklere dikkat etmeyişimizden 

 C) “Şok” sözcüğünün dilimizi kirletmesinden 

 D) Dil yanlışlarını düzeltmenin öneminin 

kavranmamasından 

 E) “Şok” sözcüğünün yerli yersiz ve sık kullanımından 

  

 

 

 

 

9.  İnsanlık tarihine bakıldığında, bir adım önde gitmenin 

koşulunun “üretim” olduğu görülür. Bu üretim ya bireysel 

ya da toplumsal bir yarar için yapılır. Günümüzde üretim 

yavaş yavaş yerini tüketime bırakmaktadır. Bu yarar 

anlayışını da yeniden incelemeyi gerektirir. Tüketime 

dayalı toplumda yarar, eğlence ve sosyal etkinlik eğilimi 

olarak değerlendirilir. Geliri olan kişi bunu yeni bir alanda 

üretime dönüştürmek yerine dinlenme ve eğlence 

alanlarında tüketmeye eğilim gösterir. 

Bu parçada işlenen konu, aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Üretim ve tüketimin yararla olan ilgisi 

 B) Üretim ve tüketim arasındaki denge 

 C) Üretimde sosyal etkinliklerin yeri ve önemi 

 D) Tüketim toplumlarında gözlenen eğlence türleri 

 E) İnsanoğlunun tarihe kazandırdıkları 

 

10.  Bakıyorum da şairlerimizin çoğu hep eskilerin, başkalarının 

gösterdiği yoldan gidiyorlar; eskiden kalma duyguları, 

düşünceleri söylüyorlar. Birtakımın yeni gözükmesine 

bakmayın, onlar da bundan on beş yıl öncekini taklit 

ediyorlar. Beş yüz yıl önceki eskidir de on beş yıl önceki 

eski değil midir? Bir şairin kendi yaratmadığı, başkasından 

öğrendiği her şey eskidir. 

Bu paragrafta günümüz şairlerinin hangi özelliğinin 

eksikliğinden söz edilmektedir? 

  

 A) Özgünlük  B) Taklitçilik C) Bilgisizlik 

 D) Gerçeklik E) Duygusuzluk  

  

 

 

 

11.  Bir sanatçının çağını açık ve doğru olarak yansıtması için 

onu iyi bilmesi gerekir. Yurdunun özelliklerini bilmeyen, 

ulusunun ve halkının yaşayış ve kültürüyle ilgilenmeyen, 

toplumun geçirdiği oluşum özünü kavramayan bir 

sanatçıdan çağını gerçeğe uygun olarak yansıtması 

beklenemez. Bu zorunlu işi yapabilmesi için, çağını 

derinden tanıması, tarihsel oluş ve akışın anlamını iyi 

kavraması gerekir. 

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Bir sanatçının kimliğini, onun yaşadığı çevre yoğurur. 

 B) Bir sanatçının, çağının tanıklığını yapabilmesi, onu iyi 

tanıması ile mümkündür. 

 C) Her sanatçı kendi yaşadığı çevrenin kültürünü işler. 

 D) Başarılı sanatçı, eserlerinde evrensel değerleri 

işleyen sanatçıdır. 

 E) Ulusunun ve halkının yaşayış ve kültürüyle ilgilenen 

sanatçılar, o toplumda sevilir ve tanınır. 

  

 

 

 

 

12.  Tiyatro eserinin ruhunu aydınlatacak araçların başında 

dekor gelir. Romanda çevre tasviri ne ise, sahne üzerinde 

de dekor odur. Romandaki kişilerin, içinde yaşadıkları 

çevrenin tasviri ile anlaşıldıkları, bugün artık söz 

götürmeyen bir gerçek. İlk anda gereksiz görülen 

tasvirlerin, karakterleri belirtmesi, olup bitenleri hazırlaması 

yönünden önemi büyüktür. Tasvir, süs olsun diye nasıl 

romana konulmazsa, dekor da sokak fotoğrafçılarının 

arkalık olarak kullandıkları manzaralı bez gibi süs olsun 

diye sahneye öylece konulmaz. 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? 

  

 A)  Romandaki çevre tasvirinin gerçeğe dayandırılması 

gerektiğine 

 B) Tiyatroda dekorun en önemli ve gerekli öğe olduğuna 

 C) İyi bir tasvirin hangi özellikleri taşıması gerektiğine 

 D) Romandaki çevre tasvirinin tiyatrodaki dekordan 

önemli olduğuna 

 E) Çok ince ayrıntılara inilerek yapılan tasvirlerin romanı 

sıkıcı kıldığına 
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