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Cevap: E

Parçada “Z Kuşağı, 2000 yılı ve sonrasında, yani bilgi-
sayar ve internet teknolojileri içine doğan kuşağı ifade 
eden bir kavramdır.” cümlesi A seçeneğinin, “internet 
kullanımı konusunda ebeveynlerinden hatta öğretmen-
lerinden daha fazla beceriye sahiptir.” cümlesi B se-
çeneğinin, “Teknoloji kullanımına olan yatkınlıklarının 
yanı sıra, içine doğdukları ekonomik, siyasal ve kültü-
rel yapının da etkisiyle bir önceki kuşağa kıyasla sa-
hip oldukları farklı özellikleriyle…” ifadesi C seçeneği-
nin, “Akıllı telefonlar, iPad’ler ya da tablet bilgisayarlar-
la çocuk yaşlarda tanıştıkları için çoğu bu teknolojileri 
hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.” 
cümlesi D seçeneğinin cevabıdır. Parçada E seçene-
ğinde yer alan sorunun yanıtı bulunmamaktadır. Cevap 
E seçeneğidir.

Cevap: A 

Parçada yazar “içinizdeki zili çalan odur” ifadesi ile yaz-
ma dürtüsünü uyandıran olgunun esin olduğunu belirt-
miştir. Daha sonra ise bunun ardından uğraş başlar di-
yerek çalışmaya olan inancından bahsetmektedir. En 
uygun başlık “Esin ve Çalışma”dır. Bu sebeple cevap 
A seçeneğidir.

Cevap: C

Parçada bir adaya ulaşma arzusu göze çarpmaktadır. 
Ayrıca şair “Başımı dinlemek istiyorum.” ifadesiyle 
yalnız kalma isteğini dile getirmektedir. Bu durumlar ve 
yolculuk arzusu şairin yalnız kalma isteğine ve toplum-
dan kaçış arzusuna işaret etmektedir. Cevap C seçe-
neğidir. 

Cevap: E 

Parçanın ilk cümlesinde yazar Don Kişot’u bir kez daha 
okuduğunu belirtiyor. Bu ikinci okuması olabilir dolayı-
sıyla A seçeneği kesin olarak çıkarılamaz. Yazar Don 
Kişot’ta yer alan yazma ve yaratma eylemi üzerinde 
daha önce durulmuş olabileceğini ihtimal dahilinde be-
lirtiyor oysa B seçeneğinde bu kesin bir şekilde gerçek-
leşmiştir denilmiş, parçaya göre bunun kesin olduğunu 
söylemek mümkün değil. C seçeneğinde bahsi geçen 
yazma, yaratma eylemine dair sözleri yazarın daha ön-
ce okumadığı ifadesi kesin bir şekilde çıkarılamaz çün-
kü buna dair bir ifade parçada yok. D seçeneğindeki 
ifadeler kesin çıkarılabilecek sonuçlar değildir çünkü 
parçada farklı yaş gruplarının okumalarına dair bilgiler 
yok. E seçeneği parçadaki “Öyle ya, Cervantes’in mi-
rası üzerine söylenmedik söz mü, yazılmadık yazı mı 
kalmıştır?” cümlesiyle kesin olarak çıkarılabilir. Cevap 
E seçeneğidir.

Cevap: E 

Parçanın ana düşüncesi E seçeneğinde yer almaktadır. 
Çünkü bu cümleye yazar “onlara genellikle söylediğim 
şey ise özetle şöyle oluyor” şeklinde başlayarak asıl 
söylemek istediğini vermektedir. Buradaki özetle ifade-
si parçanın ana düşüncesine dair önemli bir ipucudur. 
Diğer cümlelerde ise üniversite adaylarına dair tercih-
lerle ilgili bazı tespitler yapılmıştır. Cevap E seçeneğidir.

1. 4.

Cevap: E

Parçada yazar yazma eylemi için kişiyi harekete geçi-
ren unsur olarak esini göstermiş ve daha sonra peşin-
den çalışmaya olan inançtan bahsederek iki kavramı 
birlikte ele almıştır. “Esine inanıyorum ama çalışmaya 
daha çok inanıyorum.” cümlesi bu ana düşünceyi en 
doğru biçimde vermiştir. Dolayısıyla cevap E seçene-
ğidir.

5.2.

3.

6.
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Cevap: A 

Parçada Kemal Sunal cevabına “Bu sevginin ardında 
yatan sır…” şeklinde bir ifade ile başlıyor. Dolayısıy-
la bu cümle sorunun “sevgi” kavramı ile ilgili olduğunu 
gösterir. Ayrıca sonraki cümlelerde bu sırrı; halkın ara-
sından biri olmasıyla, sırtını halka dayamasıyla ve sa-
de bir vatandaş olmasıyla açıklıyor. Kemal Sunal’ın bu 
cevabı “Size olan sevginin arkasında yatan sır nedir?” 
sorusuna verilmiştir. Cevap A seçeneğidir.

Cevap: E 

Parçada özellikle ilk cümleyle birlikte toplumsal yaşam 
ve yapıdaki değişimlerin edebiyata da yansıyacağı be-
lirtilmektedir. Parçanın devamında Türklerin Orta Asya 
bozkır hayatının, İslam uygarlığına girişin ve Batı uy-
garlığına geçişin edebiyatı etkilediği belirtilmiş ve bu 
örnekler üzerinden düşünce desteklenmiştir. Öyleyse 
parçanın başında yer alan boşluğa bu anlam bütünlü-
ğüne uygun bir ifade getirilmelidir. Bu da “Bir ulusun 
toplumsal yapısı, yaşayışla edebiyatı arasında sıkı bir 
bağlantı vardır.” cümlesidir. Cevap E seçeneğidir.

Cevap: D 

Parçada yer alan ilk dört cümlede konuşma ile el kol 
hareketlerinin yani jestlerin uyumuna dikkat çekilmiş-
tir. Ayrıca bu hareketlerin mesajın doğru iletilmesini 
kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Fakat V. cümleden itibaren 
konuşmada karşıdaki kişiyi anlamanın öneminden ve 
gerekli olan unsurlardan bahsediliyor. Bu durum artık 
konunun değiştiğini gösterir. Bu durumda ikinci parag-
raf V. cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir.

7.

10.

11.

Cevap: D 

Parçada yazar, sanat yapıtını yaşatan unsurun madde-
sinden ziyade biçimi olduğunu belirtmektedir. Ona göre 
işlenen konu da önemlidir fakat sanat yapıtına yaşam-
sal özellik veren konudan ziyade biçimsel yapısıdır. Öy-
leyse boşluğa gelmesi gereken ifade bu açıklamalar-
la uyumlu olmalıdır. Ayrıca boşluktan sonraki ilk cümle 
bizim için en önemli ipucudur. Çünkü boşluğa gelecek 
olan cümle ile boşluktan hemen sonra gelen “Heykele 
değerini veren maddesindeki altın olmadığı gibi.” cüm-
lesi bir bütünlük oluşturmalıdır. Cevap D seçeneğidir.

8.

Cevap: A 

Parçada yazar ve şairlerin farklı konuları tercih etmele-
rine sebep olan unsurlar üzerinde durulmuş ve açıkla-
malar köy kökenli romancılar üzerinden örneklendiril-
miştir. Cevap A seçeneğidir.

9.

Cevap: D 

Parçada sinemanın reklam ortamı açısından taşıdığı 
avantajlara değiniliyor. Seyircinin sinemada gösterilen 
reklamdan kaçış olanağı bulunmadığı için reklamı izle-
mekte verilen mesaja maruz kalmaktadır. Bu da sine-
mayı reklam açısından avantajlı konuma getirmektedir. 
Bu söylenenler dikkate alındığında parçanın devamın-
da bulunamayacak olan cümle D seçeneğinde yer al-
maktadır. Çünkü bu cümlede sinema ve reklam ilişki-
sinden bahsedilmemiş, iyi ve kötü reklam olgusu üze-
rinde durulmuştur. Bunun paragraf ile bir ilgisi bulun-
mamaktadır. Cevap D seçeneğidir.

12.

Cevap: C 

Parçada ilk cümlede modern tıbbın yaşam kalitesini 
arttırmak ve ömrü uzatmak noktasında aldığı mesafe-
den bahsedilmiş ve daha sonraki cümlede bunun dün-
yadaki sonucuna değinilmiştir. Üçüncü cümleye ilk iki 
cümlenin devamı olarak “fakat” ifadesiyle başlanarak 
modern tıbbın çarpık bir anlayıştan muzdarip olduğu 
söyleniyor. Dolayısıyla ilk üç cümle kendi içinde bir bü-
tünlük oluşturmaktadır. IV. cümleden itibaren ise has-
tanelerle ilgili yargılar dile getirilmiş ve konu değişmiş-
tir. İkinci paragrafı başlatacak olan cümle IV. cümledir. 
Cevap C seçeneğidir.

13.

Cevap: A 

Parçaya göre yazar kendisini “en tam edebiyat adamı” 
olarak görmektedir. Bu da onun öz güvenli olduğunu 
gösterir. Gece gündüz edebiyat düşünerek sürekli ola-
rak yazmakta ve edebiyat sorunları ile ilgili tartışmak-
tadır. Bu da çalışkan olduğunu gösterir. Her gün yaz-
ması ve sürekli olarak edebiyata dair düşünmesi onun 
üretken olduğunu gösterir. Fakat bencil olduğuna dair 
parçada herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Cevap A 
seçeneğidir.

14.
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Cevap: E 

Parça “Korkularımızı nasıl yeneceğiz?” sorusuyla baş-
lıyor ve bunun ancak bencil olmamakla, yani paylaşa-
bilmekle mümkün olabileceği belirtiliyor. Son bölümde 
ise “kısaca korkuları yenebilmek için paylaşma duygu-
sunu yenebilmek gerekir.” denilerek parçadaki asıl te-
manın “korku” olduğu tekrar vurgulanıyor. Cevap E se-
çeneğidir.

Cevap: B 

Parçada Âşık Veysel’in halk müziğine olan katkıların-
dan bahsedilmiştir. Çünkü şair parçaya göre gelenek-
sel konuları gerek kendisinin gerek zamanın koşulları 
içinde yeni deyişlerle sürdürmüş, sözlerini bağladığı 
eski çizgilere yeni biçimlemeler getirmiştir. Bu açıkla-
malar da onun sunduğu katkılar ile ilgilidir. Cevap B se-
çeneğidir.

Cevap: D 

Parçada ilk cümlede hoşgörüye giden ilk adımdan bah-
sedilmekte, ikinci cümlede ise bunun ancak eleştiri-
ye açık olmakla mümkün olabileceği söylenmektedir. 
Üçüncü cümlede ilk iki cümlenin devamı olarak eleş-
tiriye açık değilsek kendimizi sorgulamamız gerektiği 
üzerinde duruluyor. Daha sonra ise yanlışlarımızın ola-
bileceğini kabul etmemiz doğru yolda olduğumuzu gös-
terir denilmiştir. Böylece ilk dört cümle kendi içinde bir 
bütünlük oluşturmaktadır. V. cümlede ise konunun bir 
başka yönüne değiniliyor, eksiği olduğunu kabul eden 
insanın daha dikkatli davranacağı belirtiliyor. Yani ilk 
dört cümle hoşgörüye giden adımlar ve olması gere-
kenler ile ilgili iken V. cümleden itibaren dikkatli dav-
ranma olgusu üzerinde durulmaktadır. İkinci paragraf D 
seçeneğinde yer alan V. cümle ile başlamalıdır. Cevap 
D seçeneğidir.

Cevap: A 

Parçanın ana düşüncesi ilk cümlede yer almaktadır. 
Çünkü en genel yargı buradadır: “Dünyada hiçbir dost 
insana kitaptan daha yakın değildir.” Daha sonra gelen 
cümlelerde bu yakınlığın sebepleri ve nasıl olduğu ile 
ilgili açıklamalar yapılmıştır. Sıkıntıları unutturan, yol-
culuklarda okumasak dahi elimizin altında olan, yaşamı 
kolay kılan, güçleşmesini engelleyen, kötü zamanlar-
da yardıma koşan hep kitaplardır. Cevap A seçeneğidir.

Cevap: C 

Parçada yönetmenin cevabı filmlerinde başarı kıstas-
larının ne olduğu ile ilgilidir. İlk filminin başarılı olduğu-
nu kabul etmesinde festivallere kabul edilmesi ve ödül 
alması etkiliyken daha sonra bu düşüncesi değişir ve 
başarı kıstası olarak kalıcı olmayı görür. Bu açıklama-
lar sorunun filmlerdeki başarı kıstası ile ilgili olduğu-
nu gösterir. Yönetmenin ikinci cevabı ise kısa filmle-
rin önemi ile ilgilidir. Kısa filmler yönetmene cesaret ve 
tecrübe kazandırması açısından oldukça önemlidir, ay-
rıca yönetmenin kişiliği bu filmlerde yoğun bir şekilde 
hissedilmektedir. Yani cevap kısa filmin yönetmen için 
önemine dairdir. Cevap C seçeneğidir.

Cevap: A 

Parçada umudun ve çabanın insanı hayatta tutabilece-
ği iki kurbağanın hikâyesi üzerinden anlatılmıştır. Bura-
da çabalayan, vazgeçmeyen, umut eden kurbağa ha-
yatta kalır. Kurbağalardan biri umudunu yitirmediği için 
çabalamış ve sonunda hayatta kalmıştır. Bu yüzden 
hikâyeden ulaşabileceğimiz sonuç A seçeneğinde yer 
almaktadır. “Umudumuzu yitirirsek yaşamda kalma, di-
renme gücümüzü de yitiririz.” Cevap A seçeneğidir.

15. 18.

16. 19.

20.

17.
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Cevap: B

Parçada ipek böceğinin öyküsü anlatılmaktadır. Dut 
yaprağının üzerine bırakılan yumurtalardan çıkan tırtıl-
lar zamanla gelişir ve kendilerini ağızlarından çıkardık-
ları bir salya vasıtasıyla oluşturdukları bir kozaya hap-
seder. Daha sonra gelişimini tamamlayınca kozadan bir 
kelebek olarak ayrılır. Bu kozanın ipeğe dönüşmesi için 
koza, tırtıl onu terk etmeden sıcak suda haşlanmalıdır. 
İşte bu noktada ipek böceği kendini feda ederek ipeğin 
oluşmasını sağlar. Sıcak suda haşlanan koza ve içinde-
ki tırtıl ipeğe dönüşür. Parçanın sonunda bu durum ile 
iyi bir film arasında benzerlik ilişkisi kurulur. Bu sebep-
ten “Senaryo, iyi bir film için kendini feda eden bir ro-
mandır.” denilebilir. Cevap B seçeneğidir.

Cevap: B 

Soruda verilen cümlelerin anlam ilgileri göz önüne alın-
dığında paragrafın oluşması için gerekli sıralama I – III 
– V – IV şeklinde olmalıdır. Bu dört cümlede olağanüstü 
başarılı insanların özellikleri anlatılmaktadır. Buna gö-
re başarılı insanlar, işlerine tutkuyla bağlıdır, yaptıkla-
rı işe dair pratik yapmaktan ve deneyim kazanmaktan 
zevk alırlar, büyük tecrübe sahibidirler. İkinci cümlede 
ise “alçak gönüllülük” ile ilgili açıklamalar yapılmakta-
dır. Dolayısıyla II. cümle paragrafın dışında kalır. Cevap 
B seçeneğidir. 

Cevap: B

Parçada ilk iki cümlede öz yaşam ile öyküsel roman 
arasında bir ilişki kurulmaktadır. Kurulan bu ilişkinin 
görüldüğü, her romanla yarışabilecek eserlerin olduğu 
söylenmektedir. Fakat üçüncü cümleden itibaren haya-
tın olduğu gibi yazılmasının roman özelliği taşımayaca-
ğı vurgulanmaktadır. Parçaya göre eğer roman özelliği 
taşısaydı tutanaklar, yargıçların ve savcıların söyledik-
leri de roman olurdu. Son cümlede bunun mümkün ol-
mayacağı söylenir. Çünkü verilen örneklerde ve haya-
tın birebir anlatıldığı metinlerde kurgunun olmadığı be-
lirtilmektedir. Dolasıyla ilk iki cümlede farklı bir anlam 
bütünlüğü son dört cümlede farklı bir anlam bütünlüğü 
bulunmaktadır. Bu durumda ikinci paragraf III. cümley-
le başlar. Cevap B seçeneğidir.

Cevap: A

Parçaya göre şiir çeşitli sosyal problemleri anlatan bir 
araç değildir. İnsandan tümüyle kopuk olmayan şiir in-
sana dair ögeleri anlatırken bunu kendine ait özellikler 
çerçevesinde yapacaktır. Dolayısıyla insana dair so-
runları anlatmaktan ibaret olmayan şiir “dilekçe” değil-
dir, denilebilir. Bu yüzden cevap A seçeneğidir.

Cevap: B 

Parçada yer alan birinci cümlenin devamı A seçene-
ğidir. İkinci cümlenin devamı C seçeneğidir. Üçüncü 
cümlenin devamı D seçeneğidir. Dördüncü cümlenin 
devamı E seçeneğidir. B seçeneğinde yer alan cümle 
ise beşinci cümlenin devamı olmaya uygun değildir. Bu 
yüzden cevap B seçeneğidir. 

Cevap: E 

Parçada Tolstoy’un bir cümlesine yer verilmiştir. Bu-
na göre gazete ve dergilerin çokluğu iyi yapıtlara ulaş-
mayı zorlaştırmakta ve bu durumda eleştirmenin öne-
mi artmaktadır. Öyleyse eleştirmen iyi yapıta okuyu-
cunun ulaşması için önemli bir görev üstlenmektedir. 
Dolayısıyla onun görevi iyi yapıtları bulmak ve okuyu-
cunun ona ulaşmasını sağlamaktır. Bu sebeple cevap 
E seçeneğidir.

1. 4.

5.2.

3.

6.
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Cevap: A 

Parçada öğretmen öğrencilerini “Kar Kar” şiirini ince-
letmiş fakat şiiri tam anlamıyla anlatamamıştır. Şair bu 
durumda “Şiir anlatılmaz; yaşanır, hissedilir.” diyerek 
anlamın okuyucu tarafından belirlenebileceğini söyle-
mektedir. Dolayısıyla parçada açıklanmak istenen “Şi-
irde anlam”dır. Cevap A seçeneğidir.

Cevap: A 

Parçada Emin Özdemir cevaba kurmacasal denemenin 
ne olduğunu anlatarak başlamaktadır.  Özellikle kurma-
casal denemenin ayırıcı özellikleri üzerinde durmakta-
dır. Ona göre bu, öykücünün ve romancının tutumunu 
denemenin içine taşıma işidir.  Deneme ve kurmacasal 
deneme iki kulplu bir testiye benzetilerek açıklama pe-
kiştirilmiştir. Dolayısıyla parçada cevabın odak noktası 
deneme ile kurmacasal deneme arasındaki farktır. Bu 
yüzden cevap A seçeneğidir.

Cevap: E 

Parçaya göre şairler ilkbaharı canlılık, dirilik, gençlik ve 
yaşama sevincini ifade etmek için kullanmaktadır. Bu 
durumda A seçeneğinde bahsi geçen ihtiyarlığın, bit-
kinliğin ve yaşlanmanın zıddı olarak kullanıldığı bilgisi-
ne ulaşılabilir. Parçanın ilk bölümünde ilkbahara yer ve-
rilen şiirlerin çokluğundan bahsedilmektedir. Bu da B 
seçeneğinde söylendiği gibi sıkça işlenen bir tema ol-
duğunu gösterir. Parçada yer alan “Divan şairi ilkbaha-
rın güzelliklerini anlatırken sonbaharın zıtlığından yarar-
lanır.” ifadesi C seçeneğini doğrular. Parçaya göre ilk-
bahar canlılığın, diriliğin, gençliğin ve yaşamanın sem-
bolüdür. Özellikle son bölümdeki bu ifade D seçeneğini 
doğrular. Fakat diğer edebiyat dönemlerinden daha çok 
kullanıldığına parçada değinilmemiştir. Cevap E seçe-
neğidir. 

Cevap: D 

Parçaya göre çok yönlü bir yazar olan Ahmet Hamdi 
Tanpınar, yazdığı dönemde yeterince ilgi çekmez. Fa-
kat eserlerde ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığının da 
önemli olduğu anlaşılınca Tanpınar da öne çıkar. Dola-
yısıyla romanlarının üslubu onu öne çıkarmıştır. Cevap 
D seçeneğidir.

Cevap: C 

Parçaya göre her yazardan bir kitap okunduğunda o 
yazarla dost olmak mümkün değildir. Sadece tanışık-
lık mümkün olur. Yazar ile dost olabilmek için onu de-
rinlemesine ve bütünüyle okumak gerekir. Bu yüzden 
parçaya göre birçok yazar değil, bir yazarın çok eseri 
okunmalı. Boşluğa getirilmesi gereken ifade budur. Ce-
vap C seçeneğidir.

7.

10.

11.

8.

9.

Cevap: E 

Parçada Nurullah Ataç’ın eleştirmenlere yazı yazmayı 
öğretmesinden söz edilmektedir. Nurullah Ataç’a göre 
yazar dile önem vermeli ve her cümlesini üzerinde dü-
şünerek yazmalıdır. Özellikle son cümlede sanatçıların 
veya düşünürlerin onunla tartışmaya girdiklerinde der-
lenip toparlandığı belirtilmiştir. Soru kökündeki ifade de 
hemen son cümleden yani beşinci cümleden sonra gel-
melidir. Çünkü aralarında neden sonuç ilişkisi söz konu-
sudur. Sanatçı veya düşünürlerin böyle yapmasının se-
bebi onun karşısında gelişigüzel yazmaya utanmasıdır. 
Bu yüzden cevap E seçeneğidir. 

12.

Cevap: D 

Parçada özellikle Yaşar Kemal’in doğa anlayışı üzerinde 
durulmaktadır. Doğayı yeniden kurgulayan yazarın bes-
lendiği dilin önemi de vurgulanır. Parçanın devamında 
Yaşar Kemal’in doğayı betimlemediği, anlatmadığı ade-
ta okuduğu söylenmektedir. Öyleyse en uygun başlık 
“Yaşar Kemal’de Doğa” olmalıdır. Cevap D seçeneğidir.

13.
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Cevap: E

Parçada Necatigil’in bir şiirine yer verilmiştir. Şiirde öy-
küleyici bir tondan söz edilebilir çünkü iki bireyin kar-
şılaşması ve konuşmaları söz konusudur. Geçmiş bir 
sevgiliden bahsedilen şiirde içte düğümlenip kalmış bir 
sancıdan bahsedilebilir. Çünkü sevgililerin artık başka 
hayatları vardır. Yol, dün, sevgili gibi ifadeler kişi, yer, 
zaman unsurlarının kullanıldığını gösterir. Karşılıklı ko-
nuşmanın, kişilerin, zamanın şiire özgü bir biçimde ve-
rilmesi öykünün şiirde eritildiğini gösterir. E seçeneğin-
de yer alan “nasıl sonuçlandığı kestirilemeyen sevda” 
ifadesi doğru değildir çünkü bahsi geçen sevda ayrılık-
la sonlanmıştır. Bu yüzden cevap E seçeneğidir.

Cevap: C

Parçaya göre yazarı yazmaya götüren açığa vurama-
dığı istekleridir. Bu istekler bir şekilde kendini eserde 
belli eder. Eserde yazarın bilinçaltında kalan istekleri-
nin, korkularının sembolleri yer aldığı görülür. Bu durum 
ile rüyada bilinçaltına dair ögelerin yer alması arasın-
da benzerlik kurulabilir. Bu durumda boşluğa gelmesi 
gereken ifade, kendisinden önceki cümle de göz önü-
ne alındığında, C seçeneğinde yer almaktadır. Cevap C 
seçeneğidir. 

Cevap: A

Parçada birinci cümlede yazmaya ayrılan zamandan 
daha çok okumaya zaman ayrılması gerekliliği vurgu-
lanmaktadır. Üçüncü cümleden itibaren ise bu okuma-
nın nasıl yapılacağı ile ilgili öneriler söz konusudur. II. 
cümlede ise diğer cümlelerdeki anlam bütünlüğünün 
dışına çıkılmış ve okumanın yazma eylemini besleme-
si üzerinde durulmaktadır. Bu cümle diğer cümlelerin 
oluşturduğu anlam bütünlüğünün dışında olduğu için 
anlatımın akışını bozmaktadır. Dolayısıyla cevap A se-
çeneğidir. 

Cevap: C

Parçaya göre boşluklara insanı çalışmaktan alıkoyan 
ve tembelliğe sevk eden atasözleri getirilmeli. A, B, D 
ve E seçeneklerinde buna yönelik ifadeler bulunduğu 
için bunlar boşluklarda yer alabilir ama E seçeneğinde 
ümit, güven ve azimle insanın başarıya ulaşabileceği 
belirtilmiştir. Bu da tembellik ve boş vermişlikten ziya-
de çalışkanlığı öne çıkarmaktadır. Bu yüzden cevap C 
seçeneğidir.

Cevap: E

Parçada sessiz, sakin, düşünen ve sıkıntılı bir şairden 
söz edilmektedir. Toplantılara, konuşmalara, tartışma-
lara pek katılmamaktadır. Kendi içine yönelmiş biridir. 
Bu özellikleri göz önüne alındığında A, B, C ve D seçe-
neklerinde yer alan ve çeşitli şekillerde yalnızlığı öne 
çıkaran ifadeleri parçadaki şairin söylemesi mümkün. 
Fakat E seçeneğinde insanların arasına karışmak öne-
rilmektedir. Bu şairin söyleyebileceği bir şey değil. Bu 
yüzden cevap E seçeneğidir.

Cevap: C

Parçada yeteneğin altın kuralından bahsedilmektedir. 
Buna göre bir işte fark yaratabilecek kadar ustalaşma-
nın, yetenekli ve üstün görünmenin kuralı o işe en az 
“on bin saat” ayırmaktır. Daha sonra Mozart’ın yaşamı 
ile bu durum örneklendirilmiştir. Onun dehasını ortaya 
çıkaran eserleri onlu yaşlarından itibaren ortaya çıkma-
ya başlar. Henüz beş yaşındayken eser ortaya koysa da 
bunlar onun dehasının asıl ürünü değildir.  Ancak usta-
lık döneminde verdiği eserlerin ilk işaretleridir. Yani işi 
üzerinde çok zaman harcadıktan sonra yani onlu yaş-
lardan itibaren ustalık eserlerini vermeye başlar. Dola-
yısıyla “Deha, her gün sabah sekizde çalışma masası-
na oturup gece on ikide kalkmaktır.” sözü parçaya en 
yakındır. Cevap C seçeneğidir. 

Cevap: B

Parçaya göre CERN, fizik bilim dalıyla ilgili araştırmala-
ra ev sahipliği yapmaktadır. 1954 yılında kurulmuştur. 
Yapılan deneyler parçacıkları sınıflandırmaya, evreni, 
evrenin oluşumunu ve geleceğini anlamaya yardımcı 
olmaktadır. Deneylerden elde edilen veriler plazma fizi-
ği, elektronik, nanobilim, bilişim teknolojisi gibi alanlar-
da yeni çalışmaların yapılmasında etkili olmuştur. Do-
layısıyla A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadelere 
değinilmiştir. Fakat hangi ülkeler tarafından kurulduğu-
na değinilmemiş sadece nerede bulunduğu belirtilmiş-
tir. Cevap B seçeneğidir. 

14.

18.

19.

20.

15.

16.

17.
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Cevap: D 

Parçada yazar tarih kavramıyla nasıl ve nerede tanıştı-
ğını ve bu tanışıklığın onda meydana getirdiği farkında-
lığı anlatmaktadır. İlkokul dördüncü sınıfta eline aldığı 
tarih kitabıyla bizden önce de yaşayan insanları fark et-
miş, onların nasıl yaşadığını bu tanışıklıktan sonra me-
rak etmiş ve onların yaşamını hayal etmiştir. Ancak be-
şinci cümlede tarihi kavrayan tek canlının insan olduğu 
ve tarihi yalnız insanların yaptığı belirtilmektedir. Dola-
yısıyla bu cümle diğer cümlelerle bir bütünlük oluştur-
maz ve anlam akışını bozar. Cevap D seçeneğidir. 

1.

Cevap: D 

Soru kökünde yer alan cümle “çünkü” ifadesiyle baş-
lıyor ve bir neden belirtiyor. Dolayısıyla soru kökünde 
verilen cümle, parçada neden-sonuç ilişkisi kuracağı 
cümleden sonra getirilmelidir. Verilen parçada yazar 
fotoğraf çekimi ve duyduğu heyecandan bahsetmekte 
ve bu heyecan için en uygun zamanın kış olduğunu be-
lirtmektedir. Dördüncü cümledeki “Kar yağarken yalın-
lığın güzelliğini görebiliyor ve bundan keyif alıyorum.” 
ifadesinden sonra soru kökünde verilen cümle gelmeli-
dir. Yazarın güzelliği görebilmesinin ve aldığı keyfin se-
bebi bu cümlede verilmiştir. Dolayısıyla cevap D se-
çeneğidir. 

5.

Cevap: D 

Soruda verilen cümleler incelendiğinde anlam bütünlü-
ğünün sağlanması için olması gereken sıralama, IV – II 
– III – I – V şeklinde olmalıdır. Bu durumda paragrafın 
ilk cümlesi dördüncü cümledir. Cevap D seçeneğidir.

2.

Cevap: E 

Parçada eleştiri saygısı ve sevgisinin gelişmesi için 
gerekli unsurların verileceği kısım boş bırakılmıştır. Bu 
sevgi ve saygının artmasını sağlayacak ifadeler boş-
luğa getirilmelidir. A seçeneğinde yazılarda büyüklük 
taslamamak, B seçeneğinde gerçekleri bulup çıkarma 
kaygısını önemsemek, C seçeneğinde yanılabilecek in-
sanlar olduğumuzu hatırlamak, D seçeneğinde tarafsız-
lık vurgusu boşluğa gelebilecek cümlelerde dile getiril-
miştir. Fakat E seçeneğinde eleştiri sevgisi ya da say-
gısını geliştirecek herhangi bir unsura değinilmemiştir. 
Cevap E seçeneğidir.

6.

Cevap: D 

Parçada ağaçların esin kaynağı olmasından bahsedil-
miş ve bu noktada öne çıkan bir örnek verilmiştir. Riva-
yete göre Newton ağaçtan düşen bir elmadan esinle-
nerek “Elma neden her zaman yere dik düşer?” sorusu-
nu sormuştur. Bu ağaç Lincolnshire’da bir bahçededir. 
Parçada yer alan IV. cümle ise ağaçların esin kaynağı 
olması konusunun dışında Cambridge Üniversitesinin 
veba yüzünden kapanmasından bahsetmektedir. Dola-
yısıyla anlam akışını bozmuştur. Cevap D seçeneğidir. 

4.

Cevap: E 

Parçada yazarlarını hatırlatan roman kahramanları, on-
ları meydana getiren yazarlar ile birlikte verilmiştir. Bu 
karakterlerin akla yazarlarını getirdiği belirtilmektedir. 
Bu anlam ilişkisi göz önüne alındığında verilen boşluğa 
“Edebiyat tarihinde bizi etkileyen romancılar karakter-
leriyle hafızamızda yer etmiştir.” cümlesi getirilmelidir. 
Bu yüzden cevap E seçeneğidir.

3.
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Cevap: B

Parçadaki I. cümlede Neyzen Tevfik bir kırlangıca ben-
zetiliyor. III. cümle bu benzetmeyle ilgili olarak devam 
ediyor. IV. ve V. cümlelerde Neyzen Tevfik’in de kendisi 
için böyle bir benzetme yaptığından bahsediliyor. İkinci 
cümlede ise Neyzen Tevfik ile kırlangıç benzetmesinin 
tamamen dışında bir kırlangıç tanımı yapılıyor. Dolayı-
sıyla ikinci cümle anlatımın akışını bozuyor. Cevap B 
seçeneğidir. 

10.

Cevap: E

Parça, okuma becerisi ile okur kimliği kazanma unsur-
ları üzerinde duruyor. Birey henüz ilkokul yıllarında oku-
mayı öğreniyor. Okur kimliği ise ancak bu becerinin 
sürekli kullanılmasıyla oluşuyor. Bunun gerçekleşme-
si için öncelikle ana dil öğrenimi gerekiyor. Dolayısıy-
la yapılan açıklamalarda okuma becerisi ile okur kimli-
ği kazanmanın farklı şeyler olduğu ortaya konmaktadır. 
Cevap E seçeneğidir. 

11.

Cevap: E

Parçada iki bentten oluşan bir şiir verilmiştir. Mecaz 
ve imgelerle dolu bu şiir incelendiğinde bilgilendirme 
amacının olmadığı görülür. Özellikle kar ve kış ile ilgili 
izlenim ve duygular yansıtılmıştır. Dış dünyada var olan 
bu kış ve kar yağışı duyular, mecaz ve imgelerle aktarıl-
maktadır. Mesaj verme kaygısından uzak, duygu dün-
yasına hitap eden bir şiir olduğu anlaşılmaktadır. Fakat 
E seçeneğinde yer alan imgelerden uzak durulmuştur 
ifadesi yanlıştır. İmge, kelimelere yeni anlamlar yük-
leyerek onları kullanmak demektir. Yağmurlu, karanlık 
düşünce, dörtnala dümdüz mavilik, kar gecesi, sesin 
özlemi gibi kullanımlar imgeyi işaret etmektedir. Dola-
yısıyla cevap E seçeneğidir.

12.

Cevap: D 

Parçada İkinci Yeni şiir anlayışı ile ilgili bilgiler verilmiş-
tir. Bu şiir eski şiir anlayışlarını yıkarak yeni olanaklar 
sunmak amacındadır. Anlamsızlık şiire hâkim olmuş 
bazı kalıpların dışına çıkılmak istenmiştir. Parçadan an-
laşılan bu şiir anlayışında anlam aramak mümkün de-
ğildir. Dolayısıyla anlama ulaşmanın mümkün olmadığı 
şiir parçası D seçeneğinde yer almaktadır. Burada zen-
gin bir imge kullanımı ile anlamsızlık tercih edilmiştir. 
Cevap D seçeneğidir.

8.

Cevap: D 

Parçada ilk cümleden itibaren kısa filmlerin tarihi ile il-
gili bilgiler verilmiş ve sinemanın ortaya çıkışı ile görül-
meye başlandığı belirtilmiştir. İkinci cümlede başlangıç 
döneminde bu durumun bir zorunluluktan kaynaklandı-
ğı belirtilmiş. Üçüncü cümlede ise zorunluluğun orta-
dan kalkmasına rağmen tercihe bağlı olarak kısa film 
çekimlerinin devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla ilk 
cümleler kısa film tarihi ile ilgili anlam bütünlüğü oluş-
turmakta. Dördüncü cümleden itibaren ise konu deği-
şiyor. Başlangıçların her zaman kısa filmlerle olduğu ve 
dünya sinemasında kısa film çekmeden sinemaya baş-
layan yönetmenin neredeyse olmadığı belirtiliyor. Dola-
yısıyla son iki cümle kendi içinde ayrı bir bütünlük oluş-
turuyor. İkinci paragraf bu sebeple IV. cümle ile başlar. 
Cevap D seçeneğidir. 

9.

Cevap: E 

Parçada şiire yeni başlayan sanatçıların öznel eleştiri 
gücünden yoksun oldukları vurgulanmıştır. Bu tür sa-
natçılar başka değerlendirmelerin etkisinde kalır, yaz-
dıklarının ne kadar kötü olduğunu anlayamaz. Dolayı-
sıyla sanatçı adaylarının yapmaları gereken şey öncel-
likle ilgilenilen sanat alanında “öznel eleştiri gücü”ne 
sahip olmaktır, metinde asıl anlatılmak istenen budur. 
Böylece sanatçı kendi eksik ve kusurlarını görecek ve 
değerlendirmelerini daha sağlıklı yapacaktır. Cevap E 
seçeneğidir.

7.
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Cevap: B

Parçada fıkra ve makalenin gazete ve dergilerde ya-
yımlandığı belirtilmiştir. Parçaya göre makale, fıkranın 
bazı temel özelliklerini taşır, her ikisi de düşünceden 
yola çıkar ama kanıtlama amacı sebebiyle makale fık-
radan ayrılır. Makalede kanıtlama kaygısı söz konusu-
dur. Ayrıca makalenin bilgilendirme amacı ve gerçek-
leri öğretme amacı ile yazıldığı belirtilmiştir. Bu da bir 
iddiası olduğunu gösterir. Her iki metin türü de düşün-
ceyi dile getirme amacıyla yazılır. Bütün bunlar metin-
de üzerinde durulan noktalardır fakat her iki türde de ne 
tür konuların işlendiğinden bahsedilmemiştir. Cevap B 
seçeneğidir. 

13.

Cevap: D

Parçada ilk dört cümlede Albert Camus’nün kişilik özel-
liği ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre güven verici, 
adil, ahlaklı, karşıdakinin yerine cevap vermeyen, ne 
düşündüğünüzü soran ve ne olduğunuzu önünüze ko-
yan biridir. Beşinci cümlede ise kişilik özelliğinden zi-
yade içinde bulunduğu hal ile ilgili bir soru var ve de-
vamında yalnız olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla beşinci 
cümleden itibaren konu değişmiş, ikinci paragraf bura-
dan başlamalı. Cevap D seçeneğidir. 

15.

Cevap: B

Parçaya göre deneme, çeşitli şekillerde dikkat çeken 
bir söz ya da kavram üzerinde durulmakla, onun çağ-
rışım gücünden yararlanmakla meydana çıkar. Söz ya 
da kavramın peşinden gitme bir sorgulamaya da zemin 
hazırlar. Deneme bu sürecin sonunda ortaya çıkar. Bu 
parçayla içerik itibarıyla benzer özellikler taşıyan şiir B 
seçeneğinde yer almaktadır. Çünkü B seçeneğinde yer 
alan şiirde şair, kimi zaman bir sözcükten yola çıktığını 
belirtmektedir. Bu sözcük aç kalmış bir kurt gibi şairin 
zihninde döner ve düşünsel bir süreç başlatır. Dolayı-
sıyla cevap B seçeneğidir.

16.

Cevap: A

Parçada pazar ve piyasa koşullarına göre oluşturulan 
çok satan kitaplar ile kalıcı ama ilk başta çok rağbet 
görmeyen kitaplar karşılaştırılmıştır. Parçaya göre bir 
süre, yayımlandıkları ilk zamanlarda, çok satan kitap-
lara “çok satan” denebilir. “Çok satar” şeklinde tanım-
lanan kitaplar ise ilk zamanlar belli satış sayısını ge-
çemezler. Çok satan kitaplar ilk zamanlar ilgi çekse de 
sonradan unutulur. Pazar ve piyasa koşullarına göre 
oluşturulan kitapların satışı devamlılık göstermez. Bü-
tün bunlara parçadan ulaşılabilir. Fakat parçada “çok 
satar” kitapların hiçbir zaman “çok satan” kitaplar ka-
dar okunmayacağı söylenmemiştir. Cevap A seçene-
ğidir. 

17.

Cevap: D

Parçaya göre bir eser, onu okuyan kişiyi insanlığın giz-
li kalmış bölgelerine götürmeli, başkalarını keşfetme-
ye olanak tanımalı, yalnızlık ve acıların ortağı olmalı, 
duygu dünyasının sınırlarını genişletip kişiyi özgürlüğe 
ulaştırmalı. Bu açıklamalar, eserin duygu dünyasında 
bir değişim sağlamasıyla değer kazanacağını gösteri-
yor. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir.

18.

Cevap: D

Parçaya göre şairler şiirlerini yazdıktan sonra bir serçe 
gibi hür bırakıyor ve onların önüne geçmiyor. Yazmanın 
tadına varmaya çalışıyorlar. Bu ifadelerin ardında dör-
düncü cümlede şairler için “Birer kartaldılar aslında.” 
deniliyor. Soru kökünde yer alan ifade bu cümleden 
sonra getirilmeli. Çünkü evet, şairler birer kartal ama 
onlar, uçurdukları serçelere hükümdarlık taslamıyor; 
onlarla birlikte kanat çırpıyorlar. Cevap D seçeneğidir. 

14.

3
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Cevap: C

Parçada edebi sanatlara yer verilmiştir. Özellikle ben-
zetmeden yararlanılmıştır: bir deliymiş gibi dehşet için-
de geri çekildi, yüreğine bir acı saplandı… Kişilere, 
karşılıklı konuşmalara ve hareket unsuruna yer verildiği 
için öyküleyici bir parçadır. Sonya ve Raskolnikov ara-
sındaki konuşma diyalogdan yararlanıldığını gösterir. 
Sıfatlara ve niteleyici sözcüklere yer verilerek paragra-
fın giriş bölümünde betimlemeden yararlanılmıştır. Fa-
kat verilen metinde insanlar arası iletişimsizlik vurgu-
lanmamıştır. Cevap C seçeneğidir.  

19.

Cevap: C

Parçada yer alan cevap bir yazar adayına yöneliktir. Ya-
zar adayları için gerçek öğretmenler diğer yazarlardır. 
Onların deneyimlerinden yararlanmalıdır. Kendi öz se-
sini bulana dek onları dinlemelidir. Yapılan bu açıkla-
malardan anlaşılıyor ki yazarlık ile ilgili izlenecek yola 
dair bir soru yöneltilmiş. Bu sebepten dolayı cevap C 
seçeneğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçada ilk cümlede sanat eserinin ortaya çıkmasın-
da hayalin önemli bir yeri olduğu belirtiliyor. Bu ifade 
A seçeneğini doğrular. Teşbih, istiare ve mecaz sanat-
larının temelinde hayal olduğu belirtilmiş, bu da B se-
çeneğini doğrular. Şairler duygu ve düşüncelerini akta-
rırken hayalden yararlanırlar cümlesi de C seçeneğini 
doğrular. Parçada hayallerin insan ruhundaki bir duygu 
ya da düşünceye karşılık geldiği belirtilmiş. Bu da E se-
çeneğindeki ifadeye ulaşmamızı sağlar. Fakat parçaya 
göre şairlerin, hayallerin boş bir oyun veya süs etkisi 
bırakmasından kaçındığı bilgisine ulaşmamız mümkün 
değil. Cevap D seçeneğidir. 

6.

Cevap: A

Parçada yazma eylemi ile beste yapma arasında bir 
benzerlik kurulmuştur. Bütün sesler yazar tarafından 
bilinçle ortaya konduğunda bir sesler bütünü yani sen-
foni ortaya çıkmaktadır. Bu açıklamalar yazı ile ses iliş-
kisini ortaya koymaktadır. Bu sebepten en uygun baş-
lık “Yazı ve Ses İlişkisi” olmalıdır. Cevap A seçeneğidir. 

4.

Cevap: E

Parça, yazara sık sık sorulan “Niçin yazıyorsunuz?” so-
rusuna verilen cevap üzerine kurgulanmış durumda. 
Yazar “Kendimi bildim bileli yazıyorum.” cevabını verir-
ken aslında bu “bilme”nin yazarın içindeki yara berele-
rin bilincine varma olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla yaz-
maya iten dürtü insanın kendi bilincine vararak içindeki 
yaraların farkına varmasıdır. Bu yaralar da ancak acı ile 
bağdaştırılabilir. Dolayısıyla verilen boşluğa “Sevinç, 
yaratıcı değildir; acı, dürter.” cümlesi getirilmelidir. Ce-
vap E seçeneğidir.

5.

4

Cevap: C

Parçaya göre şiir saf olmalı; şiirde dil oyunlarına, imge-
ye, kişilik gösterilerine yer verilmemeli. Duygular ya-
paylıktan uzak olmalı ve sınırlanmalı. Bütün doğallığıy-
la aktarılmalı. Şiirin amacı kendisi olmalı. A, B, D ve E 
seçeneklerindeki şiirler bu özellikleri taşımıyor çünkü 
fazlasıyla imgeye, söz oyunlarına ve anlam kapalılığına 
yer verilmiş. Fakat C seçeneğindeki şiir ise parçada is-
tenen özellikleri taşımakta. Saf, imgeden uzak ve sami-
mi. Cevap C seçeneğidir. 

1.

Cevap: A

Parçaya göre sanatsal metinlerde önemli olan konu de-
ğil, onun işleniş biçimidir. Aynı konu farklı dönemler-
de işlense de bunlardan bazıları unutulmuş bazıları ise 
hâlâ okunmaktadır. Dolayısıyla kalıcılığı belirleyen ko-
nunun nasıl anlatıldığıdır. Bu noktada boşlukta yer ala-
cak olan ifade buna uygun olmalıdır. Sanatsal metinle-
rin değeri konularından gelmez, cümlesi boşluk için en 
uygun ifadedir. Cevap A seçeneğidir.

2.

Cevap: C

Parçada ün tutkusu ile eser ortaya koyan yazarlar eleş-
tirilmektedir. Bunlar okurun tutsağı hâlindedir. Eserini 
yazarken tek ölçüt okurun istekleridir. Tek amaç ese-
rin okuyucunun hoşuna gitmesidir. Olabildiğince çok 
okunmak isterler. Dolayısıyla böyle bir yazardan söy-
lemsel güzelliğe önem verme, inandırıcı olma, insan 
gerçekliğini anlatma, sözcük dağarcığına önem verme 
gibi durumlar beklenmez. Ama bu yazarlar çok satan 
kitaplarla benzer içerikler üretmeye çalışırlar. Bu yüz-
den cevap C seçeneğidir. 

3.
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Cevap: D

Parçada ilk cümlede konuşmayan bir toplum olduğu-
muz söylenir. İkinci cümlede bunun bir devamı olarak 
düşünce ve duygularımızı karşımızdakine nasıl aktara-
cağımızı bilmediğimiz belirtiliyor. Üçüncü cümlede ise 
bu eksikliği hiç düşünmediğimiz ve devamında ise ağ-
zımıza geldiği gibi konuştuğumuz söyleniyor. Dolayısıy-
la ilk dört cümle birbirinin devamı niteliğinde ve bu bü-
tünlüğün son cümlesi de altıncı cümle. Çünkü bu şekil-
de düşünmeden konuşmanın olumsuz yönüne değinili-
yor. Dolayısıyla bütünlüğün dışında kalarak akışı bozan 
cümle V. cümle. Beşinci cümlede diğer cümlelerdeki 
bütünlüğün dışına çıkılarak bir konuşmacının özellikle-
rinden bahsedilmiş. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir.

7.

Cevap: E

Parçaya göre Servetifünuncular, şiir ve düzyazıya yeni 
açılımlar getirerek edebiyatımıza yenilik kazandırmış-
lardır. Parçada B seçeneğinde söylendiği gibi halkla, 
yaşamla bağ kuramadıkları söyleniyor. C seçeneğinde-
ki ifadeye de ulaşmak mümkün çünkü parçada şiir ve 
düzyazının Batılı bir yapı kazanmasında katkıları olduğu 
belirtiliyor. Parçanın son bölümünde topluluğun uzun 
ömürlü olmadığı belirtildiği için D seçeneğinde yer alan 
ifadeye de ulaşmak mümkün. Fakat aydınların bunalım 
ve karamsarlıklarını anlattıklarına dair herhangi bir bilgi 
parçada mevcut değil. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. 

9.

Cevap: B

Parçada yalın metinlerin özellikleri anlatılmaktadır. Bu 
metinler ilk bakışta kolay bir şekilde oluşturulmuş gibi 
görünse de yapısındaki doğallık, sözcüklerin yerli ye-
rinde kullanılması, tutarlı ve yoğun anlamlar içerme-
si durumun öyle olmadığını gösterir. Estetik kaygının 
göz ardı edilmesi, anlamsal boyutların düşünülmemesi, 
gevşek dokulu olma durumu, sözcüklerin düşünülme-
den kullanılması bu metinler için söz konusu değildir. 
Ancak B seçeneğinde yer alan “Sığ değildir.” ifadesi bu 
metinlerin bir özelliği olabilir çünkü bu metinler yoğun-
luğu olan, derinlikli metinlerdir. Cevap B seçeneğidir. 

8.

Cevap: E

Parçada Odysseia’nın önemine, büyük bir destan ol-
duğu belirtilerek değiniliyor. Yüzyıllar geçmesine rağ-
men tazeliğini halen sürdürmesi, canlılığını koruduğunu 
gösterir. Uzun bir zaman geçmesine rağmen yaşarlığı-
nı koruyor denilerek hâlâ okunduğuna işaret edilmiş-
tir. Parçanın son bölümünde kalıcı olmasının asıl sebebi 
olarak insanı anlatması gösterilmektedir. Fakat parça-
da destanın olay örgüsüne değinilmemiştir. Dolayısıyla 
cevap E seçeneğidir. 

10.

Cevap: B

Parçada yer alan ilk cümlede Dostoyevski’nin eserle-
rindeki tutum ile ilgili bilgi verilmektedir. Yazar insanın 
ruhsal gerçeklerini anlatırken onların içine düştükleri 
karanlık ortama dair eleştiriler getirir ve tavrını ezilen-
lerden yana koyar. Üçüncü cümleden itibaren ise eser-
lerinin dünya edebiyatının anıt yapıtlarından sayılma-
sının sebeplerine ve bu noktada tanık göstermelere 
başvurulmuştur. Dolayısıyla üçüncü cümleden itibaren 
konu değişmektedir. Dolayısıyla ikinci paragraf üçüncü 
cümleyle başlamalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

12.

Cevap: C

Parçada verilen I, II, IV ve V. cümlelerde sanatın da-
yanağı, sanatı oluşturan imgenin nasıl meydana gel-
diği, bu sürecin aslında yaratıcılık olduğu ve insanoğ-
lunun dış dünyayı algılayarak bunu imgelerle söze, ya-
zıya, sese geçirdiği belirtilmiştir. Böylece sanatın nasıl 
meydana geldiği açıklanmaktadır. Üçüncü cümlede ise 
gerçek sanatçının özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bu 
da diğer cümlelerin oluşturduğu bütünlüğün dışında bir 
ifadedir. Dolayısıyla akışı bozan cümle üçüncü cümle-
dir. Cevap C seçeneğidir. 

11.
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Cevap: D

Parçada, boşluktan sonraki ifadelerde, kitabın asıl de-
ğerinin içeriğinde olduğu söyleniyor. Okur kitabı haya-
tın varoluş sebebi saymalı ve öyle okumalı. Ancak bu 
şekilde anlam derinliklerine ulaşabilir. Bu açıklamalar 
ve özellikle boşluktan sonraki “Kitap da öyledir.” ifade-
si göz önüne alındığında boşluğa “Mimarlık değeri yük-
sek yapıların ihtişamı, içine girilirse anlaşılır.” cümlesi 
getirilmelidir. Cevap D seçeneğidir.

15.

Cevap: A

Parçaya göre Bedia Akarsu öğrencilere “Ders çalışma-
yın, kitap okuyun.” önerisinde bulunmaktadır. Böyle 
düşünmesinin sebebi, sınıfın dışına taşmayan bilginin 
bir süre sonra beyne yük olmasıdır. Parçadaki anlam 
bütünlüğü göz önüne alındığında kitap okuma vurgusu 
ancak eğitimin önemini vurgulamak için yapılmış ola-
bilir. Böylece bilgi işlerlik kazanacak, sınıf dışında da 
kullanılabilecektir. Dolayısıyla boşluğa “eğitim” kavra-
mı getirilmelidir. Cevap A seçeneğidir. 

16.

Cevap: A

Parçada yazar unutmak istediklerini hatırlarken unut-
mamak istediklerinin ise zihninde silindiğini, onları belli 
belirsiz anımsadığını belirtiyor. Bu durumda onun üzül-
mesine sebep olacak bir farkındalık yaşamasına se-
bep olmaktadır. Dolayısıyla parçada verilen boşluk bu 
üzüntüye sebep olan farkındalık ile ilgili olmalıdır. Yani 
A seçeneğinde yer alan “Kim bilir, asıl unutmamak is-
tediğim ne çok şeyi bütünüyle unuttum.” ifadesi boşluk 
için en uygun cümledir. Cevap A seçeneğidir. 

17.

Cevap: D

Parçada dede ile torun arasındaki bir konuşmaya yer 
verilmiştir. Bu konuşmada dede, daktilosunu ölünce 
torununa bırakacağını söyleyince küçük çocuk dede-
ye ne zaman öleceğini sorar. Bu tüm gerçekliği yalana 
başvurmadan ortaya koymakla ilgili bir durumdur. Ço-
cuk düşüncesini hiç saklamadan, yalana başvurmadan 
doğrudan söyler. Dolayısıyla parçada yer alan boşluğa 
gelmesi gereken cümle “Çocuk düşüncelerini öyle sak-
lamaz, gerçekçidir; onlara yalan söylemeyi biz öğreti-
riz.” ifadesi getirilmelidir. Cevap D seçeneğidir. 

18.

Cevap: E

Parçadaki ilk cümlede Tolstoy’un kendine has bir yeri 
olduğu söylenerek özgünlüğü ortaya konur. Her türden 
yapmacıklık ve süsten uzak olma durumu yalın bir an-
latımı olduğunu işaret eder. Parçanın son bölümünde 
eserlerindeki gerçekliğe vurgu yapılarak gerçekçi bir 
yazar olduğuna işaret edilir. Savaş ve Barış, Anna Ka-
renina, İvan İlyiç’in Ölümü ve Hacı Murat gibi eserleri-
nin dünya edebiyatının anıt yapıtları arasında olduğu 
söylenmektedir. Bu da dünya çapında önemli romanlar 
yazdığını gösterir. Fakat yazar E seçeneğinde söylendi-
ği gibi kişisel dramları değil halkın ve özellikle köylünün 
yaşamını aktarmıştır. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade 
parçadan çıkarılamaz. Cevap E seçeneğidir. 

13.

Cevap: A

Soruda verilen şiirde emir kipiyle öğütler veriliyor, bu 
durum didaktik olduğunu gösterir. Üçüncü ve dördüncü 
mısralarda cahil kimselere yönelik eleştiri söz konusu-
dur. Bilgiye, bilgeye dair unsurlar içerdiği için bilgi te-
malıdır. Şiirin tamamında bilginin önemi vurgulanmak-
tadır. Fakat verilen şiirde herhangi bir düşünceyi kanıt-
lama amacı söz konusu olmadığından kanıtlayıcı anla-
tımdan söz edilemez. Cevap A seçeneğidir. 

14.
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Cevap: D

Parçada iki atasözü üzerinde durulmaktadır. Bunlardan 
biri “Boş çuval dik durmaz.” atasözüdür. Bu atasözüne 
göre insan ancak yaşamdan edindiği birikim ile ayakta, 
dik durabilir. Verilen boşluğa getirilmesi gereken diğer 
atasözü ise “emek” ile ilgilidir. İnsan ancak emeğinin 
karşılığını alabilir ve bu ölçüde beklenti içine girebilir. 
Çalışıp çabalayan birey bir sonuç elde edebilir. Eme-
ğin önemini vurgulayan bu atasözü seçeneklerde yer 
alan “Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.” ifa-
desidir. Tarlada emek veren, çalışan, ter döken ancak 
harman zamanı ürün elde edebilir. Yani sonuç, mahsul, 
ürün ancak verilen emek sonucu elde edilebilir. Bu ne-
denle cevap D seçeneğidir. 

19.

Cevap: A

Parçada yer alan boşluktan önceki ifadelere göre me-
rak, insanı ayakta tutar ve hayata bağlar. Verilen boş-
luktan sonra ise merakla ilgili olmak ile birlikte edebi-
yatın işlevinden bahsedilmektedir. Edebiyat başka ha-
yatlar ve varoluşlara dair ilgi uyandırmaktadır. Bu açık-
lamalar göz önüne alındığında boşluktaki ifade merak 
ve edebiyat ile ilgili olmalıdır. Dolayısıyla cevap A se-
çeneğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçada yazma ihtiyacı üzerinde durulmaktadır. Yazar 
kimsesiz bir okyanus kıyısında olsa dahi yazmaya de-
vam edeceğini belirtmektedir. Kalemin olmamasına, 
dalgaların yıkıcı etkisine rağmen yazma ihtiyacını gi-
dermek adına kumlara parmaklarıyla yazacağını belirt-
mektedir. Dolayısıyla bu açıklamalar yazma ihtiyacının 
önemini vurgulamaktadır. Cevap D seçeneğidir. 

1.

Cevap: B

Parçada mim harfinden ve mimlenmek tabirinin orta-
ya çıkışından bahsedilmektedir. Parçada ikinci cümle-
de bir soru soruluyor ve devamında yer alan cümleler-
de bu soruya cevap veriliyor. Dolayısıyla parçanın yazı-
lış amacı bu soru cümlesidir. Çünkü diğer cümleler bu 
soruya cevap teşkil etmektedir. Cevap B seçeneğidir.

5.

Cevap: A

Parçada yer alan boşluğa bir soru cümlesi getirilmeli-
dir. Bu soru cümlesi gül ve taş kavramlarının kullanımı 
ile ilgili olmalı. Bu soruya cevap olacak ipuçlarının bu-
lunması açısından Pir Sultan’ın dizelerine yer verilmek-
tedir. “Şu ellerin taşı hiç bana değmez / İlle dostun gülü 
yareler beni” bu mısralardan anlaşıldığı üzere parçanın 
başında gül ve taşa yüklenen anlamın tam tersi bir du-
rum söz konusudur. Dolayısıyla soru da bununla ilgili 
olmalıdır. Cevap A seçeneğidir. 

6.

Cevap: D

Parçada yazar ilk cümlede en iyi yazılarını kendini kont-
rol edemediğinde yazdığını belirtiyor. İkinci cümlede bu 
söylediğini pekiştirerek romanın ancak kontrolü kay-
bettiğinde başarılı olduğunu vurguluyor. Üçüncü cüm-
lede ise bunun sebebini açıklıyor. Dördüncü cümlede 
söylenenlerin bir devamı olarak tam tersi bir duruma 
değiniyor ve kontrolü sağladığında duygunun geri plan-
da kaldığını belirtiyor. Beşinci cümlede bunun sebebi-
nin ise kendini ele vermeme isteği olduğunu dile ge-
tiriyor. Bu cümleler birbirinin devamı olduğu için soru 
kökündeki cümle beşinci cümleden sonra getirilmeli. 
Ayrıca altıncı cümle de soru kökünde verilen cümlenin 
devamı niteliğindedir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. 

2.

Cevap: D

Parçada verilen boşluk başarının anahtarı ile ilgilidir. 
Parçaya göre başarının yakalanabilmesi için uğraşın 
ikinci bir yaşam şekline bürünmesi gerekir ve bu alanla 
ilgili sürekli bir çalışma içinde olma gerekliliği vardır. Bu 
durum bir müzisyenin sözleriyle pekiştirilir. Dolayısıyla 
parçada verilen boşluğa başarı ve değer için yaşamın 
adanması gerekliliğini ifade eden bir cümle getirilmeli-
dir. Cevap D seçeneğidir. 

3.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk iki cümlede Platon’un felsefe ale-
minde en meşhur isimlerden biri olduğu ve Aristo’nun 
da hocası olduğu belirtiliyor. Son üç cümlede ise Pla-
ton’un asıl isminden ve Platon adının nasıl ortaya çık-
tığından bahsediliyor. Dolayısıyla üçüncü cümleden iti-
baren konu değiştiği için ikinci paragraf üçüncü cümle 
ile başlamalı. Cevap C seçeneğidir. 

4.
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Cevap: E

Parçada bir yabancı dil ne kadar iyi bilinirse bilinsin 
duygu ve düşüncelerin tam anlamıyla bu dille aktarı-
lamayacağı söyleniyor, bu durumda A seçeneğindeki 
ifade çıkarılabilir. Parçada dil ve düşünce birbirinden 
ayrılmayan unsurlar olarak değerlendirildiği için B se-
çeneğindeki ifade metinden çıkarılabilir. Parçada dil ve 
düşüncenin bir kâğıdın iki yüzüne benzetilerek birbirini 
beslediği belirtilmiş, bu durumda C seçeneği de metin-
den çıkarılabilir. Metne göre kimlik ve kişilik ana dil ile 
oluşur dolayısıyla düşünceler de en iyi ana dil ile anlatı-
lır, bu durumda D seçeneği de çıkarılabilir. Fakat metin-
de dilin toplum içindeki ilişkileri düzenleme işlevinden 
bahsedilmemiştir. Cevap E seçeneğidir. 

7. Cevap: C

Parçada büyük yazarların düzenli bir çalışmayla iyi ya-
zıya vardıkları söyleniyor, bu durumda A seçeneğine 
değinilmiştir. Parçaya göre birtakım zorluklar aşılma-
dan iyi yazmanın mümkün olmadığı belirtiliyor, bu du-
rum B seçeneğine değinildiğini gösterir. Parçanın ge-
nelinde iyi bir yazı için gerekli şartlardan bahsedildiği 
için D seçeneğindeki ifadeye de değinildiği söylenebi-
lir. Parçanın son bölümünde Balzac ve Flaubert’in ya-
zı yazma çalışmaları anlatılmakta, bu da E seçeneğini 
doğrular. Parçada zorluklara katlanmadan yazar unva-
nını almak isteyenlere değinilmemiştir. Dolayısıyla ce-
vap C seçeneğidir. 

10.

Cevap: C

Parçada şairlerin eskiyi taklit ettiği söylenmektedir. Ay-
rıca zaman farkı gözetmeksizin yüzyıllar öncesi de on 
beş yıl öncesi de yazara göre eskidir. Dolayısıyla bu 
anlamı taşıyan bir cümle parçanın devamında yer ala-
bilir. Bu da “Bir şairin kendi yaratmadığı, başkasından 
öğrendiği her şey eskidir.” cümlesidir. Cevap C seçe-
neğidir. 

11.

Cevap: B

Parçadan bir çuvaldızın deliğinden kırk iğne geçiren 
adamın hikâyesinden bahsedilmektedir. Harun Reşit 
adamı hem ödüllendirmiş hem cezalandırmıştır. Bunun 
yapma sebebini açıkladığı cümlede yeteneğin fayda 
odaklı kullanılması gerekliliği üzerinde durmaktadır. İn-
sanlığa yarar sağlamak üzerinde durmaktadır. Dolayı-
sıyla bu cümleden çıkarılabilecek en temel yargı “Yapı-
lan çalışma, bir değer ifade ediyorsa anlamlıdır.” cüm-
lesidir. Cevap B seçeneğidir. 

12.

Cevap: B

Parçada yer alan boşluktan sonra “onlar” denilerek sıra 
dışı insanlar kastedilmektedir. Bu kişiler farklılık ortaya 
koyabilen, yeni durumlara uyum sağlayabilen ve içinde 
bulunduğu sıradan bir işi dahi sıra dışı bir hâle getire-
bilen kişilerdir. Kendi benliğini değiştirebilen bu insan-
lar aynı zamanda başkalarının yaşamlarını ve dünyayı 
değiştirebilir. Verilen bu özellikler göz önüne alındığında 
boşlukta fark yaratan insanların özellikleri ile ilgili bilgi-
ler olmalıdır. Bu durumda cevap B seçeneğidir.

8.

Cevap: B

Parçada gereksiz betimlemelerden, süslü ifadelerden, 
sözü uzatmaktan kaçınmak gerekliliği dile getirilmiştir. 
Verilen boşluğa gelecek olan cümle de bu söylenenler-
le uyumlu olmalıdır. A, C, D ve E seçeneklerinde yer 
alan cümleler parçanın anlam bütünlüğü ile uyumludur. 
Fakat B seçeneğinde yer alan “Edebîlikten uzak ifade-
lerden kaçının.” cümlesi parçada söylenenlerin tam 
tersi bir anlam içermektedir. Bu yüzden boşluğa geti-
rilemez. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 

9.
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Cevap: B

Parçadan ikinci cümle çıkarıldığında anlamda bir da-
ralma olmaz. Çünkü ilk cümlede hiç kimseye ihtiyaç 
duymadıkları belirtilmektedir. Bu da kendi kendilerine 
yettikleri anlamını barındırır. Dolayısıyla ikinci cümlede 
verilmek istenen anlam zaten ilk cümlede mevcuttur. 
Bu sebeple cevap B seçeneğidir. 

13. Cevap: A

Parçada insana dair bir zorunluluktan bahsedilmekte-
dir. Bu zorunluluk duygu, düşünce, tasarı ve sezgile-
rin dışa vurulmasıdır. İnsan bunu çeşitli şekillerde ya-
par. Öykü, roman, şiir, inceleme yazıları, tezler bu şekil-
de ortaya çıkar. Dolayısıyla metnin tamamı ve özellikle 
ilk cümlede yer alan “dışa vurma zorunluluğu” dikkate 
alındığında yazmanın bir gereksinim ve zorunluluk ol-
duğu düşüncesine ulaşılabilir. Cevap bu yüzden A se-
çeneğidir.

16.

Cevap: A

Parçada insanın yaşı ne olursa olsun hayattan vazgeç-
memesi gerektiği söyleniyor. Bir anneanne yüz yaşında 
olmasına rağmen torunlarının doğum gününü hatırlıyor 
ve geleceğe dair planlar yapıyor. Bu da her an hayata 
bağlı olma gerekliliğini ortaya koyar. Dolayısıyla parça-
da vurgulanmak istenen zaman gözetmeksizin, yaş ne 
olursa olsun hayata bağlı olmaktır. Böylece insan uzun 
süre hayatta kalır ve daima canlı olur. Cevap A seçe-
neğidir.

17.

Cevap: C

Parçada verilen boşluktan sonra İtalyan ve Türk şiirin-
de “deniz” kavramının kullanım sıklığı ile ilgili bilgi ve-
rilmektedir. Hemen hemen bütün İtalyan şiirinde bu ke-
lime kullanılırken Türk şiirinde ince bir kitap kadardır. 
Dolayısıyla iki ülkenin şiirindeki “deniz” sözcüğünün 
kullanımı ile ilgili karşılaştırma yapılmaktadır. Parçada 
Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerle ilgili bir karşılaş-
tırma yapılmamıştır, İtalyan ve Türk şiirinde farklı ve-
ya ortak temalardan bahsedilmemiştir, coğrafi koşul-
lar vurgusu yoktur, deniz temasının Türk şiirinden işlen-
memesinin nedeni ile ilgili bilgi yoktur, bu sebeplerden 
A, B, D ve E seçenekleri boşluğa getirilemez. Fakat C 
seçeneğindeki soru boşluğa getirildiğinde anlam bozul-
maz. Cevap C seçeneğidir. 

18.

Cevap: D

Parçada verilen ilk cümlede Lotus çiçeğinin kendi ken-
dini temizleme özelliğinden bahsediliyor. Bu yüzden 
saflığın sembolü olarak kabul edilmektedir. İkinci ve 
üçüncü cümlelerde bu temizlenme işinin nasıl olduğu 
anlatılırken dördüncü cümlede bilim adamlarının bu 
özellikten nasıl yararlandığı anlatılmıştır. Dolayısıyla ilk 
dört cümle kendi içinde bir bütünlük taşımaktadır. Be-
şinci cümleden itibaren ise akıllı yüzeylerin yaşamımı-
za nasıl girdiği ve kullanım alanları anlatılmakta. Do-
layısıyla beşinci cümleden itibaren konu değiştiği için 
ikinci paragraf bu cümleyle başlamalıdır. Cevap D se-
çeneğidir. 

14.

Cevap: B

Parçanın ilk cümlesi “Bayramın bir rengi vardı eski-
den.” şeklinde. Bu cümlede kullanılan geçmiş zaman 
kipi bu özelliğin artık yitirildiğini gösteriyor. Devamında 
yer alan cümlelerde eskiden her şeyin çocuklar için ol-
duğu belirtilmiştir. Dolayısıyla parçaya göre bayramın 
eski coşkusu, rengi yitirilmiş durumdadır. Yazar bu du-
rumdan şikâyet etmektedir. “Bayramın rengi” ifadesin-
den kastedilen bayramın kendine has özellikleridir. Ar-
tık var olmayan da bu özelliklerdir. Yazar bundan şikâ-
yet etmektedir. Cevap B seçeneğidir. 

15.
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Cevap: B

Parçada tarihteki en eski çalgıdan, çalgıların ve mü-
ziğin nasıl ortaya çıktığından, denizin hangi özellikleri 
sebebiyle esin kaynağı olduğundan bahsedilmektedir. 
Dolayısıyla parçanın tamamı göz önüne alındığında en 
uygun başlık “Tarih Boyu Müzik ve Deniz” olmalıdır. Ce-
vap B seçeneğidir. 

19.

Cevap: B

Parçada ilk iki cümlede denizkestanelerinin genel özel-
liklerinden ve nerede yaşadıklarından bahsedilmiştir. 
Üçüncü cümleden itibaren ise konu değişir ve sadece 
mor denizkestaneleri ile ilgili bilgi verilmeye başlanır. 
Bu durumda ikinci paragraf konu değiştiği için III. cüm-
le ile başlamalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

20.
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Cevap: E

Parçada yer alan beşinci cümleye bakıldığında “bu öz-
lemi gidermeye yöneliktir” ifadesinin yer aldığı görülür. 
Bahsi geçen “özlem”den ilk kez ikinci cümlede bahse-
dilmektedir. Dolayısıyla anlam bütünlüğünün sağlan-
ması için beşinci cümle, ikinci cümleden sonra getiril-
melidir. Cevap E seçeneğidir. 

1. Cevap: A

Parçada yazar olurken nasıl bir yol izlenebileceği ile ilgi-
li açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalar yapılırken 
bahçıvan ve mimar benzetmeleri yapılmış ve cevap bu 
şekilde verilmiştir. Dolayısıyla yazarlık yolunda neler 
yapılacağı ile ilgili öneri ve bilgiler verildiği için burada 
soru “Biz amatör yazarlar, kendimize nasıl bir yol çize-
lim?” olmalıdır. Cevap A seçeneğidir. 

4.

Cevap: C

Paragrafın giriş cümlesi kendisinden önce başka bir 
cümleyi gerektirecek ifadeler barındırmaz. Genel bir 
yargı içerir. A seçeneğindeki “ardından” ifadesi, B se-
çeneğinde cümleye “böyle” sözcüğü ile başlanması, C 
seçeneğinde “bu sis” ifadesi, E seçeneğinde ünlemin 
cümlenin başında bulunması bu cümlelerin giriş cüm-
lesi olmadığını gösterir. Fakat C seçeneğinde yer alan 
“Güne mutlu mutlu bir şekilde başlamanın sırlarından 
biri sabah erken kalkmaktır.” cümlesi ilk cümle olmaya 
uygundur. Çünkü genel bir yargı bildirmektedir. Cevap 
C seçeneğidir. 

5.

Cevap: C

Soru kökünde yer alan cümle “oysa” ifadesi ile başla-
maktadır. Oysa ile başlayan cümleler kendisinden ön-
ceki cümlenin tersi bir anlam içerir. Dolayısıyla soru kö-
künde verilen cümlede “Oysa yaşam edebiyat değil.” 
denildiğine göre bundan önceki cümlede tam tersi kast 
edilmeli. Üçüncü cümlede yer alan “Böyle olsaydı ya-
şamın kendisi olurdu edebiyat.” ifadesi bu özelliği taşı-
maktadır. Bu yüzden soru kökünde verilen cümle üçün-
cü cümleden sonra getirilmelidir. Cevap C seçeneğidir. 

6.

Cevap: A

Parçada insanların çay için geleneksel bir Türk içeceği 
olduğu düşüncesine sahip olduğu verilmiş oysa duru-
mun öyle olmadığı belirtilmiştir. Çay yeni bir içecektir. 
Parçaya göre Osmanlıdan bu yana burası bir kahve ül-
kesidir. Dolayısıyla B seçeneğinde yer alan ifadeye de-
ğinilmiştir. Parçanın son bölümünde kısa sürede özgün 
bir çay kültürü oluşturulduğundan bahsedildiği için E 
seçeneğindeki cümleye de değinildiği söylenebilir. Par-
çada yaygın bir şekilde çayın geleneksel bir içecek sa-
nıldığı belirtilmiştir, bu durumda D seçeneğindeki ifa-
deye de değinilmiştir. Parçanın son cümlesinde çayın 
kısa sürede benimsendiği söyleniyor bu E seçeneğinin 
de doğru olduğunu gösterir. Fakat parçada çayın en 
çok tüketilen içecek olduğu söylenmemiştir. Bu yüzden 
cevap A seçeneğidir. 

2.

Cevap: C

Parçaya göre iyi bir öğrenci hocasından her şeyi öğre-
nir ve zamanla hocasının yapamadıklarını da yapmaya 
başlar. Bu noktada bilgi ve becerisini geliştirir. İyi hoca 
da öğrencisinin kendisini geçmesinden ve onu küçüm-
semeye başlamasından gurur ve mutluluk duyar. A, B, 
D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler metinden çıka-
rılabilir. Fakat iyi öğrencinin hocasından ne öğrendiği-
ni tespit etmekle ilgili parçada herhangi bir bilgi mev-
cut olmadığı için bunun mümkün olmadığını söylemek, 
parçadan ulaşabileceğimiz bir sonuç değildir. Bu yüz-
den cevap C seçeneğidir. 

3.
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Cevap: E

Parçaya göre edebiyat başka insanların içlerini anla-
mamıza; onların dertlerine, acılarına ortak olmamıza 
olanak sağlar. Onları gördüğümüzde okuduğumuz ro-
manların karakterlerini hatırlarız. İlim bize dışı öğretir-
ken edebiyat ise bu şekilde içi öğretir, içe ulaşmamızı 
sağlar. Parçadaki bu anlam özellikleri dikkate alındığın-
da vurgulanan düşünce “Öteki insanların içlerini bize 
edebiyat açıverir, bize başkalarını edebiyat duyurur.” 
cümlesidir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.

7. Cevap: B

Parçada yer alan ilk cevap yazarın sorumlulukları ile il-
gili. Buna göre yazar öncelikle iyi bir eser ortaya koy-
makla yükümlüdür. Bir diğer yükümlülük ise yazara gö-
re değişmekle birlikte dünyanın sıkıntılarıyla ilgilen-
mek, bunları dert etmektir yani aydın bir kişilik kazan-
maktır. Bu açıklamalar göz önüne alındığında soru “Ya-
zarın topluma örnek olmak gibi bir misyonu olduğunu 
düşünüyor musunuz?” olmalıdır. 

Parçada yer alan ikinci cevap ise yazmak isteyenlere 
dair öneriler içermektedir. Buna göre yazmak isteyen-
ler düzenli bir şekilde yazmalı ve çok okumalı. Bu ceva-
ba göre soru “Yazmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?” 
olmalıdır. Sorunun cevabı B seçeneğidir. 

10.

Cevap: C

Parçada ilk iki cümlede çocukların kurmuş olduğu oyun 
dünyası ile ilgili açıklamalar söz konusudur. Çocukla-
rın oyun dünyası onların birçok yönünü açığa çıkarır. 
Üçüncü cümleden itibaren ise “oyuncak” kavramı ile 
ilgili açıklamalar yapılmış ve konu değişmiştir. Bu cüm-
leden itibaren çocuklar için neyin oyuncak olabilece-
ği üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla konu değiştiği için 
ikinci paragraf üçüncü cümle ile başlamalıdır. Cevap C 
seçeneğidir. 

11.

Cevap: C

Soru kökünde verilen cümlede bir kavram ile ilgili açık-
lama yapıldığı görülüyor. Bahsi geçen bu kavram üçün-
cü cümlede tanımı verilen “destan”dır. Dolayısıyla veri-
len cümle bu cümleden sonra getirilmelidir. Ayrıca dör-
düncü cümlede destanların “düş gücü ile beslenme” 
özelliklerinden bahsedilmektedir. Öyleyse soru kökün-
de verilen cümlenin dördüncü cümleden önce yer al-
ması gerekir ki anlam bütünlüğü sağlansın. Bu durum-
da verilen cümle üçüncü cümleden sonra, dördüncü 
cümleden önce gelmelidir. Cevap C seçeneğidir. 

12.

Cevap: D

Parçaya göre yalnızlık yağmura benzetilmiş, yağmurun 
hareketleri ile özdeşleştirilmiş ve böylece doğayla bü-
tünleştirilmiştir. Parçanın genelinde tema olarak yalnız-
lık işlenmiştir. Şiirde kullanılan dil, benzetme ve imge-
lerle incelikli, saf bir şekilde kullanılmıştır. Fakat vurgu-
lanan düşünce son iki dizede değildir, ilk dizede olduğu 
söylenebilir. Çünkü yağmur benzetmesi burada yapıl-
mıştır. Cevap D seçeneğidir.

8.

Cevap: B

Parçada Matrakçı Nasuh’tan ve eserlerinden bahsedil-
mektedir. Eserlerinde gördüklerini nasıl resmettiği an-
latılmaktadır. Fakat üçüncü cümlede eser özelliklerinin 
dışına çıkılarak usta bir hattat olduğu söylenmektedir. 
Bu cümle diğer cümlelerin oluşturduğu bütünlüğün dı-
şında kalarak akışı bozmaktadır. Cevap B seçeneğidir. 

9.
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Cevap: E

Parçada yazar Anna Karenina’ya “Ruhum üşüyor.” Sö-
zü yakıştırması yapmaktadır. Bu açıklama yıllarca ya-
zarın zihninde kalır ama daha sonra eseri tekrar okudu-
ğunda onun böyle bir sözünün olmadığını görür. Peki bu 
yakıştırmayı yazar nasıl oldu da yapabildi? İşte bu soru-
nun cevabı soru kökünde verilen cümledir. Dolayısıyla 
soru kökündeki cümle beşinci cümleden sonra getiril-
melidir. Cevap E seçeneğidir. 

13. Cevap: C

Parçada birçok sanatçıdan etkilenen ama kendi şiirini 
de kendine has bir biçimde oluşturan bir isimden bah-
sediliyor. Bin şiir ezberleyip ardından binini de unutup 
kendi şiirini yazmak ifadesi bu durumu özetler nitelikte-
dir. Dolayısıyla sanatçı gelenekten yararlanmış ve öz-
gün eserlerini oluşturmuştur. Cevap C seçeneğidir. 

16.

Cevap: A

Parçada yazının nasıl ve kimler tarafından ortaya çıka-
rıldığı ile ilgili ilgiler verilmektedir. Bunu başaranlar MÖ 
dördüncü binde Sümerlerdir. Tabiata ait unsurları res-
mederek yazıya dair ilk örnekleri oluşturmuşlardır. Da-
ha sonra ise yazı üslup kazanmış çizgi ve çizgi grupları 
halini almıştır. Görüldüğü üzere metnin tamamında ya-
zının icadı ile ilgili açıklamalar söz konusudur. Sorunun 
cevabı A seçeneği olmalıdır. 

17.

Cevap: B

Parçada insanı şiir yazmaya götüren bir süreçten bah-
sedilmektedir. Parçaya göre insan karşılıklı konuşma-
larında sorun yaşadığında yazmaya başlar. Önce uzun 
uzun yazar daha sonra ise etkili anlar için öykü yazar. 
İstiarelerle yazmayı sürdürür. Bunun ardından ise şiir 
yazma süreci başlar. Yani bütün imkanlar tükenince, 
yollar kapanınca ancak şiir ortaya çıkar. Öyleyse veri-
len parça şiirin ortaya çıkışı ile ilgili bir sorunun cevabı-
dır. Cevap B seçeneğidir. 

18.

Cevap: E

Parçada seçici kurulların işini tam anlamıyla yapma-
dığına değinilmiştir çünkü bu kurullarda eseri genel-
de sadece bir kişi okur diğerleri ona katılır. Parçanın 
ilk bölümünde ödüllerin yüzde yüz değil, sadece şair 
ya da yazarın adını duyurması ve onları teşvik etmesi 
açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Parçada ödül ku-
rullarının eş, dost, ad, san gözetmeden nesnel ölçülerle 
değerlendirme yapmaları gerekliliği verilmiş. Parçanın 
dördüncü cümlesinde ödülün yazar ya da şairi teşvik 
ettiğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla ilk dört seçenekte 
yer alan durumlara değinilmiştir. Ama parçada ödül av-
cılığı ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Cevap E 
seçeneğidir. 

14.

Cevap: E

Parçada roman ve tiyatro karşılaştırılmış ve seslen-
dikleri kitle ve unsurlar açısından farklar ortaya konul-
muştur, bu nedenle A seçeneğinin cevabı parçada bu-
lunmaktadır. Oyun yazarı seyirciyi, aktörü, tüm teknis-
yenleri, ışıkçıyı göz önüne almalıdır. Bu da B seçene-
ğinin cevabıdır. Roman yazmanın bir monolog olduğu 
söylenmiş, tiyatroda ise dikkat edilmesi gerekilen bir-
çok unsur bulunduğu için her ikisinin yazma özellikleri 
farklılık gösterir, bu bilgiler de C seçeneğinin cevabıdır. 
Oyun yazarı oyunu okuyan kişi dışında aktör, seyirci, 
teknisyen gibi birçok kişiye seslenir. Bu cümle de D se-
çeneğinin cevabıdır. Oyun yazma ve sahnelemenin zor-
luğu ile ilgili bilgiler mevcut olmadığı için E seçeneğinin 
cevabı bulunmamaktadır. Cevap E seçeneğidir. 

15.
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Cevap: D

Parçada ilk dört cümlede Kazablanka adının nereden 
geldiği, Osmanlıca nasıl anıldığı, adıyla gerçek duru-
munun birbiriyle uyumlu olduğu Marakeş örneği üze-
rinden anlatılmaktadır. Beşinci cümleden itibaren ise 
konu değişmekte Kazablanka’nın coğrafi özellikleri ile 
ilgili bilgiler verilmektedir. Dolayısıyla ikinci paragraf V. 
cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir.

19.

Cevap: A

Parçada Bayburt şehrinin kışı üzerinde durulmaktadır. 
Parçaya göre Bayburt’un fiziki şartları kışın gelmesiy-
le farklı bir hal alıyor. Akarsuların oluşturduğu vadiler, 
sıradağlar beyaz bir örtüyle kaplanıyor. Eksi yirmi de-
receye düşen sıcaklıklar mevcut. Keşif için gelenlerin 
dikkatli olması gerekiyor. Dolayısıyla parçadaki bütün 
cümleler “kış”a dair. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. 

20.
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Cevap: A

Parçada karşılıklı konuşma yer aldığı için söyleşmeden 
yararlanıldığı söylenebilir. Parçada Halil’in aşkının nite-
liği verilmekte ve Halil, Meral’in resminden aşkını ye-
niden şekillendirmektedir. Bu filmin ana çatışmasıdır. 
Halil, Meral’in resmine Meral’e karşı hissettiklerinden 
farklı bir duygu taşımaktadır. Aşkını bu resimle şekil-
lendirmiştir. Dolayısıyla resim filmde ayrı bir karakter 
gibidir. Parçaya göre filmin konusu Halil’in aşkıdır. Fa-
kat parçada filmde ayrılığın işlendiğine dair herhangi 
bir öge bulunmamaktadır. Dolayısıyla A seçeneğindeki 
ifade söylenemez. Cevap A seçeneğidir. 

4.

Cevap: D

Parçaya göre Sadık Hidayet; insanı acıları, çelişkileri ve 
aşklarıyla anlatmıştır. Bu sebepten sadece iyi yönler-
den bahsetmediği söylenebilir. İnsanı toplumsal koşul-
lar içinde değerlendirdiği belirtiliyor parçada, böylece 
insanı onu çevreleyen şartlardan bağımsız düşünme-
diği söylenebilir. Parçada Sadık Hidayet’in kendisinin, 
arkadaşlarının ve çevresinin yaşadıklarından hareket 
ettiği belirtilmiş. Bu da çevresinden yola çıkarak yaz-
dığını gösterir. Parçanın ilk cümlesi Sadık Hidayet’in 
“insan”ı merkeze aldığını gösterir. Fakat parçada yaza-
rın kurmacadan uzak durduğuna dair bir bilgi bulunma-
maktadır. Cevap D seçeneğidir. 

5.

Cevap: B

Parçada verilen cevapta yazar iki cümleden bahset-
mektedir. Dolayısıyla soruda bu cümlelere dair unsur-
lar olmalı. Bu cevaba uygun soru da B seçeneğindeki 
“Okuduğunuz hikâyelerde sarsıcı olduğunu düşündüğü-
nüz ilk ve son cümleleri bizimle paylaşır mısınız?” ifade-
sidir. Diğer seçeneklerde bu verilen cevaba uygun bir 
soru bulunmamaktadır. Cevap B seçeneğidir. 

1.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede Metin Erksan’ın 
ödünç kitap vermeyi sevmediği belirtilmektedir. Çün-
kü Erksan, insanların en güzel kütüphanelerini başkala-
rından alıp vermedikleri kitaplarla kurduklarını bilmek-
tedir. Ayrıca bu inanılmaz bir kütüphanedir ve yazar 
bu kütüphanedeki kitapların verdiği huzurla Erksan’ın 
sohbetlerini dinlemiştir. Fakat beşinci cümleden itiba-
ren konu değişiyor. Yazar beş ve altıncı cümlelerde Erk-
san’ın kendisine verdiği bir kitaptan bahsetmektedir. 
Dolayısıyla ikinci paragraf beşinci cümleyle başlamalı. 
Cevap D seçeneğidir. 

2.

Cevap: D

Giriş cümleleri genel bir yargı içerir. Kendisinden önce 
herhangi bir cümle bulunmasını gerektirecek ifadeler 
barındırmaz. Çünkü, demek oluyor ki, bu nedenle, oysa 
gibi sözcükler bu cümlelerin başında bulunmaz. Dolayı-
sıyla A, B, C ve E seçenekleri giriş cümlesi olabilir. Fa-
kat D seçeneğinde yer alan cümle bir başka cümlenin 
devamı niteliğinde. Cümleden bir soruya cevap verildi-
ği anlaşılıyor. Yani giriş cümlesi olamaz. Sorunun ceva-
bı D seçeneğidir. 

3.
Cevap: A

Parçada verilen bilgilere göre Leonardo da Vinci’nin sü-
rekli öğrenme arzusu taşıdığı söylenebilir. Çünkü ya-
şam boyu öğrenme modelini uygulamış, sürekli ola-
rak notlar almış ve farklı fikirlere başvurmuştur. Bu da 
sürekli bir öğrenme faaliyeti içinde olduğunu gösterir. 
Dolayısıyla parçada yer alan boşlukta bu durum özet-
lenmelidir. Yaşamı boyunca bir öğrenci olarak kalmıştır, 
denilebilir. Cevap A seçeneğidir. 

6.

7
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Cevap: E

Parçada yer alan açıklamalara göre şiirin anlamı kapa-
lı olmalı, tekrar tekrar okumaya elverişli olmalı ve şiirin 
etkileyici bir yönü bulunmalı. A, B, C ve D seçenekle-
rinde yer alan şiirlerde yoruma açık ifadeler bulunmak-
ta ve anlam kendini ilk okumada ele vermemektedir. 
Fakat E seçeneğinde yer alan şiirde kelimeler ilk an-
lamlarıyla kullanılmış, yoruma açık ifadelere yer veril-
memiştir. Dolayısıyla kurul üyesinin şiirliğinden kuşku-
lanacağı dörtlük E seçeneğinde yer almaktadır. Cevap 
E seçeneğidir. 

7.

Cevap: D

Parçaya göre yazar daha önce tekrar tekrar söylenmiş 
sözleri yeni bir biçimde, kendince söylemektedir. Dola-
yısıyla burada yeni olan ne söylendiği değil nasıl söy-
lendiğidir. Buradan sözlerin daha önce de kullanıldığı 
anlaşılabilir. Bu durumda “Masmavi gök altında söylen-
medik hiçbir söz kalmamıştır.” sözü parçaya en yakın 
ifadedir. Cevap D seçeneğidir. 

8.

Cevap: C

Parçada Maupassant’tan betimlenecek nesne önün-
de iki saat beklemesi isteniyor. Bu da anlatımın ger-
çekleşmesi için gözlemin çok önemli olduğunu ortaya 
koyar. Gözlem vurgusunu en iyi ortaya koyan cümle C 
seçeneğinde yer almaktadır. Dolayısıyla cevap C se-
çeneğidir. 

12.

Cevap: A

Parçada çocuk dilinin gelişim özellikleri ve sorma, ad-
landırma evresi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Buna gö-
re çocuklar kullandıkları dil ile çevreleri arasında bağ 
kurar. Son cümle burada çok önemlidir. Çocuklar ağaç-
ların, rüzgârın, kedi ve köpeklerin de kendisi gibi hayal 
kurduğunu düşünmektedir. Öyleyse bu durum somut-
layıcı şiirsel bir dil şeklinde özetlenebilir. Parçada veri-
len boşluğa “Somutlayıcı şiirsel bir dildir çocuklarınki.” 
cümlesi getirilmelidir. Cevap A seçeneğidir.

10.

Cevap: E

Parçaya göre hikâyelerin, kurmaca eserlerin özünde 
onu ortaya çıkaran kişinin deneyimleri söz konusudur. 
Bunlar gizli yaşam öyküleriyle birebir aynıdır denemez 
ama her eserde yaratıcısının deneyimlerinden izler gör-
mek mümkündür. Bu açıklamalar ile A, B, C ve D seçe-
neklerinde yer alan ifadeler uyum gösterir ama E seçe-
neğinde kurmaca gerçeklerin deneyimlerden bağımsız 
olduğu söyleniyor ki bu parçaya uymaz. Dolayısıyla ce-
vap E seçeneğidir. 

11.

Cevap: B

Parçada yer alan şiirlerin, Orhan Veli’nin ilk şiirleri oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. Sadece parçada yer 
alan örnekler üzerinden toplum sorunlarına karşı şairin 
duyarsız kaldığı söylenemez. Parçada diğer Garip şa-
irleri ile ilgili bilgilere yer verilmemiştir. Orhan Veli’nin 
son şiirleri ile ilgili bilgiler parçada mevcut değildir. Fa-
kat Orhan Veli’nin kendisinden önceki şiiri yıkmak için 
şiirsellik barındırmayan şiirler yazdığı, parçaya göre ke-
sin olarak söylenebilir. Cevap B seçeneğidir.

9.
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Cevap: E

Parçaya göre kitaba konulan ad; kitabın belleklerde 
kalması, imge oluşturması, öteki kitaplardan ayrılma-
sı için çok önemlidir. Bunun için yazma eyleminin ay-
rılmaz bir parçasıdır. İyi düşünülen bir ad, kitabın tüm 
içeriğini barındırır. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan 
ifadeler bahsi geçen bu açıklamalarla örtüşmektedir. 
Fakat E seçeneğindeki ifadede kitaba ad vermenin son 
yapılacak işlerden olduğu söylenerek önemi göz ardı 
edilmiştir. Bu sebepten parçaya yakınlık göstermez. 
Cevap E seçeneğidir. 

16.

Cevap: A

Parçaya göre bazı eser adları yazarlarının adlarını göl-
gede bırakmıştır. Bu düşünce yerli ve yabancı örnek-
lerle pekiştirilmiştir. Boşluktan hemen sonraki ifadelere 
dikkat edildiğinde söylenenlerin Don Kişot ve Cervan-
tes ile ilgili olduğu görülür. Öyleyse boşlukta yer ala-
cak olan ifadeler de parçanın bütünü ve bahsi geçen 
yazar ve eserle ilgili olmalıdır. Bu yüzden cevap A se-
çeneğidir.

17.

Cevap: C

Parçada okurun tanımı yapılmış ve okur olmak için ge-
rekli olan unsurlardan bahsedilmiştir. Metinle nitelikli 
iletişime giren ve bundan estetik zevk alan kişi okurdur. 
Okur olabilmek için ise bazı beceriler kazanmak gerekir. 
Dolayısıyla parçanın bütününde kime okur deneceğin-
den ve okurun nasıl biri olduğundan bahsediliyor. Ce-
vap C seçeneğidir. 

18.
Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede Saramago’dan ve 
onun “Defterle” adlı eserindeki bir sözünden bahsedil-
mektedir. Beşinci cümlede konu değişmiş ve Marqu-
ez’in yol açıcılığından ve “Yüzyıllık Yalnızlık” adlı ese-
rinden söz edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla V. cüm-
le ikinci paragrafı başlatmalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

15.

7

Cevap: C

Parçaya göre yazar, acı çeker ve çektiği bu acıyı sana-
ta dönüştürür. Böylece çektiği acıyı sanatta elde ede-
ceği başarı uğruna kullanmayı bilir. Dolayısıyla parçada 
çekilen acı ve ortaya konan eser arasındaki ilişki gözler 
önüne serilmektedir. Bu durumda en uygun başlık “Yaz-
ma ve Yaratma Acısı” olmalıdır. Cevap C seçeneğidir. 

13.

Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlede insan ruhuna pozitif 
enerji veren iki besteciden bahsedilmektedir. Üçüncü 
cümleden itibaren ise konu değişmiş ve Viyana şehri-
nin güzellikleri, yazara hatırlattıkları verilmeye başlan-
mıştır. Dolayısıyla üçüncü cümle ile ikinci paragraf baş-
lamalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

14.
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Cevap: E

Parçaya göre bir yazar gerçek bir kişiden esinlenerek 
eserinde bir karaktere yer verirse kurgulanan ikinci ka-
rakter mutlaka gerçek hayattakinden farklı özellikler 
gösterir. Benzerlikler ne kadar çok olursa olsun kurgu-
sal bir karakter olduğu gerçeği değişmez. Parçada yer 
alan boşluktan sonra bu gerçek dile getirilmektedir. Do-
layısıyla verilen boşlukta yapılan bu açıklamalar, orta-
ya konan farklılıklarla ilgili olmalıdır. Bu sebeple cevap 
E seçeneğidir. 

19.

Cevap: D

Parçada üniversite kurumunun tarihsel gelişimi ile ilgili 
bilgiler bulunmaktadır. Çünkü Platon’un kurduğu Aka-
demia ilk üniversite olarak görülmüş ve sonraki süreç 
ile ilgili bilgi verilmiştir. Parçada Akademia’da matema-
tik, doğa bilimleri ve yönetim biçimi ile ilgili eğitimler 
veriliyor. Parçaya göre “Universitas” kavramı meslek 
temelli birlikteliği ve öğrenci-öğretmen birliğini kar-
şılamaktadır. Parçaya göre “Universe” kavramı tam, 
bütün, evrensel anlamına gelmekte ve bilgiyi üretme 
fonksiyonunu üstlenmektedir. Parçada üniversitelerin 
bugünkü durumları ile ilgili bilgiler bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla D seçeneğindeki sorunun yanıtı parçada 
yer almamaktadır. Cevap D seçeneğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçada iyi bir şair olmanın zorluklarından bahsedil-
mekte ve yazar karşısındaki kişiye kötü bir şair olmak-
tansa iyi bir okur olmayı tavsiye etmektedir. Bu durum-
da parça D seçeneğinde yer alan “İyi bir okur olmak, iyi 
bir şair, iyi bir yazar olmak kadar önemlidir.” cümlesiyle 
devam ettirilebilir. Cevap D seçeneğidir.

4.

Cevap: E

Parçada Oktay Akbal’ın öykülerinde kullandığı şiirsel 
dilden bahsedilmektedir. Parçaya göre yazar sadece 
öykülerinde değil diğer eserlerinde de kısa, yalın, du-
ru ve yoğunluklu bir dil kullanmaktadır. Hangi tür olursa 
olsun bütün eserlerinde durum böyledir. Parçanın ta-
mamında bu özellikler üzerinde durulduğu için parçada 
asıl değinilen nokta “öykülerinin dili”dir. Cevap E se-
çeneğidir.

5.

Cevap: E

Parçada dönemin anlayış ve düşünüş özelliklerine da-
ir unsurlar söz konusudur dolayısıyla dönemin zihniyeti 
yansıtılır. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini hamamda 
bulmuştur dolayısıyla nasıl bulduğunun cevabı parçada 
söz konusudur. Suyun kaldırma kuvveti, hacim, kütle 
gibi unsurlarla ilgili durumlar anlatılan olayda söz konu-
sudur ki bu kavramlar bilimsel özellikler taşır. Parçada 
olay, kişi, yer ve zaman unsurlarına yer verilerek öykü-
lemeden yararlanılmıştır. Fakat verilen parçada olağa-
nüstü herhangi bir öge bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
cevap E seçeneğidir. 

6.

Cevap: C

Parçada Sümerlerin bilim dünyasına katkılarından söz 
edilmektedir. Parçaya göre çarpım tablosu, onlu ve al-
tılı sistemlerin kullanımı, üçgenli teoremler, kesirli sayı-
lar, ay ve güneş hareketlerine göre oluşturulan takvim, 
burçların tespiti gibi birçok unsurun ilk hallerini onların 
çalışmalarında görebilmekteyiz. Dolayısıyla parçanın 
tamamında Sümerlerin bilime olan çeşitli katkılarından 
bahsedilmektedir. Cevap C seçeneğidir. 

3.

8

Cevap: A

Parçada yer alan boşluktan önce nasıl yazar olunacağı 
ile ilgili bilgiler söz konusudur. Boşluktan hemen sonra 
okurların durumu ile ilgili açıklamalar yapılmış ve on-
larda da benzer bir durumun var olduğu belirtilmiştir. 
Parçada yer alan boşluğa kendisinden sonraki açıkla-
malara uygun bir ifade getirilmelidir ki anlam bütünlüğü 
sağlanmış olsun. Bu durumda en uygun ifade “Okurlar 
için de böyle değil midir?” sorusudur. Çünkü sonrasın-
da durumun böyle olduğu açıklanmıştır. Cevap A se-
çeneğidir. 

1.

Cevap: C

Parçaya göre sığ okurlar derinliği olmayan, kolay oku-
nur eserler seçer ve bu türden eser veren yazarları 
okurlar. Dolayısıyla C seçeneğinde yer alan “kendi dü-
zeylerini aşmayan ürünler sunan yazarları okumak” on-
ların bir özelliğidir. Böylece kendilerini yormadan sade-
ce eğlenmek için okumuş olurlar. Bu durumda cevap C 
seçeneğidir. 

2.
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Cevap: A

Parçaya göre insan doğduğu andan itibaren başka in-
sanlarla birlikte var olabilmektedir. Onların varlığına ih-
tiyaç duymaktadır. Dolayısıyla bu durumu en iyi ifade 
eden cümle “İnsanı, insan insan yapar.” ifadesidir. Ce-
vap A seçeneğidir. 

7.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk boşluktan sonra tanım yapılmak-
tadır. Dolayısıyla boşlukta tanımı yapılan kavram yer 
almalıdır. Yapılan tanım göz önüne alındığında bunun 
ancak “edebiyat” olabileceği görülür. İkinci boşluktan 
sonra ise edebiyatın işlevleri açıklanmıştır. Öyleyse 
boşlukta edebiyatın işlevine dair bir soru bulunmalı-
dır. Bu durumda boşluğa gelecek olan ifadeler sırasıyla 
“Nedir edebiyat ve ne işe yarar bütün bunlar?” sorula-
rıdır. Cevap D seçeneğidir. 

8.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk üç cümlede edebiyat, sevgi ve düş 
gücü ilişkisinden söz edilmektedir. Edebiyatla beslenen 
kişilerin düş gücü gelişir ve sevgi duygusu yeşerir. Par-
çada dördüncü cümleden itibaren ise konu değişir ve 
sevgiden yoksun insanların durumu açıklanır. Bu insan-
ların çıkarları uğruna yapamayacakları şey yoktur. Do-
layısıyla IV. cümle ile ikinci paragraf başlamalıdır. Ce-
vap C seçeneğidir. 

9.
Cevap: E

Parçada çocuk dilindeki şiirsellik, edebi yön üzerinde 
duruluyor. Parçaya göre çocuklar içlerinden geldiği gibi 
hesapsız konuşmakta. Bu da dillerine bir şairde görüle-
bilecek dokunaklı bir hava katıyor. Verilen örnekle pe-
kiştirilen durum da tam olarak budur. Dolayısıyla parça-
nın tamamında konu “çocuk dilinin şiirselliği”dir. Cevap 
E seçeneğidir.

12.

Cevap: D

Her iki parçada konu yönünden ortaklık olduğu söyle-
nebilir. Çünkü her ikisinde de Toroslar ve Akdeniz ile 
ilgili coğrafi bilgiler verilmektedir. Birinci parçada veri-
len bilgiler nesnel olduğu için dilin bilgilendirme ama-
cından söz edilebilir. İkinci parçada yer alan ak bulutlar, 
tuzun kokması, bataklıkların fıkır fıkır kaynaması, taşkın 
su gibi örnekler duyu organlarına yönelik ifadelerin bu-
lunduğunu gösterir. İkinci metinde öznel ifadelere yer 
verildiği ve benzetmelerden yararlanıldığı için okurlar 
tarafından farklı yorumlanabilir. Fakat birinci parçada 
kelimelerin çağrışımsal özellikleri ile kullanıldığı söy-
lenemez. Birinci parçada kelimeler temel anlamlarıyla 
kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir. 

10.

Cevap: B

Parçaya göre okurluk ve yazarlık bitmeyen bir süreçtir. 
Her ne kadar bir ömür okuma-yazma uğraşı ile geçiril-
se de tam anlamıyla kavranamayan eserler bulunmak-
tadır. Dolayısıyla parçada yer alan boşluk bu bağlam 
göz önüne alınarak doldurulmalıdır. Bu durumda en uy-
gun ifade “Artık tamam, gerçek bir okur, yetkin bir okur 
oldum.” cümlesidir. Devamında yazarın söyledikleri bu 
durumun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı ile ilgili-
dir. Dolayısıyla bu cümleyle anlam bütünlüğü sağlan-
mış olur. Cevap B seçeneğidir.

11.
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Cevap: A

Parçada etkileyici isimlerden örnek verilerek bahse-
dilmiştir. Ardından verilen boşlukta ise bu durumun 
muhtemel bir sebebi bulunmalı. A seçeneğinde yer 
alan “İsimlere bu anlamı kazandıran adlandırdığı kişi-
lerin kimlikleridir.” ifadesi, boşluktan hemen önceki ve 
sonraki kelimeler dikkate alındığında en doğru cümle-
dir. Böylece anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Cevap A 
seçeneğidir. 

15.

Cevap: A

Parçada yer alan cümlelerin anlam ilgileri göz önüne 
alındığında doğru sıralama II – IV – I – V – III şeklinde 
olmalı. Bu durumda baştan üçüncü cümle I numaralı 
cümledir. Cevap A seçeneğidir. 

16.

Cevap: C

Parçada yazar yaşanmışlık ile öyküler arasında bir ilgi 
kuruyor ve eserlerinde yaşanmış şeylerden yola çıktı-
ğını dile getiriyor. Ardından ise öykülerinde asıl olarak 
çizip boyayabildiği, canlandırabildiği, yaşatabildiği bir 
yaşanmışlık oluşturmak isteğinden bahsediyor. Dolayı-
sıyla kurmaca bir yaşanmışlıktan bahsediyor. Bu du-
rumda bir yazar temel olarak şu düşünceyi savunabilir: 
“Yazar, kurmaca bir yaşanmışlık dünyası ortaya koya-
bilmelidir yapıtlarında.” Cevap C seçeneğidir. 

17.

Cevap: D

Parçaya göre şartlar, zaman, imkanlar değiştiği için in-
san da değişiyor ve bu gayet doğal bir durum. Duygu, 
düşünce, karar değiştirmek insanda bir huy olarak bu-
lunmaktadır ve bu karakter zayıflığı değildir. Bu söy-
lenenlere ancak “Karakterli olmak ancak kendini deği-
şimlerden korumakla mümkündür.” diyen biri karşı çı-
kabilir. Çünkü bunu söyleyen kişi değişime karşıdır. Ce-
vap D seçeneğidir.

18.

8

Cevap: E

Parçada yer alan ilk dört cümlede UFO adının nereden 
geldiğine ve bilim dünyası ile halk arasında hangi an-
lamla kullanıldığına değinilmektedir. Beşinci cümlede 
ise konu değişmiştir. Bu cümlede bilim adamlarının 
halkın UFO olduğunu iddia ettiği birçok unsuru çürüt-
mesinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla ikinci parag-
raf beşinci cümle ile başlamalıdır. Cevap E seçeneğidir. 

13.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk cümlede “Haber çantada keklik de-
ğil.” deniyor. Dördüncü cümlede ise “Armut piş ağzıma 
düş.” hiç değil denildi. Taşıdıkları olumsuz anlam dikka-
te alındığında iki cümlenin birbirini tamamladığı görü-
lür. Dolayısıyla dördüncü cümle birinci cümleden sonra 
getirilmelidir. Cevap D seçeneğidir.

14.
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Cevap: E

Parçada yer alan boşluğa şairin unutmayı tavsiye eden 
bir sözü getirilmeli çünkü devamında şairin bunu neden 
tavsiye ettiği ile ilgili çıkarımlar bulunmaktadır. Parçaya 
göre şair bunu ancak yeniden zevk alabilmek için söy-
lemiş olabilir. Öyleyse boşluk için en uygun ifade “Ya-
şamak için unutmak gerek.” cümlesidir. Cevap E se-
çeneğidir.

19.

Cevap: E

Parçada Bekir Göğüş’ün kendine özgü alışkanlıkların-
dan bahsedilmesi, onun özgün biri olduğunu gösterir. 
Parçaya göre bir insan ne kadar düzenli olursa olsun 
onun karşısında yine de kendine çekidüzen vermeye 
çalışıyor, bu da Bekir Göğüş’ün tertipli olduğunu gös-
terir. Ayrıca özenli davranışları da tutumlarında itinalı 
olduğuna işaret etmektedir. Her zaman imrenilecek bir 
yanının olması da gıpta edilecek bir yanının olduğunu 
göstermektedir. Fakat onun zor beğenen biri olduğuna 
dair bir bilgi parçada bulunmamaktadır. Cevap E seçe-
neğidir. 

20.
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Cevap: C

Parçada Yedigöller’in değerinden ve bazı özelliklerinden 
bahsedilmektedir. Özellikle ulaşımın kolay bir hale gel-
mesi buraya olan insan yönelimini arttırmıştır. Parçaya 
göre hassas bir yapıya sahip olan bu bölgenin bu duru-
ma ne kadar dayanabileceği araştırılmalıdır. Bu açıkla-
malar bölgenin hassas ve kırılgan özelliklerinden dola-
yı tehlikelere maruz kalacağını gösteriyor. Bu durumda 
boşluğa getirilmesi gereken en uygun ifade “Son dere-
ce hassas ve kırılgan güzellik” olmalıdır. Cevap C se-
çeneğidir. 

3. Cevap: C

Parçada yer alan ilk cümlede Didem Madak’ın düzenle-
nen şiir yarışmasına nasıl katıldığı anlatılmaktadır. Ya-
rışmaya katılmakta gönülsüz davranınca Madak’ın kar-
deşi onun şiirlerini bir dosyada yarışmaya gönderir. Bir 
süre sonra ise yarışmayı kazandıkları haberi gelir. Gö-
rüldüğü üzere ilk üç cümle kendi içinde bir bütünlük ta-
şımaktadır. Dördüncü cümleden itibaren ise konu deği-
şir ve Didem Madak ile bir avukatın buluşmaları anlatı-
lır. Bu durumda ikinci paragraf IV. cümle ile başlamalı-
dır. Cevap C seçeneğidir. 

6.

Cevap: A

Parçada verilen örneklerden anlaşıldığı üzere şairler sa-
dece bir akıma ait anlayışlarla sınırlandırılamamaktadır. 
Bazılarının ise net bir şekilde bir akımın içinde düşünül-
mesi mümkün değildir. Bu söylenenlere göre sanatçıla-
rı sadece bir akım içinde düşünmek doğru değildir. Bu 
durumda parçada verilen boşluğa “İyi şairler bir akıma 
hapsedilemezler.” ifadesi getirilmelidir. Cevap A seçe-
neğidir.

5.

Cevap: E

Parçada doğanın devinim içinde verilmesi ve atın ani-
den ortaya çıkıp sürücüyü takip ettikten sonra aniden 
ortadan kaybolması gizemli bir hava oluşturmaktadır. 
Parçada olay, kişi ve yer unsuruna yer verildiği için öy-
küleme de yapılmıştır. Doğanın betimlenmesi ve atın 
kişnemesi görsel ve işitsel ögelerin kullanıldığını gös-
terir. Parça boyunca doğa ve yaşanan olay betimlen-
miştir. Fakat parçada anlatıcı gözlemci yani üçüncü te-
kil kişi değil, olayın içinde olan kahramandır. Kahraman 
bakış açısı kullanılmıştır. Bu durumda cevap E seçe-
neğidir. 

4.

9

Cevap: A

Parçada yapılan açıklamalara göre akademisyen, ro-
manda yer alan kişi ve olayları yazarın hayatıyla bağ-
daştırmaktadır. Yazarın hayatındaki kişi ve olayları ro-
mana aktardığını düşünmekte ve anlatıcı ile yazarın 
farklı olduğunu bilmemektedir. Dolayısıyla parçada yer 
alan boşluğa bu durumu ortaya koyan bir ifade getiril-
melidir. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. 

1.

Cevap: B

Enver Ercan ilk cevabında şiirin bir reçetesinin olma-
masından bahsediyor bu da sorunun şiir yazmak iste-
yenlere yönelik bir öneriyle ilgili olduğunu gösterir. İkin-
ci cevabında ise Mark Twain örneği üzerinden öz ya-
şam ile ilgili açıklamalar yapmaktadır. Dolayısıyla soru 
onun yaşam öyküsü ile ilgili olmalıdır. Bu durumda ve-
rilen cevaplar için en uygun sorular “Şiir heveslilerine 
ne önerirsiniz?” ve “Kısaca öz yaşam öykünüzü anlatır 
mısınız?” olmalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

2.
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Cevap: B

Parçada yazar kitabı, hayatın her anında yanında bu-
lundurmuş, özellikle bu durumu doğaya ait mekanlar 
üzerinden örnek vererek pekiştirmiştir. Kitap sayfalarıy-
la hayatın ve doğanın iç içeliğini keşfetmenin mutlulu-
ğunu yaşamaktadır. Parçada yer alan boşluktan sonra 
ise kurduğu bir dengeden bahseden yazar hayatın so-
kaklarını da kitaba taşıdığını belirtmiştir. Bu durumda 
boşluğa gelmesi gereken en uygun ifade “Hayatın gez-
diğim bütün sokaklarını da kitaplarıma aldım.” cümle-
sidir. Bu durumda cevap B seçeneğidir. 

7.

Cevap: D

Parçada yazar ilk romanının yaşam öyküsel olmasını 
istediğini belirtmiş ve bunun sebeplerini açıklamıştır. 
Böyle olursa anılardan kurtulacak ve kurmacanın oyun-
ları ile baş başa kalacaktır. Fakat dördüncü cümleye 
bakıldığında durumun pek öyle olmadığı, anıların peşini 
bırakmadığı görülür. Altıncı cümlede de belirttiği üzere 
bırakacağa da benzememektedir. Bu durumda beşinci 
cümle konu bütünlüğünün dışında kalarak anlam akışı-
nı bozmuştur. Cevap D seçeneğidir. 

8.

Cevap: E

Parçaya göre çocuklar aldıkları eğitimin ileriki yıllarda 
sağlayacağı yarardan habersiz oldukları için bazı zor 
derslerden kaçarlar. Kendilerine yönelik bazı telkinle-
re kulak asmadıkları parçanın ilk bölümünde verilmek-
tedir. Zorlandıkları derslerin öğretmenlerini de sevme-
dikleri parçada verilmiştir. Parçanın son bölümünde ço-
cukları geleceğe hazırlamak adına öğretmenlere büyük 
sorumluluk düştüğünden bahsedilmektedir. Fakat par-
çada öğretmenlerin ödüllendirilmesinden söz edilme-
mektedir. Bu durumda cevap E seçeneğidir. 

10.

Cevap: D

Parçada yer alan cümlelerin anlam ilgileri göz önüne 
alındığında anlamlı bir paragraf için sıralama II – III – I 
– V- IV şeklinde olmalıdır. Bu durumda IV. cümle sonuç 
cümlesi olur. Cevap D seçeneğidir.

11.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk üç cümlede İstanbul’un öneminden 
coğrafyanın, sanatın, tarihin ve edebiyatın başkenti 
oluşundan bahsedilmiş ve bu noktada Napolyon’un bir 
sözüne yer verilmiştir. Dördüncü cümleden itibaren ise 
konu değişmektedir. Bu cümlede edebiyatçıların şehir-
lerin cinsiyeti olduğuna dair düşüncesinden bahsedil-
meye başlanmıştır. Bu durum Moskova, St. Petersburg 
ve İstanbul örnekleri üzerinden açıklanmıştır. Bu du-
rumda dördüncü cümlede konu değiştiği için ikinci pa-
ragraf bu cümleyle başlamalıdır. Cevap C seçeneğidir. 

12.

Cevap: A

Parçadaki ilk boşluktan sonraki ifadelere göre verilen 
boşluğa paraşüt ile ilgili bir soru getirilmelidir. Bu da 
ancak “Hiç paraşütle atladınız mı?” sorusu olabilir. İkin-
ci boşluğa ise parçada kurulan benzerliğe uyum sağla-
ması açısından “Bunların hepsini okudunuz mu?” soru-
su gelmelidir. Cevap A seçeneğidir.

9.
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Cevap: A

Parçada baharın gelişi ve portakal çiçeklerinin ortaya 
çıkmasıyla şehri saran çiçek kokusunun insanı nasıl iyi 
yönde etkilediği anlatılmaktadır. Portakal çiçeklerinin 
kokusuyla bütün Adana şehri gençleşir, ruhlar arınır, in-
sanlar küskünlüklerini unutur. Öyleyse anlatılanları en 
iyi ifade edecek anahtar sözcükler “Adana, bahar ve 
portakal çiçekleri”dir. Cevap A seçeneğidir. 

15.
Cevap: C

Parçada Anadolu’nun sürprizlerle dolu coğrafyası ör-
neklerle anlatılmaktadır. Fakat dördüncü cümlede ko-
nudan bağımsız olarak bir uyarı yapılarak susuz ağaç 
ve toprağın olmadığı belirtilmiştir. Bu cümle kendisin-
den önceki ve sonraki cümlelerle ilgisiz olduğu için dü-
şüncenin akışını bozmaktadır. Cevap C seçeneğidir. 

18.

Cevap: B

Parçada Tanpınar insandaki benliğinden uzaklaşma ve 
değişme arzusunu, değiştirilen eski kıyafetler üzerin-
den yapmaktadır. İnsan benliğinden uzaklaşarak kendi-
sine bu değişikliğin ardından bakmak ister. Bu durum-
da boşluğa gelecek en uygun ifade, vurgu yapılan deği-
şime uygun bir biçimde, “Ben artık başkasıyım!” cüm-
lesidir. Cevap B seçeneğidir. 

17.

Cevap: D

Parçaya göre iyimser insanlar ümitsizliğe kapılmamak-
tadır, bu yönleriyle dirençli oldukları söylenebilir. Çev-
relerindeki insanların da olaylara iyimser bir bakış açı-
sıyla bakmalarını sağlarlar. Olaylar karşısındaki tutum-
ları sebebiyle mutludurlar ve bunu çevrelerine de ya-
yarlar. Gelecek günlere her zaman aydınlık yönleriyle 
bakarlar. Ancak parçaya göre kötü olayları görmezden 
geldikleri söylenemez sadece ne yaşanırsa yaşansın 
iyi yönlere odaklandıkları söylenebilir. Bu durumda ce-
vap D seçeneğidir. 

16.

9

Cevap: E

Parçaya göre popülarite sanatçının hemen yanındaki 
en büyük düşmandır. Bir eser yazıldığı dönemde önemli 
veya önemsiz görülebilir. Bu açıklamaların ardından pa-
ragrafın son bölümünde, bir yapıtın kalıcı olabilmesin-
de sanatçının popülaritesinin bir yere kadar etkili ola-
bileceği söylenmiştir. Bu durumda paragraftaki düşün-
celerin tamamlanması için son cümledeki yargının ve 
diğer söylenenlerin sebebine yer verilmelidir. Bu sebep 
de “Çünkü hiçbir sanatçı, yapıtlarının başarısını sürek-
li canlı tutacak olanaklara sahip değildir.” cümlesinde 
belirtilmiştir. Cevap E seçeneğidir. 

13.

Cevap: A

Parçada Ece Ayhan’ın şiirimizde en dikkate değer kırıl-
ma ve yenilenme noktalarından biri olduğu söylenerek 
önemli bir yeri olduğuna işaret edilmiştir. Özel bir şiir 
dili ve söz dizimi yaratması özgün bir anlatımı olduğunu 
gösterir. Bütün edebî ölçü ve değerleri yeniden anlam-
landırdığı belirtilerek dönemin estetik kriterlerine bağlı 
kalmadığı açıklanmıştır. Parçanın son bölümünde çok 
anlamlı, çağrışıma dayalı düşünce ve imgelerle okurda 
yenileşmelere yol açmış yani dönüşüm yaratmıştır. Fa-
kat Batı tarihinden sayfaları konu olarak işlediği söylen-
memiştir. Sadece Batılı bir tutumdan bahsedilmektedir. 
Cevap A seçeneğidir. 

14.
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Cevap: A

Parçada durmamanın, her koşulda devam etmenin 
önemi anlatılmaktadır. Parçaya göre yürümek, durmak-
tan her zaman daha iyidir. Özellikle dağcılar için yaşam-
sal öneme sahiptir. Zor koşullar içinde kalındığında ya-
şama içgüdüsü devreye girerek dağcıyı hareket etme-
ye zorlar. Çünkü bu zor şartlar içinde durmak onun so-
nunu getirebilir. Bu açıklamalar göz önüne alındığında 
boşluğa gelecek olan en uygun ifade yürümenin öne-
mini vurgulayan “Dağlarda durmak, ölümle eş anlamlı-
dır.” cümlesidir. Cevap A seçeneğidir. 

19.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede mektubun gizlilik 
özelliğinden bahsedilmiş ve bu sebeple aşkın en yo-
ğun hâlinin mektuplarda bulunduğu belirtilmiştir. Be-
şinci cümlede ise konu değişir ve artık mektup ile ro-
man arasındaki ilişkiden söz edilir. Bu durumda ikinci 
paragraf beşinci cümleyle başlamalıdır. Cevap D seçe-
neği olmalıdır.

20.
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Cevap: E

Parçaya göre Ziya Osman Saba içe dönük bir şairdir. 
Şiirlerinde kendisinden, hayatından, evinden, mahal-
lesinden bahsetmiştir. Derviş gönüllü davranışlarıyla 
kimseyi kırmamıştır. Sevecen hali ve derviş gönlüyle 
herkesin gönlünü kazanması şefkatli biri olduğunu gös-
terir. Fakat şairin iyimser olduğuna dair herhangi bir bil-
gi parçada bulunmamaktadır. Cevap E seçeneğidir.

3.

Cevap: B

Parçaya göre şarkılar vasıtasıyla Türk halkı dertlerini, 
duygularını, düşüncelerini, sevgi ve aşklarını yüzyıllar 
boyu dile getirmiştir. Bu da herkesin kendisiyle özdeş-
leştireceği en az bir şarkısı olduğunu, şarkıların yaşan-
mışlıkları yansıttığını göstermektedir. Bu durumda par-
çanın sonunda yer alan boşluğa “Herkesin zamanı ge-
lince söyleyeceği ya da söylendiğinde kendisiyle öz-
deşleştireceği en az bir şarkısı, türküsü vardır.” sözü 
getirilmelidir. Cevap B seçeneğidir. 

4.

10

Cevap: E

Yazar parçanın ilk cümlesinde insana bakışında bir de-
ğişiklik olmadığını belirtiyor. Yazara göre sosyal med-
ya önemli bir araç ama amacı dışında kullanılıyor. Sel-
fie, yazara göre bir çeşit narsisizm. Günümüzdeki de-
ğişimleri “Değişiklikleri izliyorum.” diyerek takip ettiği-
ni belirtiyor yazar. Sosyal medyanın insanın zamanını 
çalması ile ilgili herhangi bir bilgi parçada bulunmadı-
ğı için E seçeneğindeki sorunun cevabı parçada bulun-
mamaktadır. Cevap E seçeneğidir.

1.

Cevap: D

Parçanın ilk dört cümlesinde Anadolu masallarında yer 
alan Kibele ile ilgili açıklamalara, onun özelliklerine yer 
verilmiş. Bütün doğanın annesi olan Kibele’ye adaklar 
adanır ve hediyeler sunulur. Beşinci cümleden itibaren 
ise Kibele ile ilgili bulunan heykelciklerden bahsedilme-
ye başlanmış ve konu değişmiştir. Konu değiştiği için 
ikinci paragrafa bu cümleyle başlanmalıdır. Cevap D 
seçeneğidir.

2. Cevap: D

Parçada olay, kişi, yer ve zaman unsurlarına yer veril-
diği için öyküleme yapıldığı söylenebilir. Karşılıklı ko-
nuşmalar diyalogdan yararlanıldığını gösterir. Yaşanan 
olay Münir Nurettin’in çocuk yaşlardan itibaren sesiy-
le dikkat çektiğini göstermektedir. Parçada bilimsel bir 
üslubun kullanılmadığı ifadesi de doğrudur çünkü öy-
küleme yapılmış edebî bir üslup tercih edilmiştir. Fakat 
parçada iyi bir müzisyen olunması için gerekli eğitim-
lerden bahsedilmemiştir. Bu durumda cevap D seçe-
neğidir. 

5.

Cevap: A

Yazar verdiği cevapta disiplinli bir yazar olmadığı “as-
la” sözcüğünü de kullanarak vurgulamıştır. Herhangi bir 
kurala veya sınırlamaya bağlı kalmadan sadece için-
den geldiği zamanlarda engel tanımaksızın yazdığını 
belirtmiştir. Verilen bu cevap ancak “Düzenli ve disip-
linli mi yazıyorsunuz?” sorusuna cevap olabilir. Soru-
nun cevabı A seçeneğidir. 

6.
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Cevap: E

Parçanın yazarına göre şairin işi ödül peşinde koşmak 
değildir, şair tüccar gibi hareket etmemelidir, yarış için-
de olmamalıdır, her hareketi şiirin masumluğuna ve 
saflığına uygun olmalıdır. Yazar böyle davranmayanları 
parçada eleştirmektedir. Parçada yazar okunma arzu-
sunun varlığını doğal görmektedir. Ayrıca şiirde kulla-
nılan dille ilgili herhangi bir eleştirisi bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.

7.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk üç cümlede Mona Lisa tablosun-
da yer alan bir muğlaklıktan bahsedilmektedir. Tablo-
nun sırrı dudaklarda mı yoksa gözlerde mi? Mona Li-
sa’nın duygularındaki karmaşa çözülmeye çalışılır. Fa-
kat dördüncü cümle ile birlikte konu değişmeye başlar. 
Bu cümleden itibaren Leonardo Da Vinci’nin gözler ve 
dudakların kafiyeli olması gerektiği düşüncesine sa-
hip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla ilk cümlede tabloda-
ki muğlaklık anlatılırken, son üç cümlede Da Vinci’nin 
Mona Lisa’yı neden böyle resmettiği anlatılıyor. Bu se-
beple ikinci paragraf IV. cümle ile başlamalıdır. Cevap 
C seçeneğidir. 

8.

Cevap: A

Parçada yazar ile okur arasındaki bağdan bahsedilmek-
tedir. Yazarın ünlü ya da çok satan biri olması önemli 
değildir bu noktada. Bu yazarların yazdıklarını okuyu-
cu sadece kendisi için yazılmış bir hisle okur. Bu söy-
lenenler ile parçanın ilk ve son cümlesi dikkate alındı-
ğında kullanılabilecek cümle “Herkesin yalnızca kendi-
ne ait yazarları, şairleri vardır.” cümlesidir. Bu cümle 
parçanın hem sonuna hem başına getirilebilir. Cevap 
A seçeneğidir. 

10.

Cevap: B

Parçada boşluktan sonraki ifadelerde yazarın yazma 
amacından bahsedildiği görülmektedir. Yazar ne için yaz-
dığını anlatmaktadır. Dolayısıyla boşluğa getirilmesi ge-
reken soru “Niye yazıyorum?” sorusudur. Dikkat edilirse 
parçada her cümlede “için” edatına yer verilmiştir. Bu 
cümleler ile yazma amacı açıklanmıştır. Cevap B seçe-
neğidir. 

11.

Cevap: E

Parçada gençlerin sorusuna Melih Cevdet’in cevap 
verdiği alan boş bırakılmıştır. Boşluktan sonra verilen 
ifadelere göre ise bu cevabın sanatın sorunları ile ilgi-
lenmek olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla boşluğa ge-
lecek olan ifade ancak “Şair diye, şiiri dert edinen in-
sana denir.” cümlesi getirilebilir. Bu durumda cevap E 
seçeneğidir. 

12.Cevap: B

Parçada birlikte olmanın öneminden harf vasıtasıyla 
bahsedilmiştir. Harfler ancak bir araya geldiklerinde 
anlam kazanmakta tek başınayken bir şey ifade etme-
mektedir. Bu durum ile insanlar arasında bir benzerlik 
kurulduğundan boşlukta olması gereken ifade “Yan ya-
na gelmek, belki sürtüşmek gerek ki ortaya bir şey çık-
sın.” cümlesi olmalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

9.
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Cevap: D

Parçada kentler ile insan arasındaki ilişkiden söz edil-
mektedir. İnsanların kentlerin oluşumunda etkili olduğu 
gibi, kentlerin de insan üzerinde etkisi vardır. Bunun en 
güzel göstergesi ise sanat eserleridir. Beşinci cümlede 
ise kent-insan ilişkisinin dışına çıkılmış ve anlam akışı 
bozulmuştur. Bu cümle kendisinden önceki ve sonraki 
cümleden bağımsız bir şekilde sadece “filigran” kav-
ramından bahsetmektedir. Bu yüzden cevap D seçe-
neğidir. 

17.

Cevap: B

Parçaya göre filmlerin en önemli unsuru müziktir. Mü-
zik, filmin türü ne olursa olsun verilmek istenen duygu-
yu sağlamlaştıran en temel unsurdur. Bu durumun tam 
tersi de mümkündür. Her şey istediğiniz gibi ilerlerken 
eğer kötü bir müzik tercihi yapılırsa bütün güzellik kay-
bolur. Bu açıklamalar doğrultusunda parçanın sonun-
da yer alan boşluğa “Anlayacağınız doğru anda doğru 
müzik çalmalıdır.” ifadesi getirilmelidir. Cevap B seçe-
neğidir. 

16.

10

Cevap: E

Parçada Leyla Erbil’in “Zihin Kuşları” isimli eserinden 
söz edilmektedir. Boşluktan sonraki ifadelerde ise geç-
miş, güldüren ve ağlatan anılardan bahsediliyor. Dola-
yısıyla verilen boşluk, kimi zaman eğlenceli kimi zaman 
buruk geçmişi işaret eden anılarla ilgili olmalıdır. Bu du-
rumda en uygun ifade ise “Aklımızdan hızlıca geçen-
leri ufak çağrışımlarla bağlanan anı zincirlerini sıralar.” 
cümlesidir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. 

13.

Cevap: D

Soruda numaralanmış cümleler ile seçenekler arasın-
daki anlam bağı incelendiğinde I. cümleden sonra B se-
çeneği, III. cümleden sonra A seçeneği, IV. cümleden 
sonra E seçeneği, V. cümleden sonra C seçeneği getiri-
lebilir. Ama D seçeneğinde yer alan cümle II. cümlenin 
devamı olmaya uygun değildir. II. cümlede doğa devi-
nim halinde anlatılırken D seçeneğinde yer alan cüm-
lede sadece ormanlarla ilgili bilgiler mevcuttur. Bu yüz-
den cevap D seçeneğidir. 

14.

Cevap: B

Parçaya göre eser meydana getirirken ilk ortaya konan 
biçim bir taslaktır. Bilinçli yazarlar bıkmadan usanma-
dan bu ilk biçim üzerinde çalışarak ona son halini ve-
rir. Parçaya göre yazmaya yeni başlayan birçok yazar 
ise çalışmaktan kaçınarak bir çırpıda yazdıklarını düşü-
nürler. Oysa parçaya göre kolaycılık başarının düşma-
nıdır. Bu noktada Dostoyevski’nin boşlukta bir sözüne 
yer verilmiştir. Bu söz de parçada söylenenler göz önü-
ne alınırsa ancak “Kolayca yazılmış hiçbir şey, olgun 
ve güzel değildir.” cümlesidir. Dolayısıyla cevap B se-
çeneğidir. 

15.

Cevap: D

Parçanın ilk üç cümlesinde insanın en önemli gerek-
sinimlerinden olan aydınlanma araçlarından bahsedil-
mektedir. İnsanlığın varlığından bu yana bu araçların 
nasıl ortaya çıktığı, nasıl şekillendiği, ne için kullanıldığı 
anlatılmaktadır. Dördüncü cümleden itibaren ise konu 
değişmiş sadece “yağ kandilleri” ile ilgili açıklamala-
ra başlanmıştır. Bu sebepten ikinci paragraf dördüncü 
cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

18.
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Cevap: E

Parçada İlyas ile Asya arasındaki aşktan ve sonrasında 
yaşananlardan bahsedilmektedir. Asya’ya aşkla bağlı 
olan ama bunalıma girerek onu çocuğuyla yalnız bıra-
kıp terk eden İlyas’tır. Cemşit ise Asya’ya çocuğu ile 
birlikte sahip çıkmış ve onlar için emek vermiştir. As-
ya’nın içinde kaldığı ikilem “İlyas’a olan aşkı mı yoksa 
Cemşit’in vermiş olduğu emek mi?” ikilemidir. Bu du-
rumda cevap E seçeneğidir. 

19.

Cevap: D

Parçaya göre şair ve yazarlar öldükten sonra onların 
sanatı, yaşamı ve kişiliği üzerine değerlendirmeler ya-
pılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonunda okuyucu ba-
zen bu sanatçılardan soğuyabilmektedir. Bu durumda 
A seçeneğine ulaşılabilir. Yapılan bu değerlendirmeler 
sadece eser üzerinden değil yaşantı ve kişiliği de kap-
samaktadır. Bu durumda B seçeneğine de ulaşılabilir. 
Parçada sanatçıların ölümünden sonra yapılan değer-
lendirmelerden bahsedilmektedir. Bu durumda C se-
çeneğine de ulaşılır. Parçaya göre okuyucular bu de-
ğerlendirmelerle sanatçıların gizli kalmış yönlerini öğ-
renmektedir. Bu sebeple E seçeneğine de ulaşılabilir. 
Fakat değerlendirmelerin sanatçıların ölümünden son-
ra daha fazla yapıldığı bilgisine parçadan ulaşmamız 
mümkün değildir. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. 

20.
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Cevap: B

Parçanın başında yer alan “Tabii ki sinema.” ifadesi ya-
zarın cevaba bir tercihle başladığını gösterir. Ardından 
gelen cümlelerde ise sinema ile dizi kullanılan zaman 
açısından karşılaştırılarak sinema öne çıkarılıyor. Bu-
na göre istenen soru ancak “Sinema filminde mi dizide 
mi daha çok çalışmayı seviyorsunuz?” olabilir. Cevap 
B seçeneğidir. 

4.

11

Cevap: D

Parçada etimoloji kavramının tanımı verilmiş ve etimo-
lojinin insan zihninin gelişimine olan katkılarından söz 
edilmiştir. Parçaya göre kelimelerin kökenlerine hâkim 
olan insanın zihni farklı bir seviyede çalışmaya, gerçek-
leri ve kavramları başka bir gözle görmeye başlar. Zi-
hin genişler ve yeni imkanlar keşfedilir. Bu açıklamalar-
dan yola çıkarak “Dil konusundaki merak ve dikkatimiz 
insan zihnini zenginleştirir.” sonucuna varabilir. Bu se-
beple cevap D seçeneğidir. 

1.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk üç cümlede bazı şairlerin en sevi-
len, en bilinen şiirleriyle anıldığından bahsedilmiş ve bu 
noktada bazı örnekler verilmiştir. Dördüncü cümleden 
itibaren ise konu değişmeye başlar. Bu cümleyle bir-
likte sadece Arif Nihat Asya’ya özgü açıklamalar yapıl-
maktadır. Bu durumda IV. cümleden itibaren ikinci pa-
ragraf başlamalıdır. Cevap C seçeneğidir.

2.

Cevap: A

Parçada boşluktan sonraki ifadelerde evrenselliğin in-
sanı anlatmak olduğu, bunun ise ancak ana dille yapı-
lırsa bozulmadan gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Do-
layısıyla evrensel olmakla ana dil birbiriyle yakından 
ilgilidir. Çünkü evrensel olabilmek, insanı bozulmadan 
anlatabilmek için ana dil bir zorunluluktur. Bu sebeple 
boşluğa gelmesi gereken ifade “Ulusal olmadan evren-
sel olunamaz.” olmalıdır. Cevap A seçeneğidir.

3.

Cevap: E

Parçada yer alan boşluktan önce meselenin “yorumla-
mak” olduğu belirtiliyor. Boşluktan sonraki ifadelerde 
birden fazla kişi tarafından söylenen şarkının bir kişi ta-
rafından çok güzel yorumlandığı belirtilmiş. Daha sonra 
ise bu durum ile yemek yapmak arasında bir benzer-
lik kurularak verilmek istenen mesaj pekiştirilmiş. Boş-
luktan önce ve sonra yer alan ifadeler düşünüldüğün-
de anlam bütünlüğünün sağlanması için boşluğa “Şar-
kı bir yorum sanatıdır.” cümlesi getirilmelidir. Cevap E 
seçeneğidir.

5.

Cevap: D

Parçada yer alan cümlelerin anlam ilgileri göz önüne 
alındığında anlamlı bir paragraf için olması gereken sı-
ralama V – II – III – IV – I şeklinde olmalıdır. Bu durum-
da baştan dördüncü cümle IV. cümle olur. Cevap D se-
çeneğidir. 

6.



42

500 PARAFRAF SORUSU SORU ÇÖZÜMLERİ TEST 11

Cevap: B

Parçada insanın nereye gideceğini bilmesi gerekliliğin-
den söz edilmektedir. Bu durumda ancak varılacak olan 
yere dağılmadan gidilebilir. Aslında benzetme yoluyla 
yazma eylemi bir tekne yolculuğuna benzetilmektedir. 
Hikâye önceden kurgulanmalı yazmaya öyle başlanma-
lı. Bu durum bir yolculuğa benzetilerek somutlaştırılı-
yor. Öyleyse sorulan soru ancak “Neden hikâyeyi ka-
fanızda önceden kurgulayıp yazmaya oturuyorsunuz?” 
olabilir. Cevap B seçeneğidir.

7.

Cevap: C

Parçada biriktirme arzusundan özellikle de çizgi roman 
biriktirme alışkanlığından bahsedilmektedir. Yazar çizgi 
roman biriktirme alışkanlığının nasıl başladığından bah-
sediyor ve koleksiyonerliğe nasıl dönüştüğünü açıklı-
yor. Dolayısıyla sorulan soru da biriktirme alışkanlığının 
çizgi roman koleksiyonerliğine nasıl dönüştüğü ile ilgili 
olmalıdır. Bu durumda cevap C seçeneğidir. 

8.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede öykü kahramanları-
nın nasıl betimlendiğinden bahsedilmektedir. Parçaya 
göre kahramanın bütün yönleri betimlenmez, derinle-
mesine duygu çözümlemesi yapılmaz, sadece öyküye 
konu olan yönler anlatılır. Bu durum öykü ile roman ara-
sındaki en önemli farktır. Beşinci cümleden itibaren ise 
konu değişmeye başlar. Öykülerdeki anlatıcı kişilerle il-
gili bilgi verilir. Dolayısıyla V. cümle ile birlikte artık ikin-
ci paragraf başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

9.

Cevap: B

Parçada güneşin ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü ve doğa-
nın nasıl bir hal aldığı anlatılmaktadır. Dolayısıyla A seçe-
neğindeki ifade söylenebilir. Parçanın tamamında doğa 
göz önünde canlandırılmaya çalışıldığı için C seçeneğin-
de verildiği gibi bir betimleme de söz konusudur. Parçada 
D seçeneğinde verildiği gibi düşünceyi değiştirme amacı 
bulunmamaktadır. Benzetmeler yapılarak E seçeneğinde 
söylendiği gibi sanatlı bir dile yer verilmiştir. Fakat par-
çada açıklanmak istenen bir düşünce bulunmamaktadır. 
Cevap B seçeneğidir.

10.

Cevap: D

Parçada Kapadokya ateşle yapılan bir resme benzetil-
diği için A seçeneğindeki ifade söylenebilir. Kapadok-
ya’nın ortaya çıkışı 13 milyon yıl öncesinden başlana-
rak anlatılmış ve oluşumunda volkanik patlamaların 
rüzgârın ve yağmurun etkili olduğu söylenmiş. Böylece 
B seçeneğindeki ifadenin de doğru olduğu söylenebilir. 
Parçada yer alan bilgiler nesneldir ve bu bilgiler çeşit-
li mecaz ve benzetmelerle anlatılmıştır. Bu durumda C 
seçeneği de doğru olur. Hasan Dağı’nın mühür basma-
sı bir kişileştirmedir. Bu benzetme E seçeneğinin doğru 
olduğunu gösterir. Fakat parçada Kapadokya adının ne-
reden geldiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Cevap 
D seçeneğidir.

11.

Cevap: E

Parçada ülkemizde diziler tasarlanırken esin kaynağı 
olarak daha önce yapılmış dizilerin kullanıldığı belirtil-
mektedir. Parçaya göre Hollywood’da da durum bu şe-
kildedir. Sonuç olarak gerçek hayat, diziler için ilham 
kaynağı olma özelliğini yitirmiş durumda. Öyleyse vur-
gulanan düşünce “Dizilerin esin kaynağı yaşam değil 
yine diziler ve filmlerdir.” ifadesidir. Cevap E seçene-
ğidir. 

12.
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Cevap: C

Parçada Bursa’nın bitki örtüsü ve çeşmeleri anlatılmış-
tır. Çünkü parçanın ilk bölümünde bitki örtüsünden kay-
naklı olarak “Yeşil Bursa” unvanını aldığı, yaşlı ağaçla-
rın ulusal anıt kabul edildiği belirtiliyor. Parçanın ikin-
ci bölümünde ise Bursa’nın Evliya Çelebi’ye konu olan, 
Tanpınar’ın keyif aldığı, Yorgo Seferis’in övgüyle bah-
settiği çeşmeleri üzerinde durulmuştur. Cevap C seçe-
neğidir. 

16.

Cevap: B

Parçaya göre tokalaşma iletişimin belirleyici bir ögesi-
dir ve tokalaşma yapılırken özellikle gözlerle de tokalaş-
mak, görsel ve duygusal bir temas kurmak gerekmek-
tedir. Parçaya göre ancak böyle yapıldığında tokalaş-
ma iletişimdeki engelleri ortadan kaldırmaktadır. Boş-
luktan sonra yer alan cümlelere dikkat edildiğinde yüze 
bakılmadan yapılan tokalaşmanın iletişime katkı sağla-
madığı belirtilir. Bu cümlelerle anlam bütünlüğü oluş-
turması açısından boşlukta “Gönülsüz iletişim kuranlar, 
çoğunlukla elinin ucuyla tokalaşırlar.” cümlesi olmalı-
dır. Cevap B seçeneğidir.

15.

11

Cevap: B

Parçada “Küçük Prens” adlı eserin başlangıçta bin say-
fa iken kısaltılarak resimleriyle birlikte yaklaşık yüz say-
fa olan bir kitap hâline geldiği anlatılmaktadır. Bu bilgi 
verildikten sonra yer alan boşlukta yazarın bir cümle-
si olmalıdır. Çünkü boşluktan sonra yazarın bu durumu 
doğal karşılamamıza sebep olacak bir ifadesi olduğu 
anlaşılmaktadır. Dolaysıyla boşluk için en uygun ifade 
“Öyle anlaşılıyor ki kusursuzluğa, eklenecek bir şey kal-
madığı zaman değil, çıkarılacak bir şey kalmadığı za-
man erişiliyor.” cümlesidir. Cevap B seçeneğidir. 

13.

Cevap: B

Parçada yer alan cümlelerde, ikinci cümle hariç, film-
lerin iyileştirici yönlerinden bahsedilmektedir. Filmler 
vasıtasıyla insan kötülükten kaçar ve iyileşir. Sinema-
nın bu yararı ile birlikte bazı yan etkileri olduğu da son 
cümlede belirtilir. Fakat ikinci cümle kendisinden önce 
ve sonra yer alan cümlelerden bağımsız, paragrafın an-
lam bütünlüğünün dışındadır. İkinci cümlede fotoğraf 
ve film karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu yüzden an-
lam akışını bozar. Cevap B seçeneğidir. 

14. Cevap: C

Parçanın ilk iki cümlesinde genel olarak yazar ve şair-
lerin sanat anlayışlarından ve bu anlayışın nasıl orta-
ya çıktığından bahsediliyor. Kimi sanatçılar toplumsal 
olaylar karşısında hicvi seçerken kimileri ise mizahtan 
yararlanıyor. Üçüncü cümleden itibaren ise konu değiş-
mektedir. Bu cümleyle beraber sadece Rıfat Ilgaz’la il-
gili açıklamalar yapılmaktadır. Bu sebeple III. cümleyle 
ikinci paragraf başlamalıdır. Cevap C seçeneğidir. 

17.

Cevap: E

Parçaya göre Umberto Eco’nun yapaylık barındırma-
yan kişiliği, doğal olduğunu gösterir. Kimseye tepeden 
bakmaması mütevazı olması ile ilgilidir. Kişiliğinin sım-
sıcak olması samimi olmasına işaret eder. Parçada ay-
rıca eşine az rastlanır bir kültürel birikime sahip olduğu 
anlatılmıştır. Fakat parçaya göre gayriciddilik onun bir 
özelliği değildir. Cevap E seçeneğidir.

18.
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Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede genel bir biçimde dü-
şünmenin insana ait bir özellik olduğu, kimilerinin az ki-
milerinin çok düşündüğü, kimilerinin ise düşünmeyi bir 
meslek haline getirdiği söylenmektedir. Beşinci cümle-
den itibaren ise konu değişmeye başlar ve Cemil Meriç 
ile ilgili açıklamalar yapılır. Yani ilk dört cümlede düşün-
me ve insan ilişkisi üzerine genel cümleler kurulurken 
beşinci cümleden itibaren sadece Cemil Meriç ile ilgili 
açıklamalar yapılmaya başlanır. Bu durumda ikinci pa-
ragraf V. cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

19.

Cevap: E

Parçaya göre sanılanın aksine dostların çeşitli şekiller-
de sık sık görüşmeleri gerekmemektedir. Öyleyse boş-
lukta yer alacak olan ifade bu düşünce ile uyumlu ol-
malıdır. Bu durumda iki gerçek dost ilişkilerine yıllar 
sonra bile devam edebilir, her gün görüşüyormuşçası-
na samimi olabilir, derin bir sohbete dalabilir, hiç ay-
rılmamış gibi kucaklaşabilirler. Fakat parça göz önüne 
alındığında kırgınlıkları unutmadıkları söylenemez. Ce-
vap E seçeneğidir. 

20.
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Cevap: C

Parçaya göre çizgi romanlar piyasaya göre şekillenir-
ken grafik romanlarda böyle bir durum söz konusu de-
ğildir. Çünkü grafik romanda edebî özen vardır. Bu du-
rum A seçeneğinin doğru olduğunu gösterir. Parçaya 
göre grafik romanların kahramanları insani özellikler 
göstererek ölebilir ve değişim geçirebilir. Bu bilgiler B 
seçeneğini doğrular. Grafik romanlardaki edebi özen, 
bu romanların edebiyat ve sanat kaygısı taşıdığını gös-
terir. Bu durum D seçeneğindeki ifadeye de değinildi-
ğini gösterir. Parçada görsel ögeler ile bir dizge kurul-
duğu söylendi. Bu açıklama E seçeneğinde yer alan 
bütünlük ifadesinin parçada yer aldığını gösterir. Fakat 
metinde grafik romanın çok satılan bir tür olmadığına 
dair bir bilgi bulunmamaktadır. Cevap C seçeneğidir. 

4.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk cümlede sporun bir gerekliliğinden 
söz edilir. Bunun bir devamı olarak ikinci cümlede spo-
run hırs ve mütevazılığı bünyesinde barındırdığı belir-
tilir. Üçüncü cümlede sporun, gerekli çaba gösterildi-
ğinde karşılığını mutlaka verdiği ifade edilir. Dördüncü 
cümleden itibaren ise artık konu değişir. Artık sporun 
kimlerle yapıldığına dair açıklamalar kendisini gösterir. 
Kimileri size eşlik ederken kimileri ise sizinle rekabet 
eder. Dolayısıyla ilk üç cümlede sporun bazı özellikle-
ri genel bir biçimde verilirken son üç cümlede sporda 
birliktelik ve rekabet kavramlarına değinilmiştir. Bu du-
rumda ikinci paragraf dördüncü cümle ile başlamalıdır. 
Cevap C seçeneğidir. 

5.

Cevap: E

Parçada John Berger’in açık denizlerin rüzgarıyla bo-
ğuşmayı göze alan gözü pek bir gönül adamı olduğu 
söyleniyor, bu durum onun yürekli bir insan olduğunu 
gösterir. Ayrıca dünyanın meselelerini kendi meselesi 
gibi ele almaktadır. Bu da insanlığın dertlerini kendine 
dert edindiğini göstermektedir. Parçaya göre John Ber-
ger; ressam, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmen kişili-
ği ile çok yönlü bir isim. Bunlarında dışında duruşuy-
la özlemini çektiğimiz örnek bir insan olduğundan da 
bahsediliyor. Fakat sanat eserlerinin kişiliğinin gölge-
sinde kalmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamakta-
dır. Cevap E seçeneğidir. 

6.

Cevap: B

Parçanın ilk iki cümlesinde yazar genel bir biçimde dağ 
havasından ve bu havanın kendi üzerindeki etkisinden 
bahsetmektedir. Üçüncü cümle ile birlikte ise sade-
ce Ilgaz ile ilgili açıklamalara başlar. Dolayısıyla ilk iki 
cümle kendi içinde, son dört cümle ise kendi içinde bir 
bütünlük oluşturur. Bu durumda ikinci paragraf III. cüm-
le ile başlar. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 

3.

12

Cevap: C

Parçada yer alan cümleler incelendiğinde anlamlı bir 
paragraf için sıralama IV – III – I – V – II şeklinde ol-
malıdır. Bu durumda paragrafta baştan ikinci cümle III. 
cümle olur. Cevap C seçeneğidir. 

1.

Cevap: C

Parçada Ekho ve Narkissos’un hikâyeleri ve aşkları an-
latılmaktadır. Özellikle Narkissos’un kendisine âşık ol-
ması ve sonrasında bu aşk sebebiyle ölümü, “narsisiz-
m”e adını veren hikâye ile ilgili bir sorunun yanıtı olabi-
lir. Ekho ve Narkissos’un hayatlarında karşılıksız aşk ve 
kendini beğenme durumu söz konusudur ki bu durum 
her ikisini de ölüme götürür. Parçada yer alan tanrılar 
ve peri kızı doğaüstü varlıklardır. Her iki kahramanın 
hikâyesi arasında bir ilişki söz konusudur. Ekho, Narkis-
sos’a âşık olmuş karşılık bulamamıştır; Narkissos ise 
kendi yansımasına âşık olmuş ve bu aşkla ölüme git-
miştir. Fakat eserde bilimkurguya dair herhangi bir öge 
bulunmamaktadır. Bu sebeple cevap C seçeneğidir. 

2.



46

500 PARAFRAF SORUSU SORU ÇÖZÜMLERİ TEST 12

Cevap: B

Parçada yer alan cevapta yazar yazma sürecinin na-
sıl gerçekleştiğini anlatmaktadır. Yazılarını tekrar tekrar 
kaleme alıyor, kurgu hatalarını düzenliyor, bilgisayara 
geçiriyor, metnin kendisini geliştirmesine izin veriyor 
ve son olarak metnin demlenmesine fırsat veriyor. Do-
layısıyla anlatılanlar yazma sürecinde nasıl bir yol izlen-
diği ile ilgilidir. Buna yönelik soru da “Romanlarınızı bir 
kere de mi yazıyorsunuz, tekrar tekrar yazdığınız oluyor 
mu?” sorusudur. Cevap B seçeneğidir. 

8.

Cevap: D

Parçada yer alan boşluktan sonra bazı yazarlar ve onla-
rın romanlarından bahsedilmektedir. Bunların okunmak 
üzere önerildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla boşluktaki 
ifadenin bu öneri ile olması gerekir. Bu durumda en uy-
gun ifade “Benim için olmazsa olmazlar var, mutlaka 
okunmasını tavsiye edeceğim.” cümlesidir. Cevap D 
seçeneğidir. 

9.

Cevap: D

Parçaya göre sadece bir ya da birkaç yönüyle kendi-
sini gösteren yazarlar olduğu gibi, çok yönlü yazarlar 
da bulunmaktadır. Ayrıca okurların yazarları en çok öne 
çıkan yönleri ile tanıdığı belirtilmiştir. Beşinci cümle-
den itibaren ise konunun bir başka yönüne değinilmeye 
başlanır ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok yönlü olma-
sından bahsedilir. Yani ilk dört cümlede genel bir biçim-
de yazarlardan bahsedilirken beşinci cümle ile birlikte 
sadece Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili açıklamalar ya-
pılmaya başlanır. Bu durumda ikinci paragraf V. cümle 
ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

7. Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede yazı ile yara izi ara-
sında bir ilişki kurulur ve yazının insanlığın yara izi ol-
duğu söylenir. Yazıyı bulduktan sonraki her macera bir 
yara izi gibi yazının içinde saklanır. Yazıya geçirilen ba-
zı unsurlar derin bir yara izine benzetilerek vurgulan-
maktadır. Beşinci cümleden itibaren ise konu değişir 
ve yazı ile fotoğraf arasında bir ilişki kurulur ve yazının 
insanlığın eski fotoğrafı olduğu söylenir. Bu durumda 
ikinci paragraf beşinci cümle ile başlamalıdır. Cevap D 
seçeneğidir.

10.

Cevap: E

Parçada yapılan açıklamalara göre müzikte doğanın 
edebiyata göre daha gerçekçi işlendiğini söylemek 
mümkün değildir çünkü böyle bir karşılaştırma yapıl-
mamıştır. Parçada “Dört Mevsim”in Vivaldi’nin en ba-
şarılı yapıtı olduğu söylenmemiştir. Ay Işığı Sonatı’nın 
Dört Mevsim adlı yapıttan esinlenerek oluşturulduğu-
na dair bir bilgi parçada bulunmamaktadır. Ayrıca Dört 
Mevsim adlı yapıtta keman kullanıldığına dair bir bilgi 
de parçada yoktur. Fakat parçadan yola çıkarak “Doğa, 
müzisyenlere ilham verir.” ifadesine ulaşılabilir. Çünkü 
Dört Mevsim adlı eserde doğanın tüm sesleri duyuru-
luyor. Ayrıca Ay Işığı Sonatı’nda piyano sesleri ay ışığı 
gibi gökyüzünden dökülüyor. Bu durumda cevap E se-
çeneğidir.

11.

Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlede Superman adlı kah-
ramanın nasıl bir ortamda ortaya çıktığı ile ilgili bilgi-
ler verilmektedir. Üçüncü cümleden itibaren ise Super-
man’in özellikleri açıklanmaya başlanmıştır. Bu durum-
da üçüncü cümleyle birlikte konunun değiştiği söylene-
bilir. İkinci paragraf bu yüzden III. cümleyle başlamalı-
dır. Cevap B seçeneğidir. 

12.
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Cevap: C

Parçada aşkı anlamak, anlamlandırmak, yaşamak, his-
setmek ile ilgili farklı tanımlamalardan bahsedilmekte-
dir. Bu noktada Doğu’da da Batı’da da klişe cümlelerin 
rağbet gördüğünden bahsedilmektedir. Parçaya göre 
bu klişe sınırlamaların dışında aşk iki kişinin birlikteli-
ğinden doğar ve tanımı da ancak onlar tarafından ya-
pılabilir. Parçanın üçüncü cümlesinde ise diğerlerinden 
bağımsız olarak Woody Allen’ın bir cümlesinden bah-
sedilmektedir. Bu cümlede ayrıca aşkın tanımına dair 
bir bilgi de bulunmamaktadır. Bu yüzden III. cümle an-
lam akışını bozar. Cevap C seçeneğidir.

16.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk üç cümlede aşkın özellikleri ile il-
gili açıklamalar “fırtınalı bir deniz” benzetmesi üzerin-
den yapılmıştır. Bu aşk denizinde alabora olma tehli-
kesi vardır fakat fırtına dindiğinde limana varma arzu-
su ortaya çıkar. Dördüncü cümleden itibaren ise konu 
değişir ve “Önce aşk mı, sevgi mi?” sorunsalı ortaya 
konur. Bu durumda IV. cümle ile birlikte ikinci paragraf 
başlamalıdır. Cevap C seçeneğidir. 

17.

Cevap: D

Parçada açıklama yapan yazara göre şiir yazmaya bir 
hevesle başlansa da şiir ciddi bir iştir ve ciddi bir eğiti-
mi vardır. Sadece duygular şiir yazmak için yeterli de-
ğildir. Ciddi bir şiir kültürünün olması gerekir. Bu da an-
cak ciddi bir okuma ile gerçekleştirilebilir. Bu durumda 
yazarın “Şiirin duygularla yazıldığının zannedilmesine” 
karşı çıktığını söylemek mümkündür. Cevap D seçene-
ğidir.   

18.

12

Cevap: C

Parçanın ilk cümlesinde 3D baskının tanımı yapılmak-
tadır, dolayısıyla B seçeneğinin cevabı parçada mev-
cuttur. İkinci cümlede ise 3D yazıcının ne olduğu anla-
tılmıştır, bu durumda D seçeneğinin cevabı da parçada 
bulunmaktadır. Parçaya göre 3D yazıcılar otomobilden 
robota, insan uzuvlarından mimari elemanlara kadar 
pek çok şeyin üretiminde kullanılıyor. Böylece E seçe-
neğinde yer alan sorunun cevabına da parçadan ula-
şılabilir. Parçaya göre 3D yazıcılar devletlerin teknoloji 
ajandasında ciddi bir yer kaplamaktadır, bu da devlet-
lerin bu teknolojiyle ne denli ilgilendiğini gösterir. Fa-
kat 3D teknolojisinin neden yaygın kullanıldığına dair 
bir bilgi parçada yer almadığından C seçeneğinde yer 
alan sorunun cevabına ulaşmak mümkün değildir. Ce-
vap C seçeneğidir. 

13.

Cevap: A

Şiirde şair kendisi ile sevgiliyi tren yolunun daima yan 
yana olan ama bir türlü kavuşamayan iki rayına benzet-
mektedir. Bu durumda istasyonun yakın olmasının da 
bir önemi yoktur. Şiir için en uygun başlık bu sebeple 
“Ayrılık” olabilir. Cevap A seçeneğidir. 

14.

Cevap: B

Soruda yer verilen cümleler incelendiğinde anlamlı bir 
paragraf oluşturulması için sıralama II – IV – III – V – I 
şeklinde olmalıdır. Bu durumda paragrafın giriş cümlesi 
II numaralı cümle olur. Cevap B seçeneğidir. 

15.
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Cevap: B

Parçadaki cümleler incelendiğinde anlamlı bir paragraf 
için sıralama IV – V – I – III – II şeklinde olmalıdır. Bu 
durumda II numaralı cümle sonuç cümlesi olur. Cevap 
B seçeneğidir. 

19.

Cevap: B

Parçada Türk şiirine hüznün hâkim olduğu belirtilmiştir. 
Divan şiirinde, bütün Akdeniz şairlerinde durum böyle-
dir. Bunun sebebi de bir şeyi yitirme acısının çok güç-
lü olmasıdır. Parçaya göre şairlerin kayıpları ile ilgili şiir 
yazmaları bu sebeple gayet doğaldır. Son bölümde yer 
alan boşlukta bu durum ile ilgili örnek verileceği anla-
şılmaktadır. Bu durumda parçanın anlam bütünlüğü ve 
boşluktan önceki son cümle düşünüldüğünde en uygun 
ifade “Nazım Hikmet’in birçok şiiri yurt sevgisi ve yur-
duna duyduğu özlemle ilgilidir.” cümlesi olacaktır. Çün-
kü nazım yurdundan uzak düşmüş bir şairdir. Cevap B 
seçeneğidir.               

20.
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Cevap: E

Parçada yazar güzel yazan kişilerin başının üstünde ye-
ri olduğunu söyleyerek güzel yazan kişilere duyduğu 
saygıyı dile getirmiştir. Hayat karşısında öğrenciliğini 
ve merakını koruduğunu belirterek öğrenmeye açık bi-
ri olduğunu işaret eder. Özellikle işinin kuramsal yanı 
ile ilgili sıkı bir takipçi olduğunu dile getirmiştir. Bu da 
mesleği ile ilgili teorik çalışmaları takip ettiğini gösterir. 
Çok okuduğunu söyleyen bu yazarın okumayı sevdiği-
ni de söylemek mümkündür. Fakat parçadan yazarlığı-
nı okuduklarıyla beslendiği sonucunu çıkarmak müm-
kün değildir çünkü yazarlığından hiç bahsetmemiştir. 
Cevap E seçeneğidir. 

4.

Cevap: A

Parçada yazarlık ile kuklanın ipleri arasında bir benzer-
lik ilişkisi kurulmuştur. Parçaya göre özgünlüğe ancak 
eskiden devralınanlar üzerine kendi lezzetini, hünerini, 
dilini, temalarını katarak ulaşılabilir. Bu açıklamalar ya-
rarlanılan “gelenek” ulaşılmak istenen “özgünlük” kav-
ramlarını işaret eder. Cevap A seçeneğidir. 

5.

Cevap: B

Parçada yer alan boşluktan önce eğitim sürecinde kü-
çük bir esprinin bile dinleyicileri, anlatılanları almaya 
daha açık hâle getirdiğinden bahsedilir. Boşluktan son-
raki açıklamalarda ise öğrenme sürecinde esprinin bu 
gücünden neden etkin bir biçimde yararlanılmadığı sor-
gulanır. Dolayısıyla boşluktaki ifade eğitim, öğrenme 
ve espri ilişkisi ile ilgili olmalıdır. Bu durumda boşluğa 
“Yerinde yapılan espri ve şakaların öğrenmeyi arttırdı-
ğı bilinen bir gerçektir.” ifadesi getirilmelidir. Cevap B 
seçeneğidir.

6.

13

Cevap: B

Parçada sisin çevreyi, denizi, dağları kaplaması gibi öz-
nel ifadeler, çeşitli benzetmelerle göz önünde canlan-
dırılacak şekilde anlatılmıştır. Bu yapılırken çok fazla 
niteleyici söz de kullanılmıştır. Bu durumda paragrafta 
betimleme yapıldığı söylenebilir. Cevap B seçeneğidir. 

1.

Cevap: C

Parçada yer alan cümlelerde hemen herkesin hafıza-
sında yer alan klasik bir fıkra başlangıcından bahsedi-
lir. “Nasreddin Hoca bir gün…” ifadesi çocukluk rüya-
larımızı süsleyen ayrıntılardan biridir. Hafızamızdan hiç 
çıkmaz ve bizler de bir gün bu klasik cümle ile başlayan 
bir fıkranın anlatıcısı oluruz. Parçanın üçüncü cümlesin-
de ise bu söylenenlerden bağımsız olarak fıkra dağar-
cığı üzerinde durulmakta ve anlam akışı bozulmaktadır. 
Bu durumda cevap C seçeneğidir.

2.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk üç cümlede rüyaların insan ha-
yatındaki önemi, içeriğini oluşturan unsurlar ve zihnin 
rüyada ortaya çıkan durumu gerçekleştirme arzusun-
dan bahsedilmektedir. Bu açıklamalara yer verilen ilk 
üç cümle anlamsal bir bütünlük oluşturmaktadır. Dör-
düncü cümleden itibaren ise rüyalarda yer alan zaman 
kavramı ile ilgili açıklamalara başlanmıştır. Dolayısıyla 
dördüncü cümleyle birlikte konu değişir. Bu durumda 
ikinci paragraf IV. cümle ile başlamalıdır. Cevap C se-
çeneğidir. 

3.
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Cevap: E

Parçada gündüz uykusu ve insan üzerindeki etkilerin-
den söz edilmektedir. Buna göre gündüz uykusu gece 
uyku kalitesini etkileyebilmektedir. Fakat on dakikalık 
bir şekerlemenin dikkati arttırdığı da bilinmektedir. Bu 
olumlu ve olumsuz etkilerden sonra söylenmek iste-
nenler son cümlede toparlanmıştır. Bu durumda “Gün-
düz uykusu, kısa ve dozunda olduğu zaman beyin için 
oldukça faydalı ve gece uykusunun da kalitesini yük-
selten bir etkiye sahip.” cümlesi paragrafın ana düşün-
cesidir. Cevap E seçeneğidir.

9.

Cevap: B

Parçada boşluktan önce yer alan ifadelerde sadece in-
san; hayal kırıklığı, üzüntü veya güçlü olumlu duygu-
lar anında ağlayabilmektedir. Ağlayan insan, duygula-
rını karşı tarafa hızlı bir şekilde aktarmanın yollarından 
birini bulmuş oluyor. Görüldüğü üzere açıklamalara gö-
re ağlamak, iletişimde hızı arttırıyor. Bu durumda veri-
len boşluğa “Duygusal tepkiler, sözlü iletişime göre çok 
daha hızlı aktarılabiliyor.” cümlesi getirilmelidir. Cevap 
B seçeneğidir.

7.

Cevap: C

Parçaya göre insan pasaport ve kimlik fotoğraflarını 
beğenmemektedir çünkü buradaki gülümseme yapma-
cıktır. Oysa gelişen teknoloji ile ortaya çıkan öz çekim-
lerde kendimizi gerçekten gülerken doğal hâlimizle ya-
kalayabildiğimiz için beğeni duygusu ortaya çıkmakta-
dır. Öyleyse beğeni ile yapmacıksızlık arasında bir ilişki 
söz konusudur. Cevap C seçeneğidir. 

8.

Cevap: A

Parçada boşluktan sonraki ifadelerde müziğin istenen 
duygunun yakalanmasında kullanıldığı söyleniyor. Da-
ha sonra ise kullanılan dil kalıpları ve cümlelerin, müzi-
ğin ve ünlü kişilerin insanı duygusal yönden etkilemek 
için kullanıldığı belirtilir. Dolayısıyla bu şekilde insanla-
rın duygularına hitap etmek hiç de zor değildir ve rek-
lamlarda da bu yapılır. Bütün bunlar göz önüne alındı-
ğında boşluğa “insanlara bir mesaj vereceğiniz zaman, 
onların bilinçli ve öğrenen zihinlerine değil, duygusal ve 
bilinç dışı zihinlerine hitap etmeniz gerekir.” cümlesi 
getirilmelidir. Cevap A seçeneğidir.

10.

Cevap: D

Parça; önemli düşünce ve bilim insanlarının yenileşme-
ye açık olmaları, farklı bakış açılarına sahip olmaları, ol-
gunlaşmaya direnmeleri ve çocuksu yanlarını koruma-
larıyla ilgilidir. Bu durumda çocuksu bir bakış açısına 
sahip olmak, içindeki çocuk yanı hep korumak bu nok-
tada çok önemlidir. Bu durum, parçanın sonunda Eins-
tein’ın gazetelere dil çıkarması örneği ile pekiştirilir. Bu 
örnekten sonra yer alan boşlukta A, B, C ve D seçenek-
leri bulunabilir. Çünkü bu cümlelerde çocukluk ögesi ön 
plana çıkarılmaktadır. Fakat D seçeneğinde çocuksu dil 
çıkarma davranışı eleştirilmektedir, bu yüzden boşlukta 
yer alamaz. Cevap D seçeneğidir. 

11.

Cevap: B

Parçada rüyalarda gördüklerimizi daha sonra hatırla-
ma gayreti içinde olduğumuzdan bahsedilmiştir. Uyur-
ken görünenler uyanınca aklımıza gelir ve görülen silik 
mekânlar, belirsiz zaman, tanıdık kişiler hatırlanmaya 
çalışılır. Oysa ikinci cümlede bu hatırlama isteğinden 
bahsedilmez ve sadece doğuştan görme engelli birey-
ler ile sonradan bu yetisini kaybedenlerin rüyalarına 
dair bilgiler verilir. Bu sebeple anlam akışı bozulmuş 
olur. Cevap B seçeneğidir. 

12.
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Cevap: E

Parçaya göre ateş karıncaları selden kurtulmak için 
bir araya gelip vücutları ile bir sal yaparak hayatta kal-
maktadır. Bunu yaparken sıkı bir disiplinle her karınca 
üzerine düşen işi yapar. Parçanın ilk bölümünde dünya-
nın hemen hemen her bölgesinde yaşayabildikleri ve-
rilmiştir. Birlikte hareket edebilme becerileriyle hayat-
ta kalabildikleri, sel karşısındaki davranışlarıyla örnek-
lendirilmiştir. Fakat suyun altında kalabilmelerine ola-
nak sağlayan anatomik yapılarına dair bilgiler parçada 
mevcut değildir. Bu sebeple cevap E seçeneğidir. 

16.

Cevap: D

Parçada yazar ilk dört cümlede daha önce izlediği fil-
mi yıllar sonra tekrar izlediğinde aynı tadı alamadığını 
belirtir. Şimdi yeniden izlediği film, geçmişte bıraktığı 
lezzetin aksine sıradan, içi boş bir filmdir. Bu durum da 
yazarı “Değişen ne?” sorusunu sormaya yöneltir. Gö-
rüldüğü üzere ilk dört cümle bir film ile ilgili yaşanan-
lara dairdir. Beşinci cümlede ise konu değişir ve ya-
zar filmden bağımsız olarak insanın yaşadıkça değiş-
mesine dair açıklamalar yapmaya başlar. Bu durumda 
beşinci cümle ile ikinci paragraf başlamalıdır. Cevap D 
seçeneğidir. 

17.

Cevap: D

Parçada yer alan boşluktan sonra sokaktaki durumun 
evlerin içi ile uyumlu olduğu söylenmektedir. Eğer so-
kakta kabalık varsa muhtemelen evlerin içinde de ay-
nı durum söz konusudur. Aynı şey sessizlik, dinginlik 
içinde sorgulanır. Öyleyse paragrafın başında yer alan 
boşlukta buna dair bir ifade olmalıdır. Bu durumda boş-
luğa “Bir halkın eğitimi, sokaktaki davranışıyla ölçülür.” 
cümlesi getirilmelidir. Cevap D seçeneğidir.

18.

13

Cevap: D

Parçada yer alan boşluktan sonra yeniliğe ve farklılaş-
maya yapılan vurgu öne çıkmaktadır. Buna göre yeni 
yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir dil ve 
enstrüman öğrenmek, yeni el becerisi kazanmak bey-
ni geliştirir ve dengeli bir yaşam ile Alzheimer gibi ra-
hatsızlıklardan korur. Öyleyse boşluğa gelecek olan ifa-
de bu açıklamalarla uyumlu olmalıdır. “Hafızayı ve bey-
nin diğer işlevlerini kuvvetlendirmenin yolu, onu farklı 
işlere, farklı deneyimlere zorlamaktır.” cümlesi boşlu-
ğa gelecek olan en uygun ifadedir. Sonraki ifadeler bu 
cümleyi açıklar niteliktedir. Bu durumda cevap D se-
çeneğidir.

13.

Cevap: D

Parçaya göre Mayaların yerleşik hayata geçen ilk uy-
garlık oldukları, denizaşırı seferlere çıktıkları, hâlen ya-
şamaya devam ettikleri, ilk piramitleri inşa ettikleri 
söylenemez. Fakat mimaride, dokumacılıkta, çömlekçi-
likte ilerlemeleri, yazı sistemlerinin olması, takvim kul-
lanmaları ve astronomi bilgilerine sahip olmaları onla-
rın gelişmiş bir uygarlık olduklarını gösterir. Bu sonuca 
kesin bir şekilde ulaşılır. Cevap D seçeneğidir. 

14.

Cevap: C

Parçanın giriş bölümündeki ifadelerden boşlukta bir so-
ru bulunması gerektiği anlaşılmaktadır. Devam eden 
açıklamalarda yazar kendisini yazmaya iten sebepleri 
açıklamıştır. Öyleyse soru bu yazma eyleminin sebep-
leri ile ilgili olmalıdır. “Bir insan neden yazar?” sorusu 
boşluk için en uygun ifadedir. Cevap C seçeneğidir. 

15.
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Cevap: E

Soruda verilen cümleler incelendiğinde anlamlı bir pa-
ragraf için sıralama II – IV – III – V – I şeklinde olma-
lıdır. Bu durumda sondan bir önceki cümle V numaralı 
cümledir. Cevap E seçeneğidir.

19.

Cevap: A

Parçaya göre insanın bir işi yaparken mutlu olması, o 
işe uygun olduğunu gösterir. Fakat günümüzde moda, 
medya, geçici hevesler sebebiyle insanlar verimli ola-
mayacakları, derinleşemeyecekleri uğraşlara zaman 
ayırmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca eğitim ve sosyal 
etkileşim süreçleri bireyi sınırlı seçenekler içinde tercih 
yapmaya zorlar. Bütün bunlar meslek tercihlerinin doğ-
ru yapılamayışından şikâyet edildiğini gösterir. Cevap 
A seçeneğidir. 

20.
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Cevap: C

Parçanın genelinde öğrencilerin kendilerini ve dünyayı 
yakından tanımaları için müzik, resim, el sanatları, ta-
sarım, drama gibi derslerin müfredatta öne çıkarılma-
sı gerekliliği ortaya konmuştur. Fakat parçanın başında 
yer alan boşluktan sonraki cümlede harekete ve yaratı-
cılığa dair uğraşların boş zamanları değerlendirmek için 
kullanıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla bu cümle ve pa-
ragrafın tamamı ile anlamsal bütünlük oluşturacak olan 
ifade “Eğitimin büyük çoğunluğu teknik bilgilerin öğre-
tilmesinden oluşuyor.” cümlesidir. Dolayısıyla cevap C 
seçeneğidir.

4.

Cevap: D

Parçaya göre Ülkü Tamer; tiyatro, sinema, şiir, öykü gi-
bi sanatın farklı dalları ile ilgilenen bir isimdir. Bu du-
rumda A seçeneğindeki ifadeye değinildiği söylenebi-
lir. Sanatın çeşitli dalları ile ilgilense de asıl ilgi alanı şiir 
üzerinedir. Bu da onun B seçeneğinde söylendiği gibi 
birincil ilgi alanının şiir olduğunu gösterir. Yazar ve şa-
irliği dışında sanata da hizmet ettiği söylenebilir çünkü 
yayıncılık faaliyetleri ve tiyatro oyunculuğu da söz ko-
nusudur. Bu da C seçeneğindeki ifadeye de değinildiği-
ni gösterir. Ayrıca sanat dünyasında şair olarak ön pla-
na çıkmış olması E seçeneğini de doğrular. Fakat hep 
kendini yenileyen bir şair olduğuna parçada değinilme-
miştir. Cevap D seçeneğidir. 

5.

Cevap: B

Parçanın ilk iki cümlesinde Sanayi Devrimi döneminde 
tasarlanan eğitimin eksikleri anlatılmaktadır. Bu eğitim 
sadece kalifiye eleman yetiştirmek üzere kurgulanmış-
tır ve insanın zihinsel gelişimine uygun olarak tasarlan-
mamıştır. Üçüncü cümleden itibaren ise konu değişir 
ve var olan sistemlerin ve türevlerinin değişmesi ge-
rektiği anlatılır. Çünkü artık değişen şartlar sebebiy-
le eski sistemlerin başarısızlığa uğrayacağı bilinen bir 
gerçektir ve insan beyni ile dijital bilgiyi uyumlu hale 
getirecek sistem üzerinde acilen çalışmak gerekmek-
tedir. Görüldüğü gibi ilk iki cümle kendi içinde son altı 
cümle de kendi içinde ayrı bütünlük teşkil etmektedir. 
III. cümle ile ikinci paragraf başlamalıdır. Cevap B se-
çeneğidir. 

6.

14

Cevap: C

Parçaya göre Cemil Meriç, popüler kültürün zorlama-
sıyla kitapların bir tüketim malzemesi hâline gelmesin-
den, okunduktan sonra içindekilerin unutulmasından 
şikâyet etmektedir. Dolayısıyla sorunun cevabı C se-
çeneğidir.

1.

Cevap: B

Parçaya göre problemleri çözmek, barajlar inşa etmek, 
evrene dair keşiflerde bulunmak, makineler üretmek 
beynin esas işi değildir. Hayati önem taşıyan bu tür 
işlerin birçoğu insanın hayatta kalma arzusu sonunda 
beynin ortaya çıkardığı yan ve alt düzeyde çözümler-
dir. Bu durumda beynin yaşamsal sorunlara yönelik çö-
zümler ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Par-
çanın sonunda yer alan boşlukta anlam bütünlüğünü 
sağlayacak olan “Beynimiz henüz makine tasarımcıları-
nın farkında bile olmadığı bazı yaşamsal sorunlara kes-
tirme çözümleri ustalıkla bulmak ve hayata geçirmekle 
görevlidir.” cümlesi yer almalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

2.

Cevap: C

Soruda yer alan cümleler arasındaki anlamsal bağ dü-
şünüldüğünde anlamlı bir paragraf için olması gereken 
sıralama III – II – V – I – IV şeklinde olmalıdır. Bu du-
rumda III numaralı cümle giriş cümlesi olur. Ayrıca III 
numaralı cümlede bir soru sorulmuş ve diğer cümle-
lerde bu soru cevaplanmıştır. Dolayısıyla III. cümle gi-
riş cümlesi olmaya en uygun cümledir. Cevap C seçe-
neğidir.

3.
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Cevap: E

Parçaya göre yaratıcı kişiler iyi bir mizah gücüne sa-
hiptir. Bu da onların eğlendirme ve güldürme beceri-
lerinin geliştiğini gösterir. Zihinlerinin edebiyat, sanat, 
tarih, müzik ve politika gibi birçok konu ile dolu oldu-
ğu söylenerek çok yönlü olmalarına değinilmiştir.  İn-
sanlarla derinlemesine ilgilenmeleri ve onları harekete 
geçirmeleri, yaratıcı kişilerin çevrelerine karşı kayıtsız 
olmadığını gösterir. Bazı şeyleri değiştirme ve farklı şe-
kilde değerlendirme yetilerinin bulunması yorumlama 
güçlerinin geliştiğini gösterir. Parçada yaratıcı kişilerin 
özgün sanat yapıtları ortaya koyduklarına dair bir bilgi 
bulunmamaktadır. Cevap E seçeneğidir. 

10.Cevap: C

Parçada üçüncü cümle dışındaki diğer cümlelerde yazı 
ile fotoğrafın anlatım gücü karşılaştırılmaktadır ve fo-
toğrafın yazıdan farklı olarak kendine has yapısı üzerin-
de durulmuştur. Üçüncü cümlede ise bu karşılaştırma-
dan bağımsız olarak bazen bin fotoğrafın bir anı anlat-
maya yetmeyeceği bazense bir fotoğrafın çağın ruhunu 
yansıttığı söylenmiştir. Bu cümle paragraftaki anlam 
akışını bozmaktadır. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir.  

7.

Cevap: B

Parçada avcıların maymunları yakalama yönteminden 
bahsedilmektedir. Bu yöntemde avcılar maymunların 
yiyeceğe ulaşma arzusunu kullanarak onları yakala-
maktadır. Maymun arzularından kurtulabilse, yiyeceği 
bırakıp elini açsa tuzaktan kurtulabilecektir ama bunu 
yapmaz ve yakalanır. Dolayısıyla parçada vurgulanan, 
maymunun arzularına olan bağımlılığıdır. Çünkü bu ba-
ğımlılık sebebiyle avcıya yakalanır. Dolayısıyla parag-
raf “Maymunu tuzağa düşüren ve orada kalmasına se-
bep olan şey arzularıdır, arzularına olan bağımlılığıdır.” 
cümlesiyle devam etmelidir. Cevap B seçeneğidir. 

8.

Cevap: A

Parçada yer alan cevapta sinema ile romanın farkları 
anlatılmaktadır. Birini okumak için ışık gerekirken diğe-
rinde karanlığa ihtiyaç vardır. Dolaysıyla sorulan soru 
ortaya konan bu farkla ilgili olmalıdır. Bu durumda soru 
ancak “Romanınızın senaryo uyarlaması farklı görünü-
yor, ne dersiniz?” olmalıdır. Cevap A seçeneğidir. 

9.
Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlede atasözlerinin içeriği ile 
ilgili bilgiler veriliyor. Üçüncü cümleden itibaren ise ko-
nu değişiyor. Bu cümleyle birlikte atasözlerinin kimler 
tarafından ortaya çıkarıldığı, zamanla ne tür değişiklik-
lere uğradığı ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla 
ikinci paragraf üçüncü cümle ile başlamalıdır. Cevap B 
seçeneğidir. 

12.

Cevap: D

Soru kökünde paragrafa yerleştirilmesi istenen cüm-
lede “deneyimsiz” olma durumuna vurgu yapılmakta-
dır. Bu durumda IV. cümleye dikkat edildiğinde Char-
lie Chaplin’in kızı için “deneyimsiz cambaz” benzetme-
si yaptığı görülür. Öyleyse soru kökünde verilen cümle 
dördüncü cümleden sonra getirilirse anlam bütünlüğü 
bozulmaz. Cevap D seçeneğidir.

11.
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Cevap: C

Parçada yer alan ilk iki cümlede genel bir biçimde şi-
ire duyulan sevgi, şiirin bir duygu ve düşünme biçimi 
oluşu, iletişimin güçlü bir şekilde oluşmasını sağlayan, 
sevda türkülerini ortaya çıkaran yönünden bahsedili-
yor. Üçüncü cümle ile birlikte konu değişir ve Türk şi-
irinin gelişimi ile ilgili bilgiler verilmeye başlanır. Konu 
değiştiği için ikinci paragraf III. cümle ile başlamalıdır. 
Cevap C seçeneğidir.

13. Cevap: E

Parçaya göre Dadaloğlu’nun şiirlerinin içeriğini kahra-
manlık, doğa ve aşk oluşturur ve o sadece hece ölçü-
sünü kullanır. Söyleyişte hiçbir zaman kolaylığa kaçma-
ması üslubu ile ilgili bir açıklamadır. Parçada şiir tekniği 
ve temayı işleyiş biçimi sebebiyle halk edebiyatı içinde 
önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Parçaya göre 
Dadaloğlu “gözünü budaktan sözünü dudaktan sakın-
mayan” biridir. Fakat parçada kelime dünyasının zen-
ginliği ile ilgili bilgi verilmemiştir. Cevap E seçeneğidir.

16.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk üç cümlede Fikret Mualla’nın res-
samlığı ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Resimlerinde 
yer alan yaşama sevinci, İstanbul’un ve Paris’in sokak-
ları, insanları, yaşamı, kullandığı boya değinilen unsur-
lardır. Fakat dördüncü cümle ile birlikte konu değişir ve 
ressamın Picasso ile olan ilişkisinden bahsedilir. Picas-
so’nun beğenisini kazanmış ve aralarında tablo alışveri-
şi olmuştur. Dolayısıyla konu değiştiği için ikinci parag-
raf IV. cümle ile başlamalı. Cevap D seçeneğidir. 

17.

Cevap: C

Parçada âşık olan kişinin gösterdiği davranışlar, aşkını 
ele veren ipuçları açıklanmaktadır. Buna göre sevilen 
kişiye sürekli bakmak, onun yanında olmak, onun her 
söylediğini ve yaptığını kabul etmek, her sözüne inan-
mak, onun olduğu yere gitmekte acele etmek bu işa-
retlerden bazılarıdır. Dolayısıyla en uygun başlık “Aşkın 
İşaretleri” olmalıdır. Cevap C seçeneğidir. 

18.

14

Cevap: C

Parçada eski çağlarda bütün varlığını kitaplara veren 
fakat bunun dışında giyimine, yaşantısına dikkat etme-
yen bir filozoftan bahsediliyor. Bu filozofun, onun hâlini 
soran arkadaşına verdiği cevap kısmı parçada boş bı-
rakılmış. Bu cevap zihnini kitaplarla dolduran, kitapla-
ra kendini adayan bir adamın cevabı olmalıdır. Filozof 
dış görünüşüne dikkat etmese de kitaplara önem vere-
rek birikimini arttırmaktadır. Böyle bir kişiliğin verece-
ği cevap “Altın yerde paslanmaz, taş yağmurda ıslan-
maz.” olmalıdır. Çünkü altın ham maddesi kıymetli bir 
madendir, yere düşmesi değerinden bir şey eksiltmez. 
Tıpkı birikimli olan filozofun dış görünüşüne dikkat et-
memesi sebebiyle değerini yitirmeyeceği gibi. Cevap 
C seçeneğidir. 

14.

Cevap: D

Giriş cümleleri kendilerinden önce herhangi bir cüm-
leyi gerektirecek ifadeler içermez. Çünkü, bu sebeple, 
oysa gibi sözcüklerle başlamaz. Genel bir yargı içerir 
ve açıklanmaya uygun bir anlamı söz konusudur. So-
ruda yer alan II. cümle giriş cümlesi olamaz çünkü “bu 
hoş duyguya…” ifadesiyle başlayarak kendisinden ön-
ce yer alan bir cümleyi işaret emektedir. III. cümle de 
giriş cümlesi olamaz. Bu cümle de “o gök taşı Dün-
ya’yı ıskalasaydı…” şeklinde bir ifadeyle başlıyor. Ken-
disinden önce gök taşı ile ilgili bir cümle olmalı. Diğer 
cümleler ise giriş cümlesi olmaya uygundur. Cevap D 
seçeneğidir.

15.
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Cevap: C

Parçada Selim İleri’nin Behçet Necatigil ve Ömer Lüt-
fi Akad’ı örnek aldığı söylenebilir. Çünkü bu iki sanat-
çının onun üzerinde ciddi tesiri söz konusudur. Kendisi 
üzerinde etkili olan bu iki isme karşı minnet duymuş 
ve onlar gibi olmaya çalışmıştır. Bu da Selim İleri’nin 
değerbilir biri olduğunu gösterir. Selim İleri iki sanat-
çı için “Onların hayat ve sanattaki duruşunun yanın-
dan bile geçebildiğimi sanmıyorum.” diyerek müteva-
zı olduğunu göstermiştir. Bahsi geçen her iki ismin de 
çok büyük bir vicdana sahip oldukları belirtilerek onla-
rın ortak yönlerine değinilmiştir. Fakat parçada roman-
larının şahıs kadrosunda yakın çevresinden insanlara 
yer verdiğine dair bilgiler bulunmamaktadır. Cevap C 
seçeneğidir. 

19.

Cevap: C

Parçada unutma ve öğrenme ilişkisine değinilmiş-
tir. Metne göre öğrenme unutmaya muhtaçtır. Unut-
mak biyolojik belleğin olmazsa olmaz parçalarından en 
önemlisidir. Bu da beynin olağan bir etkinliği olduğunu 
gösterir. Parçaya göre önemli bulmadığımız, bizi etki-
lemeyen, mutlu etmeyen veriler unutulmaktadır. Yine 
parçaya göre uyku sırasında beyin gereksiz verileri zi-
hinden uzaklaştırmaktadır. Dolayısıyla uyku unutmaya 
katkı sağlar. Fakat unutkanlığın nasıl aşılacağına dair 
bilgiler bulunmamaktadır. Cevap C seçeneğidir. 

20.
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Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlenin anlamsal yönden bir-
birini tamamladığı görülür. İkinci cümleden sonra ise 
aşkın ne olmadığına dair açıklamalar yapılmaktadır. 
Soru kökündeki cümle bu yüzden II. cümleden sonra 
gelmelidir. Çünkü soru kökündeki cümlede “aşkın ne 
olmadığını tanımlamak daha kolay” deniliyor ve sonra-
sında ne olmadığına dair açıklamalar yapılıyor. Cevap 
B seçeneğidir.

1.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk iki cümleden, yazara meslek se-
çimi ile ilgili bir soru yöneltildiği anlaşılıyor. Yazar te-
reddüt etmeden meslek olarak yeniden romancılığı se-
çeceğini belirtmiş ve bunun sebeplerini açıklamış. Ro-
mancılığı sayesinde gerçek hayatın dışında yarattığı 
karakterlerde yaşıyor ve yaşamını okuyucularına akta-
rabiliyor. Dolayısıyla soru “Bir daha dünyaya gelmek 
mümkün olsaydı hangi mesleği seçerdiniz?” olmalıdır. 
Cevap D seçeneğidir. 

5.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk üç cümlede yazar, Fakir Baykurt’un 
“Kaplumbağalar” isimli romanı ile ilgili açıklamalar yap-
maktadır. Romanın bazı bölümlerini ara ara tekrar oku-
duğunu belirtmiş ve özellikle üslubuna dair beğenisini 
dile getirmiştir. Dördüncü cümleden itibaren ise konu 
değişir ve yazar sadece Fakir Baykurt’un kişiliği ile il-
gili açıklamalar yapmaya başlar. Bu durumda ikinci pa-
ragraf dördüncü cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçe-
neğidir. 

6.

Cevap: B

Parçada yazar yazma eylemindeki değişikliklerden söz 
etmektedir. Son on senede özellikle üslubunda meyda-
na gelen değişimleri açıklamıştır. Artık daha uzun cüm-
leler kullanarak kelimelerle adeta dans etmektedir. Bu 
durum ayrıca içinde bulunduğu hâl ile de uyum göster-
mektedir. Dolayısıyla cevapta yapılan bu açıklamalar 
sorulan sorunun bir “değişim” ile ilgili olduğunu göste-
rir. Bu durumda soru “Yazarlığınızda bir değişim görü-
yor musunuz?” cümlesidir. Cevap B seçeneğidir. 

4.

15

Cevap: D

Parçada yer alan cümlelerde hata yapmanın insanı ge-
liştirdiği anlatılmaktadır. Öğrenmenin en temel yolların-
dan biridir. Paha biçilmez deneyimler elde edilmesini 
sağlar. Hatasız olma gayreti içinde olmak ise insanın ve 
toplumun gelişimini engeller çünkü insan bu durumda 
hata yapmamak için hareket etmez. Dördüncü cümle-
de ise hata, insan ve gelişim kavramlarından bağımsız 
olarak Mark Twain’in bir sözüne yer verilmiştir. Bu se-
beple anlam akışını bozmaktadır. Cevap D seçeneğidir.

2.

Cevap: E

Parçada bir yazının en önemli cümlesinden ve cümle-
nin nasıl olması gerektiğinden bahsediliyor. Ana dü-
şünce paragrafın yazılış amacını veren cümledir. Ya-
zarın asıl ortaya koymak istediği unsurdur. Dolayısıyla 
parçada anlatılanları içine barındıran ve paragrafın ya-
zılış sebebi olan durumu içeren cümle beşinci cümledir. 
Çünkü daha önceki cümlelerde söylenenlerle verilmek 
istenen düşünce, okuyucuyu metinde yakalamak ve 
etki altına almak amacı, beşinci cümlede ortaya kon-
muştur. Dolayısıyla ana düşünceyi içeren cümle beşin-
ci cümledir. Cevap E seçeneğidir. 

3.
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Cevap: A

Parçada okuyucuların yazarın kitaplarına dair yorumla-
rı yer almaktadır. Her okuyucu yazarın bir başka kitabı 
için “Hocam, kitaplarınızı okudum ama falanca kitabı-
nız bambaşkaydı!” yorumunu yapmaktadır. Dolayısıy-
la bu durum okurlar arasındaki farklılığı ortaya koyar. 
Her okur için farklı bir kitap özel olma durumundadır. 
Bu açıklamalarla uyumlu olan ve okura dair farklılıkla-
rı içeren B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan cümleler 
parçanın sonunda yer alabilir. Fakat A seçeneğinde yer 
alan cümlede yazarın beğenisi ile okurun beğenisi iliş-
kilendirilmiştir. Parçada yazarın beğenisine dair bir bil-
gi bulunmamaktadır, bu yüzden bu cümle parçanın so-
nunda yer alamaz. Cevap A seçeneğidir. 

7. Cevap: B

Parçada yer alan cümlelerde siyah beyaz Yeşilçam 
filmlerinin özelliklerinden bahsedilmektedir. Özellikle 
filmlerin, saçma, abartılı, gereksiz acılarla dolu yönleri 
üzerinde durulur. Parçaya göre filmlerde bilindik ayrılık 
sahneleri, dramatik replikler yer alır ve kişiler tek yön-
lü işlenir. Parçanın ikinci cümlesinde ise bu açıklama-
lardan bağımsız olarak Yeşilçam filmlerinin kendisin-
den önce var olan gölge oyunu, orta oyunu, meddahlık, 
masal anlatıcılığı gibi geleneksel ögelerden yararlandı-
ğı bilgisi verilir. Bu cümlenin kendisinden öce ve sonra-
ki cümlelerle bir ilgisi yoktur dolayısıyla anlam akışını 
bozar. Bu durumda cevap B seçeneği olmalıdır.

10.

Cevap: A

Parçada Yaşar Kemal, herhangi bir yerde gördüğü ola-
yı, davranışı, kişiyi Çukurova’nın iklimine taşıdığını be-
lirtir. Ona göre romanda yararlandığı kişiler, davranışlar, 
durumlar sadece Çukurova’da öğrendiklerini barındır-
maz. Bu açıklamalar göz önüne alındığında yazarın Çu-
kurova’ya yeni bir anlam yüklediği anlaşılmaktadır. Bu 
yeni anlamı içeren ifade de “bence yeni bir roman ül-
kesidir.” cümlesidir. Dolayısıyla parça bu cümleyle de-
vam etmeli. Sorunun cevabı A seçeneğidir. 

11.

Cevap: B

Parçadaki ilk iki cümlede iyi şiirin tüketilemez olmasın-
dan bahsediliyor. Buna göre iyi şiir ne kadar okunursa 
okunsun her seferinde hala aralanmamış kapıları oldu-
ğunu, yeni yorumlara ve anlamlara açık olduğunu his-
settirmektedir. Üçüncü cümleden itibaren ise konunun 
farklı bir yönüne değinilir. Üçüncü cümlede söylenenler 
şiiri teslim alamamak, kalesini düşürememekle ilgilidir. 
Buna göre şiir ne kadar yorumlanırsa yorumlansın ken-
disini tüketmez. Şiire özgü “ele geçmezlik” söz konusu-
dur. Bu durumda ikinci paragraf III. cümle ile başlama-
lıdır. Cevap B seçeneğidir. 

12.

Cevap: B

Parçada yer alan boşluktan sonraki ifadelere göre ki-
tapların isimlerini yazarlar koymamaktadır. İlahi Ko-
medya’daki “İlahi” ifadesi yazarın ölümünden sonra 
başkası tarafından eklenir ayrıca Sartre’nin eserine ya-
yıncı tarafından konulan “Bulantı” adı bu durumu ör-
neklendirir. Dolayısıyla parçanın başında yer alan boş-
lukta yazarların kitaplarına başkaları tarafından isim ko-
yulması ile ilgili bir cümle olmalıdır. Bu durumda “Ma-
dam Bovary benim, diyen Gustave Flaubert’e bakıp 
kitaplarının isimlerini yazarlarının koyduğunu sanmak 
yanıltıcı olur.” cümlesi en uygun cevaptır. Cevap B se-
çeneğidir.

8.

Cevap: B

Parçanın ilk iki cümlesinde yüzyıllardır dilimizi koruyan, 
işleyen, sevdiren Yunus Emre’den bahsedilmektedir. 
Yunus Emre, yaşadığı 13. yüzyıldan beri kolay anlaşı-
lır Türkçesi ile örnek alınan, şiirleri bestelenen büyük 
bir şairdir. Bu açıklamalardan sonra III. cümle ile bir-
likte konu değişir. Artık Yunus Emre’den bağımsız ola-
rak genel bir biçimde bir dilin nasıl gelişeceği ile ilgili 
açıklamalar yapılmaktadır. Buna göre bu gelişim ancak 
dilin ortaya çıktığı topraklarda ortaya çıkan, halkını ta-
nıyan, akıllı, sabırlı ve sevgi dolu insanlarla olabilir. Bu 
insanlar dilleri ile eski ve yeni kuşaklar arasında köprü 
kurar. Dolayısıyla ikinci paragraf III. cümle ile başlama-
lıdır. Cevap B seçeneğidir. 

9.
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Cevap: D

Parçadaki ilk dört cümlede Çin yazı sisteminin nasıl or-
taya çıktığı anlatılmaktadır. Buna göre kemik çatlak-
larından esinlenerek ortaya çıkarılan bu sistemin kö-
keni MÖ birkaç bin yıla kadar uzansa da ilk örnekler 
MÖ 1200’lere tarihlenebilmektedir. Bu yazı sistemi için 
başta bronz olmak üzere pek çok maddeye çeşitli şe-
killerde yazı dökülür. Oysa V. cümlede konu değişir ve 
Çinlilerin matbaayı kullanımı ile ilgili bilgiler verilir. Bu 
durumda ikinci paragraf V. cümle ile başlamalıdır. Ce-
vap D seçeneğidir. 

13. Cevap: E

Parçada A seçeneğinde söylendiği gibi hayatın insanı 
sıkıntıya soktuğu bilgisine ulaşabiliriz çünkü metinde, 
hayatın insanı ezen acımasızlığından söz edilmektedir. 
Yine parçaya göre yalnızlık, sadece yanına dönülebile-
cek bir sevgili olduğunda yaşanabilecek bir durumdur. 
Bu da B seçeneğine değinildiğini gösterir. Parçanın son 
bölümünde üretmeyi anlamlı kılan unsurun onu başka-
larına gösterebilmek olduğu belirtiliyor, bu da C seçe-
neğine değinildiğini gösterir. Parçaya göre insan üret-
mek için yalnız kalır, öyleyse D seçeneğinde söylendiği 
gibi bir şeyler meydana getirmek için yalnızlık gerekli-
dir. Fakat parçadan çocuklukta kendini yalnız hisseden-
lerin yetişkinlikte de böyle hissettiği bilgisine ulaşama-
yız. Bu durumda cevap E seçeneğidir. 

16.

Cevap: E

Soruda yer alan ilk şiirde şair binbir çeşit belirsiz duy-
guyu anlatacak nağme ve kelimenin olmamasından ya-
kınmaktadır. İkinci şiirde Orhan Veli kelimelerin kifayet-
siz kaldığını belirterek söyleyeceği çok şey olmasına 
rağmen anlatamadığını belirterek aynı durumdan şikâ-
yet etmektedir. Bu durumda şairlerin “Şiirin ve sözcük-
lerin duyguları anlatmada yetersiz kalmasından” yakın-
dığı söylenebilir. Cevap E seçeneğidir.

18.

Cevap: D

Parçaya göre yazılı iletişim; görsel temas kurulamama-
sı, jest ve mimiklerin kullanılamaması sebebiyle yanlış 
anlaşılmaya müsaittir. Parçada vurgulanan bu düşünce 
“Çok güzel soru.” cümlesi üzerinden örneklendirilir. Bu-
na göre bu cümle yazıyla aktarıldığında dalga mı geçil-
diği yoksa gerçekten beğeninin mi dile getirildiği anla-
şılamamaktadır. Çünkü görsel temas kurulamadığında 
içinde bulunulan zihinsel durumu karşı tarafa aktarmak 
yazı dilinde pek mümkün olmamaktadır. Bu durumda 
vurgulanan düşünce yazılı iletişimin yanlış anlaşılmaya 
müsait olmasıdır. Cevap D seçeneğidir. 

14.

Cevap: D

Parçaya göre ödülün genç ve olgun şairler için bazı 
olumlu yanları olsa da ödülün işlevi gereğinden fazla 
abartılmamalı. Çünkü ödül sıradan bir şairi büyük bir 
şair yapmıyor. Bu durumda yazarın şiirin bir kariyer ala-
nı olarak görülmesinden şikâyet ettiği söylenebilir. Do-
layısıyla cevap D seçeneğidir. 

17.

Cevap: E

Parçadaki cümleler incelendiğinde beş cümlenin çeşitli 
anlam ilgileri ile birbirine bağlandığı görülür. Bu cüm-
lelere göre edebiyat tarihimiz açısından önemli isimle-
rin henüz bütün eserleri yayımlanmamıştır. Bu incele-
me yapacak kişiler açısından büyük eksikliktir. Bu du-
rumun gerçekleşmesinde yayınevlerinin politikası etkili 
olmaktadır. Özellikle IV ve V. cümlelerde yayınevlerinin 
yazarın bütün kitaplarına iltifat etmediği belirtiliyor. İş-
te bu noktada, beşinci cümleden sonra, soru kökünde-
ki “Oysa yayıncılık kültür işidir ve kültür işi bütüncülük 
gerektirir.” cümlesi getirilmelidir. Böylece anlam bütün-
lüğü sağlanır. Cevap E seçeneğidir. 

15.

15
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Cevap: C

Parçada yer alan cevaba göre bir kişiyi yazar, şair ya da 
ressam yapan fakültede okumak değildir. Ancak sanat-
severler o kişi için bu yorumu yaparsa onun yazar, şair 
ya da ressam olduğu söylenebilir. Cevaptaki bu açıkla-
malar dikkate alındığında sorunun sanatçının unvanının 
nasıl kazanılacağı ile ilgili olduğu anlaşılır. Bu durumda 
cevap C seçeneğidir. 

19.

Cevap: B

Parçada yer alan cevap okunacak kitapların seçimi, 
edebiyat beğenisinin nasıl oluşacağı, nasıl şiir yazıla-
cağı, yaratıcı yazarlık seminerinin faydaları ile ilgili de-
ğildir. Yazar cevabıyla yazmak isteyenlere yani genç 
şair ve yazarlara yol göstermekte onlara önerilerde bu-
lunmaktadır. Burada okuma şekli ile ilgili öneriler; yaz-
mak isteyenlere, genç şair ve yazarlara yöneliktir. Öy-
leyse soru “Genç yazar ve şair adaylarına önerileriniz 
nelerdir?” olmalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçadaki ilk dört cümlede Uludağ’ın fiziki yapısı ve 
coğrafi konumu ile ilgili açıklama yapılmaktadır. Zir-
venin yüksekliği, bulunduğu bölge, görüntüsü ile ilgi-
li bilgiler verilir. V. cümlede ise konu değişir ve sade-
ce Uludağ Kayak Merkezi ile ilgili açıklama yapılmaya 
başlanır. Konumu ve popülaritesi anlatılır. Dolayısıyla 
ikinci paragraf V. cümle ile başlamalıdır. Cevap D se-
çeneğidir. 

1. Cevap: C

Parçaya göre insanlar her türden iletişim aracına şüp-
heyle yaklaşmıştır. Bu durum sosyal medya için de 
geçerlidir. Fakat metne bakıldığında sosyal medyanın 
kullanımına göre farkındalık arttırılırsa sosyal medya-
dan faydalanmak mümkün olur. Bu durumda parçada 
verilen boşluk sosyal medyanın doğru kullanımı son-
rası ortaya çıkacak sonuç ile ilgilidir. Yani parça “Sos-
yal medyanın anlık doğası akıllı şekilde kullanılırsa dos-
tumuz olabilir.” cümlesiyle devam ettirilebilir. Cevap C 
seçeneğidir. 

4.

Cevap: D

Parçada zirvenin yüksekliği ve dağın bulunduğu doğrul-
tu bilgileri verilerek Uludağ’ın coğrafi özelliklerine deği-
nilmiştir. Konaklama tesislerinin çeşitliliği ve büyük şe-
hirlere yakın oluşuyla popülaritesinin arttığı belirtiliyor 
bu da turistler tarafından neden tercih edildiğini göste-
rir. Parçaya göre kayak merkezi Uludağ Millî Parkı’nın 
içinde yer almaktadır. Parçanın özellikle son bölümün-
de Uludağ’ın turistler için popüler bir yer olduğu söyle-
nerek bir cazibe merkezi oluşuna değiniliyor. Fakat par-
çada Bursa ekonomisine katkılarına değinilmemiştir. 
Cevap D seçeneğidir. 

2. Cevap: C

Parçaya göre sanatçı her ne ortaya koymak istiyorsa 
onunla ilgili daha önce ortaya konmuş eserlerle ilgi-
lenir. Bu durum “gün batımı” örneği ile pekiştirilir. Şa-
ir daha önce gün batımı ile ilgili şiirleri okur, ressam 
gün batımı ile ilgili resimleri inceler. Çünkü burada asıl 
amaç gerçekliği olduğu gibi aktarmak değil onu kurgu-
lamaktır. Asıl önemli olan gün batımının kendisi değil 
tuvaldeki biçimi, şiirdeki anlatımıdır. Dolayısıyla İlhan 
Berk parçada “Sanatçı, gerçekten değil, gerçekten ta-
sarlanmış olan eserlerden yola çıkarak eserini oluştu-
rur.” düşüncesini vurgular. Cevap C seçeneğidir. 

5.

Cevap: B

Soruda yer alan birinci şiirde dize tekrarı bulunmazken 
ikinci şiirde bulunur. İlk şiirde birinci tekil kişili anlatım 
söz konusu iken ikinci şiirde birinci tekil kişili anlatım 
yoktur. Verilen şiirler içinde öyküleme birinci şiirde da-
ha baskındır, ikincide değildir. İki şiirde de ortak coğ-
rafyadan bahsetmek mümkün değil. Birinci şiirde yer 
ögesi olarak deniz, ikinci şiirde ise kara söz konusu. 
Dolayısıyla A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifa-
deler doğru değildir. Fakat iki şiir için de şairlerinin ya-
şadığı coğrafyadan izler taşıdığı söylenebilir. Çünkü ilk 
şiirde şair bahsettiği denizde, kayığın içinde, kürekle-
re sarılmış vaziyettedir. İkinci şiirde de şair bulunduğu 
coğrafyada fili ve aslanı alt edecek bir yiğidin olma-
dığını söylemektedir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 

3.

Cevap: D

Yazar parçada yazılarının temel özelliklerini, özellikle dil 
yönünü üç madde ile anlatmaktadır. Buna göre yazar 
basit cümleler kullanıyor, onun yazılarını herkes anlıyor, 
Türkçesi gayet iyi, yazarken insanlara ahkam kesip on-
ları sıkmıyor ve bilimsellikten kaçınıyor. Bu açıklamalar 
sorunun, yazarın yazılarının durumu ile ilgili olduğunu 
gösterir. Bu durumda yazara “Köşe yazarlığınız boyun-
ca hep bütün zamanların en çok okunan yazarlarından 
biri oldunuz, bunu nasıl başardınız?” sorusu yöneltil-
miştir. Yazar cevabıyla da başarısının arkasında yatan 
sebepleri açıklamıştır. Cevap D seçeneğidir. 

6.

16
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Cevap: C

Parçanın ilk üç cümlesinde Samsun’un coğrafi konu-
mundan, iklim özelliklerinden, yaz ve kış aktivitelerin-
den bir bütünlük oluşturacak şekilde bahsedilmektedir. 
Dördüncü cümle ile birlikte ise konu değişir ve Akdağ 
ile ilgili açıklama yapılmaya başlanır. Akdağ’ın yüksek-
liği, il ve ilçe merkezine uzaklığı ve diğer illere göre ko-
numu anlatılır. Dolayısıyla dördüncü cümle ile birlikte 
ikinci paragraf başlamalıdır. Cevap C seçeneğidir.

7.

Cevap: A

Parçada yer alan boşluktan sonra metinlerin gereksiz 
ifadelerden uzak olması gerektiği açıklanmaktadır. Par-
çaya göre yazar ayrıntılara da önem vererek konunun 
bütününü gereksiz söz ve cümlelerden uzak durarak an-
latmalıdır. Bu da “duruluk” kavramı ile açıklanabilir. Bu 
durumda boşluğa “Güçlü yazı durudur.” ifadesi gelmeli-
dir. Cevap A seçeneğidir. 

8. Cevap: A

Parçada anı biçiminde yazılan eserlerde ve anı yazar-
larında bulunması gereken özellikler sıralanıyor. Buna 
göre anı toplumun ilgisini çeken kişilerce yazılmalı ya 
da yazılan eser okuyucuda merak uyandırmalı ve onu 
bilgilendirmeli. Ayrıca sürekli bir yapıda olması gere-
ken anılar, okuru yazıldığı dönemde adeta yaşatmalı ve 
ona sıra dışı ayrıntılar sunmalıdır. Dolayısıyla metinde 
okunabilecek bir anının özellikleri verilmiştir. Bu durum-
da parçanın sonuna “Yoksa ne diye okuyalım o anı biçi-
minde yazılanları.” ifadesi getirilmelidir. Böylece anlam 
bütünlüğü sağlanmış olur. Çünkü bu özelliklere sahip 
olmayan bir anının okunması mümkün değildir. Cevap 
A seçeneğidir.

11.

Cevap: D

Parçada Doğan Hızlan’ın kişilik özellikleri üzerinde du-
rulmaktadır. Parçaya göre o tam bir İstanbul beyefen-
disidir. Giyim kuşamı, müziğe olan ilgisi, dolmakalem 
koleksiyonu ona dair açıklanan unsurlardır. Dolayısıyla 
çeşitli yönleri ile kişiliği anlatılmıştır. Bu durumda ce-
vap D seçeneğidir.

12.

Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlede bahsi geçen yazarın 
eserlerindeki kişi ve içeriğe dair açıklama yapılmakta-
dır. Buna göre eserlerinde yer verdiği kişilerle her an 
karşılaşmamız, anlattıklarında kendi anılarımızdan izle-
re rastlamamız mümkündür. Bu eserin gerçek yaşama 
yakınlığı ile ilgili bir durumdur. Bu noktada soru kökün-
de yerleştirmemiz istenen cümlede bu durumun sebebi 
açıklanmaktadır. Dolayısıyla verilen cümle II numara-
lı cümleden sonra getirilmelidir. Cevap B seçeneğidir. 

9.

Cevap: D

Karikatüristin verdiği ilk cevap portre çiziminde dikkat 
edilmesi gereken hususlarla ilgilidir. Buna göre desen 
sağlam olmalı, çeşitli alanlarda desen çalışmaları ya-
pılmalı, matematiksel oranlara dikkat edilmeli. Dolayı-
sıyla birinci cevap için en uygun soru “Portre çiziminde 
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?” olmalıdır. 

Karikatüristin ikinci cevabı ise karikatür sanatı ile ilgi-
lenenlere yönelik tavsiyeler içeriyor. Buna göre sürekli 
eskiz çalışmaları yapılmalı, güncel yayınlar takip edil-
meli, usta sanatçılar ile fikir alışverişinde bulunulmalı 
ve topluma farklı gözle bakılabilmeli. Dolaysıyla bu ce-
vap için en uygun soru “Karikatür sanatıyla ilgilenmek 
isteyenlere neler tavsiye edersiniz?” olmalıdır. Sorunun 
cevabı D seçeneğidir. 

10.
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Cevap: D

Parçada yazar, bir kitabın okunma isteği uyandırması 
için ona konulan adın ilgi uyandırması gerektiğini ifa-
de ediyor. Çünkü eğer kitap itici bir ada sahipse bu du-
rumda okuyucuda onu okumaya dair bir istek uyandır-
mayacaktır. Öyleyse kitaba verilen adın büyük önem 
taşıdığı görülüyor. Parçanın sonunda yer alan boşluğa 
bir kitabın adının önemine işaret eden cümleler getiri-
lebilir. A, B, C ve E seçeneklerindeki ifadeler buna uy-
gundur. Oysa D seçeneğinde yer alan “Fakat adı güzel 
olmayan o kadar güzel kitaplar var ki…” cümlesi geti-
rilemez. Çünkü bu cümle adın önemine işaret etmiyor. 
Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. 

13. Cevap: E

Edebî metinlerde kelimeler genelde ilk anlamlarıyla kul-
lanılmaz. Yan ve mecaz anlamlar tercih edilir. Öğreti-
ci olmaktan, bazı bilgileri açıklamaktan ziyade estetik 
zevk uyandırma amacı söz konusudur. Bu paragraflar-
da dil açısından da öznel bir tutum sergilenir ve anla-
tılanları kanıtlamak mümkün değildir. İlk iki paragrafta 
mecaz anlamlı ifadeler ve benzetmeler yapılmıştır: ma-
yıs güneşinin bir genç kızınkine benzeyen ılık nefesi, 
kırların kokular sürmesi, denizin kişiliği, yepyeni, tapta-
ze ürpertici sesler… Dolayısıyla ilk iki parçanın edebî 
bir paragrafa ait olduğu söylenebilir. Fakat üçüncü pa-
ragrafta mecaz anlamlı kelimler kullanılmamış, benzet-
melere yer verilmemiştir. Yazar yazma süreci ile ilgili 
açıklama yapmaktadır. Dolayısıyla III. parça öğretici bir 
metinden alınmış olabilir. Cevap E seçeneğidir. 

16.

Cevap: D

Parçadaki ilk dört cümlede İstanbul’un Cihangir semti 
ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Buna göre İstanbul’un en 
güzel semtlerinden biridir, sokakları ile sakin ve huzur 
doludur, özellikle Akarsu Yokuşu Sokağı ile insanı mut-
lu eder. Bu ilk dört cümle Cihangir semtinin sağladığı 
huzur ve mutluluk ile ilgilidir. Fakat beşinci cümleyle 
konu değişir ve Akarsu Yokuşu Sokağı’nda bulunan Or-
han Kemal Müzesi ile ilgili açıklamalar yapılır. Dolayı-
sıyla V. cümle ikinci paragrafı başlatmalıdır. Cevap D 
seçeneğidir. 

17.

Cevap: E

Parçanın sonunda yer alan “yeni fikir” vurgusu dene-
menin orijinal fikirler içermesi gerekliliğine vurgu yap-
maktadır. Parçaya göre deneme yazmak için çok oku-
ma yapmak gerekiyor, bu da iyi bir okur olmayı bera-
berinde getiriyor. Parçanın ilk cümlesinde deneme yaz-
manın kolay olmadığı, zor ve yorucu bir iş olduğu söy-
lendi. Yayınevleri çok satacağını düşünmediği için de-
neme kitaplarını pek basmıyor. Dolayısıyla A, B, C ve D 
seçeneklerindeki ifadelere değinilmiştir. Fakat parçada 
deneme yazmanın yaşam tecrübesi gerektirdiğine dair 
bir bilgi bulunmamaktadır. Cevap E seçeneğidir. 

18.

Cevap: B

Soruda yer alan şiirde şairin tedirginlik içinde kaldığı 
görülmektedir. Gürleyen ses, pencerede devler, cana-
varlar… Anneye sığınma arzusu… Yıldızların, ayın ol-
maması, içinde kalınan karanlık, çiçeklerin yolunma-
sı… Bütün bunlar şairin şiddetli bir güvensizlik yaşadı-
ğını göstermektedir. Bu sebeple şair anneye sığınmak 
istiyor. Cevap B seçeneğidir. 

14.

Cevap: B

Parçada iki arkadaşın kalabalık bir caddede yürüyüşle-
ri sırasındaki konuşmaları verilmiştir. Bu kadar gürültü 
içinde cırcırböceğinin sesini duymanın mümkün olma-
dığını düşünen arkadaşına karşı hayvan bilimci cebin-
deki bozuk paraları havaya fırlatır ve yere düştüklerin-
de çıkardıkları sese, caddenin gürültüsüne rağmen, bir 
sürü insan dönüp bakar. Böylece dikkat edilen unsu-
run, dinlenen sesin duyulabileceğini göstermiş olur. Bu 
durumda parçanın sonuna getirilebilecek en uygun ifa-
de “Dinlediklerimizi duyarız.” cümlesidir. Cevap B se-
çeneğidir. 

15.

16
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Cevap: C

Parçaya göre gençlerin çocukluk yıllarından itibaren 
günlük tutması yazar olma yolunda katkı sağlayacaktır. 
Parçanın ilk bölümünde yazar olmak isteyen gençlerin 
ayaküstü dahi olsa usta sanatçılardan, yazdıkları ile il-
gili yorum istedikleri belirtiliyor ki parçaya göre bunu, 
ebeveynler de çocukları için yapıyor. Adalet Ağaoğ-
lu’na göre kişi kendisinin terazisi olarak da yazarlık yo-
lunda ilerleyebilir. Fakat parçada “Yazar olmanın birinci 
şartı iyi bir okur olmaktır.” şeklinde bir önerme yok, ak-
sine yazmaya erken yaşlarda başlama tavsiyesi var. Bu 
sebeple cevap C seçeneğidir. 

19.

Cevap: D

Parçada yer alan cevaba yazar “Hatıraların, yani yaşan-
mışın payı!” şeklinde bir ifade ile başlıyor. Dolaysıyla 
soru da bu “pay” ile ilgili olmalıdır. A seçeneğinde yer 
alan hayal-hakikat karşılaştırması, B seçeneğinde ger-
çeği aktarma durumu, C seçeneğinde hayal ile hatıra-
nın farkları, E seçeneğinde hayal ya da hatıranın okurla 
ne kadar paylaşıldığı sorulmaktadır. Bunlar cevabın ba-
şındaki cümlelerle uyumlu değildir. Cevap için en uy-
gun soru “Şiirlerinizde hatıraların mı yoksa hayallerin 
mi payı daha fazla?” cümlesidir. Dolayısıyla cevap D 
seçeneğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçada ilk dört cümlede birbirlerinin var olmalarına 
katkı sağlayan unsurlara değinilmiştir. Dil, düşünce, 
duygu, şiir, bilim ve uygarlık yani yaşamı anlamlı kılan 
bütün unsurlar birbirlerinin var olmasında etkilidir. Par-
çaya göre burada en önemli unsur ise şiirdir. Beşinci 
cümleden itibaren ise konu değişir ve şiir okuru olmak 
ile ilgili açıklamalar yapılır. Herkesin şiir okuru olmadığı 
hatta her zaman ve her yerde okur sayısının az olduğu 
belirtilir. Dolayısıyla V. cümle ile ikinci paragraf başla-
malıdır. Cevap D seçeneğidir. 

1. Cevap: D

Parçaya göre Orhan Veli kendisine söylenenleri tarta-
rak hareket ediyor; hoşuna giderse kendi düşüncesi-
ni açığa vuruyor, hoşuna gitmezse çok diretmeden dü-
zeltmeye çalışıyor. Ayrıca bu durum düşüncelerini yeri-
ne göre ortaya koyduğunu da gösterir. Parçada konuş-
kan biri olmadığı da belirtiliyor, bu da boşboğaz olmadı-
ğına işaret eder. İlişkilerinde karşısındakini yormadığı, 
kendi haline bıraktığı belirtilmiş, dolayısıyla çevresine 
rahatlık hissi verdiği söylenebilir. Fakat parçaya göre 
Orhan Veli düşüncelerini empoze etmeye çalışmamak-
tadır. Kendi düşüncesini aktarırken çok ayak diretmedi-
ği belirtilmiştir. Bu durumda cevap D seçeneğidir. 

4.

Cevap: A

Şiirde şair doğaya bakarak her şeyin değiştiğini, bu de-
ğişimin insana umut aşıladığını ifade etmektedir. Ona 
göre umutsuzluğa düşenler bu değişimi göremeyenler-
dir. Oysa havada, suda, gündüz ve gecede, mevsimler-
de meydana gelen değişimler umudun varlığına, güne-
şin doğacağına dair işaretlerdir. Dolayısıyla şiire hâkim 
olan duygu “umut”tur. Cevap A seçeneğidir.

5.

Cevap: E

Parçadaki ilk beş cümlede yazar hangi rüzgârı sevdiğin-
den, hangilerini sevmediğinden bahsetmektedir. Bunu 
yaparken de öznel bir biçimde lodosu, poyrazı, karayeli, 
keşişlemeyi betimler. Fakat VI. cümle ile birlikte konu 
değişir ve rüzgârları en iyi kimin anlattığını belirtir. Bu-
na göre Homeros, “Odysseia” adlı eserinde rüzgârı bir 
insan gibi anlatır. Bu sebeple ikinci paragraf VI. cümle 
ile başlamalıdır. Cevap E seçeneğidir. 

6.

Cevap: C

Parçada Cengiz Aytmatov roman yazma süreci ile il-
gili bir cevap vermiştir. Parçaya göre yazar, sona göre 
bir başlangıç yapmaya çalışır ve bu noktada onlarca 
giriş çalışması yapar. Denemelerin sonunda en uygun 
girişi yaptıktan sonra ise roman akıp gider. Bu sırada 
olaylar gelişirken içine doğan yeni olayları da esere ek-
ler. Dolayısıyla yazma süreci, olay örgüsünü belirleme 
durumu ile ilgili açıklamalar yaptığı için sorulan soru 
da bununla ilgili olmalıdır. Bu durumda en uygun soru 
“Romanlarınızda olay örgüsünü geliştirirken hep tasar-
ladığınız olayları mı yoksa yazarken bir anlık içinize do-
ğuveren olayları mı ardı ardına sıralarsınız?” olmalıdır. 
Cevap C seçeneğidir. 

2.

Cevap: B

Parçada oyun yazarı olmak isteyen gençlere yöne-
lik tavsiyeler yer almaktadır. Buna göre genç kendisi-
ni bütün Türk edebiyatından sorumlu tutmalı, şiir us-
talarını tanımalı, tiyatro tarihini incelemeli, bu noktada 
şaheserleri okumalı ve felsefe ile de ilgilenmelidir. Bu 
cevaptan yola çıkarak en uygun sorunun “Oyun yaza-
rı olmak isteyen gençlere nasıl beslenmelerini tavsiye 
edersiniz?” olduğu görülür. Burada “beslenme” sözcü-
ğünün mecaz anlamda kullanıldığı da unutulmamalıdır. 
Cevap B seçeneğidir. 

3.

17
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Cevap: C

Parçada boşluktan sonraki ifadelerde farklı coğrafyalar-
da yaşayan, farklı kültürlere mensup olan insanlar ara-
sındaki bazı ortaklıklardan bahsedilmektedir. Buna göre 
zaman, mekân, yaşayış farklı olsa da hiç tanımadığımız 
birinin hikâyesinde kendimizden bir parça bulmamız 
mümkündür. Parçaya göre durum kurmaca eserlerde 
de böyledir. Eserde karşımıza çıkan kişiler, gerçek ha-
yatta her an karşımıza çıkacak gibidir. Farklılıklara rağ-
men görülen bu ortaklıklar “ortak hafızamız”dan kay-
naklanır. Yapılan açıklamalar sebebiyle boşluktaki ifa-
de de insanlığın ortak hafızasına vurgu yapılmalıdır. Bu 
yüzden en uygun ifade “Ülkeler, diller, yaşayışlar, alış-
kanlıklar farklı olsa da insanlığın ortak hafızası vardır.” 
cümlesidir. Cevap C seçeneğidir. 

7.

Cevap: D

Parçadaki ilk üç cümlede Erzin’in coğrafi konumu ile 
ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Buna göre; Amanos 
Dağları’nın Akdeniz’e bakan batı eteğinde yer alır ve 
çevresinde Adana, Osmaniye, Dörtyol, İskenderun gi-
bi il ve ilçeler bulunur. Dördüncü cümleden itibaren ise 
konu değişir ve Erzin’in tarihi özellikleri ile ilgili bilgiler 
verilir. Bu sebeple ikinci paragraf IV. cümle ile başlama-
lıdır. Cevap D seçeneğidir. 

8. Cevap: B

Parçaya göre şiirde sesini duymadığımız bir unsur im-
ge yoluyla anlatılabilir. İstiareler ile daha sonra ger-
çekleşecek durumlara işaret edilebilir. Öyleyse şiirde 
yer aldığı dönemde sadece bir hayal ürünü olan, şairin 
duygu dünyasını yansıtan ve yorumunu barındıran im-
ge daha sonra gerçekleşebilir. Yani parçanın sonunda 
imge-gerçeklik ilişkisini yansıtan bir cümle olmalı. Bu-
nun için en uygun ifade de “Dolayısıyla imgeler bazen 
gerçeğin de işaretçisi olabiliyor.” cümlesidir. Cevap B 
seçeneğidir. 

11.

Cevap: D

Parçada satrancın nasıl ortaya çıktığı, satrançta başa-
rılı olmak için neler yapılması gerektiği, iyi bir satranç 
oyuncusunun özelliklerinin neler olduğu ya da ilk ham-
lenin ne kadar önemli olduğu ile ilgili, bilgiler bulunma-
maktadır. Parçadaki açıklamalar ile satrancın nasıl bir 
oyun olduğu anlatılır. Hayata benzer, hamlelerden önce 
düşünmeyi gerektirir, ileriyi görmeyi sağlar. Dolayısıy-
la soru “Satranç nasıl bir spordur?” olmalıdır. Cevap D 
seçeneğidir. 

12.

Cevap: D

Parçaya göre bir yapıtı sadece kâğıt, mürekkep ve kar-
tondan oluşan bir unsur olmaktan çıkaran, onu yaşa-
tan, ona anlam veren okurdur. Dolayısıyla okur olmadı-
ğında yapıt kâğıt ve mürekkepten başka bir şey değil-
dir. Bu anlamı pekiştiren ve boşluğa getirildiğinde an-
lam bütünlüğünü sağlayacak olan ifade “Edebiyat ya-
pıtlarının kendi başlarına birer yaşamları yoktur.” cüm-
lesidir. Cevap D seçeneğidir. 

10.

Cevap: E

Parçaya göre Piri Reis’in eserini yazma gerekçesi şu-
dur: Başka coğrafyalarda yaşayan insanlar eğer birbir-
lerini tanırsa aralarındaki husumet azalacaktır. Bu se-
beple bilgiler toplar ve “Bahriye” adlı eserini oluşturur. 
Eserini parçada belirtildiği üzere kırk yıl süren bir çalış-
manın ardından bitirir. Eser denizcilik bilgilerinin yanı 
sıra bahsi geçen coğrafyaların ekonomik ve sosyal ya-
şamlarını ve haritasını içerir. Ayrıca parçanın sonunda 
Piri Reis’in eserinden bir alıntı yapılır ve burada kitabı 
yazma gerekçesi açıklanır. Fakat parçada Piri Reis’in ki-
tabı ile ilgili yaptığı yakıştırmaya yer verilmemiştir. Ce-
vap E seçeneğidir.

9.
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Cevap: B

Parçada Lokman Hekim’in hikâyesi üzerinden sana-
tın ölümsüzlüğü anlatılmaktadır. Lokman Hekim ölüm-
süzlüğü sağlayacak bitkiyi bulur ama sonra kaybeder. 
Ölüme karşı koyma, sonsuz hayata ulaşma arzusun-
dan vazgeçemeyen insanoğlu bir başka ölümsüzlük 
otu olan “sanat”ı ortaya çıkarır. Sanat eseri ortaya ko-
yan kişi ölümsüzlüğe ulaşmış olur. Buna göre parçada-
ki boşlukta yer alacak olan Latince söz, sanatın ölüm-
süzlüğü ile ilgili olmalıdır. Bu durum için en uygun ifade 
“Sanat sonsuza dek, yaşam ise kısacıktır.” cümlesidir. 
Cevap B seçeneğidir.

13. Cevap: D

Parçada yer alan cümlelerde insanın sevdiği işi yap-
masından bahsedilmektedir. Parçaya göre yazar sade-
ce ekmek parası için çalışmamış, yirmi dört yaşından 
sonra hep sevdiği işi yapmış ve böyle para kazanmıştır. 
Parçada yer alan IV. cümlede ise yazarın yaşamından 
ve diğer cümlelerde söylediğinden bağımsız olarak iyi 
bir öğretmenin özelliğine değiniliyor. Bu cümle anlam 
bütünlüğünün dışındadır ve anlam akışını bozar. Cevap 
D seçeneğidir. 

16.

Cevap: C

Parçada anlam bütünlüğünün sağlanması için II. ile IV. 
cümle yer değiştirmelidir. Çünkü IV. cümlede yer alan 
“bu kelime” ifadesiyle birinci cümledeki “öykü” kavra-
mı karşılanıyor. Ayrıca üçüncü cümlenin başında bulu-
nan “bu tarihten itibaren” söz grubuyla kastedilen tarih 
1949’dur ve dördüncü cümlede yer alıyor. Bunun dışın-
da II. cümledeki açıklamaları tamamlayan ifadeler de 
beşinci cümlede yer alıyor. Öyleyse II. ve IV. cümle yer 
değiştirdiğinde anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Cevap 
C seçeneğidir.

17.

Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede Rasim Özdenören’in 
kendisinden önceki yerli ve yabancı yazarların mirasın-
dan yararlandığı anlatılmaktadır. Parçaya göre iyi ya-
zar kendinden önceki yazarları kendi yazarları gibi gö-
rür. Rasim Özdenören de bunlardan biridir. Ayrıca onun 
bu noktada en çok yararlandığı isimler Dostoyevski ve 
Faulkner’dir. Görüldüğü gibi ilk dört cümle kendi içinde 
bir bütünlük oluşturur. Fakat beşinci cümleden itibaren 
konu değişir ve Rasim Özdenören’in eserlerinde sık sık 
kullandığı “Peki ben kimim, kimim ben?” sorusu üzerin-
de durulur. Dolayısıyla ikinci paragraf V. cümle ile baş-
lamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

18.

Cevap: C

Parçada iyi bir fotoğrafın ölçütü, fotoğraf çekilirken ne-
ler düşünüldüğü, fotoğraftaki aynı temaların nedeni ya 
da fotoğrafın şiire mi, hikâyeye mi yakın görüldüğü ile 
ilgili bilgiler bulunmamaktadır. Yapılan açıklamalar ne 
tür fotoğraflar çekildiği ile ilgilidir. Sanatçı konusu in-
san olan ya da insanı barındıran fotoğrafları, bazen de 
yaratıcılığını kullandığı fotoğrafları çekmektedir. Cevap 
C seçeneğidir. 

14.

Cevap: C

Parçadaki boşluktan sonra yer alan ifadelerde iki ya-
zardan bahsedildiği anlaşılıyor. Bu yazarlar nesnel dav-
ranamıyor. Bunlardan biri kulüp ve oyuncu diğeri ya-
zar tuttuğuna göre biri spor yazarı diğeri edebiyat eleş-
tirmeni olmalıdır. Bu durumda boşluğa “Gerçekte spor 
yazarı da edebiyat eleştirmeni de davranışlarında aynı 
ölçülerle hareket eder.” cümlesi gelmelidir. Çünkü par-
çaya göre her ikisi de duygusallıktan kopamaz. Cevap 
C seçeneğidir. 

15.

17
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Cevap: A

Parçaya göre yazar çocuklarla arkadaşlık etmeyi, ço-
cuk edebiyatını sevdiğini belirtiyor. Özellikle verilen 
boşluktan önceki ifadede güzel eserlerin kendisini aynı 
güzellikte yazmak için heveslendirdiğini söylüyor. Dola-
yısıyla verilen boşluğa bu yazma isteği ile ilgili bir cüm-
le getirilmelidir. Bu da “Beni çocuklara yazmaya çeken 
biraz da okuduğum şahane çocuk kitaplarıdır.” cümle-
sidir. Cevap A seçeneğidir. 

19.

Cevap: B

Parçada yazar insanın kendini ve çevresini sevmesin-
den, yaşam kalitesini arttırmak için uğraş vermesin-
den, insanları olduğu gibi kabul etmekten, günü verimli 
geçirmekten ve sanatın bir dalıyla uğraşmaktan bahse-
diyor ve bunların önemine değiniyor. Böyle bir tutum 
ancak yaşam kalitesini arttırmak için tavsiye edilmiş 
olabilir. Dolayısıyla burada yöneltilen soru “Nedir yaşa-
mın hakkını vermek?” olmalıdır. Cevap B seçeneğidir.  

20.
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Cevap: B

Parçanın ilk iki cümlesinde Türk güldürü sineması ta-
rihinde önemli bir yeri olan Kemal Sunal ve canlandır-
dığı unutulmaz karakter İnek Şaban ile ilgili açıklama-
lar yapılmaktadır. Bu karakter bütün doğal halleriyle ko-
mik olmayı başarabilen biridir. Üçüncü cümleden itiba-
ren ise konu değişir ve “Hababam Sınıfı” serisi ile ilgili 
açıklamalar yapılmaya başlanır. İlk kim tarafından si-
nemaya kazandırıldığı, sonrasında çekilen serinin diğer 
filmleri, gelenek içinde filmin önemi gibi konulara deği-
nilir. Dolayısıyla ikinci paragraf III. cümle ile başlamalı-
dır. Cevap B seçeneğidir. 

1. Cevap: D

Parçada insan zekasını belirlemek için çeşitli yollara 
başvurulduğu ve bunun hâlâ devam ettiği belirtiliyor. 
Oysa yazara göre zekâyı belirlemek için uygulanan iş-
levler bilgisayarların yapabildiği şeylerdir. Hatta insan 
bunları daha hızlı yapabilmek için bilgisayarı icat etmiş-
tir. Bu noktada yazara göre beyin bir bilgisayar değildir 
ve insan zekâsı için birçok bileşen söz konusudur. Par-
çada yer alan IV. cümlede ise diğer cümlelerden ba-
ğımsız olarak sadece zekanın kolayca tanımının yapı-
lamayacağından bahsediliyor. Bu da diğer cümlelerin 
oluşturduğu bütünlüğün dışında bir ifadedir. Dolayısıy-
la IV. cümle anlam akışını bozar. Cevap D seçeneğidir. 

4.

Cevap: E

Parçada denemelerin konu çeşitliliği bakımından zen-
gin olduğuna değinilmiştir. Parçaya göre Hasan Ali Yü-
cel, denemelerinde her konuya dokunmuş biridir. De-
nemelerinde işleyeceği konu üzerinde verdiği örnek-
ler belirli ve kuvvetlidir, bu da örneklerin düşüncelerini 
destekler nitelikte olduğunu gösterir. Parçaya göre di-
li sanatlı değil, sade ve açıktır. Denemelerinde konuya 
doğrudan girdiği, kompozisyonun açık olduğu belirtili-
yor; bu da düşünceleri belli bir düzen içinde verdiğini 
gösterir. Fakat parçada üslup bakımından bazı sanat-
çılarla ortak noktaları olduğuna değinilmemiştir. Cevap 
E seçeneğidir. 

2. Cevap: C

Parçaya göre yaşadığı yer fark etmeksizin insanlar ara-
sında düşünce ve davranış olarak ortaklıklar bulunmak-
tadır. Şehirde insanlar çağın modasına uyum sağlamak 
amacıyla günün inancalarına, beğenisine göre hareket 
ederler. Aynı şeyler karşısında üzülür, sevinir, kızar ve-
ya gülerler. Dolayısıyla parçada insanlar arasında du-
yuşsal ve davranışsal ortaklık bulunmasına dikkat çe-
kilmiştir. Bu durumda “Kişiler farklı görünse de çevrele-
rinin bir örneğidir aslında.” cümlesi paragrafı destekler. 
Çünkü bu cümle de ortak noktalar işaret etmektedir. 
Cevap C seçeneğidir. 

5.

Cevap: D

Parçanın ilk cümlesinde sanat eserinde heyecan ve dü-
şüncelerin anlatıldığı belirtiliyor. Parçaya göre sanat in-
sanın yaşam döngüsü içerisinde duyduğu heyecanı an-
latma çabasından doğar. Gündüz avlanan insan duydu-
ğu heyecanı çeşitli şekillerle veya sözlü olarak anlatma 
gayreti içine girer ve bu da sanatın doğuşunu göste-
rir. Bu durumda parçaya göre sanat duyulan heyecanın 
aktarımıdır denilebilir. Cevap D seçeneğidir. 

3.

Cevap: D

Parçada üzerinde durulan konu Kahramanmaraş’taki 
“Bakırcılık” sanatı. Özellikle Tarihî Kapalı Çarşı’daki çe-
kiç sesleri bu sanatın hâlâ bin bir emekle icra edildiğini 
gösteriyor. Artık ihtiyacın dışında kente gelenlerin ilgi-
sini çeken ürünler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sorunun 
cevabı D seçeneğidir. 

6.

18
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Cevap: C

Parçada yalın eserlerin edebiyat tarihindeki yerine de-
ğinilmiştir, buna göre en kalıcı eserler yalın yapıtlar ol-
muştur. Parçada yalınlığın küçümsendiğine de değini-
liyor çünkü yalınlık denilince dudak bükenlerden bah-
sedilmiş. Parçaya göre yalınlık kolay elde edilebilen bir 
şey değildir ancak uzun uğraşlar sonunda yalınlığa ula-
şılabilir. Sadece şiirde değil bütün sanat dallarında ya-
lınlık bulunabilecek bir özelliktir parçaya göre. Ancak 
parçada yalınlığın ne olduğuna değinilmemiş, tanımı 
yapılmamıştır. Cevap C seçeneğidir. 

7. Cevap: B

Parçada şiirle uğraşmanın zorluğundan bahsedilmekte-
dir. İnsanı cezbeden yanlarının olmasının yanında naz-
lı bir sevgili gibi katlanılması zordur. Parçaya göre şiir 
yazılmak isteniyorsa sadece onunla ilgilenilmelidir. Bu 
durumda şiir yazarken farklı türlerle ilgilenildiğinde ba-
şarılı olmak pek mümkün değildir. Dolayısıyla parçada 
yer alan boşluk “Kıskanç bir sevgili gibi sizi terk eder.” 
cümlesiyle tamamlanabilir. Cevap B seçeneğidir. 

10.

Cevap: B

Parçaya göre iyi bir ürün ortaya koyabilmek için önce-
likle o alanla ilgili, kullanılacak malzeme ile ilgili yeterli 
bilgiye sahip olunmalı ve bu malzemeler çok iyi tanın-
malı. Ancak o zaman özgün ürünlere ulaşılabilir. Bu bir 
marangoz için de bir sanatçı içinde böyledir. Parçanın 
son bölümünde yer alan boşluktan önce genç yazar-
lar vurgusu olduğu görülüyor. Öyleyse boşluğa parça-
da açıklanan durum ve genç yazarlarla ilgili bir ifade 
getirilmeli. Bu da ancak “Önce dilinizi öğrenin, sonra 
dilerseniz onunla oynayın.” cümlesidir. Cevap B seçe-
neğidir. 

8. Cevap: C

Parçaya göre sanat eseri ortaya koymanın yolu sev-
giden geçmektedir. Sanatçı ancak memleketini, insa-
nını, dünyayı ve dünya insanlarını sevebilirse ortaya 
bir eser koyabilir. Fakat parçada eser ortaya koyma-
nın şartı olarak memleket ve dünya edebiyatını sevmek 
şartı ortaya konmamıştır. Cevap C seçeneğidir. 

11.

Cevap: D

Parçada yer alan cümlelerde insanın biyolojik özellik-
lerini aşan uyum sağlama kabiliyetinden bahsedilmek-
tedir. Bu uyum yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlayan 
unsurlar ise insanda var olan karmaşık düşünme ve 
akıl yürütme biçimidir. Ayrıca her şartta hayatta kalma-
yı sağlayacak yolları bulmasında insan zekâsı önem-
li bir rol oynar. Parçanın dördüncü cümlesinde ise bu 
uyum sürecinden bağımsız olarak bireydeki zekâ düze-
yinin hangi oranda genetik olduğu üzerinde durulmuş-
tur. Dolayısıyla IV. cümle anlam akışını bozmaktadır. 
Cevap D seçeneğidir.

9. Cevap: D

Parçanın ilk cümlesinde şiirin diğer sanat dallarından 
daha ayrıcalıklı olduğuna dair atıf yapılmıştır. Buna gö-
re sanatçı şiir yazarken kendini daha rahat ve daha ko-
lay yansıtabilir. Parçada şiirin bir oturuşta okunabilecek 
bir tür olduğu belirtilmiştir, bu da onun kısa zamanda 
okunabileceğini gösterir. Yine parçaya göre şiirin alı-
cısının az olmasından dolayı şairin satış beklentisi bu-
lunmaz. Ticari bir beklentinin olmaması da şairi özgür 
kılar. Fakat parçada yürekten, candan yazılan her met-
nin şiir olmayacağına dair bilgi verilmemiştir. Cevap D 
seçeneğidir. 

12.
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Cevap: C

Parçada Cahit Külebi’nin “Hikâye” şiiri üzerinden çevi-
ride şiirin çok şey kaybettiği anlatılmaktadır. Parçaya 
göre kendi dilinde anlatım olarak bambaşka olan bir di-
ze bir başka dile aktarıldığında bir ilkokul öğrencisinin 
kitabında yer alacak basit bir cümleye dönüşebilir. Bu 
durumda parçada, yazarın “Bazı şiirlerin çevrildiği dil-
de çok basit cümleler yığını hâline geldiğine” değindiği 
söylenebilir. Cevap C seçeneğidir.

13. Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlede tutku, yetenek ve us-
talaşma arasındaki ilişki ortaya konur. Bir iş takıntılı bir 
şekilde sürekli yapıldığında tutkuya dönüşür ve usta-
laşma da kendiliğinden gelir. Üçüncü cümleden itiba-
ren ise konu değişir ve “tutku”yu ortaya çıkaran beyin 
devreleri ile ilgili açıklamalar yapılmaya başlanır. Bu-
na göre bazı beyin kimyasalları tutkulu bir iş yaparken 
artmaktadır ve beyinde “akış” denen bir durum ortaya 
çıkar. Bu akışa giren insanlar kararlı, inatçı ve yaratıcı 
olurlar. Görüldüğü üzere III. cümleyle birlikte konu de-
ğiştiği için ikinci paragraf III. cümle ile başlamalıdır. Ce-
vap B seçeneğidir.

16.

Cevap: B

Parçada Ülkü Tamer’in anlattığı fıkrada yeterli tecrübe-
ye sahip olmadan kendi dükkanını açmaya karar veren 
bir çıraktan bahsedilmektedir. Aslında bu fıkra yeterli 
tecrübe ve birikime sahip olmadan, işin inceliklerini öğ-
renmeden ustalığa soyunanlar eleştirilmektedir. Bu du-
rumda Ülkü Tamer bu fıkrayı “yeterli olgunluğa erme-
den kendisini sanatçı ilan eden şair ve yazarları eleştir-
mek için” yapmış olabilir. Parçada yer alan boşluğa da 
bu ifade getirilmelidir. Cevap B seçeneğidir. 

14. Cevap: C

Parçaya göre yetenekli ya da başarı olmak sadece 
medyatik olarak görünür kılınan alanlarla ilgili değildir. 
Yani herkes sadece ödüllü bir bilim adamı, madalyalı 
bir sporcu ya da televizyon yıldızı olmak zorunda de-
ğildir. Bunların görünür olması başarı ve yeteneğin sa-
dece bu alanlarla sınırlı olduğunu göstermemektedir. 
Duruma daha geniş açıyla bakıldığında şehrini tutkuyla 
temizleyen bir temizlik görevlisi, çevresine umut aşıla-
yan bir insan, nice hayatlara dokunan bir hayırsever, 
köy okulunda bir öğretmen olmak da yetenek ve ba-
şarıdır. Öyleyse parçada yetenek ve başarıya daha ge-
niş açıyla bakma gerekliliği ortaya konduğu için veri-
len boşluğa da böyle bir ifade getirilmelidir. Cevap C 
seçeneğidir. 

17.

Cevap: C

Parçaya göre stresler insanların zorlukları aşmasını 
sağlayan önemli bir faktör. Birçok bilgi çeşitli şekiller-
de karşılaştığımız stresli durumlardan elde ediliyor. Bu 
şekilde insan yaşadığı stres ve elde ettiği bilgiler saye-
sinde karşılaşacağı yeni ve daha büyük zorluklara karşı 
daha hazırlık olur. Böylece parçada “Ufak tefek stres-
lerin, insanı daha büyük streslerle başa çıkmaya hazır-
ladığını” söylemek mümkündür. Cevap C seçeneğidir. 

15.
Cevap: C

Parçada Carlos Fuentes’in sözünden kitaplar ve yazar-
lar arasında yakından bir ilgi olduğu anlaşılmaktadır. 
Her kitap kendinden önceki kitaplardan doğmuştur. Bu 
da yakın bir ilişkiyi ortaya koyar. Bu durumda parça-
nın başında yer alan boşlukta bu durumu ortaya koyan 
“Yazarları yazarlar, kitapları da kitaplar yaratır.” cümlesi 
getirilmelidir.  Cevap C seçeneğidir. 

18.

18
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Cevap: E

Parçada yer alan II. ve IV. cümleler çıkarıldığında par-
çanın anlamında herhangi bir daralma olmaz. Çünkü II. 
cümlede yer alan “çocukları kendilerince güvenli bir fa-
nusun içinde tutma” durumu, onları korumakla ilgilidir 
ve bu anlam I. cümlede açık bir şekilde zaten verilmiş-
tir. IV. cümlede yer alan “Çocuklarının beyinlerinin ya-
pacağı işi üstleniyorlar.” ifadesi ailenin, çocukları adına 
beyin görevi üstlendiği gösterir. Bu anlam da III. cümle-
de verilmiştir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.

19.

Cevap: A

Parçaya göre şiiri oluşturan unsur kelime, hikâyeyi 
oluşturan unsur ise cümledir. Bazı şiirlerin cümleler va-
sıtasıyla kurulduğu görülebilir fakat bu durum yine ke-
limelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Şairin asıl ama-
cı cümle kurmak değildir, kelimeler şiir için denenirken 
cümle kendiliğinden ortaya çıkar. Bu durumda şiirde 
cümlenin amaç değil sonuç olduğu söylenebilir. Metin-
de hikâye ve şiir karşılaştırıldığı ve şiirin özellikleri bu 
şekil ortaya konduğuna göre parçanın sonundaki boş-
luğa “Ama hikâyede amaçtır cümle.” ifadesi getirilebi-
lir. Çünkü hikâyede asıl unsur cümledir. Cevap A se-
çeneğidir. 

20.



73

500 PARAFRAF SORUSU SORU ÇÖZÜMLERİTEST

Cevap: B

Parçada yer alan III. ve IV. cümle yer değiştirdiğinde 
anlamlı bir bütünlük sağlanmış olur. Çünkü II. cümle-
ye “eski zamanlarda” ifadesiyle başlanıyor, IV. cümleye 
ise “bugünse” şeklinde bir ifadeyle başlanmış. Dolayı-
sıyla bu iki cümlede eskinin ve bugünün eğitim sistem-
lerinin karşılaştırıldığı söylenebilir. Bu durumda II. cüm-
leden hemen sonra IV. cümle yer almalıdır. III. cümle-
de ise uzmanlık alanı içindeki meselelere cevap verebi-
len ama meselelere bütüncül bakamayan çocuklardan 
bahsedilmiş. Bu cümle de IV. cümleden sonra yer al-
malıdır. Bu durumda III. ve IV. cümleler yer değiştirme-
lidir. Cevap B seçeneğidir. 

1. Cevap: C

Parçaya göre nice iyi öykü yazarımızı roman yazma-
ya yönlendiren eleştirmenlerimiz oldu. Parçanın ilk bö-
lümünde bazı romancıların öykü yazdığı ama bunların 
öyküden ziyade roman parçası gibi olduğu belirtiliyor. 
Parçanın son bölümünde öyküyü uzatmanın ya da öy-
küleri bir araya getirmenin roman olamayacağına de-
ğiniliyor. Ayrıca parçada bazı yazarların öyküyü roma-
na geçmek için bir basamak olarak gördüğü söyleni-
yor. Dolayısıyla A, B, D ve E seçeneklerindeki ifadelere 
parçada değinildiği söylenebilir. Fakat roman ve öykü-
nün nasıl sevileceğine, bunlardan nasıl keyif alınacağı-
na dair bilgiler bulunmamaktadır. Cevap C seçeneğidir. 

4.

Cevap: B

Parçada boşluktan sonraki ifadelerde Picasso örneği 
üzerinden farklı sanatların birbirini tamamladığı anla-
tılmaktadır. Buna göre bir ressam; edebiyat ve tiyatro 
gibi alanlarla da ilgilenebilir, tartışabilir, görüş bildirir. 
Bu sanat dallarının birbiriyle ilgili olduğunu, birbirini ta-
mamladığını gösterir. Öyleyse parçanın başındaki boş-
luğa bu durumla uyumlu olarak “Bir sanat adamı sade-
ce kendi alanıyla yetinmemeli, başka alanlarla da ilgi-
lenmelidir.” cümlesi getirilmelidir. Cevap B seçeneğidir. 

2. Cevap: B

Parçada her gün yüzlerce eser yazılsa yüzlerce film çe-
kilse de iyi film ve öykü sayısının az olduğu belirtiliyor. 
Ayrıca bu durum film, öykü ve roman üretiminin nicelik 
olarak fazla olduğunu da gösterir. Çünkü üretim sayısı 
binleri, milyonları bulabilmektedir. Parçanın son cümle-
sinde “Güçtür güzel öykü yazmak.” denilerek işin zorlu-
ğuna değiniliyor. Fakat parçada öykü yazmanın roman 
yazmaktan zor olduğuna dair bir bilgi bulunmamakta-
dır. Cevap B seçeneğidir. 

5.

Cevap: B

Parçada öğretmenliğin nasıl yapılması gerektiği açık-
lanıyor. Parçaya göre öğretmen öğrencilerine bilgiyi 
direkt sunmak yerine onlara bilgiye nasıl ulaşacağını 
göstermeli, öğrenci ilişkilerinde bilgi ve deneyimlerin-
den faydalanmalı. Çünkü öğretmenlik sadece bilgi ver-
mekten ibaret bir meslek değildir. Dolayısıyla verilen 
cevap incelendiğinde sorunun “Bir öğretmenin nasıl 
öğretmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” olmalıdır. Ce-
vap B seçeneğidir. 

6.
Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümle neden sonuç ilişkisi ile 
birbirine bağlıdır. Buna göre kusursuz bir kahvenin sırrı 
öğütülmüş çekirdeklerde olduğundan kahve hazırlama-
nın en önemli aşaması öğütme faslıdır. Üçüncü cümle 
ile birlikte konu değişir ve kahvenin ilk ne zaman, nasıl 
öğütüldüğü anlatılmaya başlanır. Parçaya göre kahve 
çekirdekleri havana benzeyen kaplara konularak tok-
maklarla ezilir ve daha sonra pişirilirdi. Görüldüğü üze-
re üçüncü cümlede konu değiştiği için ikinci paragraf 
bu cümleyle başlamalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

3.

19
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Cevap: E

Parçaya göre A seçeneğinde yer alan sorunun cevabı 
“Yazar başkalarına, okurlara iletilecek bir sözü olan kişi-
dir.” şeklinde açıklanıyor. B seçeneğindeki sorunun ce-
vabı ise “Yapılan değişik tanımlarda hep ortak kalan tek 
yön, yazmanın bir iletişim etkinliği olmasıdır.” sözüy-
le veriliyor. C seçeneğindeki sorunun cevabı şu şekil-
de verilmiştir: Yazar herhangi bir duyguyu uyandıracak 
görüntüleri eserlerinde aktarırken okuruyla bir gerçeği 
paylaşmak ister. Fakat bu gerçek tarihçinin, toplumbi-
limcinin, gerçeğinden farklıdır. D seçeneğindeki soru-
nun da cevabı parçada verilmiş. Çünkü parçaya göre 
yazarın amacı okurla gerçeği paylaşmaktır. Parçada E 
seçeneğindeki sorunun cevabı bulunmamaktadır. Par-
çada yazar ile toplumbilimci, tarihçi arasında bir fark 
olduğu söyleniyor ama farkın ne olduğu belirtilmiyor. 
Bu yüzden cevap E seçeneğidir. 

7. Cevap: B

Parçada yer alan “Mutlu aşk yoktur.” ve “Mutluluğun 
resmini yapabilir misin?” cümleleri ile anlatılmak iste-
nen mutluluğu anlatmanın mümkün olmadığıdır. Şairle-
rin anlatmak istediği şey bu mümkün olmama durumu-
dur. Fakat yazar için asıl mutluluk edebiyata dair güzel 
bir örnek ortaya koyabilmektedir. Bu durumda boşlukta 
bulunması gereken ifade “Mutluluğun edebiyatı yapıla-
maz.” olmalıdır. Cevap B seçeneğidir.

10.

Cevap: D

Parçada yer alan cevap çocuktaki müzik duygusunun 
ne zaman ve nasıl başladığı ile ilgilidir. Buna göre ço-
cuk müziğe dair ilk uyarıcıları anne karnında ninni ve 
kalp atışları ile alır. Ayrıca anne karnında bir salınım 
içindedir. Bu salınım daha sonra beşikte devam ediyor. 
Burada ritmi sağlayan, özellikle anne karnında, annenin 
kalp atışlarıdır. Bu cevap göz önüne alındığında soru 
“Bir çocuktaki müzik duygusu ne zaman başlar?” olma-
lıdır. Cevap D seçeneğidir.

11.Cevap: D

Parçada Bach’ın müzik tarihinin en önemli bestecilerin-
den olduğu söyleniyor. Ayrıca parçada yer alan boşluk-
tan sonraki ifadelerde Bach’ın bilim adamları tarafın-
dan, müziğindeki denge ve simetri sebebiyle seçildi-
ği belirtiliyor. Özellikle bilim adamları tarafında seçilme 
durumu düşünüldüğünde verilen boşlukta bu duruma 
dair bir ifade bulunmalıdır. Bu da ancak “Bir uzay ara-
cıyla dünyadan uzaya melodileri gönderilen birkaç bes-
teciden ilkinin Bach olması da boşuna değildir.” ifadesi 
olabilir. Cevap D seçeneğidir.

8.

Cevap: A

Parçaya göre Rikyu, okulun bahçesini düzenleme göre-
vini aldıktan sonra ağaçları budar, yaprakları toplar, pa-
tikaları pürüzsüz hâle getirir. Böylece bahçe kusursuz 
bir görünüme kavuşur. Ancak bütün bu işler bittikten 
sonra son olarak Rikyu elde ettiği kusursuzluğu boza-
cak bir şey yapar ve kiraz ağacını sallayarak bahçede 
yaprakların yere gelişigüzel düşmesini sağlar. Böylece 
ortaya kusurlu bahçe düzenlemesi çıkar. Bu durum ku-
sursuzluğun asla mutlak var olamayacağını bize işaret 
etmektedir. I numaralı cümlede yer alan “Kusursuzluğu 
unutun, her şeyde bir çatlak vardır ve ışık içeri böyle 
girer.” ifadesi parçada anlatılanlara oldukça yakındır. II 
ve III numaralı cümlelerde ise “kusursuzluk” insanlara 
yönelik yarar kavramıyla ve insan ilişkilerindeki kusur-
ları hoş görme durumuyla açıklanıyor. Parçada insan 
ilişkilerindeki kusursuzluktan bahsedilmektedir. Cevap 
A seçeneğidir. 

9.

Cevap: C

Parçada bir uzmandan bilgi almanın faydalarından ve 
insana verdiği zevkten bahsedilmektedir. Parçada yer 
alan ilk üç cümle çeşitli anlam ilgileri ile birbirine bağlı-
dır. Üçüncü cümlede ustanın deneyimlerinin kişiyi zen-
ginleştireceği anlatılmakta. Fakat ustanın deneyimini 
aktarması için sorulan sorular çok önemlidir. Soru kö-
künde yer alan cümle de bu duruma işaret ediyor. Buna 
göre “Elbette onlar size kendilerini, sorduğunuz sorular 
ölçüsünde açarlar.” cümlesi III. cümleden sonra getiril-
melidir. Bu durumda cevap C seçeneğidir. 

12.
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Cevap: B

Parçada boşluktan önceki ifadelerde Pinokyo’nun hikâ-
yesinden bahsediliyor. Buna göre ilk bakışta Pinokyo 
masalının okula gitmek, yalan söylememek gibi öğütler 
içerdiği görünse de asıl amaç, boşluktan sonraki ifade-
lerden de anlaşıldığı üzere, gerçek bir çocuk yani insan 
olabilmektir ki maceranın sonunda Pinokyo da bir çe-
şitli sıkıntıları aştıktan sonra gerçek bir insan olabiliyor. 
Bu durumda boşlukta “İnsan olmak için çabalamalısı-
nız.” cümlesi yer almalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

13. Cevap: B

Parçada iyi bir öykünün özetlenemeyeceği, gereksiz 
ayrıntılardan ayıklanarak duru olması gerektiği, bir baş-
kasına anlatılamayacağı, son cümlede ise ancak yazı-
labileceği belirtilmiştir. Fakat parçada iyi öykünün ay-
rıntılarla süslü olması gerektiğine dair bir ifade bulun-
mamaktadır. Cevap B seçeneğidir.

16.

Cevap: E

Parçada her insanın bir şekilde hayal kurduğundan bah-
sediliyor. Bu hayaller kimi zaman o zaman için mümkün 
olmayan olay ve durumları içerebilir. Parçaya göre ki-
mileri zamanında okyanusu bir parçada geçmeyi ha-
yal ederken biri her şeyi göze alarak bu hayali gerçek-
leştirir. Boşluktan önceki son ifadede yazar dayısının 
bunlardan biri olduğunu söylüyor. Öyleyse “Hepimiz gi-
bi hayal kurmakla yetinmez, hayallerini hayata geçirir-
di.” ifadesi boşlukta yer almalıdır. Cevap E seçeneğidir. 

14. Cevap: C

Parçada üzerinde durulan nokta anının ne zaman yazıl-
ması gerektiği ile ilgilidir. Yazar anıyı ancak yaşlanın-
ca yazılabileceğini söyler. Çünkü genç yaşta yazılan-
lar elbette önemlidir ama bunlar günlük notlar olmanın 
ötesine geçmeyecektir. Anının ortaya çıkabilmesi için 
üzerinden zaman geçmesi ve yazarın yaşlanmış olması 
gerekir. Dolayısıyla tartışılan konu “ne zaman yazılması 
gerektiği”dir. Cevap C seçeneğidir.

17.

Cevap: D

Soruda yer alan cümleler arasındaki anlam ilişkileri göz 
önüne alındığında anlamlı bir paragraf için sıralama II – 
IV – III – I – V şeklinde olmalıdır. Bu durumda baştan 
ikinci cümle IV. cümle olur. Cevap D seçeneğidir. 

15.

Cevap: D

Parçada yer alan cümlelerde, IV. cümle dışında, roman 
ve öykünün ilk bölümleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Bu-
na göre romanda okur sabırlı davranarak eserin kendi-
sinin ilgisini çekmesi, kendisini sarması için otuz say-
faya kadar sabredebilir. Fakat öyküde bu durum farklı-
dır. Öykü daha ilk cümleden okuru sarmalıdır. Parçada-
ki IV. cümlede ise bu anlatılanlardan bağımsız olarak 
iyi öykülerin iyi yazarlar yaratacağından bahsedilmek-
tedir. Bu durumda anlam akışı bozulur. Cevap D seçe-
neğidir. 

18.

19
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Cevap: B

Parçaya göre yazmanın arkasında yatan en önemli se-
bep yazarın paylaşma ihtiyacıdır, okunma arzusudur. 
Fakat yazar burada ilk okur olarak öncelikle kendisini 
görür. Bu noktada yazılanlar yazarı mutlu etmeli, onu 
doyurmalıdır. Öyleyse bu ilk adım eseri okurla pay-
laşma adına çok önemlidir. Boşluğa bu açıklamalarla 
bütünlük oluşturacak “Yazdıklarımın en tehlikeli okuru 
‘ben’im.” cümlesi getirilmelidir. Yazar bu yüzden az yaz-
dığını da parçanın sonunda belirtiyor. Dolayısıyla cevap 
B seçeneğidir. 

19.

Cevap: C

Parçaya göre Doğan Hızlan birikimini çok açık bir an-
latımla, herkesin anlayabileceği şekilde, sohbet eder 
gibi başarıyla aktarır. Bu da anlaşılır, rahat okunur bir 
yazar olduğunu gösterir. Yine parçaya göre Doğan Hız-
lan Türk ve dünya edebiyatını yakından izler, elde ettiği 
birikim, kültür ve zenginliği okurlarına aktarır. Böylece 
öğretici olduğu da söylenebilir. Fakat parçada sanatla 
ilgili evrensel sorunları konu ettiğine dair bir bilgi bulun-
maz. Cevap C seçeneğidir. 

20.
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Cevap: E

Parçada yazar yazdıklarının yarına kalmasını istediği-
ni belirterek çağını aşma arzusunu dile getirir. Yazar 
parçanın sonunda mesajının yazdığı öykü düzeyindeki 
okurlar için olduğunu belirtir ve bu okur kitlesinin beğe-
nisini önemsediğini işaret eder. Yazar parçada yazdık-
larının ilk ve tek okurunun kendisi olduğunu belirterek 
kendi beğenisini esas aldığını açıklamış olur. Parçanın 
ilk bölümünde okurlarını tanımadığını söyleyerek onlar-
la diyalog hâlinde olmadığını göstermiş olur. Fakat par-
çada çok okunmak istemediğine dair bir bilgi bulunma-
maktadır. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. 

1. Cevap: D

Parçada insan ve insanın yaşamı bir müzeye benzeti-
lir. Tıpkı müzelerde olduğu gibi insanın da biletini kese-
rek hayatına dahil ettiği ziyaretçileri vardır. Bu müzenin 
her odası tecrübe ile inşa edilir. İnsan hayatında önem-
li olguları meydana getiren aşk, ölüm, paylaşmak gibi 
duygular bu müzede bazen bir ev ile bazense küçücük 
bir obje ile canlandırılır. Yazar bu şekilde insan ile müze 
arasında bir benzerlik kurar ve parçanın sonunda gittiği 
her yerde müzeleri gezmek istediğini belirtir. Bu durum-
da parçanın sonuna, kurulan bu benzerlik ilişkisinden 
dolayı “Müzelerde insan kendi ruhunda geziniyor gibi-
dir.” cümlesi getirilebilir. Cevap D seçeneğidir. 

4.

Cevap: A

Soruda yer alan cümle birinci cümleden sonra getiril-
melidir. Birinci cümlede yazar, anıları yazarken zihnin 
derinliklerinde kalan anıları yeniden yaşamak gerek-
tiğinden bahsediyor. Ancak geçmişte kalan bu anıları 
yeniden bire bir yaşamak mümkün değildir. Bu ancak 
üçüncü cümlede belirtildiği gibi yeniden biçimlendirme 
ile mümkün olabilir. Dolaysıyla verilen cümle I. cümle-
den sonra gelmelidir. Cevap A seçeneğidir. 

2. Cevap: E

Parçada şiirin nasıl yazıldığı Atillâ İlhan, Yahya Kemal, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Victor Hugo gibi sanatçıların ça-
lışma prensibi üzerinden açıklanır. Buna göre bu şairler 
yoğun bir çalışmanın ardından şiir ortaya koyar. Yani 
parçada denildiği gibi “Her gün beyaz kağıtların önüne 
oturarak” şiiri meydana getirir. Dolayısıyla parça şiirin 
nasıl yazıldığı ile ilgili olduğundan, parçanın başına “Şi-
irin nasıl yazıldığını merak eder şiir okuru.” cümlesi ge-
tirilebilir. Cevap E seçeneğidir. 

5.

Cevap: C

Parçada çok okunmak, çok satmak için okur düzeyinde 
yazan yazarlar eleştirilmektedir. Parçaya göre bir yazar 
elbette okunmak ister kitapları satılsın ister ama özel-
likle bu amaç için yazmaz. Kendi güzelliği içinde, ken-
di yazarlığı seviyesinde yazar ve bu yazdıklarını payla-
şır. Bu noktada parçada özellikle “Yazarların, kitaplarını, 
çok okunması, çok satması hedefiyle yazmasına” karşı 
çıkılmaktadır. Cevap C seçeneğidir. 

3. Cevap: D

Parçanın ilk cümlesinde öykü, şiir ve roman yazmanın 
birbirinden farklı şeyler olduğu belirtiliyor. Ayrıca öykü-
nün romandan yararlanamayacağı açıklanıyor. Parça-
ya göre öykü daha ilk cümleden okuyucuyu sarmalı ve 
fazlalıklardan arınmış olmalıdır. Böylece ilk cümlenin de 
önemi ortaya konmuş olur. Fakat parçadan içinde şiir 
olan öykü, öykü değil şiir olur gibi bir sonuç çıkarıla-
maz. Cevap D seçeneğidir. 

6.

20
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Cevap: E

Soruda verilen cümleler arasındaki anlam bağlantıları 
incelendiğinde ilk üç cümlenin birbirinin devamı olduğu 
görülmektedir. Fakat IV. ve V. cümle yer değiştirmeli-
dir. Çünkü V. cümlede yazar “çağdaş bir edebiyatta ben 
bunları düşünemiyorum bile” derken III. cümlede bahsi 
geçen ögeleri kastetmektedir. Dolayısıyla V. cümle III. 
cümleden sonra gelmelidir. Bu durumda cevap E se-
çeneğidir. 

7. Cevap: C

Parçada öykünün en zor edebî türlerden biri olduğu be-
lirtiliyor. Ayrıca öykü ve roman karşılaştırması yapılı-
yor. Buna göre romanda çeşitli fazlalıklar bulunabilir 
ve okur buna sabır gösterir. Ama aynı durum öykü için 
söz konusu değildir. Öyküde fazlalıklara asla yer yoktur. 
Romanda bu duruma sabır gösteren okur, aynı durum-
la öyküde karşılaştığında bu duruma sabır göstermez. 
Dolayısıyla verilen boşluğa “Ama öykü okurunun buna 
hiç sabrı yoktur.” cümlesi getirilmelidir. Çünkü öykü 
okuru fazlalıkları gördüğü anda kitabı bir yana atıverir. 
Cevap C seçeneğidir. 

10.

Cevap: B

Parçada öykü türünün en büyük yazarlarından Julio 
Cortazar’dan bahsedilmektedir. Ayrıca onun bu denli 
büyük bir yazar olmasında etkili olan okuma süreci ile 
ilgili de bilgi verilir. Buna göre küçük yaşta hasta olup 
yatağa düştüğünde annesi ona önemli klasik yazarları 
okur. Böylece daha küçük yaşta bu yazarları tanımış 
olur. Bu durum bize onun büyük yazar oluşunun ardın-
daki sırrı da gösterir: Bir büyük yazar, ancak kendinden 
önceki büyük yazarları okuyarak büyük olur. Cevap B 
seçeneğidir. 

11.Cevap: E

Parçada yer alan boşluklardan önce ve sonraki sözcük-
ler boşluğa gelecek olan ifadelere dair önemli ipuçla-
rı içermektedir. İlk boşluktan sonra yer alan “engelle-
me duygusu”, “Sen küçüksün yapamazsın.” cümlesini, 
“onu seyretmek” sözü “Dene bakalım yapabilecek mi-
sin?” cümlesini, “destek olmak” sözü ise “Yardım et-
memi ister misin?” cümlesini işaret eder. Cevap E se-
çeneğidir. 

8.

Cevap: B

Parçada edebiyatın, güncelle ve güncelin kalıcı olan 
yanları ile ilişkisinden söz edilmektedir. Buna göre gün-
cel olan, edebiyatı besleyen önemli bir kaynaktır ama 
yazar sadece bununla yetinmez güncel unsurların kalıcı 
yönleriyle ilgilenir. Dolayısıyla parçada edebiyatın gün-
celle olan ilişkisi anlatılmaktadır. Parçanın başlığı “Ede-
biyatta Güncellik” olmalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

9.

Cevap: E

Paragrafın giriş cümlesi kendisinden önce bir başka 
cümleyi gerekli kılmaz. Neden, amaç, şart gibi anlam-
lar ile kendisinden önceki cümleye bağlanmaz. Genel 
bir yargı içerir. Paragraf bu cümlenin üzerine kurgulanır. 
A, B, C ve D seçeneklerindeki cümleler giriş cümlesi 
olmaya uygundur fakat E seçeneğindeki cümlede yer 
alan “yani” ifadesi, cümlenin kendisinden önceki bir 
ifadeyi açıkladığını gösteriyor, bu durumda giriş cümle-
si olamaz. Cevap E seçeneğidir. 

12.
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Cevap: D

Parçada yer alan ilk dört cümlede fotoğrafların içerdi-
ği duygular üzerinde durulur. Buna göre kimi fotoğraf-
lar tebessüm etmenizi sağlarken kimileri de derin bir 
hüzün barındırır. Oysa V. cümleden itibaren konu de-
ğişir ve fotoğraf ile sinema karşılaştırılır. Bu durumda 
ikinci paragraf V. cümle ile başlamalıdır. Cevap D se-
çeneğidir. 

13. Cevap: B

Parçaya göre Orhan Kemal ve Necip Mahfuz’un top-
lumsal değişimleri eserlerine yansıttıkları söylenebilir. 
Çünkü parçada toplumsal gerçeklikleri aktarırken iki-
sinde de çeşitli benzerlikler olduğu söyleniyor. Parça-
da Necip Mahfuz’un Mısır’ın büyük yazarı olduğu belir-
tiliyor. Parçaya göre Necip Mahfuz ve Orhan Kemal’in 
gerçekçi yazarlar olduğu söylenebilir çünkü toplumsal 
gerçekliği işliyorlar. Yine parçaya göre yazarları birbiri-
ne benzetmek sadece Türkiye’de olan bir durum değil-
dir. Mısırlı yazar için de böyle bir benzetme yapılmış. 
Fakat parçada Necip Mahfuz, Kafka’ya değil Balzac’a 
benzetilmiştir. Cevap B seçeneğidir. 

16.

Cevap: E

Parçada hakkında değerlendirme yapılan kişi ülkesine 
derin bir sevgi besler ve yılmadan çalışır. Bu durum ça-
lışkan ve vatansever olduğunu gösterir. Büyük bir öz-
güven sahibidir, bu özgüveni ezdirmez ve ona yaslanır. 
Başarıya odaklanıp inatla çalışması hedefleri için ge-
rekli çabayı gösterdiğini işaret eder. Dostluklarına bağlı 
ve vefalı biri olduğu da parçada belirtilmiştir. Fakat kö-
tülerden öç almak istediğine dair bir bilgi bulunmamak-
tadır. Cevap E seçeneğidir. 

14. Cevap: C

Soruda yer alan cümleler anlamlı bir paragraf için IV – 
III – V – II – I şeklinde sıralanmalıdır. Bu durumda baş-
tan ikinci cümle III. cümle olur. Cevap C seçeneğidir. 

17.

Cevap: D

Parçanın ilk dört cümlesinde yazar kendi ile ilgili bir du-
rumdan bahsetmektedir. Buna göre bir işe başlarken 
önce kolay yolu dener, başaramazsa işi bırakıp arkası-
na bile bakmaz. Fakat V. cümleyle birlikte konu değişir 
ve yazar kendisinden bağımsız olarak sorun çözmek ile 
ilgili genel açıklamalar yapar. İlk dört cümlede kendi-
sinden bahsederken son iki cümlede genel yargılar ta-
şıyan cümleler kurar. Dolayısıyla V. cümle ile ikinci pa-
ragraf başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

15.
Cevap: C

Parçada, içerdiği bulutlar, rüzgâr, sıradağlar, bozkır, yol, 
iki yolcunun ayak izi ile bir sonbahar betimlenmektedir. 
Böylece betimleme yapılırken doğaya ait unsurlar da 
ön plana çıkarılmış olur. Parçada sadece görme duyu-
suna yönelik unsurlar kullanılmıştır. Ayrıca “hızlı hızlı ve 
kapkara” ifadeleri pekiştirme ve ikilemeden yararlanıl-
dığını da gösterir. Fakat metinde olay unsuruna yer ve-
rilmediği için metnin okuru olay içinde yaşatma ama-
cıyla yazıldığını söylemek mümkün değildir. Cevap C 
seçeneğidir. 

18.

20



80

500 PARAFRAF SORUSU SORU ÇÖZÜMLERİ TEST 20

Cevap: B

Numaralanmış cümleler anlamlı bir paragraf için II – IV 
– V – I – III şeklinde sıralanmalıdır. Bu durumda giriş 
cümlesi II numaralı cümle olur. Cevap B seçeneğidir. 

19.

Cevap: A

Parçada yazar, zor yazan biri olduğundan bahseder ve 
yazdıklarının ilk okurunun kendisi olduğunu söyler. Yaz-
dıklarını önce kendi süzgecinden geçirir, kendi beğeni-
sine sunar, başkalarının ne dediği ile ilgilenmez. Buna 
göre okurun bu yazılanlardan haz alabilmesi için yazar 
düzeyinde bir birikime sahip olması gerekir. Buna göre 
parçanın sonuna “Benim okurum, benim yazdıklarım-
dan hoşlanabilmek için, benim yapımda, benim düze-
yimde, benim beğeni düzeyimde biri olmak zorunda-
dır.” cümlesi getirilmelidir. Cevap A seçeneğidir. 

20.
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Cevap: E

Parçada yer alan “inci gibi Türkçesiyle” ifadesi hak-
kında konuşulan kişinin güzel Türkçesine işaret eder. 
Parçaya göre bu kişi aile içinde hoş, sabırlıdır ve aile-
yi gözetir. Bu durum da ailesine karşı duyarlı olduğunu 
gösterir. Parçanın ilk bölümünde yer alan “kibar, nazik 
ve özenli olma” durumu kişinin ince ruhlu olması ile il-
gilidir. Ayrıca ailesine karşı iç dünyasından armağan-
lar sunması, şefkat göstermesi, güzel konuşması, na-
zik ve özenli olması sevecen biri olduğunun kanıtıdır. 
Fakat parçada bahsi geçen kişinin tez canlı, yani ace-
leci biri olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Cevap 
E seçeneğidir. 

1. Cevap: D

Parçada yazarın, kolay ve bol yazanlara gıpta etme-
si anlatılıyor. Yazar hem eski yazarların yazılarına hem 
şimdi her gün ortaya konan yazılara bakarak gıpta et-
mektedir. Ayrıca parçaya göre yazar kolay yazmayı kü-
çümsemiyor, gıpta etmekle ise hayranlığını, hayretini 
dile getirdiğini belirtiyor. Parçanın IV. cümlesinde ise 
kolay ve bol yazanlarla ilgili açıklamalardan ziyade ba-
sit yazmanın gelişmişliğin bir göstergesi olduğu anlatı-
lıyor. Bu diğer cümlelerin kurduğu bütünlüğün dışında 
bir yargı taşımaktadır. Bu yüzden anlam akışını bozar. 
Cevap D seçeneğidir. 

4.

Cevap: B

Parçada yer alan cevapta yazmanın ne olduğu ve yaz-
mak için neler gerektiği anlatılmaktadır. Buna göre yaz-
mak kendini göstermektir, bilgi işidir, doğru bilmeyi, 
açık söylemeyi gerektirir ayrıca anlaşılır olmalıdır. Do-
layısıyla bu cevap ancak “Yazmak neler gerektir?” so-
rusunun cevabı olabilir. Cevap B seçeneğidir. 

2. Cevap: C

Parçada yer alan boşluktan sonra dergi okumaları ve 
dergi koleksiyonculuğu ile ilgili açıklamalar yapılmak-
tadır. Buna göre dergi yeni sayı çıkmadan bitmelidir. 
Kitap için bu süre uzarken gazete için gününde yapılan 
bir okuma söz konusudur. Koleksiyonculuk açısından 
da dergi koleksiyonculuğunun arada olduğu belirtiliyor. 
Gazete için koleksiyonculuk pek mümkün değilken ki-
tap meraklıları arasında dergi koleksiyonculuğu fazla-
sıyla yaygın. Bu açıklamalar dergilerin her bakımdan 
kitapla gazete arasında bir yeri olduğunu gösterir. Ce-
vap C seçeneğidir. 

5.

Cevap: C

Parçada yer alan ilk üç cümlede her insanda çeşit-
li duygu hâllerinin bulunduğu ve bazı duyguların daha 
baskın olduğu belirtiliyor. Kimi insanlar daha alıngan 
olabilirken kimileri ise öfkeli, bencil, kibirli, kıskanç ola-
biliyor. Bu ifadelerin ardından IV. cümlede kötü duygu-
ların hâkim olduğu insanlarda da iyi yönlerin bulunabi-
leceğinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla IV. cümlede 
konunun bir başka yönüne değinildiği için ikinci parag-
raf IV. cümle ile başlamalıdır. Cevap C seçeneğidir.

6.
Cevap: B

Parçada vurgulanmak istenen lassos halkının müziğe 
ilgisizliği, sanatçıya saygısızlığı, müziğe düşkünlüğü ya 
da balığa ilgisizliği değildir. Burada vurgulanan balığa 
olan düşkünlüktür. Çünkü konser sırasında satışın baş-
ladığını duyan herkes konseri bırakıp balık pazarına git-
mektedir. Geride kalan, kulakları zor duyan son kişi de 
satışın başladığını anlayınca alanı terk eder.  Bu balığa 
olan düşkünlüğün kanıtıdır. Cevap B seçeneğidir. 

3.

21
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Cevap: E

Parçada yer alan cevapta yazar özellikle geleceğe yö-
nelik plan yapmadığını, hayatı akışına bıraktığını belir-
tiyor. Yazar uygulanamayan planların insanı hayal kırık-
lığına uğrattığını düşündüğünden gününü en iyi şekilde 
geçirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla burada soru an-
cak “Gençken geleceğe dair planlarınız var mıydı?” ol-
malıdır. Cevap E seçeneğidir. 

7.

Cevap: B

Turgut Uyar’ın parçada yer alan ifadeleri manzum hikâ-
ye, şiirdeki en büyük sorun, didaktik şiir ya da açık şiir-
le ilgili değildir. Şair; özünü kolay kolay vermeyen, çap-
raşık biri dili olan, açıkça söylenmeyen, düşlemeler ba-
rındıran, bazen anlaşılan bazen anlaşılmayan şiirleri ya-
ni “kapalı şiir”i işaret etmektedir. Bu sebeple parçanın 
sonunda “Sanırım kapalı şiir kısaca bu.” ifadesi yer al-
malıdır. Cevap B seçeneğidir. 

8.

Cevap: B

Parçaya göre Kafka’nın metni babasına yazdığı bilgisi 
kesin değildir. Mektubun milyonlarca babaya ve oğu-
la ulaşması, edebiyatta “mektup” deyince akla gelen 
ilk eser olması mektubun bilinirliğini ve ona gösterilen 
yoğun ilgiyi işaret eder. Parçanın son bölümünde mek-
tubun bütün oğulların babalarına yazmayı düşündüğü 
ama bir türlü yazamadığı bir mektup olduğu belirtiliyor. 
Bu da mektubun oğulların duygularına tercüman oldu-
ğunun kanıtıdır. Fakat metnin mektup türünden yararla-
nılarak yazılmış kurmaca bir metin olduğu bilgisi parça-
da yer almamaktadır. Cevap B seçeneğidir. 

9.

Cevap: E

Parçaya göre sanatçıların sanata dair ilk uğraşları bu-
gün önemli eserler verdikleri alanla ilgili olmayabilir. Bir 
tiyatrocu sanat hayatına şiir yazarak ya da farklı bir uğ-
raşla başlamış olabilir. Metne göre burada sanata dair 
ilk uğraş genelde “şiir” olmaktadır. Şiir öncü olma ro-
lünü asla başka sanat dalına kaptırmıyor. Bu durumda 
parçanın sonuna A, B, C ve D seçeneklerindeki cümle-
ler şiirin bu özelliğine dair anlamlar içerdiği için getirile-
bilir. Fakat E seçeneğinde şiir “hikâye anlatma beceri-
sinden yoksun olma” sebebi olarak görüldüğü için par-
çanın sonunda yer alamaz. Cevap E seçeneğidir. 

10.

Cevap: A

Parçadaki boşluktan sonra “yazma” eyleminin faydala-
rından söz ediliyor. Buna göre yazmak insanı iyileştiri-
yor, insanın kendini ifade etmesine yardımcı oluyor, ya-
şananların anlamlandırılmasını, insanın kendine dışarı-
dan bir gözle bakmasını sağlıyor. Açıklanan bu fayda-
lardan dolayı boşluğa James Pennebaker’ın “Yazmak 
şifadır.” sözü getirilmelidir. Cevap A seçeneğidir. 

11.

Cevap: D

Parçanın ilk bölümünde kadınların sanat ve çalışma ha-
yatına az katıldıkları belirtiliyor. Parçaya göre çağdaş 
seramik sanatına katkı sağlayan en önemli isim aynı 
zamanda bir eğitimci olan Hamiye Çolakoğlu. Parçada 
kadınların özellikle resim sanatında varlık gösterdiği, 
ayrıca “Çağdaş seramikte önemli çabalar ortaya koyan 
sanatçıların neredeyse tümü kadın.” denilerek bu alan-
da kadınların ön planda olduğu söyleniyor. Fakat metin-
de resim sanatını ileriye taşımak adına kadın ve erkek 
sanatçılar arasında bir karşılaştırma yapılmamıştır. Ce-
vap D seçeneğidir. 

12.
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Cevap: C

Parçaya göre “yeni şiir” yapı bakımından eskiye ben-
zemeyen olarak açıklanır ve biçimle ilgilidir, “yeni şa-
ir” ise eskilerde bulunmayan içerik özelliklerini ortaya 
çıkarır ki bu özde yenilik demektir. Metinde “Yeni şai-
rin başlıca vasfı eskimemektir.” denilerek onların kalıcı 
olduğu vurgulanır. Ayrıca bu şairlere de Nedim, Şeyh 
Galip, Baudelaire, Rimbaud ve Yahya Kemal örnek gös-
terilir. Parçaya göre bütün büyük şairler birer yeni şair-
dir. Fakat biçimce eskiye bağlı olan bir şairin “yeni şa-
ir” olamayacağı söylenmiyor. Yeni şair, biçimce eskiye 
bağlı olabilir ama onun şiirinde öz yenidir. Dolayısıyla 
cevap C seçeneğidir. 

13. Cevap: D

Parçadaki boşluğa “Yazı, tarihin kayıt altına alınarak 
günümüze ulaşmasını sağladığı için en önemli icat ola-
rak kabul edilir.” cümlesi getirilmelidir. Çünkü parçaya 
göre daha sonra matbaanın, internetin ve yeni araç-
ların ortaya çıkmasıyla yazının kayıt altına alınması, 
aktarılması kolaylaşır ve yaygınlaşır. Dünyanın en üc-
ra köşesindeki bir insan dahi paylaştığı fotoğrafla ilgili 
yorumları görebilir, onlara cevap verebilir. Bu durumda 
cevap D seçeneğidir. 

16.

Cevap: E

Parçaya göre bir yazar okura yabancı kalıyorsa, onu hiç 
anlatmıyor ve sadece kendini anlatıyorsa ilgi görmeye-
cektir. Buna göre okur ancak kendi sevinçlerini, acıları-
nı görebilirse metne ilgi gösterebilir ve onu okuyabilir. 
Öyleyse parçada bir şairin, bir sanatçının eserinde sa-
dece kendi kişiliğini yansıtmasına karşı çıkılmaktadır. 
Cevap E seçeneğidir. 

14. Cevap: D

Parçaya göre hamsi dünyanın büyük bölümünde seve-
rek tüketilen bir gıda. Karadeniz’le özdeşleşen hamsi 
zamanla azalsa da buradan bolca çıkarılmaya devam 
ediliyor. Türkiye’de taze yenilebilse de dünyanın diğer 
coğrafyalarında genelde konserve şeklinde tüketiliyor. 
Artan balık fiyatlarına göre hamsi diğerlerine göre daha 
“insaflı” yani ucuz. Fakat parçada en çok Karadeniz’de 
tüketildiğine dair bir bilgi yok. Cevap D seçeneğidir. 

17.

Cevap: D

Parçaya göre iyi okur, edebiyat ve kültür açısından ken-
dini geliştirmiştir ve belli bir birikime ulaşmıştır. İyi okur 
edindiği birikimle öncelikle eleştirmeye başlar. Ayrıca 
eleştiri yazıları okur. Fakat parçada iyi okurun süreli ya-
yınları takip etmesi gerektiğine dair bir bilgi yok. Cevap 
D seçeneğidir. 

18.Cevap: C

Parçada yeni şiirin ne olduğu, amacı ve eskiye olan 
tepkisi açıklanmaktadır. Buna göre yeni şiir işe eskiyi 
yıkmakla başlayacak, onun önemsediği her şeyi alaya 
alacak ve karşıt bir anlayış geliştirecektir. Dolayısıyla 
bu cevabın sorusu ancak “Yeni şiir ne istiyor?” olabilir. 
Cevap C seçeneğidir. 

15.

21
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Cevap: B

Parçada III. cümle dışındaki cümlelerde felsefe yapma-
nın ne olduğu, gerekliliği, öğrenilemeyeceği, onu öğ-
renmeye çalışmanın boş bir çaba olduğu, asıl olayın 
felsefe yapmak olduğu anlatılmaktadır. Üçüncü cüm-
lede ise “felsefe yapma” olgusundan bağımsız olarak 
Descartes’in felsefesiz yaşamak ile ilgili bir sözüne yer 
verilir. Bu da anlam bütünlüğünün dışında kalır ve akışı 
bozar. Cevap B seçeneğidir. 

19.

Cevap: B

Parçada çocukluk çağının insanın hayatında temel bir 
işlevi olduğundan söz ediliyor. Buna göre bu dönemde-
ki algılar unutulmaz, içten ve katıksızdır. Bu algılar in-
sanın benliğine işleyerek onun karakteri için temel yapı 
taşı olur. Özellikle sanatçı eğilimleri olan kişiler, bu ço-
cukluk algılarını derleyerek çevreyi gözlemler ve ken-
dilerini biçimlendirir. Dolayısıyla çocukluk döneminin 
önemine, kalıcılığına işaret eden I ve III numaralı cüm-
leler bu anlatılanları özetler. Cevap B seçeneğidir. 

20.
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Cevap: E

Parçaya göre Yusuf Ziya’nın üslubu yapmacık değil, do-
ğal ve içtendir. Yusuf Ziya güzel yazan, adeta kalemin-
den kan ve bal damlayan biridir, yazılarının albenisi ya-
ni çekiciliği söz konusudur.  Taklidi kolay olsa da tekrar 
yaratılması zor bir üslubu vardır. Bu açıdan özgün ol-
duğu söylenebilir. Ayrıca parçaya göre “süslü püslü” 
bir üslubu vardır. Fakat parçada “Onu taklit eden ya-
zarlar var mıydı?” sorusunun cevabı yoktur. Cevap E 
seçeneğidir. 

1. Cevap: C

Parçaya göre okur haberin ilginç, doğru, açık ve anla-
şılabilir olmasına değil bilgi içermesine önem veriyor. 
Çünkü kendi dünyası ile ilgili bir şeyler öğrenmenin pe-
şinde. Ayrıca bu bilgileri çevresiyle de paylaşmak arzu-
sunda. Bu bilgi ihtiyacı sadece kendisi ile ilgili değil ay-
nı zamanda gelecek günlerde neler olacağı ile de ilgili. 
Bu noktada parça “İnsan haberde bilgiye önem verir.” 
cümlesiyle sürdürülebilir. Cevap C seçeneğidir. 

4.

Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlede “mizah” sözcüğünün 
kökeni ile ilgili bilgi verilirken III. cümleyle beraber konu 
değişir ve mizahın kapsamı, içeriği ile ilgili açıklamalar 
yapılır. Dolayısıyla konu değiştiği için ikinci paragraf III. 
cümle ile başlamalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

5.

Cevap: D

Parçada Pınara adlı yer ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 
Farklı bir gezegende bulunma hissini veren bu yere da-
ir ilgi uyandıran noktalara değiniliyor. Kalın duvarların 
kimler tarafından örüldüğü, mezarların altında ne ol-
duğu… Ayrıca bu yer insanı gizemli havasıyla düşle-
re sevk ediyor. Soruda yer alan “Bu kadarla bitmiyor.” 
ifadesi sayılan bu özelliklerden sonra yani IV. cümleden 
sonra gelmeli. Çünkü V. cümlede yer alan “de” bağlacı 
son cümlenin V numaralı cümle olduğunu gösteriyor. 
Cevap D seçeneğidir. 

6.

Cevap: C

Parçaya göre bir sanat eseri içinde oluştuğu zamanın 
ve toplumun izlerini taşır fakat sadece bundan ibaret 
değildir. İçerik özellikleri itibarıyla geleceğe dair unsur-
lar da barındırır. Hatta yaşanılan zamandan çok gele-
cek zamanın bir yankısıdır. Dolayısıyla metinde sanat 
eserinin sadece zamanın ve toplumun izini taşıdığı dü-
şüncesine karşı çıkılır. Çünkü o geleceğin bir yankısıdır. 
Cevap C seçeneğidir. 

2.

Cevap: B

Parçadaki açıklamalar yazının okurun ruh dünyasına 
katkısı, edebî değeri, tarihsel süreçteki işlevi ya da ile-
tişime katkısı ile ilgili değildir. Parçada üzerinde duru-
lan asıl konu yazının süreç içerisinde nasıl bir değişim 
gösterdiğidir. Kil tabletlerle başlayan süreç matbaanın 
icadı ile yaygınlaşmış ve zaman içinde gelişerek dijital-
leşmiştir. Dolayısıyla yazının “tarihsel süreçleri yansıt-
madaki işlevi” üzerinde durulduğu söylenebilir. Cevap 
B seçeneğidir. 

3.

22
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Cevap: C

Parçadaki ilk iki cümlede kahve tutkunlarından ve kah-
venin sosyal hayattaki yerinden bahsedilmektedir. Yo-
ğun iş temposunda, dost sohbetlerinde, sınav dönem-
lerinde önemli bir öge olarak karşımıza çıkıyor. Fakat 
III. cümle ile birlikte kahve çekirdeklerinin ne olduğu 
anlatılıyor ve konu değişiyor. Dolayısıyla konu değişti-
ği için ikinci paragraf III. cümle ile başlamalıdır. Cevap 
C seçeneğidir. 

7.

Cevap: D

Parçada konuşan kişi yeni yıla planlı bir şekilde girmek-
te ve can sıkmadan, rahat bir şekilde çalışmaya odak-
lanmaktadır. Bu da planlı ve özverili biri olduğunu gös-
terir. Ayrıca insanların ve kendisinin hataları, eksikleri 
olabileceğini düşünür bu da onun sorgulayıcı ve ger-
çekçi olduğunu gösterir. Parçaya göre konuşan kişinin 
talihli olduğu söylenemez. Cevap D seçeneğidir.

8.

Cevap: E

Parçaya göre Odysseia, Atlantis, Binbir Gece Masalla-
rı, Ütopya, Yeni Atlantis ve Güneş Ülkesi gibi milletlerin 
edebiyatlarında önemli yer tutan eserlerde deniz önem-
li bir öge olarak kullanılır. Bu durum deniz ile insan ara-
sındaki yakın ilişkinin kendisini romanlarda, masallar-
da, destanlarda gösterdiğine kanıttır. “İnsan ve deniz 
arasındaki ilişki ya da denizlerin insanların hayal dün-
yasına yaptığı etki ilk metinlerden itibaren kendini gös-
terir.” cümlesi parçanın başına getirilebilir. Çünkü bahsi 
geçen eserlerle bu durum örneklendirilir. Cevap E se-
çeneğidir. 

9.

Cevap: D

Parçada şiir ile dil arasındaki ilişkiye dair açıklamalar 
yapılmaktadır. Buna göre şiir, en temel unsuru olan dil-
le zenginleşir. Bu dilin derinliği de şairin derinliğine bağ-
lıdır. Neticede şiir, şairin zengin dil ve kültür birikiminin 
sonucunda ortaya çıkar. Fakat IV. cümlede diğer cüm-
lelerden bağımsız olarak şairin ve şiirin felsefesi ile ilgi-
li açıklama yapılır. Bu da diğer cümlelerin oluşturduğu 
bütünlüğün dışında kalarak düşüncenin akışını bozar. 
Cevap D seçeneğidir. 

11.

Cevap: A

Parçada verilen cevap yazma sürecine dair öneriler 
içermektedir. Buna göre özellikle roman türünde iyi 
kötü ayrımı yapılmadan her eser, dergiler ve gazete-
ler okunmalı.  Bunun dışında her gün yazma çalışması 
yapılarak yazma kabiliyeti de geliştirilmeli. Yapılan öne-
riler göz önüne alındığında parçanın roman yazmakla il-
gili bir soruya cevap olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıy-
la soru “Roman yazmaya heveslenen bizlere ne yapma-
mızı önerirsiniz?” olmalıdır. Cevap A seçeneğidir. 

10.

Cevap: A

Parçada sanatın insanları birbirine yakınlaştırma işle-
vinden söz ediliyor. Roman, şiir, oyun gibi türler vası-
tasıyla insanlar farklı toplumları ve bu toplumların ya-
zarlarını tanır. Bu noktada başka hiçbir araç edebiyat 
kadar etkili değildir. İyi bir okur okuduğu eserlerle Rus, 
İspanya, Amerika, Fransa insanını tanıyabilir. Bu anla-
tılanları en kapsamlı ifade eden cümle ise “Dünya in-
sanları sanat yoluyla, görüp konuşmadan birbirlerini 
çok yakından öğrenip tanımış olurlar.” Cevap A seçe-
neğidir. 

12.
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Cevap: E

Parçadaki ilk dört cümlede sevginin, özellikle de ger-
çek sevginin ne olduğu anlatılmaktadır. Buna göre sev-
mek için tanımak gerekir. Ayrıca bir insanı iyi veya kö-
tü, bütün yanları ile sevebilmek gerçek sevgidir. Fakat 
V. cümlede konu değişir ve edebiyatın insanların birbi-
rini sevebilmesi için yardım etmesinden bahsedilir. Bu 
sebeple konu değiştiği için ikinci paragraf V. cümle ile 
başlamalıdır. Cevap E seçeneğidir. 

13. Cevap: B

Parçaya göre polisiye eserlerde en önemli unsur na-
türalizmdir. Bu da doğalcılığın, insan doğasının eserde 
öne çıktığını gösterir. Dolayısıyla boşluğa “İnsan doğa-
sına aykırı, insan doğasını bozan bir polisiye başarıya 
ulaşamaz.” cümlesi getirilmelidir. Çünkü bu eserlerde 
önemli olan kimya, patoloji, delillerin incelenmesi de-
ğil psikolojidir, insan doğasıdır. Cevap B seçeneğidir. 

16.

Cevap: D

Parçaya göre çocuğun kolay ses çıkarabileceği vurmalı 
bir aletle müziğe başlaması çok önemli. Çünkü çocuk 
nefesli, yaylı, telli aletlerle ses çıkarmakta zorlanabilir. 
Bu durumun insanlığın gelişimiyle de ilgili olduğu belir-
tiliyor. Buna göre insanlık da önce iç ritmini dinleyerek 
ardından beden diliyle, bedenine dokunup vurarak ses-
ler çıkarmıştır. Fakat IV. cümlede vurmalı çalgıların ço-
cuk için öneminden ziyade müziğin çocuğun ifade gü-
cünün gelişimine olan katkısından söz ediliyor. Bu da 
düşüncenin akışını bozmaktadır. Cevap D seçeneğidir. 

14. Cevap: B

Parçaya göre bibliyofiller hayatı boyunca kütüphane-
sini kurmak için zahmete girer, kendi zevkine, kültürü-
ne ve belli bir hedefe göre kitap seçer, kitaplarını baş-
ka kitap dostlarıyla paylaşmaktan haz alır ve maddi bir 
karşılık beklemeksizin kitaplarını bağışlamak için ade-
ta çırpınır. Fakat bibliyofillerin kitaplarını kimseyle pay-
laşmadığına dair bir bilgi parçada söz konusu değildir 
hatta bunun tam tersi söz konusudur. Cevap B seçe-
neğidir. 

17.

Cevap: A

Parçada yazar kendi senaryoları içerisinde dijital unsu-
run ne kadar yer aldığından bahsediyor. Buna göre se-
naryolarında gündelik hayatı anlatan yazar, günlük ha-
yatın artık ayrılmaz bir parçası olan dijital gelişmelere 
de yer veriyor. Dolayısıyla soru, yazarın senaryoların-
daki dijital unsur ile ilgili olmalıdır. Cevap A seçene-
ğidir.  

15.
Cevap: D

Parçaya göre romancılar tarihi hayal güçlerini katarak 
anlatırlar yani onu kurmaca olarak aktarırlar. Ayrıca bu 
iş basit ve kolay değildir. Bunu yaparken yüzlerce kay-
nak okuyarak tarihî çatıyı oluştururlar. Tarih kitaplarının 
anlatmadığı insan hikâyelerini romancılar anlatır. Fakat 
parçada tarih kitaplarının, gerçeği roman kadar iyi an-
latmadığı bilgisi söz konusu değildir. Cevap D seçene-
ğidir.

18.

22
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Cevap: D

Paragrafın giriş cümlesinde bir önceki cümleyi gerekti-
recek ifadeler bulunmaz. Demem o ki, bu sebeple, çün-
kü, ama, özetle gibi sözcükler yer almaz. Bu cümleler 
genel bir yargı içerir ve paragraf bunun üzerine kurgula-
nır. Soruda yer alan A, B, C ve E seçenekleri giriş cüm-
lesi olmaya uygundur fakat D seçeneğindeki “demem 
o ki” ifadesi kendisinden önce bir başka cümleyi işaret 
ettiği için giriş cümlesi olamaz. Cevap D seçeneğidir. 

19.

Cevap: C

Parçaya göre göçmen balıklar yazın Karadeniz’de kı-
şın ise Marmara’da bulunur. Bu durum yazın kuzeye 
kışın güneye hareket ettiklerini gösterir. Göçmen ba-
lıklar mevsime göre hareket ettikleri için belli bir mın-
tıkada sürekli bulunmazlar. Ayrıca Çanakkale Boğazı’n-
dan dışarı pek çıkmazlar. Boğaz, göçmen balıkların ha-
reket ederken kullandıkları tek yol olması sebebiyle çok 
önemlidir. Fakat parçaya göre lüfer, palamut, kılıç, or-
kinos yerli değil, göçmen balıklardır. Cevap C seçene-
ğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçada gazeteciliğin zorluklarından bahsedilmektedir. 
Buna göre gazetecinin belirli bir mesaisi yoktur. Haber 
niteliği taşıyan olayla her an karşılaşabilir. Bu yüzden 
gecesi gündüzüne karışır. Herkesten daha önde ve da-
ha hızlı yaşamak zorunda kalan gazetecinin bu zorluk-
lara katlanma gerekçesi E seçeneğinde yer alan “Sizle-
re sunduğumuz haberleri, sizden önce duymuş olmanın 
zevki içinde yıllardır bu uğraşı sürdürmekteyiz.” cümle-
si ile ifade edilebilir. Cevap D seçeneğidir. 

1. Cevap: C

Parçada yazar, hayatının hiçbir alanında disiplinli olma-
dığını, bu durumun yazma süreci için de geçerli oldu-
ğunu belirtiyor. Özellikle son bölümde disiplinin kendi-
sini köreltebileceğinden bahsediyor. Hayatını bir disip-
lin dahilinde sürdürmeyen yazar dağınık biri olduğunu, 
arada yazı yazdığını söyleyerek bir programının olmadı-
ğını işaret etmektedir. Aksi durumda verimliliğini kay-
bederek kısır biri hâline geleceğini söylüyor. Dolayısıy-
la A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler söyle-
nebilir. Fakat yazarın, diğer yazarların yazılarını yazmayı 
bir disiplin olarak görmesini küçümsediği söylenemez. 
Cevap C seçeneğidir. 

4.

Cevap: B

Parçaya göre yazar özellikle bildiği insanları ve çevre-
yi yazılarına taşımaktadır. Boşluktan sonra gelen “Yani 
her yazarın en iyi bildiği bir yeri ve anlatabileceği in-
sanları olmalıdır.” cümlesi, boşluğa dair önemli bir ipu-
cudur. Yaşar Kemal’in boşluğa gelecek olan cümlesi bu 
yargı ile uyumlu olmalıdır. Bu durumda “Her yazarın bir 
Çukurova’sı olmalı.” ifadesi boşluğa getirilmelidir. Çün-
kü Yaşar Kemal de eserlerinde en iyi bildiği yeri, yani 
Çukurova’yı anlatmıştır. Cevap B seçeneğidir. 

5.

Cevap: E

Parçada “Duygularımız olduğu ve onları paylaşabildiği-
miz ölçüde insanız.” deniyor. Duygularını belli etmeyen 
insanlar için ise “Robot gibi.” benzetmesi yapılıyor. Bu 
benzetmenin sebebi de soru kökünde verilen “Çünkü 
teknolojik ve evrimsel açıdan duyguların çok çok in-
sani şeyler olduğuna kendimizi inandırmış durumda-
yız.” cümlesinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu cümle 
V. cümleden sonra getirilmelidir. Cevap E seçeneğidir. 

6.

Cevap: D

Parçaya göre müzik hayatın her alanında mevcut. Do-
ğumundan ölümüne kadar her zaman insan ile birlik-
te var oluyor. Ayrıca insanın duyduğu sesler dışında 
doğaya ait unsurların sesleri de müziğe dair ögelerdir. 
Çünkü kültürel olarak müzik bu seslerden besleniyor. 
Parçada bu tür açıklamalar yapılırken V. cümlede par-
çadaki bütünlüğün dışına çıkılarak müzik kavramı fizik 
kanunları ile açıklanıyor. Dolayısıyla V. cümle düşünce-
nin akışını bozmaktadır. Cevap D seçeneğidir. 

2.

Cevap: B

Parçada çeşitli benzetmelerle ile Ece Ayhan anlatılmak-
tadır. Buna göre önce insanın çok nadir uğradığı ada-
lara, daha sonra ise nereden ve nasıl gidileceği belli 
olmayan sadece karşıdan görülen Orta Çağ kale ve şa-
tolarına benzetilir. Bu ifadelerin yer aldığı II. cümleden 
sonra soruda verilen “Çünkü gerisinde yol iz bırakma-
mıştır, görünmek yetmiş gibidir.” cümlesi yer almalı-
dır. Ayrıca bu cümle III. cümlede yer alan “Hem niçin 
bıraksın?” sorusuyla da bütünlük oluşturur. Dolayısıyla 
soruda verilen cümle II. cümleden sonra, III. cümleden 
önce yer almalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

3.

23
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Cevap: C

Parçanın ilk iki cümlesinde kitap okumanın yeni bir fay-
dasından bahsediliyor. Buna göre uzun otobüs yolcu-
luklarında can sıkıntısına iyi gelen kitaplar aynı zaman-
da ömrü de uzatıyor. Fakat III. cümle ile birlikte konu 
değişiyor ve Yale Üniversitesinin kitap okumanın fay-
dasına yönelik yaptığı araştırma sonuçları paylaşılıyor. 
İlk iki cümlede bu araştırmadan hiç bahsedilmezken, 
üçüncü cümleyle araştırma sonuçları ortaya konuyor. 
Bu sebeple III. cümle ile ikinci paragraf başlamalıdır. 
Cevap C seçeneğidir. 

7.

Cevap: E

Soruda numaralanan cümlelerin sıralaması anlamlı bir 
paragraf için I – II – V – IV – III şeklinde olmalıdır. Bu 
durumda baştan üçüncü cümle V numaralı cümle olur. 
Cevap E seçeneğidir. 

8.

Cevap: B

Parçada kemanın sevgi görmesinin, ona hürmet edil-
mesinin sebebi olarak insana acemiliğinden ustalığa 
giden süreç içerisinde yoldaş olması gösterilmiştir. 
Ona olan hürmet, tahtası ya da yapılışı için değil insa-
na yoldaş olmasındandır. Dolayısıyla boşluktan sonraki 
ifadelerde geçen “sevgi, hürmet, beraberlik” gibi kav-
ramlar “Eski kemanlar niçin makbuldür bilir misiniz?” 
sorusunu işaret eder. Bu soru boşluğa getirilmelidir. 
Cevap B seçeneğidir. 

9.

Cevap: B

Parçaya göre insan hayatının her alanında dil etkili bir 
araç olarak kullanılır. Tiyatro, politika, din ve mizah bu 
alanların bazılarıdır. Dil beton içindeki çimentoya ben-
zetilir. Yani bağlayıcı, tutucu, birleştirici yönü söz konu-
sudur. Öyleyse verilen boşluğa bu benzetmenin sebebi-
ni açıklayan “İnsanların ve toplulukların ‘bağlayıcı mad-
de’si olur.” cümlesi getirilmelidir. Cevap B seçeneğidir. 

11.

Cevap: D

Parçadaki boşluklara gülme ve ağlamanın iç içe oldu-
ğu yargısıyla ilgili ifadeler getirilmelidir. Çünkü parça-
ya göre insan hem gülmeli hem ağlamalıdır; ağlarken 
gülmeli, gülerken ağlamalıdır. Bu durumu yansıtan “O 
kadar güldüm ki gözlerimden yaşlar geldi.” ve “Acı acı 
gülümsedi.” ifadeleri boşluklara getirilmelidir. Cevap D 
seçeneğidir. 

10.

Cevap: E

Parçada Bedri Rahmi renklerin ışıkta eridiğini, biçimin 
ise kendini koruduğunu söyleyerek ikisi arasındaki far-
kı ortaya koyar. Öğrencilerle konuşması diyalogdan ya-
rarlanıldığını gösterir. Ayrıca öğrencinin verdiği cevap 
mizahi unsurlar da içermektedir. Metinde özellikle renk 
ve biçim kavramları ile ilgili öğreticilik söz konusudur. 
Fakat parçada heykelin resimden üstünlüğü vurgulan-
mamış sadece renk ve biçim farkı ortaya konmuştur. 
Cevap E seçeneğidir.

12.
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Cevap: B

Parçada insanların coğrafya bilimi sayesinde öğrendik-
leri üzerinde durulmaktadır. Buna göre insan bu bilim 
sayesinde çevresinde olan bitenleri daha iyi anlar, bi-
linçlenir, vatanını tanır, sever, güzel bir dünya için çalı-
şır. Fakat III. cümlede diğer cümlelerden bağımsız ola-
rak coğrafyanın konuları ile ilgili açıklama yapılmıştır. 
Dolayısıyla III. cümle düşüncenin akışını bozar. Cevap 
B seçeneğidir. 

13. Cevap: D

Parçaya göre Mars, adını Romalıların savaş tanrısın-
dan alır. 1543’te Nicolos Copernicus tarafından keşfe-
dilir. Mars ile ilgili gözlemler onunla ilgili yeni soruları 
ortaya çıkararak onu en çok merak edilen gezegen ya-
par. Parçaya göre Mars’ın bir zamanlar şimdi olduğun-
dan daha aktif olduğu izlenimi söz konusu, bu da be-
raberinde belki de bir zamanlar Mars’ta su ve hayatın 
olabileceği düşüncesini doğuruyor. Fakat parçaya göre 
hakkında en çok araştırma yapılan gezegen Mars değil, 
Dünya’dır. Cevap D seçeneğidir. 

16.

Cevap: E

Parçaya göre kâğıdı Çin’de hükümdarın saray muhafız 
alayı mensuplarından Tsay Lun adında bir sanatkâr icat 
etmiştir. Bu sanatkâr kâğıt hamuru için bitki kabukları-
nı, böğürtlen liflerini, pamuklu elbiseleri ve balıkçı ağ-
larını kullanır. Kâğıdın icat edilme tarihi olarak ise MS 
105 yılı gösteriliyor. Fakat parçada kâğıda ilk kez neyin 
yazıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Cevap E se-
çeneğidir. 

14. Cevap: B

Parçadaki ilk iki cümlede birbiriyle ilgili çeşitli sorular 
yöneltiliyor. Bu sorular yapmaktan memnun veya piş-
man olduklarımız, keşke yapsaydım ya da yapmasay-
dım dediğimiz şeylerle ilgili. Oysa III. cümleden itiba-
ren konu değişiyor ve “keşke”nin bir sorgulama olması 
üzerinde duruluyor. Buna göre yapılan sorgulama so-
nunda insan birçok “keşke”sini unutmak istemektedir. 
Dolayısıyla konu değiştiği için ikinci paragraf III. cümle 
ile başlamalıdır. Cevap B seçeneğidir. 

17.

Cevap: B

Parçada anı türünde eserlerin son yıllarda ardı ardına 
yayımlandığı, yazarını her yönüyle okuyucuya tanıttığı, 
tüm yaşanmışlığıyla yazarın hayatını gözler önüne ser-
diği, belge niteliği taşıdığı ve insanı zenginleştiren ha-
yat parçalarıyla dolu olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla A, 
C, D ve E seçeneklerindeki ifadelere değinilmiştir. Fakat 
parçada keyifle okunduğuna dair bir bilgi bulunmamak-
tadır. Cevap B seçeneğidir. 

15.
Cevap: A

Parçadaki boşluktan sonra şiir ile öykünün iç içe olma 
durumundan bahsedilir. Buna göre metindeki olay, kişi, 
yer ve zaman unsurları onu öyküye yaklaştırır. Metnin 
içerdiği büyük ve küçük harfler, alegoriler, dize gibi alt 
alta yazılan kelimeler, desenler ve resimler ise onu şiire 
yaklaştırır. Dolayısıyla boşlukta şiir ve öykü arasında-
ki bu yakınlığa dair bir ifade bulunmalıdır. Bu da ancak 
“Sevinç Burak, adeta şiir gibi düşünüp öykü yazmış bir 
sanatçı gibidir.” cümlesi olabilir. Cevap A seçeneğidir. 

18.

23
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Cevap: A

Parçaya göre kişiyi kendi iç dünyası, çocukluğu, ruhu, 
yaşantıları şiir yazmaya yöneltmelidir. Bu doğrultuda 
üzerinde durulan konu şairliği belirleyen asıl unsurun 
ne olduğudur. Yazara göre şairliğin yüzde doksanı yete-
nek ile ilgilidir. İçsel yaşantısından gelen bir yaratıcılık 
yeteneği olmayan insan şair olamaz. Yeteneksiz bir şa-
irin çok çalışarak iyi şiir yazması mümkün değildir ama 
yetenekli bir şair az bir çalışma ile iyi şiir yazabilir. Dola-
yısıyla parçada “Şiir, emek ve çalışmadan çok yetenek 
işidir.” yargısı vurgulanmaktadır. Cevap A seçeneğidir. 

19.

Cevap: D

Parçada yazar nasıl yazdığından bahsediyor. Buna göre 
zamana yayıyor, her gün yazıyı düşünüyor, notlar alı-
yor, çeşitli başlangıçlar yapıyor. Hatta yıllar önce başla-
yıp bitiremediği nice başlangıçlardan bahsediyor. Son 
olarak yazar parçanın sonunda, elindeki yazı parçaları-
nın neye dönüşeceğini bilmediğini belirtiyor. Bu bilin-
mezlik durumu ile uyumlu olarak verilen boşluğa “Her 
hikâye zamanını bekliyor ve günü gelince öykü ya da 
roman kılığında çıkıyor karşımıza.” cümlesi getirilmeli-
dir. Cevap D seçeneğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçaya göre şiir insanı en hızlı etkileyen edebî tür. Ay-
nı zamanda uzun süreli, kalıcı bir etki bırakıyor. IV. cüm-
lede bu kalıcı ve hızlı etkiden söz edildiği için soru kö-
künde yer alan “Bir daha asla onu okumadan, dinle-
meden, yaşamadan önceki insan değilizdir.” ifadesi IV. 
cümleden sonra getirilmelidir. Ayrıca V. cümlede kesin 
bir şekilde olmasa da onu okumadan neden bir daha 
eskisi gibi olamayacağımız açıklanıyor. Böylece soru 
kökündeki cümle, IV. cümleden sonra V. cümleden ön-
ce gelerek anlam bütünlüğünü sağlamış olur. Cevap D 
seçeneğidir.

1. Cevap: E

Yazar üç büyük edebiyat adamından eğilip bükülme-
meyi, başkasının egemenliğini kabul etmemeyi, ken-
dini gizlemeyerek olduğu gibi görünmeyi, çıkar peşin-
de koşan yırtık insanlardan olmayarak menfaat düşkü-
nü olmamayı, yaşamaktan korkmayarak yürekli olmayı 
öğrendiğini belirtiyor. Fakat üç büyük edebiyat adamın-
dan hayata toz pembe bakmayı öğrendiğini söylemi-
yor. Cevap E seçeneğidir. 

4.

Cevap: B

Parçada yer alan ilk iki cümlede bilim adamlarının gök-
yüzüne dair çalışmalarından bahsediliyor. Buna göre 
evrene dair birçok sorumuza onlar cevap veriyor. Fakat 
III. cümle ile birlikte konu değişir ve kara deliklerle ilgi-
li açıklamalar yapılmaya başlanır. Hakkında çok az şey 
bilinen kara delikler kendilerine yaklaşan her şeyi içine 
çekip onları yok etmektedir. Dolayısıyla konu değiştiği 
için III. cümle ile ikinci paragraf başlamalıdır. Cevap B 
seçeneğidir. 

5.

Cevap: D

Parçanın ilk bölümünde gazetecinin daima yeninin pe-
şinde olduğu vurgulandıktan sonra son bölümde oku-
maktan bıkılan, her gün aynı şeyi yazan, tekrara düşen 
yazarlar ve almaktan vazgeçilen gazetelerden bahse-
dilmiş. Bu olumsuz durumlardan kurtulmanın yolu ise 
parçanın başında belirtildiği gibi daima “yeni” olanı an-
latmaktır. Bu sebeple parçanın sonuna “Bu yargılardan 
kurtulmak için gazetelerin ve gazetecilerin her gün ye-
niliklerle ortaya çıkmaları zorunludur.” ifadesi getirilme-
lidir. Cevap D seçeneğidir. 

6.

Cevap: C

Parçada yazar, anlattığı meselelerin kendi özel hayatı 
ile ilgili olmadığını, parçası olduğu toplumun dertleri, 
gerçekleri olduğunu söylüyor. Kendi yaşamı ile ilgili ol-
masa da bu meseleler yazarın omuzlarına yüklenerek 
onu dertlendirmektedir.  Bu da yazarın gerçekçi, top-
luma karşı duyarlı ve bencil olmadığını gösterir. Fakat 
parçada toplumsal duyarlılığın yazarın yaratıcılığını diz-
ginlediği söylenemez aksine yazar, kafasının bu dina-
mikle çalıştığını belirtiyor. Cevap C seçeneğidir. 

2.

Cevap: E

Soru kökünde yer alan cümlede “pozitif ve negatif yük-
lü iyonlar”ın işlevi ile ilgili bir yargı bulunmaktadır. Par-
çada ise önce III. ve IV. cümlelerde pozitif yüklü iyon-
ların sebep olduğu olumsuz durumlar daha sonra V. 
cümlede negatif yüklü iyonların sebep olduğu olumlu 
durumlar anlatılmaktadır. Dolayısıyla soru kökündeki 
cümle parçanın sonunda V. cümleden sonra gelerek bir 
sonuç cümlesi gibi parçanın anlam bütünlüğünü sağla-
mış olur. Cevap E seçeneğidir. 

3.

24
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Cevap: B

Parçanın başındaki boşluğa “Aşçılığın Bolu’yla olan iliş-
kisi duraklama dönemi padişahlarının ‘En iyi yemeği 
kim yapar?’ sorusuyla başlar.” cümlesi getirilmelidir. 
Çünkü parçada I. Ahmet’in saraya çağırdığı ve zaman-
la sarayın güvenini kazanıp sarayda varlıklarını devam 
ettiren Bolulu aşçılardan söz edilmektedir. Padişahın 
düzenlenebilecek suikastları engellemek adına aşçıla-
rın güvenirliği bu dönemde çok önem arz eder. Bolulu 
aşçılar hem ellerinin lezzeti hem de güvenilir oldukları 
için sarayda daimî yer etmeye başlarlar. Cevap B se-
çeneğidir. 

7.

Cevap: C

Parçanın ilk üç cümlesinde yazar, temmuz sıcağından 
kaçarak gittiği ormanlarda yaşadığı keyiften bahset-
mektedir. Kentin gürültü ve sıcağından kaçarak yalnızlı-
ğın tadını çıkarır. Fakat IV. cümlede konu değişir ve ya-
zar önceki cümlelerde bahsettiği orman ve yayla key-
finden bağımsız olarak sıcakların şiddetini anlatmaya 
başlar. Dolayısıyla konu değiştiği için ikinci paragraf IV. 
cümle ile başlamalıdır. Cevap C seçeneğidir. 

8.

Cevap: B

Soruda verilen cümlelerle anlamlı bir paragraf oluştu-
rulduğunda sıralama I – III – IV – V şeklinde olmaktadır. 
II numaralı cümle paragrafın dışında kalır. Çünkü parag-
rafı oluşturan dört cümlede Roma sokaklarından, so-
kaklarda bulunan lezzetli lokantalardan ve yolların duru-
mundan bahsedilirken IV. cümlede bunlardan bağımsız 
olarak genel biçimde Roma’nın hikâyelerle dolu bir kent 
olduğu anlatılmıştır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 

9.

Cevap: E

Sorudaki IV numaralı cümle giriş cümlesi olmaya uy-
gundur. Çünkü en genel yargı bu cümlede verilmiştir. 
Daha sonra II. cümle gelmelidir. II. cümlede Mahmut 
Usta yaptığı benzetmeyi kendi hayatı üzerinden örnek-
lendirir. Daha sonra ise III. cümleye yer verilmeli. Çün-
kü bu cümlede usta-çırak arasındaki sevgisizlik ve is-
yankarlığın sonuçlarına değinilir. Hemen bu cümlenin 
ardından I numaralı cümle yer almalı. Bu cümlede ise 
isyankârlık ve sevgisizlik yerine sevgi ve koruma olgu-
ları üzerinde durulur. Paragrafın son cümlesi V numa-
ralı cümledir. Bu cümlede son olarak çırağın görevleri 
verilir ve paragraf sonlanır. Dolayısıyla IV – II – III – I – 
V şeklinde bir sıralama olmalıdır. Cevap E seçeneğidir. 

11.

Cevap: D

Parçaya göre bazı sanatçılar dünyaya farklı bir gözle 
bakmamızı sağlar. Onlar öldükten sonra dahi olaylara 
onların bakış açısıyla bakmaya devam ederiz. Parça-
ya göre böyle bakmak zorundayızdır. Bu ifadeden son-
ra gelen boşlukta bu zorunluluğun sebebi açıklanmalı-
dır. Bu açıklama da “Dünya onların öngördükleri gibidir 
çünkü.” cümlesiyle yapılır. Cevap D seçeneğidir. 

10.

Cevap: A

Parçaya göre Oktay Akbal olay anlatmaktan ziyade at-
mosferi aktarır, kahramanın ruh hâlini kısa ve öz cüm-
lelerle öyle bir anlatır ki onların iç dünyalarını ustaca 
yansıtmış olur. Anlatımın duru olmasına dikkat ederek 
gereksiz ögelere yer vermez.  Özellikle kısa cümlelerin 
daha sonra oluşturduğu bütünlük, tercih ettiği anlatım, 
kahramanları ele alışı, içinde bulunan ortamı yani at-
mosferi okuyucuya başarıyla yansıtmasını sağlar. Fa-
kat parçada Oktay Akbal’ın en kötü olaylarda bile iyim-
ser bakış açısından vazgeçmediği bilgisi söz konusu 
değildir. Cevap A seçeneğidir. 

12.
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Cevap: D

Parçanın ilk dört cümlesinde Behçet Necatigil’in şiiri 
saksı çiçeklerine benzetilir. Bu benzetme yaz ve kış ay-
rı olmak üzere çiçeklerin durumu üzerinden açıklanır. 
Onun şiiri tıpkı bu çiçekler gibi hem eve hem sokağa 
bağlıdır. Fakat V. cümle ile birlikte konu değişir ve şairin 
şiirlerinin içeriği ile ilgili açıklamalar yapılır. Buna göre 
onun şiiri acıların, ışık arayanların şiiri olmakla birlikte 
bütün şiir evrenini kuşatır. Bu sebeple konu değiştiği 
için ikinci paragraf V. cümle ile başlamalıdır. Cevap D 
seçeneğidir. 

13. Cevap: B

Parçada II. cümle dışındaki cümlelerde, barajın akarsu-
yun önüne çekilen set olması ve setin inşasından son-
raki süreç anlatılır. Oysa II. cümlede bu süreç dışında 
bir bilgi bulunur, barajların elektrik üretiminde en doğal 
ve ucuz yol olduğu söylenir. Böylece anlam bütünlüğü-
nün dışına çıkılır ve düşüncenin akışı bozulur. Cevap B 
seçeneğidir. 

16.

Cevap: D

Parçada kahvenin keşfediliş hikâyesinden bahsedil-
mektedir. Her şey Çoban Kaldi’nin, keçilerin bir ağacın 
meyvesini yedikten sonraki hareketlerini gözlemleme-
siyle başlar ve dervişin de yardımıyla bugün bildiğimiz 
kahve ortaya çıkmış olur. Cevap D seçeneğidir. 

14. Cevap: D

Parçadaki cevap ayakkabı türleri, rota seçimleri, genel 
olarak kış sporları ya da yürüyüşün faydaları ile ilgi-
li değildir. Parçada özellikle kış yürüyüşlerinde dikkat 
edilmesi gereken noktalar anlatılmaktadır. Buna göre 
el, ayak ve kafanın iyi korunması, tozluk kullanımı, hafif 
giyeceklerin tercih edilmesi, sıcak içecek tüketimi çok 
önemlidir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. 

17.

Cevap: A

Parçaya göre her türden eser ve bir sürü yazar okumak 
maymun iştahlılık göstergesidir ve tavsiye edilmez. İn-
sanın her zaman okuyabileceği birkaç yazarı olmalıdır. 
Böyle olmadığında, kişi bütün yazarları gözden geçire-
yim dediğinde onun durumu “Ömrü yollarda geçen kişi, 
binlerce ev sahibi edinir ama hiç dostu olmaz.” cümle-
siyle anlatılabilir. Boşluğa bu ifade getirilmelidir. Dola-
yısıyla cevap A seçeneğidir. 

15.

Cevap: D

Parçanın ilk dört cümlesinde “Seni seviyorum.” cüm-
lesini duyduğumuzda hissettiğimiz mutluluk ve daha 
sonra gelen kuşku üzerinde durulmaktadır. Buna göre 
kişinin sevildiğini duyması onu mutlu eder ama bir yan-
dan da bu sözün ne kadar samimi olduğu noktasında 
kuşkuya kapılır. Bundan emin olsa dahi kişide bu defa 
sevginin ne kadar süreceği ile ilgili sorgulama başlar. 
V. cümleden itibaren ise konu değişir ve “Seni seviyo-
rum.” cümlesindeki samimiyetin cep telefonları ile öl-
çülebileceğinden bahsedilir. Dolayısıyla ikinci paragraf 
V. cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

18.

24
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Cevap: D

Parçada çok karıştırılan iki kavram arasındaki fark açık-
lanmaktadır. Buna göre kimsesizlik bireyin iradesi dı-
şında gerçekleşirken yalnızlık, tercih edilen bir durum-
dur. Dolayısıyla parçanın konusu “kimsesizlik ve yalnız-
lık arasındaki fark”tır. Cevap D seçeneğidir.  

19.

Cevap: A

Parçada anlatılanlara göre tohum kendisinden vazge-
çerek ağacın oluşmasını sağlar. Tohum parçalanır, yok 
olur, kendini feda eder ve ağaç meydana gelir. Fakat 
yok olmuş gibi görünen tohum o ağacın içine, dalları-
na, meyvelerine de yerleşmiştir. Onun sayesinde ağaç 
ve meyveler oluşmuştur. Bu durum çocuğu için ken-
disinden vazgeçen, kendini ona feda eden, her şeyini 
onun gelişimine adayan biri için kullanılabilir. Cevap A 
seçeneğidir. 

20.
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Cevap: D

Parçanın ilk dört cümlesinde karlarla kaplı bir yolun tas-
viri yapılmaktadır. Yolun orman içinde kaybolması, kar-
larla bezenmiş kayın ağaçları, nazlı nazlı sallanan çam-
lar, ince bir tül gibi savrulan kar… Fakat V. cümleden 
itibaren konu değişir ve karın her şeyi güzelleştiren yö-
nü üzerinde durulur. Buna göre kar resmi; şehri, fotoğ-
rafı güzelleştirmektedir. Konu değiştiği için ikinci pa-
ragraf V. cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

1. Cevap: A

Parçadaki cevapta Satürn’e neden mücevher dendiği, 
halkalarının nelerden oluştuğu, hangi gezegende su ol-
duğu ya da hangi gezegenle ilgili belgesellerin izlenme-
si gerektiğine dair bir bilgi yok. Soru “Güneş sistemin-
de bir gezegene gitme şansınız olsaydı hangisini seçer-
diniz?” olmalıdır. Çünkü cevaba “eğer Satürn diyorsa-
nız…” şeklinde başlanmış nelerin görülebileceği açık-
lanmış. Cevap A seçeneğidir. 

4.

Cevap: E

Parçaya göre yazar sevginin önemli olduğunun bilincin-
dedir. Kendini seven ve mutlu olan yazar, tıpkı Çetin Al-
tan gibi sevginin ıskalanmaması gerektiğini düşünür. 
Bu sebeple kendine, doğaya, hayvanlara olan sevgiyi 
ıskalamamaya çalışıyor. Boşluktan hemen önce insa-
nın önce kendini sevmesi gerektiği belirtilmiş. Buna 
göre boşlukta “Kendini sevmeyi bilmiyorsan başka hiç 
kimseyi sevemezsin.” cümlesi yer almalıdır ki anlam 
bütünlüğü sağlansın. Cevap E seçeneğidir. 

5.

Cevap: D

Parçada V. cümle dışındaki cümlelerde evrendeki ga-
laksilerden ve yapılarından bahsedilmiştir. Evrende-
ki galaksi sayısı, Samanyolu galaksisindeki gezegen 
ve yıldızların durumu, yaşanabilir gezegenlerin sayı-
sı açıklanan durumlardan bazılarıdır. Fakat V. cümlede 
bu açıklamalardan bağımsız olarak Dünya’nın ve Kos-
mos’un yaşı verilerek düşüncenin akışı bozulur. Cevap 
D seçeneğidir. 

6.

Cevap: B

Soru kökünde verilen cümlede “çünkü” denilerek bir 
gerekçe verilmiştir. Burada okurun yaşamında, bir ya-
zarın ötesine geçme durumundan söz ediliyor. Bu ifade 
II. cümlenin gerekçesi olabilir. Yani okurun, yazarın kur-
maca eserleri dışında günlüklerini, anılarını, basit ya-
zışmalarını, notlarını dahi okumak istemesinin, bunların 
değerli hale gelmesinin sebebi soru kökündeki cümle-
de yer almaktadır. Bu sebeple II. cümleden sonra geti-
rilmelidir. Cevap B seçeneğidir. 

2.

Cevap: C

Parçada yer alan II ve III numaralı cümleler yer değiş-
tirmelidir. Çünkü II. cümle III. cümlenin devamıdır. Önce 
“Padişah kubbe altı vezirlerinin toplandığı adalet kule-
sinde bekler ve oradan izlerdi.” cümlesi yer almalı, da-
ha sonra ise “Müdahale etmezdi, tokmakla vurarak ‘Bi-
tirin!’ derdi.” cümlesi getirilmelidir. Böylece anlam bü-
tünlüğü sağlanmış olur. Cevap C seçeneğidir. 

3.

25
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Cevap: D

Parçanın ilk dört cümlesinde insanoğlunun çeşitli ihti-
yaçlarını gidermek için yaptığı gözlemlerden söz edili-
yor. Buna göre gözlemlerden yola çıkan insanoğlu çe-
şitli anlamlandırmalar yapmış, merak etmiş, kimi olay-
ları taklit etmiş, kimilerinden ise endişe duymuştur. Fa-
kat V. cümleden itibaren doğa felsefesi ile ilgili açık-
lamalar yapılır ve diğer bilim dallarının bütünü olduğu 
söylenir. Böylece konu değiştiği için ikinci paragraf V. 
cümle ile başlamalıdır. Cevap D seçeneğidir. 

7.

Cevap: C

Parçanın ilk iki cümlesinde insanın yüzleşme, hesap-
laşma, hatırlama algısının değiştiği belirtiliyor. Buna 
göre tarih insanın karşısına sürekli olarak geçmişine 
ilişkin doğru bildiği yanlışları ya da yanlış diye kenara 
attığı doğruları çıkarıp durmaktadır. Fakat III. cümleden 
itibaren insanın özellikle “hatırlayan bir varlık” olduğu 
söyleniyor ve bunun üzerinde duruluyor. Bu noktada in-
san bazı şeyleri hatırlamak istediği ya da bazılarını ha-
tırlamak istemediği için yalan ve doğruları birbirine ka-
rıştırsa da zaman her şeyi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla 
konu değiştiği için ikinci paragraf III. cümle ile başla-
malıdır. Cevap C seçeneğidir. 

8.

Cevap: B

Parçaya göre Türkçe, deyimler açısından zengin bir dil-
dir ve bu durum şiir için büyük bir imkân oluşturur. Çün-
kü şiir için vazgeçilmez olan, mecaz deyimlerin oluşu-
munda da belirleyici bir unsurdur. Böyle önemli bir işle-
vi olmasına rağmen şiir yazılırken deyimlerin bu önemi 
göz ardı ediliyor, deyimler unutuluyor, deyimler üzerin-
de düşünülmüyor. Dolayısıyla parçada “Deyimler üzeri-
ne düşünülmeden, deyimlerden yararlanılmadan şiirler 
yazılmasından” şikâyet edilmektedir. Cevap B seçene-
ğidir. 

9.

Cevap: B

Parçaya göre şapkanın hiyerarşinin simgesi olduğu 
söylenebilir çünkü MÖ 3200’lü yıllarda erkeklerin ba-
şında tüyler bulunurken kralların başında ise taç ve pe-
ruk üzerine geçirilmiş bezler bulunmaktadır. Parçanın 
son bölümünde şapkanın günümüze gelene kadar şe-
kilden şekle girdiği belirtiliyor. Bu da değişikliğe uğra-
dığını gösterir. Parçanın ilk bölümünde aksesuar olarak 
kullanmanın yanı sıra koruyucu olarak da kullanıldığı 
söyleniyor. Parçaya göre şapka Antik Mısır ve Yunan 
medeniyetlerinde kullanılmıştır. Bu da farklı coğrafya-
larda kullanıldığını gösterir. Fakat parçada şapkanın en 
eski aksesuar olduğu söylenmiyor. Cevap B seçene-
ğidir. 

11.

Cevap: C

Soruda verilen cümleler anlamlı bir paragraf için II – I 
– V – III – IV şeklinde sıralanmalıdır. Bu durumda son-
dan bir önceki cümle III numaralı cümle olur. Cevap C 
seçeneğidir. 

10.

Cevap: D

Parçaya göre dünyada üretilen fındığın yüzde 65-75’i 
Karadeniz’de üretiliyor. Bu da en çok üretimin burada 
olduğunu gösterir. En kaliteli ve lezzetli fındığın Gire-
sun’da üretilmesi sebebiyle Giresun öne çıkıyor. Fın-
dık; İtalya, ABD, İspanya gibi Karadeniz’e kıyısı olma-
yan ülkelerde de üretiliyor. Karadeniz’deki üretimin dı-
şında İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, ABD ve İspanya 
sıralaması yapıldığına göre, Karadeniz’den sonra en 
çok üretilen ikinci yer İtalya’dır. Fakat parçada Batı Ka-
radeniz’de Doğu Karadeniz’e göre daha fazla üretimin 
olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Cevap D se-
çeneğidir. 

12.
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Cevap: D

Parçaya göre Ünsal Hoca’nın mizahi eleştirel yapabile-
cek zekaya sahip ve hazırcevap biri olduğu söylenebi-
lir. Çünkü öğrenciye verdiği “Kitap ağır değil, siz hafifsi-
niz.” cevabı bunun bir göstergesidir. Özellikle ömrünün 
son zamanları okumanın yerini izlemenin, yazının yeri-
ni görselin aldığı bir döneme denk gelir. Zaman içinde 
okuma alışkanlığı yerini izleme alışkanlığına bıraksa da 
Ünsal Hoca bu noktada doğru bildiğinden vazgeçmez 
ve okumaya verdiği önemi sürdürür. Fakat parçada bir 
iletişim uzmanı olarak kitaplar yazdığına dair bir bilgi 
bulunmamaktadır. Cevap D seçeneğidir. 

13. Cevap: D

Soru kökündeki cümlede bir camın kırılmasından bah-
sediliyor. Öyleyse bu cümle IV. cümleden sonra geti-
rilmeli. Çünkü IV. cümlede “Bir kapı, tırak, kapanıyor.” 
denildi. Bu durumda kapının aniden kapanmasıyla cam 
kırılmış olabilir. Cevap D seçeneğidir. 

16.

Cevap: B

Parçada edebiyattaki çocuk kahramanlardan, öyküler-
deki çocuk kahraman trajedilerinden, Füruzan’ın öykü-
cülüğünden ya da edebiyatımızdaki yerinden bahsedil-
memektedir. Parçada özellikle Füruzan’ın öykülerindeki 
çocuk kahramanlardan söz edilmektedir. Bu kahraman-
lar yazarı derinden etkiler. Çoğu hüzünlü, yalnız ve mah-
zun küçük kızlardır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 

14. Cevap: D

Parçada şiiri kalıcı kılan unsurun yalınlık olduğu belir-
tiliyor. Buna göre geçmişten bugüne ulaşan hangi şi-
ir olursa olsun, şiirin en önemli özelliği gereksiz süs-
lerden, yabancı ögelerden, fazlalıklardan arınmış olma-
sıdır. Yunus Emre’nin, Ronsard’ın, Villon’un, Yahya Ke-
mal’in şiirleri bunun en güzel örnekleridir. Bu durumda 
parçanın başlığı “Şiirde Yalınlık” olmalıdır. Cevap D se-
çeneğidir. 

17.

Cevap: E

Birinci cevapta yazar seyahatin kendisi için ne anlam 
ifade ettiğini belirtiyor. Buna göre seyahat bir yaşam 
biçimi, onun hayata bağlanmasını sağlayan bir sebep-
tir. Dolayısıyla bu ifade “Seyahat etmenin sizin için an-
lamı nedir?” sorusuna verilen bir cevaptır. 

İkinci cevapta yazar etkilendiği ülkelerden bahsetmek-
tedir. İstanbul, Afrika, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, 
İzlanda onu derinden etkileyen yerler. Dolayısıyla bu 
ifade “Sizi en çok etkileyen seyahatleriniz hangileri ol-
du?” sorusunun cevabıdır. Bu durumda cevap E seçe-
neğidir. 

15.

Cevap: E

Paragrafın giriş cümlesi genel bir yargı içerebilir, pa-
ragraf bu cümlenin üzerine kurgulanır, kendisinden ön-
ce bir başka cümleyi gerektirmez. A seçeneğindeki 
cümle bir metnin gelişme bölümünden alınmış olabilir 
çünkü süregelen bir olay anlatımının devamı niteliğin-
dedir. B seçeneğinde yer alan “Çivril’e kadar uzanan 
ova da…” ifadesi kendisinden önce bir başka cümle 
olduğunu gösteriyor. C seçeneğindeki cümle de geliş-
me bölümünden alınmış olabilir çünkü bir başka cüm-
lenin devamı niteliğinde.  D seçeneğindeki cümle de 
kendisinden önce bir başka cümle olduğunu başında 
bulunan “o türkü” ifadesiyle işaret etmektedir. Fakat E 
seçeneğinde yer alan cümle giriş cümlesi olabilir. Çün-
kü kendisinden önce bir başka cümleyi gerektirecek bir 
ifade içermemektedir. Cevap E seçeneğidir.

18.

25
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Cevap: C

Parçada yer alan ilk iki cümlede mizahın eleştiri üzeri-
ne kurgulandığı, genel tavrının eleştiri olduğu belirtili-
yor. Fakat III. cümle ile birlikte konu değişir ve insanın 
hangi mesleğe mensup olursa olsun iyi bir mizah okuru 
olması gerektiği söylenir. Dolayısıyla III. cümle ile konu 
değiştiği için ikinci paragraf bu cümle ile başlamalıdır. 
Cevap C seçeneğidir. 

19.

Cevap: D

Parçada hayatı arayan delikanlıya yaşlı adam ileriyi 
işaret eder. Daha sonra ise atın üstünde hayatı arama-
ya devam ederken yaşlanan adama kadın geriyi işa-
ret eder. Delikanlı ömrünü hayatı aramakla geçirir fakat 
bulamaz. Bu durum aramaktan ziyade anın kıymetini 
bilmeyi işaret etmektedir. “Hayata yeniden başlasay-
dım saniyelerin nabzını tutardım.” özdeyişi bunu en iyi 
açıklar. Cevap D seçeneğidir. 

20.


