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ÖSS’de cümleyi anlamayla ve kavramayla ilgili sorular 
epey yer tutmaktadır. Sınavlarda çıkmış soru tipleri esas 
alınarak konu işlenecektir. 

Anlatım, bir kimsenin duygularını ve düşüncelerini söz 
ya da yazıyla başkalarına anlatmasıdır. Anlatımın, kav-
ram birimi olarak temel aracı sözcüklerdir. Sözcükler 
yan yana gelerek bir yargı birliği oluşturur. Öyleyse 
cümle bir yargı birimidir.  

Örnekler: 

 Kardeş  kavram (sözcük) 

 Kardeşimi çok seviyorum.  yargı (cümle) 

Sözcüklerin bir yargı belirtecek biçimde sıralanmasın-
dan oluşan diziye cümle denir. Cümle, bir ya da birçok 
sözcükten oluşabilir.  

Örnekler: 

 Bir sakıncası yoksa annemler size gelecek.  

 Sınavı kazanacağım. 

 Çalışıyorum. 

 Okudum. 

Cümlenin iki temeli vardır: Anlam ve yargı. Vurgulamak 
istediğimiz konuya anlamca uygun kelimelerle oluştur-
duğumuz mesaj, anlamdır. Yargı ise anlam bütünlüğüne 
ulaşmış cümleden çıkardığımız sonuçtur. 

Sınavda bizden, cümlede ifade edilen düşünceyi ve 
cümleye sindirilen duyguyu bulmamız istenmektedir. Bir 
cümlede ne anlatılmak istendiğini öğrenmek için o cüm-
leyle ilgili bir çözümleme, bir yorum yapmak gerekir.  

 

Bunun için: 

 Bir cümleyi doğru yorumlamak her şeyden önce 
sözcük bilgisini gerektirir.  

 Sözcüklerin değişen anlamlarını, deyimleri, atasöz-
lerini... yorumlayabildiğinizde anlatılmak istenenleri 
daha çabuk kavrarsınız. 

 Cümlenin yüklemini doğru tespit etmelisiniz. Çünkü, 
vurgulanan düşünce genellikle yüklemden hemen 
önce gelir. 

 Cümlede anahtar sözcükler (devinim, yazın, boyut, 
yorum...) varsa onları da doğru anlamlarıyla kavra-
mak önemlidir. 

 Sınırsız sayıda yargı üretilebileceğine göre sınırsız 
sayıda cümle kurulabileceği unutulmamalıdır. 

 Diğer anlam konularında olduğu gibi bu konuda da 
“doğru anlamak” çok önemlidir. Bunun için kitap 
okumanın faydası açıktır.  

 

CÜMLEYİ ANLAMA VE YORUMLAMA 
ÖZDEŞ (AYNI) ANLAMLI CÜMLELER  
Bir düşünce, farklı sözcükler kullanılarak aynı yargıyı 
ifade edebilir. Cümle hangi sözcüklerle ve nasıl kurulur-
sa kurulsun biz verilen cümlelerdeki düşünceyi aramalı-
yız.  

Örnek: 

 Yıllar sonra yakalandı. 

 Uzun süre sonra yakayı ele verdi. 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı 
bir düşünce dile getirilmiştir? 
 

A) Aynı kavram alanıyla ilgili söz değerlerinin oluştur-
duğu sözcük salkımları, Türkçemizin zenginliğini 
göstermektedir. 

B) Anlamca ilişkili söz değerlerini içeren sözcük grupla-
rı oluşturmaya yönelik çalışmalara, ders kitaplarında 
gereğince yer verilmemektedir. 

C) Öğrencilere, Türkçe düşünme alışkanlığı kazandır-
mak için, işlenen parçalarda geçen ve aralarında an-
lamsal bağıntılar olan sözcük kümeleri bulundurul-
malıdır. 

D) Sözcükler arasında bağlantı kurma, karşıtlık ya da 
benzerlikleri ortaya çıkarma, Türkçe öğretimindeki 
temel etkinliklerinden biri olmalıdır. 

E) Türkçe ve yazın derslerinde sözcük çalışmaları, 
çeşitli sözcükleri temel ve yan anlamlarını içerecek 
biçimde yapılmalıdır. 

 

ÇÖZÜM 

B, C, D ve E seçeneklerinde Türkçe öğretiminde söz-
cüklere ve sözcükler arasında kurulan anlam ilişkileriyle 
oluşturulmuş söz öbeklerine önem verilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. A seçeneğinde ise Türkçe’de, söz ve 
söz öbeklerinin önemli bir yerinin olduğu vurgulanmıştır. 

Cevap A’dır. 

ÖRNEK  

Cümlede Anlam 2. BÖLÜM 
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YAKIN ANLAMLI CÜMLELER 
Anlam bakımından tam bir eşitliğin olmadığı; ancak iki 
cümlenin de aynı düşünce doğrultusunda oluşturulduğu 
cümlelerdir. İki cümle de aynı ana düşünceyi iletmeye 
çalışır. Böyle sorularda verilen cümledeki anlamın iyi 
kavranması ve cümleye anlamca çok benzeyen diğer 
cümlenin bulunması gerekir. Şimdi örnekleri inceleyelim: 
 

 

 (l) Jules Verne'in serüven tutkusu, denizcilik, tarih, 
coğrafya gibi alanlardan aldığı öğelerle beslenerek 
yazdıklarının çekirdeğini oluşturur. (II) Sayısı iki yüze 
yaklaşan romanları çeşitli bilim dalları üzerine temel-
lenmiştir. (III) Yazar bu bilim dallarına ilişkin bilgilerini, 
saatlerini geçirdiği kütüphanelerdeki binlerce kitaba 
borçludur. (IV) Hiçbir bilim dalında uzman olmadığı 
halde yaşadığı dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değiş-
meyi yakından izler. (V) Böylece hem çağını çok iyi tanır 
hem de çağının getirdiği yenilikleri özümseyerek gele-
ceğe yönelik öngörülerde bulunur. 

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri an-
lamca birbirine en yakındır? 
 

A) l. ve II. B) l. ve IV. C) II. ve IV. 
D) III. ve V. E) IV. ve V. 

ÇÖZÜM 

Parçada numaralanmış l ve ll numaralı cümlelerde Jules 
Verne’in eserlerinin temelini oluşturan unsurun denizci-
lik, tarih, coğrafya gibi çeşitli bilim dalları üzerinde temel-
lendiği üzerinde durulduğundan, bu cümleler birbiriyle 
anlamca yakındır. 

Cevap A’dır. 

 
 

İKİ CÜMLENİN BİRBİRİNE GÖRE 
 DURUMLARI 
NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ  
Sıralı ve bileşik cümlelerde cümlenin bir bölümü nedeni 

bildirirken diğer bölüm sonuç anlatır. Asıl anlatılmak 

istenen yargının gerçekleşmesinde etkili olan etken 

belirtilir. Neden-sonuç ilgisi “-den”, “-den dolayı”, “için” 

ile sağlanır.  

 

Örnekler: 

Yolcuların uykusuzluktan gözleri kanlanmıştı.  

Çevre yolu yapıldığı için şehir trafiği biraz rahatladı. 

Çalışmadığımdan kazanamadım.  

Rüzgârın uğultusu çocuğun uyanmasına neden oldu. 

 

 

Bu cümlelerde temel yargıya yöneltilen “neden, 
niçin, hangi sebeple, hangi nedenle...” soruları-
nın cevapları vardır. Bu cümleler, aynı zaman-
da “yargının gerekçesiyle birlikte verildiği cüm-
leler”dir. 

 

 

(I) O, işlediği konuları genellikle Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun çöküş döneminin başladığı 17. ve 18. yüzyıldan 
alır. (II) Oyunları o dönemin düşünüş biçimini, törelerini 
karikatürize ettiğinden değerlidir. (III) Güldürme öğesine 
bağlı kalarak bilgili bilgisiz, erdemli erdemsiz kişiler 
arasındaki çelişkileri yansıtır. (IV) Kurumların, dolayısıy-
la da toplumun hicvine yönelir. (V) Mizah anlayışı, gele-
neksel mizah anlayışımıza uyduğundan, yapıtlarından 
halk da hoşlanır, aydınlar da. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 
 

A) I. de ve II. de B) I. de ve III. de 

C) II. de ve V. de D) III. de  ve IV. de 

E) IV. de ve V. De 

 

ÇÖZÜM 

II. Cümlede “-den” eki neden-sonuç ilgisi sağlamıştır. 
Sonuç: Oyunları değerlidir. 
Neden: O dönemin düşünüş biçimini, törelerini karikatü-
rize ettiğinden;  V. cümlede de “-den” ekine dikkat edil-
melidir. 

Cevap C’dir. 
 

 

 

Bir cümlenin nedeni, numaralanmış başka bir 
cümleyle de verilebilir. Bu tip sorular da karşı-
mıza çıkmaktadır. 

 
 

AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ  
Cümlenin bir bölümü bir amacı bildirirken diğer bölümü 
sonuç bildirir. Bu ilgi “için” edatı -mek üzere ve “-e/-a” 
ekiyle sağlanır.  

 
Örnekler: 

Buraya spor yapmaya geldim. 

Halkın beğenisini kazanabilmek için halkın istediği şey-
leri yazıyor. 

Toplumdan uzaklaşmamak için herkesin uğradığı yerle-
re gidiyor. 
 

ÖRNEK  

ÖRNEK  

http://www.akademivizyon.com.tr/
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(I) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk hikayesi ve 
destandan yararlanma yoluna gidilmiştir. (II) Müzik, 
resim, roman, öykü, şiir, tiyatro ve sinema gibi sanat 
dallarının hepsinde böyledir. (III) Ben de böyle yapmak, 
geleneksel olanı çağdaş öykü sanatına taşımak istiyo-
rum. (IV) Bu yöntemi ülkemiz yazınında ustaca uygula-
yan Yaşar Kemal’in izinde yürümek isteyişimin özünde 
de işte bu yatıyor. (V) Nitekim son yapıtımda gelenekse-
le yönelişim açıkça görülebilir. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde amaç söz konusudur? 
 

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

ÇÖZÜM 

III. ve IV. cümlelerden, yazarın amacının, geleneksel 
olanı çağdaş öykü sanatına taşımak olduğunu anlıyoruz. 
Bu amacını gerçekleştirmek için yazar, başka yazarları 
takip ediyor.  

Cevap D’dir. 
 

KOŞUL - SONUÇ İLİŞKİSİ  
Koşul bildiren yargılar, bir eylemin ya da durumun bir 
koşula bağlı olarak gerçekleşeceğini bildiren yargılardır. 
Koşul-sonuç ilgisi “-se”, “-dikçe”, “-ince” ekleriyle sağla-
nabilir. 

 

Örnekler: 
Bir toplum kalkınmak istiyorsa geçmişle bağı koparma-
malıdır. 

Dostluğun kıymetini yalnız kalınca anlarsın. 
Onu görürsen iyi dileklerimi ilet. 
Onu gördükçe seni hatırlıyorum. 
 
 

 

(I) Halk türkülerimizi, ezgi ve şiir bakımından kıvamını 
bulmuş sanat eserleri sayabiliriz. (II) Bunları söyleyenle-
rin seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca 
klasik denecek kadar sağlam eserler çıkar ortaya. (III) 
Ne var ki türküler söyleyen ve aşık diye anılan halk 
sanatçılarının kimilerinin sesleri, bu eserlerin değerini 
gölgeliyor. (IV) Kimileri de türküleri aşırı duygusallıkla 
söylüyor. (V) Bunlarda türkünün özüne göre değişen bir 
incelik, bir yorum görülmüyor. 
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır? 
 

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

ÇÖZÜM 

Klasik denecek kadar sağlam eserler ortaya çıkar. 
Sonuç 
Bunları söyleyenlerin seslerindeki ve okuyuşlarındaki 
pürüzlerin ayıklanması  Koşul 

Cevap B’dir. 
 
 
 

AÇIKLAMA İLİŞKİSİ  
Kimi zaman bir cümle diğerinin açıklaması olabilir. 
Cümlelerin bilgi vermek amacıyla bir başka cümleyle 
açıklanması söz konusu olabilir. 
 
 
 

 

 

Sıralı ve bileşik cümlelerde açıklama söz 
konusu olduğu gibi bir cümlenin açıklaması 
başka bir cümleyle de verilebilir. 

 

 

 

 

(I) Günü gününe pek uymaz bu kentin. (II) Bir bakarsın, 
yaz ortasında buz kesmişsin; bir bakarsın, kasım orta-
sında ceket fazla gelmiş. (III) Geçen eylül ayının son 
günü kentte yağmur yağarken, kentin sırtını dayadığı 
dağa kar yağıyordu. (IV) Ertesi gün ise mayıs sonu 
güneşine benzeyen, pırıl pırıl bir hava... (V) Neredeyse 
tüm ekim ayı, böyle geçti. (VI) Oysa daha güneyimizdeki 
bir başka kentte çoktan kış gelmişti. 
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisi, kendinden önceki cümlenin açıklaması duru-
mundadır? 
 

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

ÇÖZÜM 

II. cümle, I. cümlenin açıklaması durumundadır. Birinci 
cümledeki ifade, kentin değişkenliğiyle ilgilidir. Bu ifadeyi 
ikinci cümle açıklamaktadır.  

Cevap A’dır. 
 
 

ÖRNEKLEME İLİŞKİSİ  
Bazı cümleler de kimi zaman başka cümleyi örneklendi-
rir. Bazı cümlelerde yer alan soyut kavramların kavratıl-
ması amacıyla örnekler vermek suretiyle somut anlam 
kazandırılabilir. 

ÖRNEK  

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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(I) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü vardır. 
(II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok bilimsel çalışma 
yapılmıştır. (III) Yapılan araştırmalar göstermiştir ki 
soluk alışımız, kan basıncımız, renklere bağlı olarak 
değişebilmektedir. (IV) Renklerden açık mavi, gevşetici 
ve rahatlatıcı; koyu mavi, uyarıcıdır. (V) Bu da renklerin 
etki gücünün birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. 
(VI) Bu gerçeği göz önünde bulunduran içmimarlar, ev 
içi ışık düzenlemelerinde renk öğesine özel bir önem 
verirler. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisi, kendinden önceki cümlede belirtilen yargıyı 
örneklendirmektedir? 
 

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

 

ÇÖZÜM 

III. cümlede, soluk alışımız ve kan basıncımızın renklere 
bağlı olarak değişebildiği ifade edilmiştir. IV. cümlede 
ise bu yargıda belirtilenler örneklendirilmiştir. 

Cevap C’dir. 
 
 

KARŞIT DURUMLARI İÇEREN CÜMLELER 
Bir cümlede olayların, olguların durumların ya da kişile-
rin karşıt özellikleri bir arada verilebilir. Karşıt durumların 
birlikte verilmesi, anlatılan durum veya eserin iki yönü-
nün de gösterilmesini sağlar. Amaç, anlamı daha belir-
gin kılmaktır.  

Örnekler:  

Bugün sevindiğin şeye, yarın üzülebilirsin. 

Köyümüz Fırat’ın zaman zaman coşkun, bulanık; zaman 
zaman da durgun sularına bakan bir yere kurulmuştur.  

 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı belirgin-
leştirmek için karşıt durumlardan yararlanılmıştır? 
 

A)  Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu beklemeden tele-
vizyonu kapattı. 

B) Mademki sözümü dinlemiyorsunuz, ben de bir daha 
bu konuda isteseniz de konuşmam.  

C) Sanki suçlu kendisi değilmiş gibi sakin sakin etrafını 
süzüyordu.  

D) Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak; halbuki burada 
paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor. 

E) Öğretmenin sorduğu son soruya en çalışkan öğrenci 
bile cevap veremedi.  

ÇÖZÜM 

D’de yer alan “sıcak-soğuk” sözcüklerinin meydana 
getirdiği anlama dikkat ediniz. 

Cevap D’dir. 
 

CÜMLE TAMAMLAMA 
Bu tür sorularda cümlenin bir bölümü eksik bırakılmıştır. 
Tamamlanacak cümleyle tamamlayacak cümle ya da 
sözcükler arasında anlamsal bir köprü vardır. Eğer eksik 
cümle bir başka cümleyle tamamlanmak istenirse iki 
cümle arasında anlam bağı yanında zaman ve kişi 
uyumu da aranmalıdır. 
 
 

 

Ailede tüm yükümlülükleri üzerlerine alan, çocuklarını 
her türlü sorumluluktan uzak tutan anne babalar ........ 
bireyler yetiştirirler. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilebilir? 
 

A) her bakımdan kendilerine benzeyen 

B)   işini seven, görevlerinin bilincinde olan 

C) bulundukları her ortama kolayca uyum sağlayan 

D) karşılaştıkları güçlükleri yenmek için her türlü yola 
başvuran 

E) yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından 
yönetilmeyi bekleyen 

ÇÖZÜM 

Bu cümlede boş bırakılan yere cümlede verilen duru-
mun sonucu yazılacaktır. Durum: Anne babaların çocuk-
larına yeterli sorumluluklar yüklememeleri. Bu durumun 
yaratacağı sonuç bireyin hep başkalarına muhtaç olma-
sı, kendi yaşamını biçimlendirememesidir. 

Cevap E’dir. 

 

CÜMLEDE ANLATIM 
NESNEL CÜMLELER 
 Kanıtlanabilir gerçeklere 

 Herkesçe benimsenen kurallara 
 Genelin benimsediği yargılara dayanan anlatım 

nesneldir. 
 
 

Örnekler: 

Bu romanda olaylar bir köyde geçiyor. 

Türkiye birincisi yine Ankara’dan çıktı. 

Atatürk Barajı Türkiye’nin en büyük sulama barajıdır. 

Filmin ikinci bölümünün çekimleri Malatya’da yapıldı. 

ÖRNEK  

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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Üç bölümden oluşan bu eserde birinci bölüm yazarın 
çocukluk anılarını içeriyor. 
 

 

 

 Duyu organlarıyla anlatımı içeren cümleler 
nesneldir. 

 

 Odaya sinmiş ağır bir sigara kokusu var 
(koklama) 

 Bahçeden kuş sesleri geliyordu. (İşitme) 
 Gemi mavi sularda gözden kayboldu. (gör-

me) 
 Gözlem, nesnel bir olgudur, olayları oluş 

halinde belirlemek demektir. Gözlem, yo-
rumlamayla karıştırılmamalıdır. Yorum; 
olaydan kendimize göre bir sonuç çıkarmak-
tır. 

 Dün, kırmızı kazağını giymişti. (Göz-
lemNesnel) 

 Kırmızı kazak ona hiç yakışmamış. (Yo-
rumÖznel) 

 
 
 
 

 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu 
değildir? 
 

A) Alabildiğine insan kalabalığı vardı. 

 Bir aydınlık geleceğe bakıyordu. 
B) Bir ılık güz öğlesinde  

 Şanlı haki urbası üstünde 
C) Koymuştu kılıcını içine kınının 
 Yürüyordu arasında sevgili halkının 

D) İzmir’e girişini Atatürk’ün 
 Bir kahve duvarındaki resimde gördüm 
E) Işıktı sevinçti türküydü 

 Görseydiniz o resimde Atatürk’ü 
 

ÇÖZÜM 

A’daki “aydınlık bir gelecek, B’de “şanlı”, C’de “sevgili”, 
E’de “ışıktı, sevinçti, türküydü” sözleri kişinin kendi 
düşüncesidir. D’de ise bir resimde görülenlerden bahse-
dilmiş, duygular belirtilmemiştir. Nesnel bir ifadedir. 

Cevap D’dir. 

 
ÖZNEL CÜMLELER 
 Kişisel duygu ve düşüncelerle oluşturulan,  

 Doğruluk veya yanlışlıkları kanıtlanamayan, 

 Kişisel yorumlara açık (göreceli),  

 Herkesin kendince bir değerlendirme yapıp farklı 
anlamlar çıkarabileceği yargılardır. 

 

Örnekler: 

 Sinema çağımızın en etkileyici sanat dalıdır.  

 Kitabını üç bölüme ayırması çok iyi olmuş. 

 Etkileyici ve sürükleyici bir anlatımı var. 

 Onun en beğendiğim yanı, kimseye taviz vermeyen 
davranışlarıdır. 

 
 
 
 

 

 (I) Bu yayınevi bir süredir kendi olanakları içinde, sessiz 
sedasız, değerli ürünler ortaya koyuyor. (II) Kırkı aşkın 
kitap çıkaran bu yayınevinin dikkati çeken bir özelliği çok 
iyi kitaplar seçmesi. (III) Bunlar kimsenin aklına gelme-
yen, titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar. (IV) Ayrıca bu 
yayınevi, kitapların basımına özen gösteriyor; çevirilerin 
düzgün ve doğru olmasına dikkat ediyor. (V) Her kitabın 
sonuna, yazar ve yapıt adlarını gösteren bir dizin ve 
kaynakça ekliyor. (VI) Bu özelliklerin hepsi nitelikli bir 
baskı ile buluştuğunda ortaya iyi kitaplar çıkıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
kişisel düşüncelere yer verilmemiştir? 
 

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

ÇÖZÜM 

Yazar, numaralanmış cümlelerde kişisel düşüncelerine 
I’de “değerli ürünler”, II’de “iyi kitaplar seçmesi”, III’de 
“titizlikle araştırılmış” IV’de “kitapların basımına özen 
göstermiş”, VI’da “nitelikli baskı” sözleriyle yer vermiştir. 
V numaralı cümlede nesnel yargı ortaya koymuştur. 

Cevap D’dir. 
 
 
 

 

 

Sınav sorularında bazen “nesnel” ve “öznel” 
sözcükler kullanılmadan, farklı soru kalıpları 
karşımıza çıkabilir: 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde söyle-
yenin kendi kişisel düşüncesine yer verilmiştir? 

  Öznel 
Bu parçanın yazarı, hangi cümlelere kendi 
duygularını katmıştır?  
 Öznel  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin 
kişisel düşüncesini içermemektedir?  

 Nesnel 

 

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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(I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yaza-
rının arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta 
olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitap-
ta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirle-
riyle olan ilişkileri ele alınıyor. (IV) Bunlar içtenlik ve 
sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. 
(V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden 
zevkle ve ilgiyle okunuyor. 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir? 
 

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

ÇÖZÜM 

IV “içtenlik ve sevecenlik” 

V  “zevkle ve ilgiyle” sözleri yazarın kişisel düşüncele-
ridir (Öznel). 

Cevap E’dir. 
 

 

KARŞILAŞTIRMA BİLDİREN CÜMLELER 
Olay ve olguların benzer ya da karşıt yanlarıyla ele 
alınması karşılaştırmadır. Duygu ve düşüncelerin daha 
etkili bir biçimde anlatılabilmesi için en az iki varlık, 
durum ya da kavramın benzerliklerinden veya farklı 
özelliklerinden yararlanma yöntemidir. 

 

Örnekler:  

Mahalle bakkalları, çarşı bakkallarından daha ucuzdu.  

Sınıfın en çalışkan öğrencisi sınav sonuçlarına göre 
belirlenecek. 

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.  

Şiirde yorum gücüne dayalı  bir anlatıma karşılık, mate-
matikte kavrama gücüne dayalı özellikler vardır.  
 
 

 

(I) Roman yazarken konuşmalara yer vermek çoğunluk-
la kaçınılmazdır. (II) Hatta salt konuşmalardan oluşan 
romanlar bile vardır. (III) Bu romanlarda herhalde amaç, 
tip yaratmaktır. (IV) İki satırlık bir konuşma, bir karakteri 
on sayfalık bir betimlemeden daha başarılı bir biçimde 
çizebilir. (V) Bunun başarılı örneklerine M.Ş. Esendal'ın 
Ayaşlı ve Kiracıları adlı yapıtında rastlıyoruz. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
"karşılaştırma" yapılmıştır? 
 

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

ÇÖZÜM 

IV. cümlede “iki satırlık bir konuşma” ile “on sayfalık bir 
betimleme” karakter çizmedeki yönleriyle karşılaştırıl-
mıştır. “Daha” sözcüğünün karşılaştırmadaki önemine 
dikkat edilmelidir.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI  
ANLATIM  
BİLDİREN CÜMLELER 
 
DOĞRUDAN ANLATIMLI CÜMLELER 
Başkasından aktarılacak sözler olduğunda kullanılır. 
Sözün değişikliğe uğratılmadan olduğu gibi aktarıldığı 
cümlelerdir. Bir kişinin herhangi bir konuyla ilgili görüş 
ve düşüncelerini kendi cümleleriyle anlatması da doğru-
dan anlatımdır.  

 

Örnekler: 

Sait Faik: “İstanbul’da rastladığım her olay, her insan 
benim için öyküdür.” diyor.  

Her başarısızlıktan dersler çıkarılmalıdır, diyen Fatih 
Terim’e ben de katılıyorum.  
 
 

DOLAYLI ANLATIMLI CÜMLELER 
Sözün, aktaran kişi tarafından değişikliğe uğratılarak 
dile getirilmesidir.  

 

Örnekler: 
Bu dershanenin öğrencilerinin çalışkan olduğunu söy-
lemişti.  

İzmir’in tatil için güzel bir yer olduğunu hatırlatmıştı.  

Annem, okuldan erken dönmem gerektiğini belirtti.  
 
 
 

TANIM CÜMLELERİ 
“Bu nedir?” sorusuna verilecek cevaptır. Tanımda esas 
olan, bir nesnenin veya şeyin değişmez, özel niteliklerini 
saymak ve kavramı bütün öğeleriyle, eksiksiz ve sabit 
cümle halinde belirtmektir. 

 

Örnek: 

Konuşma, nefesi sesli ya da sessiz olarak ağzımızda 
biçimlendirip belirli biçimde sunmaktır. (Konuşma ne-
dir?) 

ÖRNEK ÖSS - 2001 

ÖRNEK  
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Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım”  cümlesidir? 
 

A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok 
duyguya yaslanır. 

B) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriy-
le dile getirilir. 

C) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken , onların ses ve 
görüntü gücünü göz önünde tutar. 

D) Lirik şiir,  duyguların, çok etkili ve coşkulu bir biçim-
de dile getirildiği şiir türüdür. 

E) Lirik şiirde, yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli tema-
lar işlenmiştir. 

ÇÖZÜM 

Lirik şiir ile ilgili yargılardan “lirik şiir nedir?” sorusunun 
cevabı bize tanım cümlesini verecektir. 

Cevap D’dir. 

 
ÖZEL veya GENEL YARGI İÇEREN CÜMLELER 
Özel yargılar, kapsamı dar olan ya da bir tek varlık veya 
kavramı ilgilendiren yargılardır. Genel yargılar ise kap-
samı geniş olan ya da birden çok varlık veya kavramla 
ilgili yargılardır. 
 

 

 

Cümleleri özel-genel ilişkisi bakımından ince-
lerken anlatılan yani yargıya konu olan varlığa 
bakılır. Ancak verilen öteki cümlelerle karşılaş-
tırıldıktan sonra sonuca gidilir. 

 

Örnek: 
Futbol, değişik biçimlerde bilinebilen ve sevilebilen bir 
olgudur. 
Türkiye’de futbolla ilgilenen insanların sayısı günden 
güne artıyor. 
Bu iki cümleyi karşılaştırdığımız zaman birinci cümlenin 
daha genel olduğunu görürüz. 
 

 
(I) Kırk beş yıl boyunca birçok dergide, gazetede çeşitli 
kitaplarla ilgili değerlendirme yazıları yazdım. (III) Ken-
dimi bir kitap eleştirmeni olarak görseydim, üstünde 
durup düşünülmüş, tutarlı ve kalıplaşmış bir yaklaşımla, 
belirgin bir yöntemle yönelirdim kitaplara. (III) Ama böyle 
bir arayışa girmedim. (IV) Yazarlıkla ilgili her alanda 
olduğu gibi eleştiri alanında da kendi ölçütlerime bağlı 
kaldım. (V) Yazarlığımın temelinde hep bağımsızlık, 
kural tanımazlık, özgürlük yatıyor. (VI) Yıllar sonra dö-
nüp arkama baktığımda bunu açık açık görüyorum. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
sanatçı, yazma işinde seçtiği yolu en kapsamlı bi-
çimde belirtmiştir? 
 

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

ÇÖZÜM 

Parçada yazar, yazma işiyle ilgili durumunu anlatıyor. V 
numaralı cümlede, “yazarlık serüveninin temelinde…” 
sözüyle yazma işinde seçtiği yolun, yöntemin bağımsız-
lık, kural tanımazlık ve özgürlük olduğunu belirtiyor. 

Cevap D’dir. 

 

ANLAMINA GÖRE CÜMLELER 
Bu konuya cümle türleri konusunda geniş yer verileceği 
için burada kısaca değinilmiştir. 

 

OLUMLU CÜMLE 
Yargının gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini anlatan 
cümlelerdir. Olumsuzluk bildiren -ma, me -maz, -mez 
değil -yok gibi olumsuzluk bildiren unsurlardan herhangi 
birini almamış cümlelerdir. 
Örnekler: 

Köyün büyükleri gece yarısı toplandı. 

Ben seni tanımıyor değilim. (tanıyorum) 

Seni anlamaz olur muyum? (anlarım) 
 
 

OLUMSUZ CÜMLE 
Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümle olumsuz 
cümledir. Olumsuzluk bildiren unsurlardan herhangi 
birini almış yargılardır. 

Örnekler: 

Onu artık buralarda gören yok. (görülmedi) 

Geçmişi karanlık insanın geleceği aydınlık olur mu? 
(olmaz) 

Ne arayan var, ne soran. (arayan da soran da yok) 

 

SORU CÜMLESİ 
Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelerdir. Soru 
anlamı soru edatıyla, soru sıfatıyla, soru zamiriyle ve 
soru zarfıyla sağlanır. 

Örnekler: 

Babam beni sordu mu? 

Kime mektup yazıyorsun? 

 
 

 

 

Cümle içinde soru anlamı veren unsurlar-
dan biri olmasına rağmen bazı cümleler 
soru anlamı vermez. 
Sarı sayfalara nasıl ulaşılacağını anladı. 

Televizyonun kumandasını nerede bıraktığı-
nı hatırladı. 

 

 

ÖRNEK 4 

ÖRNEK  
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ÜNLEM CÜMLESİ 
Bir olayı etkili, coşkulu bir şekilde dile getiren ya da 
seslenmeleri ifade eden cümlelerdir. 

Örnekler: 

Ne güzel günlerdi o günler! 

Anne, karnım aç! 
 

 

 

(I) Üç adasıyla Malta, Sicilya'nın güneyinde, Akdeniz'in 
ortasında. (II) Malta'nın üç adasından biri olan Gozo, 
ilginç kayalıkları, mağaraları ile birçok doğal güzelliğe 
sahip. (III) Adada ağaç olmadığı ve tarih boyunca dışa-
rıdan getirildiği için, evlerin neredeyse tamamı taştan 
yapılmış. (IV) Zengin kireçtaşı yatakları, burada taş 
işçiliğinin gelişmesinin en önemli nedeni. (V) Her köyün, 
kusursuz işçiliğe sahip kiliseleri mimaride taşa mahkûm 
olmanın yansıması olarak yorumlanabilir. 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
olumlu bir durum olumsuz bir ifadeyle anlatılmakta-
dır? 
 

A) l. B) ll. C) lll. D) IV. E) V. 
 

ÇÖZÜM 

Olumlu durum: Kilisenin yapılarının kusursuz işçiliği. Bu 
durum “mimaride taşa mahkum olmanın yansıması 
olarak” verilmiş. Mahkum olma olumsuz bir ifadedir. 

Cevap E’dir. 
 

YANSITTIĞI DUYGU VE DÜŞÜNCEYE 
GÖRE CÜMLELER 
ELEŞTİRİ ya da BEĞENİ İÇEREN  
CÜ MLELER 
Eleştiri, bir kişinin, bir yapıtın olumlu veya olumsuz 
yönleriyle değerlendirilmesidir. Beğeni, takdir düşünce-
sinin belirtilmesidir.  

  Eleştiri ya da beğeni anlamı taşıyan cümleler genel-
likle özneldir. 

 

(I) Bu yapıt, romantik romanın bütün özeliklerini taşı-
maktadır. (II) Romandaki olaylar bilinçli olarak seçilme-
miştir. (III) Romancı, olayları istediği biçimde geliştirmek 
için rastlantılardan büyük ölçüde yararlanmıştır. (IV) 
Olayları öyküleyişteki neden - sonuç kopukluğuna kar-
şın, kişilerin konuşmalarını yansıtmadaki başarısı roma-
nın en güçlü yanlarından biridir. (V) Kişiler, kültür düzey-
lerine uygun biçimde konuşturulmuştur. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, 
sözü edilen yapıtın “hem olumlu hem de olumsuz” 
yönleri bir arada verilmiştir? 
 

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

ÇÖZÜM 

IV. cümlede geçen “karşın” ifadesi sorumuzun cevabını 
bize veriyor. Bu ifadeye kadar olan bölüm olumsuz, bu 
ifadeden sonraki bölüm olumludur. Sözü edilen yapıtın 
hem olumlu hem de olumsuz yönleri bir arada, IV. cüm-
lede verilmiştir. 

Cevap D’dir. 
 

SEZGİ, TAHMİN CÜMLELERİ 
Sezgi, bir durum sonuçlanmadan onun nasıl sonuçlana-
cağını tahmin etme demektir. Bu daha çok insanın içine 
doğan bir duygudur. Tahmin ise akla, sezgiye veya bazı 
verilere dayanarak gelecekteki bir şeyi, bir olayı kestir-
mektir.  

Örnekler: 

Bu konuşmalardan sonra benden bir şey isteyeceği 
içime doğmuştu. (sezgi) 

Müdürle sık sık görüşüyor, sanırım zam isteyecek. 
 
 

 

(I) Anadoluhisarı’nın bulunduğu bölgenin tarihi, eskiye 
dayanıyor. (II) Kaynaklara göre Anadoluhisarı, Bo-
ğaz’dan geçişleri kontrol etmek amacıyla Yıldırım Beya-
zıt tarafından yaptırılmış. (III) Yapılırken kullanılan mal-
zemeler arasında, Bizans yapılarından alınmış taşlar da 
var. (IV) Bu durum, burada eski bir Zeus Tapınağı’nın 
bulunduğu yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor. 
(V) Boğaz’ın en dar yerinde, Göksu Deresi kıyısında 
bulunan bu bölgenin, bugün olduğu gibi, Osmanlı önce-
sinde de yerleşim alanı olarak kullanıldığı çeşitli kaynak-
larda belirtiliyor. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde belirtilenler “tahmin” niteliği taşımaktadır?  
 

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

ÇÖZÜM 

IV. cümlede, belirtilen durumlarla ilgili bir tahminde 
bulunulmuştur. Kesinlik yoktur.  

Cevap D’dir. 

 

ÖNERİ CÜMLELERİ 
Öneri, bir konuda görülen eksiklerin nasıl giderilebilece-
ğine dair teklif getirme demektir.  
 

Örnekler: 

Kitabın sonuna, şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koya-
cak notların eklenmesi yararlı olabilirdi.  

ÖRNEK  

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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Konuları sık sık tekrarlamanızın daha iyi olacağı kanaa-
tindeyim. 

 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi 
de açıklanmıştır? 
 

A) Daha az konuşup daha çok iş yapın. 

B) Başarının bir parçası olun, eleştirmeni değil. 

C) Sabır bir erdemdir, sakın ondan vazgeçmeyin. 

D) Çabalarla amaçları birbirine karıştırmayın. 

E) Başkalarını eleştirdiğiniz kadar kendinizi de eleştirin. 

ÇÖZÜM 

“Sakın ondan (sabırdan) vazgeçmeyin.”   Öneri 

“Niçin ondan vazgeçmeyin?”   

Bir erdem olduğu için  gerekçe 

Cevap C’dir. 

 
YAKINMA  ANLAMI  VEREN  

CÜMLELER 
Yakınma, bulunduğu durumdan şikayetçi olma demektir. 
“Bir de aldığı gibi getirmesini öğrense” cümlesinde, söz 
söylenilen kişinin herhangi bir emaneti zamanında ge-
tirmediği, getirse bile bozuk getirdiği dile getirilerek 
yakınılmaktadır. 
 

 

(I)Ortaokul yıllarımda arkadaşlarla dersten çıkar çıkmaz, 
okulumuzun bulunduğu tepeden iner, güzelim gül bah-
çeleriyle çevrelenmiş evlerin önünden geçerek kıyıya 
koşardık. (II) Dalgalarla oynarken içimizden biri bağırır-
dı: “Yunuslar geçiyor!” (III) Sonraları hangi denize bak-
sam, böyle sürü halinde geçen yunuslar canlanırdı 
gözlerimde. (IV) Açıklardaki tek bir yunusu fark edip 
sevinç çığlıkları atanları gördükçe gerçekten çok etkile-
nirdim. (V) Yıllarca yunusların sürü sürü gözlerimin 
önünden geçtiğini, zamanın hepimizi, az rastlanan anla-
rın son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatabilirdim onlara? 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
yakınma söz konusudur? 
 

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

ÇÖZÜM 

V. cümlede denizde tek bir yunus görüp sevinç çığlıkları 
atan çocuklara zamanında yunusların sürüsüyle görüle-
bildiğini anlatmak istemiştir. Yani, zaman içinde kıyıdan 
görülebilen yunusların sayısının azaldığından yakınıl-
maktadır.  

Cevap E’dir. 

VARSAYIM ve OLASILIK BİLDİREN  
CÜMLELER 
Varsayım cümleleri, gelecekte gerçekleşecek bir eylem 
veya durumu gerçekleşmiş gibi kabul edip onunla ilgili 
bir yargı içeren cümlelerdir. “Diyelim ki, varsayalım, tut 
ki, kabul et ki, -dığımı düşün, -eceğimi düşün” sözleriyle 
bu anlam kazandırılır.Olasılık (ihtimal) anlamı taşıyan 
cümleler ise, belki, sanıyorum, -e bilmek, zannederim 
gibi kelimelerle kurulur. Bu cümleler olumlu veya olum-
suz olabilir; en önemli nokta, bu cümlelerin kesinlik 
anlamı taşımamalarıdır. 

 

Örnekler: 

Diyelim ki seni sevmiyor, ne yapacaksın? (varsayım) 

Tut ki teklifini kabul etti, sevinecek misin? (varsayım) 

Kendini politikanın içinde varsay; bakalım neler hisse-
deceksin? (varsayım) 

Farz et ki dünya sana zindan olacak ve hayatın karara-
cak. (varsayım) 

Akşama size gelebilirim. (olasılık) 

Belki annemler eve gelmiştir. (olasılık) 

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. (olasılık) 

 
KİNAYELİ BİR SÖYLEYİŞ İÇEREN  
CÜMLELER 
Bir kişinin veya durumun komik yönlerini öne çıkararak 
onu gülünç duruma düşürme, alay konusu yapma anla-
mı içeren cümlelerdir: 

 O kadar uslu ki soru sorulunca bile konuşmaz. 

 O kadar cömerttir ki, kimseye bir çay bile ısmarla-
mamıştır. 

 

 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşün-
cesi, kinayeli bir biçimde dile getirilmiştir? 
 

A) Otel görevlisi salondaki televizyonun sesini sonuna 
kadar açmış ama kimse dinlemiyor.  

B) Eh, bu hızla gidersek, okula belki yarın sabah varı-
rız.  

C) Bu küçük tatil köyünde, her sabah üçe kadar ara-
besk türünde parçalar çalınıyor.  

D) Son on yılda tükenen hayvan ve bitki türü, daha 
önceki elli yılda yok olanlara eşitmiş.  

E) Gürültüyle etkili bir biçimde savaşabilmek için bir 
yasa çıkarılması gerekir.  

ÖRNEK  

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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ÇÖZÜM 

B’de yavaş gidildiği, okula zamanında varılamayacağı 
alaylı bir şekilde anlatılmak istenmiştir. 

Cevap B’dir. 

 

ÜSLUP VEYA KONU (İÇERİK) İLE  
İLGİLİ  
CÜMLELER 
Bir sanatçının, eserlerini oluşturma biçimi, anlatım tek-
niğiyle ilgili bilgiler içeren cümleler “üslup”la ilgilidir. 
Yazarın seçtiği kelimeler, cümlelerin yalınlığı, sanatsal-
lığı yazarın üslubunu verir. 

Üslupla ilgili cümleler “nasıl anlatıyor?” sorusuna cevap 
olurlar. “İçerik” ile ilgili yargılar ise bir yazar, şair veya 
eserin ele aldığı konuyla ilgili cümlelerdir. Bu cümleler 
“neyi anlatıyor?” sorusuna cevap olurlar. 

 
 

 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir 
özelliğe değinilmemiştir? 
 

A) Sağlam bir roman tekniğinin yanı sıra canlı, en az 
sözcükle çok şey anlatmayı amaçlayan, yoğun bir 
anlatımı vardı. 

B) Şiirlerindeki, okurun değişik duygularını etkileyen 
imgeleri, sıradan sözcüklere yeni anlamlar yükleye-
rek oluştururdu. 

C) Yapıtlarındaki karakterler, halk arasından seçilmiş, 
zengin bir duygu dünyası olmayan, tek boyutlu kişi-
lerdi. 

D) Şiirlerini oluştururken sözcükleri, ses, anlam ve 
çağrışım yönünden sıkı bir değerlendirmeden geçi-
rerek kullanırdı. 

E) Betimlemelerinde gözlem gücü ağır basar, özentili 
ve coşkulu bir söyleyişten özellikle kaçınırdı. 

ÇÖZÜM 

A seçeneğinde canlı, en az sözcükle çok şey anlatmak 
ve yoğun bir anlatım; B’de sıradan sözcüklere yeni 
anlam yüklemek; D’de sözcükleri kullanma şekli; E’de 
özentili ve coşkulu söyleyiş ifadeleri bir yazının üslup 
özelliklerini ortaya koyar. C seçeneğinde ise karakterle-
rin özellikleri ortaya konmuştur. 

Cevap C’dir. 

 
GERÇEKLEŞMEMİŞ BEKLENTİ 
 ANLATAN CÜMLELER 
Bu cümleler kesin yargı bildirmeyen, beklenti anlatan 
cümlelerdir. Ne var ki bu beklentiler gerçekleşmemekte-

dir. Bu tip cümlelere gerçekleşmemiş beklenti anlatan 
cümleler diyoruz.  

Örnekler: 

Sınavı kazanır sanmıştım.  

Buraya gelince beni arayacağını zannetmiştim. 

Bu konuyu dikkatlice dinleyeceğinizi ummuştum. 
 
 

 

 

Gerçekleşmemiş beklenti anlatan cümleleri, 
henüz gerçekleşmemiş ancak gelecekte ger-
çekleşme ihtimali olan cümlelerle karıştırmayı-
nız. 

– Kardeşim bu yıl üniversiteyi bitirecek. (He-
nüz gerçekleşmemiş, ama gerçekleşme ih-
timali var.) 

– Ankara’ya gelince beni arar sanmıştım. 
(Gerçekleşmemiş beklenti, gerçekleşme 
olasılığı yok…) 

 
TASARI ANLATAN CÜMLE 
Tasarı, tasarlanan şey, plan, proje demektir. Kişinin 
ileride yapmayı düşündüğü projeleri ifade eden cümlele-
re “tasarı anlatan cümleler” denir. 
 

 

(I) Halka ulaşmamız, operanın halka seslenen bir sanat 
olduğunu anlatmamız gerekiyor. (II) Bu da büyük ölçüde 
halkla daha yakından iletişim kurmamıza bağlıdır. (III) 
Bu amaçla gelecek yıl bir yarışma düzenlemeyi ve sah-
nelemeyi düşünüyorum. (IV) Eğer katılım sağlanırsa, bu 
tür yarışmaları ileride daha da zenginleştirerek sürdür-
mek istiyorum. (V) Bu tür etkinlikler Türk seyircisini, 
yavaş yavaş da olsa, operaya yaklaştıracak, ona opera-
yı sevdirecektir. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
bir tasarıdan söz edilmektedir? 
 

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

D) III. ve V. E) IV. ve V. 

ÇÖZÜM 

Tasarı, sonradan yapılması planlanan şey demektir. lll. 
cümlede gelecek yıl yazışma düzenlemeyi; lV. cümlede 
yarışmaları devam ettirmeyi planlamaktadır. 

Cevap C’dir. 

 

ÖNYARGI İÇEREN CÜMLELER 
Herhangi bir şey hakkında önceden edinilmiş olumlu ve 
olumsuz yargıları, peşin hükümleri ifade eden cümleler-
dir. 

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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(I) Bu oyunu izlerken gülümsüyorsunuz. (II) Yumrukları-
nızı sıkmıyorsunuz, öfkelenmiyorsunuz. (III) Yalnızca 
yansıtılmak istenen bir güzelliği algılıyorsunuz. (IV) 
Güzel bir oyun izlemenin coşkusuz sevincini ve rahatlı-
ğını duyuyorsunuz. (V) Biliyorum, çok fazla seyirci top-
lamayacak bu oyun, ama salt o rahatlığı yaşamak adına 
görülmeye değer. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
“önyargı” söz konusudur? 
 

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

ÇÖZÜM 

V. cümledeki “oyunların fazla seyirci toplamayacağına” 
dair düşünce, bir peşin hükümdür, önceden edinilmiş bir 
yargıdır. 

Cevap E’dir. 

DİLEK, İSTEK ANLATAN  
CÜMLELER 
Bazı cümleler de dilek, istek anlamı taşır. Bu anlam 
dilek, istek kipiyle sağlandığı gibi diğer bazı kiplerle de 
sağlanabilir. 
Örnekler: 
– Televizyonu kapatıp ders çalışalım. 
– Şurada biraz dinlensek! 
– Keşke hava güzel olsa da pikniğe gitsek. 

 

 

(I) Türkçe öğretmenimiz, sınıfa girdiği ilk gün bize ya-
şamöyküsünün ne olduğunu anlatıp kendi yaşamöykü-
müzü yazmamızı söylemişti. (II) O zaman, bu çalışma-
nın gerekçesini anlayamamıştım. (III) Bugün, ben öğ-
retmen olduktan sonra, düşünüyorum da bu çalışma, 
öğretmen ile öğrenci arasında kurulabilecek güçlü bir 
iletişimin başlangıcı olabilir. (IV) Ayrıca öğrencilerin, 
kendilerini tanımalarını sağlayabilir. (V) Keşke tüm 
öğretmenler bu tür çalışmalarla öğrencilerini, iç dünyala-
rıyla hesaplaşmaya yönlendirse, kendilerini tanıma 
konusunda cesaretlendirse. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“dilek” söz konusudur?  
 

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

ÇÖZÜM 
Dilek; dilenen şey, arzu, istek anlamlarına gelir. V. cüm-
le, “keşke” ile başlıyor. Aslında bu ifade pişmanlık bildi-
rir. Oysa cümlenin tamamını okuduğumuzda, parçanın 
bütünsel anlamına uygun olarak, bir dilek - istek olduğu-
nu görüyoruz. 

Cevap E’dir. 

HAYIFLANMA, ÜZÜLME ANLATAN  
CÜMLELER 
Olumsuz bir durumdan dolayı üzülme anlatan cümleler-
dir. 
Örnekler: 
– Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. 
– Nasıl geçti sensiz bu yaz 
 Gözlerimde hatıran var. 

 

 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde “hayıflanma, üzülme” 
söz konusudur? 
 

A) Kınalanmış gibi dağlar, dereler. 
 Ne güzel güz, ne güzel eylül olur. 

B) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır. 
 Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor. 
C) Yaz göç ediyor, ne yazık, yine güz. 

 Mor dağlarda güneş doğmadan henüz 
D) Kuşlar gelecek damların üstünden 
 Kuşlar konacak dallara 

E) Lâle, sümbüller içinde hüma kuşları ötüyor. 
 Avcılar yolu tutmuşlar dağlara erken erken 
 

 

ÇÖZÜM 

Hayıflanma üzülme anlamı C seçeneğinde vardır: Yazın 
bitmesinden kaynaklanan bir üzüntü dile getirilmiştir. 

Cevap C’dir. 
 

 

 

 
 

 

(I) Hiçbir şey ak ya da kara diye ayrılmaz onun roma-
nında. (II) Mutluluklar, hüzünler, sevinçler, acılar iç içe 
yaşanır. (III) Bunları anlatırken mekanik kurgulardan, 
neden-sonuç ilişkilerinden özellikle kaçınır. (IV) İzlediği 
bu yol, okurun, olaylara romancının gözüyle bakmasını 
sağlar. (V) Roman boyunca, roman kişileriyle yazar 
arasında bir çatışma olmaz. (VI) Bu da kişilerin inandırı-
cılığını artırır büyük ölçüde. 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi I. 
cümlede belirtilen görüşü destekleyici niteliktedir? 
 

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

 

ÇÖZÜM 

I. cümlede “hiçbir şey” sözü genel bir ifadedir. Bu ifade, 
lI. cümledeki duyguları da kapsar. II. cümle, l. cümlede 
belirtilen görüşü destekleyici nitelik taşır.  

Cevap A’dır. 

ÖRNEK  

ÖRNEK  

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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1. (I) Sanat dergilerimizin birinde Türk yayıncılığıyla 

ilgili bir araştırmadan yararlanılmış. (II) Buna göre 
çeviri kitaplar yerlilerden daha fazla satıyor özellik-
le küçük yayınevleri bunu tercih ediyormuş. (III) 
Satış güvencesi olduğunu düşünmeleri onları bu 
yola itiyor diye düşünüyorum. (IV) Gençliğin ara-
dıklarını orada buluyor olması da belki bir ihtimal. 
(V) Ama bence bu durum bizim geri kalmamıza yol 
açar. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde yazarın düşüncesine yer verilmemiştir? 

 

 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV 
 D) II ve III E) I ve V 
 
 
2. (I) Hafta sonunda kulüp binasında, kavgalı oldu-

ğum birkaç kişinin de katılacağı bir toplantı yapılı-
yor. (II) Toplantıda kulübün geleceği ile ilgili karar-
lar alınacak. (III) Ben hem işlerimin yoğunluğu, 
hem de yönetime olan kızgınlığım nedeniyle bu 
toplantıya katılmak istemiyorum. (IV) Hem biliyo-
rum ki, bu toplantıdan bu adamlar başta oldukça, 
olumlu tek karar bile çıkmayacak. (V) O halde ne 
diye bu işe zaman ayırayım. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde 
bir “önyargı” söz konusudur? 

 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 
 
3. Çocuklarımıza durmadan neyi, nasıl yapmaları 

gerektiğini anlatmak yerine göstersek ya! 
 Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Çocuklarımıza öğüt vermek yerine örnek olma-
lıyız. 

B) Çocuklarımız bizden öğretmenlik değil, sevgi 
ister. 

C) Çocuklarımıza sürekli ne yapacaklarını öğret-
mek, onları kendine güven duygusundan yok-
sun bir duruma getirir. 

D) Çocuklarımızı ezberciliğe, kolaycılığa ve asa-
lak yaşamaya alıştırmamalıyız. 

E) Çocuklar anlatımdan hoşlanabilirler, onlara ge-
rekeni farklı yöntemlerle vermeliyiz. 

 
 
 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleş-

memiş bir beklenti” söz konusudur? 
 

A) Bu konuyu günlerce düşünmüştüm. 
B) Okulu bitirince bana iş vereceğini düşünmüş-

tüm. 
C) Her insan gibi o da yanılabilir. 
D) Bazı günler hiç yemek yemez. 
E) Ahmet, girdiği bu sınavda başarısız oldu. 

 

5. (I) Fakir Baykurt’un hikâye kitapları romanlarından 
çoktur. (II) Hikâye dalında çeşitli ödüller de almıştır 
sanatçı. (III) Buna karşın hikâyelerinin romanlarıy-
la aynı düzeye ulaştığı söylenemez. (IV) Yazarın 
romancı kişiliğinin ağır basmasından olacak hikâ-
yelerinde gerekli yoğunluk sağlanamamıştır. (V) 
Bunların kimisi de gereksiz ayrıntılarla uzatıldıkça 
uzatılmıştır. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisin-
de yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? 

 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 
 
 
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir “varsayımı” 

ifade etmektedir? 
 

A) O, alanında çok başarılı birisidir. 
B) Diyelim ki başarısız oldu, dünyanın sonu mu 

gelir? 
C) Sanırım o bu konuda çalışma yapmıştı. 
D) Bu romanı çocuk denecek yaşlarda okumuş-

tum. 
E) Yazarın görevi toplumun gerçeklerini yansıt-

mak olmalıdır. 
 
 
 
 
 
7. (I) Bütün insanlar düş kurar; ama aynı biçimde 

değil. (II) Geceleri zihinlerinin tozlu kıvrımlarında 
düş kuranlar, gündüz uyandıklarında bunun boş 
olduğunu anlarlar. (III) Fakat gündüz düş görenler 
tehlikeli insanlardır. (IV) Çünkü gözleri açıktır; bu 
düşleri gerçekleştirmek isteyebilirler. (V) Ben bunu 
yaptım. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
kendinden önceki cümleyi açıklamaktadır? 

 

 A) l B) II C) III D) IV E) V 
 
 
 
 
 
 
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “umutsuzluk” 

söz konusudur? 
 

A) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç 
 Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç 
B) Yeşil pencerenden bir gül at bana 
 Işıklarla dolsun kalbimin içi 
C) Ne İstanbul koydum ne Diyarbakır 
 Acep sevdiğimin eşi var m’ola 
D) Eğdirme kaşını bakmam yüzüne 
 Ben gibi ateşler düşsün özüne 
E) Aşk söyletir en güzel türküleri 
 Ay buluta girdiği zaman 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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9. (l) Bir makale okudum geçen hafta. (ll) Uzun uzun 
nasıl kitap okunacağını anlatıyordu. (lll) Yazar, 
kendine has soğukkanlılığıyla ahkam kesiyor. (lV) 
Okuyucusunu cahil yerine koyarak gütmeye kal-
kan bu yazar; aynı zamanda kendini de aşağıladı-
ğının farkında değil. (V) Bu şovmenlik ve tepeden 
inmecilikten ne zaman kurtulacağımız sorusunu 
yine sordurdu bana ama inanın cevabını vereme-
dim. 

 Yazar karşılaştığı durumun aslında yeni bir 
sorun olmadığını numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde dile getiriyor ? 

 

 A) l B) ll C) lll D) IV E) V 
 
 
 
 
 
10. Kültürün artması, insanın kitaplıktan hangi kitabı, 

niçin çekip alması gerektiğini bilmesine bağlıdır. 
 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca 

en yakındır? 
 

A) Kültür ancak çok okumakla elde edilir. 
B) Kitaplara verilen değer, kültürün göstergesidir. 
C) Kültür, bilinçli okuma neticesinde çoğalır. 
D) Gelişmiş kültürün kaynağı kitaplardır. 
E) Her kitabı okuyan insan kültürlü olamaz. 

 
 
 
 
11. I. Zaman bir çeşmedir; bahar süzülür, kışta 

kalırsın 
 II. Bazen düze çıkar yolun, bazen yokuşta kalır-

sın 
 III. Hep zavallı bir kuş gibi büzülür, taşta kalırsın 
 IV. Serüven biter, mezarın kazılır; düşte kalırsın 
 V. Gözlerinin yaşını sil, hayattan zevk de alırsın 
 Yukarıdaki dizelerden hangisi “öğüt” niteliğin-

dedir? 
 

 A) l B) ll C) lll D) lV E) V 
 
 
 
 
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula 

bağlı olma niteliği vardır? 
 

A) Bir eser kusursuz olmadıkça basılamaz. 
B) Yazar, eserini çıkarmadan önce çok dikkatli in-

celemelidir. 
C) Yazarlar, her zaman kusursuz eserler yazabi-

lirler. 
D) Müzik dünyasına girmişse de tutunamamıştır. 
E) Çağını yansıtan sanat, aynı zamanda yol gös-

terici olmalıdır. 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir neden- 
sonuç ilişkisi vardır? 

 

A) Onun öykülerinde gerçeğe aykırı bir durum 
yoktur, insan ne ise öyle dillendirilir. 

B) İşte Orhan Kemal’i Orhan Kemal yapan budur. 
C) Yalnız bu tutum sanatı kurulaştırır. 
D) Bu yüzden hem yaşananı yazmak hem de öy-

küleştirmek gerekir. 
E) Orhan Kemal kurgucu bir öykücü olmadığı için 

konu bulmakta da hiç zorlanmaz. 
 
 
 
 
14. (I) Ben çok zor ve çok yavaş yazarım. (II) Yazdık-

larım yazı süresince inanılmaz oranda farklılaşır.   
(III) Çalışma sürem boyunca hep aynı konuyla ilgili 
düşünürüm. (IV) Bir ara verirsem çoğunlukla ay-
larca bir daha aynı yazıya dönemem. (V) Bu kitap 
da öyle oldu. Sekiz yıl önce başlandı, üç yıl ara ve-
rildi. (VI) Yeni bitti. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yazarın kendisiyle ilgili yakındığı bir özelliği an-
latmaktadır? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) VI. 
 
 
 
 
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anla-

tım vardır? 
 

A) “Beni ara sıra gör, on senedir yalnız senin için 
yaşadım.” diyordu. 

B) “Seni kabahatli buluyorum. Fakat saadetimiz 
mümkün değil artık”. diyordu. 

C) Mümtaz, Nuran’ın bu işte kendisine benzeyişi-
ne şaşıyor; “Yoksa beni mi taklit ediyorsun” di-
yordu. 

D) Nuran: “Dayım Suad’ı hiç sevmez” dedi. 
E) Yaşar’ın Atilla’yla dost olmasını istemediğini de 

söyledi. 
 
 
 
 
16. (I) Başarısızlık üstüne başarı kurulamaz diyorlar. 

(II) Ben buna katılmıyorum. (III) Bütün keşif ve 
icatlar birçok başarısız girişimden sonra gerçek-
leşmemiş midir? (IV) Başarının tek anahtarı, başa-
rısızlık karşısında “Başaracağım, ille de başaraca-
ğım” diyebilmektir. (V) Bu, sadece bilim ve teknikte 
değil, her alanda geçerlidir. (VI) Başarısızlığa 
rağmen başarma hırsını canlı tutanlar diledikleri 
sonucu alırlar. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri 
anlamca birbirine en yakındır? 

 

 A) I ve III B) I ve VI C) II ve V 
 D) III ve V E) IV ve VI 
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1. Parçada “diye düşünüyorum”, “ihtimal”, “bence” 

gibi ifadelerle duygularını belirtiyor. l. ve ll. cümle-
de yazarın düşüncesine ait herhangi bir söz yok-
tur. 

Cevap A’dır. 
 
 
 
2. lV numaralı cümlede aynı insanların başta olması 

dolayısıyla olumlu kararların çıkmayacağını baştan 
belirtmesi önyargıdır. 

Cevap D’dir. 
 
 
 
3. Cümlede “öğüt vermek yerine örnek olmak” anlamı 

vurgulanmaktadır. Cümle A seçeneğindeki cüm-
leyle yakın anlamlıdır. 

Cevap A’dır. 
 
 
 
4. B seçeneğinde okulu bitirince iş vereceği beklenti-

sini ve beklentinin gerçekleşmediği anlaşılmakta-
dır. 

Cevap B’dir. 
 
 
5. lV numaralı cümlede hikayelerinde yeterince yo-

ğunluk sağlanamamasının gerekçesi romancı kişi-
liğinin ağır basması biçiminde verilmiştir. 

Cevap D’dir. 
 
 
 
6. B seçeneğindeki cümleden, başarısız olduğunu bir 

an için kabul edelim, varsayalım anlamı çıkmakta-
dır. 

Cevap B’dir. 
 
 
 
7. lll numaralı cümlede gündüz düş görenlerin tehli-

keli olduğu lV numaralı cümlede ise gözlerinin açık 
olduğundan düşlerini gerçekleştirmek isteyebile-
cekleri vurgulanmıştır. 

Cevap D’dir. 
 
 
 
 
8. A seçeneğindeki dizelerde şairin ümidini kestiğini 

umutsuzluğa düştüğünü anlıyoruz. 
Cevap A’dır. 

 

9. V. cümlede geçen “yine sordurdu bana” ifadesi 
yazarın karşılaştığı durumun aslında yeni bir sorun 
olmadığını göstermektedir. 

Cevap E’dir. 
 
 
 
 
10. Cümlede kültürün artmasını bilinçli okumaya bağ-

lanmaktadır. 
Cevap C’dir. 

 
 
 
 
11. E seçeneğinde yazar göz yaşlarını silmesini hayat-

tan zevk alacağını öğütlemektedir. 
Cevap E’dir. 

 
 
 
 
12. A seçeneğinde eserin basılması kusursuz olması 

koşuluyla bağlanmaktadır. 
Cevap A’dır. 

 
 
 
 
13. E seçeneğinde Orhan Kemal’in konu bulmakta 

zorlanmayışının nedenini, eserin kurgucu bir öy-
kücü olmayışına bağlanmıştır. 

Cevap E’dir. 
 
 
 
 
14. Parçada yazar, lV numaralı cümlede kendisinin 

yazmaya ara verdiğinde bir daha geri dönemedi-
ğinden yakınmaktadır. 

Cevap D’dir. 
 
 
 
 
 
15.  A, B, C, D seçeneklerinde doğrudan anlatım E 

seçeneğinde dolaylı anlatım söz konusudur. 
Cevap E’dir. 

 
 
 
 
 
16. Parçada başarıyla ilgili lV ve Vl numaralı cümleler-

de azmin uygulanması söz konusudur. 
Cevap E’dir. 

 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1. Hayatta her şey siyah ve beyaz değil. İnsan gri 

tonların da olabileceğini iyi bilmeli. 
 Bu cümlede verilmek istenen mesaj aşağıdaki-

lerden hangisidir? 
 

 A) Her şey iyi ve kötü diye ikiye ayrılmaz, iyi ve 
kötünün iç içe geçebileceği iyi bilinmeli. 

 B) İnsan hem iyi hem de kötü olmayı bilmelidir, 
yoksa dünyada işini yürütemezsin. 

 C) İyilikle kötülük ikiz kardeştir, her ikisi de aynı 
insandan doğabilir. 

 D) Kötülük olmadan iyiliğin değeri bilinemez. 
 E) Hayatta önemli olan yerine göre iyi yerine göre 

kötü olmayı başarabilmektir. 
 
 
2. Servetinizin fazlasını, fakirin birine verdiğiniz için 

cömert olduğunuzu sanmayın. Gerçek cömertlik, 
... 

 Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdaki-
lerden hangisiyle sürdürülebilir? 

 

 A) ona, malınızın tümünü vermenizdedir. 
 B) ona, bir iş vermenizdedir. 
 C) onu, yanınıza almanızdadır. 
 D) ona, elinizde olanı vermenizdir. 
 E) bu kişiye çok acımanızdadır. 
 
 
3. (I) Babası okusun istiyordu; ama onun gözü top-

taydı. (II) Babası oğlunun okuyabilecek kapasitede 
olmadığını göremiyor çocuk da futbolcu olamaya-
cağını. (III) Magazin programlarında, boyalı basın-
da futbolcuların astronomik transfer ücretlerini gö-
rünce çocuğun aklı başından gidiyordu. (IV) Gerçi 
babasının da içinden hafif yollu böyle hayaller 
geçmiyor değildi. (V) Olan zavallı anneye oluyordu 
her seferinde... 

 Numaralı cümlelerden hangisi neden-sonuç 
anlamlı yargılarla kurulmuştur? 

 

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, 
tahmin” anlamı yoktur? 

 

 A) Bu cümlenin nereye varacağını ta başında 
anlamıştım. 

 B) Nasıl bir psikoloji içinde olduğunu hal ve tavır-
larından anlıyordum. 

 C) Bu bilgileri kendimle birlikte toprağa götürece-
ğim. 

 D) Bu konuda sana yardımcı olabileceğimi umu-
yorum. 

 E) Güzelliğine düşkün biri olduğunu giyim kuşa-
mından çıkarabilirsiniz. 

5. Birçok büyük sanatçının, devlet adamının, sporcu-
nun hayatını okudum; hepsi de zorluklar karşısın-
da pes etmiyor, umutsuzluğa düşmüyor ve sonun-
da mutlaka başarıyorlar. 

 Bu cümlede söylenenleri bütünüyle içeren 
yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) Geleceğe olan inanç başarının garantisidir. 
 B) Büyüklük kişilikten, farklı ilkelerden kaynakla-

nır. 
 C) Zorluklar hayatı mutlu kılan unsurlardır. 
 D) Güçlüklerle mücadele edebilen insanlar başa-

rılı olabilir. 
 E) Umutsuzluk başarısızlığın ta kendisidir. 
 
 
 
 
6. (I) Belediyelerin icraatlarını izliyorum. (II) Hepsinde 

şehri süsleme gayreti var. (III) Çünkü estetik in-
sanların hoşuna gidiyor. (IV) Böylece olumlu izle-
nim uyandırılmış oluyor. (V) Oysa yapılması gere-
ken şehrin alt yapı sorunlarına eğilmek. 

 Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangi-
sinde bir “öneri” söz konusudur? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
 
7. (I) İnsan doğruları yaşıyorsa, bunun mutlaka bir 

yansıması olur. (II) Aksi taktirde insanlara doğru 
olmalarını öğütlemelerinin bir anlamı olmaz. (III) 
Siz sürekli doğru söylüyorsanız size güven duyar 
insanlar. (IV) Kolaylıkla çevrenizden borç bulabilir 
ve probleminizi çözebilirsiniz. (V) Hayat bu ilkeler 
üzerinde devam eder. 

 Numaralı cümlelerin hangilerinde ilk cümledeki 
yargıyı somutlaştırmak için örneklendirmeler 
yapılmıştır? 

 

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

 
 
8. (I) Bu kitapta 40 - 45 yıl evvelinden başlayıp gü-

nümüze kadar yazılmış yazıları ve konuşmaları bir 
arada bulacaksınız. (II) Bunların her biri o gün or-
taya çıkan meselelerin karşısında ifade edilmesi 
asli bir görev bilinerek söylenmiş önemli sözler ve 
yazılardır. (III) Bunların ve bunlar gibi daha pek 
çok ikazın ciddiye alınmadığı herkesçe bilinen 
gerçeklerdir. (IV) Gününü gün etmek isteyen politi-
kacılara hoş görünmek isteyen teknokratların ve 
karar mercilerinin bugün oluşan felaketli sonucun 
sorumluları oldukları âşikardır. (V) Ancak, bir so-
rumluluk tartışmasıyla kaybedilecek vaktimizin ol-
madığını da herkes biliyor. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde öznellik yoktur? 

 

 A) l. B) Il. C) III. D) lV. E) V. 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  1   
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9. (I) Magazin gazeteciliği iki yüzyıla yaklaşan tarihi 
içinde amaç ve ilke olarak varlığını sürdürmekte-
dir. (II) Ancak gelişen toplumsal ve teknolojik ko-
şullar teknik ve görünüm farklılaşmasına yol aç-
mıştır. (III) Yazıdan çok görüntünün yer aldığı; bil-
gilendirmekten çok şaşırtmayı ve eğlendirmeyi 
amaçlayan magazin gazeteciliğinin başlangıcın-
dan beri ‘okuyucu bulmaya yönelik olduğu açıktır. 
(IV) Görsel içeriğin daha fazla yer tutması reklam 
ve ilanlardaki artış, aşk ve cinselliğin ele alınma-
sı... (V) Özellikle kadına yönelik içerik açısından 
kendi döneminin ilginç uygulamalarını içeren bu 
tür yayınlar bir yandan da okuyucularına belli gö-
rüşleri yerleştirmek için çıkarılmaktadır. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde amaç söz konusudur? 

 

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

 
 
10. Bazı kitaplar vardır, kapayıp tekrar elinize aldığı-

nızda tükettiğinizi sandığınız satırlar, aradan ge-
çen sürede yeniden mayalanıp bambaşka yüzle-
riyle, bambaşka tatlarıyla boy gösterir. 

 Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakiler-
den hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur? 

 

 A) Her okumada farklı bir yönüyle karşılaşılan 
kitaplar vardır. 

 B) Bazı kitapları tekrar okumak, o kitaplardan yeni 
şeyler öğrenmemizi sağlar. 

 C) Kitaplar da insanlar gibi çok yönlüdür. 
 D) Kitabı ilk okuduğumuzda edindiğimiz izlenim 

değişmez. 
 E) Bir kitabı ilk okumamızdan aldığımız lezzet 

ikinci okumamızdan farklıdır. 
 
 
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” 

anlamı vardır? 
 

 A) Bu yıl da sınavı kaybeder miyim ki? 
 B) Uyarsam da beni anlamaz ki? 
 C) Hangisini seçsek ki? 
 D) Bu olay onu o kadar üzdü ki... 
 E) Kazağı alsam beğenir mi ki? 
 
 
 
12. (I) Bu kitabı anlayabilmek için oldukça fazla çaba 

harcamam gerekti. (II) Yazarın kullandığı kelimele-
rin çoğu Türkçe değil. (III) Bu noktada, yazarın di-
ğer eserleriyle benzerlikler görülüyor. (IV) Kitabın 
sonuna, yabancı kelimelerin anlamlarını veren bir 
bölümün eklenmesi yararlı olabilirdi. (V) Yine de 
içerik açısından kitabı beğendim. 

 Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangi-
sinde bir “öneri” söz konusudur? 

 

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

13. (I) Bu öyküde, iki çocuk arasında önce kavganın 
eşiğine varan itişip kakışma, sonra bu itişip kakış-
manın nasıl uzlaşmaya ve yakınlaşmaya dönüştü-
ğü anlatılıyor. (II) Çocuklardan biri ilkokulu pekiyi 
ile bitirdiği için kendisine ödül olarak alınan bisikle-
tinin üzerinde ve değişik düşler içindedir. (III) Oku-
duğu çizgi romanların kahramanlarıyla özdeşleşti-
riyor kendisini. (IV) Bir yandan da babasına öykü-
nüp onun cümleleriyle belediyeyi eleştiriyor. (V) 
Yarı düş, yarı öfke içindeyken öykünün ikinci temel 
kişisi sokak çocuğuyla karşılaşıyor. 

 Yukarıdaki parçada sözü edilen kitabın içeri-
ğiyle ilgili en geniş bilgi, numaralanmış cümle-
lerin hangisinde verilmiştir? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
14. (I) Su havzaları hızla yapılaşmakta veya sanayi 

tesisleri ile dolmaktadır. (II) Eğer mevcut kaynakla-
rı korumayı başaramazsak yeni bulunacak kay-
naklar da İstanbul’un bu ezeli derdine derman ol-
mayacaktır. (III) Bu açıdan mevcut kaynakları, kir-
lendiği gerekçesiyle hizmete kapamak yerine, on-
ları yeni teknolojik imkanlarla temizleyerek hizmet-
lerinin devamını sağlamak büyük önem taşımak-
tadır. (IV) Ayrıca 1988 tarihli Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği’nin de bir an önce gözden geçirilerek 
uygulanmaya başlanması gerekmektedir. (V) Yap-
tırımların da oldukça sert bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
15. (I) Günlük fıkra yazarı Türkiye’ye özgü bir yaratık-

tır. (II) Kimdir ve niçin her gün okuyucunun karşı-
sına çıkar? (III) Bunlar cevaplandırılması zor soru-
lardır. (IV) Siyasî çekişmelerin hızlı olduğu zıtlaş-
maların seyirlik hale geldiği durumlarda günlük fık-
ra yazarının üzerinde pek düşünülmez. (V) Onların 
yaptığı, tuttuğu tarafın heyecanlarını körüklemek, 
karşı tarafla olan uzlaşmazlığını ortaya koymaktan 
ibarettir. 

 Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde 
günlük fıkra yazarlarının işlevine yönelik açık-
lamalar yapılmıştır? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
16. (I) Bugün çoğu insan mutsuz. (II) Geçmişte çok 

daha yoksul iken çok daha mutluydular. (III) Varlık-
lı olmakla mutsuzluk arasında ters orantı olduğunu 
söylemek kolaycılık olur. (IV) Mutluluk uzun za-
manları kısa, kısa anları ise uzun yapar. (V) Niçin 
bir dostu ziyaret ediyor, birine yemek yediriyor ya 
da kitap okuyordunuz? (VI) Buna vereceğiniz ce-
vap sizin ilacınız olacaktır. 

 Numaralı cümlelerden hangisi karşıtlık ilgisiyle 
kurulmuştur? 

 

 A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi söyleyenin kişi-

sel düşüncesini içermemektedir? 
 

 A) O hangi parçayı seslendirse bambaşka bir 
yorumla sunardı. 

 B) Sanatçıların birbirlerini kıyasıya eleştirmeleri 
pazardan pay kapma mücadelesindendi. 

 C) Onun mısraları insanın içinde yepyeni duygu-
lar uyandırırdı. 

 D) Onun bu eseri klasik ve modern olmak üzere 
iki bölümden oluşmaktadır. 

 E) Onun resimleri geçmişi günümüze taşıyan 
renk cümbüşüdür. 

 
 
 
2. Güzel bir hikâye, benim kalemi elime aldığım 

zaman değil, kalemin beni geri çevrilemez bir ses-
le çağırdığı zaman ortaya çıkıyor. 

 Sanatçının bu sözünden aşağıdaki yargıların 
hangisi ulaşılabilir? 

 

 A) Yazmanın yetenek gerektirdiği 
 B) Yazmada asıl olanın ilham olduğu 
 C) Yazmanın çok çalışmakla elde edildiği 
 D) Her şartta yazmanın mümkün olduğu 
 E) Her insanın öykü yazamayacağı 
 
 
 
3. (I) Roman, günlük tarzında lirik bir dille kaleme 

alınmış. (II) Her gün için ayrılan sayfalarda kahra-
manın hayat karşısındaki duyguları veriliyor. (III) 
Bu duygular acılardan hayal kırıklıklarına, sevinç-
lerden aşklara kadar yazarın iç dünyasını gözler 
önüne seriyor. (IV) Böylece yazar yaşanmışlıktan 
hareketle insanların iç dünyalarını ortaya koymaya 
çalışıyor. (V) Okuyucu böyle bir romanı kendisine 
yakın bulacaktır. 

 Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi sözü 
edilen kitabın üslubuyla ilgilidir? 

 

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

4. (I) Okumayı seven bir toplum olmadığımız doğru-
dur. (II) Ama konuşmayı seven bir toplum olduğu-
muz su götürmez. (III) Konuşmalarımızda kullan-
dığımız bilgiler de daha çok kulaktan dolma. (IV) 
Kendi çabamızla elde ettiğimiz gerçekler değil. (V) 
Böyle oluşumuz yazılı kültürden değil de sözel kül-
türden gelişimizle alakalı. (VI) Birey bu alışkanlığı 
bilinçli olarak kırmadıkça bu durumdan kurtaramaz 
kendisini. 

 Numaralı cümlelerin hangisinde bir “çözüm” 
den söz edilmektedir? 

 

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

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olum-
suz anlamca olumlu bir cümledir? 

 

 A) Uzun süredir bu işten ayrılmayı düşünmüyor 
değilim. 

 B) Bizimkisi dostlar alışverişte görsün. 
 C) Ne okula gidiyor ne de dershaneye. 
 D) Ağlamak yok artık, sızlanmak bile yok. 
 E) Biz senin neler çevirdiğini biliyor değiliz. 
 
 

 

6. Dün çok saygı duyduğun insanların bugün bir 
değer ifade etmediğini görüyorsan... 

 Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle 
sürdürülemez? 

 

 A) bu senin için pozitif yönde bir gelişme ifade 
eder. 

 B) bu görüntünün ardını görmeyi başarmışsın 
demektir. 

 C) bu geçmişte yaptığın değerlendirme hatasın-
dandır. 

 D) bu senin kendine aşırı güveninden kaynak-
lanmaktadır. 

 E) benzer durumun senin için de geçerli olabile-
ceğini bilmelisin. 

 
 
 
 
7. (I) Romancının yaptığı, gözlemlediği yaşadığı 

hayatı yeniden kurgulamaktır. (II) Bu kurgulama 
onun vermek istediği mesaj doğrultusunda gerçek-
leşir. (III) Kurgulanmanın örgüsü elbette yazarın 
dünya görüşüyle ortaya çıkar. (IV) Hepsinden öte 
romancı okuyucuyu hayata açılan yeni bir pence-
reden baktırır. (V) Yazara mutluluk veren de işte 
tam da budur. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de yazarın okuyucuya sağladığı faydadan söz 
edilmektedir? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
 
 
8. (I) Bir metnin yazın ürünü olup olmadığını belirle-

mede yüzeysel özellikler her zaman için yeterli ol-
mayabilir. (II) Çünkü doğal dilden büsbütün kopuk 
bir dil değildir yazınsal metinlerde kullanılan dil. 
(III) Kaldı ki kimi metinlerde dilin zaman zaman 
gündelik amaçlı kullanımlara dönüştüğü de olur. 
(IV) Bu durumlarda dil ayrıca ölçüt olmaktan uzak-
laşır. (V) O zaman başka ölçütlere başvurmak ge-
rekir. 

 Yukarıdaki cümlelerden hangileri, birinci cüm-
lede dile getirilen görüşü destekler niteliktedir? 

 

 A) II ve III B) II ve IV C) II ve V 
 D) III ve IV E) IV ve V 
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “olasılık, 
olabilirlik” söz konusudur? 

 

 A) Havalar ısınıyor; bahar geldi artık 
 B) Erken yola çıktık; sanırım o daha gelmemiştir. 
 C) Onunla konuşmalısınız; buranın en bilgili kişi-

sidir. 
 D) Ben onu iyi tanırım; dürüst bir insandır. 
 E) Siz de biliyorsunuz; ben, su sınavı kazanaca-

ğım. 
 
 
 
 
 
 
 
10. I. Çocuklar ders çalışmak zorundadır. 
 II. Çocuklar ders çalışacaktır. 
 III. Çocuklar ders çalışmalıdır. 
 IV. Çocuklar ders çalışabilmelidir. 
 V. Çocukların ders çalışması gerekir. 
 Bu cümlelerden hangileri aynı anlamdadır? 
 

 A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve IV. 
 D) II. ve V. E) III. ve V. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Bu yıl da madalya kazanamadım; ... 
 sözleri, aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse 

cümle “bir işte kendine güvenini yitirmiş” bir insa-
nın tutumunu yansıtır? 

 

 A) yalnız bu işin peşini bırakmaya niyetim yok. 
 B) ama bir daha denemekte yarar var. 
 C) ancak bu başarısızlığın nedenini bulmalıyım. 
 D) bir daha hazırlanmayı düşünmemeliyim. 
 E) artık bu böyle sürüp gidemez. 
 
 
 
 
 
12. (l) Konularını genellikle günlük hayattan alır. (ll) 

Yazdıklarıyla, toplumsal bozukluklara ayna tutar. 
(lll) Sözcükleri seçmede ve kullanmada çok titiz 
değildir. (lV) Tek boyutlu, basmakalıp kişiler ya-
ratmaz. (V) Gerekli gördüğü yerlerde açıklamalara 
başvurur. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde bu sanatçıya yönelik olumsuz eleş-
tiri söz konusudur? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” 
anlamı vardır? 

 

 A) Yemeği çok geciktirmeden yapar mısın? 
 B) Biraz ötede bir batağın içine dalmayayım mı? 
 C) Onlar gibi siz de mi o adamı bekliyorsunuz? 
 D) Bu kalabalıkta otobüse binmek kolay mı? 
 E) Kırmızıdan daha tatlı renk mi olur? 
 
 
 
 
 
14. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna “Bu nedenle 

Anadolu insanının gönlünde taht kurmuştur.” cüm-
lesinin getirilmesi anlam akışı yönünden uygun 
olmaz? 

 

 A) Yunus bu toprağın diliyle konuşmuştur. 
 B) Mevlana ölümsüz mesajlarıyla seslenmiştir 

yüreğimize 
 C) Karacaoğlan bizim deli kanlı çağımızın sesidir. 
 D) Köroğlu zulme başkaldıran bir yanımızdır. 
 E) Şinasi bizim edebiyatımızda ilktir; ama kökü 

dışarıdadır. 
 
 
 

 

15. (I) Yeşilırmak boyunca gittiğinizde onun bir hayat 
kaynağı olduğunu çok net görürsünüz. (II) Yalnız 
insanlar için değil, bitkiler için değil, kuşlar için, bö-
cekler için, binlerce canlı için kısaca. (III) Öyle gü-
zelliklerle karşılaşırsınız ki bir türlü ayaklarınız ay-
rılmak istemez oradan. (IV) Bir yayla kadar dinlen-
diricidir Yeşilırmak boyunca yürümek, bana inanın. 
(V) Yeşil yamaçlar, derin, kıvrım kıvrım yeşil su, 
huzura doğru bir yolculuğa çıkarır. (VI) İnsanın 
böyle bir yolculuğa ihtiyacı var. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde “karşılaştırma” vardır? 

 

 A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve IV. 
 D) IV. ve V. E) V. ve VI. 
 
 
 
 
16. (I) Oyun çocuk dünyasının vazgeçilmez parçasıdır. 

(II) Çocuk oyun oynayarak sosyal hayata hazır-
lanmış olur. (III) Anne olur, doktor olur, misafir 
ağırlar, yemek, çay yapar vs. (IV) Tüm bunları 
kendi hayal gücüyle kurgular. (V) Elindeki malze-
me bile gerçeklikten çok uzaktır. (VI) Bu durum 
onda yaratıcılığı geliştiren en büyük aktivitedir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde oyunun çocukların gelişimine olan katkı-
sından söz edilmektedir? 

 

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

http://www.akademivizyon.com.tr/
http://www.akademivizyon.com.tr/


 D İ L  v e  A N L A T I M                                                               www.akademivizyon.com.tr 

www.akademivizyon.com.tr                                                             ÖZEL ACAR KALİTE DEĞER MİLAT TEMEL LİSESİ 1 9  

 
 
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 

açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımak-
tadır? 

 

 A) Kitabın kapağında tatlı renklerle hoş bir çizgi 
yakalanmış. 

 B) On beş baskısı yapılmış bir kitap bu elimdeki. 
 C) Adamın ardındaki kitaplık ağzına kadar ciltli 

kitaplarla doluydu. 
 D) Uzun yıllar oğlundan bir haber alamamıştı. 
 E) Onun romanlarında kahramanlar yerel ağızla-

rıyla konuşur. 
 
 

 
2. (I) Romancının işi, insanların hangi koşullar altında 

düşündüğünü göstermektir. (II) Roman kişilerini 
yargılamalı, onların tarafsız bir tanığı olmalıdır, 
romancı. (III) Romanın başarısı da yaşanmış olay-
ları anlatmış olmasına bağlıdır. (IV) Okuyucunun 
ilgisini çekebilen romanlar ancak kalıcı olmayı ba-
şarabilir. (V) Romancı, roman kişilerinin karakterini 
çizerken onların diliyle konuşmak zorundadır. 

 Yukarıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgili 
bir yargıdır? 

 

 A) l. B) Il. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
 
3. (I) Öykülerinde dikkati çeken, yalnızca şaşırtıcı 

konuları işlemesi değil güçlü bir gözlem yeteneği, 
ince eleştirileri ve mizah anlayışıdır. (II) Tiyatro 
yapıtlarında epik tarzı yeğlemiştir. (III) Bu tür tiyat-
ronun Türkiye’deki öncülüğünü yapmış. (IV) “Ke-
şanlı Ali Destanı”, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi 
Yaparım” gibi birbirinden başarılı oyunlara imza 
atmıştır. (V) Öykü, tiyatro dışında denemeci, köşe 
yazarı olma özellikleri de vardır. 

 Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde 
hem nesnel hem de öznel bilgiler verilmiştir? 

 

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

4. Aşağıdakilerden hangisi, “Anlatımı nesnel bir 
nitelik taşımıyor.” cümlesine anlamca en yakın-
dır? 

 

 A) Cümlelerinde anlaşılmaz sözlere yer veriyor. 
 B) Konu seçiminde titiz davranmıyor. 
 C) Kavramları ayrıntılarıyla açıklıyor. 
 D) Düşüncelerini dile getirirken duygularını katı-

yor. 
 E) Anlatımda süsten, özentiden kaçınıyor. 

5. Haklıyken bile, tartışmada sessizliğini koruyabilen 
kişi gerçekten güçlüdür. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca 
en yakındır? 

 

 A) Tartışmalar gerçeği ortaya çıkarmaktan çok, 
gözden gizlerler. 

 B) Tartışmaktan sakınmak gerekir bu çaresizliğin 
göstergesidir. 

 C) Gerçek, bir defa ortaya çıktığında sizin için 
açıktır ve hiç itiraza veya tartışmaya gerek ol-
madan onu kabul edebilirsiniz. 

 D) Güçlü insan, en haklı olduğu durumda bile 
muhatabını dinleyebilen kişidir. 

 E) Konuşma isteğinizi ne kadar frenlerseniz o 
kadar haksız duruma düşersiniz. 

 
 
 
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önerinin 

gerekçesi de açıklanmıştır? 
 

 A) Ağır adımlarla yokuşu tırman ve sonra dur 
geriye bak. 

 B) Dilinizden bal damlasın, zehir değil. 
 C) Özün sözün bir olsun, sonuç ne olursa olsun. 
 D) Ne kadar kazandığın değil, nasıl kazandığın 

önemli. 
 E) Sabretmeyi bil, sabır zaferle son bulur her 

zaman. 
 
 
 
 
7. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle ikinci-

nin nedeni durumundadır? 
 

A) Kar yağmıyorsa yola çıkmışlardır. 
B) Birinci sınıfı geçtikten sonra işin kolaylaşır. 
C) Varır varmaz beni arayacağını söylemişti; ama 

aramadı. 
D) Gece boyu üstünü örtmediğinden hastalandı. 
E) Biraz daha çalışınca başarılı olacağını anladı 

 
 
 
 

8. Çoğu insan özgünlüğü “çizgi dışı olmak” olarak 
algılar, oysa.... 

 Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdaki-
lerden hangisiyle sürdürülebilir? 

 

A) Özgünlük, özde olanın hayata geçirilmesidir.  
B) Özgünlük, insanlara garip geldiği için böyle ta-

nımlanır. 
C) Özgünlük, her zaman toplumda geniş kitlelere 

seslenmiştir.  
D) Özgünlük, tam da çizgi dışı olmaktır.  
E) Özgünlük, zor bir tercihtir.  
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9. (I) Şiirimizde Garipten sonraki dönemeç İkinci 
Yeni’dir. (II) İkinci Yeni, yine bir yenilik olan Garip 
akımının şiiri getirdiği noktaya karşı çıktı. (III) Ga-
rip şiirindeki konuşma dilinin tersine, kapalı bir dili 
savundular. (IV) Garip’in kovduğu imge baş köşe-
ye oturtuldu. (V) İkinci Yeni’nin Garip’ten alıp gö-
türdüğü tek miras mısracı anlayışına karşı çıkma-
sıdır. 

 Numaralı cümlelerden hangisinde her iki akı-
mın ortak özelliği belirtilmiştir? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
 
 
 
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” 

anlamı vardır? 
 

A) Oynamayı bildiğin gibi bir de ders çalışmayı 
bilsen... 

B) Çok dostu olanın hiç dostu yoktur... 
C) Doğrusu, umduğumdan daha yetenekli çıktı.  
D) Olgunluk, insanların hatalarını sabırla karşıla-

mayı gerektirir.  
E) Motivasyonunu sağlayamadığın için başarılı 

olamadın.  
 
 
 
 
 
 
11. (I) Orhan Pamuk’un romanlarını uzun zamandır 

inceliyorum. (II) Söyleyeceğim sözlerin sanat ca-
miasında yankı uyandıracağını da biliyorum. (III) 
Okuyucunun onun romanlarını beğendiğini, belli 
kesimlerce de desteklendiğinin farkındayım. (IV) 
Benim Adım Kırmızı’da promosyonun bir romanın 
satışında ne denli etkili olabileceğini hep birlikte 
gördük. (V) Yargımı vicdanımın önüne çıkıp yolu-
mu kesmeyecek kadar kuvvetli deliller bulduktan 
sonra vereceğim. 

 Numaralı cümlelerin hangisinde Orhan Pa-
muk’un romanlarına olumsuz bir bakış sezil-
mektedir? 

 

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
 
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin anla-

mı yoktur? 
 

A) Bu soruyu cevaplamış olmalıydın. 
B) Baban seni merak etmiştir. 
C) Bu gelen annem olacak. 
D) Bir gün ansızın gelebilir. 
E) İnanıyorum, bu sınavı kazanacak. 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” 
anlamı yoktur? 

 

A) Bugün için okumak, izlemenin gerisine düş-
müştür.  

B) Ekonomik sıkıntı bugün için ülkemizin en 
önemli sorunu.  

C) Bu insanları seviyorum, onlardan ayrılmayı hiç 
düşünmedim.  

D) Eskiden şiir vardı, şair yoktu; şimdi şair çok, şi-
ir yok.  

E) Sen de anlat belki daha iyi kavrar. 
 
 
 

14. (I) İkinci Yeni, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde 
önemli duraklardan biridir. (II) Klasik bir akım ola-
rak başlamadı. (III) İlk ürünlerini Pazar Postası, 
Yenilik, Yeditepe dergilerinde gösterdi. (IV) Döne-
min alışılmış, geçerli şiir anlayışında kesin bir de-
ğişikliği sağladı. (V) İkinci yeni Türk şiir tarihinde 
üzerinde en fazla tartışılan akım olmuştur. (VI) Bu 
gün hala geçerliliğini sürdüren  tartışmalara sahip-
tir. 

 Yukarıdaki parçada ilk cümledeki yargının 
kesin kanıtı numaralı cümlelerden hangisinde 
verilmiştir? 

 

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

 

 
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden - sonuç 

anlamıyla birbirine bağlı iki yargıdan oluşmuş-
tur? 

 

A) Kavgalar bir hiçle başlar, kinle devam eder.  
B) Düşmanlarınızı kötülemeyin; onlar sizin eseri-

nizdir.  
C) Dost seçerken dikkat edilebilir; ama düşman 

seçerken asla. 
D) Dostluk gündüz görünmez, ateş böceği gibi 

gece parlar.  
E) Para kazanmak, zengin olmak hayaliyle Al-

manya’ya gitti.  
 
 
 
 
16. (l) Gökyüzünde yağmur bulutları var. (ll) Rüzgar 

her zaman yağmurun habercisidir. (lll) Yeryüzünde 
yağmura ihtiyacı olanlar olmalı. (IV) Benim keyfim 
kaçacak diye canlılar  susuzluktan kırılamaz ya. 
(V) En iyisi içeri girip sobayı tutuşturayım.  

 Numaralı cümlelerin hangisinde tahmin anlamı 
vardır? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 
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