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SÖZCÜKTE ANLAM

1. Söz oyunlarından uzak bir şiiri vardır şai-
rin. Onun içtenliği yalınlığa götürür şiirini, 
yalınlığı da çarpıcılığa. Konuşur gibi şiir 
söylemek her babayiğidin harcı değildir. 
Sözün balını bulup çıkarmak, gerçek şa-
irin işidir. Böylece o, hemen her şiirinde 
gerçek bir şair olmayı başarmıştır.

	 Bu	parçadaki	altı	çizili	ifade	ile	anlatıl-
mak	 istenen	aşağıdakilerden	hangisi-
dir?
A) Yeni kelimeler kullanarak farklı bir etki 

yaratmak
B) Kurduğu şiir diliyle güçlü bir deyişe 

ulaşmak
C) Söylemek istediğini okura eksiksiz 

yansıtmak
D) İç karartıcı imgelerden her zaman 

uzak durmak
E) Semboller yerine sözcüğün ilk anla-

mını kullanmak

2. İnsan, doğası gereği kendi eksikliklerini, 
zayıflıklarını görmez; görse de bunları ta-
rafsız bir şekilde değerlendiremez. Ancak 
aynı kusurları başka birinde fark edince o 
kişiyi hemen yargılar. Oysa insanın baş-
kalarını doğrudan yargılamaması gerekir. 
Çünkü hakikat aynası kendine tutuldu-
ğunda zor durumda kalabilir.

	 Bu	parçada	anlatılmak	istenen	düşün-
ceyle	aşağıdaki	atasözlerinden	hangi-
si	anlamca	örtüşmektedir?
A) El için kuyu kazan, kuyuya evvela 

kendi düşer.
B) Elin ağzı torba değil ki büzesin.
C) Komşunun tavuğu, komşuya kaz gö-

rünür.
D) Damdan düşen, damdan düşenin hâ-

lini bilir.
E) Sırça köşkte oturan, komşusuna taş 

atmamalı.

3. Akıl, insanı insan yapan temel faktör 
olduğu gibi pek çok ifadede de dilimize 
yerleşmiştir. Pişmanlıkların ardından 
“şimdiki aklım olsaydı” ifadesini çok 
            I

 işitmişizdir. Bir şeyin içeriğini veya işleyi-
şini anlamamak “akıl erdirememek” 

                               II
 şeklinde ifade edilirken, başkalarının 

çözemediği bir sorunu çözen kişi için bir 
tek o “akıl etti” denir. Birine bir işte  
              III 
yol göstermek ona “akıl danışmak”;  
                                          IV 
bir şeyi hatırlamak, unutmamak ise  
“akılda tutmak” olarak ifade edilir.

            V
	 Bu	 parçadaki	 numaralanmış	 sözler-

den	hangisi	 anlam	bakımından	 yanlış	
kullanılmıştır?
A) I  B) II  C) III
 D) IV  E) V

4. Pierre Bourdieu, Fribourg Üniversitesin-
de yaptığı bir açılış konuşmasında şöy-
le diyordu: “Düşünceler, ürünü oldukları 
üretim alanını beraberinde götürmedikleri 
için bağlamlarından koparılarak dolaşıma 
giriyor.” Özellikle çevirilere gönderme 
yaptığı bu konuşmasında bir eserin baş-
ka bir dile çevrilme, o dilde yayımlanma, 
okunma ve tartışılma süreçlerinin önemi 
konusunda okuyucuyu uyarıyordu.

	 Bu	 parçadaki	 altı	 çizili	 sözle	 anlatıl-
mak	 istenen	aşağıdakilerden	hangisi-
dir? 
A) Tutarlı görüşlerden çok popülist söy-

lemlerin dikkate alındığı
B) Fikirlerin, ortaya çıkış koşullarına ba-

kılmadan yaygınlaştırıldığı
C) Anlatılmak istenenden ziyade ifade 

ediliş şeklinin önemsendiği
D) Düşüncelerin farklı dillere aktarılırken 

yeni yorumlar kazandığı
E) Tüketim kültürünün etkisiyle fikirlere 

yüzeysel yaklaşıldığı
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5. Boru döşemek mütevazı bir iş olduğu için 
üstün bir tesisatçılığı hor gören, fikir üre-
timi yüce bir faaliyet olduğu için bayağı 
bir felsefeyi hoş gören toplumlarda ne 
iyi tesisatçılık olur ne de iyi felsefe. Seç-
kinliği, çıktılarda aramak yerine girdilere 
sabitleyen böyle toplumların boruları da 
teorileri de su koyuverir.

	 Bu	parçada	altı	çizili	sözle	anlatılmak	
istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Ortaya çıkan sonucun niteliğinden 

çok, mesleğin ve kişinin statüsünü 
önceleyen

B) Farklı işlerin, farklı oranlarda zaman 
ve enerji gerektirdiğini görmezden 
gelen

C) Bir faaliyetin gerçekleşmesi için ge-
reken iş gücünü her şeyden önemli 
gören

D) Üretilen işin kalitesinden ziyade ya-
rattığı etkinin büyüklüğüne odaklanan

E) İşin gerektirdiği çabayı değil, sonun-
da alınan takdir ve beğeniyi ön planda 
tutan

6. Farklı biçimdedir benim dönemeçlerim. 
Anlatış değişiklikleri... Nitekim bir on beş 
yıl kadar; duru, kolay anlaşılır bir şiir dili 
kullandım. Yaz Dönemi’nden, 1963’ten 
sonra ise şiirin farlarını kıstım biraz, ka-
rartma geceleri başladı az çok. Ama ay-
dınlıkta da yarı karanlıkta da aynı eşyalar, 
aynı kişiler ve aynı orta hâlli vatandaşın 
yaşama savaşları görülüyor, seçiliyordu.

	 Bu	parçada	altı	çizili	sözle	anlatılmak	
istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Yaz Dönemi eserinden sonra biçimde 

yaptığı değişiklikleri giderek azalttığı
B) Şiirinde artık olumlu duygu ve düşün-

celeri yansıtmaktan vazgeçtiği
C) 1963’ten sonra yazdığı şiirlerin, ken-

disini yeterince tatmin etmediği
D) Belli bir tarihten itibaren anlamca 

daha kapalı bir şiire geçtiği
E) Şiirinde içerik aynı kalmakla birlikte 

biçimde değişikliğe gittiği

7. İnsanın sadece olumlu özellikleriyle ken-
dini kabullenmesinden daha trajik bir şey 
yoktur. Trajiktir çünkü çevrenin de farkın-
da olmadan desteklediği bu öz kabul; in-
sanın potansiyeli önünde bir engel, daha 
iyi bir insana dönüşmek için gerekli olan 
motivasyonun mutlak yitimidir. Böyle in-
sanların yazgısı narsisistik bir patinajdır. 
Her günü kendini seyretmekle geçiren, 
her zerresine ve her tavrını hayran yaşa-
yan bir insanın kendini geliştirmek için bir 
nedeni olmasa gerek.

	 Bu	parçada	altı	çizili	sözle	anlatılmak	
istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) İnsanların daha fazla kişiyi kendine 

hayran bırakmak için çabalaması
B) Olumlu yönlerine odaklanan kişilerin 

kendini kanıtlamaya çalışması
C) Öz sevgisi yüksek insanların yerinde 

saymamak için gayret göstermesi
D) Kendini aşırı beğenen kişilerin ger-

çeklikle bağının giderek zayıflaması
E) Mükemmel olduğuna inanan insanla-

rın yenilik ve değişimden uzaklaşması
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SÖZCÜKTE ANLAM ÇÖZÜM

1. Bu tip soruların çözüm ve yorum mantığı 
hep aynıdır. Altı çizili ifadede somut kav-
ramlar, nesneler vs. verilmişse verilen kav-
ramın özelliğinden yola çıkılır. “Bal” hem tatlı 
hem değerli hem de nitelikli bir besindir. Bu 
durumda kullanılan sözlerin bal olarak dü-
şünülmesi, kullanılan sözlerin nitelikli oldu-
ğunu ifade eder. B seçeneğindeki ifadede 
nitelikli bir söyleyiş vurgusu yapılmıştır.

Cevap B

2. Öncüldeki parçada insanın kendi zayıflıkları-
nı görmediğinden, görse bile bunları tarafsız 
bir şekilde değerlendiremediğinden ancak 
aynı kusurları başkasında gördüğünde he-
men o kişiyi yargıladığından, oysa insanın 
başkalarını doğrudan yargılamaması gerek-
tiğinden, bunun nedeninin de hakikat aynası 
kendine tutulduğunda kişinin zor durumda 
kalabildiği olduğundan söz edilmiştir. Bu 
bilgiye göre parçada anlatılan düşünceyle, 
E seçeneğindeki atasözünün örtüştüğü gö-
rülür. Çünkü bu atasözünün anlamı “İnsan 
kendinde herhangi bir kusur varken başka-
larını aynı kusurla suçlamamalıdır.” şeklin-
dedir.

Cevap E

3. Öncüldeki parçada I, II, III ve V numaralı 
sözler anlam bakımından doğru kullanıl-
mıştır. Ancak IV numaralı “akıl danışmak” 
sözü “bir konuda birinin görüşünü sormak” 
anlamında olduğundan anlam bakımından 
parçada yanlış kullanılmıştır.

Cevap D

4. Öncüldeki parçada altı çizili sözde yer alan 
“bağlamlarından” sözcüğü “ortaya çıkış ko-
şulları”, “koparılarak” sözcüğü ise “koşul-
lara bakılmadan yaygınlaştırmak” anlamın-
dadır. Buna göre altı çizili sözle anlatılmak 
istenen B seçeneğindeki ifadedir.

Cevap B

5. Parçadaki altı çizili sözü “kişinin yaptıklarına 
göre değil, statüsüne göre değerlendiril-
mek” olarak yorumlayabiliriz. Buna göre altı 
çizili sözle anlatılmak istenen, A seçeneğin-
deki ifadedir.

Cevap A

6. Parçadaki altı çizili sözü “şiirin anlaşılmasını 
zorlaştırmak” olarak yorumlayabiliriz. Buna 
göre altı çizili sözle anlatılmak istenen D se-
çeneğindeki ifadedir.

Cevap D

7. Öncüldeki parçada altı çizili sözde yer alan 
“narsisistik” sözü “mükemmel olduğuna 
inanmak, kendini beğenmek” anlamındadır. 
Buna göre altı çizili sözle anlatılmak istenen 
E seçeneğindeki ifadedir.

Cevap E

8. Öncüldeki parçada altı çizili cümlede yer 
alan “icat” sözcüğü “buluş”, “konfor” söz-
cüğü “rahatlık” ve “iktidar” sözcüğü “güç” 
anlamındadır. Buna göre altı çizili sözle an-
latılmak istenen A seçeneğindeki ifadedir.

Cevap A


