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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini yük-

seltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımızı oluştura-

rak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim programların-

daki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanımlara kitaplarımızda 

yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, muhakeme, analiz, sentez 

gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla öğrencilerimizin analitik düşü-

nerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, uygulama, 

kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” öğrencilerimizi 

bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler sayesinde başarı 

basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Ünite değerlendirme testleri şeklinde hazırladığımız “OFF-ROAD Serisi” ile son tekrarı da yaparak öğren-

cilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deneme sınavlarıyla da sizleri sınav seviyesinden daha 

üst seviyelere taşıyarak sınavlarda karşılaşacağınız hiçbir soru karşısında zorlanmadan başarılı sonuçlar elde 

edeceğinizi düşünüyoruz.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik yap-

maktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni

ÖN SÖZ
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 ➥ Anlatım Biçimleri

Hiçbir anlatım gelişigüzel olmaz. Anlatımı biçimlendiren ise 

yazarın amacıdır. Yazar, bir konu hakkında bilgi vermeyi, 

karşısındakinin kanısını değiştirmeyi, duyduğunu  veya 

gördüğünü tasvir etmeyi, okuyucuya bir olayı başlangıcıyla 

birlikte gelişme hâlinde vermeyi amaçlayabilir. Bu kapsam-

da; açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici ve öyküleyici anlatım 

biçimlerine başvurur.

1. Açıklayıcı Anlatım: Bir konu hakkında bilgi vermek, o ko-

nuyu açıklayıp okuru aydınlatmak amaçlandığında kullanı-

lan anlatım biçimidir.

2. Tartışmacı Anlatım: Okurun bir konu hakkındaki düşün-

celerini değiştirmek veya karşısındakini ikna etmek amaç-

landığında kullanılan bir anlatım biçimidir.

3. Betimleyici Anlatım: Varlıkların niteliklerini, özelliklerini 

okuyucunun gözünde canlandırmak ve resmetmek amaç-

landığında kullanılan anlatım biçimidir.

4. Öyküleyici Anlatım: Tasarlanan ya da yaşanan bir olayı 

bir akış içerisinde okurun gözünde canlandırarak anlatmayı 

amaçlayan anlatım biçimidir.

Her metinde bu anlatım biçimlerinden biri 

kullanılabilir. Ancak bir metinde birden fazla 

anlatım biçimi de kullanılabilir.

 ➥ Düşünceyi Geliştirme Yolları

Bir yazıda ileriye sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcı-

lığını sağlamak amacıyla yazar çeşitli yol ve yöntemlere 

başvurur. Bunlar: tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, 

benzetme, alıntı yapma (tanık gösterme), sayısal veriler-

den yararlanmadır.

1. Tanımlama: Bir kavramın ya da durumun belirgin özellik-

leriyle tanıtılarak düşüncenin geliştirilmeye çalışılmasıdır. 

“Nedir?” sorusuna cevap verilmesi söz konusudur.

2. Karşılaştırma: İki varlık veya iki kavram arasındaki ben-

zerlik ve karşıtlıklardan yararlanarak düşünceyi geliştirme-

ye “karşılaştırma” denir. 

3. Örnekleme: Anlatılan kavramın daha iyi anlaşılabilmesi 

için farklı örneklerin verilmesidir.

4. Benzetme: Anlatılan bir varlığın ya da kavramın daha iyi 

anlaşılması için başka kavramın özellikleriyle anlatılması-

dır.

5. Tanık Gösterme (Alıntı yapma): Yazarın, savunduğu dü-

şüncenin doğruluğuna inandırmak için bilinen ve ilgili alan-

da adını duyurmuş kişilerin sözlerini, düşüncelerini aynen 

almasıdır.

6. Sayısal Verilerden Yararlanma: Yazarın, savunduğu dü-

şünceleri daha inandırıcı kılmak için sayısal değerlerden 

(istatistik, rakam, ölçü, tarih vb.) yararlanmasıdır.

 ➥ Anlatım İlkeleri

 � Açıklık: Anlatımın birden fazla yoruma açık olmadan, tek 

bir yargıyı açıkça ifade etmesidir.

 � Yalınlık: Anlatımın süsten, söz sanatlarından, ağır keli-

melerden, uzun ve ağdalı cümlelerden uzak olmasıdır.

 � Duruluk: Anlatımda, gereksiz kelimenin bulunmaması-

dır. Duru bir anlatımda, tekrarlara rastlanmaz.

 � Özgünlük: Yazarın dil ve anlatım bakımından başkala-

rına benzememesi, kendine özgü ve orijinal olmasıdır.

 � Özlülük: Anlatılmak istenenin az sözle okura iletilmesi-

dir. 

 � Akıcılık: Anlatımın pürüzsüz olması, hiçbir engele takıl-

madan ilerlemesi; anlatım akışını bozan güç ifadelerin 

bulunmamasıdır.

 � Doğallık: Anlatılmak istenen düşünceyi içten geldiği gibi, 

samimi şekilde aktarmaktır.

 � Yoğunluk: Çeşitli anlamları, bir arada ve kısa ifadelerle 

belirtebilmektir.
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Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
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,
A. Aşağıda verilen metinlerde kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarının başına “✓” işareti 

koyunuz.

 

“Haydi minik dostum, yoruldum, sen uç ...” İhtiyar, kuşu evde 
serbest bıraktı ve cama yöneldi korkulu gözlerle. Yağmur 
devam ediyordu. “Haydi” dedi. “Haydi gelin, bekliyorum.” 
Gözlerinde iki sarı perde tekrar belirdi ve faytonu gördü servis 
aracının yerinde. Sokaklar bomboştu muhallebici bile...Çok 
yorgundu. Camı açtı, ellerini uzattı.

Hayat bu!
Bir çiçek, bir kelebek.
Hayatın akışında her şey yerli yerinde.
Umut var çiçek çiçek.
Gönül var bir kelebek.
Ama hayat bu, acısı da var tatlısı da...
Belki de hayatın anlamı bu olsa gerek.
Acısıyla, tatlısıyla hayatı yaşamak...

Tanımlama

Betimleme

Tanık gösterme

Benzetme

Karşılaştırma

Örnekleme

Öyküleme

Betimleme

Tanık gösterme

Benzetme

Tanımlama

Kişileştirme

Açıklama

Betimleme

Tanık gösterme

Örnekleme

Tanımlama

Karşılaştırma

Değer verdiğim bir edebiyat öğretmeni, “Benim müfettişim 
öğrencidir; eğer öğrencilerim anlıyor, öğreniyor ve benden iyi 
notlar alıyorsa ben başarılıyım.” demişti. Ama onun demesiyle 
de çocukların karneleri düzelmiyor. Anne babalar kötü karne-
leri gördükleri zaman küplere biniyor, çocuklarını her şeyden 
menediyorlar. Bu abartılı tepkilerin nedeni çocuklarının ba-
şarısızlıkları değil, velilerin bilinçaltında kendilerini başarısız 
hissetmeleridir.  

1.

2.

3.
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1
1. Metnin anlatım biçimi: Öyküleme ve betimleme

Metindeki düşünceyi geliştirme yolları: Örneklendirme, karşılaştırma

Aşağıdaki metinlerden hangisi yukarıda verilen özelliklere uygundur?

A) Karşıda sapsarı ova görünüyor. Ortasından kıvrıla kıvrıla çay geçiyor ovanın. Çayın hemen kıyıları koyu yeşil. Söğüt ve kavak ağaç-
ları… Dışarıya doğru tarlalar… Kimisi nadasa bırakılmış; kimisi ekilmiş. Daha ileride sonsuz bir kır bembeyaz uzanıp gidiyor. Sonra 
yassı uzun dağlar alabildiğine uzuyor. Bu Orta Anadolu’nun dağları hep böyle…Her sene bu zamanlar gelirim ve bu manzara hiç 
değişmez.

B) Sandığı odanın ortasına getirdi, açtı. Sandıkta muhtelif eşyalar vardı. Eski püskü çamaşırlar, yamalı çoraplar, yırtık bir seccade, bir 
küflü makas, birkaç kitap vardı. En altta, sedef kakmalı bir ceviz kutu dikkatimi çekti. Bu kutu kilitliydi. Zehra makasın ucuyla kilidi 
kırdı, eşyaları incelemeye başladı. Renkli bez parçaları, silik fotoğraflar, kurdele ile bağlanmış bir tutam saç… Sararmış bir Mekteb-i 
Mülkiye diploması… Bir tomar mahkeme evrakı ve bir defter…

C) Gökyüzünün açık güneşli olduğu bir ilkbahar günüydü. Öğleden sonra saat tam beşe çeyrek kala, arabamla Guercina’nın pazar ye-
rine geldim. Alan insan kaynıyordu. Birden çanlar çalmaya, sirenler ötmeye başladı. İlk kez gökten düşen bir bombayı, sonra bunun 
ardından on sekiz tane kadar olduğunu sayabildiğim savaş uçaklarını gördüm. Bombaların patlaması anlatılamaz bir panik yarattı. 
Ben beş milis askeriyle birlikte küçük bir tahta köprünün altına saklandım. Oldukça iyi gizlendiğimiz yerden meydanda olup bitenleri, 
kadınların, erkeklerin, çocukların ve hatta hayvanların nasıl bir şaşkınlık ve korku içinde kaçıştıklarını dehşetle görebiliyorduk.

D) Kayseri’nin soğuk dağlarına geldik. Eskiden daha ayaz olan bu dağlar bile ılımanlaşmış. Yolculuğumuza Erciyes’in yamaçları dik, 
kaygan eteklerinde arazi aracına binerek başladık. Yanımda eşim Binnur ve küçük tatlı kızım Aybüke var ve onlar da benim kadar 
heyecanlıydı. Binnur kalın giysilerini giymişti her zamanki titizliği ve tedbirli hâliyle. Kayak kabanı, kar ayakkabısı, eldiven, kar mas-
kesi gibi aklınıza gelebilecek her şey. Dağların zirvelerine yaklaştığımızda camilerin küçük kubbelerine benzeyen kardan odaları olan 
otelimize vardık. Küçük kızım Aybüke ise karın içinde minik pandalar misali debelenirken yüzünden şirinlik akıyordu. 

2. Yağ lambası, yağ bazlı yakıt kaynağını kullanarak 
belli bir süre sürekli ışık üretmek için kullanılan bir 
alettir. Yağ lambası ya da diğer ismi ile kandillerin 
kullanımı binlerce yıl önce başlamıştır ve bu lamba-
lar günümüzde de yaygın olmasa da kullanılır. Yağ 
lambaları ilk önceleri mumlar için alternatif olarak 
kullanılmıştır. 1780 yılından itibaren petrol türevi 
lambaların yerini Argand lamba, hızla aldı. Onun ye-
rine de yaklaşık 1850 yılında gazyağı lambası geçti. 
Küçük kasaba ve kırsal alanlarda elektrik gelene ve 
ampuller kullanılmaya başlayana kadar, 20. yüzyıla 
kadar, gazyağı lambasını insanlar kullanmaya de-
vam etti.

Metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Tanımlama - Açıklama

B) Betimleme - Öyküleme

C) Sayısal verilerden yararlanma - Öyküleme

D) Tanık gösterme - Açıklama

3. Sanat, yeni bir şeyler üretmek, yeni güzellikler keş-
fetmektir. Her sanat dalının kendine has bir dili, rengi 
ve tadı vardır. Taklitle sanatçı olunmadığı gibi sanat 
eseri de yaratılmaz. Sanatçı; yaratıcı olup ardından 
kalıcı eserler bırakan insandır. Oscar Wilde 1891 
tarihli bir makalesinde şöyle der: “Bir sanat eseri, 
sanatçının mizacının biricik sonucudur. Güzelliği, 
yaratıcısının kendi gibi olmasından gelir. Diğer in-
sanların istekleriyle hiç işi olmaz. Sanatçı, diğerleri-
nin isteklerini dikkate alıp talebe cevap vermeye ça-
lıştığı an, sanatçılığı son bulur. Sıkıcı ya da gülünç 
bir zanaatkâra, dürüst ya da sahtekâr bir tüccara 
dönüşür. Artık sanatçı olduğunu iddia edemez.”

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangileri 
ağır basmaktadır?

A) Tanımlama - Benzetme 

B) Benzetme  - Karşılaştırma

C) Tanımlama - Alıntı yapma 

D) Alıntı yapma - Benzetme

İPUCU
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4. Ben her okuduğum romanda asıl kendime yaklaş-
tığıma inanıyorum. Her biri çok yanlı gerçeğimizi 
belli bir yandan açar bana. Neden söz ederse etsin 
beni, başkalarını, yaşamayı tanıtır. Balzac “Eugenie 
Grandet”i yazmasaydı, gecem gündüzüm benciller-
le geçtiği hâlde nerden bilecektim bencilliği? “Kızıl 
ile Kara” olmasaydı benim de öz geçmişimden ha-
berim olmayacaktı. Goste Berling’le kuzeyi dolaş-
masaydım, en soğuk geçen kışları bile sevmez, ba-
har gelince de toprağın coşkusuna kapılmazdım ki.

Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisine yer verilmiştir?

A) Örneklendirme B) Tanık gösterme

C) Tanımlama D) Benzetme

5. Her memleketin, her bölgenin bir besleyicisi vardır. 
Karadeniz’de her şey, fındıkta ve çayda toplanır. Ak-
deniz kıyılarımız, portakalla altınlaşır. İç Anadolu ta-
hıllarla hayata kavuşur. Marmara ve Ege Denizi’nin 
balıkları, kıyılardaki zeytinliklere âşıktır. Yapıncak 
üzümünün her buğulu tanesinden Trakya’yı tadar-
sınız. 

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yol-
larından hangileri kullanılmıştır?

A) Karşılaştırma - Örnekleme

B) Tanık gösterme - Benzetme

C) Tanımlama - Karşılaştırma

D) Tanımlama - Örnekleme

6. Düzenli eğitim görmekle kültürlü olmak farklı şey-
lerdir. Düzenli eğitim, kişinin okul sıralarında oturup 
devlet gözetiminde eğitim alması ve bu eğitimini 
mezuniyet belgeleriyle belgelemesidir. Kültürlü ol-
mak ise kişinin birçok konuda geniş bilgiye sahip 
olması ve bu bilginin onda görgü olarak kendini gös-
termesidir. Yazın tarihinde düzenli eğitim almamış 
birçok yazar vardır. Yaşar Kemal, Robert Burns, 
Walt Whitman, Maksim Gorki gibi. Onlara kültürsüz 
diyebilir misiniz? Diyemiyorsanız düzenli eğitim al-
makla kültürlü olmanın farklı olduğunu kabul etmek 
zorundasınız.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından 
hangisine yer verilmemiştir?

A) Karşılaştırma B) Örneklendirme

C) Tanımlama D) Tanık gösterme

7. Yazarın ne dediğini anlamak hiç kolay değil. Bir 
cümleden birkaç anlam çıkabiliyor. Söz gelimi, “Kö-
pekleri senden çok seviyorum.” diyor. Bir köpeği, 
karşısındakinden çok sevdiğini mi söylemek istiyor 
yoksa ikisinin köpek sevgisini mi karşılaştırıyor?

Yukarıdaki eleştiri göz önüne alındığında bah-
sedilen yazarın, hangi anlatım özelliğine sahip 
olmadığı söylenebilir?

A) Akıcılık B) Açıklık

C) Özgünlük D) Özlülük

8. Yunus Emre çok kolay görünen ancak benzeri kolay 
kolay yazılamayan veya benzeri söylenmeye kalkı-
lınca zor olduğu anlaşılan bir söz sanatı ile şiirlerini 
yazar. Yunus Emre’nin şiirleri derin anlamlıdır. Türk 
halk edebiyatında, Yunus Emre bu sanatı ustalıkla 
kullanmıştır. Aşağıdaki beyitlerde de bu sanatın ör-
nekleri görülmektedir:

“Ete kemiğe büründüm

 Yunus diye göründüm”

 ***********************

“Beni bende demen bende değilim

 Bir ben vardır bende benden içeri”

Yunus Emre

Bu bilgiler ışığında Yunus Emre’nin anlatım özel-
liği en iyi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendiri-
lebilir?

A) Duruluk B) Özlülük

C) Akıcılık D) Yalınlık

İPUCU

››	 Bilindiği gibi LGS’de 

ya da daha ileriki 

zamanlarda girilecek 

TYT gibi sınavlarda 

paragraf soruları 

başarıda belirleyici 

bir etkendir. Eğer 

kitap okuma hayat 

felsefesi hâline getiri-

lirse paragraf soruları 

daha çabuk ve doğru  

çözülebilir.
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Test - 2
1. Sevgi, yalnız insana vergi olmasa da insanın en ulu 

duygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, ço-
luğumuzu çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, 
onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya 
sıcak bir üzüntü ile çarpması dünyamızı genişletive-
rir. Bir kendimiz için yaşamaktan, öz tasalarımızın 
çemberinden kurtuluruz. Bir de gönülden kimseye 
bağlı olmayan, kimseyi aramayan, özlemeyen bir 
kişi düşünün; akıllı olsun, doğru olsun, acımak ne-
dir, isterseniz onu da bilsin, siz gene bir ürpermez 
misiniz? Bütün üstünlükleri o yalnızlığı ile sanki yok 
oluvermez mi? Doğum ile ölüm arasındaki yolu acı-
larla da zevklerle de zenginleştiren hep o sevgi, ken-
dimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu duygu-
sudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz 
bir uykudan uyanmaksızın geçer giderdik.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Tanımlamaya yer verilmiştir.

B) İçten bir anlatım vardır.

C) Tartışmacı bir anlatım söz konusudur.

D) Yalın bir anlatım bulunmaktadır.

2. Annesi Berrin’i keman kursuna götürmek için yine 
takılacaktı peşine. Lakin Berrin, ısrarcı annenin ta-
lebine sert bir bina gibi karşı koydu. Berrin, kursa 
yalnız gidecekti. “Daha beni ne kadar takip edecek-
sin anne? Kaç yaşıma geldiğimin farkında mısın bil-
miyorum, ben artık büyüdüm. Hem kurs binası eve 
yakın... Yol ezberimde.” dedi.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden  hangisi doğru 
değildir?  

A) Olayın kahramanı Berrin, aynı zamanda olayı 
anlatan kişidir.

B) Olayın anlatıcısı, olayları dışarıdan görüp anla-
tan kişidir.

C) Yaşanmış veya yaşanabilir bir olay anlatılmakta-
dır.

D) Olayın anlatıldığı zaman, kısa bir andır.

3. Gerçek sanatçılar, okunabilmek uğruna toplumun 
hoşuna gitmeye çalışmaz. Tam tersine sarsar top-
lumu. Alıştığı, sevdiği, kendi çıkarına olan şeyleri 
sunmaz topluma. Alışmadıklarını, o güne değin hiç 
düşünmediklerini, nefret ettiklerini, kendinden başka 
herkesi düşünenleri anlatarak rahatsız eder okuyu-
cusunu. Yepyeni şeyler sunar, ufkunu açar okurun 
ama bu arada onu kızdırır. Yüzyıl sonrasının dünya-
sında neler olacaksa onu anlatmaya çalışır okurları-
na. Yani bir Dostoyevski, bir Stendhal olur. Sanatçı-
nın sahtesi ise uyutur okurunu, rahatlatır, gevşetir. 
Tabii sonra da silinir gider.

Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangi-
si kullanılmıştır?

A) Tanık gösterme B) Tartışma

C) Karşılaştırma D) Benzetme

4. Cesaret, sadakat, affetme, paylaşma, cömertlik, 
alçak gönüllülük, öz eleştiri, adalet ve diğerleri… 
Toplumun geneli tarafından kabul edilen bu ortak 
kavramlar, bir anlamda mutluluğun standartlar kü-
mesidir. Değerleri bir banka hesabına benzetirsek 
iyi yatırımlar yapan kişinin hesabı ona kâr getirecek-
tir. Ne kadar kâr ettiği hemen anlaşılmasa da bu, 
ileri yaşlarda faydasını göreceği bir birikim olacaktır. 
Doğaya ya da ailesine yatırım yapan kişinin, bu ya-
tırımların kendisine geri döneceğini bilmesi gerekir. 
Bugünün toplumsal yapısına baktığımızda, değerler 
cümle içinde kullanılan kelimelerden ibaret. Oysa 
değerleri gölgeleyerek toplumları değiştiren bütün 
kötülükler, ağaçlarda saklı kurtlar gibidir. Nasıl ki 
kurtlar ağacı içten kemirerek devirirse sosyal yozlaş-
ma ve kuralsızlık da toplumu böyle çürütür. Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, bizleri toplumun manevi dinamikleri 
olan değerlerin hayatımıza yeniden hâkim olma-
sı için bir adım atmaya çağırıyor, değer eğitiminin 
insandan başlayarak topluma yayılması gerektiğini 
söylüyor ve bir güzel insan modeli sunuyor.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine başvurul-
mamıştır?

A) Tanık gösterme B) Benzetme

C) Tanımlama D) Açıklama

İPUCU

››	 Tanık göstermeyi 

örneklendirme ile bir-

birine karıştırmamak 

gerekir. Örneklen-

dirme, bir konudaki 

özellikleri en belirgin 

şekilde üzerinde 

barındıran varlık, 

olay veya kavramları 

listelemektir. Bu tür 

anlatımlarda genellik-

le “örneğin/mesela” 

gibi kelimeler kullanı-

lır.
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5. Zeliha, hesapta son bohça çayı toplayacak, çay ma-

kaslarını yanına alacak, annesinin ardı sıra çay alım 
yerine gelecekti. Genç kız alelacele sıktığı bohçayı 
annesinin sırtına yüklerken böyle söz vermişti. Oysa 
bir saatten fazla geçmiş, Zeliha gelmemişti. Annesi 
Mukadder, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Kırılgan bir 
güneş, gri ile lacivert arasında kararsız kalan yüklü 
bulutları, bulutlar da çaylıklarda tek tük biten man-
dalina, hurma ve karayemiş ağaçlarını yalayıp geçti.

Metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Kişileştirme sanatı yapılmıştır.

B) Betimleyici unsurlar bulunmaktadır.

C) Öyküleyici anlatım ağır basmaktadır.

D) Somutlaştırma bulunmaktadır.

6. Beyin, vücudumuzu yöneten, her gün hakkında yeni 
şeyler öğrendiğimiz önemli bir organımız. Ruh ya-
pımız, kendisini beyin vasıtası ile ifade ediyor. Bir 
müzik aleti düşünün. Eğer arızalı ise sanatçı onunla 
eserini icra edemez. Yahut müzik aleti gayet sağlam 
olduğu hâlde sanatçıda sorun varsa yine eser ifade 
edilemez. Ruh ve kişilik yapımız ile beynimiz ara-
sındaki ilişki de böyledir. Beynimiz ve kişiliğimizdeki 
sorunlar ayrı ayrı hayatımızı etkiler. Kişiliğimize ge-
rekli olan her bilgi, beynimize elektriksel ve kimyasal 
harflerle yazılır. Beyni doğru kullanan insanlar akıllı 
ve mantıklı olur.

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yol-
larından hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Tanımlama B) Örnekleme

C) Alıntı yapma D) Benzetme

7. Gece uykusunun en derin yerinde, keskin bir ısırışla 
fırladım. Elektrik düğmesini çevirdim. Karnı patlaya-
cak kadar taze kanla dolu bir tahtakurusu; odayı bir 
anda dolduran göz kamaştırıcı ışık içinde, ne yapa-
cağını, nereye gideceğini, nasıl saklanacağını bile-
meyerek sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız 
telaşıyla, beyaz örtülerin kıvrımları arasından kaçı-
yordu.

Metinde ağır basan anlatım biçimi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tartışma B) Açıklama 

C) Betimleme D) Öyküleme

8. Sınavların yapıldığı okul, karşı yöne düşüyordu. 
Yeniden geçtiler caddeyi, ürke ürke. Ara sokaktan 
yürüdüler. Yüksek bir duvarın yanındaki kapıda dur-
dular. Okulun öğrenci giriş kapısıydı bu. İçeriden 
uğultular geliyordu. Yağmur, taş duvarların arasın-
dan çıkan aykırı yeşillikleri parlatmıştı. “Bizden de 
erken gelenler olmuş. Geç meç kalmış olmayalım?” 
Hademe giyimli bir kadın, onlara doğru yürüdü taşlı 
yoldan. Bezgin, alışık bakışlarıyla anne kızın üstün-
den dışarıda bir şeye bakıyordu. Anne saygılı sordu: 
“Geciktik mi acaba? Çocukların çoğu gelmiş.” Hade-
me kadın ilgisiz, şöyle dedi: “Parasız yatılı imtihan-
larının çocukları hep erken gelir. Hiç gecikmezler.”

Bu metinde hangi anlatım biçimi ağır basmakta-
dır?

A) Öyküleme B) Betimleme

C) Açıklama D) Tartışma

İPUCU

››	 Öyküleyici anlatım 

tekniğine “hikâye 

etme” de denir. 

Unutma, öykülemede 

bir olay akışı vardır. 

Olaylar birbiri üzerine 

gelişir ve zaman bir 

akış hâlinde geçer 

gider.
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2. Herkesin severek okuduğu yazarlar vardır. Benim 
de bir ömür boyunca sevmekten, okumaktan vaz-
geçmediğim yazarlar var: Çehov ile çok erken tanış-
mıştım, hiç bırakamadım. Dostoyevski’yi hâlâ döner 
döner okurum. Tolstoy da öyle. Fransız edebiyatına 
çok meraklıydım. Kültürümüzün bir kenarında da 
Fransız edebiyatı, tiyatrosu, sineması vardır. Andre-
Gide’i, “Dar Kapı”yı ve “Kalpazanlar”ı unutmam.

Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisine yer verilmiştir?

A) Örneklendirme

B) Tanımlama

C) Tanık gösterme

D) Sayısal verilerden yararlanma

3. Çevre problemi kaybedilmiş bir davadır. Çevrecile-
rin, iktisatçıların, politikacıların ve tabiat alimlerinin 
gayretleri boşuna. Binlerce yıldan beri Alaaddin’in 
lambasını kurcalayarak dışarı çıkarıp emrimize bağlı 
olmasını istediğimiz cin artık bize hükmediyor. Tek-
noloji ve kitlesel üretim. Şimdi tabiat hışmına ve inti-
kamına uğramadayız. Siyasilerimiz ve işinin uzman-
ları insanlığın yeni efendisine durup dinlenmeksizin 
kulluğunu arz ederken çevrecilerin ümitsiz çabaları 
insana ayrı bir hüzün veriyor.

Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakiler-
den hangisine başvurulmuştur?

A) Açıklama B) Betimleme

C) Tartışma D) Öyküleme

İPUCU

1. Metnin anlatım biçimi: Tartışma

Metinde düşünceyi geliştirme yolları: Tanımlama, tanık gösterme

Öğrencilerinden yukarıdaki özelliklere uygun bir metin yazmasını isteyen Candan Öğretmen, hangi öğrencisinin hazırladığı 
metni kabul etmelidir?

A) Ahmet: Dili güzelleştirmek, geliştirmek, korumak için toplumun bütün bireylerine görev düşmektedir. Dil, belli kişilerin çabası ile ayak-
ta kalamaz. Gelişip güzelleşmesi için yediden yetmişe herkesin dili, her yerde ve ortamda en güzel şekilde kullanması bir zorunluluk-
tur. Çünkü dil, milyonlarca kişinin olumlu ya da olumsuz tutumundan etkilenen canlı bir iletişim aracıdır. Kültürel değerlerimiz ancak 
sağlam bir dille geleceğe aktarılabilir. Buna dikkat edilmediği takdirde kuşaklar arası iletişimde kopukluklar ortaya çıkar. Orhan Veli 
Kanık, bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiğini şu sözleriyle ortaya koymuştur: “Dili, her zaman, her yerde düşünmemiz gerekir. 
Bir takvim yaprağında, bir sokak ilanında dile karşı sorumlu olduğumuzu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Binlerce insan tarafından 
okunacak bozuk bir cümlenin, birçok kişinin aklını çelebileceğini unutmamalıyız. Sağlam bir dile ancak böyle ulaşabiliriz.”

B) Fikri: Bugünün gençleri, geleceği kurtaracak kadar nitelikli yetişmiyor ne yazık ki. Zevk üzerine kurulu hayatlar, yetenek ve düşünce-
den yoksun yetişen nice gençler. Aslında hepsi çok güzel yetenekleri olduğunu ve dahası çok güzel şeylerle meşgul olduklarını dü-
şünüyor. Hâlbuki hepsi kuru gürültü. Hayatlarına hiçbir şey kazandırmayacak şeylerin ardından gitmek, ne kadar da anlamsızca. Bize 
her anlamda yetkin gençler lazım. Bakın usta düşünür Nihal Atsız bu konuda şöyle diyor: “Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini 
bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır.”

C) Öykü: Tiyatronun önemli bir görevi vardır. Ancak bunu abartarak tiyatronun bir silah olduğunu söylemek ne kadar doğrudur? Tiyatro 
bir silah değildir. Gerçi tiyatro tarihi içinde bazı temsillerin ayaklanmalara sahne olduğunu, halkı heyecana getirdiğini görürüz. An-
cak bu ayaklanmaları ortaya çıkaran tiyatro değildir; tiyatro ayaklanmaya uygun bir ortam içinde uyarıcı görevini yaptığı anda böyle 
ayaklanmalar ortaya çıkmıştır. Tiyatronun uyarıcı gücünün böyle geniş çapta bir devinimi gerçekleştirmesi, ancak o toplumun içindeki 
birikim ile olmuştur. Nitekim ünlü tiyatro yazarı Bertolt Brecht, tiyatronun insanoğluna kendini gösteren bir ayna olduğunu; insanoğlu-
nun eline silah veren bir yer olmadığını düşünmektedir.

D) Aleyna: “Eğitimin tam gün mü, yarım gün mü olması daha faydalıdır?” sorusu son dönemlerde sık sık tartışılıyor. Bazı eğitimciler 
“Eğitim tam gün olmalıdır!” deyip geçiyor. Oysa böyle diyerek işin içinden sıyrılamayız. Hele konu geleceğimiz olan çocuklarımız 
ise… Bence çocuklarımız tam gün eğitim yüzünden zamanının büyük bölümünü okullarda geçiriyor. Böyle olunca da dinlenmeye, 
eğlenmeye, kitap okumaya, ödev hazırlamaya, uykuya yeterince zaman ayıramıyor. Tam gün eğitim gören öğrenciler eve yorgun 
geliyor, dinlenemeden tekrar okula dönüyorlar. Oysa yarım gün eğitim gören öğrencilerimiz, eğitim faaliyetlerine daha istekli katılıyor 
ve daha başarılı oluyor. Bu durum da tam gün eğitimin öğrencilerin verimini oldukça düşürdüğünü göstermektedir. 
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4. Zekâ, Allah tarafından verilmiş bir hediyedir ama 

sadece zekâsını kullananlar için bu tam anlamıyla 
bir hediye olabilir. Zekâyı mücevherlere benzetelim. 
Tamam, sizin mücevheriniz olabilir ama bu mücev-
heri bozdurup paraya dönüştürmedikçe istediğiniz 
kadar mücevheriniz olsun hiçbir kıymeti olmaz. Siz, 
“Nasıl olsa mücevherim çok…” derken sizden daha 
az mücevheri olanlar, mücevheri bozdurup paraya 
dönüştürürler. Sonra bir de bakmışsınız sizin çok 
üstünüzdeler. Kaplumbağa ile tavşan misali... Kap-
lumbağa azimle ilerlerken, tavşan hızlı olduğu hâl-
de yan gelip yattığı için yarışı kaybeder. LGS de bir 
yarış gibi: Çalışan kazanır, çalışan başarır, çalışan 
istediği lisede ve üniversitede okur… Anlayacağınız; 
çalışmak ya da çalışmamak, işte bütün mesele bu.

Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından 
hangisine yer verilmemiştir?

A) Tanımlama

B) Örneklendirme

C) Karşılaştırma

D) Sayısal verilerden yararlanma

5. Evimde, arabamda, ofisimde kısacası her yerde 
işime yaramayan gereksiz eşyaları atarım çöpe. 
Çünkü onlar zihnimi dağıtarak çalışma ve yaşama 
isteğimi kırar. Öykülerimde de bu durum değişmez. 
Okurun zihnini kurcalalayacak, gereksiz kelimelere, 
cümlelere ve deyimlere başvurmam. Net bir şekilde 
anlamı karşımdakine vermeye çalışırım, anlattıkla-
rımdan herkes aynı şeyi algılar. Benim öykülerimde, 
dalgasız bir akarsu gibi okurun zihninden geçmeli-
dir olaylar. Bu akarsuda kendini kaptırıp gitmelidir 
okurum. Kıyıya vurduğunda sudan çıkmış balığa 
dönmelidir.

Bu metinde kendisinden söz eden yazar;

 I. Akıcılık

 II. Özgünlük

 III. Duruluk

 IV. Açıklık 

 V. Etkileyicilik

 VI. Yoğunluk

anlatım niteliklerinden hangilerine sahip oldu-
ğundan bahsetmemiştir?

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

C) II ve VI. D) III ve V.

6. Millî edebiyatımızın temelini oluşturan Genç Kalem-
ler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda 
yepyeni bir anlayış getirmiştir. Türkçe kendi benliği-
ne yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların 
yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1911 yılında ya-
zan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’ı açıp okuyun; se-
verek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, 
tamlamalar hep anlayacağınız biçimdedir.

Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisine yer verilmiştir?

A) Alıntı yapma B) Tanık gösterme

C) Örneklendirme D) Benzetme

7. Öğrencilerin çalışırken ara verip dinlenmeleri ge-
rektiğini düşünenlerdenim. Mola verilmeden yapılan 
uzun soluklu bir çalışma, verimi düşürür. Ellişer kişi-
den oluşan iki ayrı gruba yüz soruluk bir test uygu-
lanır. Grubun biri, testi hiç ara vermeden yanıtlarken 
diğer gruba elli sorudan sonra 15 dakikalık dinlenme 
verilir. Dinlenme almayan grubun başarısı, alan gru-
bun başarısından %30 düşük çıkar.

Bu parçanın anlatım biçimi ve düşünceyi geliş-
tirme yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

A) Açıklama - Örneklendirme

B) Tartışma - Tanımlama

C) Açıklama - Sayısal verilerden yararlanma

D) Tartışma - Sayısal verilerden yararlanma

İPUCU

››	 Bir metinde istatis-

tiksel bilgiler, anket 

sonuçları, araştırma 

sonuçları, sayısal 

veriler varsa o metin 

sizi ikna etmek ama-

cıyla kaleme alın-

mıştır. Bu özelliklerin 

kullanıldığı metinlere 

“sayısal verilerden 

yararlanma” tekniğin-

den yararlanmıştır, 

denir.
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Paragrafta Yapı 2.

 ➥ Paragraf; kendi içinde birbirine bağlanmış, aynı anlam et-
rafında toplanmış, biçimce de birbiriyle uyum içinde olan 
cümlelerden meydana gelen metinlere denir. Her paragraf-
ta, her cümle bir diğerini dil ve anlatım yönüyle tamamlar.

 ➥ Paragrafın giriş bölümü, bir giriş cümlesi ya da birkaç giriş 
cümlesinden oluşabilir. Giriş cümlesi, çoğunlukla genel bir 
ifade ile başlar, paragrafta işlenecek konu genel hatlarıyla 
belirtilir. Bu cümle bağımsız ve genel niteliğe sahip oldu-
ğundan kendisinden sonraki cümleler onun devamı niteli-
ğindedir. Giriş cümlesi öncesinde herhangi bir cümlenin ol-
duğunu belirten bir ifade ile başlamaz. “Bir paragraf oysa ki, 
böylece, fakat, yine de, bu nedenle” gibi kelimelerle başla-
yamaz. Ayrıca, paragrafta önceden bir anlatımın olduğunu 
çağrıştırdığı için “de” bağlacının kullanımına da yer yoktur.

 ➥ Paragrafın gelişme bölümünde, giriş cümlesinde anlatılan 
konunun daha detaylı olarak ele alınması, örneklerle veya 
farklı düşünceyi geliştirme yolları ile konunun açıklığa ka-
vuşturulması amaçlanır.

 ➥ Paragrafın sonuç bölümünde ise giriş bölümünde anlatılan, 
gelişme bölümünde iyice detaylandırılan konu toparlanarak 
özetlenebilir veya genel bir kapanış yapılarak ana düşünce 
de verilebilir.

Bilgi Hazinem

DÜSün, 
karar ver

,
A. Aşağıdaki cümlelerin bir paragrafın hangi bölümüne ait olabileceğini karşılarına yazınız.  

 (Giriş, Gelişme, Sonuç)

Okulların kapalı olması da bunda etkilidir. 1.

Şiir, yazı türleri içerisinde üzerine en çok konuşulan ve tartışılanların başında gelir.2.

Harward Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada ebeveynleriyle vakit geçiren 3-9 yaş 
arasındaki çocukların derslerinde daha başarılı oldukları ortaya çıktı.

3.

Özetle, spor yapan insanlar diğerlerine göre ruhsal açıdan daha sağlıklıdır, diyebiliriz.4.

Ağaç kelimesi eski çağlardan beri dilimizde yaşamaktadır.5.

Fakat eser bittiği zaman duyulan zevk, bütün bu güçlükleri, bütün bu çekilmiş sıkıntıları karşı-
layacaktır.

6.

Okumak bir haktır, bu hak engellenemez.7.

Kimileri ise gerçeğe varmak olarak tanımlar yaşamın amacını.8.

Bir yazıya başlamadan önce beynimde bir fikir parıldar; üzerinde durmayı, o fikri yazılarımdan 
birine konu etmeyi düşünürüm.

9.


