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17. Yazarın kitaba aldığı vakalar, aslına bakılırsa “Kurgu- 
lansa ancak bu kadar olur.” denecek türden. İnce ayrım, 
bunların gerçek oluşu. Yazarın bir psikiyatr ve anlattık
larının da hastalarına ait olduğunu bir an unu^ak bun
lar, bize hayli iyi oluşturulmuş kısa ve psikolojik derinliği 
bulunan öyküler gibi gelebilir. Hatta yazarın bölümlere 
ayırışmdan yola çıkıp bunları tematik öyküler şeklinde 
de algılayabiliriz.

Bu parçaya göre

I. gerçek yaşamdan kesitler sunan,

II. akıcı ve sanatlı bir üslubu olan,

III. belli kısımlardan oluşan

belirlemelerinden hangileri tanıtılan yazarın eseri
nin özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve

19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap
layınız.

Güngör Tekçe’nin şiiri, anlatıcı bir özellik taşımaz. Öykü 
anlatmaz o. Dümdüz akıp gitmez. Kimilerince kapalı bir 
şiir sayılabilir. Zaten bütün soyutlamalar anlamsızlığa 
kapı aralamaz mı? Taştan taşa atlayan bir su gibi çağrı
şımları sıçramalıdır. Durur düşünür gibi yapar bir an ve 
takıla takıla gider bildiği yolda. Bastırılmış bütün sorun
ları, etkili dokunuşlarla diriltiverir sanki şiirlerinde. Belki 
de aynı etkiler nedeniyle sözünü ettiğim şiir kitabının 
adı Geçerken’ö\r, bir başka kitabının adı ise Dokunuş
lar. Şair kişiliğine sinmiş bir iğretilik, acelecilik; yazaca
ğı her şeyi kapsamaya hazır sanki. Bunda da hem çok 
uzak hem de çok yakın olduğu mistik yaklaşımlar gizli. 
Onun bincik zenginliği hafifliğidir. Her anlamda ağırlık
sız oluşu, boyuttan boyuta kolayca geçebileceği izleni
mini vermesi. Hiçlik için yaratılmış olup da ancak dilin 
içinde varlığını özenle koruyan bütün has şairler gibi.

18. Türkiye’de sanılanın aksine gençler ve gençlik sorunları 
çok az dile getiriliyor. En zor dönemlerini gençler kendi 
kendilerine, kendi çabalarıyla aşmak zorundadır. Örne
ğin, çocuk tiyatrosu en azından telaffuz edilecek kadar 
vardır ama gençlik tiyatrosu yoktur. Çocuk edebiyatı ve 
bu alanda uzmanlaşmış çok seçkin eserler veren yazar
larımız vardır ama gençlik edebiyatı dediğimizde kimleri 
sayabiliriz? Sonra bir başka konu, genç derken hangi 
grup genç aklımıza geliyor? Lise ve üniversite öğren
cileri mi, oto tamircisinde, hazır giyim atölyelerinde ça
lışan gençler mi? Yoksa kâğıt toplayarak geçimini sağ
lamak üzere bütün gün çöp konteynırlarının arasında 
çarpık kentleşmenin içinde oradan oraya birçok sorun 
içinde savrulan gençler mi? Anılan tüm bu gruplar için 
ne yapıyoruz ya da yapmalıyız?

Bu parçada yakınılan durum aşağıdakilerden han
gisidir?

A) İnsanların toplumdaki gençleri dinlememesi

B) Yazarların gençlere yönelik kitaplar yazmaması

C) Toplum tarafından gençlere gereken ilginin göste
rilmemesi

D) Gençlerin üzerlerine düşen sorumlulukları yapma
ması

E) Türkiye’de gençler için sosyal tesislerin olmaması
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19. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Duyular arası aktarım yapılmıştır.

B) Benzetmeye yer verilmiştir.

C) Bilgi vermek amaçlanmıştır.

D) İkilemeden yararlanılmıştır.

E) Karşıt çağrışımlar içeren sözcükler kullanılmıştır.

20. Bu parçada Güngör Tekçe ve şiirleriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hikâye anlatan bir özelliğinin bulunmadığına

B) Sakin bir yapıya sahip olmadığına

C) Başka şairlerle benzerlik gösterdiğine

D) Yalın ve kolay anlaşılır bir üslubu barındırdığına

E) Bazı kesimlerce farklı algılanabileceğine

Diğer sayfaya geçiniz.
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