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1. Metinde Banksy’nin müzayede de satılan Balonlu Kız eserini insanlara bazı mesajlar verebilmek için sa-
tıştan sonra sergilediği bir performasla parçalamasından ve eserin gerçekleşen bu performanstan sonra 
daha çok ilgi çekmesinden, ününün artmasından bahsedilmektedir.

2. D

3. Banksy, yapıtını parçalara ayırarak seçkin kent insanının nesnelere değer biçme yöntemini eleştirmek 
istemiş olabilir.

Sanatçının sergilediği performansı da eserini yaratma sürecinin bir parçası olabilir. 

Bir sanatçı, eserini ulaşılamaz kılma veya yok etme hakkına sahip olabilir.

4. Metindeki resim zihnimizde “kız balonu yakalayabilecek mi” veya “kız balonu az önce mi elinden bıraktı” 
gibi soruların oluşmasına neden olabilir. Bu sorular da koşullar ne olursa olsun, bir durumun öncesinde ya 
da sonrasında ne olduğunun önemli olmadığını vurgulamıştır. Resmin çizildiği köprüye Banksy tarafından 
yazılmış olan yazıya baktığımızda ise aldığımız mesaj umudun her zaman bizimle, avucumuzun içinde 
olduğudur. Umut avuçlarımızdan kayıp gidenlerde değil içimizdedir.

Göç, göçmenlik, iç savaş, çocuk işçi gibi konularla birlikte, bunları yaşayan insanların yaşadıkları dramı 
ve zorlukları ele alarak toplumsal mesajlar vermek istemiştir.

5. İnsanlar da bulunan yok etme dürtüsü de yaratıcı dürtülerden biridir. Eserin parçalanması ile esere olan 
ilginin artmasının nedeni yok etme dürtüsünün insanlarda uyandırdığı yaratıcılık hissidir.

6. (N ) (Ö) (N) (N ) (Ö) 

7. İsim-fiil: sürtünmeye, sürtünmeyi, bekleyişin

Sıfat-fiil: duran, grileşmiş, gelen, görünmez, soğumuş, bayatlamış

Zarf-fiil: çırpınıp, ederek, görünce, koşarak, gelip, seslenip, parçalayıp, bırakıp, dönüp, bilmeden, olup

8. 1-B                       2-A                      3-C                    4-E                     5-D

9. A

10. D

11. C

12. D 

13. A 

14. B 

15. B 

16. D 

17. C 

18. A 

19. B

20. D 
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