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1. Parçada sözü edilen yazar Ali Şir Nevai’dir. 

Cevap: B

2. Bu şiir, divan edebiyatı örneği olmakla birlikte yerel söy-
leyişe, konuşma dilinin imkanlarına sahiptir. Bu özel-
likler divan edebiyatında 18. yüzyılda etkisini gösteren 
mahallileşme akımının sonucudur. Bu akımın öncüsü 
ve en önemli temsilcisi Nedim’dir. 

Cevap: A

3. George Orwel’ın parçada tanıtılan romanı 1984’tür ve 
bu roman ütopik bir romandır. 

Cevap: A

4. Sorunun C seçeneğinde yer verilen özellik Namık Ke-
mal’e değil Ziya Paşa’ya aittir. 

Cevap: C

5. Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ve Rakım Efendi, 
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası ve Hüse-
yin Rahmi Gürpınar’ın Şık romanları yanlış Batılılaşma-
nın işlendiği, alafrangalığı eleştiren romanlardır. 

Cevap: B

6. Yahya Kemal’in Yakup Kadri ile birlikte benimsediği şiir 
anlayışı  “Nev-Yunanilik”tir. Nayiler grubu prensip ola-
rak Yahya Kemal’i örnek almış, onun şiir görüşünden 
yararlanmıştır ancak Yahya Kemal bu topluluk içinde 
yer almamıştır. 

Cevap: E

7. Ahmet Haşim’in şiir anlayışında sosyal gerçeklik yer 
almamaktadır. Haşim, şiirlerinde duygusallığa, anlam 
kapalılığına ve kargaşasına önem vermiştir. 

Cevap: E

8. Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlarında psikolojik tahlil-
lere, ruhsal çözümlemelere yer vermemiş, gözlem ağır-
lıklı bir anlatım geliştirmiştir. 

Cevap: D

9. Parçada tanıtılan öykü Kaşağı, yazarı ise Ömer Sey-
fettin’dir. 

Cevap: A

10. Saf şiir anlayışı didaktik anlatımdan uzaktır. Açık ya da 
gizli olarak öğretici bir amaç gütmez. 

Cevap: D

11. Bu parçada sözü edilen yazar Yakup Kadri Karaosma-
noğlu’dur. 

Cevap: D

12. Soruda alıntılanan roman Reşat Nuri Güntekin’in Yap-
rak Dökümü adlı eseridir. 

Cevap: B

13. Parçada sözü edilen sanatçı Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır. 

Cevap: D

14. I. öncülde tanıtılan şair Attila İlhan, II. öncülde tanıtılan 
şair ise İlhan Geçer’dir. 

Cevap: D

15. Sorunun E seçeneğinde tanıtılan şair, Ahmet Telli değil 
Güven Turan’dır. 

Cevap: E
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16. Asaf Halet Çelebi, şiirlerinde ideolojilerden, toplumsal 
olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde 
uzanan bir yaşamın görünümlerini dile getirmiştir. 

Cevap: A

17. Namık Kemal, Türkçülük akımına bağlı değildi, Osman-
lıcıydı. 

Cevap: C

18. Sorunun B seçeneğinde yer alan Doludizgin romanı  
Samim Kocagöz’e aittir, diğer romanlar ise Yaşar Ke-
mal’indir. 

Cevap: B

19. Bu parçada sözü edilen yazar Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’dır. 

Cevap: A

20. Parçanın alıntılandığı roman Esir Şehrin İnsanları, ya-
zarı ise Kemal Tahir’dir. 

Cevap: A

21. Parçada sözü edilen yazar Adalet Ağaoğlu’dur. 

Cevap: B

22. Şiir dört dizeden yani dörtlükten oluşmuştur. “Kayın” ve 
“kıymayın” sözcükleri arasında dört ses benzerliğine 
dayalı zengin uyak vardır. “Toprağa bir çınar gibi sa-
rılmak” benzetmesinden de anlaşılacağı gibi şiirde söz 
sanatlarına başvurulmuştur. Ancak şiirin dizeleri hece 
sayısı bakımından eşitlik göstermediğinden şiirin hece 
ölçüsüyle yazıldığı doğru değildir. 

Cevap: D

23. İnsan, aklı ve duygusu ile bir bütün olduğunu; gerçeğin 
duyu, duygu, zeka, akıl ve sezgiyle belirlenebileceğini 
savunan akım, romantizm değil realizmdir. 

Cevap: B

24. Haldun Taner’in parçada sözü edilen epik tiyatrosu Ke-
şanlı Ali Destanı’dır. 

Cevap: C

25. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında kullanılan 
araç ve gereçler göz önünde bulundurulmaktadır. Çün-
kü yazının kullanılmaması araştırmacıları araç ve ge-
reçlerin tanıklığına yöneltmiştir. Ayrıca her eşya temsil 
ettiği dönemin özeliklerini taşıdığı için dönemle ilgili bilgi 
vermektedir.

Cevap: C

26. Osmanlı özellikle Balkanlar bölgesinde siyasi denetimi 
sağlamak için imtiyazlı eyaletlerin yöneticilerini belirli 
yükümlülükler karşılığında o bölgeden atamıştır. Ancak 
bu eyaletler Osmanlı’ya yıllık vergi vermek ve savaş za-
manında istenen orduyu sağlamakla yükümlüydüler. Bu 
eyaletlerin başka devletlerle siyasi vb ilişkiler kurmaları 
merkezi otoriteye aykırı olduğu için yasaklanmıştır. 

Cevap: D

27. Karlofça Antlaşmasıyla Osmanlı ilk kez batıda büyük 
toprak kayıplarına uğramıştır. Bu durum Osmanlı’nın 
Orta Avrupa üstünlüğünü zedelerken Avusturya’nın 
güçlenmesine yol açmıştır. Ancak Osmanlı’nın impara-
torluk özelliği yıkılana kadar devam etmiştir.

Cevap: A

28. Türk-İslam devletlerinde görülen İkta sistemi ile devlet 
hazineden para harcamadan toplumsal pek çok ihtiyacı 
karşılamış, her an hazır bir ordu oluşturmuştur. Ancak 
İkta sistemi içinde topraklar devletin kabul edildiği için 
topraklar üzerinde özel mülkiyet artmamış, devletin de-
netiminde kalmıştır. 

Cevap: B

29. Diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı’da 
da Vakıflar toplumsal, sağlık, eğitim, dinsel vb hizmet-
lerin karşılanması için önemli kurumlardır. Ancak va-
kıfların gelirleri neye vakfedilmişse onun için kullanılır, 
devlet hazinesine gelir olarak kaydedilmezdi.

Cevap: E

30. Güçler birliği ilkesi parlamenter demokrasilerde yer al-
maz. Ancak TBMM olağan koşullarda hızlı ve etkili ka-
rarlar alabilmek için bu yöntemi benimsemiştir.

Cevap: A
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31.  Atatürk döneminde demokrasi ve cumhuriyet rejiminin 
yerleşmesi için çok partili siyasal rejime geçiş dene-
meleri yapılmıştır. Ancak bu denemeler toplumun bazı 
kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmış, rejime karşı 
ayaklanmalar çıkmıştır. Fakat ayaklanmalara rağmen 
cumhuriyet rejiminden taviz verilmemiştir.

Cevap: D

32. Türkiye gerek Kurtuluş Savaşı yıllarında gerekse Cum-
huriyetin ilanından sonra Misakımilli merkezli bir politika 
izlemiştir. Ancak zaman zaman dönemin koşulları gere-
ği taviz vermek zorunda kalmıştır. 1926’da imzalanan 
Ankara Antlaşması ile Musul’un İngiliz sömürgesi olan 
Irak’a bırakılması Misakımilli’nin tam olarak gerçekleşe-
mediğini göstermektedir. Ancak Türkiye barışçı politika-
larından hiçbir şekilde vazgeçmemiştir.

Cevap: C

33.  I. Türk ordusunun Kore Savaşı’nda üstün mücadele 
vermesi

 II. SSCB’nin Boğazlar konusunda Türkiye’yi tehdit et-
mesi, Türkiye’nin, NATO’ya üye olmasında etkili ol-
muştur. Bu dönemde Türk Hükümetinin Başbakanı 
ise İsmet İnönü değil, Adnan Menderes’tir.

Cevap: D

34. SSCB, 1991’de dağılmıştır. 

Berlin Duvarını’nın yıkılması 1988, 

Birinci Körfez Savaşı’nın başlaması 1992,

Yugoslavya’nın dağılması 1994’tür.

Cevap: A

35. Y paraleli 30° Kuzey paralelidir. X paraleli 30° paralel-
dir. Ancak X paralelinin yarımküresi belli değildir. Bu ne-
denle X paralelinde gölge boyunun en kısa olduğu tarih 
ve gündüzlerin uzamaya başladığı tarih hakkında kesin 
yorum yapılamaz. Her iki paralel 30° paraleli olduğu için 
Ekvatora olan uzaklıkları ve gece - gündüz süreleri ara-
sında fark aynıdır. 

 Cevap: C

36. Nüfus piramidinin tabanı geniş olduğu için bu ülkenin 
gelişmemiş ülke olduğu söylenebilir. Gelişmemiş ülke-
lerde nüfusun ülkeye dağılışı dengeli değildir.

 Cevap: E

37. Selçukluların Anadolu’da ticaretin gelişmesi için yaptık-
ları en önemli katkı; ticaret yolları üzerinde kervansa-
rayları kurmasıdır.

 Cevap: C

38. Aylara göre sıcaklık ve yağış grafiğine bakılarak tarım 
alanlarının yüzölçümü veya tarım alanlarının toplam 
alana oranına ulaşılamaz. Bu bilgiler iklim özelliklerine 
göre değil yerşekilleri özelliklerine göre ulaşılabilecek 
bilgilerdir.

 Cevap: D

39. Bölge sınıflandırmasında;

 – Yerşekilleri,

 – Coğrafi konum,

 – Bitki örtüsü,

 – İklim özellikleri

değişmeyen unsurlardır. Beşeri ve ekonomik özellikler 
ise değişken unsurlar içinde yer alır.

 Cevap: D

40. Güneş panellerinin icadı ile birlikte önem kazanan gü-
neşlenme oranı yüksek olan iklim bölgeleridir. Linyitin 
önem kazanması ise buhar tirübünlerinin ve termik 
santral teknolojilerinin icadı ile gerçekleşmiştir.

 Cevap: C
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1. İslamiyet, Karahanlılar Dönemi′nde değil, Büyük Sel-
çuklular Döneminde Anadolu’ya yayılmaya başlamıştır.

Cevap: A

2. Edip Ahmet Yükneki, Karahanlılar Döneminde yaşa-
mıştır, dolayısıyla Türkiye Selçukluları ile ilgisi yoktur.

Cevap: C

3. Trabzon, Amasya, Kütahya ve Manisa, Osmanlı Devle-
ti′nin şehzade sancakları arasındadır.

Cevap: E

4. Osmanlı ticaret sistemi ile ilgili verilen kavramlardan ta-
mamı doğru olarak verilmiştir.

Cevap: E

5. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımların-
dan İslamcılık, II. Abdülhamit Döneminde yoğun olarak 
gündeme gelmiştir.

Cevap: A

6. II. Mahmut Döneminde,

 I. Âyanlarla Sened-i İttifak Antlaşması’nın yapılması

 II. Yeniçeri Ocağının kaldırılması

 III. Posta ve polis teşkilatının kurulması

merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerdir.

Cevap: C

7. Verilen öncüllerin tamamı, 1921 Anayasası (Teşkilât-ı 
Esasiye) ile ilgilidir.

Cevap: E

8. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile tüm eğitim ku-
rumları MEB’e bağlanarak dinle eğitim işleri birbirinden 
ayrılmıştır dolayısıyla laiklikle ilgilidir. Yine Diyanet İşleri 
Başkanlığının kurulması ile de din ve devlet işleri birbi-
rinden ayrılmıştır ki bu öncülde laiklikle ilgilidir. Ancak 
Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması ve yerine Ge-
nel Kurmay Başkanlığı’nın kurulmasıyla Ordunun siya-
setten ayrılması amaçlanmıştır.

Cevap: C

9. Kadınların, iş hayatında aktif olarak yer almaya baş-
laması, 1929 yılında ABD’de başlayan ve kısa sürede 
tüm dünyaya yayılan “Dünya Ekonomik Krizinin” etkileri 
ile ilgili değildir. Çünkü krizle birlikte işsizlik hat safhaya 
ulaştığından kadınların, iş hayatında aktif olarak yer al-
maya başlaması da mümkün değildir.

Cevap: E

10. Atabet’ül Hakayık – Hoca Ahmet Yesevi’ye ait olmayıp; 
Edip Ahmet Yükneki’ye aittir.

Cevap: E

11. “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Gün Olur Asra Bedel”, 
“Cemil” gibi eserleriyle tanınan dünyaca ünlü Kırgız ya-
zar, Cengiz Aytmatov’dur.

Cevap: A

12. Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak sıcaklık orta-
lamaları Ekvator’dan kutba doğru azalır. Buna bağ-
lı olarak kalıcı kar sınırı da Ekvatordan kutba doğru 
azalır. Dağlık alanlarda Ekvatora en yakın olanı I iken 
en uzak olanı II dir. Ekvatordan kutba doğru sıralama  
I, III, IV ve II şeklindedir.

 Cevap: B

13. Gelişen ve kalkınma hızı artan ülkelerde hizmet sektö-
ründe çalışanların oranı artar.

 Cevap: D
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14. İş gücü kaynakları üretimi etkileyen beşeri faktörlerden 
biridir.

 Cevap: A

15. Kısa mesafede yükselti değişimi sıcaklığın değişmesi-
ne neden olduğu için bitki türleri de değişir.

 Cevap: D

16. Madra Dağı ve Bakırçay grabeni orojenez ile oluşmuş-
tur. Doğu Karadeniz Dağları orojenez ile oluşmuştur. 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları epirojenez ile oluş-
muştur. Nemrut Gölü, Erciyes ve Hasan Dağı volkanik 
oluşumlardır.

 Cevap: C

17. Her tarım ürününün yetişme koşulları farklıdır. Bir böl-
gede farklı iklimlerde yetiştirilen tarım ürünlerinin yeti-
şebilmesi iklim çeşitliliğinin en önemli göstergesidir.

 Cevap: B

18. Seçeneklerdeki kentler arasında göç alma oranı en az 
olan kent Muğla’dır. Bu nedenle gecekondu bölgelerine 
daha az rastlanır.

 Cevap: B

19. Türkiye’de

 I. Nüfus miktarının ve göç alma oranının en fazla olduğu 
bölge; Marmara’dır.

 II. Yaz kuraklığının en şiddetli olduğu bölge; Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’dir.

 III. Yıllık sıcaklık farklarının en az olduğu bölge; Kara-
deniz’dir.

 Cevap: A

20. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Avusturalya’da yaz ku-
raklığının belirgin olduğu Akdeniz iklimi görülür. Bu ül-
kelerde güneşlenme oranı fazla iken Kanada da azdır.

 Cevap: C

21. Doğal kaynakların işletilebilmesi için; doğal kaynağın 
bulunduğu bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olması 
ve doğal kaynağın tüketim merkezlerine yakın olması 
gerekmemektedir.

 Cevap: E

22. Hidroelektrik santrallerinde suyun hızı ile elektrik üretil-
diği için karbon salınımı görülmez.

 Cevap: B

23. Pozitivizm (olguculuk) sadece pozitif bilimlere güvenir 
ve bilimin gelecekte her şeyi açıklayabileceğini iddia 
eder.

Cevap: D

24. Kümülatif; biriken, yığılan demektir. Felsefenin kavram-
ları ve görüşleri yüzyıllar içerisinde birikerek zenginleş-
miştir. Günümüzün Rönesans ve Aydınlanmaya dayan-
dırılması buna örnektir.

Cevap: A

25. Verilen parçadaki örnek dini inançları doğrultusunda 
belirlenen yaşamları anlatmaktadır: Disiplinli hayat sür-
me, et yememe gibi. Bu da dinin sosyal yaşamı etkile-
diğini gösterir.

Cevap: B

26. I. madde geçerlilik, 2. madde güvenilirlik, 3. madde iç-
gözlem, 4.madde sistematik gözlemdir.

Cevap: E

27. Anlatılan olayda oğul kendi ölmek istememekte ancak 
babasının ölmesini de istememektedir. Bu nedenle kaç-
ma-kaçma çatışması yaşamıştır.

Cevap: C

28. Arşimed’in suyun kaldırma kuvvetini bulmasıyla so-
nuçlanan akıl yürütmesinde kavrayış yoluyla öğrenme 
yaşanmıştır(Sezgisel). Önce bir konuda ciddi olarak dü-
şünsel denemeler yapılmış, sonuca ulaşılamamış, daha 
sonra bir ilham verici olay ya da nesnenin etkisiyle ay-
dınlanma yaşanmıştır. Burada zihinsel kurulum yoktur.

Cevap: E
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29. Parça küreselleşmenin yerel kimlikleri azalttığını, farklı-
laşmanın önüne geçtiğini anlatmaktadır. Çünkü iletişim 
eskiye göre çok daha kolaydır.

Cevap: E

30. Ömer öğretmen’in kendi çabalarıyla gerçekleştirdiği gö-
nüllülük esasına dayalı çalışmalar onun sevilip sayılma-
sını sağlamıştır. (I) Her statünün prestiji olduğu doğru 
değildir. (II) Bazı rollerin birbirini pekiştirdiği doğrudur 
ancak parçada buna değinilmemiştir.

Cevap: A

31. İnsanın sosyal gruplarda yaşama ve çalışma eğilimi 
göstermesi onun sosyal bir varlık olduğunu gösterir.

Cevap: A

32. 

∼ [ (p ⇔ q) ⇔ r]
∼ [ D ⇔ D) ⇔ Y]
∼ [ D ⇔ Y] ≡ ∼ Y ≡ D

∼ [(r ⇔ q) ∧ ∼ p]
∼ [(Y ⇔ D) ∧ ∼ D]
∼ [   Y ∧ Y ]
∼ (Y) ≡ D

C)

E)

D)

∼ [(q ⇒ r) ⇒ (q ⇒ p)]
∼ [(D ⇒ Y) ⇒ (D ⇒ D)]

∼ [     Y      ⇒        D  ]

∼ [              D            ] ≡ Y

(p ⇒ ∼ q) ∨ ∼ r
(D ⇒ ∼ D) ∨ ∼ Y
(D ⇒ Y) ∨ D
     Y ∨ D ≡ D

(p ∧ q) (r ∨ p)
(D ∧ D) ∧ (Y ∨ D)
     D   ∧     D     ≡ D

A) B)

Cevap: E

33. Eksik girişimlilik diyagramlarından tümel önerme elde 
edilemez.

Cevap: C

34. “Çabuk gel.” ifadesi emir kipiyle kurulmuştur. Bir işi yap-
tırmaya (gel) yöneliktir.

Cevap: D

35. Ecel ve ömür, hayır ve şer, sağlık ve hastalık, rızık ve 
tevekkül deyim ve kavramları kaderle ilişkilendirilebilir 
ama “gösterişten uzak olmak” deyimi bunlardan biri de-
ğildir.

Cevap: A

36. Mealleri verilen ayetlerde hak ve özgürlükler kapsa-
mında ele alınan konu sorulmaktadır. Ayetlerde geçen 
“Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin, sen zorlayıcı değil-
sin.” ; “sen mi zorlayacaksın?” ve “Dinde zorlama yok-
tur” gibi ifadelerden anlaşılacağı üzere inanç özgürlüğü 
konusu ele alınmaktadır.

Cevap: D

37. Rızık, Allah’ın bütün canlılara maddi ya da manevi ola-
rak lütfettiği nimetler olduğu için C seçeneğinde verilen 
“insanın rızkını beklemesi gerekir” cümlesi, “Rızık Al-
lah’tandır” sözünün karşılığı olarak gösterilemez.

Cevap: C

38. Mustafa Kemal’e ait verilen sözlerden, Mustafa Kemal’e 
göre tek din, İslam’dır sonucu çıkarılamaz. Çünkü o her 
dine saygı göstermeyi ilke edinmişti.

Cevap: A

39. Soruda İslami ilimlerin tanıtımları yapılmıştır. İslam di-
ninin güzel ahlak örneklerini ve nefis terbiyesini konu 
edinen Tasavvuf ilminin tanıtımı yapılmamıştır. 

Cevap: C

40. Parçada verilen kaderin tanımında insanların özgür ira-
delerine göre yapacakları işlerden bahsedilmekte olup 
bu parçadan “Allah’ın çizdiği kader, insanı çepeçevre 
kuşatmıştır” gibi bir sonuç çıkarılamaz. 

Cevap: B


