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13. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Yazınsal metinler yani sanat eserleri üslup bakımından 
orijinal eserlerdir ve yazarın vücuda getirdiği şekil ve 
içerik ne ise odur. Belirli bir kitlenin seviyesine göre yani 
kolay anlaşılma amacıyla yazılmazlar.

Cevap: B

2. Şiirde “karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk” dizesin-
de çocuk karaçalıya benzetilmiştir. 

Cevap: A

3. Şiirde dizeler uzunlu kısalı olduğundan şiir serbest tarz-
da, ölçüsüz yazılmıştır. Şiirin genelinde bir ritim oluştu-
racak şekilde kafiye kullanılmamıştır. (A seçeneği)

Kelimeler günlük dildeki anlamlarıyla kullanıldığından 
söz sanatlarına ve imgeye yer verilmemiştir. (B ve C 
seçeneği)

“Biletin üçüncü mevki olması, fakirlik hâli ifadesi”, pa-
halı bir hediye olan lületaşından gerdanlığa gücünün 
yetmemesi, onun yerine bir sepet elma alabilmesi ifa-
deleri, ezilen işçi sınıfının bir söylemi olan toplumcu 
şiiri düşündürmektedir. (E seçeneği)

Şiirde II. Yeni’ye ait olan “Ah karpuzun içindeki kes-
mece delikanlım İstanbul” (Ah İstanbul kesmece kar-
puzun içindeki delikanlım) ifadesiyle örneklenebilecek  
konuşma dilinin yapısında yapılan bilinçli değişiklikle-
re rastlanmaz. 

Cevap: D

4. Dil ve yapı özellikleri incelendiğinde verilen şiirin bir ko-
şuk olduğu anlaşılır. İslamiyet öncesi sözlü kültür ürün-
lerinden olan koşuk, yazılı olarak ilk “Divan-ı Lügat’it 
Türk”te görülmektedir. 

Cevap: A

5. D seçeneğindeki tanım “nazire”dir. Tehzil, ünlü bir şii-
re alay tarzında nazire yazma, şiiri şakalı bir anlatıma 
çevirmedir. 

Cevap: D

6. Karakter, nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmayan 
çok yönlü kahramanlardır. İnsan tabiatının birçok farklı 
yönünü kendisinde bulundurur. Öyleyse C seçeneğinde 
verilen bilgi yanlıştır. 

Cevap: C

7.  I. Hun Hükümdarı Mete’nin doğuşu, kağan oluşu, Türk 
birliğini kuruşu, ölümünden önce de ülkesini oğulları 
arasında paylaştırması anlatılır. (Oğuz Kaan Destanı)

 II. Türklerin güçlenip, 400 yıl yaşadıkları yurtlarından 
çıkarak eski yurtlarına dönüşlerini, bir anlamda ta-
rih sahnesinde yeniden var oluşlarını anlatır.  
(Ergenekon Destanı)

 III. Düşmanları tarafından soyları yok edilen Türklerin, 
sağ kalan tek erkek çocuğun mucizevi bir kurtarıcı 
tarafından büyütülmesi ile yeniden var oluşunu an-
latır. (Bozkurt Destanı)

 IV. Türklerin kutsal taşı Çinlilere verince Tanrı tarafın-
dan cezalandırılması, ülkelerinde açlık ve kuraklığın 
başlaması ve ana vatanlarını terk edip güneybatıya 
doğru göç etmesi anlatılır. (Göç Destanı) 

Soruda, soyunun devamı için  kızlarını tanrılarla evlen-
dirmek isteyen ve kuleye kapatan Hun Beyi’nin kızları-
nın bir kurt ile evlenmesi ve soylarının böylece devam 
etmesi anlatılan Türeyiş destanının içeriğine yer veril-
memiştir. 

Cevap: B

8. Halk edebiyatındaki tüm ürünler sözlü oluşturulmaz. 
Örneğin tekke sanatçılarından Yunus Emre’nin Risa-
let’ün Nushiyye, Hacı Bektaş Veli’nin Makalat, Erzu-
rumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname adlı eserleri yazılı 
ürünlerdir. 

Cevap: E

9. İslamiyet öncesi Türk destanlarından görülen destan 
kahramanında tip “alp”tir. Yiğit cesur anlamına gelen 
alp, destanın asıl kahramanıdır. Alpler hareketli, sosyal 
yaşamın zorunlu bir sonucu olarak hareket unsurunun 
esas alındığı güçlü erlik duygusu dediğimiz değerlerle 
bütünleşirler. Bu kişiler fiziksel olduğu kadar, ruhsal açı-
dan da derin bir kişiliğe sahiptir. O, halkının öz gücünü 
sembolize eder. Mücadelesi uğruna geri çekilme, kaç-
ma, yılma gibi davranışlar göstermez. Örneğin Oğuz 
Kağan destanında bu tipin en idealine rastlanmaktadır. 
Oğuz Kağan tek başına bir boğa ile baş edebilen, bir 
orduyu yenebilen oldukça kuvvetli ve cesur bir kah-
ramandır. Alp tipi İslamiyet öncesi Türk destanlarının 
ana kahramanıdır. Alperen tipi ise Türklerin İslamiyet’i 
benimsemeleri ile ortaya çıkmış alp tipinin devamıdır. 
Alperen tipi, alp tipiyle aynı özelliklere sahip olup İslami 
değerleri benimseyen ve bu değerlere de sahip çıkan 
bir destan kahramanıdır. 

Cevap: E
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10. Katip Çelebi’nin Fezleke adlı eserinin konusu ve içeri-
ği tarih hakkında genel bilgiler ve Osmanlı tarihidir. C 
seçeneğinde verilen içerik Düstur’ul Amel adlı eserine 
aittir. 

Cevap: C

11. Divan edebiyatında süslü nesrin ilk örneğini Sinan 
Paşa, Tazarruname adlı eseriyle vermiştir.

Cevap: D

12. Tanzimat romanında toplumsal sorunlar ele alınmış, 
bireyin iç dünyasına yönelinmemiş ve ruh çözümle-
melerine ağırlık verilmemiştir. Bireyin iç dünyası ve ruh 
çözümlemeleri Servetifünun ile başlar ve tam anlamıyla 
cumhuriyet romanlarında görülür. 

Cevap: E

13. Parçada bahsi geçen, Şecere-i Türk adlı eseri çeviren 
ve Lehçe-i Osmani sözlüğünün yazarı Ahmet Vefik Pa-
şa’dır. 

Cevap: B

14. Doktor Ömer Behiç’in, eşi Vedide’yi Neyyir adlı bir ka-
dınla aldatması ve bu eksende gelişen olaylarla ailesi-
nin zarar görmesinin anlatıldığı roman Halit Ziya Uşak-
lıgil’in yazdığı Kırık Hayatlar’dır. 

Cevap: C

15. Hüseyin Rahmi, alafrangalık kavramının ele alan, per-
vasız yaşamı tema olarak seçen Araba Sevdası roma-
nın yazarı Recaizade Mahmut Ekrem ve Felatun Bey 
ve Rakım Efendi romanın yazarı Ahmet Mithat Efen-
di’den etkilenmiştir. 

Cevap: C

16. Millî edebiyatçılar Servetifünuncuları özellikle dilde 
daha önce hiç kullanılmamış tamlamalar kullanmala-
rı, aruz ölçüsü kullanmaları, memleketin sorunlarına 
duyarsız kalıp sanat sanat için anlayışıyla İstanbul’da 
yalılarda yaşayanların ev içi sorunlarını romanlarına 
taşıdıkları için eleştirmişlerdir. Ancak Millî edebiyatçılar 
servetifünuncuları şiiri düzyazıya yaklaştırdıkları için 
eleştirmemişlerdir.

Cevap: D

17. Parçada tanıtılan şair, şiiri his ve müzik olarak ele alan, 
kapalı anlatımı tercih eden ve kendine has temaları 
akşam, göl, havuz, sema gibi betimlemeleri şiirlerinde 
çizen Ahmet Haşim’dir.

Cevap: D

18. I. parçada roman anlayışı “bireysel”, “Kurtuluş Savaşı” 
ve “töre” romanları olmak üzere üç grupta incelenen, 
Seviye Talip romanının yazarı Halide Edip Adıvar’dır.

II. parçada tanıtılan sanatçı Aziz İstanbul eserinin yaza-
rı Yahya Kemal Beyatlı’dır

Cevap: A

19. Yakup Kadri’nin romanlarından Hüküm Gecesi, II. Meş-
rutiyet Dönemi parti kavgalarını konu alır. Zaman içinde 
işlevini yitirmiş tekke ve zaviyelerin durumunun anlatıl-
dığı roman Nur Baba’dır. 

Cevap: E

20. I. parçada tanıtılan, epik bir söylemle “Bu Vatan Kimin” 
şiirini yazan şair ve araştırmacı Orhan Şaik Gökyay’dır.

II. parçada tanıtılan, modern mistik şiirin kurucu ise Ne-
cip Fazıl Kısakürek’tir.

Cevap: D

21. Verilen şiir, memleket edebiyatı bakış açısıyla yazılmış, 
Anadolu motiflerini içinde barındıran bir şiirdir. Cahit 
Külebi, Zeki Ömer Defne, Kemalettin Kamu, Ömer 
Bedrettin Uşaklı bu bakış açısıyla şiirler yazmıştır. Er-
cüment Behzat Lav ise şiirlerini toplumcu gerçekçi ba-
kış açısıyla kaleme alır. 

Cevap: E

22. I. parçada verilen Kan Yazısı,

Suları Islatamadım, Beşinci Mevsim, Dosta Doğru,

Akıl Karaya Vurdu, Yasaklı Rüyalar şiir kitaplarının ya-
zarı Abdurrahim Karakoç’tur.

II. parçada verilen Ateş Semazenleri, Hüznün

Lalesidir Dünya şiirlerinin yazarı Nurullah Genç’tir. 

Cevap: A

23. Parçada tanıtılan ve “Ortadaki Adam”, “Gönül İşi” hikâ-
yelerini kaleme alan sanatçı Mustafa Kutlu’dur.

Cevap: B

24. Huzur romanını Ahmet Hamdi Tanpınar, Kurt Kanunu 
romanını ise Kemal Tahir kaleme almıştır. 

Cevap: E
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25. Tarihçinin geçmiş olaylarla ilgili yapacağı değerlendir-
mede, içinde bulunduğu dönemin siyasi, dini, felsefi 
düşünceleri doğrultusunda hareket etmesi, tarihin bi-
limsellik özelliğine aykırıdır. 

Cevap: C

26. Savaşlar ve ticari faaliyetler toplumların gelişimini ya-
vaşlatmaz, tam tersi özellikle ticari faaliyetler sayesinde 
topumların kültürel etkileşimi artar.

Cevap: D

27. Orta Asya Türk toplumlarının yerleşik yaşama geçmesi, 
daha çok, ekonomik faaliyetlerinin hayvancılıktan tarı-
ma geçmesiyle olmuştur. Bu nedenle, Türklerin yerle-
şik hayata geçmesinde kültürel çalışmaların bir etkisi 
yoktur.  

Cevap: E

28. Hz. Ali ve Muaviye arasında yapılan Sıffin Savaşı, Müs-
lümanlar arasında olduğundan cihat özelliği taşımaz.

Cevap: D

29. 14. yüzyıl başlarında Bizans, İstanbul ve Anadolu’nun 
bir kısmına hâkim durumdaydı. Bu yüzden bu dönemde 
Türklerin Anadolu’nun tamamına hâkim oldukları söy-
lenemez.

Cevap: B

30. Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’ya öğrenciler göndermesi, 
batının bilim ve tekniğinden yararlanma amacına yöne-
liktir. Bu nedenle, merkezî otoriteyi güçlendirme çalış-
maları içinde gösterilemez.

Cevap: A

31. Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi şeri ve örfi hukuk 
esaslarına dayalı olduğundan, çift başlı bir hukuk sis-
temi vardır. Dolayısıyla hukuk birliğinden söz edilemez.

Cevap: C

32. Osmanlı Devleti’nde ilk kez çok partili sisteme II. Meş-
rutiyet’in ilanından sonra (1908) geçilmiştir.

Cevap: A

33. Verilen bilgilerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin toprak 
bütünlüğünün korunmasın adair bir bilgiye ulaşılması 
söz konusu değildir.

Cevap: E

34. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kur-
taracaktır.” maddesiyle Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi ve 
amacı belirlendiği gibi ilk kez ulusal egemenlik ilkesin-
den (Cumhuriyet) bahsedilmiştir. Bu nedenle İstanbul 
Hükümeti ile ortak hareket edilmesi söz konusu değildir.

Cevap: B

35. Sıradağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karade-
niz kıyılarında boyuna kıyılar oluşmuştur. Dağların kıyıya 
dik uzandığı Ege kıyılarında ise enine kıyılar oluşmuş-
tur. Ege kıyılarındaki kıyı tipi ile Akdeniz ve Karadeniz 
kıyılarındaki kıyı tipinin farklı olması dağların kıyıya göre 
uzanış doğrultusunun farklı olması ile açıklanır.

 Cevap: D

36. Karain Mağarası’nın oluşumunda iç kuvvetler etkili  
değildir. Karain Mağarası yeraltı sularının kalker taba-
kalarını eritmesi sonucunda oluşmuştur.

 Cevap: B

37. Çağan; Nüfus artış oranı düşük oldğu için nüfus artış 
hızını yükseltmeye yönelik politika izleyen Japonya’yı 
ödev almıştır.

Can; Nüfus miktarı ve nüfus artış oranı yüksek olduğu 
için nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika izleyen 
Hindistanı ödev almıştır.

Ömür; nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirme yönünde 
nüfus politikası izleyen Türkiye’yi ödev almıştır.

 Cevap: A

38. Yunanistan ve İtalya’nın büyük bir kısmında Akdeniz ik-
limi etkili olduğu için bu iki ülkede yetiştirilen tarım ürün-
leri büyük oranda aynıdır. Bu nedenle bu iki ülke ara-
sında tarım ürünlerine dayalı ticaretin hacmi daha azdır.

 Cevap: D

39. Petrol ve doğalgaz tükenebilen doğal kaynaklardır. 
Güneş ve rüzgar daimi doğal kaynaklardır. Jeotermal 
enerji ise genç ve kırıklı arazilerde oluşan belirli şartlar 
altında yenilenebilen doğal kaynaktır.

 Cevap: D

40. 120' / 4' = 30° yerel saati başlangıç meridyeninden 
daha geri olduğu için merkez 30°B meridyeni üzerinde 
yer alır. Batı Yarımküre’de olduğu için Güneş başlangıç 
meridyenine göre daha geç doğar.
Bu merkez Türkiye sınırları içinde değildir. Enlem de-
recesi bilinmediği için Güneş ışınlarını dik alıp almadığ 
bilgisi kesin değildir.

 Cevap: C
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1. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin kısa ömürlü 
olmasında Veraset sistemindeki belirsizlikler ve buna 
bağlı ortaya çıkan taht kavgaları daha belirleyici olmuş-
tur. Ancak Kurultay’ın varlığı ve etkisi kısa ömürlü olma-
larında etkili olmamıştır. 

Cevap: E

2. Abbasiler dönemi kültür faaliyetlerinin yoğun olduğu bir 
süreçtir. Kütüphaneler, medreseler, çeviriler ile bir İslam 
Rönesans’ı yaşanmıştır. Ayrıca Türk komutanlar Abbasi 
halifelerini koruyarak devlet içinde çeşitli üst kademe-
lere çıkmışlarsa da bu durum kültürel faaliyetlerin bir 
ürünü değildir. 

Cevap: C 

3. Türk İslam devlet anlayışında adaletli yönetme ilkesi en 
önemli ilkedir. Bu amaçla Kadı’ların verdikleri hükümle-
re müdahale etmeyerek yargı bağımsızlığını güvence 
altına almışlardır. 

Cevap: B 

4. Osmanlı teknolojik, ekonomik vs nedenlerle Sanayi 
devrimi sürecine katılamamıştır. Ancak bu süreçten 
olumsuz etkilenerek kısa süre içinde batının yarı sö-
mürgesi haline gelmiştir. Osmanlı’da batıdaki gibi bir 
Burjuva sınıfı olmadığı için batıya açılmaları da söz ko-
nusu değildir. 

Cevap: B

5. Osmanlı özellikle dağılma dönemi olan 19. yüzyılda 
batı tarzı eğitim kurumları ve hukuk kurallarını almış; 
Osmanlı eğitim ve hukuk sisteminde ikilikler doğmuş-
tur. Bu durum geleneksel uygulamalara aykırılık gös-
termektedir. 

Cevap: E

6. 1876 Tersane Konferansı’nın amacı Osmanlı içindeki 
azınlık sorunlarını çözmektir. Osmanlı,batılı devletlerin 
azınlık sorununu bahane ederek devletin içişlerine ka-
rışmasını ve kendi iç sorununu uluslararası bir platform-
da tartışılmasını önlemek için 1876’da Kanuniesasi’yi 
yayınlayarak Meşruti sisteme geçtiğini açıklamıştır. 

Cevap: A 

7. Ayanlar ve padişah II. Mahmut arasında 1808’de im-
zalanan Senedi İttifak ile Osmanlı padişahının yetkileri 
ilk kez sınırlandırılmıştır. Tanzimat Fermanı ile ilk kez 
yasaların üstünlüğünün kabul edilmesi, I. Meşrutiyet’te 
ise ilk kez anayasaya uyulacağının bildirilmesi mutlak 
otoriteyi sınırlandıran gelişmelerdir. 

Cevap: E

8. Tekke, Zaviye ve Tarikatların kapatılmasının amacı din 
duygularının kullanılarak halkın bu yolla sömürülmesini 
engellemeye yöneliktir.

Cevap: A 

9. 3 Mart 1924’te Erkanı Harbiye Umum Vekaleti’nin (Ge-
nel Savaş Bakanlığı) kaldırılmasıyla ordunun siyaset-
ten arındırılması sağlanmıştır. 

Cevap: A

10. ABD 1823’ten itibaren Avrupa’daki siyasi ve ekonomik 
çatışmaların dışında kalma kararı almıştır. Bu karara 
İnfirad ya da Yalnızlık politikası denir. Ancak 1917’de 
ABD I. Dünya Savaşına girerek yalnızlık politikasını ge-
çici olarak terk etmiştir. 

Cevap: A

11. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ 
sorunu özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasından son-
ra iki ülke arasında yeniden başlamıştır. Ermenistan da 
Azerbaycan da bölgede siyasi haklarda bulunmaktadır. 
1992’de Ermeni güçlerinin Azerbaycan’a bağlı Hocalı 
katliamını yapması da iki ülke arasındaki gerginliği tır-
mandırmıştır. 

Cevap: E
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12. I, II, III ve IV numaralı alanlarda yağış rejimi düzensiz 
olduğu için ani sağnak yağışlar sel ve taşkınlara neden 
olur. V numaralı bölgede yağış rejimi düzenlidir. Bu böl-
gede sel ve taşkınlara daha az rastlanır. 

 Cevap: E

13. Haritada gösterilen I numaralı alan fay hatları üzerinde 
yer aldığı için sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanlar-
dan biridir. Bu nedenle I numaralı alanda turizm tesisleri 
kurulabilir.

 Cevap: A

14. Ham madde kaynakları, iklim, yer şekilleri ve bitki  
örtüsü doğal faktörlerdir.

 Cevap: D

15. Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin yaşanması Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde gerçekleşmiştir. Bu durum jeo-
politik durum üzerinde etkiye sahip değildir.

 Cevap: C

16. I, II, III ve IV numaralı alanlar engebeli alanlar iken V 
numaralı alan yerşekillerinin sade olduğu alanlar için-
dedir. V numaralı alanda tarımın ekenomideki payını 
azaltan doğal faktör yağış azlığıdır. 

 Cevap: E

17. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin belirgin olması tarımsal 
ürün çeşitliliğini artıran ve iç ticaretin gelişmesini sağla-
yan olumlu bir faktördür.

 Cevap: E

18. Sanayi Devrimi kömürün buhar makinelerinde ve ma-
den eritmede kullanılması ve demirin daha önceki dö-
nemlere göre daha kolay işlenebilmesi ile gerçekleş-
miştir.

 Cevap: D

19. Güney Afrika Cumhuriyeti; kömür, altın, pilatin, elmas 
yatakları yönünden zengin rezervlere sahiptir. Bu ma-
denlerin çıkarımı ve işletilmesi ülkenin gelişmişliğinin 
en önemli nedenidir.

 Cevap: A

20. Doğadaki toryum madeni yapay değil doğal radyasyon 
kaynağıdır.

 Cevap: E

21. I numaralı bölge Arabistan çöllerinde (Orta Doğu) yer 
almaktadır. Bu alanda kuraklığın şiddetli olması ve farklı 
ülkelerin yer alması nedeniyle su sorunlarına bağlı ola-
rak sıcak çatışmaların yaşanma ihtimali daha fazladır.

 Cevap: A

22. Seçeneklerde verilen iller arasında topraklarında en-
gebenin en az olduğu il Konya’dır. Konya’da kısa me-
safelerde yükselti belirgin olarak değişmediği için iklim 
değişimleride azdır.

 Cevap: D

23. Parçada filozofların sanatsal yanları olduğu, çok yönlü 
oldukları vurgulanmıştır. Ancak felsefenin sanatsal bir 
yönünün zorunlulukla bulunması gerektiği söylenme-
miştir.

Cevap: E
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24. Felsefenin zıt görüşlerden beslendiği ve sorgulayıcı 
olduğu anlatılmıştır. Ancak bütünüyle yenilikçi değildir. 
Geçmiş görüşler ve geleneklerle de ilgilidir.

Cevap: B

25. İdealizm (fikircilik), materyalizm (maddecilik), Realizm 
(gerçekçilik), Düalizm (ikicilik) akımları varlığı ele alan 
ontoloji akımlarıdır. Düşünce ve ruh kavramları sorgula-
nır. Anarşizm ise ahlak ve siyaset alanlarında görüşleri 
olan bir akımdır.

Cevap: E

26. Hikayede fillerin belli denemeden sonra kaçma deneme-
sini bırakmaları anlatılmıştır. Bu koşullanmayla gerçekle-
şen öğrenilmiş çaresizliktir. Odun ile ağaç arasında bağ 
kurulmuş, odunun da ağaç gibi kendilerini engelleyecek 
güçte olduğu sanılmıştır.

Cevap: E

27. Uyarıcıların kare ve yuvarlak olarak iki grupta algılan-
ması birbirine benzeyen uyarıcıların aynı gruba alındı-
ğını gösterir.

Cevap: A

28. Parçada Şehsuvar’ın hatalarıyla ilgili başkalarını suç-
lamadığı, kendine karşı dürüst davrandığı belirtilmiştir. 
Ancak çoğu kimsenin kendi hatalarıyla ilgili sorumlu-
luğunu üstlenmediği, gerçeklerle yüzleşmediği belirtil-
miştir. Bu da savunma mekanizması kullanarak gerçek 
nedenler yerine kişinin kendisini rahatlatıcı nedenlere 
sığınması anlamına gelir.

Cevap: A

29. Rekabet ve çatışma toplumsal etkileşim türlerindendir. 
Rekabette hedefe odaklanılır, üretkenlik ve kalite artar. 
Çatışmada ise hedef yerine taraflar birbirleriyle uğraşırlar.

Cevap: B

30. Normların her türlüsünün bir yaptırımı vardır.(II) Yazı-
lı ve resmi alanlarda hapis ya da para gibi, yazısız ve 
gayri resmi alanlarda ise ayıplanma gibi yaptırımlarla 
kontrol sağlanır. (I ve III)

Cevap: E

31. Kültür statik(durağan) değil dinamiktir(değişken). Bu 
anlamda hem toplumdan topluma hem de aynı toplum 
içinde zamanla değişime uğrar.

Cevap: D

32. Verilen bilgiler doğrultusunda klasik mantıkta kümeye üye-
lik dereceleri kesin olarak belirtilmiştir. Bulanık mantıkta ise 
alan daha geniştir.

Cevap: D

33. Düz döndürme kuralına göre tümel olumlu bir önermenin 
düz döndürmesi tikel olumlu olur. Bu da nitelikleri aynı ka-
lırken niceliklerinin değiştiğini gösterir.

Cevap: B

34.  İlk öncül tümel olumlu, ikinci öncül tikel olumlu ol-
duğundan sonuç da tikel olumlu olur. Çünkü sonuç 
önermesi her zaman zayıf olana bağlanır.

Cevap: C

35. Paragrafta ibadetler ile ilgili ele alınan konu sorulmakta-
dır. Cuma, bayram ve teravih zekât, sadaka ve kurban 
gibi işlenen ibadetler, toplumsal içerikli olduğu için ce-
vap A seçeneğinde verilen ibadetlerin toplumsal fayda-
larıdır. 

Cevap: A

36. Soruda verilen ayetlerde ele alınan konu sorulmakta-
dır.“ O müminler ki..” anahtar ifadesinden anlaşılacağı 
üzere Kur’an’da örnek insanın özellikleri konusu ele 
alınmaktadır.

Cevap: A

37. İslam düşüncesinde ortaya çıkan “Fırka, mezhep ve 
tarikat” gibi yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeple-
ri arasında, insanın yapısından kaynaklanan sebepler; 
coğrafi sebepler; siyasi sebepler ve dinî metinlerden 
kaynaklanan sebepler gösterilebilir ama metafizik ko-
nulardan kaynaklanan sebepler gösterilemez.

Cevap: D
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38. Hasan Basri’nin bulunduğu bir mecliste, iç savaşa ka-
tılanlar ile büyük günah işleyenlerin durumları tartışılır-
ken Vasıl bin Ata, büyük günah işleyenlerin ne mümin 
ne de kâfir olup ikisi arasında bir yerde oldukları fikrini 
ileri sürmüştü. Hasan Basri’nin Vasıl bizden ayrıldı de-
mesi üzere İslam düşüncesinde siyasi-itikadi yorum-
lardan Mu’tezile’nin fikirlerinin yaygınlaşmasına zemin 
hazırlamıştır.

Cevap: C

39. Paragrafta konu edinilen yorum, İslam düşüncesindeki 
siyasi-itikadi yorumlardan Maturidilik’tir. Paragrafta ge-
çen Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusunda gelişen ehl-i 
sünnet çizgisini sistemleştirerek sünni düşünceye yeni 
bir ruh katmış olmasından bahsedilerek ipucu verilmiştir.

Cevap: E

40. Hanefilik, Şafiilik, Hanbelilik ve Malikilik, İslam düşün-
cesinde ortaya çıkan “amelî-fıkhi” yorumlardandır. Ma-
turidilik ise itikadi yorumlardan biridir.

Cevap: E




