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14. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.

H
ar

f E
ği

tim
 Y

ay
ın

cı
lığ

ı

1. Şiir parçasında sevgilinin öpüşü insan zihnindeki en 
ideal yerlerden biri olan cennetten üstün tutularak 
abartma yani mübalağa sanatı yapılmıştır. Binlerce 
cennet ifadesi de mübalağadır.

Cevap: A

2. Tanrısal bakış açısında yazarın yorum yapması daha 
güç değil, kolaydır. Tanrısal bakış açısında yazar her 
şeyi bilen, her şeyi yorumlayandır. 

Cevap: C

3. Necati Bey Anadolu’dan İstanbul’a saray katibi olarak 
gelmiş bir sanatçıdır ve şiirlerinde atasözlerine sıkça 
yer vermiştir.

Güvahi’nin Pendname adlı eseri öğütler ve atasözleri 
kitabıdır.

Şinasi’nin Durubu Emsali Osmaniye ve Ahmet Vefik 
Paşa’nın Müntehabat-ı Durub-ı Emsal adlı eserleri 
atasözleri çalışmalarıdır.

Mevlana ise atasözlerini eserlerinde ana unsur olarak 
kullanmamıştır. 

Cevap: A

4. Alperen tipi İslami özellikleri olan bir tiptir ve İslamiyet 
sonrası destanlarda görülür. Bundan dolayı soruda İsla-
miyet öncesi destanlara bakılmalıdır. Öncülde İslamiyet 
öncesi destanlardan Oğuz Kağan ve Alper Tunga Des-
tanı vardır. Cevap: I ve II’dir.

Cevap: A

5. Oğuz Türkçesi daha çok Anadolu çevresinde konuşu-
lur. Divan-ı Lügatit Türk Türkçeyi Araplara öğretmek için 
hazırlanmış sözlük olduğundan Arapça yazılmıştır. 

Cevap: B

6. V. cümlede dile getirilen “gölge oyununda temiz bir İs-
tanbul Türkçesi ile konuşturulur” yargısı yanlıştır. Kah-
ramanlar halk dili ile ve yerine göre kaba sözlerin de 
söylendiği sokak ağzı ile konuşturulur. 

Cevap: E

7. E seçeneğinde özellikleri tanıtılan sanatçı Eşrefoğlu 
Rumi değil Pir Sultan Abdal’dır. 

Cevap: E

8. Parçada bahsedilen roman tekniği leitmotivdir. 

Cevap: C

9. IV. cümlede verilen “Sevgilinin ilgisizliğinden hoşnut 
olunan gazellere şuhane gazel denir.” ifadesi yanlıştır. 
Bu gazel türüne “aşıkane” gazel denir.

Cevap: D

10. Yunus Emre, IV. cümlede verilen Risalet’ün Nushiyye 
adlı eserini kaside biçiminde değil mesnevi biçiminde 
yazılmıştır.

Cevap: D

11. Parçada tanıtılan romanın yazarı Halit Ziya’dır ve ger-
çekçilik akımı olan realizmi benimsemiştir. 

Cevap: D

12. Dil özellikleri, içeriği ve biçimi dikkate alındığında veri-
len eserin Dede Korkut olduğu anlaşılacaktır. 

Cevap: C

13. Edebiyatımıza mistik ürpertiyi getiren, ölümün soğuk 
yüzünü hissettiren şair Recaizade Mahmut Ekrem değil 
Abdülhak Hamit Tarhan’dır. 

Cevap: E

14. Hikâye edilerek yazılan şiirlere manzum hikâye denir ve 
bu türün edebiyatımızda önemli örneklerini Tevfik Fikret 
vermiştir. Öncülde numaralı olarak verilen özellikler de 
Tevfik Fikret’in şiir özellikleriyle örtüşmektedir.

Cevap:  A
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15. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin, Osmanlı Devleti’ni değil 
eski Türk devletlerini, kültürünü ve kahramanlıklarını 
anlatan şiirler yazmışlardır. 

Cevap: D

16. Parçada tanıtılan sanatçı Millî Edebiyat Dönemi’nin bi-
lim kalesi olan Fuad Köprülü’dür.

Cevap: A

17. Tevfik Fikret, Han-ı Yağma ve Doksan Beşe Doğru’da 
İttihat ve Terakki partisini eleştirmiştir.

Cevap: D

18. Ziya Gökalp’in sanatta estetiği, fikirleri karşısında 
önemsemediği görülür. Gökalp şiirlerinde sadece muh-
tevaya önem verir. 

Cevap: E 

19. III. cümlede belirtildiği gibi mesnevinin yazılma nedeni 
dibace bölümünde değil, sebeb-i telif bölümünde açık-
lanmıştır.

Cevap: C

20. Parçada geleneksel dize anlayışını yıkan, nesnel yani 
somut , ölçüsüz şiir yazan ve metafizik bağlarla ilişkisini 
koparıp geçmişe başkaldıran kişiyi şiirde özne yapan 
sanatçı Nazım Hikmet’tir. A seçeneğinde verilen “Sesini 
Kaybeden Şiir” sanatçıya aittir. 

Cevap: A

21. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes almak eser-
lerinin yazarı Ziya Osman Saba’dır.

Cevap: E

22. Verilen parçada Anka efsanesiyle anlatılmak istenen 
sanatçının geçmiş birikimden, gelenekten yararlan-
masıdır. Anka’nın kendinden önceki kuşun küllerin-
den doğması onun geçmişten faydalandığını gösterir. 
Parçadaki bu mantık doğrultusunda soruda verilen 
sanatçılar içinde, geçmiş edebiyat, kültür ve birikimin-
den yararlanan şairi tespit etmek gerekir. Orhan Veli, 
Nazım Hikmet, Ercüment Behzat Lav, Oktay Rifat, Türk 
şiir geleneğinden beslenmeyen, sadece kendi tarzlarını 
şiire yansıtan sanatçılardır. Hilmi Yavuz ise divan ede-
biyatından yararlanmış, gelenekçi bir şairdir. 

Cevap: A

23. Emine Işınsu – Sancı

Adalet Ağaoğlu – Ölmeye Yatmak şeklinde eşleştirme 
düzeltilmelidir. 

Cevap: C

24. Verilen şiirde geleneksel dize anlayışı yıkılmış, anlam 
bir alt dizede bitirilmiştir. “bulutlar karardıkça zerrata bir” 
“ağır muhtazır dalgalanma gelir” ifadesinde olduğu gibi 
cümle bir alt dizede tamamlanmaktadır. Bundan dolayı 
A seçeneğine ulaşılır.

Nısf-ı şeb, nevha-ger yabancı tamlamalardır. B seçe-
neğine de ulaşılır.

Özellikle “t, d, s, ş” seslerinin kullanılmasıyla yağmurun 
çıkardığı seslere benzer bir ahenk yakalanmıştır. Bun-
dan dolayı C seçeneğine ulaşılır.

Şiir bireysel bir duyuş ile yazılmıştır, kasvetli bir havayı 
anlatması Servetifünun dönemini yansıtır. D seçeneği-
ne de ulaşılır.

Tevfik Fikret, dış dünyayı ayrıntılı ve nesnel betimle-
melerle yansıtmış; hayal gücüne dayalı bir dış dünya 
tasvirinde bulunmamıştır.

Cevap: E
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25. Tarihi olaylarda yer, neden ve sonuç ilişkisi tekrar ya-
şanabilir. Ancak zaman faktöründen dolayı, tarihî bir 
olayın tekrar etmesi mümkün değildir.

Cevap: A

26. Verilen öncüllerin tamamı, hayvancılığa dayalı bir eko-
nomik anlayışın Türkler üzerindeki etkileri ile ilgilidir.

Cevap: E

27. Verilen öncüller genelde Selçukluların hoşgörü politika-
sı ile ilgilidir. Ancak Selçuklular tüm Hristiyan dünyası 
üzerinde söz sahibi değildirler.

Cevap: C

28. Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek Av-
rupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı 
içişlerine karışmasını engellemeyi ve Fransız İhtilali 
sonucu ortaya çıkan milliyetçilik isyanlarını önlemeye 
çalışmıştır. Ancak Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesine 
rağmen her iki durum devam etmiş, dolayısıyla Tanzi-
mat Fermanı amacına ulaşamamıştır.

Cevap: D

29. Rusya’nın sıcak denizlere ulaşmak amacıyla; Balkan-
lardaki Ortodoksları Panislavizm propagandası ile Os-
manlı Devleti’ne karşı ayaklandırmıştı. Nitekim 1877-78 
Osmanı - Rus Savaşı da bu yüzden çıkmış, Sırbistan, 
Karadağ ve Romanya da bağımsız olmuşlardı.

Cevap: B

30. Reform hareketleri Avrupa Hıristiyan dünyasında mey-
dana gelen dinde yeniden yapılanma hareketidir. Sana-
yi devrimi sonucu ortaya çıkan sömürgecilik ve Fransız 
İhtilali sonucu yayılan milliyetçilik düşünceleri Birinci 
Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan gelişmelerdir. 

Cevap: C

31. Paris Barış Konferansı’nda, daha önceki gizli antlaş-
malara göre, İtalya’ya bırakılması gereken İzmir’in 
Yunanistan’a verilmesi, İtilaf devletleri arasında görüş 
ayrılıklarına yol açmıştır. Ancak diğer konularda İtilaf 
devletleri birlikte hareket etmişlerdir.  

Cevap: A

32. Saltanat’ın kaldırılması Milli Mücadele’nin zaferle so-
nuçlanmasından sonra olduğu için, Kurtuluş Savaşı 
sırasında çıkan ayaklanmaların nedenleri arasında 
gösterilemez. 

Cevap: E

33. Boğazlar, 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Tür-
kiye’nin lehine çözülmüştür. Dolayısıyla 1923 ile 1932 
yılları arasında Lozan Barış Antlaşması’nda kesin çö-
züme kavuşamayan konularla ilgili değildir.

Cevap: C

34. Türkiye’deki ABD′ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi, 
1962 yılında ABD ile SSCB arasında yaşanan Küba 
Krizi’nin Türkiye açısından sonuçları ile ilgilidir. Oysa 
Türkiye’nin NATO’ya üye olması 1954, Türkiye’de as-
keri darbeler ise 1960 ve 1980 yıllarında olmuştur. 

Cevap: A

35. V. yörede (Doğu Karadeniz kıyıları) yağış miktarı fazla, 
yağış rejimi düzenli ve ormanlar geniş yer kapladığı için 
erozyon ile toprak kaybı azdır.

 Cevap: E

36. Rize – Erzurum arası, Doğu Karadeniz Bölümü ve 
Erzurum – Kars Bölümü göç alan alanlar değildir. Bu 
nedenle buralarda çarpık kentleşme ve sanayileşmenin 
baskısı daha azdır.

 Cevap: E



44. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.

H
ar

f E
ği

tim
 Y

ay
ın

cı
lığ

ı

37. Dünya’da ve Anadolu’da ilk yerleşmeler daha çok su 
kaynaklarının çevresini tercih etmiştir. Ayrıca ilk yerleş-
melerin kurulduğu yerlerin ikliminin tarıma uygun olma-
sı önemli bir etkendir.

 Cevap: C

38. Parçada petrolün ulaşım araçlarında kullanım süreci 
anlatılmıştır. Ancak petrolün ulaşımda fazlaca kullanıl-
masının sonuçlarına ve ülkeler arasındaki ilişkilere olan 
etkisinden söz edilmemiştir.

 Cevap: E

39.   – Büyük bir bölümü endüstride ve elektrik üretiminde 
kullanılan .....................taş kömürü  madeni Zonguldak ve çev-
resinde çıkarılır. 

 – Ülkemizde termik santrallerde en çok kullanılan 
yeraltı kaynaklarından bir olan ...................linyit  en çok 
Ege Bölgesi’nden çıkarılır. Ülkemizin en yaygın ma-
denidir.

 – Ülkemizde ilk olarak Raman Dağı’nda çıkarılan 
...................petrol  ihtiyacımızın büyük bir bölümü dışarı-
dan karşılanır.

 – Ülkemizde ilk .....................jeotermal  santrali Denizli – Saray-
köy’de kurulmuştur.

 Buna göre hidroelektrik ile ilgili bilgi verilmemiştir.

 Cevap: D

40. Doğal nüfus artışı ‰20 iken, gerçek nüfus artışı ‰11 
ise ‰9’luk nüfusun ülke dışına gittiği gözlemlenir.

 Cevap: B



54. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Kurultay’da alınan kararların uygulanması için Hakan 
tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle bir 
tür danışma organı özelliği göstermektedir. 

 Cevap: A

2. Kut inancı gereği bütün insanlık üzerinde hakimiyet kur-
ma yetkisini kendilerinde gören Kağanlar, cihan hakimi-
yeti anlayışının temsilcileridirler. Kut inancı taht kavga-
larının nedenlerinden biridir. İslamiyet Öncesi Türklerde 
teokratik (Şeriat) yönetim anlayışına rastlanmaz. 

 Cevap: B

3. Selçuklularda Melik denilen hükümdar çocuklarının, 
Osmanlı’da Şehzade denilen padişah çocuklarının de-
neyimli kişiler gözetiminde sancaklarda görevlendirme-
lerinin amacı devlet yönetiminde deneyim kazanmala-
rını sağlamaktır. 

 Cevap: B

4. Osmanlı kuruluş döneminde özellikle Anadolu’daki bey-
likler arasındaki mücadeleden uzak durarak fetihlerini 
Bizans ve Balkanlar üzerine yönlendirmiştir. Osmanlı ile 
Ruslar ilk kez 17. yüzyılda karşı karşıya gelmişlerdir. 

 Cevap: B

5. Osmanlı’da Divanıhümayun en büyük yönetim birimi ol-
masının yanı sıra en üst yargı kurumudur. Bu nedenle 
Kadıların kararlarının adaletli olmadığını düşünen her 
vatandaşın Divan’a başvurarak kararın düzeltilmesini 
isteme hakkı vardır. 

 Cevap: D

6. Osmanlı’da toprak devletin sayıldığı için devlet bu top-
rakları belirli görev ve maaş karşılığında asker-sivil me-
murlara dağıtmıştır. Köylü ancak bu topraklar üzerinde 
kiracıdır ve toprağını işlemediği zaman elinden alınır. 
Bu da özel mülkiyetin olmadığının göstergesidir. 

 Cevap: B

7. İltizam sistemi devletin vergi toplama hakkını ihale yo-
luyla özel şahıslara devretmesidir. Böylece ortaya çıkan 
Mültezimler yasa dışı yollarla haksız kazanç elde etmiş-
ler, bu durum halk üzerinde büyük bir yük getirmiştir. 
Tanzimat döneminde İltizam sistemi kaldırılarak vergi 
toplamadaki haksızlıklara son verilmek istenmiştir. 

Cevap: D

8. Egemenliğin ulusa ait olduğu ilkesi ile rejimin cumhu-
riyet olduğu maddesi Cumhuriyet dönemi bütün ana-
yasalarında yer almıştır. Ancak yasama ve yürütmenin 
mecliste toplandığı maddesi 1961 anayasası ile değiş-
tirilmiş, cumhurbaşkanının belirlenmesi de günümüzde 
halk tarafından seçilmesi şeklinde düzenlenmiştir. 

 Cevap: E 

9. ABD bu dönemde Sosyalizmin ve Rusya’nın Ortadoğu, 
Avrupa, Uzak Doğu gibi bölgelere yayılmasını engelle-
mek için bir yandan stratejik konumdaki ülkelere asker 
yığmış, diğer yandan da İç Hilal Projesini geliştirmiştir. 
ABD’nin boğazlara yönelik talepleri olmamıştır. 

 Cevap: A 

10. Doğu Almanya (Sosyalist) vatandaşlarının Batı Alman-
ya’ya (Kapitalist) kaçmalarını önlemek için Doğu Alman 
meclisinin kararı ile 1961’de 46 km uzunluğundaki du-
var örülmüştür. SSCB’nin Küba’ya yerleştirdiği füzeler 
iki süper güç olan ABD ve Rusya’yı karşı karşıya ge-
tirmiştir. Bunlar krizlerin devam ettiğinin göstergesidir. 

 Cevap: B

11. Mussolini İtalya’da iktidara geldikten sonra Akdeniz’de 
eski Romalıların deyimi olan “Bizim Deniz” (Mare Nost-
rum) politikasına yönelmiş, Güney Türkiye, Yunanistan 
ve Arnavutluğu tehdit etmeye başlamıştır. Bu gelişme-
lerden endişe eden Mustafa Kemal İslam ülkeleriyle 
Sadabat Paktı’nı, Balkan ülkeleriyle de Balkan Antan-
tı’nı kurarak İtalyan yayılmacılığına karşı önlem almıştır. 

 Cevap: B
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12. Jeolojik devirlerde binlerce yılda meydana gelen iklim 
değişikliklerinin günümüzde çok kısa sürede gerçekleş-
mesinde beşeri ve ekonomik faaliyetler sonucunda bazı 
gazların salınımının artması en önemli etkendir. Volka-
nik patlamalar doğal bir olaydır.

 Cevap: D

13. Çevre göz önünde bulundurulan sanayi tesislerinde 
doğaya bırakılan kirleticilerin oranı çok azdır. Doğaya 
bırakılan kirleticilerin oranının azaltılabilmesi için arıtma 
tesisleri geri dönüşüm ve atık yönetim sistemlerinin uy-
gulanması gerekir.

 Cevap: A

14. Tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması iklimin çeşitliliğini 
ifade eder. Diğer seçenekler ise ekonomi ile ilgili du-
rumlardır.

 Cevap: A

15. Türkiye orta kuşağın güneyinde yer aldığı için kalıcı kar 
sınırı yüksektir. I numaralı yörede yükselti ortalaması 
daha az olduğu için kalıcı karlara rastlanmaz.

 Cevap: A

16. Gelgit olayının etkili olduğu kıyılarda akarsu ağızlarında 
...................haliç  kıyıları oluşur. Bu tür kıyıların yaygın oldu-
ğu ülkelerden biride ...................Almanya ’dır.

 Cevap: C

17. Yıl boyunca yeşil kalan yaprağını dökmeyen geniş yap-
raklı ormanlar mevsim kavramının yaşanmadığı Ekva-
toral iklim bölgelerinde yetişir.

 Cevap: D

18. Parçada İç Anadolu Bölgesi’nde volkanik alanda oluşan 
yerşekilleri ve mimari yapılardan oluşan Göreme ve Ka-
padokya Milli Parkı anlatılmıştır.

 Cevap: E

19. Hollanda gelişmiş bir ülke olduğu için birincil sektörler-
de çalışanların oranı çok azdır. Hollanda’nın tarım ve 
hayvancılıkta gelişmiş olması modern yöntemlerle ta-
rım ve hayvancılık yapılması ile ilgilidir. 

 Cevap: A

20. Türkiye’nin kıyısı olan denizler arasında iki akıntı  
sistemi vardır.

 I. Beslenme kaynakları fazla olduğu için Karadeniz’nin 
fazla suları seviye farkı nedeniyle Akdeniz’e üst 
akıntı şeklinde taşınır. 

 II. Su kazanımı az buharlaşma fazla olduğu için Akde-
niz’in tuzlu ve yoğun suları tuzluluk farkı nedeniyle 
Karadeniz’e alt akıntı şeklinde taşınır.

 Cevap: B

21. İstanbul Boğazı insan eliyle oluşturulmamıştır.

 Cevap: D

22. 

I
II

Süveyş 
Kanalı Hürmüz

Boğazı
Malakka
Boğazı

III

 Cevap: C

23. Pragmatizm faydacılık demektir. Bilginin değerini işe 
yaramasına, problemleri çözmesine bağlar.

Cevap: C

24. Parçada mükemmel bir devletin sadece hayali olaca-
ğı belirtilmiştir. (II) Bilimin ilerlemesinde eklenme değil, 
önceki çalışmaların hükümsüz kalmasının söz konusu 
olduğu (I), çatışmalardan ve yıpranmalardan geçilen 
(III) bir süreç olduğu anlatılmıştır. 

Cevap: E

25. Felsefe olgusal olarak kanıt ileri süremez. Bu bilimin 
özelliğidir. Felsefe rasyonel bir etkinliktir ve temellendir-
melere yani gerekçelendirmelere dayalıdır.

Cevap: A
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26. Zihinsel Kurulum, edindiğimiz bilgi ve alışkanlıkların başka 
türlü düşünmemize engel olmasıdır.

Cevap: C

27. Alt eşik bir uyarıcı şiddetinin organizma tarafından alı-
nabileceği en düşük noktasıdır. İlk dört örnek buna uy-
gundur. V. örnekte ise alt eşik değil farklılaşma eşiği ifade 
edilmiştir.

Cevap: E

28. Yansıtma mekanizmasında kişinin amacı kendisinde 
bulunan olumsuz bir kişilik özelliğini başkası üzerinden 
eleştirmesi ya da başarısızlığı ile ilgili başkasını suçla-
masıdır.

Cevap: E

29. Sosyoloji 19. yy’daki gelişmelerin sonucunda olgunla-
şıp bağımsız hale gelmiştir. (II) Yöntemde biyolojiden 
fikir alınmıştır. (III) Comte Durkheim ve Spencer’a kay-
naklık etmiştir. (I)

Cevap: E

30. Kapalı toplumsal tabakalaşmanın olduğu toplumlarda 
sosyal sınıf ayrımı vardır ve sınıflar arası geçiş söz ko-
nusu değildir.

Cevap: A

31. Parçada da belirtildiği gibi hile yapan esnafın damına 
pabuç atılması teşhir amaçlıdır. Böylece hile yapmanın 
önüne geçmek istenir.

Cevap: B

32. Bir önermenin geçerli olması için tüm satırlarında doğru 
değer olması gerekir. Oysa III. önermenin bir satırı Y 
(yanlış) değer almıştır.

Cevap: D

33. Köpek ve Hayvan terimi arasında tam girişimlilik ilişkisi 
vardır. Hayvan terimi köpek terimini kapsar. Fotosentez 
yapmak ile köpek ve hayvan terimleri arasında ise ay-
rıklık ilişkisi vardır.

Cevap: C

34. r : Spor yapma oranının artması, 

s: Şiddet olaylarının artması olmak üzere, 

∼ r ⇒ ∼ s önermesi 

“Spor yapma oranı artmazsa şiddet olayları azalmaz” 
        ∼ r                   ⇒                       ∼ s

şeklinde olur.

Cevap: B

35. Paragrafta anlatılan İslam düşüncesindeki fıkhi yorum 
Caferilik’tir. Masum kabul ettikleri on iki imamın sözle-
rini ölçü olarak kabul etmeleri, kendilerine İsna Aşeriye 
veya İmamiye de denilmesi ve imamlarının Cafer-i Sa-
dık olması paragrafttaki ipuçlarıdır. 

Cevap: A

36. Verilen ayette aile kurumu ile ilgili ele alınan konu so-
rulmakta idi. Ayette geçen “aralarının açılmasından kor-
karsanız” veya “barıştırmak isterlerse” deyimlerinden 
anlaşılacağı üzere konu ailenin korunmasıdır.

Cevap: B

37. Dinî konularla ilgili yöneltilen soruların cevaplanması; 
vaaz, hutbe, konferans, seminer, kurs ve panel gibi yol-
larla dinimizin anlatılması; imam-hatiplik, ezan; Kur’an-ı 
Kerim ve ilmihâl bilgilerinin öğretilmesi; camilerin bakı-
mı; Kur’an’ı yüzünden okuma ve ilmihâl bilgilerinin öğ-
retilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü kamu 
hizmetleri arasındadır. Ama İmam-Hatip liselerin kuru-
luşunu gerçekleştirmek Milli Eğitim Bakanlığının göre-
vidir.

Cevap: D

38. Verilen ayette Yüce Allah’ın evrende kurduğu muhte-
şem düzene dikkat çekilmiş ve bu ayet “İslam ve Es-
tetik” çerçevesinde evrendeki ölçü ve ahenge örnek 
olarak gösterilebilir.

Cevap: A

39. İslam kültür ve medeniyetinin estetik ürünleri ile ilgili ve-
rilen tanımlardan hangisinin yanlış olduğu sorulmakta-
dır. Yazıları ve kitapları süslemede kullanılan sanat türü 
tezhiptir. Çini ise toprağın pişirilmeden önce şekil verilip 
kap-kacak, tabak, vazo, sürahi vb. eşyalar üretilmesine 
dayalı bir el sanatıdır.

Cevap: E

40. İlahi, Tevhid, Mevlit ve Naat tasavvuf edebiyatının orta-
ya çıkardığı eserlerdendir. Ama Mersiye divan edebiya-
tını bir ürünü olup bir ölünün ardından duyulan üzüntü 
ve acıyı anlatmak, ölen kişiyi övmek amacıyla kaleme 
alınan düzyazı ya da şiirlerdir.

Cevap: D


