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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

1. Bir söz akla ilk gelen anlamından uzaklaşıp başka bir 
anlama gelerek soyut bir ifade kazanmışsa mecaz 
anlamdadır. Birinci cümlede “uçup gitmek” ifadesinin 
herhangi bir şekilde yerden bağlantısı kesilmek akla 
gelen ilk anlamıdır; cümle içinde “farkında olmadan” 
anlamında mecazlı bir şekilde kullanılmıştır. İkinci cüm-
lede “oradan oraya sürüklenmek” sözü bir güç ile çekil-
mek ve gelişi güzel yol almak olarak düşünüldüğünde 
gerçek anlam ifade eder. Ancak cümlede diploma ala-
bilmek için “farklı işlerle uğraşmak” anlamında mecaz 
olarak kullanılmıştır. Üçüncü cümlede “kıyısında otur-
mak” bir şeyin kenarında oturmak ve “gözünü açmak” 
görmek için gözümüzü açmak bu sözlerin akla gelen 
ilk anlamlarıdır ve gerçek anlam ifade ederler. Ancak 
cümlede “gözümü açtığımda” ifadesi gerçek anlamın-
dan sıyrılarak “kendime geldiğimde” ve “kıyısında otur-
mak” ifadesi de “bir durumun gelinebilecek son nok-
tası” anlamlarında kullanıldığından mecaz anlamlıdır. 
Beşinci cümledeki “yüzünü güldürmek” ifadesi komik 
ya da ilginç bir olay karşısında gülmek, kahkaha atmak 
anlamında gerçek anlamlıdır. Ancak beşinci cümlede 
“yüzünü güldürmek” “beklenen sonucu vermemek” an-
lamıyla mecazlı olarak kullanılmıştır. Dördüncü cümle-
de mecaz anlam ifade edecek bir söz kullanılmamıştır. 

Cevap: C

2. “baş aşağı etmek” alışılmışın, beklenenin dışında hat-
ta zıttı bir durum yaratmak, durumu “tersine çevirmek” 
anlamında kullanılmıştır. 

Cevap: B

3. Verilen parçada üç numaralı cümledeki “Peki bu ödülle-
ri veren jüriden kaç kişi yarışmaya aday olmuş eserleri 
okuyor, cevap üzücü” ifadesi   jüri üyelerinin ödüle layık 
eserleri okumadığı yönünde bir eleştiri anlamı taşımak-
tadır. 

Cevap: C

4. Sanatçının eserinde, söz oyunlarından uzak durması, 
süslü ifadelerden kaçınması, yalın bir anlatımı olduğu-
nu gösterir.

Cevap: C

5. Öncülde klasik eserlerin beğenilerimizi, bakış açımızı 
belirleyen bir kaynak, öz, ana kriter olduğu eleştirdi-
ğimiz eserlerin eleştirilen taraflarının oluşmasında bir 
ölçüt olduğu belirtilmiş. A seçeneğindeki klasikleri kriter 
olarak görme, B seçeneğindeki beğenilerimizi klasik 
eserlere göre oluşturma, C seçeneğindeki klasik eser-
leri eleştirmeme, D seçeneğindeki diğer eserlerin de-
ğerini klasiklere göre belirleme ifadelerine ulaşılabilir. 
Ancak E seçeneğindeki “Klasiklerden başka eser be-
ğenmez.” ifadesine öncülden ulaşılamaz.

Cevap: E

6. Amaç-sonuç cümlelerinde sonuç niteliğindeki yargı ile 
bu yargının gerçekleştirilmesi ile amaçlanan yargı bir 
arada yer alır. Amaç-sonuç cümlelerini oluşturan bu 
iki  yargının birbirine “amacıyla, maksadıyla” anlamı 
ile bağlandığı görülür. Bu tür cümleler genellikle “için, 
diye, üzere, -den dolayı, -dan ötürü” ifadelerinden birini 
bulundurur. Ancak bu ifadeler neden-sonuç cümlelerin-
de de bulunabilir. Bu nedenle yargıların gerçekleşme 
durumları daha iyi bir ipucu oluşturur. Neden-sonuç 
cümlelerinde zamansal olarak önce “neden”, sonra 
“sonuç” yargı gerçekleşir. Amaç-sonuç cümlelerinde 
ise önce “sonuç”, sonra “amaç” yargı gerçekleşir.

Örnek: Yemek yapmak için ateş yaktı.
                 amaç           sonuç

 Yemek yaptığı için ateş yanıyordu.
                     neden               sonuç

Parçanın I. cümlesindeki “İstanbul’a akmaya başla-
mak” sonuçtur; “manevi başkentin nimetlerinden ya-
rarlanmak” ise amaçtır. Bunu “manevi başkentin ni-
metlerinden yararlanmak üzere (amacıyla) İstanbul’a 
akmaya başladılar” biçiminde gösterebiliriz.

Cevap: A

7. I. cümlede bahsi geçen kitabın içeriğinin Oğuz Atay, 
Orhan Pamuk, Dostoyevski gibi 73 edebiyatçının çizim 
portrelerinden oluştuğu dile getirilmiştir.

II. cümlede çizimlerin, yazının çizgiye dönüşmesi açı-
sından “doruk noktası” olarak değerlendirilmesi görsel 
içeriğin niteliği hakkında bilgi verildiğini gösterir.

III. cümlede sanatçıların portrelerinin, onlara ait edebi 
metinler okunup değerlendirdikten sonra çizildiği anla-
şılmaktadır.

IV. cümlede yazar yazınsal metinlerin diğer türlerle kay-
naştırılmasından rahatsız olmadığını belirtmiştir. Bu da 
yazarın bu duruma nasıl baktığının açıklamasıdır.

V. cümlede türlerin ustaca kullanıldığından bahsedil-
miştir. E seçeneğinde değinildiği gibi türlerin bir arada 
kullanılmasının olumsuzluğu üzerinde durulmamıştır. 

Cevap: E

8. Arasında, ve, ile, ila, ...-dan, ...-a anlamlarını vermek 
için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır. 
Sayıların arasına konmaz. A seçeneğindeki cümlede 
eğik çizginin yerine kısa çizgi getirilmelidir. 

Cevap: A
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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

9. İsim ve sıfat tamlamalarında isim ve sıfatın aynı tamla-
nana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. A se-
çeneğindeki “mantıksal ve uzman açıklaması” bağlama 
grubunda bağlacın bağlama özelliğinden çıkarılıp tam-
lama tek başına düşünüldüğünde “mantıksal açıklama-
sı” hatalı bir tamlama kurgusudur. Doğrusu “mantıksal 
açıklama” şeklinde olmalıdır. 

Bu doğa olayı ile ilgili mantıksal açıklama veya bir uz-
man açıklaması yapılmadı.

Cevap: A

10. “Ye” fiili “-m” fiilden isim yapan eki alarak “yem” ismi-
ne dönüşmüş ve anlamı değişmiştir. Yapım eki alan bu 
sözcüğün yapısı “türemiş”tir.

Cevap: TÜREMİŞ

11. Ayışığında Çalışkur eserinin kendi döneminde bir “ilk” 
olması onun önemli bir eser olduğu bilgisini verir. Bun-
dan dolayı A seçeneğine ulaşılır.

Öykülerin modern tekniklerle kurulmuş ve deneysel 
metin özelliğinde olması, biçim açısından yenilikler 
içerdiği belirtilmiştir. Bundan dolayı B seçeneğine ula-
şılır.

Öykülerin alışılmış örneklerinden farklı olması teknik 
yönden kusurlu olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden C 
seçeneğine ulaşılamaz.

Birinci öykünün bitiminden sonra kurgunun bitmemesi 
biçim değiştirerek devam etmesi öyküler arası geçiş-
lerin olduğu anlamına gelir. Bu yüzden D seçeneğine 
ulaşılabilir.

Öykülerde yazar-anlatıcı ve farklı anlatıcıların olması 
onların çoğul bakış açısıyla yazıldığını gösterir. Bun-
dan dolayı E seçeneğine ulaşılır.

Cevap: C

12. “Kol-la-yor” sözcüğünde “-la” isimden fiil yapan eki; -yor 
ise çekim ekidir. A seçeneğine ulaşılır.

Sözcüğe gelen ilk yapım eki onu gövde yapar. Göv-
deden türetilmiş demek sözcüğün bir yapım eki daha 
alarak yeniden türemesidir. Kapa-n-ık sözcüğü önce 
“-n” fiilden fiil türeten yapım ekini, ardından “-ık” fiilden 
isim türeten yapım ekini alarak gövdeden türemiştir.  B 
seçeneğine ulaşılır.

Ev-ler-in kelimesinde görülen çoğul eki ve ilgi eki çekim 
ekidir, kelime birden çok çekim eki almıştır. C seçene-
ğine ulaşılır.

“Bacasını” kelimesindeki “-sı” iyelik ekidir. “Evler-in ba-
ca-sı” bir isim tamlamasıdır ve iyelik eki tamlama kur-
muştur. D seçeneğine ulaşılır.

Verilen dizelerde ismin yönelme hâl eki (-e / -a) yoktur. 

Cevap: E

13. Gitme-yor → gitmiyor (ünlü daralması)

Geç-di  →  geçti (ünsüz benzeşmesi)

Kalp-im  → kalbim (ünsüz yumuşaması)

Vakit-i  → vakti (ünlü düşmesi)

verilen dizelerde ünlü türemesini örnekleyen sözcük 
yoktur 

Cevap: E

14. A) Parçada “olur-sa”, “bulamaz-sa”, “olmaz-sa” koşul 
eki almış sözcüklerdir.

B) Parçada Değirmenoluk ve Kafdağı özel isimlerdir.

C) “Gör-üş” fiilden isim türeten “-ış” yapım eki aldığı için 
türemiş; “gider” herhangi bir yapım eki almadığı için ba-
sit; “uzanabilir” iki kelimeden oluşmuş birleşik bir fiildir.

D) “gör-üş” isim fiil, “çıkma-mış” sıfat fiildir. Parçada 
zarf fiil yoktur.

E) “-den başka” edatı “Değirmenoluk köyünden başka 
(sıfat) hiçbir yer(isim)” sıfat tamlamasını kurmuştur. 

Cevap: D

15. Verilen parça çünkü, bu sonuç, bütün bunların yanın-
da gibi öncesinde bir anlamın var olduğunu karşılayan 
ifadelerle başlayamayacağından parçanın giriş cümlesi 
olmaya aday iki cümle kalır: IV ve V. Bu iki cümleden 
en genel ifadeyi taşıyan giriş cümlesi olacaktır. IV. cüm-
le genel anlamlı olduğundan parçanın giriş cümlesidir 
ve anlamı takip edildiğinde “sermaye” anahtar kelime-
si IV. cümleyi V. cümleye bağlamaktadır. V. cümlede, 
yapılan sınavların sonuçları verilmiş ve II. cümlede de 
bu sonuçların gelecekle ilgili sorunlar çıkaracağından 
bahsedilmiştir. I. cümlede yer alan “çünkü” bağlayıcı 
unsuru II. cümledeki sorunun neden çözülmesi gerekti-
ğinin açıklamasıdır. III. cümle ise genel bir kanı bildire-
rek parçanın son cümlesi olmuştur. Cümlelerin anlamlı 
sıralanışı IV - V - II - I - III şeklindedir ve baştan üçüncü 
II numaralı cümledir. 

Cevap: B

16. Öncüldeki cümlenin öge sıralaması şu şekildedir:

Büyük bir zevkle döşediği odasında en sevdiği koltu-
ğa oturan Sena yeni aldığı kitabı okurken (zarf tümleci  
– ne zaman?) 

dışarıda (dolaylı tümleç – nerede)

incecik bir kar (özne – ne)

yağıyordu (yüklem)

D seçeneğinde verilen cümlenin öge sıralanışı öncül-
dekiyle aynıdır:

Bu yarı aydınlık gecede (zarf tümleci – ne zaman)

siyahımtırak bir mavinin kucakladığı bahçeye (dolaylı 
tümleç – nereye)

insanın içini bayıltan bir ot kokusu (özne – ne)

yayılıyordu (yüklem)

Cevap: D
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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

17. Paragrafta edebiyat dergilerinin, öykü yazarlarının 
edebiyat hayatına atılması için ilk adım olduğundan, 
okuyucularla aralarında güçlü bağlar kurduğundan 
bahsedilmiştir. Parçadaki “Yayınevleri öyküye, öykü 
yazarlarına kapılarını açtılar iyiden iyiye.” cümlesin-
den A ve B seçeneklerine ulaşılabilir. “Tabii bunda, en 
azından ilk nabız yoklamalar için halihazırda kullanılan 
kişisel blogların da çok büyük etkisi olduğunu düşünür-
sek...” cümlesinden de C ve E seçeneklerine ulaşılabi-
lir. Parçada okurların edebiyat dergisi yerine kitap oku-
mayı tercih etmelerinin dergileri olumsuz etkilediğine 
dair bir ifadeye  yer verilmemiştir. 

Cevap: D

18. Parçada yönetmen Tarkovski’nin filmlerinin, bütün pro-
jeleri kendisinin başlattığı, bir sonraki filmin ne olacağı-
nı kendisinin bile bilmediği gizemli bir süreç olarak be-
lirtilmiştir. Bundan dolayı I, II birbirine bağlı cümlelerdir. 
III. cümlede, bu gizemli durumdan günlüğünde nasıl 
bahsettiğine yer verilerek II. cümledeki anlatıma devam 
edilir. V. cümlede ise “ancak” bağlacı ile günlükteki ifa-
delerin zıttı savunulur. Böylece III ve V. cümleler bağla-
nır. IV. cümlede Tarkovski’nin aklında bulunan projeler 
parçadan bağımsız ve genel bir ifade ile yorumlanmış 
ve akışı bozmaktadır. 

Cevap: D

19. Parçadaki “yaşamı bir paylaşım olarak görüyorum” 
cümlesinden A seçeneğine, “Bu nedenle insanların 
yaşamını zenginleştirmek, onlara ölümsüz bir şeyler 
bırakmak gerektiğini düşünüyorum” cümlesinden B se-
çeneğine, “Ölümsüz sözüyle anlatmak istediğim, kendi 
ölümsüzlüğüm değil tabii ki, yapıtın ölümsüzlüğü; işte 
sergimi bu düşüncelerle düzenledim” cümlesinden C 
seçeneğine, “İnsanların sergiyi gezip gördükleriyle ilgili 
birtakım değerlendirmeler yapması benim için çok hoş 
bir şey.” cümlesinden D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap: E

20. Parçada yazar tiyatrolarına gelecek izleyicilere  “asık 
suratlılar, kara ruhlular, buluttan nem kapanlar, bu-
runlarından kıl aldırmayanlar, kendilerini beğenmişler, 
dediğim dedikçiler, sinamekiler, kasıklar, manyaklar, 
yavanlar, densizler sakın bize gelmesinler.” şeklinde 
seslenerek bu kişilerin öz eleştiri yapabilen ve gerçek-
lerle barışık kişiler olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu 
ifadelerini parçanın son cümlesinde, izleyicilerin kendi-
lerini alaya alabilen kişiler olmaları ifadesiyle pekiştir-
miştir. 

Cevap: A

21. II. cümlede hiçkimse-hiç kimse,

III. cümlede yanlızca-yalnızca,

IV. cümlede Hıristiyan-Hristiyan,

V. cümlede tehtit- tehdit şeklinde yazılmalıdır.

I. cümlede yazım yanlışı olan sözcük yoktur. 

Cevap: C

22. Her iki şiir parçası da söz sanatlarının yoğun kullanıldı-
ğı, imgeli bir anlatıma sahip olmadığı için yalındır.

Cevap: C

23. A seçeneğine “Çoğu seksenlerine merdiven dayamış 
olduğu hâlde ölüm ve hastalık Palm Beach sakinlerinin 
aklından silinmiş.” 

B seçeneğine “Ana karaya üç ana köprüyle bağlanıyor-
sa da adada yaşayanlar sanki burası büyük bir kapalı 
siteymiş gibi hissediyor ve davranıyorlar. Şüphesiz, 
yüksek duvarları ve elektrikli telleri olmadan da kapalı 
bir site burası.”

C seçeneğine “Buralarda ada sakinlerinden birine mil-
yoner demek aşağılama sayılıyor.”

D seçeneğine “Ancak elbette ne kadar azimle, ısrarla 
çabalasalar da hiçbir masraftan kaçınmasalar da ha-
yatlarından silinemez.” ifadelerinden ulaşılabilir.

Ev fiyatlarının yüksek olması ve bu nedenle insanların  
adayı fazla tercih etmemesi ifadesine parçada yer ve-
rilmemiştir. 

Cevap: E

24. 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

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

Cevap: C

26. Parçada tanıtılan sözlü anlatım türü nutuktur.

Cevap: B

27. 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 ata-
sözleri çalışmalarıdır.

Mevlana ise atasözlerini eserlerinde ana unsur olarak 
kullanmamıştır. 

Cevap: A
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Diğer sayfaya geçiniz.6. LYS DENEME

28. Alperen tipi İslami özellikleri olan bir tiptir ve İslamiyet 
sonrası destanlarda görülür. Bundan dolayı soruda İs-
lamiyet öncesi destanlara bakılmalıdır. Öncülde İslami-
yet öncesi destanlardan Oğuz Kağan ve Alper Tunga 
Destanı vardır. Cevap I ve II’dir.

Cevap: A

29. 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

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

Cevap: E

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

Cevap: B

32. Parçada bahsedilen roman tekniği leitmotivdir. 

Cevap: C

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

Cevap: D

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

Cevap: D

35. Özellikleri verilen divan edebiyatı nazım biçimi kaside-
dir.

Cevap: D

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

Cevap: C

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

Cevap: C

38. Divan edebiyatında şiirlerin toplandığı defterlere divan 
denir. Bu yüzden E seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. 
Divançe tamamlanmamış, kısa küçük divanlardır. 

Cevap: E

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

Cevap: D

40. Eserin kahramanının adı olan “Raskolnikov” bu soru-
nun çözülebilmesi için en önemli ipucudur. Eser Dosto-
yevski’ye ait Suç ve Ceza romanıdır. 

Cevap: E

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

Cevap: E

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

Cevap:  A

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

Cevap: A

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

Cevap: D

45. Makber, Sis, Bursa’da Zaman, Bu Vatan Kimin şiirdir. 
Bozbulanık ise romandır. 

Cevap: E  

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

Cevap: D

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

Cevap: E 

48. Ateşten Gömlek, Sodom ve Gomore, Esir Şehrin İn-
sanları, Küçük Ağa, Millî Mücadele dönemini konu alan 
romanlarımızdandır. Bir Sürgün’de ise Meşrutiyet dö-
neminde Abdülhamit baskısından Paris’e kaçan Jön 
Türkler  anlatılır.

Cevap: E

49. 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 tarzla-
rını şiire yansıtan sanatçılardır. Hilmi Yavuz ise divan 
edebiyatından yararlanmış, gelenekçi bir şairdir. 

Cevap: A

50. Parçada Azeri lehçesi ile yazması, platonik aşk, ilahi 
aşk konularını işlemesi gibi özellikleri verilerek tanıtılan 
sanatçı Fuzuli’dir.

Cevap: FUZULİ

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

Cevap: E
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52. 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

53. 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

54. A seçeneğindeki “Beni Öp Sonra Doğur Beni” ve “Gö-
çebe” şiirlerinin yazarı Ece Ayhan değil, Cemal Süre-
ya’dır. 

Cevap: A

55. I. cümledeki Maupassant tarzı hikâye anlayışı, Ömer 
Seyfettin ile

II. cümledeki Çehov tarzı hikâye anlayışı Memduh Şev-
ket ile

III. cümledeki iç alem ve rüya ifadeleri Ahmet Hamdi 
Tanpınar ile

IV. cümledeki fantastik gerçekçi ifadesi Nazlı Eray ile 
eşleşmektedir.

E seçeneğinde verilen sanatçı Mustafa Kutlu ile ilgili 
öncülde bir özellik verilmemiştir.

Cevap: E

56. Emine Işınsu – Sancı

Adalet Ağaoğlu – Ölmeye Yatmak şeklinde eşleştirme 
düzeltilmelidir. 

Cevap: C
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LYS3 / 6.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Orta Doğu; petrol ve doğal gaz

 Orta Asya; petrol ve doğal gaz

 Amazon Havzası; çeşitli madenler ve orman zenginliği

 Güney Afrika; kömür, altın, pilatin ve elmas kaynakla-
rının bulunduğu alanlardır.

 Orta Avusturalya ise doğal kaynaklar bakımından fakir 
bir bölgedir.

 Cevap: C

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

 Cevap: E

3. Kapalı çukur alanlar rüzgardan korunaklı alanlar oldu-
ğu için rüzgar enerjisi üretimine uygun alanlar değildir.

 Cevap: B

4. Rize – Erzurum arası, Doğu Karadeniz Bölümü ve Er-
zurum – Kars Bölümü göç alan alanlar değildir. Bu ne-
denle buralarda çarpık kentleşme ve sanayileşmenin 
baskısı daha azdır.

 Cevap: E

5. Küresel ısınmaya bağlı olarak yağış miktarı azalır ve 
buharlaşma şiddeti artar. Bu durum yeraltı su seviye-
sinin düşmesine ve yeraltı sularının azalmasına ne-
den olur.

 Cevap: E

6. Bir tarım alanında yıl içinde birden fazla ürün alınabil-
mesi için sıcak dönemin uzun sürmesi ve don olayları-
nın yaşandığı gün sayısının az olması gerekir. Bu iklim 
özellikleri ülkemizde belirgin olarak Akdeniz Bölgesi’n-
de etkilidir. Çukurova’yı gösteren IV numara yılda bir-
den fazla ürün alınacak alanların içinde yer alır.

 Cevap: D

7. Dünya’da ve Anadolu’da ilk yerleşmeler daha çok su 
kaynaklarının çevresini tercih etmiştir. Ayrıca ilk yer-
leşmelerin kurulduğu yerlerin ikliminin tarıma uygun 
olması önemli bir etkendir.

 Cevap: C

8. Bir ülkenin yatırım malları alması sanayisinin gelişme-
ye başladığını gösterir. Dış ticaret açığı ihracat gelirle-
rinin artması ile azalır. Dış ticaret açığı azalan ülkeler 
gelişmekte olan ülkelerdir.

 Cevap: E

9. NATO Askeri bir örgüttür.

 Cevap: A

10. Türkiye’de yıl boyunca turizm etkinliklerinin devam et-
tiği, ayrıca birçok turizm aktivitesinin bulunduğu Mar-
mara Bölgesi turizm gelirleri en fazla olan bölgedir.

 Cevap: MARMARA

11. I numaralı alan Hint medeniyetinin,

 II numaralı alan Mısır medeniyetinin,

 III numaralı alan İnka medeniyetinin,

 V numaralı alan Çin medeniyetinin kurulduğu alandır.

 IV numaralı alan ise (Avusturalya) yerleşmenin ve 
uygarlığının daha sonraki dönemlerde ortaya çıktığı 
alanlardan biridir.

 Cevap: D

12. Parçada petrolün ulaşım araçlarında kullanım süreci 
anlatılmıştır. Ancak petrolün ulaşımda fazlaca kulla-
nılmasının sonuçlarına ve ülkeler arasındaki ilişkilere 
olan etkisinden söz edilmemiştir.

 Cevap: E
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13. Bitki örtüsünün tahribatı, fosil yakıt kullanımı, sera 
gazlarının atmosfere karışması ve fabrika gazlarının 
salınımının artması sera etkisine neden olur. Sera 
etkisine bağlı olarak küresel ısınma meydana gelir. 
Küresel ısınma sonucunda buzullar erir. Buzulların 
erimesi okyanus seviyesinde değişmeye yol açar. Bu 
nedenle okyanusların seviyesindeki değişmeler doğ-
rudan değil dolaylı sonuçtur.

 Cevap: E

14. • 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 – Sa-
rayköy’de kurulmuştur.

 Buna göre hidroelektrik ile ilgili bilgi verilmemiştir.

 Cevap: D

15. Verimli tarım arazileri üretim alanlarıdır. Verimli tarım 
alanları milli park olarak değerlendirilmez. Milli park-
larda ekonomik faaliyetler son derece sınırlıdır.

 Cevap: E

16. II numaralı noktanın bulunduğu Güneydoğu Asya  
ülkelerinin nüfus miktarı fazla nüfus artış oranları yük-
sektir. Bu nedenle başta Çin olmak üzere Güneydoğu 
Asya ülkeleri nüfus artış hızını azaltmaya yönelik po-
litikalar uygular.

 Cevap: B

17. Sadece Doğu Karedeniz kıyılarında yetişen tarım 
ürünü çaydır. Sadece Antalya, Erdemli arasındaki dar 
alanda yetişen tarım ürünü muzdur.

 Cevap: B

18. Gediz Nehri çevresinde Lidya ve İyon medeniyeti, 
Sakarya Nehri çevresinde Frig medeniyeti, Van Gölü 
çevresinde Urartu medeniyeti, Kızılırmak yayı içinde 
Hitit medeniyeti kurulmuştur. 

 Cevap: C

19. Kentleşme ve sanayileşme hızının artmasına bağlı 
olarak çarpık kentleşme ve çevre sorunları artar. Ka-
sıtlı olarak çıkarılan orman yangınları dışındaki orman 
yangınlarının büyük bir çoğunluğunun nedeni doğal 
nedenlerdir.

 Cevap: E

20. II numaralı alandaki Antalya limanı ve III numaradaki 
Trabzon limanlarının iç kesimlerle demir yolu bağlantı-
sı yoktur.

 Cevap: C

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

 Cevap: B

22. Akdeniz ikliminde kışlar yağışlı yazlar kuraktır. Orta 
Asya’da karasal iklim etkili olduğu için ilkbahar ayları 
yağışlı iken yazlar kuraktır. 

 Ganj Havzası’nda Muson iklimi etkili olduğu için kışlar 
kurak yazlar yağışlıdır.

 Kuzey Afrika’nın batısında Akdeniz iklimi doğusunda 
ve iç kesimlerde çöl iklimi etkilidir.

 Amazon Havzası’nda ise düzenli yağış rejimine sahip 
Ekvatoral iklim etkilidir.

 Cevap: B

23. Mutlak nemi aynı olan hava kütlelerinden sıcak olanın 
maksimum nemi fazla bağıl nemi azdır.

 Cevap: A

24. Sıcaklık ortalaması yüksek olan bölgelerde tarım se-
zonu uzun sürdüğü için yılda birden fazla ürün alına-
bilir. Ayrıca Hindistan’da pamuğun hasadı kurak kış 
dönemine getirilirken buğday hasadı yaz dönemine 
denk getirilmektedir.

 Cevap: E
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