I. İkinci Yeni'den eski şiirimize uzanan şiir anlayışı vardır. İstanbul, Günaydın, Gökyüzü,
Türkiye Şarkısı, Köroğlu… tanınan şiirleridir.
II. İkinci Yeni'nin ünlü isimlerinden olan sanatçı, şiirlerinde yalnızlığı işlemiştir.
Dünyanın geçiciliğini gören tedirgin bir ruhun ürperişleri vardır onun şiirlerinde. İkindi
Üstü, Yerçekimli Karanfil, Tragedyalar, Umutsuzluklar Parkı, Ben Ruhi Bey Nasılım…
önemli yapıtlarındandır.
III. Şiirlerinde okuyucuyu şaşırtıp sarsmaya çalışır. Kendine özgü sözdizimiyle, tıpkı
diğer İkinci Yeni şairleri gibi, dilin olanaklarını zorlamıştır. Kınar Hanım'ın Denizleri,
Bakışsız Bir Kedi Kara, Zambaklı Padişah… tanınan yapıtlarındandır.
IV. İkinci Yeni'nin dil anlayışını kullanarak, İslam dinini esas alan konulara yönelmiştir.
Şahdamar, Körfez… yapıtlarından bazılarıdır.
1. Yukarıda verilen açıklamalar, aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bilgi
içermemektedir?
A) İlhan Berk
B) Sezai Karakoç
C) Edip Cansever
D) Ece Ayhan
E) Cahit Külebi

Gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. "Nevin Yıldız" takma adıyla İstanbul, "Beteroğlu"
takma adıyla "Yücel" dergilerinde şiirleri çıkmıştır. Bir şiir yarışmasında "Cabbaroğlu
Mehmet" şiiriyle birinci olur. O, garipçilere ve ikinci yenicilere karşı çıkan Divan
şiirinden ve şarkılardan yararlanmıştır. Şiire yeni bir ses düzeni getirmiştir. Şiirleriyle
genç kuşağı etkileyen bir şairdir.
2.Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Can Yücel
B) Ümit Yaşar Oğuzcan
C) Orhan Veli
D) Attila İlhan
E) Oktay Rıfat

Şair; deneme, hikâye ve roman yazarı, edebiyat tarihçisi olan sanatçı, eserlerinde su
sesi, yaz, mevsim dönümü, rüya gibi kavramlara sık sık yer verir. "Abdullah Efendi'nin
Rüyaları" adlı hikâye kitabi, rüya ölçüsünde sanrıya da edebi izlek olarak yaklaşımını
dışa vurur. Kitapta yer alan beş hikâye de rüyanın ve hülyanın buğulu dünyasında iç
kırılganlığını, huzursuzluğu, hatta melankoliyi ifade eder.
3.Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazara ait bir eser değildir?
A) Aydaki Kadın
B) Yaz Yağmuru
C) Acımak
D) Huzur
E) Sahnenin Dışındakiler

Şiir dışında hiçbir türde yapıt vermeyen şair, şiirde her türlü konunun işlenebileceğini
kanıtlamıştır. Destan, sosyal olaylar ve çocuk temalarını yalın bir dil ve etkili bir
anlatımla işlemiştir. Biçime, sembollere önem veren şairin Havaya Çizilen Dünya, Üç
Şehitler Destanı, Toprak Ana… gibi yapıtları vardır.
4.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı

Sanat yaşamını sürgün olarak gönderildiği Bodrum'da geçirmiştir. Deniz konulu
öyküleriyle tanınmıştır. Konularını Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi kıyı ve açıklarında
gelişen, denize bağlı olaylardan çıkarmıştır. Öykü ve romanlarında en küçük
ayrıntılarına kadar bildiği hür ve asi denizi, balıkçıları, dalgıçları, sünger avcılarını ve
gemileri anlatmıştır. Çeşitli dillerden yüz kadar da kitap çevirmiştir. Aganta Burma
Burinata ve Deniz Gurbetçileri önemli romanlarındandır.
5.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
C) Kemal Tahir
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Haldun Taner

Günümüz Türkçesinde "Geleceğin Şafağı" anlamına gelen bu topluluk, kendinden
öncekileri eleştirerek ortaya çıkmış, edebiyatı daha çok Batılılaştırmak, bunun için de
Batı edebiyatıyla daha sıkı ilişkiler kurmak gerektiğini savunmuştur. Sanatı kişisel ve
saygıdeğer olarak gören topluluk, edebiyatımızda kalıcı bir etki bırakamamış,
kendilerinden öncekileri eleştirmelerine karşın onların devamı olmaktan öte
gidememiştir.
6.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluk içinde yer
almamıştır?
A) Ahmet Haşim
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Cenap Şahabettin
D) Ali Canip Yöntem
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Şiirleri o güne kadar alışılagelen şiir biçimlerinin hiçbirine benzemediği için,
yayımlandığı sırada büyük tartışmalara yol açıyordu. Bu tartışmalara verdiği cevapta
şair, şiiri ve şairi, bugünkü dille söylersek, şöyle tanımlıyordu: "Şiir bir hikâye değil,
sessiz bir şarkıdır; şair de, ne bir gerçek habercisidir, ne güzel konuşan bir insan, ne de
bir kanun koyucu. Şiirin dili, düzyazı gibi, anlaşılmak için değil, duyulmak için oluşmuş,
müzikle söz arasında, sözden çok müziğe yakın, arabulucu bir dildir." Şair bu anlayışla
yazdığı şiirlerini Göl Saatleri ve Riyale adlarıyla kitaplaştırmıştır.
7.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Cenap Şehabettin
D) Ahmet Haşim
E) Ziya Osman Saba

—-; şiir, roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, edebî bilgiler türlerinde eserler veren sanatçı,
şiirlerinde ölümü hatırlatan tabiat manzaralarını, hüzünlü duyguları, romantik
güzellikleri işlemiştir. Oğlu Nejad'ın küçük yaşta ölümü; içli, üzüntülü şiirler
yazmasında etkili olmuştur. Yeni edebiyat – eski edebiyat konusunda Muallim Naci ile
aralarında tartışmalar olmuştur.
8.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Samipaşazade Sezai
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Şemsettin Sami
E) Recaizade Mahmut Ekrem

9.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Divan edebiyatı saray ve çevresindeki aydınların yarattığı yazılı bir edebiyattır.
B) Türklerin İslam’ı kabulünden sonra Türk edebiyatı dil, konu ve biçim bakımından
değişmiştir.
C) Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin güzelliklerini göstermek
amacıyla Muhakemetü'l – Lügateyn'i yazmıştır.
D) Divan edebiyatı din çerçevesinde gelişmiş, zamanla din dışı eserler de verilmiştir.
E) Kutadgu Bilig, devlet idaresinin ve toplumun nasıl olması gerektiğini anlatan bir
siyasetname örneğidir.

Oba çocuklarının vatanı yaylalardır
Çobanın tırmandığı yerler dağlar eteği
Obanın konduğu yer lale, sümbül biteği
Yaşamak onlar için bizden ayrı bir fendir
10.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Didaktik B) Lirik C) Pastoral D) Epik E) Satirik

1-E
2-D
3-C
4-C
5-D
6-C
7-D
8-E
9-C
10-C

1)1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması’nın, yirmibeş yıl
süreyle Avusturya’nın garantisi altına bakılması aşağıdaki
yargılardan hangisini destekleyici niteliktedir?

A)Osmanlı’nın hakimiyet alanının genişlediğinin
B)Avusturya’nın tarafsız olduğu
C)Osmanlı ile kalıcı barışın sağlandığı
D)XVIII.yüzyılın ilk yarısında savaş olmadığı
E)Avusturya’nın güçlü olduğu

2)XVII.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen merkez
isyanlarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tımarlı sipahilerin denge olmaktan çıkması
B)Değeri düşük akçe basılması
C)Devlet adamlarının hayatını kaybetmesi
D)Yeniçerilerin siyasi gücünün artması
E)Ulema sınıfının etkili olmaya başlaması

3)Duraklama Dönemi’nde doğuda ve batıda en geniş
sınırlara ulaşmasını sağlayan antlaşmalar aşağıdakilerden
hangisinde bir arada verilmiştir?
A)Kasr-I Şirin-İstanbul
B)Ferhat Paşa-Bucaş

C)Amasya-Vasvar
D)Nasuh Paşa-Hotin
E)Bucaş-Zitvatorok

4)Duraklama Dönemi’nde “baskı ve şiddet uygulanmıştır”
tezini savunan bir tarihçi daha çok aşağıdaki padişahlardan
hangisini bu tezine örnek olarak gösterebilir?
A)III.Murat

B)II.Osman

D)I.İbrahim

C)IV.Murat

E)IV.Mehmet

5)Osmanlı Devleti’nde yaşanan bozulmalar ve bu durumu
gidermeye yönelik ıslahatlar sürecinde, çıkan isyanlar baskı ve
şiddet yöntemiyle bastırılmaya çalışılmış ancak isyanlar
devam etmiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sorunların kökeninin araştırılmaması
Biltizam sisteminin benimsenmesi
C)Merkezi otoritenin güçlenmesi
D)Halkın yönetime katılmak istemesi
E)Islahatların kişiye bağlı kalması

6)XVII.yüzyılda çıkan merkez,Anadolu ve eyalet isyanları;
I. yönetim
II. ordu
III. maliye
Alanlarının hangilerindeki bozulma sonucunda yaşanmıştır?
A) Yalnız I
D)I ve II

B) Yalnız II
E) I,II ve III

C) Yalnız III

7)Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazamlık makamını kabul
etmeden önce IV.Mehmet’e şartlar ileri sürmesi,devletin
hangi alanındaki bozulmasına örnek gösterilebilir?
A)Maliye
D)Eğitim

B)Yönetim
E)Hukuk

C)Ordu

8) I.Ahmet Dönemi’nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden
hangisi uzun vadede Osmanlı yönetimine zarar vermiştir?
A)Şehzadelerin kafes usulü ile eğitim görmesi
B)Ferhat Paşa Antlaşması’nı imzalaması
C)Kuyucu Murat Paşa’nın sadrazam olması
D)Islahatların yapılmaya başlanması
E)Celali İsyanlarının şiddet ve zor kullanılarak bastırılması

9) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karlofça
D)İstanbul

B)Vasvar
E)Hotin

C)Çehrin

10) XVII. Yüzyılda saray dışından evlilik yaparak sarayı
halka açan ve Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isteyen
Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) IV.Murat
B)IV.Mehmet
C)II.Ahmet
D)II.Osman
E)I.İbrahim

11.SINIF COĞRAFYA
1.
Aşağıda verilen termik
santrallerde kullanılan enerji
kaynakları göz önüne alındığında
hangisinin, hava kirliliği
üzerindeki etkisinin daha az
olması beklenir?
A) Hamitabat
B) Yatağan
C) Elbistan
D) Çatalağzı
E) Soma

3.
Endüstri kuruluşlarının yer
seçimini belirleyen etmenler göz
önüne alındığında Karadeniz’in
kıyı kesiminde çay, fındık ve
kâğıt endüstrisinin gelişmesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi
daha fazladır?
A) Nitelikli iş gücü
B) Ham madde
C) Ulaşım
D) Enerji
E) Sermaye

2.
Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki
ovalarda tarımsal ürün çeşidinin,
iç kesimlerdeki ovalara göre
daha fazla olmasının temel
nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması

4.

Bursa’nın komşu olduğu illere
göre, nüfusunun fazla
olmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi daha
fazladır?

C) İklim koşullarının elverişli olması

A) Turizm olanaklarının ve
çeşitliliğinin fazla olmasının

D) Pazarlama olanaklarının gelişmiş
olması

B) Endüstrinin gelişmiş olmasının

E) Modern tarım yöntemlerinin
kullanılması

C) Önemli yer altı kaynaklarına
sahip olmasının
D) İklim koşullarının elverişli
olmasının
E) Tarıma elverişli geniş topraklara
sahip olmasının

11.SINIF COĞRAFYA
Yukarıda bir ülkenin ekonomisinin
sektörlere dağılımı verilmiş.
Buna göre ekonomik sektörlere
dağılımı verilen ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

5.
Dünyada bazı ülkeler ekonomik
anlamda
hızlı
bir
kalkınma
gerçekleştirirken bazı ülkelerin ise
ekonomik anlamda pek gelişmediğini
ve
dışa
bağımlı
olduklarını
görmekteyiz
Aşağıdakilerden
hangisi
gelişmemiş
ülkelerde
görülebilecek özelliklerden biri
değildir.
A)Doğal nüfus artışları fazladır
B)Bebek ölüm oranları fazladır

A)Polonya
C)Türkiye

B)Hindistan

D)Güney Kore
E)Bangladeş

7.
Kayaçlar dış kuvvetlerin etkisi ile
zamanla ufalanıp dağılırlar.
Kayaçların çözülmesinde sıcaklık ve
yağış önemli etkenlerdir.

C) Yaşlı nüfus oranı azdır
D)İhracatında sanayi ürünlerinin
oranı fazladır
E)Hizmet sektöründe çalışanların
oranı azdır

Buna göre yukarıda taralı
bölgelerden hangisinde kimyasal
çözünme, hangisinde mekanik
çözülme daha yaygındır?

6.

Ekonomik faaliyet türleri
9.38%
10.94%
15.63% 64.06%

Birincil
İkincil
Üçüncül
Dördüncül

Kimyasal çözünme
Mekanik çözülme
A)
IV

II

B)
III

I
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C)
IV

III

D)
II

IV

E)
II

IV

9.
Aşağıdakilerin hangisinde, yer
altı kaynağının rezerv
bakımından zengin olduğu yer
yanlış verilmiştir?
A) Demir – Sivas (Divriği)
B) Krom – Elazığ (Guleman)
C) Boksit – Antalya (Akseki)
D) Mermer – Konya (Seydişehir)
E) Bakır – Artvin (Murgul)

8.
Türkiye de bazı kentlerde sanayi,
tarım, ulaşım, ticaret, turizm gibi
birden çok ekonomik faaliyet bir
arada bulunabilir. Bazı kentler ise
sadece bir ekonomik faaliyet ile
adından söz ettirebilir.

10.
Aşağıda taralı olarak gösterilen
yörelerde çeşitli ekonomik faaliyetler
yaygın olarak yapılmaktadır

Buna göre aşağıda verilen
kentlerden hangisi sanayi, tarım,
ticaret ve liman kenti olarak
gösterilebilir?
A)Muğla
C)Trabzon

B)Adana
D) Sinop

E)Tokat

Buna göre, verilen yörelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. yörede demir-çelik sanayisi
gelişmiştir
B) II. yörede kağıt fabrikaları bulunur
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C) III. yörede hem tarım hem de
sanayi faaliyetleri gelişmiştir
D) IV. yörede kümes hayvancılığı
gelişmiştir
E) I ve II numaralı alanlarda jeotermal
santraller bulunur

11. SINIF COĞ
1-A
2-C
3-B
4-B
5-D
6-E
7-A
8-B
9-D
10-E

