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1. Halide Edip Adıvar’ın kaleme aldığı Ateşten Göm-
lek, edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine ya-
zılan ilk romandır. Kurtuluş Savaşı’na yakından 
tanıklık eden Halide Edip’in romanı, dönemi yan-
sıtması bakımından son derece önemlidir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Halide Edip, yalnızca tarihî romanlar kaleme 
alan bir romancıdır.

B) Ateşten Gömlek romanı, yazarın en başarılı ro-
manlarındandır.

C) Ateşten Gömlek romanı, bir tarihçiye kaynaklık 
edebilir.

D) Edebî eserler geniş halk kitlelerini etkileme gü-
cüne sahiptir.

E) Edebiyatın pek çok bilimle ilişki içinde olduğu 
söylenebilir.

2. UYGUR METİNLERİ

Huastuanift: Maniheizm’in öğretileri çevresinde 
yazılmış bir tövbe, dua kitabıdır. 

Sekiz Yükmek: Sekiz bilgi anlamına gelir. Eserde 
beş duyu organının anlamı ve görevleri Budist bir 
yaklaşımla verilmiştir.

Altun Yaruk: Oldukça hacimli olan bu eser, Bu-
dizm’in esaslarını, felsefesini ve Buda’nın men-
kıbelerini anlatır.

Bu bilgilerden hareketle Uygur metinleri ile ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) On dört harfli Uygur alfabesiyle yazılmıştır.

B) Metinlerinden biri ilk ilkel tiyatro eseri olma 
özelliğine sahiptir.

C) Dönemin tarihine ilişkin bilgiler vardır.

D) Dinî unsurlar ağır basmaktadır.

E) Göktürk metinlerine oranla daha zengin bir içe-
riğe sahiptir.

3. Allah adın zikredelim evvelâ 
Vacip oldur cümle işte her kula 

Allah âdın her kim ol evvel ana 
Her işi âsân eder Allah ona 

Allah adı olsa her işin önü 
Hergiz ebter olmaya anın sonu 

Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât adlı ese-
rinden alınan bu dizeler ile ilgili olarak,

I. Divan edebiyatı dönemine aittir.

II.  İslamiyet’in etkisiyle kaleme alınmıştır.

III. Farklı nazım biçimlerine ait özellikler görülmek-
tedir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Üryan geldim yine üryan giderim 

Ölmemeye elde fermanım mı var

Azrail gelmiş de can talep eyler

Benim can vermeye dermanım mı var

Dirilirler dirilirler gelirler

Huzur-ı mahşerde divan dururlar 

Haramî var diye korku verirler

Benim ipek yüklü kervanım mı var

Karacaoğlan

Bu dörtlüklerden hareketle Karacaoğlan ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İslamiyet’in Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı 
Dönemi’nde eser vermiştir.

B) Tüm şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kul-
lanılmıştır.

C) Şiirlerinde tasavvufun etkisi görülmemiştir.

D) Dönemin en lirik şairi kabul edilmiştir.

E) Toplum hayatındaki değişimleri şiirlerine yan-
sıtmaktadır.
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5. 

İslamiyet 
Öncesi Türk 

Edebiyatı
(…-10. yy.)

İslamiyet’in 
Etkisiyle 

Gelişen Türk 
Edebiyatı

(10.yy.-19.yy.)

Batı Etkisinde 
Gelişen Türk 

Edebiyatı
(19. yy.-...)

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

1. Halk Edebiyatı

2. Divan Edebiyatı

Sözlü 
Edebiyat
Yazılı 
Edebiyat

Anonim Halk 
Edebiyatı
Âşık Tarzı 
Halk Edebiyat
Dinî-Tasavvufi 
Halk Edebiyatı

Tanzimat 
Edebiyatı

Servetifunun 
Edebiyatı

Fecriati 
Edebiyatı

Millî Edebiyat

Cumhuriyet 
Dönemi
Edebiyatı

Bu tablodan hareketle Türk edebiyatının dö-
nemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Din, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında 
önemli bir etkendir.

B) İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı iki 
koldan ilerlemiştir.

C) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında dinî unsur-
lara rastlanmaz.

D) Halk edebiyatında dinî konulara yer verilmiştir.

E) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı varlığını 
günümüze kadar devam ettirmiştir.

6. Milletlerin edebiyatları önceleri sözlü ürünlerden 
oluşmuştur. Sonraları yazının icadı ve yaygınlaş-
ması ile yazılı edebiyatlar oluşmaya başlamıştır. 
Bu edebiyatlar, doğup yeşerdikleri toplumların 
yaşadığı değişimlerden etkilenmiştir. ---- bu top-
lumların edebiyatlarında da farklılıklar meydana 
gelmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilemez?

A) Din değiştirdikçe

B) Dillerinde bazı değişiklikler yaşadıkça

C) Coğrafya değiştirdikçe

D) Tarihî başarılar elde ettikçe

E) Sosyal yaşamları farklılaştıkça

7. • Çukurova bayramlığın giyerken 

 Çıplaklığın üzerinden soyarken 

 Şubat ayı kış yelini kovarken 

 Cennet demek sana yakışır dağlar

• Türlüg çeçek yarıldı

 Barçın yadım kerildi

 Uçmak yeri körüldi

 Tumlug yana kelgüsüz

Günümüz Türkçesiyle

 Rengârenk çiçekler açıldı

 İpek yaygılar serildi

 Cennet yeri görüldü

 Soğuklar artık gelmez

Bu dörtlüklerle ilgili olarak, 

I. İkisi de aynı şaire aittir.

II. İkisi de Türk edebiyatının aynı dönemine aittir.

III. İkisi de hece ölçüsüyle yazılmıştır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. (I) Türk edebiyatının, varlığı belgelerle kanıtlanan 
ilk ve en eski dönemi “İslamiyet’in kabulünden 
önceki Türk edebiyatı” olarak adlandırılır. (II) Bu 
dönem; yabancı etkilerden uzak, millî bir edebi-
yat niteliği taşır. (III) Sözlü ve yazılı olmak üzere 
iki dönemde ele alınır. (IV) Sözlü dönemde Mani-
haizm ve Budizm’in etkisi görülür. (V) Bu dönemin 
ürünlerinde kahramanlık, doğa, ölüm gibi konular 
işlenir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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9. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi 
19. yy.da başlayıp günümüze kadar devam eden 
bir dönemdir. 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanı; 
askerî, siyasi, toplumsal pek çok alanda bazı deği-
şiklikleri meydana getirmiştir. Toplum hayatındaki 
bu değişiklikler zamanla edebiyatı da etkilemiştir. 
Batı edebiyatından yapılan çeviriler, uyarlamalar 
Türk edebiyatına bu doğrultuda yön vermiştir.

Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi Batı 
Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’ne ait 
olabilir?

A) Ne tende cân ile sensiz ümid-i sıhhat olur

 Ne can bedende gam-ı firkatinde rahat olur

B) Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefa var

 Aldanma ki şair sözü elbette yalandır

C) Sakın hey sevdiğim nâsîden sakın

 Erenler geri almaz attığı okun

D) Bazı atlı Hızır, yoldaş eylesem 

 Varıp efendime düşemem m’ola

E) Elimden tut yoksa düşeceğim 

 Yoksa bir bir yıldızlar düşecek

10. I. Grup

Kutadgu Bilig
Koşma

Göktürk Kitabeleri
Gazel

Koşuk

II. Grup

Yazılı Dönem

Anonim Halk Şiiri

Sözlü Dönem

Geçiş Dönemi

Divan Şiiri

Yukarıda I. grupta verilenlerden hangisi 
II. grupta verilen dönemlerden herhangi biriyle 
eşleştirilemez?

A) Koşuk B) Gazel

C) Göktürk Kitabeleri D) Koşma 

E) Kutadgu Bilig

11. Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatının 
dönemleri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) İslami Dönem Türk Edebiyatı, halk edebiyatı ve 
divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır.

B) Yazılı Dönem’in ilk ürünleri Göktürk Kitabele-
ri ’dir.

C) Uygur metinleri İslamiyet Öncesi Sözlü Dö-
nem’e aittir.

D) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı 19.yy.da 
başlamıştır.

E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı varlığını 
günümüzde de devam ettirmektedir.

12. I. Kuş kanadın, er atın

II. Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

 Felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı

III. Bana kara diyen dilber

 Gözlerin kara değil mi

 Yüzünü sevdiren gelin

 Kaşların kara değil mi

Numaralanmış parçaların Türk edebiyatının 
hangi dönemine ait olduğu aşağıdakilerin han-
gisinde sırasıyla verilmiştir?

I II III

A) Divan 
edebiyatı

Halk 
edebiyatı

Batı etkisinde 
gelişen Türk 

edebiyatı
B) İslamiyet 

öncesi Türk 
edebiyatı

Divan 
edebiyatı

Halk 
edebiyatı

C) Halk 
edebiyatı

Divan 
edebiyatı

İslamiyet 
öncesi Türk 
edebiyatı

D) Batı etkisinde 
gelişen Türk 

edebiyatı

Halk 
edebiyatı

İslamiyet 
öncesi Türk 
edebiyatı

E) İslamiyet 
öncesi Türk 
edebiyatı

Batı etkisinde 
gelişen Türk 

edebiyatı

Halk 
edebiyatı
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13. • Kutadgu Bilig
• Orhun Kitabeleri 
• Irk Bitig
Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İslamiyet öncesinde yazılmaları

B) Dörtlüklerle yazılmaları

C) Eski Türkçe dönemine ait olmaları

D) Aynı alfabe ile kaleme alınmaları 

E) Kahramanlık konusunu işlemeleri

14.  
Batı Türkçesi

.........................

.........................

.........................

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangileri getirilmelidir?

A) Eski Anadolu Türkçesi - Osmanlı Türkçesi - 
Türkiye Türkçesi

B) Osmanlı Türkçesi - Eski Türkçe - Doğu Türk-
çesi

C) Doğu Türkçesi - Kuzey Türkçesi - Eski Türkçe

D) Eski Anadolu Türkçesi - Kuzey Türkçesi - Doğu 
Türkçesi

E) Eski Türkçe - Kuzey Türkçesi - Osmanlı Türk-
çesi

15. Türkçenin başlangıçtan 10. yy.a kadar olan devre-
sidir. Bu dönemden daha öncesi karanlık devirdir. 
Bu dönem Göktürk, Uygur ile Karahanlı devirlerini 
içine alır.

Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kuzey-doğu Türkçesi

B) Eski Türkçe

C) Batı Türkçesi

D) Osmanlı Türkçesi

E) Eski Anadolu Türkçesi

16. Türkçe, bu dönemde Hazar’dan Orta Avrupa’ya, 
Kırım’dan Afrika’ya kadar geniş bir sahaya yayıl-
mıştır. Bu yayılma 15. yy.’dan 20. yy.’a kadar de-
vam etmiş ve bu dönemde yabancı dillerden pek 
çok kelime ve gramer şekilleri alınmıştır. 

Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Türkiye Türkçesi 

B) Osmanlı Türkçesi 

C) Eski Türkçe 

D) Orta Türkçe 

E) Kuzey-doğu Türkçesi

17. I. Batı Türkçesinin ilk devresidir.

II. 13 ve 15. yüzyıllarda konuşulan Türkçedir.

III. Arapça ve Farsça unsurlar henüz fazla değildir.

IV. Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve ilk Osmanlı-
ların yazı dilidir.

V. Orta Asya’da ve Hazar’ın kuzeyinde yaşayan 
Türklerin kullandığı dildir.

Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili olarak numara-
lanmış yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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18. Batı Türkçesinin üçüncü ve son devresi ---- Türk-
çesi olarak adlandırılır. Genellikle Yeni Lisan Ha-
reketi bu dönemin başlangıcı kabul edilir. 1911 ile 
başlayan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir 
yazı dilidir. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Batı  B) Eski  C) Türkiye 

D) Osmanlı  E) Kuzey

19. Türklerin 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar kullandık-
ları tek yazı dili Eski Türkçedir. Bu dönem ----, 
---- ve ---- devirlerini içine alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere;

I. Göktürk, 

II. Osmanlı, 

III. Karahanlı 

ifadelerinden hangileri getirilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

20. İslami Dönem Türk Edebiyatı, halk edebiyatı ve 
divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır. Halk ede-
biyatı - - - - 

Bu parça, 

I. kendi içinde üç kola ayrılır.

II. halkın kullandığı sade Türkçeyi kullanır.

III. eğitimli sanatçıların oluşturdukları bir edebiyat-
tır.

ifadelerinden hangileriyle tamamlanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

21. Eski Türkçe ( ) Göktürk ( ) Uygur ve Karahanlı de-
virlerini içine alır ( )

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağı-
daki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla 
getirilmelidir?

A) (,) (,) (.) B) (:) (,) (.) C) (;) (,) (.)

D) (;) (;) (.)  E) (:) (;) (.)

22. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kul-
lanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu yıl mart ayı her zamankinden daha ılık geçti.

B) Afrika’nın doğusunda yaşayan bir kabileyi araş-
tırıyordu.

C) Bu yıl da Üniversiteye girebilmek için ter döke-
cek öğrenciler.

D) Tabelada Avukat Ahmet Duran yazısını gö-
rünce kapıyı çaldım.

E) Oturduğumuz Sümbül Sokak’ın adını 5250. 
Sokak olarak değiştirmişler.

23. (I) Hatice hanımın temizlik merakından başka bir 
de yüksek ökçe merakı vardı. (II) Boyu çok kısa 
olduğu için evin içinde bir karışa yakın ökçeli ayak-
kabılar, terlikler giyerdi. (III) Sanki bir canbaza 
dönmüştü. (IV) Bu yüksek ökçelerle merdivenleri 
takır takır bir hamlede inerdi. (V) Sonunda bir baş 
dönmesi geldi, doktor çağırdı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde yazım yanlışı vardır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

D) III ve V E) IV ve V
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24. Trenle Çatalca’ya şöyle bir gidiş geliş ( ) İstanbul 
sonbaharı için bundan daha hoş bir gezinti olur mu 
( ) Arkamda ipincecik bir elbise ( ) ayağımda yazlık 
iskarpin ( ) Ben daha köşebaşını dönerken hafif bir 
yağmur çiselemeye başlıyor ( )

Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağı-
daki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla 
getirilmelidir?

A) (.) (?) (;) (.) (.) B) (…) (?) (,) (…) (.)

C) (:) (?) (,) (.) (.)  D) (…) (?) (;) (.) (.) 

E) (,) (!) (,) (…) (.)

25. (I) İstanbul’a döndüğümüz vakit üç yaşındaydım. 
(II) Serez’den ayrılırken beni en çok sevindiren 
şey, istediğim kitaplara kavuşmak olanağının ar-
tık gerçekleşmesiydi. (III) Gündeliklerimden baş-
ka babamdan kopardığım bütün paraları Bâbıâli 
Caddesi’ndeki kitapçı Kirkor efendiye verirdim. 
(IV) O, bana Ahmet Mithat’ın bütün eserlerini sattı. 
(V) Ciltsiz durumlarıyla yan yana dizilmeleri zor 
olan Türkçe kitapları özenle kitaplığıma dizdim. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

26. Florya’dan sonra artık ayaktayım. Çünkü gittik-
ce artan anlaşılmaz soğuğa karşı vagonun içinde 
dolaşmakdan başka çare yok. Hava, duman ve 
yağmur içinde ... Görünürler de ağaç ve yeşillik ol-
madığı için etraf birden bire bir kış rengi bağlamış.

Bu parçada yazım yanlışı yapılan kaç sözcük 
vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

27. Sayfalarını yırtmamaya özen göstererek dikkat-
le açar, okulda derslerde bile ilgiyle okurdum. 
            I
Özellikle bazı dersler, roman ve gazete okumaya 
                                 II
elverişliydi. Cebir öğretmenimiz, ara sıra bunu fark 
                                                 III
ederdi. Hüseyin  yine yaramazlık yapıyorsun, derdi. 
                                                                    IV
O derslerde nice romanlar, hikâyeler, gazeteler 
                                         V
okudum.

Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangi-
leri aynı işlevde kullanılmıştır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) III ve V E) IV ve V

28. Ben de kitap merakının ne zaman başladığını 
     I                         II
bulmak için gözlerimi geçmişe çevirdiğimde 
                                                                    III

çocukluğuma kadar inmek gereği duyuyorum.    
İlk kitaplığım bir ayakkabı kutusuydu. Burada 
                                    IV
sakladığım ilk değerler de galiba destanlardı.
                              V

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han-
gisinin yazımı yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve nok-
talama bakımından doğrudur?

A) Tatil günleri yemeğini yedikten sonra mangalın 
başında ısınmak en büyük zevkiydi...

B) Nihayet sokağın başına gelince uşak hafifce 
Ahmet Selim’i selamlar yanından ayrılırdı.

C) Çamurlu ayakkabılarıyla paltosunu taşlığa atıp, 
odasına çıktı, umutsuzca yatağına uzandı.

D) Tenha, karanlık sokaklara soğuk rüzgarla karı-
şık sıkı bir yağmur yağıyor.

E) Annesiyle kardeşini yanlız bırakarak geç kalma 
korkusuyla hızlı hızlı yürüdü.
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