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GİRİŞ

Ateşten Gömlek

EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLE İLİŞKİSİ

Edebiyat: Duygu, düşünce ve hayallerin okuyucuda heyecan, hayranlık ve estetik zevk  
uyandıracak şekilde sözle ifade edilmesi sanatıdır. Edebiyatın amacı; insanların duygu, 
düşünce ve hayallerini inceltmek, güzelleştirmek, zevklerini yükseltmek ve bütün bunlara 
derinlik kazandırmaktır. 

Tarih: Toplumların geçmişte yaşadığı olayları, belgelerle, neden-sonuç ilişkisi içinde işle-
yen bilim dalıdır. Tarih; insanların kültürel, coğrafi, ekonomik, sosyal, hukuki, dinî yapılarını 
ve yaşayışlarını inceler. Bu incelemelerden yola çıkarak geleceğe yönelik çıkarımlarda 
bulunur.

Edebiyat-Tarih İlişkisi

 ✓ Edebiyat ve tarih birbirine yakın alanlardır. Her ikisinin de temelinde insan ve toplum vardır. Toplumun bir ferdi olan yazar; toplu-
mun yaşadığı acıları, savaşları, afetleri de eserlerinde işler. Her ne kadar bunları sanatsal bir şekilde dile getirse de gerçekle olan 
bağı, yazarın yaşadığı dönem hakkında önemli bilgiler verir. Örneğin Kanuni’nin ölümü Baki’nin dizelerinde bir mersiye olarak ha-
yat bulur. Lale Devri’nin zihniyeti Nedim’in şarkılarında, Kurtuluş Savaşı, Halide Edip Adıvar’ın kalemiyle        romanı 
olarak ortaya çıkar. Bu bakımdan edebiyat, toplumun geçmişini inceleyen tarih bilimi için veriler sunar.

 ✓ Tarih bilimi, araştırmalarını nesnel ilkelere göre yapar. Tarih biliminin birincil kaynakları arasında belgeler vardır. Bu belgelerden 
bir kısmı da edebî metinlerdir. Edebî eserler, her ne kadar nesnel gerçeklikler sunmasa da yazarın yaşadığı dönemin geniş bir 
perspektiften sunumudur. Bu eserlerde tarihçi; dönemin anlayışına, siyasi ve sosyal yaşamına dair bilgiler bulabilir. Bu bakımdan 
tarih bilimi, edebiyat ile yakından ilgilidir.

 ✓ Edebî eserler, tarihe kaynaklık etme bakımından geçmişle bugün arasında bir köprü niteliği taşımaktadır. Tarihî roman, tiyatro, 
şiir, destan, efsane gibi edebî ürünlerde tarihî gerçekliklere ait izler bulunabilir. Biyografi, monografi, günlük, sohbet, gezi yazısı 
gibi öğretici metinler de tarih bilimine katkılar sunmaktadır.

Tarihî Gerçeklikleri Konu Edinen Bazı Edebî Eserler

Osmanlının Kuruluşu Kurtuluş Savaşı Çanakkale Savaşı Fransız İhtilali

Ateşten Gömlek
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Tarihî Metin
Çanakkale Deniz Savaşları
Amiral Carden komutasındaki yüze yakın, büyük küçük gemiden oluşan müttefik donanması 19 Şubat’ta harekete geçti. Esasında müttefikler 
Boğaz’ı kolayca geçeceklerini ümit ediyorlardı. Churchill’e göre İngiliz donanması Boğaz’da görününce Türkler topları bırakıp kaçacaktı. Hatta 
o kadar emindiler ki İngiliz Cook Seyahat Şirketi, İstanbul’a tur bile organize etmişti.
On iki zırhlı savaş gemisi tarafından Çanakkale Boğazı’nın Anadolu ve Rumeli yakalarındaki giriş istihkâmları bombardıman edildi. 25 Şubat-
18 Mart tarihleri arasında mayın tarama ve Boğaz’ın orta bölümündeki seyyar ve sabit bataryaların susturulması için mücadele ettiler. Bu dö-
nemde 4 Mart’ta Seddülbahir ve Kumkale’ye birkaç yüz asker çıkarılarak buradaki topların tamamen tahrip edilmesi amaçlandı.

Örnek Metin

http://canakkale.tubitak.gov.tr

Yukarıda Çanakkale Savaşlarının anlatıldığı tarihî bir metin verilmiştir. Tarihî metinler bilgi verme amaçlı, düşünceye dayalı metinler-
dir. Olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde incelenir. Bu kapsamda cümlelerin genellikle nesnel anlatımlı olduğu görülür.

Edebî Metin
Çanakkale Şehitlerine
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya
Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı
Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu: bir Avrupalı
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahud kafesi

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
Ostralya’yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ’ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtlmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakîkat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam;
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam...
   Mehmet Akif Ersoy
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Tarihî bir gerçekliği anlatan bu şiirde dönemin önemli şairlerinden biri olan Mehmet Âkif, Çanakkale Savaşı’nı görmemesine rağmen 
edindiği bilgilerle kişisel duygu ve düşüncelerini estetik bir şekilde ifade etmiştir.

ETKİNLİK-1

a. Bu parçalardan hareketle tarihî ve edebî metin arasındaki benzer yönleri aşağıdaki tabloya yazınız.

 

Tarihi ve Edebî Metin Arasındaki Benzer Yönler

Her iki metinde de kullanılan malzeme dildir.           

Her iki metin de insan yaşamını konu edinir.             

Her iki metinde de olayların topluma yansıması işlenir.            

Her iki metin de birbirinden faydalanabilir.       
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b. Bu iki metin arasındaki farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız.

 

Tarihi ve Edebî Metin Arasındaki Farklı Yönler

Tarihî gerçeklikler edebî metinlerde yeniden yorumlanır.                                                                                                                                  

Tarihî metinler bilimsel metinlerdir. Edebî metinler her ne kadar zaman zaman nesnel gerçekliklerden söz etse de bu gerçeklikler yazarın 
gözünden anlatıldığı ve estetik bir anlayışla aktarıldığı için öznellik kazanır.                                                                                                    

Tarihî metinlerde düşünce ağırlıktadır, edebî metinlerde duygular ön plandadır.                                                                                             

Tarihî metinlerde gerçeklik olduğu gibi verilirken edebî metinlerde kurmacanın veya hayallerin ön planda olduğu görülür.                            

Tarihî metnin amacı bilgi vermektir, edebî metnin amacı estetik bir zevk uyandırmaktır.                                                                                 

Tarihî metinler sebep-sonuç ilişkisi içinde incelenir, edebî metinlerde ise böyle yapı önceliği güdülmez.                                                        

c. Aşağıdaki ifadelerin hangi metin türünün özelliği olduğunu “�” işareti ile belirtiniz.

Yargı Tarihî Metin Edebî Metin

1. Nesnellik ön plandadır. �

2. Olaylar kurgulanarak yeniden anlatılır. �

3. Estetik zevk ve hayal gücü ön plandadır. �

4. Öğretici olmak, bilgi vermek esastır. �

5. Küçük ve sıradan olaylar da ele alınır. �

6. Önemli olaylar daha çok ön plandadır. �

7. Belgeler ışığında yorum yapılır. �

8. Dönemin yaşamı, kültürü ve sanat hayatından izler taşır. �

ÖRNEK-1 

Yazar; geçmişteki veya yaşadığı dönemdeki olayları konu edi-
nir, tarihi öğrenir. Sonra bunların arasından kendine uygun 
gördüklerini seçer, kendi hayal dünyasında bunları yorumlar, 
kurgulayarak tarihi yeniden yazar.

Bu parçada edebiyat-tarih ilişkisiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Tarihî olaylar, edebiyatçıların vazgeçilmez konularındandır. 

B) Edebî eserlerdeki olaylar, gerçeğin aynısı değil sanatçının 
düş gücüyle harmanlanmış biçimidir.

C) Tarihî gerçekliğe yaklaşabilen sanatçı, başarılı sanatçıdır.

D) Tarih, edebiyatın üstünde ona yön veren bir bilim dalıdır.

E) Tarih öğrenmeden edebî eser yazılamaz.

ÖRNEK-2 

Tarih bilimi veya tarihçi; genelde insanlığın, özelde toplumların 
geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ---- konu edi-
nir. Edebiyat ise daha çok tarihin ---- sıradan kişi ve olaylarla, 
bunların bıraktığı izlerin ayrıntılarıyla ilgilenir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 
sırasıyla getirilmelidir?

A) detaylandırmadan - alanındaki

B) tüm yönleriyle - görmediği

C) karşılaştırarak - incelediği

D) olduğu gibi - anlatmadığı

E) bire bir - arka planında
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Yükmek

Edebiyat-Din İlişkisi

 ✓ Din; insanların Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmasını ve tapınmasını sistemleştiren toplumsal bir kurum-
dur.

 ✓ Din, insanlıkla birlikte var olmuş bir inanç sistemidir. Dinin, insanların yaşamını düzenleyen ve kültürü biçimlendiren bir yapısı 
vardır.

 ✓ Din ve edebiyat etkileşim içindedir. Din nasıl edebiyatı etkiliyorsa edebiyat da dini etkilemektedir. Edebî eserlerde toplumun yaşam 
biçimi anlatılır.

 ✓ Yaşam biçimini yani kültürü şekillendiren en önemli unsur dindir. Bu yüzden edebî eserlerde dinî ögeleri görmek mümkündür. 
Ayrıca din kendi düşüncelerini yansıtmak için edebiyattan yararlanır. Ahmet Yesevi, tasavvuf düşüncesini hikmetleriyle anlatır. 
Mevlana, İslam’ın özündeki evrensel sevgiyi Mesnevi'de dile getirir.

 ✓ Türk kültürü de dine göre şekillenmiştir. İslamiyet öncesinde Türklerde Şamanizm ve Gök Tanrı inançları yaygındır. İslamiyet’in 
kabul edildiği dönemlerde bazı Türk boylarının Manihaizm ve Budizm dinlerini kabul ettiği görülür. İslamiyet öncesi yazılı ve sözlü 
edebiyat ürünleri bu dinlerin etkisinde şekillenmiştir. Köktürk Kitabeleri’nde Gök Tanrı inancını, Uygur Dönemi’ne ait olan    
    ’te Budizm’e ait dinî-ahlâki, inanışlar ve bazı pratik bilgileri görebiliriz.

 ✓ Türk tarihinde ve edebiyatında İslamiyet’in kabulü büyük bir dönüm noktası olarak bilinmektedir. İslamiyet’in kabulüyle Türk ede-
biyatında içerik ve şekil bakımından ciddi değişiklikler olmuştur. Mesnevi, gazel, kaside vb. nazım şekilleri İslamiyet’in kabulüyle 
Türk edebiyatında görülmeye başlanmıştır. 

 ✓ İslamiyet’le birlikte içerik açısından Allah, peygamber sevgisi, tasavvuf düşüncesi vb. İslami düşünceler Türk edebiyatında görül-
meye başlamıştır.

 ✓ İslamiyet’in kabulünden sonra dilimizdeki Arapça ve Farsça kelime sayısı artmıştır.

 ✓ İslami dönemin ilk ürünleri olan Geçiş Dönemi eserleri İslami içerikli eserlerdir.

 ✓ Divan edebiyatı yine İslamiyet etkisinde şekillenmiştir. 

 ✓ Tanzimat’tan sonra Batı kültürünün esas alınmasıyla Türk edebiyatında içerik ve şekil bakımından değişiklikler olmuştur ve dinin 
edebiyat üzerindeki etkisinin azaldığı görülmüştür.

ETKİNLİK-2

Aşağıda verilen metinlerdeki dinî unsurları tespit ediniz.

b.

Aşkın eyledi şeydâ beni cümle, âlem bildi beni, 
Kaygım şensin gece gündüz, bana sen gereksin

Taâlallah zihi ma’ni, sen yarattın cisim ve canı
Kulluk eyleyim gece gündüz, bana sen gereksin

Gözüm açtım seni gördüm, bütün gönülü sana verdim
Akrabalarımı terk eyledim, bana sen gereksin

Söylesem ben dilimdesin, gözlesem ben gözümdesin
Gönlümde hem canımdasın, bana sen gereksin

Fedâ olsun sana canım, döker olsan benim kanım, 
Ben kulunum sen sultanım, bana sen gereksin

Divan-ı Hikmet’ten

a.

Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda otur-
dum. Sözümü tamamiyle işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, 
oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki şad- pıt beyleri, ku-
zeydeki Tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar...

Tanrı kuvvet verdiği için orda mızrakladım, dağıttım. Tanrı bah-
şettiği için ben kazandığım için Türk milleti kazanmıştır. Ben 
küçük kardeşimle beraber böyle başa geçip kazanmasam Türk 
milleti ölecekti, yok olacaktı. Türk beyleri, milleti, böyle düşü-
nün, böyle bilin!

Köktürk Kitabeleri’nden

     

“Tanrı gibi gökte olmuş, Tanrı kuvvet verdiği için orda mızrakladım, 
Tanrı bahşettiği için ben kazandığım” ifadeleri dinî unsurlardır.            

Şiirin genelinde Allah aşkı işlenmiştir, “Taâlallah zihi ma’ni, sen yarat-
tın cisim ve canı ben kulunum sen sultanım, bana sen gereksin” gibi 
ifadeler dinî unsurlardır.                                                                       

Sekiz
Yükmek
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ÖRNEK-3 

Ayet ayet sure sure yürüdüler 

Mekke’den Medine’ye erdiler 

Gün oldu Mağaraya girdiler 

Örümcek ağını pekiştirdi bir gecede bin yıllık 

Güvercin bir kerede bıraktı sıcak yumurta 

Yeni doğum yumurtası bir yıllık 

İnançsızlar, sedefsizler gelip gelip döndüler 

Değişimi büyük dönüşümü 

Taş içindeki atan bir çift kalbi 

Göremediler, işitemediler, sezemediler

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslami unsurlar barındırmaktadır.

B) Tarihî olaylara atıfta bulunulmuştur.

C) Bir davranış eleştirilmiştir.

D) Edebî sanatlardan yararlanılmıştır.

E) Övgü belirten ifadeler kullanılmıştır.

ÖRNEK-4 

I. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında dinin önemli bir 
yeri vardır.

II. Din, insanların hayata ve varoluşa bakış açısını ortaya ko-
yan inançlar sistemidir.

III. Din edebiyatı bire bir etkilerken edebiyatın imkânlarından 
da yararlanır.

IV. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında dinî içerikli metinler var-
dır.

V. Dinî içerikli eserlerde öğreticilik ön planda olup estetik anla-
yış yoktur.

Numaralanmış cümlelerdeki yargılardan hangisi yanlıştır?

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

d.

Annemin bana öğrettiği ilk kelime
Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde

Annem bana gülü şöyle öğretti
Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi

Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus
Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus

Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde
Binmiş gelirdi Ali bir kırata

Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından
Asya’ da, Afrika’ da, geçmişte gelecekte

Biz o atın tozuna kapanır ağlardık
Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü

Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü
Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman

Sezai Karakoç

c.

Âmine Hatun Muhammed ânesi 

Ol sadeften doğdu ol dür dânesi

Ol gece kim doğdu ol hayrü’l-beşer 

Ânesi onda neler gördü neler

Dedi gördüm ol habîbin ânesi 

Bir aceb nûr kim güneş pervânesi

Berk urup çıktı evimden nâgehân 

Göklere dek nûr ile doldu cihân

İndiler gökten melekler sâf u sâf 

Kâbe gibi kıldılar evim tavâf

Hem havâ üzre döşendi bir döşek 

Adı Sündüs döşeyen onu melek

Yarılıp duvar çıktı nâgehân 

Üç bile hûrî bana oldu ayân
Süleyman Çelebi

     

Hz. Muhammed’i anlatması, melek, huri gibi ifadeler dinî unsurlardır.

                                                                                                             
“Allah, Hz. Ali, Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi” ifadeleri 
dinî unsurlardır.                                                                                    
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Test - 01 Edebiyatın Tarih ve Din ile İlişkisi

1. 1950’den sonraki Türk şiirinin önde gelen isimlerinden biri 
olan Karakoç, bir süre adı İkinci Yeni şairleri arasında hem 
aynı yıllarda şiirler yayımlaması hem de biçimsel yönden 
onlarla birtakım benzerlikler taşıması ve Cemal Süreya ile 
dostluğu dolayısıyla anılmış olmakla beraber gerek şiirin-
de işlediği dinî temalar gerekse şiirsel duyarlığa yaklaşı-
mı bakımından onlardan ayrılır. Çok küçük yaşlarda evde 
kendi kendine okuma yazma öğrenen Karakoç, sonraki 
yıllarda daha çok babasının etkisi altında yetişmiştir. Yıllar 
sonra yaşadığı ramazan aylarının neşesi, oruç, namaz, 
bayram, kurban  ve yakın akrabalarının ölümü arasında 
geçirdiği çocukluk çağlarını daima güzel bir anı olarak ha-
tırlayacak ve zamanla bu dinî ögeler, onun şiirinin temel 
dokusunu oluşturacaktır. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi şairin şiir 
dokusunu yansıtmamaktadır?

A) Üzüm kurusuyla açılmış oruç

 Başına çiğ yağmış namaz

 Bu fırtınanın önünde

 Bunlardan başkası duramaz

B) Bahar, yaz, güz, kış 

 Ben sen İsa ve Yahya 

 Bir gülü yetiştirmek için 

 Yaratılmışız 

 Şükür Tanrı’ya

C) Dört melek ve Kur’an’la

 Dirildi Taha

 Onulmaz bir ölümle 

 Kavuran bir felçle 

 Öldüğü hâlde

D) Babam düşünmüştü bir vakitler

 Bedir’i, Hendek’i, Uhut’u, Huneyn’i 

 Mekke’nin alınışını 

 Rusya’da esirken 

 Birinci Cihan Savaşı’nda

E) Her şey güneşi seviyor

 Hattâ denizler bile

 Denizlerde nefes alan sen bile

 Ve biz

 Güneşi değil ışığını seven insanlarız

2. Eserlerimde varoluş temelli bir eğilim var. Bu eğilim, in-
sanın nereden gelip nereye gittiği ve dünyanın anlamı ile 
ilgilidir. Romanlarımda ele aldığım kahramanlarım da bu 
sorgulamayı yapan ve sonunda mutlak yaratıcıyı bulan 
kişiler olur.

Buna göre yazarın eserlerinin temelinde aşağıdakiler-
den hangisinin olduğu söylenebilir?

A) Psikolojik tutumlar

B) Dinî anlayış

C) Kültürel durum

D) Bireysel farklılıklar

E) Tarihî konular

3. Tarihin malzemesi, geçmişte yaşanmış olaylar ve insanın 
hayatına karışmış kültürel değerler ve durumlardır. Tarih, 
bütün bunları bazı belgelere dayanarak inceler. Bu belge-
lerin önemli bir parçasını oluşturan edebî eserler, tarihin 
en temel kaynaklarını, dolayısıyla ilgi alanını oluşturmak-
tadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarih bilimine kay-
naklık edecek edebî eserlerden sayılamaz?

A) Döneminin sosyal bozukluklarını anlatan bir roman

B) Olayların kaydedildiği saray yıllıkları

C) Bir savaş üzerine yazılan hikâye

D) Tarihî bir olayı anlatan destan

E) Toplumsal bir acıyı ifade eden bir şiir

4. Tarih, pek çok savaştan sebep ve sonuçlarıyla birlikte söz 
ederken edebiyat, bu savaşların toplum hayatında yarat-
tığı acıları örnek olaylardan kesitler kurgulayıp canlandı-
rarak ele alır.

Bu bilgiye göre edebiyatı tarihten ayıran fark aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Düşüncelere seslenmesi

B) Gerçekliğin dışına çıkmaması

C) Duygulara seslenmesi

D) Toplumu anlatması

E) Farklı konuları işlemesi
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5. I. Milletlerin ilahi hakkı ilan olunacağı güne kadar kal-
bimizde heyecanımız kalacak, eksilmeyecektir. Yedi 
yüz senenin en asil ve büyük mirası olan vakarımızı, 
adalet ve terbiyemizi unutmayacağız. Yemin ediniz! 
Yedi yüz senenin tarihini, ağlayan minareler altında 
yemin ediniz: Bayrağımıza, ecdadımızın namusuna 
hıyanet etmeyeceğiz. “Binlerce kişinin gök gürlemesi-
ni andıran bir uğultu şeklinde “Vallahi!” sesleri Halide 
Edip’in ayaklarının altındaki kürsüyü sarsıyordu.

Sultan Ahmet Mitingi ’nden

II. Sabahleyin iki arabada, iki al bayrak örtülü tabut öteki 
şehitler arasında köyün küçük mezarlığına girdi. Haş-
met Bey’in iki taze mezara toprak attığını, Cemal’in 
ayakta şiş gözlerle alık alık baktığını gördüm. Sonra 
hayatı ve elleri boşalmış bir adam oldum. Ayşe ile İh-
san’ı ben evlendirmedim mi? Onları el ele ben ver-
medim mi? Şimdi yan yana şu sarı topraklar altında 
yatıyorlar.  

Ateşten Gömlek’ten

Yukarıda verilen parçalarda Millî Mücadele Dönemi an-
latılmaktadır. I. parça yazarın İstanbul işgali sonrasında 
Sultan Ahmet Meydanı’nda halka hitabından, II. parça 
Ateşten Gömlek adlı romanından alınmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

A) Sanatçıların içinden çıktıkları topluma duyarsız kaldı-
ğına

B) Tarihî gerçekliklerin kurmaca ile anlatıldığına

C) Sanatçıların anlayışlarının zamanla değişebileceğine

D) Edebî ürünlerin tarihî belge niteliğinde olduğuna

E) Tarihî olayların hiç değiştirilmeden edebî eserlerde an-
latıldığına

6. Tarih bir bilim olup onu meydana getiren olaylar ve şah-
siyetler birtakım belgelere dayandırılarak verilir, ancak 
bugün bu belgelerin de ----, onların da birileri tarafından 
yazıldığı için gerçekleri tam olarak ---- düşünülmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) nesnel olduğu - göstermediği

B) yorum olduğu - yansıtmadığı

C) tartışmalı olduğu - yaymadığı

D) sahte olduğu - veremediği

E) gerçek olduğu - tespit edemediği

7. Edebî Metin Tarihî Metin
I. Duygulara hitap 

eder.
Düşünceye hitap eder.

II. Özneldir. Nesneldir.

III. Kurmaca metinlerdir. Gerçekçi metinlerdir.

IV. Toplumsal yarar ön 
plandadır.

Estetik zevk ön plandadır.

V. Sözcüklere yeni  
anlamlar yüklenir.

Sözcükler gerçek anlamda 
kullanılır.

Numaralanmış karşılaştırmaların hangisinde bir yan-
lışlık yapılmıştır?

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

10. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (602330)

OPT�K - Test 1 (602330)

602330
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din

TÜRK EDEBİYATININ TARİHÎ DÖNEMLERİ

Bir milletin tarih boyunca yaşadıkları, sahip olunan dili ve edebiyatı etkiler. Türk edebiyatı da tarihî olaylar çerçevesinde şekillenmiş-
tir. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki temel ölçütler dil,       ,       , coğrafya, lehçe ve şive farklılıklarıdır. Türk 
edebiyatının başlangıcından bugüne tarihî dönüm noktaları baz alınarak yapılan temel sınıflama şu şekildedir:

 ✓ İslamiyet’in öncesi Türk edebiyatı

 ✓ İslami Dönem Türk edebiyatı

 ✓ Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

(...-11. yy.)

İslami Dönem Türk Edebiyatı

(11-19. yy.)

a) Sözlü Edebiyat

b) Yazılı Edebiyat

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

(19. yy.-...)

Tanzimat Dönemi Türk 

Edebiyatı (1860-1895)

Servetifünun Dönemi Türk 

Edebiyatı (1896-1901)

Fecriati Topluluğu

(1909-1912)

Millî Edebiyat Dönemi Türk 

Edebiyatı (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk 

Edebiyatı

Geçiş 

Dönemi

Halk 

Edebiyatı

Divan

Edebiyatı

(13-19. yy.)
Anonim Halk

Edebiyatı

Dinî-Tasavvufi 

Halk Edebiyatı

Âşık Tarzı Halk 

Edebiyatı

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı

 ✓ Başlangıçtan İslamiyet’in resmî olarak kabul edilmesine kadar olan 

Köktürk Kitabeleri

dönemdir. Bu dönemde sözlü ürünler ön plandadır. Sav, sagu, koşuk 
ve        bu dönemdeki sözlü ürünlerdir. Bu dönem edebiyatı, ya-
bancı etkilerden oldukça uzaktır. Edebî eserlerin çoğu anonimdir.

 ✓ Bu dönem edebî ürünlerin bir kısmı da yazılı ürünlerdir. Yazılı ürünler-
den en önemlisi şüphesiz Köktürk Kitabeleri ’dir. Taş kitabeler üzerine 
yazılan bu eserler, Türk adının geçtiği ilk eser olarak bilinmektedir. 

 ✓ Dış etkilerin az olduğu bu dönem eserleri, zaman zaman manzum ve 
mensur olarak yazılmıştır. Mensur eserlerin akıcı, sade bir dille yazıl-
dığı görülür. 

 ✓ Bu döneme ait önemli yazılı ürünlerin çoğu Uygur Dönemi’ne ait, Mani ve        dinlerinin etkisinde yazılan eserlerdir.    
         , Sekiz Yükmek,       , Kalyanamkara Papamkara bu döneme ait eserlerdendir.

din tarihî olaylar

destan

Buda Altun
Yaruk Irk Bitig
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halk edebiyatı

İslamiyet’in Öncesi Türk Edebiyatından Örnekler

Koşuk

Etil suvi aka turur 
Kaya tübi kaka turur 
Balık telim baka turur 
Kölün takı kügerür

Günümüz Türkçesiyle

İtil suyu akar durur
Kaya dibini oyar durur
Bütün balıklar bakar durur
Gölü bile taşırırlar

Sagu

Könglüm için örtedi
Bütmiş baştıg kartadı
Keçmiş idiig irtedi
Tün kün keçip irtelür

Günümüz Türkçesiyle

Gönlüm (acıdan) için için yandı
(Bu acı) kapanmış yarayı (yeniden) deşti
(Gönlüm) geçmiş zamanları aradı
geceler ve günler geçtikçe (de o zamanlar) aranıyor

İslami Dönem Türk Edebiyatı

 ✓ Türkler VII. yüzyıldan itibaren İslamiyet’i kabul etmeye başlamıştır. İslamiyet’le birlikte Türk edebiyatında değişiklikler yaşanmıştır. 
İslamiyet’in kabulüyle edebiyatımızda        edebiyatından alınan yeni türler, şekiller kullanılmıştır. Bu dönemde edebi-
yatımıza gazel, kaside, mesnevi, ilahi, nefes gibi yeni edebî türler girmiştir. 

Geçiş Dönemi

 ✓ İslami dönem Türk edebiyatının ilk eserlerinin verildiği dönemdir. Bu dönem eserlerinde İslamiyet’in derin etkisinin yanında, yer yer 
İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının da etkilerine rastlanmaktadır. İslam kültürü etkisinde meydana getirilmiş eserler arasında 
elimizde bulunan ilk örnekler; Kutadgu Bilig,       ,       ve Divan-ı Hikmet ’tir. Geçiş Dönemi sonrası 
Türk edebiyatı, divan edebiyatı ve        olarak gelişimini devam ettirmiştir.

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatından Örnekler

Gâfîlerge dünyâ kerek âkıllerge ukbâ kerek
Vâizlerge minber kerek menge sen ok kereksin
Hoca Ahmed menim atım tüni küni yanar otım
İkki cihânda ümidim menge sen ok kereksen
    Divan-ı Hikmet ’ten

kardu: Zemheri sıralarında su üzerinde yüzen fındık büyüklüğündeki buz parçalarıdır. Şu parçada dahi geçmiştir:

       Günümüz Türkçesiyle

 Kardunu yinçü sakınmanıg    Karduyu inci sanmayın  
 Tuzgunı mançu sizinmeng    Armağanı ücret sanmayın  
 Bulmaduk nenğge sewinmeng    Bulunmuş nesneye sevinmeyin   
 Bilgeler anı yirer     Bilgiler onu yenerler  

Divanü Lûgati’t-Türk’ten

İran ve Arap

Divanü Lûgati’t-Türk Atebetü’l Hakayık
halk edebiyatı
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didaktik

Divan Edebiyatı

 ✓ Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da İslam etkisinde gelişen ve XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerini Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına bırakan edebiyattır.

 ✓ Divan edebiyatının oluşmasında Arap ve İran edebiyatlarının etkisi büyüktür. “      ”, şairlerin şiirlerini topladıkları eserlere ve-
rilen addır. Divan kelimesinin bu dönem edebiyatının isimlendirilmesinde kullanılması, şiirin bu dönemde çok önemsenmesinden 
ve şiirlerin “divan” adlı eserlerde toplanmasından kaynaklanmaktadır.

Divan Edebiyatından Örnekler

Öyle sermestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Ben kimim sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir

Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir

Vasldan çün âşıkı müstağnî eyler bir visâl
Âşıka ma’şuktan her dem bu istiğnâ nedir

Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif değil
Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedir

Âh u feryâdın Fuzûlî incidiptir âlemi
Ger belâ-yı aşk ile hoşnûd isen gavgâ nedir
   Fuzuli, Gazel

İlme sa’y eylememekten hazer et
İlm ü sa’y ikisi birdir nazar et

Bulamaz ilm bilâ-sa’y vücûd
Biri gitse biri olur nâbûd

Dahi emr eyledi ol sâhib-i ilm
Mehdden lahde dek ol tâlib-i ilm

İlm bir lücce-i bî sâhildir
Onda âlim geçinen câhildir

Cehle Hak mevt dedi ilme hayât
Olma hem-hâl-i gümrâh-ı emvât

Bilmek elbette değil mi ahsen
Sorsalar ben onu bilmem demeden
         Nabi, Hayriyye

 ✓ Bu dönem edebiyatında bireysel konular ağırlık taşımaktadır. Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmaya başlandığı, edebiyatımızda 
dinî konuların ön plana çıktığını görülür. Okuduğunuz şiirdeki hilal, kamer, şal, atlas, felek gibi kelimeler başka dillerden dilimize 
girmiş kelimelerdir.

 ✓ Bu dönemde dörtlükle beraber edebiyatımız için yeni bir nazım birimi olan beyit ve bent kullanılmıştır. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. 
Divan edebiyatında şiir ön plana çıkmıştır. Bunun yanında mensur eserler de verilmiştir. Mensur eserlerde genellikle ağır bir dil 
kullanılmıştır. Bu dönemde hikâyelerin işlevini, mesnevi denilen ve binlerce beyitten oluşan nazım şekli üstlenmiştir.

Halk Edebiyatı

 ✓ Halk edebiyatı kendi içinde üçe ayrılmaktadır:

•  Anonim Halk Edebiyatı: Halkın içinde ortaklaşa bir şekilde oluşturulan ürünleri  
içeren edebiyattır. Bu edebiyatta mâni, türkü, bilmece, ninni, ağıt gibi kim 
tarafından oluşturulduğu bilinmeyen ürünler yer alır.

•  Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı: Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra  
       olarak adlandırılan kişilerce ortaya konan kendine özgü içeriği olan halk 
edebiyatı koludur. Âşık edebiyatı İslamiyet öncesindeki ozanlık geleneğinin de-
vamı niteliğindedir. Âşık edebiyatında sadece lirik konular işlenmemiş,         
ve        konulara da yer verilmiştir.

•  Dinî-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı: Geçiş Dönemi’nin önemli isimlerinden Ahmet Yesevi ile başladığı düşünülen tasavvuf 
düşüncesini ele alan halk edebiyatı koludur. Tekkelerde, dergâhlarda yetişen  insanlara tasavvuf anlayışının öğretilmesini 
amaçlayan bir edebiyattır.

Divan

âşık

dinî
didaktik
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tiyatro

Halk Edebiyatından Örnekler

Ayna attım çayıra

Şavkı düştü bayıra

Erenler el kaldırın

İşim döndü hayıra

 Mâni Örneği

Bülbüle gülzâr gerek

Tûtîye şeker gerek

Sarrafa gevher gerek

Lâilâhe illalâh

  İlahi Örneği

Emrah şahin almış bugün yalçını

Yel estikçe döker bele saçını

Arz-ı hâl eyledim visal bacını

İnci dişlerini dizmeye durdu

  Koşma Örneği

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

 ✓ Türk edebiyatı, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde her alanda görülen yenileşme hareketlerinden etkilenmiştir. Tanzimat 
Fermanı'nın ilanıyla birlikte Batı medeniyetinin örnek alındığı bir edebiyat ortaya konmuştur. Bu yöneliş Türk edebiyatını da derin-
den etkilemiştir. Batı düşüncesi ve Batı edebiyatından birçok çeviri yapılmıştır.

 ✓ Şiir gibi diğer edebî türler de bu dönemde önemsenmeye başlanmıştır. Hak, özgürlük, adalet gibi yeni kavramların edebî eserlerde 
işlendiği görülür. Nesir türünde       , hikâye ve        gibi türlerin ilk örneklerinin verildiği görülür.

 ✓ Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı kendi içinde dönemlere ayrılmıştır:

• Tanzimat Dönemi

• Servetifünun Dönemi

• Fecriati Topluluğu

• Millî Edebiyat Dönemi

• Cumhuriyet Dönemi

Batı etkisindeki Türk Edebiyatından Örnekler

Terkib-i Bent

Ayinesi işdir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

  Ziya Paşa

  Tanzimat Dönemi’nden

Afrika

Afrika dediğin bir garip kıta

El bilir âlem bilir

Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz’in

Hâlâ eskisi gibi çizilir

Haritalarda

  Cemal Süreya

  Cumhuriyet Dönemi’nden

roman tiyatro

ÖRNEK-5 

I. İslamiyet’in kabulü

II. Tanzimat Fermanı’nın ilanı

III. Harf İnkılabı

Bu tarihî olaylardan hangilerinin Türk edebiyatının dönem-
lere ayrılmasında etkisi olduğu söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

ÖRNEK-6 

I. Seyahatname
II. Harname
III. Vesiletü'n Necat
IV. Leyla vü Mecnun
V. Köktürk Kitabeleri
Numaralanmış eserlerden hangisi Türkçenin farklı bir ta-
rihî dönemine aittir?

A) I  B) II C) III D) IV E) V
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Türk Edebiyatının Tarihî DönemleriTest - 02

1. (I) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki en önem-
li unsurlardan biri dindir. (II) Din, yaşam tarzını dolayı-
sıyla kültürü biçimlendiren önemli unsurlardan biridir. 
(III) 7. yüzyıldan itibaren İslamiyet’i kabul eden Türklerin 
edebî anlayışında zamanla değişiklikler olmuştur. (IV) İs-
lamiyet’in kabulüyle verilen ilk eserler divan edebiyatına 
aittir. (V) İslami konuların, ilk dönem eserlerinde yoğun bir 
şekilde işlendiği görülmektedir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
bilgi yanlışı yapılmıştır?

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

2. Din ve edebiyat arasında doğrudan bir ilişki vardır. Dinî 
değerler, edebî eserlerde kendine yer bulabilir. Edebî 
eserler, dinî gerçekliklerin anlatılmasında bir araç olarak 
kullanılabilir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi edebiyat-din ilişki-
sine örnek gösterilemez?

A) Yuğ adı verilen cenaze törenlerinde saguların söylen-
mesi

B) Divanların münacat bölümlerinde Allah’a dua edilmesi

C) Dinî törenlerde şairlere ait ilahilerin okunması

D) İslamiyet öncesi metinlerde, Budizm’e ait öğretilerin iş-
lenmesi

E) Din adamlarının edebî eserlere ilgi duyması

3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili,

I. Dildeki yabancı kelime sayısı azdır.

II. Yazılı ürünler ağırlıktadır.

III. Eserlerin çoğu anonimdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk 
edebiyatına ait bir dönem veya topluluk değildir?

A) Tanzimat Dönemi B) Servetifünun Dönemi

C) Fecriati Topluluğu D) Millî Edebiyat Dönemi

E) Geçiş Dönemi

5. Bu dönem edebiyatında, bireysel konular ağırlık taşımak-
tadır. Bu dönem ürünlerinde yeni kelimelerin ve yeni edebî 
türlerin kullanıldığı görülür. Bu edebî türlere daha yatkın 
olan Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmaya başlan-
dığı, edebiyatımızda dinî konuların ön plana çıktığı görül-
mektedir. Bu dönemde edebiyatımız için yeni nazım birimi 
olan beyit ve bent kullanılmıştır. En önemli değişiklikler-
den biri de şiirde aruz ölçüsünün kullanılmasıdır.

Bu parçada anlatılan edebî dönem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Divan edebiyatı B) Halk edebiyatı

C) Tanzimat edebiyatı D) Millî Edebiyat  

E) Servetifünun edebiyatı

6. I. Mesnevi

II. Destan

III. Roman

IV. Tiyatro

Yukarıda numaralanmış edebî türlerden hangilerinin 
ilk örnekleri aynı edebî dönemde verilmiştir?

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

D) II ve IV E) III ve IV
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Test - 02

7. • 1921 yılı Temmuz ayında yaşanan Kütahya-Eskişe-
hir Muharebeleri’nde ağır kayıplar veren Türk ordusu, 
Atatürk’ün emriyle Sakarya Nehri doğusuna çekil-
miş ve Yunanların Türk ordusunu imha planları boşa 
çıkmıştır. Kesin sonuç almak isteyen Yunan ordusu 
14 Ağustos 1921 günü Ankara’ya doğru ileri yürüyüşe 
geçmiştir. Yunanlar, Sakarya Nehri’ni aşmalarına mü-
teakip, Türk ordusunu kuşatarak imha etmek amacıy-
la 23 Ağustos’ta Türk cephesinin sol yanına taarruza 
geçmişlerdir. Böylece Sakarya Meydan Muharebesi 
fiilen başlamıştır.

• Sakarya Savaşı kazanılacaktır

 Asıl savaş, halkı özgür direklerde

 Sapasağlam tutan bir vatan için

 Güneş girmemiş evlerine yurdumun

 Karanlığa karşı kazanılacaktır

Bu iki parçayla ilgili,

I. Nesnel bir anlatım kullanılmıştır.

II. İslami dönem Türk edebiyatı ürünüdürler.

III. Tarihî bir gerçekliğe dayanmaktadır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

8. Aşağıda verilenlerden hangisi Geçiş Dönemi eserle-
rinden biri değildir?

A) Kutadgu Bilig
B) Atebetü’l Hakayık
C) Divanü Lûgati’t-Türk
D) Divan-ı Hikmet
E) Nehcü’l-Ferâdîs

9. I. Geçiş Dönemi

II. Divan Edebiyatı Dönemi

III. Tanzimat Edebiyatı Dönemi

Numaralanmış edebî dönemlerin hangileri İslami dö-
nem Türk edebiyatı içinde değerlendirilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. I. parça
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni ta’n eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzuli

II. parça
Gerin, bedenim, gerin
Doğan güne karşı
Duyur, duyurabilirsen
Elinin, kolunun gücünü
Ele güne karşı

Orhan Veli

Numaralanmış parçalar sırasıyla aşağıdaki edebî dö-
nemlerin hangisinde yazılmış eserlerden alınmış ola-
bilir?

A) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı - İslami dönem Türk 
edebiyatı

B) İslami dönem Türk edebiyatı - Batı etkisinde gelişen 
Türk edebiyatı

C) İslami dönem Türk edebiyatı - İslamiyet öncesi Türk 
edebiyatı

D) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı - Batı etkisinde gelişen 
Türk edebiyatı

E) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı - İslami dönem 
Türk edebiyatı

10. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (602331)

OPT�K - Test 2 (602331)

602331
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Uygur

TÜRKÇENİN TARİHÎ GELİŞİMİ

 ✓ Türkçe dünyada milyonlarca insanın konuştuğu, en çok konuşulan beş dilden biridir. Tarihî çok eski dönemlere kadar giden Türk-
çenin bilinen ilk yazılı ürünleri 8. yüzyıldaki       ’dir. Bu eser, Türkçenin 8. yüzyılda bile olgunlaşmış ve derinliği olan 
bir dil olduğunu gösterir.

 ✓ Dil canlı bir varlıktır. Buna göre dil de zamandan, coğrafyadan, kültürden etkilenmiştir. Türkçe tarih içinde birçok değişikliğe uğra-
mış ve bugünkü şeklini almıştır.

 ✓ Türkçenin tarihî dönemlere ayrılmasında Türkçenin dil bilimsel (yapısal) değişiklikleri dikkate alınmıştır.

Kuzey-Doğu Türkçesi Batı Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Eski Anadolu Oğuz Türkçesi (13-15. yy.)Harezm-Kıpçak Türkçesi (13-15. yy.)

Azerbaycan Türkçesi 

Osmanlı Türkçesi (15-20. yy.)Çağatay (15-20. yy.)

Türkmen Türkçesi

20. yy. Batı Türkçesi20. yüzyıldan İtibaren

• Özbek Türkçesi

• Tatar Türkçesi

• Kazak Türkçesi

• Kırgız Türkçesi

• Uygur Türkçesi

• Karakalpak Türkçesi
Gagavuz Türkçesi

Türkçenin Tarihî Gelişimi

Eski Türkçe Dönemi

(Köktürk - Uygur Türkçesi - Karahanlı Türkçesi)

Orta Türkçe Dönemi

Eski Türkçe

 ✓ Türk yazı dilinin ilk devresi olan Eski Türkçe, VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar kullanılan yazı dilidir. 

 ✓ Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemlerini içine almaktadır. 

 ✓ Eski Türkçeden daha önceki devir ise Türkçenin karanlık devridir. 

 ✓ Bu dönemde Köktürk,        ve Arap alfabesi kullanılmıştır.

 ✓ Eski Türkçenin bilinen ilk yazılı eseri Köktürk Kitabeleri’dir. Köktürk, Uygurlardan kalan dinî metinler ve İslami dönem Türk ede-
biyatının ilk ürünleri Geçiş Dönemi eserleri (Kutadgu Bilig, Divanü Lûgat’it-Türk, Atebetü’l-Hakayık, Divan-ı Hikmet) Eski Türkçe 
ile yazılmıştır.

 ✓ Türkçenin bilinen ilk örnekleri İslamiyet öncesi döneme aittir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, VIII. yüzyıldan başlayarak Türklerin 
İslamiyet’i kabul ettiği XI. yüzyıla kadar sürer. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü ve yazılı dönem olmak üzere ikiye ayrılmak-
tadır.

Sözlü Edebiyat Dönemi 
 ✓ Yazının bulunmadığı dönemlerde ortaya çıkmıştır. 

 ✓ Dinî törenlerde üretilmeye başlanmış, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. 

 ✓ Sözlü edebiyat döneminde sığır, şölen, yuğ gibi törenlerde saygın ve kutsal bir kişiliğe sahip olan ozan şamanlar; kopuz çalarak 
koşuk, yır (türkü) ve sagular söylemiştir. 

 ✓ Kim tarafından söylendiği bilinmeyen (anonim) ürünler verilmiştir.

 ✓ Sözlü edebiyat dönemi edebî türleri; sav, sagu, koşuk ve destandır.

Köktürk Kitabeleri

Uygur
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Batı

Yazılı Edebiyat Dönemi  

 ✓ Yazılı Edebiyat Dönemi’nin bilinen ilk ürünü Köktürk Kitabeleri’dir. Bu kitabeler

Irk Bitig

  
Türk adının geçtiği ilk yer olarak bilinmektedir. VIII. yüzyılda yazılan bu anıt-
lar Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin Kağan adına yazılmıştır.

 ✓ Köktürk alfabesiyle yazılan bu kitabeler 19. yüzyılda Danimarkalı Türkolog  
W. Thomsen tarafından bilim âlemine tanıtılmıştır. Bu kitabeler anlatımı ba-
kımından gelişmiş bir dil ürünü olduğunu göstermektedir.

 ✓ Bu dönemde en çok eser, Uygurlar Dönemi’nde verilmiştir. Bu eserlerden 
bazıları aşağıda verilmiştir:

• Irk Bitig (Fal Kitabı): Köktürk alfabesiyle yazılan bir fal ve büyü kitabıdır.

• Altun Yaruk (Altın Işık): Budizm’in temellerini, felsefesini ve Buda’nın 
hayat hikâyelerini anlatan çeviri bir kitaptır.

• Sekiz Yükmek (Sekiz Yığın): Budizm’e ait düşünce ve inanışları anlatmak için yazılmış bir eserdir. Çinceden çevrilen eserde 
Budizm’in uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir.

• Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi (İyi Düşünceli Şehzade ile Kötü Düşünceli Şehzade): İyi yürekli bir şehzadenin 
canlılara yardım etmek için çıktığı macera dolu bir yolculuk anlatılmaktadır. Budizm felsefesini anlatan bir hikâyedir.

 ✓ Eski Türkçe ile yazılan diğer eserler İslamiyet’in kabulünden sonra yazılan Geçiş Dönemi eserleridir. Kutadgu Bilig, Divanü Lûga-
ti’t-Türk, Atebetü’l-Hakayık, Divan-ı Hikmet Eski Türkçe ile yazılmış eserlerdir.

Orta Türkçe 

 ✓ Orta Türkçe, XIII. yy.’dan itibaren, siyasi bölünmelerle birlikte ortaya çıkan bağımsız şiveler ve dil gruplarının oluştuğu dönemdir. 

 ✓ Bu dönemde        Türkçesi ve        Türkçesi olmak üzere iki Türk yazı dili meydana gelmiştir.

Kuzey-Doğu Türkçesi

 ✓ Eski Türkçenin devamıdır. Kıpçak ve Özbek Türkçesi ile yoluna devam etmiştir.

Batı Türkçesi

 ✓ Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç yazı diline ayrılır:

 ✓ Orta Türkçenin en verimli koludur. Selçuklulardan başlayarak Osmanlı ve Türkiye Türkçesine kadar devam eden bir bütünlük arz eder.

 ✓ Batı Türkçesinin temelinde Oğuz Türkçesi bulunur. Oğuz Türkçesi, Azerbaycan’dan Balkanlara kadar kullanılan bir Türkçedir.

• Eski Anadolu Türkçesi: XIII-XV. yüzyıllarda Anadolu'da kullanılan Türkçedir. Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlının 
güçlenme dönemlerini kapsamaktadır. Bu dönem Türkçesi, Osmanlı Türkçesine göre daha açık ve anlaşılır bir dil görünümü 
sunar.

• Osmanlı Türkçesi: Batı Türkçesinin imparatorluk dönemi yazı dilidir. XV. yüzyılın sonlarından XX. yüzyılın başlarına kadar 
devam etmiştir. Bu dönemde Türkçeye birçok yabancı kelime girmiştir. Özellikle Arapça ve Farsça kelimeler yoğunluktadır. Bu 
kelimelerle birlikte gramer yapıları da kullanılmıştır. Osmanlı Türkçesi ağır ve süslü bir dil izlenimi sunar.

• Türkiye Türkçesi: Türkiye Türkçesi, Millî Edebiyat Dönemi’nden günümüze kadar devam eden yazı dili devresidir. Bu nedenle 
Osmanlı Türkçesinde sıkça kullanılan bazı kelimelerin kullanılmadığı, Türkçeye yabancı dillerden giren gramer yapılarının 
etkisini giderek yitirdiği görülür. 

 ✓ Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem tarafından ortaya atılan Yeni Lisan düşüncesi; dönemin 
aydınlarınca kabul görmüş, bununla birlikte edebî eserlerde de sade ve açık bir dil kullanılmaya başlanmıştır. Standart dil olarak 
İstanbul Türkçesi belirlenmiş, yazarar eserlerinde İstanbul Türkçesini baz almışlardır. Cumhuriyet Dönemi’nde devletin de deste-
ğiyle dili sadeleştirme çalışmaları devam etmiştir. 1932’de açılan Türk Dil Kurumu, Türkiye Türkçesinin gelişimine katkı sunmuştur.

Kuzey-Doğu Batı
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ÖRNEK-7 

I. Köktürk Dönemi yazılı ürünleri

II. Uygur Dönemi yazılı ürünleri

III. Karahanlı Dönemi yazılı ürünleri

Numaralanmış edebî ürünlerden hangileri Eski Türkçe Dö-
nemi içinde değerlendirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

ÖRNEK-8 

Dil ve anlatım bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki di-
zelerden hangisinin Türkçenin farklı bir dönemine ait olduğu 
söylenebilir?

A) Yaşamaktan öte özür bulamayınca aşka

 Sonuçları bir bir gözden geçiriyorum

B) Ölürsün… Kapanır yollar geriye

 Ben mezarla sırdaş olur, beklerim 

C) Yunus senin âşık canın ezelî âşıklar ile

 Ol Allah’ın dergâhında cevlân ü seyrânda idim

D) Sakın bir söz söyleme… Yüzüme bakma sakın

 Sesini duyan olur, sana göz koyan olur

E) Kalbindeki cama bir taş değer, dosttandır

 Kırılınca anlaşılır kalbin camdan olduğu

Türklerin Kullandığı Alfabeler

 ✓ Çok köklü bir geçmişi olan ve farklı coğrafyalarda kullanılan Türkçe, farklı alfabelerle yazılmıştır. XI. yüzyıla kadar olan dönemde 
Köktürk alfabesiyle birlikte Uygur alfabesi kullanılmıştır. İslamiyet’in kabulüyle birlikte Arap alfabesi kullanılmıştır. XX. yüzyılda 
Latin ve Kiril alfabelerinin kullanıldığı görülür. Türklerin başlangıçtan bu yana kullandığı alfabeler aşağıdaki gibidir:

• Köktürk (Orhun) Alfabesi: Köktürk alfabesi Hunlar, Köktürkler tarafından kullanılmış bir alfabedir. Alfabede        harf bulun-
maktadır. Bunlardan 4’ü ünlü, 26’sı ünsüz, 8’i birleşik harftir. Köktürk alfabesiyle yazılan en önemli eser, Köktürk Kitabeleri ’dir. 
Köktürk alfabesinin bir süre Uygurlar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Uygurlara ait olan Irk Bitig adlı eser, Köktürk alfabe-
siyle yazılmıştır.

• Uygur Alfabesi:         harften oluşan Uygur alfabesi, 4’ü sesli diğerleri sessiz harflerden oluşmaktadır. Harfler sağdan sola ve 
birbirine bitişik olacak şekilde yazılır. İslamiyet’in kabulünden sonra da kullanılmaya devam etmiştir. Yazılı Dönem ürünlerinin 
büyük kısmı bu alfabeyle yazılmıştır. Bu alfabeyle yazılan eserler arasında Kalyanamkara Papamkara, Altun Yaruk, Irk Bitig 
ve Kutadgu Bilig’in bir nüshası bulunmaktadır.

• Arap Alfabesi: İslamiyet’in kabulünden sonra kullanılmaya başlayan Arap alfabesi, 28 harften oluşur. Türklerin en uzun süre 
kullandığı alfabedir. Osmanlı Türkçesinde bazı sesleri karşılamak için Arap alfabesinde olmayan “p”, “j”, “ç” harfleri de kul-
lanılmıştır. Üç sesli harften oluşan bu alfabe sağdan sola yazılmaktadır. Harflerin başta ortada ve sonda farklı şekilleri buluna-
bilir. Geçiş Dönemi eserlerinin bir kısmı ve Osmanlı Türkçesinin tamamı bu alfabe ile yazılmıştır. Türkiye’de, 1 Kasım 1928’de 
ilan edilen Harf İnkılabı’yla birlikte yerini Latin alfabesine bırakmıştır.

• Kiril Alfabesi: Kiril alfabesi, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde kullanılmış bir alfabedir. Rus alfabesinin Türkçeye uyarlanmış 
bir şekli olan bu alfabe Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Sovyet Rusya) egemenliği altındaki Türki Cumhuriyetlerde kul-
lanılmıştır. Kiril alfabesinde 11’i sesli        harf bulunmaktadır. SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bazı Türki Cumhuriyetler Latin 
alfabesine geçmiştir. Bazıları da hem Latin hem de Kiril alfabesini kullanmaya devam etmektedir.

• Latin Alfabesi: Latin alfabesi 21 sessiz ve 8 sesli harften oluşan bir alfabedir. İlk olarak Azeri Türkleri tarafından kullanılmıştır. 
Türkiye’de Harf İnkılabı ile birlikte 1928’de kullanılmaya başlanmıştır. Bugün Türki Cumhuriyetlerde de kullanılmaya başlanılan 
bir alfabedir.

38

18

38
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????

Latin Alfabesi Kaligrafi Örneği Arap Alfabesi Hat Örneği

Köktürk Alfabesi

ÖRNEK-9 

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) egemenliği al-
tındaki Türk Cumhuriyetlerinin kullandığı alfabedir. 1992 yılında 
bağımsızlığını kazanan Türki Cumhuriyetlerden bazıları bugün 
de bu alfabeyi kullanmaktadır. Bu alfabe 11 sesli olmak üzere 
38 harften oluşmaktadır. 

Bu parçada sözü edilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latin alfabesi

B) Kiril alfabesi

C) Arap alfabesi

D) Uygur alfabesi

E) Köktürk alfabesi

Örnek Metin

Türk Edebiyatı

Dil, her gün konuşulmak suretiyle işlenir. Konuşan, dış alemde bulunan bir varlığı veya duygu ve düşüncesini anlatmak için bildiği kelime ve deyim-

lere başvurur. Onlar yetişmezse yeni kelime ve deyimler icat eder yahut bilinen kelimelerin yerlerini değiştirir. Orijinal şahsiyeti olan öyle köylüler 

ve halk adamları vardır ki değme şair ve yazarlardan daha iyi konuşur, yeni kelime ve deyimler icat ederler. Okuma-yazma bilmeyen saz şairleri 

kafiyeleri kullanırken çok güzel hayaller ve nükteler bulurlar.

Türklerin binlerce yıldan beri süregelen çok zengin bir sözlü edebiyatları vardır. Bunlardan maalesef pek azı yazıya geçmiştir… Her köy ve kasa-

badan en az bir kitap dolusu türkü, masal, destan, bilmece, tekerleme toplamak mümkündür... 

Türk kültüründe yazılı edebiyat VIII. yüzyılda başlar. Bu tarihten itibaren yazılı Türk edebiyatı gittikçe zenginleşir. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten 

sonra Orta-Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de asırlardır süregelen yazılı edebiyat gelenekleri teşekkül etmiştir. Bu üç saha arasında münasebetler 

de vardır. Fuzuli ve Nevai, Türkiye’de de okunur.

VIII. yüzyıldan kalma Göktürk Abideleri ve yazılı mezar taşları, Türklerde yazılı kültürün çok daha önceki yıllara uzandığını ve Orhun harfleri deni-

len Türk harflerinin geniş halk kitlesi tarafından okunduğunu gösteriyor. Eski Türk kültürünün geliştiği bu ülkelerde bizim kazı yapmamız mümkün 

olmadığı için daha derinlere gidemiyoruz. İlerde yapılacak keşiflerle pek çok yeni eserin meydana çıkması çok muhtemeldir.

Türkler, İslam dini ile karşılaşmadan önce Budizm, Manihaizm, Hristiyanlık ve Museviliğin tesiri altında kalmışlardır. Bu dinlerin hepsi yüksek bir 

medeniyet ve edebiyat vücuda getirmiştir. Büyük bir kısmı Uygur harfleriyle yazılı olan bu dinlere ait metinlerin çoğunu Avrupalı ilim adamları oku-

muş ve neşretmişlerdir. Lazım gelirdi ki kendi medeniyet tarihlerini ilgilendiren bu metinleri Türk alimleri okusun ve neşretsinler….

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu devletini ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Bu 

devir Türk edebiyatı, Türk milletini bin yıl terbiye eden kıymetlerle doludur.

Son yüzyıllık Türk edebiyatı saygıya değer denemelerle doludur. Bir Namık Kemal, bir Abdülhak Hamid, bir Mithat Efendi, bir Tevfik Fikret, bir Halid 

Ziya hakir görülecek insanlar değillerdir. Son yüzyılda pek çok Türk şair ve yazarı iyi niyetle, yeni, güzel, Türk milletine faydalı eserler vermeğe ça-

lışmıştır. Onların bu denemeleri sayesinde 1900 yılından sonra zevkle okunacak eserler vücuda gelmiştir. İkinci Meşrutiyet devri Türk şair, hikâyeci 

ve romancıları her neslin okuyabileceği eserler vermişlerdir. Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatı da “millî kültür değerleri” arasında yer alır. Onu 

bilmeyenler çağdaş Türk ruhunun hummalı yaratma faaliyetine yabancı kalırlar.

Türk edebiyatı en eski çağlardan bugüne kadar bütün sahaları, devirleri ve sosyal tabakaları ile Türk milletinin hayatını, zevkini, dünya görüşünü, 

yaratma gücünü gösteren bir duygu, düşünce ve hayal dünyasıdır. Onu ne kadar tanımaya çalışırsak kendimizi o kadar iyi anlarız.

Mehmet Kaplan, Türk Milletinin Kültürel Değerleri
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ETKİNLİK-3

a. Okuduğunuz metinde yazarın üzüldüğü durum nedir? 

 

Türklerin binlerce yıldan beri süregelen çok zengin bir sözlü edebiyatları vardır. Bunlardan maalesef pek azı yazıya geçmiştir.

b. Okuduğunuz metnin ana düşüncesi nedir? Ana düşünceyi destekleyen yan düşüncelere örnek gösteriniz.

 

Türk dili geçişten bugüne büyük bir dildir ve Türkçeyi tanımalı ve anlamalıyız.

c. Okuduğunuz metinde Türk edebiyatının hangi dönemlerinden söz edilmiştir?

 

Eski Türkçe Dönemi, divan edebiyatı, halk edebiyatı, Tanzimat, Cumuriyet…

d. Okuduğunuz parçayla ilgili aşağıda verilen yargıları “Doğru (D)-Yanlış (Y)” olarak değerlendiriniz.  

 

D/Y

1. Tanım cümlelerine yer verilmiştir. Y

2. Örnekleme yapılmıştır. D

3. Karşılaştırmalar yapılmıştır. D

4. Niceliksel verilerden yararlanılmıştır. D

5. Nesnel bir anlatım ön plandadır. Y

6. Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. Y
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Türkçenin Tarihi Gelişimi Test - 03

1. Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe ile yazılan eser-
lerden biri değildir?

A) Divanü Lûgati’t-Türk
B) Köktürk Kitabeleri
C) Kutadgu Bilig
D) Atebetü’l-Hakayık
E) Mesnevi

2. Köktürk Yazıtları ile ilgili,

I. Türk adının geçtiği ilk metinlerdir.

II. Orta Türkçe Dönemi’nde yazılmıştır.

III. Üç büyük kitabeden oluşmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

3. I. Uygurlar, din olarak Budizm’i de benimsemişlerdir.

II. Altun Yaruk, Budizm’in öğretisinin farklı hikâyelerle 
anlatıldığı metinlerdir. 

III. Irk Bitig, Uygurlar Dönemi’ne ait bir fal kitabıdır.

IV. Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi, Çinlilerle ya-
pılan mücadeleyi anlatan bir destandır. 

V. Çinceden çevrilen Sekiz Yükmek’te Budizme ait 
dinî-ahlaki inanışlar ve bazı pratik bilgiler vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi 
yanlışı vardır?

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

4. Aşağıdaki tabloda “Türk” kelimesinin farklı alfabelerdeki 
yazımı verilmiştir.

I. II. III.

طورك Türk
Yukarıda numaralanmış alfabe örneklerinden hangi-
leri Türkler tarafından kullanılmıştır?

A) Yalnız I  B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

5. I. parça

Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. 
Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Ken-
dim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep 
ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse 
mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşün-
ceye daldım.

Köktürk Kitabeleri

II. parça
Bilig bildi boldı eren belgülüg
Biligsiz tirigle ölüg körgülüg
Biliglig er ölse adı ölmez ol
Biligsiz tirig erken adı ölüg

Atebetü’l-Hakayık

III. parça

Tam başlarken bitti bilip gittiler
Dostlukları, umuları silip gittiler
Bana bakıp şimdi başka yerlerde 
Başka şeyler vardır deyip gittiler

Özdemir Asaf

Bu edebî metinlerin oluşturulduğu dönemler sırasıyla 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Orta Türkçe - Eski Türkçe - Orta Türkçe

B) Eski Türkçe - Orta Türkçe - Türkiye Türkçesi

C) Orta Türkçe - Orta Türkçe - Eski Türkçe

D) Eski Türkçe - Eski Türkçe - Türkiye Türkçesi

E) Eski Türkçe - Orta Türkçe - Orta Türkçe
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Test - 03

6. Türklerin tarih içinde kullandığı alfabelerle ilgili aşağı-
da verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) Köktürk alfabesi Hunlar, Köktürkler ve diğer Türk ka-
vimleri tarafından kullanılmıştır.

B) Uygurlar tarafından kullanılan alfabe 18 adet işaret ve 
sembolden meydana gelmiştir.

C) Arap alfabesinde harfler kelimelerin başında, ortasında 
ve sonunda farklı şekillerde kullanılır.

D) Kiril alfabesi günümüzde kullanılmayan bir alfabedir.

E) Latin alfabesi, 1 Kasım 1928’de kabul edilen “Harf İn-
kılabı” ile ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır.

7. Selçuklulardan başlayarak bugüne kadar gelen ve devam 
etmekte olan bu yazı dili, Türkçenin en büyük ve en verimli 
yazı dili durumundadır. Bu yazı dilinin özünü Oğuz Türk-
çesi oluşturur. Oğuz şivesi, Hazar Denizi’nden Balkanlara 
kadar uzanan sahaya yayılmış olan Türkçedir.

Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki dönem-
lerden hangisine aittir?

A) Batı Türkçesi B) Doğu Türkçesi

C) Eski Türkçe D) Ana Türkçe

E) Çağatay Türkçesi

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı var-
dır?

A) Oğuz Türkçesinin esas alındığı Azerbaycan'dan Bal-
kanlara kadar kullanılan yazı dilidir. (Batı Türkçesi)

B) Batı Türkçesinin XII.-XVI. yüzyıllarını kapsar. (Eski 
Anadolu Türkçesi)

C) Batı Türkçesinin XV.-XX. yüzyıllarını kapsar. (Türkiye 
Türkçesi)

D) Orta Asya ve Hazar Denizi’nin kuzeyindeki Türkçenin 
adıdır. (Kuzey-Doğu)

E) Türk yazı dilinin ilk devresi, VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla 
kadar kullanılan yazı dilidir. (Eski Türkçe)

9. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Dönemi’ne ait bir eser 
değildir?

A) Atebetü’l-Hakayık
B) Altun Yaruk
C) Irk Bitig
D) Sekiz Yükmek
E) Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi

10. Türkçenin bilinen ilk yazılı eserlerinin yazıldığı alfabedir. 
Bu alfabedeki 38 harften 4’ü ünlü, 26’sı ünsüz, 8’i birleşik 
harftir. Uygur Dönemi’ne ait Irk Bitig adlı eser de bu alfabe 
ile yazılmıştır.

Bu parçada sözü edilen alfabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Kiril alfabesi B) Köktürk alfabesi

C) Uygur alfabesi D) Arap alfabesi

E) Latin alfabesi

11. Geçmişten bugüne yazılan Türkçe eserler üzerine 
araştırma yapan biri aşağıdaki alfabelerden hangisin-
de yazılmış bir eser bulamaz?

A) Soğd B) Kiril C) Latin

D) Arap E) Köktürk

10. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 3 (602332)
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NOKTALAMA İŞARETLERİ

Nokta (.)

 ✓ Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. 

Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. 

 ✓ Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. 

Asb. (Astsubay), Prof. (profesör), Cad. (cadde) vb. 

 ✓ Tarih yazımında gün, ay, yıl gösteren sayıların arasında kul-
lanılır.

10.10.1990 tarihinde doğdum. 

 ✓ Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. 

3. (üçüncü), XV. (on beşinci) vb.

 ✓ Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kul-
lanılır.

15.30’da buluşalım.

 ✓ Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonunda kullanılır.

Mehmet Kaplan, Tip Tahlilleri, Dergah Yayınları, İstanbul, 2001.

Virgül (,) 

 ✓ Eş görevli sözcük ve söz öbekleri arasında kullanılır. 

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller...

 ✓ Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. 

Umduk, bekledik, düşündük. 

 ✓ Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için 
özneden sonra kullanılır. 

Hücre, ince bir zar içindeki protein ve çekirdekten oluşmuş or-
ganizmanın en küçük yapısıdır.

 ✓ Seslenme sözcüklerinden, hitaplardan sonra kullanılır. 

Sevgili Dostum, 

Değerli Arkadaşım,

 ✓ Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur. 

Adana’ya yarın gideceğim, dedi. 

 ✓ Onaylama, ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra kul-
lanılır. 

Evet, buraya bir daha gelmek isterim.

 ✓ Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerden sonra 
kullanılır.

Gözlerini, gözlerini, yine gözlerini

Unutamadım yıllar boyu

 ✓ Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

— Yarın kaçta orada olacağız, diye sordu.

 ✓ Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grup-
larıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göster-
mek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

Bu, yaşlı adamdan geriye kalanlardı.

 ✓ Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Efendiler, sizlerden ricam vatan meselelerine daha hassas yak-
laşmanızdır.

 ✓ Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra ko-
nur:

Bu, bizler için de uygun gözüküyor.

 ✓ Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan 
da/de bağlacından sonra virgül konmaz. 

 ✓ Metin içinde ve, veya, yahut, ya...ya bağlaçlarından 
önce de sonra da virgül konmaz.

 ✓ Tekrarlı bağlaçlardan (hem... hem, ne... ne, ister... is-
ter) önce ve sonra virgül konmaz.

 ✓ Şart ekinden sonra virgül konmaz.

 ✓ Zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül kullanıl-
maz. Birbiri ardınca sıralanan zarf-fiiller arasına virgül 
konabilir.

• Bıkmadan, usanmadan beni dinledi.

Noktalı Virgül (;) 

 ✓ Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kul-
lanılır. 

Doluya koydum, almaz; boşa koydum, dolmaz. 

 ✓ Cümle içinde virgülle ayrılmış türler, örnek kümeler ya da deği-
şik örnekler arasında kullanılır. 

Türkiye, İngiltere, Azerbaycan ülke; Ankara, Londra, Bakü baş-
kenttir.

 ✓ İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde 
özneden sonra kullanılabilir.

Ahmet; hırslı, öfkeli, hırçın ve şımarık biriydi.
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İki Nokta (:) 

 ✓ Kendinden sonra açıklama yapılacak ve örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

Türkçede isim türünden kelimeler şunlardır: sıfat, zamir, zarf, edat… 

 ✓ Doğrudan anlatımlarda aktarılan sözden önce kullanılır.

Adam aniden sordu: “Neden geldin?” 

 ✓ Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır.

Karagöz: Vay Hacivat, demek sen de burdasın!

Üç Nokta (...) 

 ✓ Herhangi bir nedenle tamamlanmamış, eksik bırakılmış cümlelerin sonuna konur. 

Ey kimsesiz, avare çocuklar, hele sizler, hele sizler...

 ✓ Kaba sayıldığı için ya da başka bir sebepten dolayı bir yazıda söylenmek istenmeyen sözler yerine konur.

Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz. 

 ✓ Alıntılarda alınmayan sözler ve bölümler yerine konur. 

…bugün daha çok neşeliydi. Etrafına bakındı ve birden eşini gördü…

 ✓ Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır.

Ahmet... Ahmet be!..

 ✓ Üç nokta yerine iki veya üçten daha çok nokta kulla-
nılmaz. 

 ✓ Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki 
nokta konulması yeterlidir.

 

Soru İşareti (?) 

 ✓ Soru anlamı içeren sözcük ya da cümlelerden sonra konur. 

 ✓ mı/mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci 
olduğunda cümlenin sonunda soru işareti kullanılmaz.

Hava kapandı mı içimi bir hüzün kaplar.

 ✓ Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işa-
reti en sona konur.

Nereden geliyor bu sesler, aşağıdan mı yukarıdan mı?

Dün saat kaça kadar ders çalıştın? 

 ✓ Doğruluğundan emin olunmayan bilgiler için ayraç içinde 
kullanılır.

Fuzuli 1496 (?) yılında doğmuştur.

 ✓ Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlele-
rin sonuna konur: 

Gümrükteki memur başını kaldırdı: 

— Adınız?

Ünlem İşareti (!) 

 ✓ Duyguları anlatan cümle veya ünlemlerden sonra konur. 

Eyvah! Ne yer ne yâr kaldı! 

 ✓ Küçümseme, alay, güvensizlik anlamı kazandırılmak istenen sözün yanında ayraç içinde kullanılır. 

Çok düşüncelisin (!) teşekkür ederim. 
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Kısa Çizgi (-)

 ✓ Satıra sığmayan sözcükleri satır sonunda hecelerinden bölmek için kullanılır. 

Sabaha kadar çok yoruldu fakat çalışmaya devam etti.

 ✓ Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara 
sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

Doğu’nun incisi -Van- her geçen gün daha fazla turist çekiyor.

 ✓ Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa 
çizgi konmaz.

Gösteriye üç beş kişi geldi.

Uzun Çizgi (—)

 ✓ Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için 
kullanılır. 

— Nüfus kâğıdın yok mu senin? 

— Ne iş yaparsın? 

 ✓ Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kul-
lanılmaz.

Tırnak İşareti (“ ”) 

 ✓ Başkasına ait sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Tırnak 
işareti (“ ”) kullanılan cümlelerde bir daha tırnak işareti kul-
lanmak gerekirse tek tırnak (‘ ’) kullanılır. 

Annesi kıza, “Fazla oyalanma. Kardeşini görürsen ‘Annen 
seni çağırıyordu.’ dersin.” diye seslendi. 

 ✓ Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine 
alınır.

Dünküler “bugün”ü önemsemezken bugünküler “dün”ü 
dikkate almıyor.

Yay Ayraç ( ) 

 ✓ Cümlenin içindeki açıklamalar için kullanılır.  

— O kitabın çıktığı sene (1968), sen okuma yazma bilmiyordun. 

 ✓ Bir sözcüğün eş anlamlısını belirtmek için kullanılır. 

Zamir (adıl), ismin yerini tutan kelimelerdir. 

 ✓ Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olma-
dığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç 
içine alınır.

Karacaoğlan’ın 16. yüzyılda (?) yaşadığı düşünülmek-
tedir.

Köşeli Ayraç ([ ]) 

 ✓ Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır.

Avni [Fatih Sultan Mehmet (1432-1481)] mahlasıyla birçok şiir yazmıştır.
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Kesme İşareti (’)  

 ✓ Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.

 ✓ Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. 

TBMM’nin, TDK’nin, ÖSYM’ye...

 ✓ Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 

1453’te , 8’inci… 

 ✓ Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına ge-
len ekleri ayırmak için konur. 

29 Ekim’de kutlamalar AKM’de yapılacak.

 ✓ Seslerin ölçü ve söyleşi gereği düştüğünü 
göstermek için kullanılır.

Karac’oğlan der ki ben bir merdim

 ✓ Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak 
için konur: 

İsimlere gelen –ca / –ce’nin farklı anlam ilişki-
leri oluşturduğunu biliyoruz.

 ✓ Sonunda 3. tekil kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir 
iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:

Ağrı Dağımızın güzellikleri, Kuşadamızın (Kuşadası) güzellikleri vb.

 ✓ Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra 
gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz:

Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta vb.

 ✓ Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle ya-
zılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler, kesme işaretiyle ayrılmaz.

 ✓ Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler, kesmeyle ay-
rılmaz:

Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmen atamaları yapıldı. 

ÖRNEK-10 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanı-
mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Pamukkale travertenleri, Denizli’mizin önde gelen turistik 
değerlerindendir.

B) Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı.

C) Ferhunde Hanım’dan gelen son mektubu ailecek sevinç 
içinde okuduk.

D) Üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran’da yapıla-
cağı açıklandı.

E) TDK’nin bir görevi de geçmişte yazılmış eserleri günümüze 
kazandırmaktır.

(2018-TYT)

ÖRNEK-11 

(I) Halil İnalcık’ı diğer tarihçilerden ayıran önemli hususlar-
dan biri, araştırmalarında tarih dışındaki beşerî bilimlerden 
de yararlanmasıydı. (II) Edebiyat, hukuk, sosyoloji, sosyal 
antropoloji, iktisat, İslamiyet ve siyaset bilimi; onun araştırma-
larındaki temel alanlardandı. (III) İnalcık, hukuk ve sosyolojiyle 
çok genç yaşlarda tanıştı. (IV) Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde yapılan sınavı kazanarak 
bu kurumun öğrencisi oldu. (V) Daha sonra Ankara Üniversite-
si Hukuk Fakültesi’ne de kayıt yaptırarak eğitim hayatı yoğun 
bir tempoda devam etti. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir nok-
talama yanlışı yapılmıştır?

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

(2021-TYT)
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ETKİNLİK-4

a. Aşağıdaki cümlelerde ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

 1. Ayağını sıcak tut (  ) başını serin (  ) gönlünü ferah tut (  ) düşünme derin (  )

 2. Ateş almaya mı geldin (  )

 3. Cahile söz anlatmak (  ) deveye hendek atlatmaktan güçtür (  )

 4. Kör ölür (  ) badem gözlü olur (  ) kel ölür (  ) sırma saçlı olur (  )

 5. Atın ürkeği (  ) yiğidin korkağı (   )

b. Gerçek bir olaydan esinlenen Polikuşka, Tolstoy’un ilk öykülerinden, toprak kölesi Polikuşka’nın hikâyesini anlatır. Köyde sah-
tekârlıklarıyla tanınan Polikuşka’ya bir şans daha vermek isteyen toprak ağası hanımı, kasabaya ulaştırılmak üzere ona yüklü bir 
miktarda para emanet eder. Bütün bir köyün hayatını derinden sarsacak olayların fitili, böylece ateşlenmiş olur. Tolstoy’un toprak 
kölelerinin hayatına ışık tuttuğu, derin psikolojik ve ahlaki analizler yaptığı  bu öykü;  türün en parlak örneklerinden biri.

 Bu parçada virgülün hangi işlevlerde kullanıldığını yazınız.

 

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

c. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalama yanlışlarını tespit ediniz.

 1. Fakat eski güzel olsa da, devrini tamamlamış, çağa uymak bir zaruret haline gelmişse, böyle denemeler yapmaktan başka bir 
yol var mıdır?

 
Birinci ve üçüncü virgüller yanlış kullanılmıştır.

 2. Eski Türk edebiyatını değerlendirirken, onu çağdaş Batı edebiyatı ile değil, Orta Çağ Batı edebiyatı ile karşılaştırmak lazımdır.

 
Fiilimsiden sonra kullanılan virgül yanlış kullanılmıştır.

 3. Türk’lerin Anadoluya yerleşebilmelerinde Malazgirt Savaşının büyük katkısı vardır.

 
Kesme işareti yanlış kullanılmıştır. “Anadoluya, Malazgirt Savaşının” ifadelerinde kesme işareti kullanılmalıdır.

 4. Eski Türkçenin bugün en önemli örnekleri arasında Yusuf Has Hacip’in; Kutadgu Bilig, Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet adlı 
eseri yer alır.

 
Noktalı virgül ve virgül yanlış kullanılmıştır.

 5. Batı Türkçesi kendi içinde üçe ayrılır; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi  ve Türkiye Türkçesi…

 
Noktalı virgül yerine iki nokta, üç nokta yerine nokta kullanılmalıdır.

d. Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin işlevlerine uygun birer cümle yazınız.

 1. Virgül (,): Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

    

 2. Noktalı virgül (;): Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

   

 3. Ünlem (!):  Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

   

, ; , ,

?

, .

, ; , .

, ...
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Noktalama İşaretleriTest - 04

1. Bursa’nın güneybatısında, kente yarım saat mesafede bu-

lunan dağa, Antik Yunanca’daki adı Olympos ile bire bir 

aynı anlama gelen Uludağ adını 1925’te Osman Şevki Bey 

vermişti. Dağın eskiden ismi Keşiş Dağı idi. 1933’ten itibaren 

Uludağ, kışın kayak yapmak isteyenler için bir merkez hâline 

gelmeye başladı. 

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden 
hangisi yanlış kullanılmıştır?

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

2. At, ilk evcilleştirilen hayvanlardandır. Atlar, etkileyici bir 
görünüme sahip olmakla birlikte çok güçlü hayvanlar. At-
lar, günümüzden binlerce yıl öncesinde, üç bin yıl önce, 
evcilleştirilmiştir. Erkek ata aygır, dişi ata kısrak ismi veri-
lir. Atlar otçuldur, genellikle taze ve kuru otlarla beslenirler.

Bu parçada, virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarını ayırma

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırma

C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi 
belirtme

D) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeleri 
ayırma

E) Ara sözleri ayırma

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış yer-
de kullanılmıştır?

A) Jülyen Takvimi, Roma İmparatorluğu’nda resmî takvim 
olarak kullanılmaya başlandı.

B) Yaşar Kemal, İnce Memed romanıyla Varlık dergisi 
roman armağanına layık görüldü.

C) Ülkemizde gerçekleştirilen 200’ü aşkın kazıda antik 
kentler, höyükler, mağaralar bulundu.

D) Refik Durbaş; şiirleri, denemeleri, haberleriyle silinmez 
bir iz bıraktı ardında.

E) Demans ve onun en yaygın türü olan, Alzheimer has-
talığı XX. yüzyılda artık büyük bir problem.

4. Tarih ( ) küçücük anların ( ) bakışların ( ) varoluşların bu-
güne uzanan eğlenceli ( ) şaşırtıcı devamı olabilir mi ( ) 

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki-
lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla 
getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (;) (?) B) (,) (,) (;) (;) (?)

C) (;) (,) (,) (,) (?) D) (,) (,) (;) (,) (?)

E) (;) (,) (;) (,) (!)

5. Su kuşları denince aklınıza hangi kuşlar gelir (I) Ördek- 
ler (II) kazlar (III) Bıyıklı baştankara gibi ötücü kuşlar sulak 
alanda yaşadığından (IV) su kuşu olarak tanımlanıyor (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine, her-
hangi bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur?

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

I

II

III

IV

V
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6. I. Dünya Savaşı’nın bitişinin üzerinden 100 yıl geçti (I) Cep-
helerde zaferler kazanıldı (II)  hezimetler ve kayıplar yaşan-
dı (III) 500 binden fazla asker şehit oldu. Peki temel hatalar 
neydi (IV) Mustafa Kemal Paşa, Nisan 1920’de savaşın yö-
netim tarzını eleştirmiş, buna karşın Osmanlıların (V) savaşa 
girmeme şansı olmadığını açıklamıştı.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine her-
hangi bir noktalama işareti getirilemez?

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

7. Gece ( ) kent ışıklarından uzakta gökyüzüne baktığımızda 
neler görürüz ( ) Gezegenler nasıl hareket eder ( ) Yıldız-
lara bakarak nasıl yön bulabiliriz ( ) Ay neden evre değiş-
tirir ( ) 

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki-
lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla 
getirilmelidir?

A) (,) (:) (?) (?) (?)  B) (,) (?) (?) (?) (?) 

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

E) (,) (:) (?) (?) (…) 

8. Göbeklitepe ( ) avcı ve toplayıcı yaşam biçiminden dinî 
mekânların biçimlenmesine ( ) tapınak mimarisinin ve sa-
natın dokusundan tarım ve hayvancılığa geçiş sürecine 
kadar birçok konuda önemli ipuçları veren benzersiz bir 
tarih öncesi yerleşim olarak tüm dünyanın dikkatini üze-
rinde topluyor ( )

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki-
lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla 
getirilmelidir?

A) (;) (,) (.) B) (,) (,) (.)

C) (;) (;) (…) D) (;) (,) (...)

E) (,) (;) (.)

9. Daday (I) Kastamonu’nun en yeşil ilçelerinden birisi. Kas-
tamonu’da her yer yeşil (II) ama burası biraz daha zümrüt 
yeşiline çalıyor. Yeşil tarlalar uzaklarda mor dağlarla sona 
eriyor. Bisiklete binin (III) ister yürüyün ister yüzün. Nere-
ye gitseniz hava tertemiz. Çünkü Ballıdağ’dan kopup ge-
len rüzgâr oksijen yüklü. Kahve fincanında sunulan cincile 
mantarı çorbası (IV) topraksı tadı ile damağımı ilkbahar ile 
doldurdu. Cincile zaten baharın habercisidir (V) topraktan 
başını ilk o çıkartır. Ihlamurlu pumpum çorbası da bir o 
kadar lezzetli ve çiçek kokuluydu.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde virgül (,) 
kullanılamaz?

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

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda soru işareti (?) 
kullanılmalıdır?

A) Nasıl da hızlı koştuk ama bize yetişemedi

B) Nereden gelir nereye gider ben de bilmiyorum

C) Sordum ona kaç defa beni tanır mı diye

D) Bilmiyordum insanlara neden kötü davrandığını

E) Köyün ufkunda gözüktüler, nereden geliyorlar

10. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 4 (602333)

OPT�K - Test 4 (602333)

602333
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YAZIM KURALLARI

Ses Olayları ile İlgili Yazım Kuralları

 ✓ Sert ünsüzle biten kelimelere gelen ekler sert ünsüzle devam eder ve bu yazıda gösterilir. Sert ünsüzler f, s, t, k, ç, ş, h, p sesle-
ridir.

Kardeş-çe (-ca, -ce)

 ✓ Sert ünsüzle biten sayılara (rakamlara) getirilen ekler de sert ünsüzle yazılmalıdır.

1995’te (bin dokuz yüz doksan beşte)

 ✓ Dilimize yabancı dillerden giren bazı sözcüklerde yumuşama görülmez.

Hukuku, sanatın. vb.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

 ✓ Cümle büyük harfle başlar.

İyilik ve tevazu, bütün düşmanlıkları yok eder.

 ✓ Özel isimler büyük harfle başlar.

Yarın Ankara’ya gideceğim.

 ✓ Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

Doğum tarihim 1 Eylül 1982’dir.

 ✓ Tabela ve levha yazılarındaki sözcükler büyük harfle başlar.

Otobüs Durağı, I. Blok...

 ✓ Kitap, bildiri, makale vb. adları büyük harfle başlar.

Dünya edebiyatında ilk roman örneği Don Kişot’tur.

 ✓ Kişi adlarının öncesinde ve sonrasında saygı ve unvan için kullanılan sözcükler büyük harfle başlar.

Fatih Sultan Mehmet, Ali Bey, Fatma Hanım…

 ✓ Kişi adlarından sonra kullanılan akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle yazılır.

Ayşe teyzem yıllarca bizimle birlikte yaşadı.

 ✓ Mekân, köprü, anıt, meydan, mahalle, cadde vb. adları karşılayan sözcüklerin hepsi büyük harfle başlar.

Topkapı Sarayı, Ümit Burnu, Boğaziçi Köprüsü…

 ✓ Kurum, kuruluş ve kurul adları büyük harfle başlar.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Marmara Üniversitesi…

 ✓ Tarihî olayları, oluşumları, dönemleri ifade eden sözcükler büyük harfle başlar.

Orta Çağ, İstanbul’un Fethi, Sivas Kongresi, Tanzimat Dönemi...

 ✓ Millet, devlet, ırk, dil, din, mezhep, boy, kavim adları büyük harfle başlar.

İslam, Arap, Türk, İngiltere, Fransız…

 ✓ Doğu, batı kelimeleri düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır.

Tanzimat Dönemi’nde Batı düşüncesinin etkin olduğu görülür.

 ✓ Yön adları özel ismin önünde kullanılırsa büyük harfle, devamında kullanılırsa küçük harfle başlar.

Amerika’nın kuzeyi kara kışa teslim oldu.

Yarın Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.
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 ✓ Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen (terim) anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar.

Dünya, Güneş’in etrafında 365 günde turunu tamamlar.

Haberi duyunca dünyalar kadar sevindi.

Bağlaç Olan “de”nin Yazılışı

 ✓ de, da bağlacı ayrı yazılır ve genellikle cümleye “üstelik, bile” anlamı katar. Bağlaç olan “da, de” hiçbir zaman “ta, te” biçiminde 
yazılmaz.

Sınava sen de katılacak mısın?

Bulunma Hâli Eki Olan “-de”nin Yazılışı

 ✓ Eklendiği sözcüğe, “bulunma, kalma” anlamı yükler ve sözcüğü genellikle dolaylı tümleç yapar.

Okulda ders çalışacağım.

“ki” Bağlacının Yazılışı

 ✓ “ki” bağlacı her zaman ayrı yazılır. İki cümleyi birbirine bağlar. “Sanki, oysaki, mademki, belki, hâlbuki, çünkü, eğerki, meğerki, 
illaki” sözcüklerinde ise kalıplaşmış olarak bitişik yazılır.

Tam sınıftan çıkacaktım ki öğretmen geri geldi.

 ✓ Sıfat yapma eki olan ve ilgi eki olan -ki kelimeye bitişik yazılır.
Benimkini de getiriversen ne iyi olurdu.

“mı, mi, mu, mü”nün Yazılışı

 ✓ Soru edatı “mı, mi, mu, mü” ayrı yazılır. Edata gelen ekler birleşik yazılır.

Okudu mu?, Okur muydun?, ...

 ✓ Olumsuzluk eki, ünlü uyumuna girince “-mı, -mi” şeklini alabilir. Soru eki ile karıştırılmamalıdır.

Bugün okula gitmiyorum.

Kısaltmaların Yazılışı

Kısaltma; bir sözcüğün, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleş-
tirilmesidir.

 ✓ Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her sözcüğün ilk harfinin büyük yazılmasıyla yapılır.

TDK (Türk Dil Kurumu) 1932’de kuruldu.

KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED (Türk Dli ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu) G (güney)…

 ✓ Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan sözcüklerin kısaltmasında ilk harfle birlikte sözcüğü oluşturan temel 
harfler dikkate alınır.

Alm. (Almanca) Türkiye’de en çok tercih edilen yabancı dillerdendir.

 ✓ Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınır.

Domatesi üç kg’dan fazla alma.

 ✓ Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

TSK’nin başarılı operasyonları göğsümüzü kabartıyor.

 ✓ Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır.

TÜBİTAK’ın onayladığı projelerde birçok genç beyin yer alıyor.
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Bazı Kısaltmalar Dizini

Alb. albay Dr. doktor

Apt. apartman kg kilogram 

AR-GE araştırma geliştirme km kilometre

Av. avukat m metre

B batı Mah. mahalle

bs. baskı No. numara

Bşk. başkan sa. saat 

cm santimetre T.C. Türkiye Cumhuriyeti

coğ. coğrafya TL Türk Lirası

çev. çeviren TV televizyon

db. dil bilgisi vb. ve başkası, ve benzeri…

dk. dakika yy. yüzyıl

İkilemelerin Yazılışı

 ✓ İkilemeler daima ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcük-
lerin arasına herhangi bir noktalama işareti konmaz.

Yarım yamalak, sere serpe, bazı bazı, güle güle…

Pekiştirmelerin Yazılışı

 ✓ Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır.

Tertemiz, sapasağlam, upuzun...

Sayıların Yazılışı

 ✓ Sayılar, ticari hesap işlemleri dışında hep ayrı yazılır.

Bugün on yedi yaşına girdim.

Günde üç yüz soru çözüyorum.

 ✓ Sayılar, rakamla yazıldığında sayılara getirilen ekler, kes-
me işaretiyle ayrılır.

Ankara’ya ilk kez 2000’de gittim.

 ✓ Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla ifade edilir.

İkişer ikişer sıraya girin.

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

 ✓ Birleşik kelime oluşurken ses düşmesi veya ses türemesi 
varsa bitişik yazılır. 

Affetmek, hapsolmak, hissetmek…

 ✓ Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında an-
lam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler biti-
şik yazılır. Bitki adları (aslanağzı, keçiboynuzu), hayvan 
adları (karafatma, karadul), hastalık adları (itdirseği), alet 
ve eşya adları (kargaburnu, balıkgözü), yiyecek adla-
rı (bülbülyuvası, kedidili), oyun adları (beştaş, dokuztaş), 
gök cisimlerinin adları (Büyükayı, Samanyolu), renk ad-
ları (fildişi, balköpüğü), oğlu-kızı sözleri (eloğlu, elkızı, hi-
noğluhin) bitişik yazılır.

 ✓ -an, -en, -r, -ar, -er, -maz, -mez sıfat fiil ekleri ile kurulmuş 
birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Ağaçkakan, cankurtaran, gökdelen; bilgisayar, roketatar, 
uçaksavar, vatansever…

 ✓ Görülen geçmiş zaman ekiyle (-dı, -di) yapılan birleşik söz-
cükler bitişik yazılır.

Gecekondu, imambayıldı, mirasyedi, şıpsevdi, külbastı…

 ✓ Somut olarak bir yer bildirmemek koşuluyla son sözcüğü; 
üst, üzeri ve alt olan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Akşamüstü, akşamüzeri, ayaküstü, ayaküzeri, gerçeküstü…

 ✓ Kent, köy, yer, dağ, bağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su vb. söz-
cüklerle kurulu yer adlarında -şayet ilk sözcük, öbeğin ifade 
ettiği kavramı tek başına karşılayamıyorsa- bitişik yazılır.

Eskişehir, Atakent, Sarıyer, Aladağ, Esentepe, Akdeniz, 
Kızılırmak, İncesu...

 ✓ Hane sözcüğü ile kurulan sözcükler bitişik yazılır.

Çayhane, kahvehane, yatakhane, pastane…
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Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

 ✓ Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya 
türemesine uğramazsa ayrı yazılır: göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, yok olmak vb.

 ✓ Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi, anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır:

• Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar: ağustos böceği, at sineği, kedi balığı, kılıç balığı, köpek balığı, ton balığı, deniz 
yılanı, çalı kuşu, deve kuşu vb.

• Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar: altın kökü, yer elması; çalı dikeni, kuru fasulye, kuru incir, kuru soğan, Antep fıstığı, 
çam fıstığı; eğrelti otu, kuru üzüm vb.

Çiçek dışında anlamlar taşıyan baklaçiçeği (renk), narçiçeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan ağızotu (ba-
rut), sıçanotu (arsenik); ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yazımı gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu bitişik yazılır.

• Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler: alt geçit, tüp geçit, üst geçit, toplu iğne vb.
• Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler: Arnavut kaldırımı, çevre yolu, deniz yolu, hava yolu vb.
• Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler: açık oturum, açık öğretim, yer çekimi vb.
• Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler: anlam bilimi, dil bilimi, edebiyat bilimi, gök bilimi vb.
• Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler: göz yuvarı, hava yuvarı, ısı yuvarı, yarı küre, yarım küre vb.
• Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler: arpa suyu, maden suyu; tulum peyniri, beyaz peynir, içli köfte; 

dolma biber vb.
• Gök cisimleri: Çoban Yıldızı, Kervan Yıldızı, Kutup Yıldızı, gök taşı, hava taşı vb.
• Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler: köpek dişi, süt dişi; kuyruk sokumu, safra kesesi; 

takma kirpik, kepçe surat vb.
• Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler: çetin ceviz, 

çöpsüz üzüm; eski kurt vb.
• Zamanla ilgili birleşik kelimeler: bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta sonu vb.
• r/-ar/-er, -maz/-mez ve -an/-en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır: bakar kör, 

çalar saat, çıkar yol, döner sermaye, güler yüz, çıkmaz sokak, tükenmez kalem  vb.
• Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır: bal rengi, duman rengi, 

gümüş rengi, saman rengi vb.
• Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır: açık mavi, açık yeşil, kara sarı vb.
• Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, 

uzak kelimeleri ayrı yazılır: Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Yukarı Ayrancı, Orta Anadolu, Orta 
Doğu vb.

• Kişi adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında, sondaki unvanlar hariç şahıs 
adları, ayrı yazılır: Yunus Emre Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı; Nene Hatun Caddesi, Sütçü 
İmam Üniversitesi vb.

• Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: yasa dışı, ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, 
peşi sıra, yanı sıra vb.

• Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: deri altı, su altı, toprak altı, yer 
altı (yüzey); böbrek üstü (bezi), tepe üstü (en yüksek nokta) vb.

• Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilm-
esiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:  alt yazı; ana bilim dalı, ana dili; ön söz, ön yargı; art niyet; arka plan; 
yan cümle; orta kulak, orta oyunu; peşin hüküm; bir gözeli, bir hücreli; iki anlamlı, iki eşeyli; tek eşli, tek hücreli; çok hücreli vb.
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Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

 ✓ Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: in-sa-nın, ka-ra-ca, a-la-ca vb.

 ✓ Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki, kendinden önceki ünlüyle; ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-gı, 
dir-lik, gör-mek vb.

 ✓ Kelime içinde yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi; kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: 
alt-lık, Türk-çe, kork-mak vb.

 ✓ Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram vb.

 ✓ İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-
ma-noğ-lu vb.

 ✓ Satır sonunda heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

 ...keli-
 meler boğazına düğümlendi.

 … ilkba-
 harın son günleriydi.

 ✓ Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz.

... a-
laca ��

... ala-
ca

 ✓ Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.

....................................................................TSK’

nin başarılı operasyonu

Düzeltme İşareti (^)

 ✓ Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerinde kullanılır.

hal (sebze, meyve vb. satılan yer), hâl (durum, vaziyet), adet (sayı), âdet (gelenek); aşık (eklem kemiği), âşık (tutkun); hala (ba-
banın kız kardeşi), hâlâ (henüz); alem (bayrak), âlem (dünya)

 ✓ Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelimelerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri 
üzerinde kullanılır.

dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, Hakkâri, Kâzım, gülgûn, merzengûş; mahkûm, mezkûr, sükûn, dergâh, gâvur, karargâh, tezgâh, 
yadigâr, Nigâr; sükût vb. 

 ✓ Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır.

 (İslam) dini ve dinî (bilgiler), (Türk) askeri ve askerî (okul), (fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar), (Evin) resmi ve resmî (kuruluşlar) vb.

Nispet eki alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır: tarihîlik, millîlik, resmîleştirmek vb.

Kişi ve yer adlarında ince “l” ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik; 
Halûk, Lâle, Nalân vb.

Katil (<katl = öldürme) ve kadir (<kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir  
(ka:dir = güçlü) kelimelerinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır.
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ÖRNEK-12 

“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi bir-
leşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik 
yazılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için 
bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Adını şarkılarda duyduğumuz yalıçapkını, adalarda yaşa-
yan bir kuş türüdür.

B) Yemekten sonra tatlı olarak birer porsiyon bülbülyuvası si-
parişi verdik.

C) Doğum günüm için annem bana camgöbeği renginde bir 
kazak örmüş.

D) Pek çok kişinin sandığının aksine denizyılanı nehirlerde de 
yaşayabilir.

E) Yazar bu öyküsünde semt pazarlarındaki ayaküstü sohbet-
lere önemli bir yer ayırmış.

(2018-TYT)

ÖRNEK-13 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden han-
gisinin yazımı yanlıştır?

A) Gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine, onların hakettiği 
heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti.

B) Bütün bu güzellikler, onları göreceğim için kendimi ayrıca-
lıklı addetmeme rağmen bende kayıtsızlık uyandırıyordu.

C) Nehri ve vadiyi seyreden iki kişi o anda yalnızca doğayla 
değil, birbirleriyle kurdukları dostluğu da dönüştürmekteydi.

D) Bize hükmeden mutluluk arayışı ise bu arayışın dinamikle-
rini açığa çıkaran etkinliklerden biri seyahatlerimizdir.

E) Merak bazen uzun mesafeleri birleştiren küçük halkaların 
oluşturduğu, insanı cezbeden bir zincir gibidir.

(2021-TYT)

ETKİNLİK-5

a. Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden yazımı yanlış olanın üzerini çiziniz.

 

1.  katetmek kat etmek 6.  karıncaincitmez karınca incitmez

2.  cemetmek cem etmek 7.  gökdelen gök delen

3.  Resmî Gazete resmî gazete 8.  çokbilmiş çok bilmiş

4.  Yusuf İle Züleyha Yusuf ile Züleyha 9.  değer bilir değerbilir

5.  barışsever barış sever 10.  çetin ceviz çetinceviz

—————

—————

——————

————————

—————

————————

—————

—————

—————

—————

b. Bu parçadaki yazım yanlışlarının altını çiziniz.

 
İlkgençlik yıllarımda, düpedüz çok gençken nasıl bir dürtüyse tam hatırlamıyorum (Sanırım oyun yazmak istiyordum.) An-
kara’da Devlet tiyatrolarının sahnelediği oyunlara giderdim, hem de pekçoğuna yanlız. Ankara sanat tiyatrosunda oynanan 
politik oyunların yeri ayrıydı, onları hiç kaçırmazdık, politik, kışkırtıcı oyun metinlerini sahneye koyuyordu AST, o günleri ya-
şayanlar atlayamaz. İlk vurgunu Mikado’nun Çöpleri ile yemiştim. O, başka bir şeydi. Oyun yazacaksam öyle yazmalıydım. 
Ama o gençlik yıllarında bunu yapabilecek bir donanımdan yoksun olduğumu bir kaç sayfa yazınca anladım.

—————

————

—————— ————————————— —————————————
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1. Orta Doğu’nun can damarı Mezopotamya bitmeyen bir 

destandır, bu kadim topraklar sizi uygarlık tarihinin ilk ve tek-
lerine çağırır. Fırat ve Dicle nehirlerinin insanlık tarihi boyun-

ca hayat verdiği bu coğrafya, M.Ö. on binlerden başlayıp gü-

nümüze kadar yarattığı uygarlıklar ile eşsiz bir tarih, kültür, 
doğa ve gastronomi deneyimi sunar.

Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yan-
lıştır?

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

2. Uygarlık tarihini değiştiren Göbeklitepe, dev heykelleri ve 
eşsiz gün doğumu ile Nemrut Dağı, uçsuz bucaksız Mezo-

potamya Ovası’nın kıyısında kurulmuş masal kent Mardin, 

tüm görkemi ve hikâyeleriyle Diyarbakır Surları ve Hevsel 

Bahçeleri, artık tüm dünyanın Çingene Kızı Mozaiği ile tanıdı-

ğı Gaziantep ve daha niceleri bu topraklarda sizi bekliyor.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin ya-
zımı yanlıştır?

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

3. Eskişehir’le yolumuz otuz beş yıl önce yeniden kesiştiğin-

de basma fabrikası ne renk basma üretirse o renk akardı Por-
suk Çayı. Kentin asırlık sembolü olan demiryolu istasyonu, 

takımlarına tutkuyla bağlı Es Es taraftarları, lüle taşı ocakları 

vardı. Orta Anadolu şehirlerinin klasik özelliklerine, durgunlu-

ğuna sahipti.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin ya-
zımı yanlıştır?

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

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Cemal Süreya şiirinin en çarpıcı kitaplarından olan ve 
Sevda Sözleri içinde yer alan Göçebe’nin yeni baskısı 
çıktı.

B) Ferahnak Apartmanı hikâyeleri birbirine karıştıkça çö-
zülecek, çözüldükçe uçlarına yeni hikâyeler eklene-
cekti.

C) Namık Kemal’in, çıkarmış olduğu Hürriyet gazetesi, 
Tanzimat dönemi Osmanlı-Türk düşünce dünyasını 
anlamak için önem taşır.

D) Aurelius’un genelgeçer, kalburüstü bir özü olan düşün-
celeri yüzyıllar boyunca büyük ilgi görmüştür.

E) Eser, yazarın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra çıktığı 
dünya turundaki gözlemlerini içeren öykülerden oluşu-
yor.

5. (I) Güneşin batacağı saatler beni hep Tophane’deki rıh-
tımda, bir kahvehanenin önünde, açık havada otururken 
yakalar. (II) Akşamın çok hoş aylak saatleri de başla-
maktadır. (III) Bu satırların sahibi Pierre Loti, İstanbul’u 
anlatırken kahve ve kahvehanelerede değiniyordu. 
(IV) Sonuçta kahve, tarih boyunca bu toprakların damak 
tadının ve sosyal hayatının başlıca özelliklerinden biri 
oldu. (V) İstanbul’a 1543’te Özdemir Paşa tarafından ge-
tirilen kahve, 1554’te Tahtakale’de açılan ve ardından tüm 
şehre yayılan kahvehaneler sayesinde hızla yaygınlaştı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” 
bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

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

6. “Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her iki-
si birleşme sırasında anlam değişikliğine uğramışsa söz-
cük bitişik yazılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadı-
ğı için bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Ev boş kalınca ortalığı kara fatmalar basmış.

B) Keçiboynuzu pekmezi birçok rahatsızlığa şifa oluyor.

C) Kedidili pastasını annem çok güzel yapar.

D) Afrika'daki deve kuşu popülasyonu giderek azalıyor.

E) Yalıçapkını soyu tehlikede olan kuşlardan birisidir.

I II

III

IV

V

I

II

III

IV V

I

II III

IV

V
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7. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıy-
la ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Avrupa’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi Fran-
sa’dır.

B) Servetifünun romanında Batılılaşma önemli konular-
dandır.

C) Türkler VII. Yüzyıldan itibaren Müslüman olmaya baş-
ladı.

D) Nemrut Gölü, Türkiye’deki en yüksek krater gölüdür.

E) Anadolu Notları gezi türünde yazılmış bir eserdir.

8. “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiille-
riyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses 
düşmesi veya türemesi meydana gelmezse ayrı yazılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadı-
ğı için bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Padişah suçluların cezalandırılması için ferman eyledi.

B) Çok hassas biri her şeyi kendine derteder.

C) Mutfakta anneme muhakkak yardımcı olurum.

D) İyileştikten bir hafta sonra tekrar hasta oldu.

E) Müziğiyle dinleyicileri mest etti.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
vardır?

A) Vatanını terkedip düştü yollara.

B) Aklımda birçok cevaplanmamış soru var.

C) Her şey istediğimiz gibi giderse projeyi erken bitiririz.

D) Herkes gibi sen de bu toplantıya katılmalısın.

E) Herhangi bir sorunla karşılaşmadık orada.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Bekçilerin atanmasıyla hırsızlık olaylarında azalma 
oldu. 

B) Onu daha önce bir toplantıda görmüşdüm.

C) Bana öyle bir baktı ki ödüm koptu.

D) Kitapçıdan aldığı kitabı büyük bir zevkle okudu.

E) Saatçinin kolunda yüz yıllık bir saat vardı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazı-
mı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yıl boyunca gösterdiği gayretle bu ödülü hak etti.

B) Sizin gibi biriyle tanıştığıma çok memnun oldum.

C) Geçenlerde Ahmet’le otururken senden söz ettik. 

D) Hesaplardaki hatayı bir tek o fark etmiş.

E) Vedalaşmadan gidince öyle baka kaldı. 

10. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 5 (602334)

OPT�K - Test 5 (602334)

602334
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YAZMA 

Tür ve Teknikleri Tanıma

Yazmak, insandaki anlatma isteğinin doğal bir sonucudur. Çocukluk döneminde ağlama, ba-
ğırtı, el yüz hareketleriyle görünürlük kazanan bu istek, sonradan dil aracılığıyla gerçekleşir.  
İnsan olarak duygularımızı, düşüncelerimizi, tasarılarımızı, sezgilerimizi, görüşlerimizi dışa 
vurmak zorundayız. Yazma, kişisel olduğu kadar toplumsal bir zorunluluktur da. Yazmanın 
mucizevi gücünü Sait Faik Abasıyanık Haritada Bir Nokta adlı öyküsünde şöyle dile getiri-
yor: “Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan 
başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet 
neme gerekti? Yapamadım. Koştum kalem kâğıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında 
gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. 
Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.”

Yazmak, duygu düşünceleri aktarmanın yanında görüntü olarak da estetik bir zevk oluşturabilir. 
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatına hüsnühat veya kaligrafi denmektedir. Dünya-

da Arap, Çin, Hint kaligrafileri meşhurdur. Ülkemizde de hat sanatı önemli bir sanattır. Hat 
sanatında uç noktaya ulaşan sanatçılarımız için “Kuran Mekke’de indi, Mısır’da okundu, 
İstanbul’da yazıldı.” denerek hat sanatçılarımızın geldiği nokta belirtilmiştir. 

Günümüzde kullandığımız Latin alfabesiyle de kaligrafi yapılmaktadır. Dik ve yatay çiz-
gilerden oluşan Latin harflerini simetrik bir şekilde kâğıda dökmek, kaligrafinin en temel 
unsurlarından birisidir. Günümüzde kaligrafi hem hobi hem de kazanç getiren bir etkinlik 

olarak yapılmaktadır.

Yanda ve yukarıda “Edep Ya Hu” yazılı Arap ve Latin alfabesi kaligrafi örneklerini inceleyiniz.

ETKİNLİK-6

Yazının gelişimi”, “Türk yazı sanatı” ve “Alfabeler” gibi konularda bir yazı yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

SÖZLÜ İLETİŞİM

Hazırlıklı konuşma, belli bir konuda önceden hazırlık yaparak hedef kitleyle yapılan konuşmadır. Konuşma öncesinde belirlenen 
konuya iyi hazırlanmalı, konuyla ilgili varsa vecize, atasözü ile konuma zenginleştirilmelidir. Konuşma öncesinde konuşma kartları 
hazırlanabilir. Konuşma süresi belirlenir ve konuşma prova edilir.

ETKİNLİK-7

Hat sanatı, yazı tipleri/karakterleri, kâğıt, kitap, kütüphane gibi konular üzerine hazırlıklı bir konuşma yapınız. Konuşma sırasında 
gereksiz tekrarlardan sakının, beden dilini etkili kullanın, süreyi verimli kullanın ve konuşmayı etkileyici bir şekilde sonlandırın.
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1. Lale Devri’nden itibaren yurdumuzda Batı kültür ve ya-
şayış tarzları ile ilgili etkiler, İstanbul’da bulunan elçilik-
ler kanalı ile de olmuştur. Bu dönemde İstanbul’a gelmiş 
olan elçiler, genellikle beraberinde bilginler, edebiyatçılar 
ve diğer bazı sanatçıları da getirmekte idiler. Elçiliklerde 
düzenlenen toplantılar, türlü konularda tartışmalara ve 
düşünce alışverişlerine vesile oluyordu. Hatta Batılı bazı 
ressamlara resimlerini yaptıran Osmanlı devlet adamları 
da görülüyordu. 1730 Patrona Halil İsyanı ile Lale Devri 
kapanmış ancak Osmanlı kurumlarının Batılı örneklere 
göre düzeltilmesi ya da yeniden düzenlenmesi hareketi 
durmamış, daha da genişleyerek devam etmiştir. 

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Nesnel anlatımlardan yararlanılmıştır.

B) Tarihî bir konu anlatılmıştır.

C) Açıklayıcı bir anlatım kullanılmıştır.

D) Duygular, imgelerle anlatılmıştır.

E) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı döneminden söz 
edilmiştir.

2. Nedensellik ile tarihî olayları inceleyen bilim insanları 
edebî eserlere bakmadan geçemez. Tarihçinin en temel 
kaynakları arasında edebî eserler vardır. Çünkü herkesin 
her şeyden haberdar olması gibi ince bir duyarlılık gerili-
mi yaşar, yazar. Yoksa bu gerilim kendisini suçlu hisset-
mesine kadar götürür işi. Yazar dilsizleşemez, sessizlik 
yoktur onun doğasında. O her anı sever. Her an ile yaşar 
ve yaşatır. Sanatsal yaratışın ögelerini kendi özgün dün-
yasından geçirerek okura bir sözleşme yumağı biçiminde 
sunar. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

A) Yazar, toplumsal duyarlılığa sahip kişidir.

B) Tarih incelemelerinde edebî eserlerden yararlanılır.

C) Yazar yaşadığını kurmaca ile yaşatmak ister.

D) Yazar, yaşamla olumlu bağlar kurmalıdır.

E) Gerçeklikleri olduğu gibi aktarmak yazarın görevidir.

3.  I. Parça

Biz, kısık sesleriz... minareleri

Sen, ezansız bırakma Allahım

Ya çağır şurda bal yapanlarını

Ya kovansız bırakma Allahım

Mahyasızdır minareler... göğü de

Kehkeşansız bırakma Allahım

II. Parça

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi

Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın

Bu parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Dinî kavramlardan yararlanmıştır.

B) Duygu ve çağrışımlarla anlatım zenginleştirilmiştir.

C) Öğreticilik kaygısıyla oluşturulmuştur.

D) Bir yakarış dile getirilmiştir.

E) Ahenk sağlayan unsurlar kullanılmıştır.

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Türk edebiyatının 
farklı bir dönemine aittir?

A) Şaman B) Şölen C) Mesnevi

D) Baksı E) Sav

5. I. Köktürk Kitabeleri bu dönemde yazılmıştır. (Yazılı Dö-
nem)

II. Eserlerde  Arapça  ve Farsça kelimelere sıkça yer ve-
rilmiştir. (Divan edebiyatı)

III. İslami anlayışla yazılan ilk eserlerin oluşturulduğu dö-
nemdir. (Geçiş Dönemi)

IV. Sav, sagu, koşuk, destan gibi ürünlerin verildiği dö-
nemdir. (Sözlü Dönem)

V. Tür olarak en çok gazel ve kaside kullanılmıştır. (Halk 
edebiyatı)

Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, 
parantez içindeki dönem ya da sanat anlayışıyla ör-
tüşmemektedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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6. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki sorunlara çözüm 
bulmak için Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Sanayi Dev-
rimi ile ekonomik ve teknik açıdan yükselen Batı medeni-
yeti Osmanlı aydınlarını etkilemiştir. Bu etkileniş sadece 
ekonomik ve siyasi anlamda olmayıp sanattan, günlük 
yaşama kadar her alanda kendini göstermiştir. Bu deği-
şikliklerin en net görüldüğü alanlardan biri de hiç şüphesiz 
edebiyattır.

Bu parçadaki açıklama, Türk edebiyatının dönemle-
re ayrılmasında dikkate alınan aşağıdaki ölçütlerden 
hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Din değişikliği B) Kültürel değişim 

C) Dil farklılıkları D) Ekonomik değişim

E) Coğrafi değişim

7. Kitaba Türklerin görgülerini, bilgilerini göstermek için söy-
ledikleri şiir tanıklarını serpiştirdim. Kaygılı ve sevinçli 
günlerinde yüksek düşüncelerle söylenmiş olan savları da 
aldım. Onları ilk söyleyenler sonrakilere, bunlar da daha 
sonrakilere bildirmişlerdir. Bunlarla birlikte kitapta birçok 
önemli kelime topladım; böylelikle kitap, arılıkta son kerte-
yi, güzellikte son noktayı buldu. Gönül bağlamış olduğum 
bu işte Tanrı’dan yardım istedim. Her türlü güç, kuvvet an-
cak ona güvenmektir. O, bize elverir ve ne güzel inançtır... 

Bu parçada sözü edilen eserle ilgili,

I. Orta Türkçe Dönemi’nde yazılmıştır.

II. Geçiş Dönemi eserlerinden biridir.

III. İslami döneme ait ilk eserlerdendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. Türklerin tarih boyunca farklı alfabeler kullanmaların-
da;

I. siyasi,

II. kültürel,

III. etnik

sebeplerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin 
yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Ayşekadın fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmezlerin-
dendir.

B) Arıkuşları, kovanlara büyük zarar verdi.

C) Karadul, en tehlikeli örümcek türlerindendir.

D) Alinazik kebabı, Gaziantep’in en ünlü yemeklerinden 
biridir.

E) Makineyi tamir edebilmek için kargaburnuna ihtiyaç 
vardır.

10. (I) Anadolu, denizi ile karasıyla tam bir geçit yeri. (II) Bu 
nedenlede iklim, bitki örtüsü ve hayvan türleri çok çeşitli. 
(III) Tek başına Anadolu’da, bütün Avrupa’da olandan çok 
daha zengin bitki örtüsü ve hayvan türü yaşıyor. (IV) Bu 
bile Anadolu’yu özel kılıyor. (V) Bir de “endemik” yani sa-
dece Anadolu’ya özgü türler var. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-
zım yanlışı yapılmıştır?

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

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yan-
lışı vardır?

A) Kışın en soğuk günlerinden biriydi.

B) Yarın yanına geleceğim, dedi.

C) Zekâ, sadece çevre ve genetiğin birleşimi…

D) Yunus Emre; zekâsı, şiiri, dinî bilgisiyle etkileyici bir 
şair.

E) Hani eski evler, hani oyun oynadığımız o bahçeler?

10. SINIF TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
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1. Ben sana mecburum bilemezsin

adını mıh gibi aklımda tutuyorum

büyüdükçe büyüyor gözlerin

ben sana mecburum bilemezsin

içimi seninle ısıtıyorum

ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

bu şehir o eski İstanbul mudur

karanlıkta bulutlar parçalanıyor

sokak lambaları birden yanıyor

kaldırımlarda yağmur kokusu

ben sana mecburum sen yoksun

Bu parça Türk edebiyatının aşağıdaki dönemlerinden 
hangisine aittir?

A) Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi

B) İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Dönemi

C) İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi

D) Geçiş Dönemi Dönemi

E) İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Dönemi

2. Aşağıdakilerden hangisi, Batı kültürü etkisindeki Türk 
edebiyatı içinde yer alan dönem veya topluluklardan 
biri değildir?

A) Millî Edebiyat

B) Fecriati edebiyatı

C) Servetifünun edebiyatı

D) Âşık edebiyatı

E) Tanzimat Edebiyatı

3. Annemin bana öğrettiği ilk kelime 

Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde 

Annem bana gülü şöyle öğretti 

Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi 

Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus 

Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus

Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde 

Binmiş gelirdi Ali bir kırata 

Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından 

Asya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte 

Bu şiirle ilgili,

I. Dinî ögelerden yararlanılmıştır.

II. Tarihî olaylardan söz edilmiştir.

III. Çağrışım ve imgelerden yararlanılmıştır.

yargılarının hangilerinden söz edilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

4. Mekke’ye Medine’ye Şam’a Kudüs’e Bağdat’a

İstanbul’a Semerkand’a Taşkent’e Diyarbekir’e 

Yetiş Peygamber imdadı yetiş 

Yetiş Allah’ın izniyle yetiştir erlerini 

Diriliş bayraklarını taşıyan 

Şehit gömleklerini peşin giymiş 

Yetiştir erenlerini

Allah’ım

Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yalnızlık teması işlenmiştir.

B) Bir istek bildirilmiştir.

C) İslamî ögeler kullanılmıştır.

D) Serbest ölçü ile yazılmıştır.

E) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Dönemi ürünüdür.
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5. Fazıl Hüsnü’nün şiirinde iki dönem görüyorum ( ) Birincisi 
sezgi dönemi ( ) ikincisi akıl dönemi ( )  Bir de 1949-1955 
yılları arasında yayımladığı şiirleri var ( ) bunlar da iki dö-
nem arasındaki geçişin özelliklerini taşıyor ( ) 

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki-
lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla 
getirilmelidir?

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

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

E) (.) (,) (.) (;) (.)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yan-
lışı yapılmıştır?

A) Yarın saat 10:15’te sınava gireceğim.

B) İçimden geçenleri size bir anlatabilsem.

C) Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti.

D) II. Mehmet, Fatih unvanı ile anılmıştır.

E) Sınavda 1 ve 3. soruları çözemedim.

7. (I) Batı Türkçesi kendi içinde bölümlere ayrılır, bunlar-
dan biri de Türkiye Türkçesidir. (II) Genellikle “Yeni Lisan 
Hareketi” bu dönemin başlangıcı olarakta kabul edilir. 
(III) 1908 yılından bu yana yüz yıla yakın bir zamanı içi-
ne alan bu devrede Türkçe yabancı gramer şekillerini bı-
rakmış ve kendi yatağında akmaya başlamıştır. (IV) Bu 
devrin temelinde, İstanbul konuşmasının esas alındığı bir 
yazı dili vardır. (V) Türkiye Türkçesinin gelişme sürecinde 
Yeni Lisan Hareketi’nden sonra en geniş çalışma Dil İn-
kılabı’dır. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” 
bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

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

8. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimelerin yazımı 
ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ardıç kuşu, göçmen kuşlardan değildir.

B) Semizotunun birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor.

C) Yarışmacı müthiş performansıyla rakiplerini altetti.

D) Farz et ki zaman durmuş, hayat yerinde sayıyor.

E) Bölgeye yapılan çevre yolu trafiği rahatlatacaktır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var-
dır?

A) Yağmur, semanın gözyaşları gibi yeryüzüne akıyordu.

B) Birkaç yıldır bu tarlaya yeşil fasülye ekiyoruz.

C) Hicri takvim Ay yılına göre düzenlenmektedir. 

D) Nuri Pakdil Anadolu Lisesinde sınava gireceğim.

E) Hava yolu şirketlerinin rekabeti vatandaşa yaradı.

10. Hızı ve ritmi önemsiyorum (I) uyumak ve uyutmak iste-
miyorum. Metin koşarken öykü kişilerimin yavaşlığını (II) 
yarım kalmışlıklarını (III) yaralarını kaşıyabilmelerini gö-
zetiyorum. Sesin imkânı bazen beni aldatıp anlatacağım 
şeyin önüne geçiyor (IV) buna razı oluyorum. Yan yana 
gelen sözcüklerin bir cümleye varırken (V) doğrudan ilk 
kuruldukları gibi kalmasını tercih ediyorum.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) 
getirilemez?

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