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Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi ∙ Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri

1.

Bir edebiyat eserini anlayıp yorumlayabilmek
için aşağıdakilerden hangisine daha az ihtiyaç
duyulur?

4.

A) Eserin oluşturulduğu dönemin toplumsal yaşamıyla ilgili bilgiye
B) Eserin oluşturulduğu dönemin duyuş ve düşünüş tarzıyla ilgili bilgiye
C) Dönemin önemli olay ve mücadelelerine
D) Dönemin ekonomik ve siyasal yaşantısına
E) Dönemindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere

2.

Edebiyat, dile bağlı bir sanattır. Bu sanat; bir dönemin, bir toplumun duygusunu, inançlarını, kültürünü ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır. Sanatın doğuşu, estetik zevkin ortaya
çıkışı ve gelişimi hakkında araştırma yapan bilim
insanları müziğin, dansın, şiir ve edebiyatın kökeninin din olduğu konusunda hemfikirdirler. Diğer bir
ifadeyle sanatın, özellikle şiirin ilk örnekleri dinsel
törenlerden doğmuştur. En azından Türk şiirinin;
şölen, sığır ve yuğ adlarıyla bilinen törenlerde söylenerek geliştiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla buralarda söylenen yahut okunan şiirler de dinî içeriğe
sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi dinin edebiyat üzerindeki etkisiyle ilişkilendirilemez?

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz
edilmemiştir?

A) Şamanist inançtan Budist inanca geçen Türklerin alfabelerini değiştirmesi

A) Edebiyat; toplumun duygu, inanç, kültür ve estetik dünyasını yansıtan bir aynadır.

B) Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk’te dinî
içerikli bir ön söze yer vermesi

B) Din sadece edebiyatın değil; müzik, dans gibi
diğer sanat dallarının da kaynağı durumundadır.

C) Türklerin sözlü edebiyattan yazılı edebiyata
geçmesi

C) Türk şiirinin ilk örnekleri şölen, sığır, yuğ adı
verilen törenlerde söylenip gelişmiştir.

D) İslam dininin kabulüyle Türkçeye dinî motifler
içeren pek çok Arapça ve Farsça sözcüğün girmesi

D) Şölen, sığır, yuğ adı verilen törenlerde söylenen şiirler dinsel içeriğe sahiptir.

E) Geçiş Dönemi eserlerinde İslamiyet öncesi Türk
gelenekleriyle İslam kültürünün iç içe olması  

3.
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5.

Din-edebiyat ilişkisiyle ilgili,
I.

E) Edebiyat sadece dille bağlantılı bir sanat dalı
iken müzik ve dans, dinî içerikli sanat dallarıdır.

Din, ilkelerinin yayılmasında edebiyatı araç olarak kullanılır.

A) İnsan ve toplum
B) Bireyin iç dünyasındaki çatışmalar

II. Dinsel törenleri yöneten şaman; bu görevinin
yanında, şifacı, büyücü ve ozandır; söylediği
şiirlerle sözlü geleneğe hayat verir.
III. İslamiyet öncesi sagu, destan, koşuk gibi
eserlerde dinsel değerler ve inanç esasları bir
aradadır.
IV. Modern çağı yaşayan toplumların edebiyat ve
sanat ürünlerinin tümünde dinin etkisi görülür.
V. İslamiyet’in kabulüyle İslam’ın temel kavramları
ve mantığından yararlanarak oluşan tasavvuf
edebiyatı vardır.
yargılarından hangisi söylenemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat ve tarihin ortak konuları arasında değildir?

C) Dinî inançlar
D) Gelenek ve kültür
E) Siyasi yaşam

6.

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Dil anlayışı
B) Dinî hayat
C) Kültürel farklılaşma
D) Destanların oluşum süreci

E) V

E) Lehçe ve şive ayrılıkları
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7.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı üzerine
çalışma yapan bir tarihçi için önemli bir belge
sayılamaz?

10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk
edebiyatı ürünlerinden birini incelemek isteyen
araştırmacının başvuracağı kaynaklardan biridir?

A) Nasreddin Hoca Fıkraları

A) Divan-ı Hikmet

B) Keloğlan Masalları

B) Sekiz Yükmek

C) Orhun Yazıtları

C) Dede Korkut Hikâyeleri

D) İlyada Destanı

D) Kutadgu Bilig

E) Yunus Emre’nin ilahileri

E) Battal Gazi Destanı
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8.

Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle
Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık
Allah’a giden yolda meleklerle karıştık

11. Kün tengri yarukın teg köküzlügüm bilgem
Kün tengri yarukın teg köküzlügüm bilgem
Körtle tözün tengrim külügüm küzünçüm
Körtle tözün tengrim burkanım bulunçsuzum
Günümüz Türkçesiyle
Gün Tanrı ışığı gibi göğüslüm bilgem

Geçtik hepimiz dörtnala, cennet kapısından

Gün Tanrı ışığı gibi göğüslüm bilgem

Gördük ebedî cetleri, bir anda yakından

Güzel (ve) asil Tanrı’m, ünlüm, koruyanım

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Güzel (ve) asil Tanrı’m, Buda’m, bulunmazım

A) Nesnel bir yaklaşım sergilenmiştir.

İlk Türk şairi Aprın Çor Tigin’in bu şiiriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Şair, kendi inancını şiire yansıtmıştır.

A) Bir sagudan alınmıştır.

C) Tarihî bir olaydan söz edilmektedir.

B) Belli bir ölçü ve uyak düzeni gözetilmemiştir.

D) Dinsel ögelere yer verilmiştir.

C) Budizmin etkisi görülmektedir.

E) Dinin edebiyat üzerindeki etkisi görülmektedir.

D) Beşeri aşk ele alınmıştır.
E) Kelime tekrarlarından yararlanılmıştır.

9.

Gökten inen dört kitabı
Günde bin kez okur isen
Vallah didar (yüz) görmeyesin
Sevmez isen dervişleri
Bu dizeler, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan aşağıdaki ölçütlerden hangisi için örnektir?
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A) Sanat anlayışındaki değişim
B) Coğrafi değişim
C) Dildeki farklılaşma
D) Kültürel farklılaşma
E) Din değişimi
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Türkçenin Tarihî Gelişimi

1.

I.

Bu dönemde akraba dillerle ana Altayca içinde
yer almıştır.

4.

II. Bu dönemde akraba dillerden ayrılmış, tamamen ayrı bir dil olmuştur.
III. Bu dönemde Türklerin bilinen ilk yazılı eserleri
verilmiştir.
IV. Bu dönemde İstanbul ağzı yazı dili olarak benimsenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

Numaralanmış cümlelerde Türkçenin aşağıda
belirtilen dönemlerinden hangisiyle ilgili bir
bilgi yoktur?

A) Orhun Abideleri’dir.
B) Uygur Dönemi metinleridir.

A) Altay Türkçesi

B) Osmanlı Türkçesi

C) Alp Er Tunga sagusudur.

C) Eski Türkçe

D) İlk Türkçe

D) Altay Dönemi metinleridir.
E) Karahanlı Dönemi eserleridir.

E) Türkiye Türkçesi

2.

Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri ---- Fakat
bunlar şüphesiz Türk yazı dilinin gerçek anlamda
ilk örnekleri değildir. Çünkü buradaki dil, yeni oluşmuş bir yazı dili olarak değil, işlenmiş bir yazı dili
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan Türk
yazı dilinin başlangıcını, ele geçen bu ilk metinlerden çok daha öncelerine götürmek gerekir.

Eski Türkçe Dönemi’yle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Eski Türkçe Dönemi, bir yazı dili olarak ancak
sekizinci yüzyıldan itibaren takip edilebilmektedir.
B) Eski Türkçe Dönemi, 15. yüzyıla kadar devam
etmiş ve Türk yazı dilinin ilk devresini oluşturmuştur.

5.

Batı Türkçesi

II. Eski Türkçe
III. Karanlık Dönem

C) Eski Türkçenin bilinen ilk yazılı eseri Köktürk
Abideleri’dir.

IV. Kuzeydoğu Türkçesi
Numaralanmış dönemlerin doğru sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?

D) Eski Türkçeden daha önceki dönem, Türkçenin
karanlık dönemi olarak adlandırılmaktadır.
E) Uygur metinleri, Geçiş Dönemi eserleri hep
Eski Türkçe ile yazılmıştır.

3.

I.

A) III - II - I - IV

B) II - III - IV - I

C) II - IV - III - I

D) III - II - IV - I

E) IV - III - II - I

Aşağıdakilerden hangisinin Eski Türkçe Dönemi’nin sona ermesiyle doğrudan ilgisi yoktur?
A) Türkçenin birden fazla yazı diline evrilmesi
B) Türklerin parçalanarak kuzeye ve batıya doğru
yayılması
C) İslam kültürünün Türkler arasında gittikçe güçlenmesi ve yerleşmesi  
D) Türkçenin kollarının kendi şivelerine dayanan
yeni yazı dilleri meydana getirmiş olması
E) Eski Türkçenin “Karanlık Devir” olarak adlandırılan bir dönemin devamı olması

6.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?
A) Latin alfabesi

B) Uygur alfabesi

C) Kiril alfabesi

D) Hun alfabesi

E) Arap alfabesi
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7.

Dil ve anlatım özellikleri göz önüne alındığında
aşağıdakilerden hangisinin Türkiye Türkçesine
ait olduğu söylenebilir?
A) Yurdun tapusu dilimiz
Mirasımız, öz malımız
Emrah’ımız, Veysel’imiz
Türküz, Türkçe konuşuruz
B) Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
C) Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı
D) Edip Ahmed atım, edeb pend sözüm
Sözüm munda kalur barur bu özüm

9.

Eski Anadolu Türkçesi 13-15. yüzyıllar arasında
kullanılan Türkçedir. Eski Anadolu Türkçesi, yabancı unsurlar bakımından Batı Türkçesinin en
temiz dönemidir. Bu dönemde Türkçeye Batı dillerine ait kimi sözcük ve tamlamalar girmeye başlamıştır. Bu sözcük ve tamlamalar etkisini yavaş
yavaş artırmış, dönemin sonlarında geniş bir istila
hâlini alarak Osmanlı Türkçesinin doğuşunu hazırlamıştır. Bununla birlikte Eski Anadolu Türkçesinin
cümle yapısı Türkçenin başlangıcından o güne
hep aynı kalmış, değişmemiştir.
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Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için
aşağıdakilerden hangisi altı çizili ifadelerden
biriyle yer değiştirmelidir?
A) 13-15. yüzyıllar yerine, 11-17. yüzyıllar getirilmelidir.

Kelür küz keçer yaz barur bu ümür
Tüketür ümürni bu yazum küzüm

B) Batı Türkçesinin yerine, Doğu Türkçesinin denilmelidir.

E) Kızıl sarığ arkaşıp

C) En temiz dönemidir yerine, en karmaşık dönemidir yazılmalıdır.

Yipgin yaşıl yüzkeşip
Bir bir-gerü yürkeşip

D) Batı dillerine yerine, Arapça ve Farsçaya denilmelidir.

Yalnguk anı tanglaşur

E) Osmanlı Türkçesinin yerine, Türkiye Türkçesinin getirilmelidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe Dönemi
eserleri arasında gösterilemez?
A) Muhakemetü’l Lügateyn
B) Dîvânu Lugâti’t-Türk
C) Atabetü’l Hakayık

8.

(I) Batı Türkçesi, on üçüncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren metinlerini günümüze kadar aralıksız
bir şekilde takip ettiğimiz yazı dilidir. (II) Selçuklulardan günümüze gelen bu yazı dili, Türklüğün
en büyük ve en verimli yazı dili durumundadır.            
(III) Batı Türkçesinin esasını Oğuz şivesi teşkil
eder, onun için bu yazı diline Oğuz Türkçesi de
denilir. (IV) Oğuz şivesi Hazar Denizi’nden Balkanlara kadar uzanan sahaya yayılmış bulunan Türkçedir. (V) On beşinci yüzyılda Kuzey Türkçesi ve
Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı diline ayrılmıştır.

D) Kutadgu Bilig
E) Orhun Kitabeleri
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Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Batı Türkçesi ile ilgili yanlış bilgiye yer
verilmiştir?
A) I

B) II
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C) III

D) IV

E) V

OPT�K - Test 2 (607377)
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Adı
: . .................................
Soyadı : ..................................

Giriş

1.

4.

Eski Türkçe Dönemi’yle ilgili olarak,
I.

Aşkın deryâsını boydan aşırır

II. Türkçenin bütün dönemleri hesaba katıldığında
hem ses ve biçim bilgisi hem de söz varlığı bakımından dış etkilere en açık dönemidir.

Kötülerle konup göçücü olma

Seni bir mecliste hacil düşürür
II. Kul Hoca Ahmed ozdin kicmey dava kılma
Halk içinde aşık men dep tilge alma
Âşıklığı ulug işdur gafil bolma
Gafil bolup Hak didarın kormen dostlar

IV. Eski Türkçe Dönemi’ne ait metinler; Köktürk,
Uygur ve Karahanlı metinleri olarak üç grupta
toplanır.

III. Afrika dediğin bir garip kıta
El bilir âlem bilir

V. “Eski Türkçe” adı, Maniheist ve Budist Türk
çevrelerine ait metinlerin dilini de kapsar.

Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz’in

yargılarından hangisi söylenemez?

Haritalarda

A) I

B) II

C) III

D) IV

Hâlâ eskisi gibi çizilir

E) V

Bu şiir parçalarının yazıldığı Türkçenin tarihî
dönemleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

13. yüzyılda, Arapça-Farsça kelime ve tamlamalar
çoğalmış ve Türkçeyi sarmıştır. Bu yüzden ----,
Osmanlı Türkçesinin temelini atan, onun başlangıcını teşkil eden bir devir olmuştur.

A) Eski Türkçe - Eski Anadolu Türkçesi - Türkiye
Türkçesi
B) Osmanlı Türkçesi - Türkiye Türkçesi - Eski
Türkçe

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

C) Eski Anadolu Türkçesi - Kuzey Doğu Türkçesi
- Batı Türkçesi

A) Eski Türkçe

D) Osmanlı Türkçesi - Eski Türkçe - Türkiye Türkçesi

B) Kuzeydoğu Türkçesi
C) Eski Anadolu Türkçesi

E) Eski Anadolu Türkçesi - Osmanlı Türkçesi Batı Türkçesi

D) Azeri Türkçesi
E) Türkiye Türkçesi

3.

Karac’oğlan söyler sözün başarır

Türkçenin belgelerle takip edilen ilk dönemi
olup 13. yüzyıla kadar olan zamanı içine alır.

III. Bu dönemde bütün Türkler, aynı yazı dilini kullanmışlardır.

2.

I.

Tarih kitabı kuru bilgi ---- bizi heyecanlandırmaz.
Ama tarih kitabının içine duygu kattığınızda ---bir dünya kurarsınız. O duyguyu anlatabilecek karakterleri oluşturduğunuzda roman karakterlerinizi
---- yerli yerine koyduğunuzda tarih daha anlaşılır,
daha sıcak, bilindik hâle gelir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

5.

C) verdiğinden - bambaşka - kurgulayıp

Irk Bitig, Sekiz Yükmek, Kutadgu Bilig, Nefi
Divanı, Nutuk adlı eserlerin orijinalleri üzerine
araştırma yapan birinin aşağıdaki alfabelerden
hangisini bilmesine gerek yoktur?

D) ortaya koyduğundan - bilinen - inceleyip

A) Köktürk

A) işlediğinden - yeni - oluşturup
B) oluşturduğundan - apayrı - hazırlayıp

E) topladığından - farklı - işleyip

B) Arap

D) Uygur

C) Latin
E) Kiril
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6.

• Ziya Paşa, Girit’in kaybedilmesini Zafername
adlı eseriyle hicvetmiştir.
•

Victor Hugo, Fransız İhtilali’ni Sefiller romanında anlatmıştır.

•

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşı
gözlemlerini Millî Savaş Hikâyeleri adlı eserinde kaleme almıştır.

Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aynı türden eserler olma
B) Aynı dönemde yazılma
C) Aynı konuyu işleme
D) Tarihî gerçekliklere dayanma

7.

9.

Batı Türkçesi, kendi içinde birbirini takip eden ve
birbirine geçmiş bulunan üç döneme ayrılmaktadır:
Bu devrelerin birincisi olan ve iki asır devam eden
----; Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve ilk Osmanlıların yazı dilidir. İkinci devre İstanbul’un fethinden
Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar imparatorluğun yazı dili olarak beş asra yakın bir ömür
sürmüş bulunan ---- iken üçüncü devreyi teşkil
eden ---- henüz bir asrı bile tamamlamamıştır.
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Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Test 3 (6

A) Eski Anadolu Türkçesi - Türkiye Türkçesi - Osmanlı Türkçesi

E) Dinî bir nitelik taşıma

B) Osmanlı Türkçesi - Türkiye Türkçesi - Eski
Anadolu Türkçesi

Bir miskini gördün ise bir eskice verdin ise

C) Eski Anadolu Türkçesi - Osmanlı Türkçesi Türkiye Türkçesi

Yarın onda sana gele hak şarabın içmiş gibi
Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyâs ola âb-ı hayât içmiş gibi
Bu beyitler aşağıdaki Türkçe dönemlerinin
hangisinde yazılmış olabilir?

D) Osmanlı Türkçesi - Eski Anadolu Türkçesi Türkiye Türkçesi
E) Türkiye Türkçesi - Eski Anadolu Türkçesi - Osmanlı Türkçesi

A) Eski Türkçe
B) Eski Anadolu Türkçesi
C) Osmanlı Türkçesi
D) Türkiye Türkçesi
E) Kuzey-Doğu Türkçesi

8.

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Türkçesini
Osmanlı Türkçesinden ayıran bir özellik değildir?
A) Yeni Lisan hareketiyle başlaması

Tarih; toplumların geçmişte yaşadığı olayları, belgeler ve yazılı eserler yardımıyla inceleyen bilim
dalıdır. Tarihin incelediği yazılı ürünler arasında
edebî eserler de vardır. Yazar, edebî eserde ---örgüsüyle zaman zaman tarihî gerçekliğin dışına
çıksa da edebî eserler yazıldığı dönemin pek çok
açıdan ---- durumundadır. Tarihçi dönemin siyasi ve sosyal hayatı hakkında edebî eserlerden
yararlanır. Bu yüzden tarihçilerin birinci kaynakları
arasında edebî eserler de bulunmaktadır. Bu bakımdan edebî eserler, geçmişle geleceği ---- noktasında önemli bir rol oynar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

B) İstanbul Türkçesini esas alması
C) Arapça-Farsça tamlamalardan arınması
D) Latin alfabesini kullanması
E) Batı Türkçesinin bir devresi olması
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A) sanat – merkezî - harmanlama
B) kurmaca - çekilmiş fotoğrafı – buluşturma
C) gerçekçi – görseli – kaynaştırma
D) yapay – yansıması - birleştirme
E) tasarlanmış – yansıması - değiştirme
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Adı
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Soyadı : ..................................

Yazım Kuralları ∙ Noktalama İşaretleri - I

1.

Şinasi’nin Türk Edebiyatı’na kazandırdıklarından
II
I
kuşkusuz en önemlisi, Şair Evlenmesi adlı tek
III
perdelik komedidir. Şinasi bu eserinde, gerek kaynak gerek üslup ve gerekse kuruluş bakımından
IV
Türk tiyatrosunun temellerini atmıştır.
V
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde
yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I

2.

B) II

C) III

D) IV

4.

I.

Şeyda bülbül şirin dillerin hani

II. Ecel tuzağını açamaz mısın
III. Açıp da içinden kaçamaz mısın
IV. Azad eyleseler uçamaz mısın
V. Kırık mı kanadın kolların hani
Numaralanmış dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüklerin
yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

5.

A) Türk diliyle ilgili bu güne değin çok sayıda eser
ortaya konmuştur.
B) Her biri bizim için var gücüyle çalışmaya hazırdı.
C) Hiç kimse bu konuda bizim fikrimizi almak istemiyordu.

(I) Ağıtlar da bir kimsenin ölümü üzerine duyulan
acılar dile getirilir. (II) Ölümden duyulan üzüntüyle
birlikte ölenin iyilikleri de anlatılır. (III) Anonim halk
şiiri malı olan ağıtlar da vardır. (IV) Bunlar genellikle genç yaşta ölen kız ya da delikanlılar için söylenir. (V) Ayrıca gelin olup anasının evinden ayrılan
kızlar için de ağıtlar yakılır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

D) Yeni yıl; yeni sorunları, yeni sıkıntıları da getirdi
beraberinde.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Hiçbir konuda anlaşamasak da bu, onu sevmediğim anlamına gelmez.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?

A) Günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları da oldukça çeşitlenmiştir.

A) “Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm.” demiş
kendi kendine.

B) Edebî mektuplar, sanatçıların birbirlerine ya da
dostlarına yazdıkları sanatsal değer taşıyan
mektuplardır.

B) “Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya
nasıl cesaret edersin sen!” diye bağırmış ihtiyar kadın.

C) Dilekçede herkesin zaman zaman yazmak zorunda kalabileceği bir mektup türüdür.

C) “Anne, neden aklar düşüyor saçlarına?” diye
sorunca kadının hastalığı anlaşılmış.

D) Mektupta olduğu gibi dilekçede de kâğıdın ön
yüzü kullanılır.

D) “Üzülme kızım! Seni kötülüklerden korumaya
çalışıyordum!” diye bağırmış.

E) Anılar genellikle onları yazan kişinin de rol aldığı gerçek olaylara dayalı yazılardır.

E) Habire söz almak istiyor, durmadan el kaldırıyordu.
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7.

(I) Karacaoğlan; on yedinci yüzyılda yaşamış ve
koşmalar, semailer söylemiştir. (II) Asıl adının
İsmail, Halil ya da Hasan olduğu yolunda birkaç
farklı görüş vardır. (III) Karacaoğlan’ın şiiri, aşk ve
doğa üzerine kuruludur; rast gele söylenmiş şiirler değildir. (IV) Şiirlerinde sıkça adları geçen Elif,
Zeynep ve İsmikan adlı kadınların sevgilileri olduğu varsayılmaktadır. (V) Karacaoğlan, Türk âşık
edebiyatına yepyeni bir söyleyiş biçimi getirmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir
yanlışlık yapılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin sonuna
farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Derdini söylemeyen derman bulamaz
B) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını
C) Dikensiz gül olmaz
D) Karanlıkta göz kırptığını nerden bileyim
E) Deveci ile konuşan, kapısını büyük açar

10. SINIF TÜRK D�L�VE
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11. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) farklı bir
görevde kullanılmıştır?

A) Proje hazırlayan öğrenciler, öğretmen ve idare
proje için gerekli başvuruları birlikte yaparlar.
B) Komisyon, programı yapan idare, öğretmen ve
öğrenciler velinin talep etmesi hâlinde görüş
belirtirler.

8.

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

C) Üye kuruluşlar, kişiler ve okullar etkili bir şekilde
çalışmak için program hazırlar.

A) Göründü; Fatih’e gelmiştim anladım, azıcık

D) Patentler, projeler, tasarımlar gerek görülürse
kurul tarafından değerlendirilir.

Gidince, mabede baktım ki bekliyor uyanık
B) Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan
Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan

E) Sorumlular, kurulda yer alanların bütünü, gerektiğinde her hafta toplantı yapabilir.

C) Sessizliğiyle Boğaz bu yüce gecede
Kutsal bir kucağa benziyor
D) Varşova’da Bristol Oteli’nde
Yıllardır böyle derin uykulara daldığım yoktu
E) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: “ilerle!”    
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A) Herkesi, her şeyi ve hatta yaşamayı unuttum.
B) Derviş Yunus biçaredir; baştan, ayağa yâredir.
C) Âh, o, gözyaşlarınla suladığın kırmızı güller!
D) Gidişin gelir aklıma, hiçbir şeyi dert etmeyişin.
E) Cesareti, gücü olan yol alıyor bu limandan.

9.

Okulu ( ) köyü ve civarı gezdik ( ) Suları bol ( ) ufukları çok geniş ve etrafı karlı dağlarla örtülü ( ) Dünyanın en güzel ve paha biçilmez atlarının yetiştiği
bir yer olduğu hâlde burada yaşayan insanları bu
kadar yoksul düşüren sebepler nelerdir ( )

607379

Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla
getirilmelidir?
A) (,) (.) (,) (.) (?)

B) (;) (.) (,) (…) (.)

C) (,) (.) (,) (…) (?)

D) (,) (!) (,) (.) (.)

E) (;) (.) (;) (.) (?)
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Yazım Kuralları ∙ Noktalama İşaretleri - II

1.

(I) Dünyanın en evrensel hikâye yazarı kabul edilen Anton Çehov belki de büyüklüğünü samimiyetine borçlu. (II) Başarı peşinde koşmayan, sadece
içindeki derdi paylaşmak için yazan bir adamın
büyüklüğü bu. (III) Önünde bütün dünya şapka çıkarıyor. (IV) Franz Kafka’da dünyanın en iyi yazarlarından. (V) Çünkü onun da başarı ya da para gibi
bir amacı yok.

4.

A) Onu tanıyabilmek için Batı medeniyetine ait birçok eser okumalıyız.
B) Ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
almış.
C) Her yıl 27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişi
coşkuyla kutlanır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “da / de”nin yazımı yanlıştır?
A) I

2.

B) II

C) III

D) IV

D) Bugün Erzurum İli genelinde hangi okulların
tatil olduğu açıklandı.

E) V

E) Berna teyzem, her tatilde yanımıza gelmeye
çalışırdı.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Onunla göz göze gelmemeye çalışır, kaçamak
bakışlar atardık birbirimize.

5.

B) Hepimizi çepe çevre saran umutsuzluk, bizi birbirimize bağlamıştı.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

TÖMER’de çalışırken tanışmışdık onunla. Önceleri
birbirimize karşı resmî davranırdık. İkimiz de
çalışma hayatına alışmaya çalışıyorduk. Onunla
daha rahat ola bilmeyi ne çok isterdim.

C) Diğerleriyle baş başa kaldığımda aynı içtenliği
onlarda göremiyorum.

Bu parçada;

D) Yaşadıklarımızın bire bir aynı olması aslında
beni huzursuz ediyor.

II. kısaltmaların yazımı,

E) Apartmanlarla iç içe geçmiş hayatımızda dostlarımız yok.

IV. birleşik fiillerin yazımı,

(I) Kasabamız her yaz ağustosböceklerinin sesleriyle canlanır. (II) Sesleri bazen öyle yükselirki çocukların sesini duyamazsınız. (III) Çocuklar, yükselmeye başlıyan orkestranın sesini bastırır. (IV)
Anne babalar sere serpe ağaçların altında oturur
onları dinlerken. (V) Bundan daha güzel, daha huzurlu bir yer varmıdır acaba?

I.

ünsüz uyumu,

III. düzeltme işaretinin kullanılması,
V. bağlaç olan de’nin yazımı
kurallarından hangileriyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız V

D) II ve V

6.

C) I ve III

E) II, III ve IV

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisinin yazımı doğrudur?

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu müzikalin kareografisini ünlü bir sanat yönetmeni yapmış.

A) I. cümlede, ayrı yazılması gereken sözcük bitişik yazılmıştır.

B) Heyecanlanınca elindeki çiçekler birden bire
yere saçılıverdi.

B) II. cümlede, ayrı yazılması gereken “ki” bitişik
yazılmıştır.

C) Saçları güneşte harikulade kızıl ışıklar saçarak
parlıyordu.

C) III. cümlede, ünlü daralmasına uğrayan sözcüğün yazımı yanlıştır.

D) Dünyayı saran ekonomik kıriz oyuncak fiyatlarına da yansıdı.

D) IV. cümlede, ikilemenin yazımı yanlıştır.

E) Bütün okul hoparlorden gelen sesle neye uğradığını şaşırdı.

E) V. cümlede, soru ekinin yazımı yanlıştır.
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7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) Antalya’daki evin bahçesi, Japon gülleriyle çevriliydi.
B) İnsanlar, huzur evlerinde dört gözle çocuklarını
bekliyor.
C) Emekli olunca gayri menkul danışmanı olarak
çalışmaya başladı.
D) Sanatçının renklerin uyumunu yakaladığı olağan üstü bir çalışması var.

10. Merdivenli sokakları olan, kentleri severim.

I
Sevince, her yerde karşınıza çıkar merdivenler.
II
III
İstanbul’un ne de güzel sokak adları vardır:
IV
Merdiven Yokuşu, Merdivenli Çeşme…
V
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır?

B) II ve III TÜRK
C) II ve IVD�
10. SINIF
L�VE

A) I ve II

D) III ve IV

E) Derginin baş yazarı, yeni başlayanlara yol göstermeye çalışıyordu.

E) IV ve V

Test 5 (6

11. İnsanın özgürlüğü kendi doğasındadır ( ) Anado-

8.

Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) Orhan Veli ( ) Garip adını verdikleri şiir kitabını
çok sevdiği arkadaşlarıyla çıkarır.
B) Aşiyan’da, İstanbul’un en güzel yerinde ( ) dolaşırken buluruz Tevfik Fikret’i.

lu’dan Akdeniz’e uzanan bir yol üzerindeki yazıtta
bununla ilgili şu yazılıdır ( ) ‘’Ey yolcu ( ) yol hazırlığını yap ve hemen yola koyul ( ) Özgürlüğüne
doğru ( )’’
Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (;) (!) (,) (.)

B) (.) (:) (!) (,) (.)

C) (.) (:) (!) (,) (;)

D) (.) (:) (,) (!) (…)

C) Reşat Nuri, en sevilen yazarlarımızdandır ( )
onun en çok okunan romanı ise Çalıkuşu adlı
eseridir.
D) “Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.” demiş ( )
Cahit Sıtkı Tarancı.
E) Aferin ( ) diye alkışladı Sunay Akın, genç
şairleri.

E) (;) (:) (,) (,) (…)

12. Benim merak ettiğim şu (I) Haberi yapanlardan biri
derginin içindekileri de okudu mu (II) Ey insanlık,
ne hâle geldin (III) Riyakârlık, düşmanlık, acımasızlık (IV) Ancak her kötülüğe rağmen insanlık iyilikle yaşayacak (V)
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde nokta (.) kullanılmalıdır?

9.

I.

Nerede gülmeniz, ne zaman konuşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz

A) I

B) II

C) III

D) IV

II. Hangi gün gelmek isterseniz o zaman sizi almaya gelirim
III. Bir baktı mı sanki bütün dünya beni izliyor sanırdım

607380

IV. Ne diye başladığımı bilmediğim garip bir film
izliyorum
V. Neden her şeyin sorumlusu hep ben oluyorum
acaba
Numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti (?) getirilmelidir?
A) I

B) II
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C) III

D) IV

E) V

OPT�K - Test 5 (607380)

E) V

Simülasyon Testi
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Yazım Kuralları ∙ Noktalama İşaretleri - III

1.

Sevgili dost ( ) bir zarfı açmak kadar kalbi titreten
ne vardır ( ) Zarf mahremiyettir ( ) Mahrem olmasa da satırlar ( ) bir köşeye çekilip yalnız okunur
mektuplar ( )

4.

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (?) (…) (,) (.)

B) (,) (.) (.) (;) (…)

C) (,) (?) (.) (,) (.)

D) (;) (.) (…) (,) (…)

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

İçinde olduğumuz yüzyılda edebiyat sadece gerI
çekliğe değil, daha önceki edebiyata da yönelmiş
bir taklidin peşine düştü. Edebi eserlerde romantik
II
III
yalanlardan değil romansal bir hakikatten söz ediyoruz artık. Büyük romancılar, insanın sağlam ve
güvenilir addedilen ilmeklerini bir bir sökmeye başIV
ladıklarında gerçek hayatta yüzleşemeyeceğimiz
kadar çok sahtelikle karşı karşıya getirdiler bizi.
V
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I

2.

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Eskimolar, bildiğiniz üzere kutup bölgelerinde
yaşıyorlar. (II) Yüzyıllardır soğuk iklimi benimsemiş, çekik gözlü, kalın kürklü giysileri olan, doğaya sımsıkı bağlı insanlar. (III) En çok yanıldığımız
nokta ise onların sadece kutuplarda yaşadığını
zannediyor olmamız. (IV) Oysaki Eskimoların yaşam alanı; Doğu Sibirya, Alaska, Kanada ve Grönland’a kadar uzanıyor. (V) Keza mitolojik coğrafyalarıda bu dört bölgeyi kapsıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.
3.

I.

Çocuklarda anne babaları gibi hayvanlardan
korkabiliyor.

Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?

II. Bazen 2’inci çocuklar, ilk çocuklara göre daha
cesur olabiliyor.

A) Kuzeybatından esen karayel ekinlere ciddi
zarar vermişti.

III. Anne baba arasındaki iş birliği, çocukların başarılı olmasını sağlıyor.

B) Romanda gerçeküstü ögelerle örülü bir âlemden söz ediliyor.

IV. Çocuklar, onlar için özveriyle çalışıldığını görebilirler.

C) Eğitimde genelgeçer kabullerin her kesim tarafından benimsenmesi gerekiyor.

V. Onların çocuk mu yoksa yetişkin mi olduklarını
sık sık karıştırıyoruz.

D) Yükseköğretim Kurulu, bu yıl YKS’de taban
puan uygulanmayacağını duyurdu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım
yanlışı vardır?

E) Bozayı doğudan batıya tüm Türkiye’de görülen
bir canlıdır.

A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III
E) IV ve V
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6.

Müziği gerçekten duydun mu hiç ( ) Piyanonun
zarif ve kibarca derdini anlattığını ( ) Müzik ( ) bir
umut ( ) geleceğe atılan bir adım aslında ( )
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?
A) Nokta (.)

B) Soru işareti (?)

C) Ünlem (!)

D) Virgül (,)

9.

Ben, siz oluvermiştim de birdenbire
Sen, siz olmuyordun bir türlü
Yine de ne çok istemiştim
Seni bir kenara bırakıp
Siz diyebilmeyi
Sen, siz olmuyordu madem ki
Önce seni atmak gerekiyordu akıldan

E) Noktalı virgül (;)

10. SINIF TÜRK D�L�VE

Çıkartmak gerekiyordu seni fikirden
Sen olmaz isen, siz de olmayacaktı

7.

(I) Fırat Nehri’nin yolculuğu Murat ve Karasu nehirleriyle başlar. (II) Bu ikisinin birleşmesiyle güçlenen, güzergâhı üzerinde yüzlerce dere ve pınarla
beslenen nehir; Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan geçerek Türkiye sınırlarından çıkar ve Basra Körfezi’ne dökülür. (III) Günümüzde Fırat Nehri üzerinde
kuzeyden başlayarak sırasıyla Keban, Karakaya,
Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları bulunuyor.  
(IV) Artık kendi doğal yatağından büyük ölçüde
kopmuş olan Fırat’ın üzerindeki baraj gölleri hem
yerleşimleri, hem de tarihi ve doğal varlıkları haritadan siliyor. (V) Oysa insanoğlunun Fırat Nehri ile
çok köklü bir ilişkisi, suyla binlerce yıla yayılan bir
ortaklığı var.  
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir noktama yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Ve geriye koskocaman bir
Sensizlik kalacaktı

Test 6 (6

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili
yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Birleşik sözcüklerin yazımı
B) “de” bağlacının yazımı
C) “ki” bağlacının yazımı
D) Ek fiilin yazımı
E) Pekiştirilmiş sözcüğün yazımı

10. Aşağıdakilerin

hangisinde ayrı yazılması
gereken birleşik sözcük bitişik yazılmıştır?
A) Yeni açılan gözlemevi ziyaretçi akınına uğramıştı.
B) Türkçede en çok dilbilgisi kurallarını öğrenmekte zorlanıyorum.
C) Kuvayımilliye Türk milletinin kaderinin belirlenmesinde etkin rol oynamıştır.

8.

Dickens’ın kötüleri yok artık. Kemalettin Tuğcu’nun, Ahmet Mithat Efendi’nin… İçindeki haset
ve tamah yüzüne yansıdığı için gardımızı aldığımız, kötülüğün emniyet şeridiyle etrafını çeviren
ve bizi her tür şerre hazırlıklı kılan kötüler de yok.
Onlar iyiliği değerli kılıyorlardı halbuki. Pürüzsüz,
yumuşak bakışlarıyla iyi olduğu zannını uyandıran
kötüler çağındayız. Yoksulun, iyinin mahzun ve
güzel; tamahkârın, muhterisin çirkin olduğu eski
dünya yok.
Bu parçadaki yazım yanlışı aşağıdakilerden
hangisiyle ilgilidir?

D) Gezdiğimiz yerlerin manzarası olağanüstüydü,
adeta insanı büyülüyordu.
E) Tınaztepe Lisesi, Ankara’nın köklü liseleri arasında yerini almayı başarmıştır.

607381

A) Bağlaç olan da, de’nin yazılışı
B) Bağlaç olan ki’nin yazılışı
C) Bitişik yazılan birleşik kelimeler
D) Büyük harflerin yazımı
E) Düzeltme işaretin kullanımı
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07
Adı
: . .................................
Soyadı : ..................................

Dede Korkut Hikâyeleri ∙ Halk Hikâyeleri

1.

(I) Dede Korkut, destandan halk hikâyeciliğine geçiş özelliği gösteren bir eserdir. (II) Eserde millî ve
sosyal hayatın renkli yansımaları, Türk kültür ve
folklorunun sayısız değerleri göze çarpmaktadır.
(III) Kahramanlık ruhu, en yüce insani değer olarak
işlenir. (IV) Tabiat da tıpkı kahramanlar gibi canlı, yaşayan, hayata ve olaylara katılan bir unsur
olarak göze çarpar. (V) Eserin uzun ve manzum
olması ise onu hikâyeden ayıran en önemli özelliğidir.

4.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili olarak söylenemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Zaman ile bir memlekette bir kimse var idi ve
o kimse ki bir kızı bir oğlu var idi, bu oğlu okuga
kararsız heidi ve ismi Smayıl idi bu oğlan kararsız okuga kâmil olur ve gendi de sıtkı gönül ilen
Allah’ın yoluna gezir idi ve nefesi hak idi. Bir gün
mektepten gelir iken bir ehtiyar kadın çeşmeden
bardak ilen su götürür idi, bu kadınun bardağın
nişanga alıp bir daş atar, daş gelir bardağı kırar.
Ehtiyar kadın bakar bu Smayıl’nan yüzüne der ki:
Ne desana, oğlum? Smayıl, bir eyi yaş görünesin,
sökmem seni, kargamam, çok küç belâ çekesin de
keç muradına eresin, der.
Bu parçadaki altı çizili cümle halk hikâyelerinin
özelliklerinden hangisini göstermektedir?

E) V

A) Olaylar kurgulanmış gerçeklere dayanmaktadır.
B) Dönemin dil özelliklerini yansıtmaktadır.

2 - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Resul Aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er ortaya çıktı. Oğuz’un o
kişisi bilge idi. Ne derse olurdu. Gaipten türlü haber
söylerdi. Allahuteala onun gönlüne ilham ederdi.
Korkut Ata, Oğuz kavminin müşkülünü hâllederdi.
Her ne iş olsa Korkut Ata’ya danışmayınca yapmazlardı. Her ne ki buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup tamam ederlerdi.

2.

C) Olağanüstü ve mitolojik özelliklere yer verilebilir.
D) Manzum ve mensur olarak yazılabilmektedir.
E) Genellikle mutlu sonla biter.

5.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Korkut Ata’nın özellikleri arasında gösterilemez?

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir?

A) Her şeyi bilen bir kişidir.

A) Ercişli Emrah ile Selvihan - Âşık Garip - Köroğlu

B) Olacakları öngörmektedir.

B) Kerem ile Aslı - Âşık Garip - Van Kalesi

C) Hurafelere inanmaktadır.

C) Köroğlu - Hz. Ali cenknameleri - Âşık Garip

D) Sorunları çözmede beceriklidir.

3.

Halk hikâyeleri gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır. Konularına
göre üçe ayrılır: Aşk hikâyeleri (----), dinî temalı
kahramanlık hikâyeleri (----), destani halk hikayeleri (----)

E) Saygı duyulan ve sözüne güvenilen biridir.

D) Tahir ile Zühre - Köroğlu - Dede Korkut Hikâyeleri

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

E) Hz. Ali Cenknameleri- Köroğlu - Dede Korkut
Hikâyeleri

A) Olağanüstülüğe yer verilmiştir.
B) Hikâyenin yapı unsurlarının tamamı kullanılmıştır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerini besleyen kaynaklar arasında gösterilemez?

C) Kişiler ayrıntılı biçimde betimlenmiştir.

A) Seyahatnameler

B) Efsaneler

D) Dinî motiflere yer verilmiştir.

C) Masallar

D) Menkıbeler

E) Kahraman bakış açısı kullanılmıştır.

E) Destanlar
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7 - 8. soruları aşağıdaki parçalara göre cevaplayınız.

8.

Her iki parça için de aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Aynı yüzyılda oluşmuşlardır.
B) Aynı coğrafyada gelişip yayılmışlardır.

Dede Korkut Hikâyeleri ’nden

C) Coşku ve heyecanı dile getirmek için oluşturulmuşlardır.

Meğer sultanım, oğlan orada yıkılmıştı. Karga kuzgun kan görüp oğlanın üstüne konmak isterdi.  Boz
atlı Hızır oğlana hazır oldu. Üç defa yarasını eli
ile sıvazladı. “Sana bu yaradan ölüm yoktur, dağ
çiçeği, ananın sütü ile senin yarana merhemdir.”
dedi, kayboldu. Oğlanın anası oğlanın üstüne koşturup çıkageldi. Çağırarak oğlancığına söyler, görelim hanım ne söyler:

D) Destan geleneğinden hikâye geleneğine geçiş
ürünleridir.

10. SINIF TÜRK D�L�VE

E) Olaylar ve kişiler hem gerçek hem de olağanüstü özellikler göstermektedir.

Test 7 (6

Kara süzme gözlerin uyku bürümüş aç artık
On iki kemikçiğin harap olmuş topla artık
Öz gövdende canın var ise oğul haber ver bana
Kara başım kurban olsun oğul sana
Kerem ile Aslı Hikâyesi’nden
Sırf Aslı’nın yüzünü görebilmek için Keşiş’in karısına otuz iki dişini çektirir. Ağzının kanını kızın çevresiyle silerken Kerem’i gene tanırlar; ana ile kız,
onun kafasını yarıp kolunu kırarak sokağa atarlar.
Bunun üzerine Kerem, Aslı’ya da aşk vermesi için,
Tanrı’ya yalvarır. Duası kabul olunup o dakikadan
itibaren Aslı Han yanıp tutuşmaya başlar.

9.

Köroğlu Sakarya’ya geldiğinde bakıyor ki Ayvaz
uyuyor. Hemen suyun kenarına inip biraz at otlasın
ve çocuk uyusun diye orada oturur. Reyhan Arap
yetişti. Selamünaleyküm dedi. Ve Köroğlu oturmanın zamanı değil, çocuğu ver gideceğim, dedi.
Şuna birkaç beyit söyleyeyim de yola gelir belki:
Gelürdüm Urumeli’nden Ben bilmem Farsi dilinden
Ayvaz’ı alma elimden. Aman İreyhan Arap aman
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alındığı
türün özelliklerinden değildir?

Yedi yıldır gezdim ben bu dağları

A) Genellikle aşk konusunun işlendiği bu metinlerde zaman zaman kahramanlık konuları da
işlenir.

Bu sineme vurdum kızgın dağları

B) Nazım nesir karışık anlatılır.

Gece gündüz gönül hakka yalvarı

C) Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar
gelmiştir.

Kerem, burada sazı eline alır ve bir türkü söyler:

Benim çektiğim senin elinden

D) Olaylar halkın anlayacağı sade bir dille aktarılır.
E) Olağanüstülükler ön plandadır.

7.

Bu parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

607382

A) Her ikisi de sözlü geleneğe aittir.
B) Her ikisi de nazım-nesir karışık söylenmiştir.
C) Her ikisinde de aşk motifi ön plandadır.
D) Her ikisinin de anlatıcısı ozan (âşık) adı verilen
kimselerdir.
E) Her ikisinde de olağanüstü motifler vardır.
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08
Adı
: . .................................
Soyadı : ..................................

Mesnevi ∙ Cenknâme

1.

Cenknamelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

4.

Ağaç elinde azm-i rah etti
Tarlasını görücek ah etti

A) Kahramanlık temalı halk hikâyeleridir.

Yüreği sovumadı söğmek ile

B) Başkahramanı Hz. Ali’dir.

Olumadı eşeği döğmek ile

C) İslam dünyasında ilk örnekleri Anadolu’da ortaya çıkmıştır.

Bıçağın çekti kodu ayruğını

D) Nazım, nesir veya nazım-nesir karışık olarak
kaleme alınmıştır.

Kaçar eşek acıyarak canı

Kesti kulağını vü kuyruğını
Tökülüp yaşı yerine kanı

E) Müslim-gayrimüslim mücadeleleri fikri üzerine
kurulmuştur.

Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) aa, bb, cc... şeklinde kafiyelenmiştir.
B) Tam kafiye kullanılmıştır.
C) Telmih sanatına başvurulmuştur.
D) Redif kullanmıştır.
E) Nazım şekli mesnevidir.

2.

Mesnevilerde aşk, kahramanlık, din, tasavvuf gibi
konular işlenmektedir. Divan edebiyatında Şeyhi’nin ----, Ahmedi’nin ----, Gülşehri’nin ----,
Şeyh Galip’in ---- adlı eserleri mesnevi şeklinde
yazılmış belli başlı eserlerdir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi ve halk hikâyesinin ortak özelliğidir?
A) Olay örgüsüne sahip olması
B) Anonim nitelik taşıması

Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

C) Gerçek dışı unsurlara yer vermemesi

A) Harname

E) Halk diliyle oluşturulması

D) Aruz ölçüsüyle yazılması

B) İskendername

6.

C) Mantıku’t Tayr
D) Hüsn ü Aşk
E) Leyla vü Mecnun

“Yetiş ey Ali, o yılanı Zülfikâr’ınla katleyle!” deyip
izin vehemen Hazreti Ali-i Kerrâr, Düldül’e binip
yolları kat ederek Süphan Dağı’na geldikde görse ki ejderha Van Deryası’ndan su içer. Hemen
Kerrâr Ali, o Esedullah-ı Velî bir Allah narasına yol
buldurup Düldül’e mahmuz edip Zülfikâr’ını sıyırıp
ejder ile karşılaşınca ejder ateş saçarak bir hayli
ceng ederler. Sonunda Allah’ın emri ve Resulullah’ın fermanı ile ejderi katleder. Yılan can acısıyla
yuvar Van Gölü’ne düşüp sulara gömülür.
Bu parça ile ilgili,

3.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında
roman ve hikâyenin karşılığı olan uzun soluklu
manzum eserlere verilen isimdir?

I.

Cenknameden alınmıştır.

II. Olağanüstülüklere yer verilmiştir.
III. Tarihî gerçekliklere dayanmaktadır.

A) Halk hikâyesi

B) Mesnevi

yargılarından hangileri doğrudur?

C) Destan

D) Masal

A) Yalnız I

E) Divan

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III
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