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Soru 1 (…) “Benim gördüğümü sen de görmüş olsan
inanırdın. Hiç ümitsizliğe düşmezdin. Ben, ilk
sedyelerin hastahaneye nasıl geldiklerini
gördüm.  Hiç birinde ne bir pişmanlık, ne bir
azap, ne de bir korku emaresi vardı. Hepsinin
yüzünde okunan şey, yalnız azim, yalnız
metanetti. “Hanım abla şu yarayı sar da
dönüvereyim.” Bu ses kulağımdan hiç
gitmiyor.”Selma Hanım:“Ben, ay aydınlığındaki
ölüyü de gördüm,” diyordu. Onu hastahanenin
avlusunda, kerpiç duvarın kenarına getirip
bıraktılar. Yapayalnızdı. Gittim, yanında
oturdum. Ve bundan başka ( ) Alay
kumandanının gözlerini de ben kapadım.
Yüzünde öyle bir huzur, öyle bir bahtiyarlık vardı
ki o andan beri artık ölüm korkusu nedir
bilmiyorum.”

Bir Yolcuya
Dur yolcu! 
Bilmeden gelip bastığın, 
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, 
Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda, İstiklal uğrunda,
namus yolunda, 
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele, 
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Necmettin Halil Onan

Aşağıda verilen metin ve şiirden yola çıkarak edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.



Sanatçı edeb� b�r eser ortaya koyarken dönem�n șartlarından
etk�len�r ve eserler�ne yansıtır. 
Bu sebeple b�r edeb� eser �ncelen�rken yazıldığı dönem�n șartları
ve toplumsal yapısı anlașılab�l�r.  
Edeb�yat tar�h� geçm�șten günümüze edeb� eserler�, eserler�n
yazarını ve tar�h�n� �nceleyen b�r b�l�m dalıdır.  
Tar�h aynı zamanda edeb�yatın en çok �l�șk� kurduğu b�l�m dalıdır. 
Tar�h� araștıran b�r b�l�m �nsanı dönem� daha �y� anlayab�lmek �ç�n
o dönemde üretm�ș olan yazarların eserler�n� �ncelemek
zorundadır.  
Șu çıkarımı yapmak doğru olur: Tar�h edeb�yattan, edeb�yatta
tar�hten yararlanmaktadır.  

Cevap:

Yukarıdak� parçalarda da toplumu der�nden etk�leyen öneml� tar�h�
olayların edeb� eserlere yansıması vardır.. Tar�h� olaylar edeb�yatta

gen�ș yer tutmaktadır.
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Have a great day ahead.

Soru 2. 

Türk edeb�yatının ana dönemler� nelerd�r?
Bu dönemler�n ayrılmasında etk�l� olan
unsurlar nelerd�r? Açıklayınız.
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Bu dönemlerin ayrılmasında etkili olan unsurlar

·Dil anlayışı
· Lehçe ve şive farklılıkları

· Kültürel farklılaşma
· Dinî hayat

· Sanat anlayışı
· Coğrafi değişim



Soru 3



CEVAP:
1.CUMHURİYET DÖNEMİ 2. HALK EDEBİYATI-DİNİ TASAVVUFİ EDEBİYAT 

3. DİVAN EDEBİYATI 
4. İSLAMİYET ÖNCESİ YAZILI DÖNEM



Soru 4 
Așağıda ver�len eserlerle dönemler� doğru șek�lde
eșleșt�r�n�z.
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a. Divan-ı Hikmet        1. Sözlü Dönem
b. Leyla ile Mecnun     2. Yazılı Dönem

c. Kök Türk Kitabeleri    3. Geçiş Dönemi
ç. Alp Er Tunga Sagusu    4. Divan Edebiyatı

                                                                      5. Batı etkisinde gelişen Türk ede.
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Cevap:
a-3 / b-4 / c-2 / ç-1



Soru 5
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Cevap:

a-1 / b-4 / c-3



Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri, 
Türkiye Türkçesinin tarihi gelişimine göre doğru şekilde doldurunuz.

…………………………. /  ……………………… / …………………….  / Türkiye Türkçesi

Soru 6
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Cevap:
Esk� Türkçe- Orta Türkçe – Batı

Türkçes� – Türk�ye Türkçes�



Soru 7. 
Așağıdak� met�nde ayraçla boș bırakılan yerlere, uygun noktalama
�șaretler�n� get�r�n�z.
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Türkçe( ) 1300 yıldan fazla b�r zamandır yazı d�l� olarak tak�p
ed�leb�lmekted�r( ) Bu özell�ğ�yle günümüzde konușur sayısı ve

yaygınlığı ön sıralarda bulunan İng�l�zce( ) Fransızca( ) İtalyanca( )
Almanca( ) Japonca g�b� d�llerden daha erken dönemlere a�t belgeler�
bulunan Türkçen�n( ) yazıyla tak�p ed�lemeyen dönemler� de tahm�nen

günümüzden 7-8 b�n yıl ger�ye g�tmekted�r( ) Bu tahm�n( ) șu ank�
b�lg�ler�m�ze göre �nsanlığa yazıyı armağan eden Sümerlerden kalan

tabletlerde geçen ve Türkçe �le ortak olan sözler esas alınarak
yapılmaktadır( ) Sümerce �le Türkçe arasındak� bu 168 ortak söz ayrıca
Türkler�n MÖ 4000’l� yıllarda Türk�ye’n�n doğusunda bulunduklarının

da b�r kanıtıdır( )



Cevap

Türkçe(, ) 1300 yıldan fazla b�r zamandır yazı d�l� olarak tak�p
ed�leb�lmekted�r( .) Bu özell�ğ�yle günümüzde konușur sayısı ve

yaygınlığı ön sıralarda bulunan İng�l�zce(, ) Fransızca(, ) İtalyanca(, )
Almanca( ,) Japonca g�b� d�llerden daha erken dönemlere a�t belgeler�
bulunan Türkçen�n(; ) yazıyla tak�p ed�lemeyen dönemler� de tahm�nen

günümüzden 7-8 b�n yıl ger�ye g�tmekted�r(. ) Bu tahm�n( ,) șu ank�
b�lg�ler�m�ze göre �nsanlığa yazıyı armağan eden Sümerlerden kalan

tabletlerde geçen ve Türkçe �le ortak olan sözler esas alınarak
yapılmaktadır( .) Sümerce �le Türkçe arasındak� bu 168 ortak söz

ayrıca Türkler�n MÖ 4000’l� yıllarda Türk�ye’n�n doğusunda
bulunduklarının da b�r kanıtıdır(. )



 Soru 8.
Așağıdak� cümlelerde yazım yanlıșlarını bularak düzelt�n�z.
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Türk�ye’dek� kullanıcılarının dünya ortalamasına göre üstsıralarda bulunduğu göz önüne
alındığında sosyal medya, Türkçe’n�n kullanımı açısından yen� ve yaygın b�r ortam olarak
öneçıkmaktadır. Sınırlı sayıda harf�n kullanılab�ld�ğ� ortamlarda sözcüklerde ünlü harfler�
yazmadan yalnızca ünsüzlerle yazıșma, büyük harf �le �lg�l� kurallara aykırılık, sözcükler�n
yazımında özens�zl�k g�b� olumsuzluklar d�kkat çekmekted�r. Kısa mesajlardak� karakter
sınırlaması bahanes�yle ünlü harfler� kullanmadan yazma eğ�l�m�n�n herhang� b�r karakter

sınırlaması olmayan akıllı telefonlardak� �let�ș�m uygulamalarındada sürdürülmes�
d�kkatçek�c�d�r. Cep telefonlarından kısamesaj gönder�rken, sanal ortamdak� söyleș�

programlarını kullanırken bașvurulan bu kuraldıșı yazıșma b�ç�mler� sosyal medyada daha
hızlı yayılmaktadır. Sanal söyleș�de �k� k�ș� arasında kalan yazıșma, sosyal medyada

paylașımla yüzlerce, b�nlerce k�ș�ye ulașmaktadır. Buda sosyal medyanın d�l�n kullanılması
açısından özen göster�lmes� gereken yen� ve öneml� b�r �let�ș�m ortamı olduğunu

göstermekted�r.



Cevap

Türk�ye’dek� kullanıcılarının dünya ortalamasına göre üstsıralarda bulunduğu
göz önüne alındığında sosyal medya, Türkçe’n�n kullanımı açısından yen� ve
yaygın b�r ortam olarak öneçıkmaktadır. Sınırlı sayıda harf�n kullanılab�ld�ğ�
ortamlarda sözcüklerde ünlü harfler� yazmadan yalnızca ünsüzlerle yazıșma,
büyük harf �le �lg�l� kurallara aykırılık, sözcükler�n yazımında özens�zl�k g�b�
olumsuzluklar d�kkat çekmekted�r. Kısa mesajlardak� karakter sınırlaması

bahanes�yle ünlü harfler� kullanmadan yazma eğ�l�m�n�n herhang� b�r karakter
sınırlaması olmayan akıllı telefonlardak� �let�ș�m uygulamalarındada

sürdürülmes� d�kkatçek�c�d�r. Cep telefonlarından kısamesaj gönder�rken,
sanal ortamdak� söyleș� programlarını kullanırken bașvurulan bu kuraldıșı

yazıșma b�ç�mler� sosyal medyada daha hızlı yayılmaktadır. Sanal söyleș�de �k� k�ș�
arasında kalan yazıșma, sosyal medyada paylașımla yüzlerce, b�nlerce k�ș�ye

ulașmaktadır. Buda sosyal medyanın d�l�n kullanılması açısından özen
göster�lmes� gereken yen� ve öneml� b�r �let�ș�m ortamı olduğunu göstermekted�r.



................... edebiyat inceleme ve
araştırmaları ile tanınmıştır. Yazmış
olduğu Resimli Türk Edebiyatı tarihi
edebiyat araştırmacılarının başucu
kaynaklarından biridir. Türkçeye ve Türk
diline hizmet eden yazarın diğer önemli
bir eseri adlı denemelerden oluşan
eseridir. Yazar, Yahya Kemal’in
ölümünden sonra bütün eserlerini
derleyerek yayına hazırlamıştır. Yahya
Kemal Enstitüsünü kurmuş burada
çalışmalarda bulunmuştur.
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Soru 9. Bu parçada boș bırakılan yerlere
așağıdak�lerden hang�s� gelmel�d�r?

A) Mehmet Kaplan – Nes�ller�n Ruhu

B) N�had Sam� Banarlı – Türkçen�n Sırları

C) Fuat Köprülü – Türk Edeb�yatı Tar�h�

D) Kenan Akyüz – Modern Türk Edeb�yatının Ana Ç�zg�ler�

E) Faruk K. T�murtaș – Tar�h İç�nde Türk Edeb�yatı 
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Cevap : 
"B" șıkkı

edebiyatnotu

https://www.instagram.com/edebiyatnotucom


Soru 10

Kök Türk dönem�ne a�t olan eser, Türk
adının �lk geçt�ğ� yer olarak b�l�nmekted�r.
Tonyukuk, B�lge Kağan ve Kült�g�n adana
yazılan ab�delerden olușmaktadır. Eserde

dönem�n s�yas� mücadeleler� ve öğütler yer
almaktadır. Dan�markalı b�l�m �nsanı

Thomsen tarafından okunan ab�deler Türk
kültür tar�h�n�n en öneml� eserler�nden

b�r�d�r.

Bu parçada sözü ed�len eser
așağıdak�lerden hang�s�nde ver�lm�șt�r?

A) Kalyanamkara ve Papamkara H�kâyes�

B) Kök Türk K�tabeler�

C) Aarlutukn Y

D) Sek�z Yükmek

E) Irk B�t�g
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Cevap
“B” șıkkı



Dünyada en çok konușulan beș d�lden b�r� olan Türkçe, büyük b�r
coğrafyada kullanılmaktadır. Orta Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar
gen�ș b�r coğrafyada yașayan Türkler tar�h �ç�nde tanıștıkları çeș�tl�
kültürler, yașadıkları s�yas� değ�șmeler sonucunda farklı alfabeler

kullanmıșlardır.

Buna göre așağıdak�lerden hang�s� Türkler�n kullandığı alfabelerden
b�r� değ�ld�r?  

A) Arap   B) K�r�l   C) Lat�n D) Ç�n   E) Orhun

Soru 11. 



Bizi takip etmeyi unutmayın!!!!

İnstada @edebiyatnotucom

Cevap : “D” șıkkı
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