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Hikâye

BİYOGRAFİ
Ömer Seyfettin (1884–1920) 
Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerindendir. Balıkesir 
Gönen’de doğdu. Selanik’te çıkan Genç Kalemler der-
gisinde yayımladığı "Yeni Lisan" makalesinde sade 
halk dilini savunan bir idealist olarak yazı hayatına 
başladı. Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem ile birlikte 
Millî Edebiyat davası uğruna çalıştı; eserlerini Yeni 
Mecmua, Şair, Büyük Mecmua gibi dergilerde ya-
yımladı. Konularını gündelik hayattan, çocukluk ve 
askerlik anılarından, tarihten, menkıbe, fıkra ve efsa-
nelerden aldı. Eserlerinde tasvir ve tahlile değil, olaya 
önem verdi ve olay hikâyeciliğinin en önemli ismi oldu.
Eserleri
Yalnız Efe, Ashâb–ı Kehfimiz, Harem, Efruz Bey, Bom-
ba, Yüksek Ökçeler, Falaka, Beyaz Lale, Gizli Mabed 
eserlerinden bazılarıdır.

Dil Bilgisi

 

Hatırlatma
İş, oluş, hareket bildirip kip ve kişi eki alan keli-
meler fiildir.

Fiilimsiler
3 Fiilimsiler, fiilden türer ancak fiil değildir.

3 Fiile benzer, fiili andırır anlamındadır.

3 Belirli eklerle fiillerden türeyen; isim, sıfat ve zarf ola-
rak kullanılabilen kelimelere fiilimsi (eylemsi) denir. 

	 “Onu orada bulmayı umuyordum.” cümlesinde “bul-
mayı” sözcüğü “bul-“ fiilinden “-ma” ekiyle türetilmiş, 
fiil anlamı kaybolmamış ama cümlede isim göreviyle 
kullanılmıştır. (isim – fiil)

	 “Pişmiş aşa su katıyorsunuz.” cümlesinde “pişmiş” 
sözcüğü “piş-“ fiilinden “-miş” ekiyle türetilmiş, fiil 
anlamını kaybetmemiş ama cümlede sıfat göreviyle 
kullanılmıştır. (sıfat – fiil)

	 “Sen gülünce güller açtı.” cümlesinde “gülünce” söz-
cüğü “gül-“ fiilinden “-ınca” ekiyle türetilmiş, fiil anla-
mını kaybetmemiş ama cümlede zarf göreviyle kulla-
nılmıştır. (zarf – fiil)

3	 Fiilimsiler bazı yönlerden fiillere benzer ancak çekime 
girmez. (Kip ve kişi eki almaz.)

3 Fiilimsiler ek fiil alarak yüklem olabilir. 
	 “Tek arzum, bu olayı çözmekti.” cümlesinde “çözmek” 

sözcüğü ek fiil (i-di) ekini alarak yüklem olmuştur.
	 "Ablası seni buraya getirendi.” cümlesinde “getiren” 

sözcüğü (i-di) ekini alarak yüklem olmuştur.

3 Fiilimsiler "-ma, -me" olumsuzluk ekini alabilir. 

	 “Orada tanıdık yüzler de vardı.” cümlesinde “tanıdık” 
sözcüğü “tanımadık” şeklinde söylenebilir.

	 “Onu görünce oradan ayrıldım.” cümlesinde “görün-
ce” sözcüğü “görmeyince” yapılabilir.

Fiilimsi Örnekleri 
	 “Oyun oynamak çocukların temel ihtiyaçlarındandır." 

(isim – fiil)
	 “Bir bakışın ölmem için yetecek." (isim-fiil)
	 “Göz görmeyince gönül sevmiyor." (zarf-fiil

Örnek 8

Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Öğleye kadar vakit geçirmek için bayram yerine git-
meye karar verdiler.

B) Karanlık laboratuvarın penceresiz duvarındaki perde-
ye yansımıştı aydınlık görüntüsü.

C) Devraldığı at sürüsünde Gülsarı adlı, eşine ender 
rastlanacak çok değerli bir tay vardır.

D) Arkadaşıyla karşılaşmayı bekleyen bizim kahraman, 
girdiği salonda hummalı bir manzarayla karşılaşmıştı.

Aralık 2019

3 Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat, zarf olmak üzere üç 
başlıkta incelenebilir.

İsim – Fiil
3 Fiillere “-ma, -ış, -mak” ekleri getirilerek yapılır.

3 Fiillerin ismidir.

3 İsim fiil eklerine “mastar eki” de denir.
	 Bunları ona anlatmak zordu. 
	 Olayları bize anlatışınız iyi oldu. 
	 Buraya kadar gelmenize sevindim.” 
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• İsim fiil ekleriyle türeyen bazı sözcükler fiil anlamı-
nı kaybederek somut varlıklara ad olabilir.

	 Burayı kazmanız doğru değil. (isim-fiil)

 Onu gördüğümüzde elinde bir kazma vardı. (isim)
	 Bunu sana danışmaya karar verdim. (isim-fiil)

 Bunu danışmaya soralım. (isim)
	 Konuya girişi iyi oldu. (isim-fiil)
	 Onu girişte bekliyoruz. (isim)

NOT

Sıfat – Fiil 

3 Fiil kök ve gövdelerinden “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, 
-ecek, -miş” ekleriyle türeyen, fiil anlamını kaybetme-
den cümle içinde sıfat göreviyle kullanılan fiilimsiler-
dir.

3 Bu fiilimsiler niteleme sıfatıdır.
	 Sana gelen dertler bana gelsin.
	 Çıkmamış candan umut kesilmez.
	 Bu, çekilir dert değildi. 
	 Tanınmadık sesler geliyor her taraftan.
	 Eli öpülesi annelerimiz var. 

 

Hatırlatma
Adlaşmış Sıfat
• Bir sıfat tamlamasında ismin düşerek ismin gö-

revinin ve varsa eklerinin sıfata yüklenmesiyle 
"adlaşmış sıfat" oluşur.

➥ “Tembeller, çalışmayı pek sevmez.”  
(tembel insanlar)

➥	 “Bugün küçüğü okula ben götüreceğim.”  
(küçük çocuğu)

➥	 "Hasta ameliyata alındı." (Hasta adam)

Adlaşmış Sıfat – Fiil

3 Sıfat-fiillerin nitelediği isim düşer ve sıfat-fiiller çekim 
eki alırsa adlaşır. Buna “adlaşmış sıfat-fiil” denir.

3 Sıfat-fiiller, adlaşmış sıfatların bir türüdür. 

3 Normalde sıfat-fiillerden sonra mutlaka bir isim gel-
melidir. 

3 Fakat adlaşmış sıfat-fiillerde bu isim kaybolur. 
	 Gelecekten çok umutluyuz. (gelecek günler) 
	 Geçmişin izlerini bir bir silmeliyiz. (geçmiş günler) 

• Bazı sıfat-fiiller kalıplaşarak isimleşmiştir. 
	 İşime dolmuşla gidiyorum. 
	 Bu yemişlerden eve de götürelim.

• Sıfat – fiil eklerini alan kelimeler ile zaman ekini 
almış fiiller birbiriyle karıştırılmamalıdır.  

	 Geçmiş günlerin özlemi her yanımızı sarıyor.  
(sıfat-fiil) 

 Buradan pek çok medeniyet geçmiş. (fiil)
	 Bize gelecek misafirleri bekliyoruz. (sıfat-fiil)

 Bize bu akşam misafir gelecek. (fiil) 

NOT

Örnek 9

Bir köprü geçerek kıta değiştirebilmek için İstanbul’a 
                 I                            II

gelmelisiniz, diyenler ne doğru söylemiş.

            III IV

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi ad-
laşmış sıfat – fiildir?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

Temmuz 2019

Zarf – Fiil (Bağ Fiil, Ulaçlar)

3	 -ip, -arak, -dıkça, -e…-e, -r…-maz, -casına, -meksizin, 
-dığında, -esiye) türeyen, fiil anlamını kaybetmeyen 
ama cümlede zarf göreviyle kullanılan fiilimsilerdir. 

3 Bu fiilimsiler cümleye “zaman, durum, neden - sonuç, 
koşul – sonuç" anlamları katar.

	 Zaman ihtiyarladıkça Kur’an gençleşiyor. (zaman an-
lamı)

	 Sen gülünce güller açacak. (koşul anlamı)
	 Çocuk koşarak yanımıza geldi. (durum anlamı)
	 Bebeği doyasıya sevemedik. (durum anlamı)
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Örnek 10

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilimsilerden hangisi 
sıfat – fiildir?

A) Yol kenarlarına sararmış yapraklar yığılmış.
B) Sokakta beni görünce hızlıca arabaya bindi.
C) Sorunları konuşarak çözmek gerekir.
D) Sen İstanbul’a gideli çok zaman oldu.

Nisan 2019

• Fiilimsiler, fiilimsi gruplarını (isim-fiil grubu, sıfat-fiil 
grubu, zarf-fiil grubu ) oluşturur. 

	 Seni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. (sıfat- fiil gru-
bu)

	 Oraya gitmekten vazgeçtim. (isim-fiil grubu)
	 Seni görünce yanımıza gelmiş. (zarf-fiil grubu)

• Fiilimsiler; yan cümlecik kurar, yan cümleciğin 
yüklemi olur; bir cümlede kaç fiilimsi varsa o kadar 
yan cümlecik vardır.  

	 Oraya giderek onu buraya getirmenizi istiyorum. 
(iki yan cümlecik)

	 Bu soruları sormanızı isteyen öğretmen kimdi? (İki 
yan cümlecik)

NOT

 

Hatırlatma
• Özel isimlere gelen tamlayan, hâl ve bildirme 

ekleri kesme işareti ile ayrılır.

➥	Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

• Sıralı cümlelerin arasına virgül konur.

➥	Evimize çekilelim, dışarıda gezmeyelim.

• Edebi metinlerde kişilerin konuşmasından önce 
iki nokta konur.

• Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru 
işareti konur.

➥	Deli Dumrul der: “Ne ağlıyorsunuz , benim 
köprümün yanında bu gürültü nedir?”

• Duygu ya da seslenme bildiren sözcüklerden ya 
da söz gruplarından sonra ünlem konur.

➥	Bre Bolu Beyi (!)

 

Hatırlatma
• Dizelerin ve özel isimlerin ilk harfleri büyük olur.

➥ Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun

 Gördün güzelleri beni unuttun

• Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan 
kelimeleri ayırmak için okunuşları uzun olan ün-
lülerin üzerine düzeltme işareti konur: 

➥ adem (yokluk), âdem (insan); 

 adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); 

 alem (bayrak), âlem (dünya, evren);

 hal (sebze, meyve vb. satılan yer), hâl (durum, 
vaziyet); 

 hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); 
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1. Toplumsal konular işlenmeye başlanmıştır. Ülke 
sorunlarına, bunların üstesinden gelebilecek kah-
ramanlara yer verilmiştir. Taşra yaşamı gerçekçi 
bir üslupla aktarılmıştır. Teknik yönden başarılıdır. 
Yabancı sözcüklerden uzak durulmuş, konuşma dili 
yazı diline yaklaştırılmıştır. Bu dönem sanatçıları 
hikâyelerini Maupassant tekniğine göre yazmışlar-
dır. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
Halide Edip Adıvar ve Refik Halit Karay önemli tem-
silcilerindendir. 

 Bu parçada Türk edebiyatının hangi dönem 
hikâyeciliğinden söz edilmiştir?

 A) Tanzimat  B) Servetifünun

 C) Fecriati  D) Millî Edebiyat

Temmuz 2019

2. Aşağıdaki sanatçı‒eser eşleştirmelerinden han-
gisi yanlıştır?

A) Âşık Paşa ‒ Garipname
B) Şeyh Galip ‒ Hüsn ü Aşk
C) Fuzuli ‒ Leyla ile Mecnun
D) Süleyman Çelebi ‒ Mantıku’t Tayr

Aralık 2019

3. – Kutadgu Bilig
 – Yusuf ile Züleyha
 – İskendername
 – Harname

 Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Mesnevi nazım şekliyle yazılmaları
B) Aynı sanatçı tarafından kaleme alınmaları
C) Mizahi ve eleştirel bir konu üzerinde durmaları
D) 17. yüzyılın son çeyreğinde oluşturulmaları

Aralık 2019

4. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut 
Hikâyeleri’nin bir özelliğidir?

A) Ağır, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
B) Tamamı nesir (düzyazı) hâlindedir.
C) Hikâyelerin yazarı bellidir.
D) İslami Dönem'de yazıya geçirilmiştir.

Temmuz 2019

5. Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Ağır ve süslü bir anlatım kullanılmıştır.
B) Yirmi iki hikâye bir önsözden oluşur.
C) Türklerin yaşayışına ait bilgiler vardır.
D) Hikâyelerin yazarları bellidir.

Nisan 2019

6. Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ve Rum, 
Abaza, Gürcülerle yaptıkları savaşlar anlatılır. 12 
ve 13. yy.da oluşmaya başlamış, 15. yy.da yazıya 
geçirilmiştir. Olaylar nesir, kahramanların duygu ve 
düşünceleri ise nazımla dile getirilmiştir. Arı bir dil 
kullanılmış ve olağanüstü olaylara yer verilmiştir.

 Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dede Korkut Hikâyeleri
B) Prens Kalyanamkara ve Papamkara
C) Sekiz Yükmek
D) Irk Bitig

Aralık 2019

7. Çocukları olmayan bir hükümdar ve keşiş hazine-
darının eşleri; şayet birinin oğlu, diğerinin de kızı 
olursa birbirleriyle evlendireceklerine söz verirler. 
Bir zaman sonra Sultanın oğlu olur, adını Ahmet 
Mirza koyarlar. Keşişin de kızı olur, adını İsa Gülü 
koyarlar. Ahmet Mirza da İsa Gülü de büyür. Mirza, 
bir av esnasında girdiği bir bahçede rüyasında âşık 
olduğu sözlüsünü görür.

 Bu parçada sözü edilen halk hikâyesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) Kerem ile Aslı
 B) Arzu ile Kamber
 C) Tahir ile Zühre
 D) Ercişli Emrah ile Selvihan

Temmuz 2019
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8. – Falaka
 – Bomba
 – Primo Türk Çocuğu
 – Pembe İncili Kaftan

 Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Roman  B) Destan

 C) Efsane  D) Hikâye

Aralık 2019

9. Şunça kuşdan kim bu yola girdiler 
 Bir otuz kuş kûh-ı Kâf’a irdiler

 Her kim ol bu yola girdi serseri
 Olmadı Gülşehri anuñ rehberi

 Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Nazım birimi beyittir.
B) Uyak örgüsü aa, bb şeklindedir.
C) Hece ölçüsü ile kaleme alınmıştır.
D) Kimin tarafından yazıldığı bellidir.

Aralık 2019

10. Aşağıdakilerden hangisi klasik hikâyenin bö-
lümlerinden değildir?

 A) Düğüm  B) Mekân

 C) Çözüm  D) Serim

Mayıs 2015

11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hikâye türünde 
eser vermemiştir?

 A) Ömer Seyfettin
 B) Refik Halit Karay
 C) Yahya Kemal Beyatlı
 D) Sait Faik Abasıyanık

Mayıs 2105

12. ... Kerem yola revan olup giderken Elmalı Dağı’na 
geldiler.

 Kerem, Sofu’ya:
 – Bu dağı bilir misin? Buna Elmalı Dağı derler. Eğ-

len bir türkü söyleyeyim de öyle gidelim.
 Aldı Kerem:
 Gel gidelim Sofu kardeş
 Bugün Aslı’m göç eylemiş
 Ben ağlarım sen ağlama
 Bugün Aslı’m göç eylemiş

 Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alın-
mıştır?

 A) Orta oyunu
 B) Seyahatname
 C) Halk hikâyesi
 D) Tezkire

Mayıs 2015

13. Aşağıdakilerin hangisi Türk edebiyatının tanın-
mış mesnevilerinden biri değildir?

 A) Harname  B) Hayriye

 C) Çarhname  D) Şikâyetname

Mayıs 2015

14. Eserin tamamı 6645 beyitten oluşmuştur. Her beyit 
kendi arasında kafiyelidir. Aruzla yazılan ilk eserdir. 
Öğretici bir eser olduğu için süslü ve sanatlı bir dil-
le yazılmamıştır. Türk edebiyatında mesnevi nazım 
şekliyle yazılmış ilk eserdir.

 Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Kutadgu Bilig
 B) Atabetü’l Hakayık
 C) Divanü Lügati’t Türk
 D) Divan-ı Hikmet

Mayıs 2015
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15. Ahmet Cemil saçlarının arasından üşüterek geçen  
               I            II

 rüzgârın kanatlarını çırpa çırpa siyahlıkları sema-
dan denize döktüğünü hissediyordu.

                      III IV

 Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin 
türü fiilimsi değildir?

 A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

Aralık 2018 

16. Ülkemizdeki en verimli çay ekim alanlarının Trab-
zon Araklı’dan başlayıp Artvin’in Sarp köyüne kadar 
uzandığını söylemek hiç de yanlış olmaz.

 Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerin hangi-
si fiilimsi değildir?

 A) alanlarının   B) başlayıp

 C) uzandığını   D) söylemek

Temmuz 2019

17. Kesme işareti (ʼ) aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de yanlış kullanılmıştır?

 A) Anadolu’nun en ücra köşesinde bile internet var.
 B) Bu yaz gidip Topkapı Sarayı’nı gezeceğim mut-

laka.
 C) Türk Dil Kurumu’nun sitesinden dergiye abone 

oldum.
 D) Geçen ay okuduğum Derviş ve Ölüm’ü çok be-

ğendim.

Mayıs 2015

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle-
rin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 A) 21 Mart 2014 cuma günü dünyaya gelmiş.
 B) Ahmet Bey, sizi toplantı salonunda bekliyor.
 C) Kızılay Meydanı renkli ışıklarla süslenmişti.
 D) Tamir için bir İngiliz anahtarı şart.

Mayıs 2015

19. Küçük salonun fes renginde kalın ve ağır perdeli 
geniş çevresinden dışarısı muhteşem ve parlak bir 
sulu boya levhası gibi görünüyordu. Saf ve mavi bir 
sema. Çiçekli ağaçlar… Cıvıldayan kuşlar… Uyur 
gibi sessiz duran deniz…

 Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Açıklama  B) Betimleme

 C) Öyküleme  D) Tartışma

Mayıs 2015

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım, kahra-
man anlatıcı bakış açısıyla yapılmamıştır?

 A) Yaşadığı yerde sıkılan Mehmet Ağa, şehre gidip 
oraları görmek istemiş.

 B) Ömer’in gösterdiği kapının önüne geldiğimizde 
ışıklar birden sönüverdi.

 C) Telaşla arabadan indim ama iki arkadaşımın hiç 
acelesi yok gibiydi.

 D) Sabah söylediği yerde elimle koymuş gibi bul-
dum onu.

Mayıs 2015
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1. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özel-
liklerinden değildir?

A) Aşk, sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
B) Bir veya birkaç olaya dayanır.
C) Yazılı edebiyatımızın ürünleridir.
D) Âşıklar tarafından saz çalınarak anlatılır.

Temmuz 2018

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk 
hikâyelerinden biridir?

A) Leyla ile Mecnun
B) Yusuf ile Züleyha
C) Kerem ile Aslı
D) Ferhat ile Şirin

Ekim 2018 (Ek)

3. Dünyada öykü türünün ilk örneği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Küçük Şeyler
B) Decameron
C) Kıssadan Hisse
D) Binbir Gece Masalları

Ekim 2018 (Ek)

4. Eski edebiyatımızda bugünkü romanın yerini tutan 
– – – – , – – – – , – – – – gibi uzun kahramanlık 
hikâyeleri vardır. Bu hikâyeler evlerde, konaklarda, 
hanlarda, kervansaraylarda anlatılır; uzun kış gece-
lerini keyifli hâle getirirmiş.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Battalname
B) Saltukname
C) Şikâyetname
D) Danişmendname

Ekim 2018 (Ek)

5. Yenilmemek ve unutulmamak için yaşamam gereki-
yor. Gerçekleri yarınlara ancak bu yolla iletebilirim. 
Bunu yapıyorum. Yürümekten başka hiçbir şey bil-
meden tarihin bir molasında tüm çaresizlere ulaş-
mayı umuyorum. Onların beni anlayabilecekleri bir 
molaya kadar beklemeyi bilirim. Kaç bin yıl olursa 
olsun… Beni anlayacak olanlar: Onlar!...

 Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden 
hangisi kullanılmıştır?

 A) Özetleme  B) Anlatma

 C) İç diyalog  D) Bilinç akışı

Temmuz 2019

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki 
mesnevilerden değildir?

A) Kutadgu Bilig
B) Leyla ile Mecnun
C) Harname
D) Kerem ile Aslı 

Nisan 2019

7. Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Eser, 12 hikâyeden oluşur.
B) Hikâyeler düz yazı ve şiir karışık olarak yazıl-

mıştır.
C) Hikâyelerde Müslüman Oğuzların iç ve dış sa-

vaşları anlatılır.
D) Eserin yazarı Dede Korkut adlı kişidir.

  Ocak 2015
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8. – Anlatılan olaylar ve olayların kahramanları ger-
çeğe yakındır.

 – Nazım biçiminde yazılır.
 – Meddah, kıssahan ve saz şairleri tarafından an-

latılır.

 “Halk hikâyeleri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış 
olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdaki-
lerden hangisi olur?

 A) Y – D – D  B) D – Y – Y

 C) Y – D – Y  D) D – Y – D

Aralık 2018

9. Fehm etdi kabîle mâcerâyı
 Hep duydı bu iki mübtelâyı

 Hüsn’e dedi sonra kimi Leylâ
 Şîrîn dedi kimi kimi ‘Azrâ

 Mecnûn kodı kimi ‘Aşk için ad
 Vâmık dedi kimi kimi Ferhâd

 Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Kafiye düzeni "aa – bb – cc" biçimindedir.
B) Beyitler hâlinde yazılmıştır.
C) Kahramanlık konusu ele alınmıştır.
D) Nazım biçimi mesnevidir.

Aralık 2018

10. Türk edebiyatının 14. yüzyıldaki en önemli şairle-
rinden biridir. Kırşehir’de kurduğu tekkede Mevlevi 
tarikatını yaymaya çalışmıştır. Tasavvufi konula-
rı usta bir şekilde itinalı, sade, güzel bir dille ifade 
etmiştir. Eserlerinden bazıları şöyledir: Felekname, 
Mantıku’t Tayr...

 Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahmedi
B) Süleyman Çelebi
C) Gülşehri
D) Nabi

Aralık 2018

11. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden han-
gisi yanlıştır?

A) Mantıku’t Tayr – Gülşehri
B) Leyla ile Mecnun – Fuzuli
C) Garipnâme – Âşık Paşa
D) Harname – Süleyman Çelebi

Ekim 2018 (Ek)

12. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki 
düzyazı türlerinden değildir?

 A) Mesnevi B) Tezkire

 C) Seyahatname D) Münşeat

Ekim 2018 (Ek)

13. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut 
Hikâyeleri’nin özelliklerinden değildir?

A) Destan-hikâye özelliği taşır.
B) 12 hikâyeden oluşur.
C) Divan edebiyatının özelliklerini gösterir.
D) Müslüman Oğuzların iç ve dış mücadelelerini 

anlatır.

Ekim 2018 (Ek)

14. Milli Edebiyat Dönemi’nde – – – – hikâye türü-
nün gelişip yaygınlaşmasını sağladı. Cumhuriyet 
Dönemi’nde ise başta – – – – olmak üzere bu alan-
da yazarlar yetişti.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Orhan Pamuk – Ömer Seyfettin
B) Sabahattin Ali - Orhan Pamuk
C) Sabahattin Ali - Sait Faik Abasıyanık
D) Ömer Seyfettin – Sait Faik Abasıyanık

Ekim 2018 (Ek)
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15. İsa Gülü titredi ve dedi: “Ey başımın bahtı, gönlü-
mün tahtı, dünya gözüyle bu kadar olsun birbirimizi 
gördük ya gayrı kerem eyle... Kaderimizde varsa bir 
gün olur allı pullu günlere erişiriz.” Mirza gafil, bir 
rüyadan ayrılır gibi olup: “A gül yüzlüm, gül benizlim, 
kerem edecek ne var bunda? A cevahir sözlüm, bu 
ayrılık bana ölümden beter... Bari ben ‘Kerem’ ola-
yım, sen de ‘Aslı’.

 Bu halk hikâyesinin teması aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Ölüm  B) Kahramanlık

 C) Doğa  D) Aşk

Aralık 2018

16. Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Kıssadan Hisse – Ahmet Mithat Efendi
B) Mendil Altında – Sabahattin Ali
C) Küçük Şeyler – Sami Paşazade Sezai
D) Gurbet Hikâyeleri – Refik Halit Karay

Mayıs 2015

17. Aşağıdaki mesnevi-sanatçı eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Harname – Şeyhi
B) Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
C) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
D) Leyla ile Mecnun – Yunus Emre

Aralık 2018

18. Akşam taliminden sonra hava biraz rüzgârlı idi. 
Ben arkadaşları bıraktım. Selanikli Akil’i buldum. Üç 
gündür tanıyordum bu kırmızı saçlı, çalışkan, faal 
çocuğu. Fakat bu akşam parlak ve faal gözleri sanki 
biraz gölgelenmiş, daha ziyade koyulaşmıştı.

 Bu parçada anlatmaya bağlı metinlerin yapı 
özelliklerinden hangisiyle ilgili bir ayrıntı yok-
tur?

 A) Kişi  B) Olay

 C) Zaman  D) Mekân

Mayıs 2015

19. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin kay-
naklarından biri değildir?

A) Türk kaynaklı halk hikâyeleri
B) Arap-İslam kaynaklı halk hikâyeleri
C) İran-Hint kaynaklı halk hikâyeleri
D) Batı kaynaklı halk hikâyeleri

Ocak 2016

20. Ey karanlıklar içinde nur gibi parlayan mahzun  
yıldız! Ey Ayşe kız! Sen bu nefis Şaheseri nasıl  
                I               II

 meydana getirdin? Mektep, Üstat görmeden nasıl  
                               III     IV

 en büyük Fransız ressamı olan Vato ile imtihan  
                  V

 meydanına girdin ve aynı şeref mevkiini kazandın?

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangilerinde 
büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı 
vardır?

 A) I ve II.  B) II ve III.

 C) II ve IV.  D) IV ve V.

Aralık 2019
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İSLAMİYET ÖNCE TÜRK EDEBİYATI
 İslamiyet öncesi Türk edebiyatı Türklerin İslamiyet’i 

kabul etmeden önce verdikleri ürünlerden oluşur.

 Bu edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki-
ye ayrılır.

Sözlü Edebiyat
 Atlı – göçebe kültürünün etkisiyle yazının gelişmediği 

dönemde verilen ürünlerden oluşur.

 Ürünler kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır.

 Bu dönem eserleri kuşaktan kuşağa aktarım sırasın-
da ilk söyleyeni unutulduğu için "anonim" özellik taşır.

 Daha çok şiir (nazım) türünde eserler verilmiştir.

 Şiirler "kopuz" adı verilen sazla söylenmiştir.

 Şiirler "sığır, şölen, yuğ" adı verilen dini törenlerde 
söylenmiştir.

 Bu törenleri "kam, baksı, şaman, ozan, oyun" denen 
bilge kişiler yönetmiştir.

 Bu kişiler aynı zamanda doktor, müzisyen, din adamı, 
falcı, büyücü ve şairdir.

 Şiirler hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım birimiyle söy-
lenmiştir.

 Eserler yabancı dillerin etkisinden uzak arı (sade) 
Türkçeyle verilmiştir.

 Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.

 Daha çok "doğa, aşk, savaş, kahramanlık, ölüm" gibi 
temalar işlenmiştir.

 Türklerin o çağdaki dünya görüşleri, yaşantıları, duy-
guları, düşünceleri doğal bir dille anlatılır.

 Bu döneme ışık tutan elimizdeki en eski kaynak Kaş-
garlı Mahmut'un "Divanü Lügati't Türk" adlı eseridir.

 Sözlü edebiyat dönemine ait eserler (nazım biçimleri) 
"Sagu, koşuk, destan"dır. Bir de günümüzdeki atasö-
zünün karşılığı olan "sav" bu dönem için dikkat çeki-
cidir.

Koşuk

✓ "Sığır" denilen sürek avları sırasında söylenen şiirler-
dir. 

✓ Daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik gibi temalar iş-
lenir. 

✓ 7’li, 8‘li ve 11’li hece ölçüsüyle söylenmişlerdir.

✓ Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. 

✓ Anonim ürünlerdir.

✓ Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… 
(aaab cccb dddb). 

✓ Bu türün halk edebiyatındaki karşılığı koşma, divan 
edebiyatındaki karşılığı ise gazeldir.

ÖRNEK:
 KOŞUK (Günümüz Türkçesiyle)
 Keldi esin esneyü (Bahar) rüzgârı eserek geldi.
 Kadka tükel osnayu  Ama bu rüzgâr) kar tipisine benziyordu.
 Kirdi bodun kasnayu  Halk soğuktan titreşerek (evlere) girdi.
 Kara bulıt kükreşür  (Gökyüzünde) kara bulutlar gürlüyor.

 Kar buz kamug erüşdi  Karlar ve buzlar hep eridi;
 Taglar suvı akışdı  (Böylece) Dağların suyu (seller halinde) aktı.
 Kökşin bulıt örüşdi   (Gökyüzünde) mavimsi bulutlar belirdi;
 Kayguk bolup ügrişür  (Bunlar deniz üstündeki) kayıklar gibi sallanıp duruyor.

AÇIKLAMA:
Yukarıdaki şiirin 7’li hece ölçüsüyle dörtlükler hâlinde söylenmesi, doğa betimlemesinin yapılması, yarım kafiye kullanıl-
ması, … koşuk olduğunu gösterir.


