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Edebiyat

1. B

İslam öncesine ait sav (atasözü) örneklerine 
Divanı Lügati’t Türk’te rastlarız. Durub-i Em-
sal-i Osmaniye ise, Şinasi tarafından 1863 
yılında yazılmış ilk atasözleri kitabı niteliği 
taşıyan eserdir. Eserde 1500 kadar Osmanlı 
atasözü ve deyimi derlenmiştir.

2. A

Namık Kemal’in ağır bir üslupla kaleme al-
dığı 15 perdelik “Celalettin Harzemşah”, 
Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarı 
Celâleddin Harezmşah’ın hayatını, kahra-
manlığını ve Moğollara karşı Türk-İslam 
dünyasını korumak için giriştiği mücadeleyi 
anlatır. Vatan Yahut Silistre’de ise güncel bir 
savaş hikâyesi anlatılmaktadır.

3. A

Namık Kemal’le Ziya Paşa’nın 1868’de 
Londra’da çıkardıkları gazete “Hürriyet”tir. 
Avrupa’ya kaçan Ali Suavi’nin “Muhbir”i ise 
yurt dışında –Londra’da- yayımlanan ilk 
Türkçe gazetedir.

 4. B

Parçada tanıtılan eser “Talim-i Edebiyat”tır. 
“Takdir-i Elhan” ise, Recaizade Mahmut Ek-
rem’in 1886’da hem Menemenlizade Tahir’in 
şiirlerini topladığı “Elhan” adlı kitabı övmek 
ve hem de genel anlamda “estetik”le ilgili fi-
kirlerini açıklamak için yazdığı kitabıdır.

5. A

Parçada tanıtılan müşterek yazılmış eser 
“Hayal ve Hakikat”tir. Dürdane Hanım ise, 
Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı macera tü-
ründe sayılan romanıdır.

6. B
“Bu Ülke” Cemil Meriç’in, “Yarınki Türkiye” 
ise Nurullah Topçu’nun eserdir.
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7. B

Parçada tanıtılan Akif Paşa eseri “Tabsıra”-
dır. “Defteri Amal” ise Ziya Paşa’nın Jean Ja-
cque Rousseau’nun “İtiraflar” adlı kitabından 
ilham alarak yazdığı anı türünde kitabıdır. 

8. A

Parçada tanıtılan eser “Kitab-ı Dede Kor-
kut”tur. “Divanı Lügati’t Türk” ise Kaşgarlı 
Mahmut tarafından Araplara Türkçe öğret-
mek amacıyla yazılmış Türkçenin bilinen ilk 
sözlüğüdür. 

9. B

Parçada tanıtılan Ahmet Fakih eseri “Çarh-
name”dir. “Fîhi Mâ Fîh” ise Mevlâna Celâled-
din-i Rumî´nin meclis sohbetlerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşmuş bir eserdir.

10. B

“Divan-ı Hikmet” Hoca Ahmet Yesevi eseri-
dir. “Kutadgu Bilig” ise “Mutluluk Veren Bilgi” 
anlamına gelen Yusuf Has Hacip tarafından 
yazılmış ilk siyasetname, ilk mesnevi, İslami-
yet’in Türklerce kabulünden sonraki bilinen 
ilk yazılı eseri olarak bilinen alegorik ve di-
daktik bir eserdir.

11. A

Parçada tanıtılan eser “Risalet’ün Nushiye”-
dir. “Yunus Emre Divanı” ise birçok nüshası 
içinde en eskilerinin XIV. yüzyıla kadar ge-
riye gittiği tahmin edilen şiirlerinden oluşan 
eseridir.

12. B

Parçada boş bırakılan yere “Makalat” yazıl-
malıdır. Mektûbât ise mektuplar anlamına 
gelen Mevlânâ’nın dost ve akrabalarına, 
özellikle de Selçuklu emir ve vezirlerine na-
sihat için yazdığı 147 adet mektuptan oluşan 
eseridir.


