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Adı ve Soyadı:                               Sınıf ve No:  

Türk Dili ve Edebiyatı10. Destan - Efsane

TDE10-04-A

Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

1. “Günlerden bir gün, Ay Kağan’ın gözü parladı, doğum 
sancıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. Bu 
çocuğun yüzü gök gibi parlaktı. Ağzı ateş kızılı, 
gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha 
güzeldi. Bu çocuk anasının göğsünden bir defa süt 
içti, bir daha içmedi. Çiğ et, aş ve şarap istedi. Dile 
gelmeye başladı. Kırk gün sonra büyüdü, yürüdü, 
oynadı. Ayağı öküz ayağı gibi (kuvvetli), beli kurt beli 
gibi (ince), omuzları samur omuzu gibi, göğsü ayı 
vücudu gibi (kuvvetli) ve bütün vücudu tüylü idi. Yılkı 
güder, ata biner, av avlardı. Günlerden, gecelerden 
sonra yiğit (delikanlı) oldu.”

Yukarıdaki metinden destanlara ait 
özelliklerinden hangisi çıkarılamaz?

A) Olağanüstülükler içerir.

B) Teması yiğitliktir.

C) Mekân belirsizdir.

D) Anonimdir.

E) İslami unsurlar taşır.

2. “Yeryüzü su ile kaplıydı. Sadece Tanrı Kara Han vardı. 
Tanrı Kara Han yalnızlıktan sıkılıyordu. Bu yalnızlıktan 
ürperiyordu. Onun ürpermesiyle sular yarıldı ve suyun 
derinliklerinden bir ses duyuldu. Bu ses Ak Ana’ya 
aitti. Ak Ana suyun yüzeyine çıktı ve Tanrı Kara Han’a 
görününce Tanrı Kara Han onaa sen kimsin dedi. O 
da ben Ak Ana’yım sular perisiyim ve senin kulunum 
dedi. Tanrı onunla konuştukça can sıkıntısı, yalnızlığı 
gidiyordu. Ak Ana Tanrı’ya yalnızlıktan sıkılıyorsun 
“yarat” dedi ve suya gömüldü. Bunun üzerine Tanrı 
Kara Han Er Kişi’yi yarattı.”

Yukarıda verilen metin hangi destanın 
özelliklerini yansıtmaktadır?

A) Oğuz Kağan B) Gılgamış C) Yaratılış

D) Ergenekon E) Şu

3. Destan ve efsanenin karşılaştırıldığı maddelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Destanlarda genellikle kahramanlık teması 
işlenirken, efsanelerde konular farklıdır.

B) Destanlarda savaşçı tipi ön plandayken 
efsanelerde ideal insan tipi ön plana çıkarılır.

C) Destanlar kutsal kabul edilmezken bazı efsaneler 
kutsal kabul edilir.

D) Destanlar milli nitelik taşırken, efsanelere farklı 
milletlerde rastlanılabilir.

E) Destanların oluşum süreci efsanelerle aynıdır.

4. “Battal Gazi anlatısı geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de halk arasında merakla anlatılıp dinlenen, okunan 
ürünlerinden biridir. Konunun halk tarafından iyi 
bilinmesi ve çok sevilmesi anlatıcılar, yazarlar 
tarafından taklit edilmesini sağlamıştır. Metnin 
anlatıcıları, yazarları önceki metinlerden farklı 
anlatı türlerinden halk tarafından iyi bilinen bazı 
motifleri almış, bunları ciddi/alaycı anlamda birtakım 
dönüşümlerle yeni bir yapıt oluşturmuşlardır. Anlatının 
türünü değiştirecek boyutta dönüşümlerle orijinal bir 
metin oluşturulmuştur. Oluşan bu yeni anlatı zaman 
zaman türsel bakımdan alt metinlerden farklılaşmıştır. 
Bu anlamda türsel dönüşümler meydana gelmiştir.”

Metinden hareketle hangisi söylenebilir?

A) Günümüzde Battal Gazi Destanının unutulduğu

B) Merakla dinlenip okunması taklit edilmesini 
sağlamıştır

C) Anlatıyı oluştururken yazarlar motiflere yer 
vermemiştir

D) Oluşturulan orijinal metinlerde anlatının türü 
değiştirilmemiştir

E) Metnin ilk halinin günümüze kadar tamamen 
korunduğu
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TDE10-04-A

Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

5. “İnönü meydanı, yavrum, 
rüzgâr, 
soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. 
Zemheriler bitti diyelim, 
              hamsin ya başladı, ya başlıyor. 
Muharebe beş gün beş gece sürdü. 
Kan gövdeyi götürdü. 
Ve nihayetinde 
düşmanlar karın üstünde 
                    top arabaları, sandıklar dolusu konyak, 
                                         altı kamyon bıraktılar. 
Sonra, kaçarlarken, yavrum, 
                               köyleri, köprüleri yaktılar...”

Kuvâyı Milliye Destanı’ndan alınan yukarıdaki 
metinle ilgili hangisi söylenemez?

A) Kahramanlık teması işlenmiştir.

B) İlahi bakış açısıyla yazılmıştır.

C) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.

D) Serbest nazım şekliyle yazılmıştır.

E) Bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır.

6. “Türkler tarafından Kastamonu Kalesi’nin fethi 
sırasında; Bizans Tekfur’unun güzel kızı Moni’nin 
yakışıklı Türk Kumandanına tutkusu, dadısı vasıtasıyla 
bildirilip, karşılık veren Komutana kale kapısının 
anahtarlarının teslimi ile uzun müddet kaleye girmeye 
muvaffak olamayan Türk askerlerinin aniden kaleye 
girdiğini görünce, durumu anlayan Bizans Tekfuru 
güzel kızı Moni’yi kale burcundan aşağıya atması 
üzerine Türkler tarafından söylenen “Kastın ne idi 
Moni’ye” sözü önce askerler arasında, daha sonra 
da bütün halk dilinde Kastamoni şeklini almış olsa 
gerektir. Bugün Moni’nin aşağıya atıldığı yer “Kırk 
Kız” türbesi olarak bilinmekte ve halk tarafından saygı 
duyulmaktadır.” 

Yukarıda verilen metinde sıfat çeşitlerinden 
hangisine yer verilmemiştir?

A) İşaret Sıfatı  B) Niteleme Sıfatı     

C) Sayı sıfatı D) Belgisiz Sıfat 

E)Adlaşmış sıfat

7. Dediler ki: (I) ‘’Atalarımızdan işittik, (II)  Ergenekon 
dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim 
yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını 
araştırıp yol bulalım. (III)  Göçüp Ergenekon’dan 
çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz 
de onunla dost olalım, (IV)  kim bize düşman olursa 
biz de onunla düşman olalım.’’(V) 

Metinde numaralandırılmış noktalama 
işaretlerinin hangisinin kullanımında yanlışlık 
yapılmıştır?

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

8. Aşağıda verilen destan- konu eşleştirmelerinin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Alp Er Tunga Destanı: Saka (İskit) Türklerinin 
hükümdarı Alp Er Tunga’nın hayatı, kahramanlıkları 
ve mücadeleleri anlatılmaktadır.

B) Şu Destanı:  Destanda Şu ile Büyük İskender 
arasındaki mücadeleler anlatılmaktadır.

C) Oğuz Kağan Destanı: Destanda Oğuz Kağan’ın 
yaşamı ve kahramanlıkları anlatılmaktadır.

D) Türeyiş Destanı: Türklerin, bir katliamdan sağ 
kurtulan bir bebekle, onu büyüten dişi bir kurttan 
türemeleri anlatılmaktadır.

E) Ergenekon Destanı: Türklerin demir kısmını 
eriterek tekrar büyük bir millet olmaları 
anlatılmaktadır.
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TDE10-04-A

9. “Manas Destanı”, millî özellikleri itibarıyla çok renkli, 
kendisine has deyişlerle yoğrulmuştur. Bu destan; 
hem Kırgızların folklorunu, gelenek ve göreneklerini, 
inançlarını, etnografyasını (giyim-kuşam, çadır hayatı, 
hayvancılık, vb.) hem de Türk dillerinin tarihi için 
çok değerli olan dil, edebiyat ve tarih malzemesini 
içermektedir. Kişi, boy, soy, oymak, nesne, cemaat 
adları ile özel hayvan adlarını taşıması açısından bir 
onomastik hazinesidir. Destanda geçen kişi, boy, 
coğrafî yer adları Türk halklarının genel tarihinde yer 
alan gerçeklerle uyuşmaktadır. Bu bakımdan, destan, 
yakın tarihe kadar yazılı eserlere sahip olmayan 
göçebe Kırgızların hayatını bütün yönleriyle aksettiren 
bir ansiklopedi olmuştur.

Yukarıdaki metinden hareketle Manas Destanı için 
hangisi söylenemez?

A) Manas Destanı kendine has deyişlerle yoğrulmuş 
renkli bir yapıya sahiptir.

B) Destan Kırgızların birçok unsurunu ve dil edebiyat 
ve tarih malzemelerini içerir.

C) Destan geçmişten bu yana yerleşik hayat yaşayan 
Kırgızların tarihine ışık tutar.

D) Destanda geçen adlar Türk toplumlarının tarihinde 
yer alan gerçeklerle uyuşmaktadır.

E) Destanda birçok kişi, soy, oymak, nesne adlarını 
taşıması açısından büyük hazinedir.

10. “Maraşlı Ökkeş’in destanını bir ben söylerim 
Adamın su gibi akanıdır Maraşlı 
Biberde, çeltikte, pamukta elleri
Sim işler, oyma yapar, edik diker gibidir 
Sinsin oynar, halay çeker, diz kırar gibidir.
Kuşanıp ava giderken
Bataktan alırken turacı
Giyinip çarşıya varırken
Kara şalvar ak işlik
Gözleri ışığı ve geceyi paylaştırır
Kaşları onuru ve sevdayı”

Maraş’ın Ve Ökkeş’in Destanı’ndan alınan 
yukarıdaki parçada altı çizili sözden hareketle 
Maraşlılar için hangisi söylenebilir?

A) Kendini Beğenmiş   

B) Yardımsever  

C) Korkusuz

D) Vurdumduymaz

E) Çalışkan 

11. Siegfried, bir şölende(I) Kriemhild’i görür ve ona âşık 
olur. Onun gönlüne girmeyi başarır. Dillere destan 
bir düğün (II) yaparlar. Siegfried Saksonlarla savaşır 
büyük başarılar kazanır. Halkın saygısını kazanır. 
Burgund beyleri arasında en önde görülür. Bir gün eşi 
Kriemhild, kendi yengesini herkesin önünde yapılan 
bir ağız dalaşında küçük düşürür. Ağabeyi Hagen 
bu durumu hazmedemez. Kendi eşinin öcünü almak 
ve Siegfried’in Burgund Hanlarına üstünlüğüne son 
vermek isteyen Hagen, Gunther Han ile bir olur(III), 
Siegfried’in ölümüyle bitecek bir tuzak(IV) hazırlar. 
Hagen, Siegfried’i bir av (V)şöleninde kaynaktan su 
içmekteyken arkasından mızraklayarak öldürür.

Altı çizili sözcüklerden hangisinin türü 
diğerlerinden farklıdır?

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

12. Kriemhild’in içi intikam ateşiyle doludur. Aradan yıllar 
geçmiştir ama bu ateş daha da alevlenmiştir. Özellikle 
Hagen’i öldürmek ister. Onları Attila’nın sarayına davet 
ettirip bir entrika ile öldürtmek ister. Böylece intikamını 
alacaktır. Attila’nın bundan haberi yoktur. Attila’dan 
kardeşlerini sarayına davet etmesini ister. Attila kabul 
eder, hemen ulaklarını Burdung Beylerine yollar.

Nibelungen Destanı’ndan alınan metin için 
hangisini söylemek doğru olmaz?

A) Ağırlıklı olarak öyküleyici anlatım biçimi 
kullanılmıştır.

B) Attila’dan kardeşlerini davet etmesini isteyen kişi 
Kriemhil’dir.

C) Her şeyi bilen ilahi(Tanrısal) bakış açısı 
kullanılmıştır.

D) Kriemhild’in intikam ateşi yıllar geçince sönmüştür.

E) Atilla daveti kabul edip ulaklarını Burdung Beylerine 
yollar.
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Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

13. (I)   Oğuz Kağan yurdunu oğullarına pay etti. 
(II)  Günlerden sonra, gecelerden sonra bir yiğit oldu. 
(III) Kız, Oğuz Kağan’a üç erkek çocuk doğurdu. 
(IV)Oğuz Kağan bu kızı görünce aklı başından gitti.  
(V) Günlerden bir gün Ay Kağan bîr erkek çocuk 
      doğurdu. 

Oğuz Kağan Destanı’ndan alınan cümleler uygun 
şekilde sıralanarak bir metin oluşturulduğunda 
sıralama nasıl olur?

A) (V), (III), (IV), (II), (I)

B) (II), (IV), (III), (I), (V)

C) (I), (IV),(V), (II), (III)

D) (V), (II), (IV), (III), (I)

E) (II),(III), (I), (IV), (V)

14. Eğerleyin kıratımın ikisin 
Fethedeyim düşmanların hepisin 
Sabah namazında Bağdat Kapısın 
Allah Allah deyip açtı Genç Osman 
 
Kul Mustafa karakolda gezerken 
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken 
Yıkılası Bağdat seni döğerken 
Şehitlere serdar oldu Genç Osman

Yukarıda verilen metin için ifadelerden hangisi 
söylenemez?

A) Tarihi gerçeklerle örtüştüğü söylenebilir.

B) Genç Osman karakter özelliği göstermektedir.

C) Kahramanlık teması üzerinde durulmuştur.

D) İslami unsurlar taşıdığı görülmektedir.

E) Şiirin söyleyeni Kul Mustafa’dır.

15. Verilen parçalardan hangisi farklı bir bakış 
açısıyla anlatılmıştır?

A) Durduk. Süngü takmış kâfir ayakta.
Bizde süngü yok.
Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden,
Dehşetten daha çok.

B) Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi; 
“O benim sun’-i bedî’im, onu çiğnetme” dedi.
Âsım’ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

C) Bir muhabbet sarmıştı her yönü,
Vatanı ve bizi seven.
Çoğalmıştık bir ucdan bir uca, rüya gibi,
Büyüyordu ova kendiliğinden.

D) Ben sizlere kağan oldum
Alalım yay ile kalkan
Nişan olsun bize buyan
Bozkurt olsun bize uran

E) Demircinin fikriyle 
Dağı eritip, çıktılar
Özgürlüklerini alınca
Dört bir yana dağıldılar 

16. Aşağıda yer alan millet-destan eşleştirmelerinden 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Hint – Kalevala  B) Japon- Şinto     

C) Türk- Manas  D) Sümer –Gılgamış    

E)İran -Şehname
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Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

17. Oğuz Kağan, ordusunun önünde yürüyen bu gök 
tüylü gök yeleli erkek kurtla Hint, Tangut, Suriye, 
güneyde Barkan gibi pek çok yeri savaşarak kazandı 
ve ülkesine kattı. Düşmanları üzüldü, dostları sevindi. 
Pek çok ganimet ve atla birlikte evine döndü.

Yukarıdaki paragraftaki mevcut bakış açısıyla 
ilgili  seçeneklerde belirtilen ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Anlatıcı, olayın içerisinde yer alan kahramanlardan 
biridir.

B) Kahraman anlatıcı, birinci tekil şahıs ağzı ile 
konuşmuştur.

C) Anlatıcı, kahramanların geçmiş ve geleceği ile ruh 
halini bilmemektedir 

D) Anlatıcı aktarımı bir kamera gibi yapmış, yansızdır, 
objektiftir.

E) Anlatıcı, anlattığı olaylarla ilgili her şeyi bilip her 
şeye hakimdir.

18. Efsaneler, mitlerle olan benzerlikleri ile dikkat çeken 
halk bilimi ürünleridir. Efsanelerin oluşum zamanının 
mitlerden sonra olduğu bilinmekle beraber efsaneler 
de oldukça eski hikâyelerdir. “Efsaneler, bir tarife 
göre mitlerin modernleşmiş şekli olarak ifade 
edilmekte, çok eski hikâyeler olduğu söylenmektedir. 
Kaynaklarını, mitolojiden, tarihten, dinden, günlük 
olaylardan alan efsaneler, zamanla mitolojik olay ve 
kahramanların tarihi devirler içine yerleşmesiyle de 
oluşabilirler.

Yukarıdaki metinden hareketle hangisini 
söylemek yanlış olur?

A) Efsane ve mit arasında benzerlik vardır.

B) Mitler efsanelerden önce oluşmuştur.

C) Efsaneler mitlerin modernleşmiş şekilleridir.

D) Mitler geçmişi, efsaneler günümüzü anlatır.

E) Efsane ve mitler halk bilimi ürünleridir. 

19. Erzurum’un, Karayazı ilçesinin Kız Musa adlı köyünde 
vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam veliymiş 
fakat kızı kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı 
köyden Musa adında bir genç varmış. Musa bu kızı 
seviyormuş. Kızla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler 
bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar. Kızın babası 
kaçtıklarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler 
gelip, “Müsaade et, biz gidelim, Musa’yı öldürüp 
kızını getirelim” demişler. Kızın babası müsaade 
etmemiş “Siz gelin oturun onlar kaçamaz” demiş. 
Sabah olunca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler. 
Yanlarına yaklaşınca, delikanlıyla kızı taşlaşmış olarak 
görmüşler. O günden sonra bu köyün adı “Kız Musa” 
olarak kalmış. Hala köyün girişinde bu taşlaşmış iki 
insan şeklini görmek mümkündür.

Yukarıda verilen metinde vurgulanan düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızın babasının veli biri olduğu

B) Köylülerin Musa’yı öldürmek istemesi

C) Sevenleri ayırmamak gerektiği 

D) Baba sözü dinlemenin önemli olduğu

E) Kız Musa Köyü’ndeki  taşlaşmış insanlar

20. Çanakkale’deki Truva Atı, Trabzon’da Sümela 
Manastırı, İstanbul’da Kız Kulesi, Kız Taşı, Urfa’da 
Balıklı Göl, Mersin’de Yedi Uyurlar Mağarası, 
Manisa’da Niobe Kayası, Balıkesir’de İda Dağı, 
Nevşehir’de Peri Bacaları, Milas’ın Yılanlı Halıları, 
Urfa’da Lokman Hekim, Şahmaran, Kars’ta Ani 
Harabereleri, Diyarbakır Kale ve Burçları, Van 
Akdamar Kilisesi gibi metinler _______en önemli 
örneklerindendir.

Yukarıda boş bırakılan yere metnin 
bütünlüğünden hareketle verilen şıklardan 
hangisi getirilmelidir?

A) Masal B) Destan C) Efsane

D) Hikâye E) Mesnevi


