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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. b) 

Limba şi literatura turcă maternă 
Model 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 

Araba Sevdası 
İstanbul ve Bilâd-ı Selâse tâbir olunan mevâki ahâlisi beyninde şâyi olunca erbâb-ı hava ve 

hevesten olan gençler ve böyle eğlenceleri erkeklerden birkaç kat ziyâde aramaya tab'an mecbûr 
olan hanımlar hulûl-i vakt-i merhuna intizâren elbiseye, süse müteallik hazırlıklara gereği gibi 
germiyet vermişler ve bizim memlekette emsâli henüz meşhûd olmayan bu (moda) nüzhetgâhtan 
her vakit ve belki mehtâblı gecelerde bile istifâde maksadı kolaylıkla hâsıl olmak için pek çok 
aileler Çamlıca, Bulgurlu, Kısıklı, Tophanelioğlu, Bağlarbaşı taraflarında köşkler, hâneler isticâr 
ederek bahar gelir gelmez hemen hemen nakle müsâraat göstermişler idi. 

Nihayet o senenin mayıs ayı ibtidâlarında (Bahçe) açıldı. İstirahat ve tenezzülle mahsûs olan 
cuma ve pazar günleri Üsküdar, Kadıköy'ü, Beylerbeyi gibi Çamlıca'ya civâr sayılan yerlerden 
başka İstanbul'un mahal-i baîdesinden, Boğaziçi'nden ve sair mahallerden arabalar, hayvanlarla 
ve bazan yayan olarak gelen kadın, erkek binlerce seyircinin bahçeye tehâcümü hakîkaten 
görülecek temâşâlardan idi. 
 Hudûdu bir çeyrek saatte ancak devrolunabilen bahçe o kadar vüsatiyle beraber o cemm-i gafîri 
istiâb edemediğinden halkın birtakımı girdikçe diğer birtakımı çıkmaya mecbûr eder idi. Bu sûretle 
gerek yukarıki gerek aşağıki kapıdan lâyeııkatî girip çıkan seyircilerin kesret-i izdihâmiyle o koca 
bahçe - teşbih biraz kabaca ise de - azîm bir arı kovanını andırır idi. 

Recâizâde Mahmud Ekrem  
 

Yukarıda verilen metniyi okuyup, sorulara cevap veriniz: 
1. Metin hangi edebî türüne aittir?         (6 puan) 
2. Metindeki sosyal hayatının üzerine  60 kelimelik bir açıklama oluşturunuz.    (6 puan) 
3. “Bu sûretle gerek yukarıki gerek aşağıki kapıdan lâyeııkatî girip çıkan seyircilerin kesret-i 

izdihâmiyle o koca bahçe - teşbih biraz kabaca ise de - azîm bir arı kovanını andırır idi.” 
cümlesini açıklayınız.           (4 puan) 

4. Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız. En az dört özellik meydana getiriniz.   (8 puan) 
5. Metnin stil unsurlarını belirtiniz.         (6 puan) 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Deliller getirerek, bir dergide yayınlanmak üzere millî halk sanatımızı tanıtan, 150-300 kelimelik bir 
kompozisyon oluşturunuz.  
 

Kompozisyonu yazarken: 
1. Deliller kullanılmasına;           (5 puan) 
2. Uygun bir başlık seçmeye;           (5 puan) 
3. Düzgün cümle kurmaya;           (5 puan) 
4. Original buluş yapmaya;           (5 puan) 
5. Konu bütünlüğüne;            (5 puan) 
6. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz.          (5 puan) 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Cemal Bulut üniversiteyi bitirmiştir ve bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Cemal Bulut’un 
özgeçmişini kurallara uygun olarak yazınız. 
 

Őzgeçmişi yazarken:  
1. Özgeçmişinin kurallarını kullanmaya;         (6 puan) 
2. Düzgün cümle kurmaya;           (6 puan) 
3. Uygun deliller getirmeye;           (6 puan) 
4. Konu bütünlüğüne;           (6 puan) 
5. Imla ve noktalamaya dikkat ediniz.         (6 puan) 


