Türk Edebiyatına Giriş

5
29

Hikaye

Destan, Efsane, Masal, Fabl

37
67

Roman

Şiir

171
223

Öğretici Metinler

Tiyatro

249
285

Cevap Anahtarı

297

Önemli Bilgiler

04
1.

01
5.

En az iki dizenin sonunda tekrarlanan yazılışları aynı anlamları ve görevleri farklı ses ya da sözcüklere ---- denir.

A) Süratle nasıl da değişti halim

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahenk

B) Uyak

Almaz bunu, havsalam, hayalim
B) Şimdi buradaydı gitti elden

B) Ritim

D) Redif

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

Gitti ebede gelip ezelden
C) Karadır kaşların kara

E) Ölçü

Kirpiklerin açtı yara
D) Arasam yâri bulurdum

2.

Yoluna kurban olurdum

Aşağıdakilerin hangisinde redif yoktur?

E) Gel bende gör, sen gel beni

A) Çıktım çıktım, inilmez dağlar elimden tuttu

Durduramaz engel beni

İndim indim, çıkılmaz çukurlar beni yuttu
B) Yunus ki nergiste güler, gülde kanar
Kırlarda gelincikte onun bağrı yanar
C) Tara zülüflerin bir yana bırak
Zeynep’e gidemem yollar pek ırak
D) Tahsildar da gelmiş köyleri gezer
Elinde kamçısı yoksulu ezer

6.

Fukara halini kimse sormuyor

3.

Kadrin bilmeyenler alır eline
Onun için eğri biter menekşe

Kayalıklarda gördüm seni, bir sisli günde,
Fırtınadan saçların çözülmüş bir demetti.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) Benim bu gidişe aklım ermiyor

O kayalıklarda ki bir yıl evvel üstünde
Çöllerden âşık dönen bir genç intihar etti.
Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarma uyak
B) Çapraz uyak

Bu dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

C) Düz uyak

A) Tam uyak

B) Zengin uyak

D) Örüşük uyak

C) Cinaslı uyak

D) Tunç uyak

E) Mani tipi uyak

E) Yarım uyak

4.

Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç
içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

7.

A) ---- şiirde ahenk yaratmak amacıyla sessiz harflerin
yinelenmesine denir. (Aliterasyon)

Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

B) ---- dizelerdeki hece sayısının birbirine eşit olmasına
dayanan ölçüye denir. (Hece ölçüsü)

Bu dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak

C) ---- şiirde ahenk yaratmak amacıyla sesli harflerin yinelenmesine denir. (Asonans)

B) Tam uyak

D) ---- edebiyatta manzum bir parçayı oluşturan satırlardan her birine denir. (Beyit)

C) Zengin uyak

E) ---- dizelerdeki hecelerin açıklık kapalılık esasına dayanan ölçüye denir. (Aruz ölçüsü)

E) Cinaslı uyak

D) Tunç uyak
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11. Gölgesinde otur amma

Gözlerinde aksi bir derin hiçin
Kanadın yayılmış, çıpınmak için
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

Yaprak senden incinmesin
Temizlen de gir mezara

A) Yarım uyak

Toprak senden incinmesin

B) Tam uyak

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Zengin uyak
D) Tunç uyak

A) I. ve III. dizelerde redife yer verilmiştir.

E) Cinaslı uyak

B) Sözcük halinde redif vardır.
C) II. ve IV. dizeler birbiriyle zengin uyaklıdır.
D) Dizelerin hepsi 4+4 duraklıdır.
E) Çapraz uyak düzeninde yazılmıştır.

9.

Seyyah oldum şu âlemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

Kendi efkârımca okur yazarım

A) Bak şu kaşa bak şu göze

Bir dost bulamadım gün akşam oldu

A) Çapraz uyak
B) Sarma uyak
C) Mani tipi uyak
D) Örüşük uyak
E) Düz uyak

Ciğer kebap oldu köze

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sen düşürdün gül benzime gazeli
Kötü söz mü duydun dünya güzeli
C) Biter Kırşehir’in gülleri biter
Çağrışır dalında bülbüller öter
D) Ellerin, hayal gibi, düş gibi
Beyaz bir gecede, iki kuş gibi
E) Korkuyorsun geceden
Bakıp bakıp pencereden

10. Sıladan ___ geliyorsunuz
I

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde uyak kullanılmamıştır?

Ne ___ var ne yok ___ oralarda
II

A) Eylen bir haber ver, acele gitme

III

Yok deyip de beni perişan etme

Çiçek ___ açmış mıydı kış erikleri
IV

B) Gözyaşım başında kaynak olsaydı
Kalbim, fidanına yaprak olsaydı

İpek ___ perdeli pencerenin altında
V

C) Oyna, yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin

Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangisinde ulama vardır?
A) I ve II

B) II ve III
D) IV ve V

D) Şanımız, ünümüz var
Çok sevinç günümüz var

C) III ve V

E) Gidiyorsun sen sebepsiz

E) III ve IV

Bir vedasız sessiz sessiz
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(I) Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan ölçü birimine hece ölçüsü denir. (II) Hece ölçüsü Türklerin geleneksel ölçü birimidir. (III) Dizenin kendi içinde anlamlı
bölümlere ayrılmasına durak denir. (IV) Duraklar gösterilirken kelimeler bölünmez. (V) Hece ölçüsüyle yazılmış
tüm şiirlerde durak bulunur.

B) II

C) III

D) IV

Ölçü gereği uzun bir heceyi kısa okuma

II. Bir sesi bir buçuk sese çıkarma
III. Ünsüzle biten bir sözcüğü ondan sonra gelen sözcüğün ünlüsüne bağlama
IV. Aruzla yazılan dizeyi ölçü kalıbına göre bölümlere
ayırma

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I

I.

Divan şiiri ile ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin
tanımı yukarıda verilmemiştir?

E) V

A) Med

B) Zihaf
D) İmale

2.

C) Takti
E) Vasl (ulama)

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim
O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim
Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Çapraz uyak

D) Mani tipi uyak

3.

Bu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdaki dizelerin
hangisinde yoktur?

E) Örüşük uyak

Aşağıdaki dizeler uyak türüne göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
A) Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama
B) Uzaktan gelirken derin akisler

Dokunmuyorsa kalbim o mazlum kitabeye
Ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye

C) Düz uyak

A) Her nağme, dudağında çarpılmış karanfil

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Sarmal uyak

6.

Sana tutkun atlılar şimdi yorgun ve sefil
B) Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden
Hazar, acılarınla ağlıyor kederinden
C) Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum
Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum
D) Ben, yıpranmış sokaklar ortasında avare

Kapadı geçtiğim yolları sisler

Sen, kırgın bir ülkenin süreyyası: Gülnare

C) O, beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı

E) Göğsünde, kıskandığım bir rüyadır kırmızı

Yel gibi dağları aşan atlıydı

Nerdesin, ey masallar ülkesinin son kızı

D) Ufuklar dumanlı, deniz dalgalı
Kuytu bir sahile çektim sandalı
E) Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

4.

7.

Aşağıdaki beyitlerin hangisinde diğerlerinden farklı
bir uyak kullanılmıştır?

Şu yalan dünyada hoş olamadım

A) Söğüdün yaprağı narindir narin

Borçlardan bir kere baş alamadım

İçerim yanıyor, dışarım serin
B) Nesini söyleyim canım efendim

Bu dizeler için
I.

Sözcük halinde redif kullanılmıştır.

II.

Yarım uyak kullanılmıştır.

Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
C) Aldanma cahilin kuru lafına
Hükmetse dünyanın her tarafına

III. Tam uyak kullanılmıştır.
IV. 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

yargılarından hangileri yanlıştır?

Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

E) Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu

C) II ve III

Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu

E) III ve IV
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Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber
Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun

II. Dize sonlarındaki iki ses benzerliğiyle oluşan uyak
türü

Yukarıdaki dizelerle,
I.

ürkmeden su içsinler

III. Dize sonlarındaki üç ve daha fazla ses benzerliğiyle
oluşan uyak türü

II. yavaşça, susun, susun
III. bembeyaz güvercinler

IV. Dize sonlarındaki yazılış ve okunuşları aynı anlamaları farklı sözcüklerden oluşan uyak türü

IV. bir sebile döküldü
sözlerinin tümü kullanılarak sarma uyak düzeninde
bir dörtlük kurulsa aşağıdakilerden hangisi, sırasıyla
son iki dizeyi oluşturur?
A) I. - IV.
II. - III.

Dize sonlarındaki uyağı oluşturan sözcüklerden birinin diğerinin içinde yer aldığı uyak türü

B) IV. - I.
II. - III.
D) I. - III.
II.- IV.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımlardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Cinaslı uyak

C) III. - II.
IV. - I.

B) Tunç uyak

D) Tam uyak

C) Zengin uyak

E) Yarım uyak

E) I. - II
IV. - III.

12. Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
Aşağıdaki dizelerin hangisinde uyak yoktur?
A) Bilmezsin ovalar nasıldır bizde
Kağnılar yollarda yoncalar dizde
B) İsrafil'in Sûr'unu ruhunda duymaktır aşk
Suyu suyla yumak gibi aşka inanmaktır aşk
C) Sen benim aşkımla baş edemezsin
Sen kendi gönlünü hoş edemezsin
D) Tayfuna tutuldum aşk deryasında

Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

9.

Yalnız arabacının dudağında bir ıslık
Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Bu dizelerle ilgili olarak;
I.

Didaktik bir üslup söz konusudur.

II. Hecenin 7+7 kalıbıyla yazılmıştır.
III. Tüm dizelerde yarım uyak kullanılmıştır.

Sahilde vurduğum dert adasında

IV. Uyak şeması aa/bb/cc şeklindedir.

E) Zaman sanki bir rüzgâr ve bir su gibi aksın

yargılarından hangileri yanlıştır?

Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın

A) I ve II

B) II ve III
D) I ve IV

C) I ve III

E) III ve IV

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Bildir bana nerde, nerde ya Rab
Kim attı beni bu derde ya Rab

13. Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez

B) Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar

Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez

Ne giden gelir geri ne döner hatıralar

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden
hangisi kesin olarak saptaNâbîlir?

C) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden

A) Uyak düzeni

D) Coştu bir kez kaynıyor sinem neler taşmaz neler

B) Yazıldığı dönem

Öyle bir mestim ki dil sürçer ifadem sendeler

C) Ölçüsü

E) Köpükten omuzları birbirine dayanmış

D) Konusu

Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış

E) Nazım biçimi

71

04
1.

03
4.

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Mısra sonlarındaki ses benzerliklerinin çizgi ve harf
yardımıyla gösterilmesine uyak örgüsü denir.

Derdin dermandır yâreme
İsmin yayılmaz âleme

B) Dize sonlarında yinelenen aynı anlam ve görevdeki
ek, sözcük ya da sözcük gruplarına redif denir.

Âşıklarda meşk olmasa
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Dizelerdeki hece sayısının eşit olmasına dayanan ölçüye hece ölçüsü denir.

A) Dizelerin tümü 4+4 duraklıdır.

D) Aruz ölçüsüyle yazılmış şiirlerde, ölçüye uydurma
zorunluğu yüzünden, uzun bir heceyi kısa okumaya
imale denir.

B) Redife yer verilmiştir.
C) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

E) Aruz ölçüsüyle yazılmış şiirleri kalıplarına ayırmaya
takti denir.

2.

Tabirin sığmaz kaleme

D) I, II ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.
E) Düz uyak düzeninde yazılmıştır.

Gözlerine vurunca kubbelerin gölgesi

5.

Ben bir yıldızım yıldızlar ortasında

Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi

Sağa bakarım, sola bakarım, eyvah

Bu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdaki dizelerin
hangisinde yoktur?

Yapayalnızım yıldızlar ortasında

A) Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı

Bir bitmez düzelikte akşamla sabah

B) Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan
Ve ayrılık, anadan, vatandan, arkadaştan
C) Çocuksuz ovalar, çocuksuz bağlar
Çocuk şarkıları duyulmaz dağlar
D) Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü
Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü

A) II. ve IV. dizeler birbiriyle tam uyaklıdır.
B) Çapraz uyak düzeninde yazılmıştır.
C) I. ve III. dizelerde redife yer verilmiştir.
D) 12’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) I. ve III. dizeler birbiriyle zengin uyaklıdır.

E) Eğer bir gün ölürsem gençliğime doymadan
Kumral başımı senin dizlerine koymadan

6.

Sivas'ta Ulu Câmi avlusunda çocuklar
Yalvaran gözlerle etrâfa baka baka
Açıyorlar küçücük esmer avuçlarını:

3.

I.

-Emmilerim sadaka!.. Emmilerim sadaka!..

Gençliğimi kaybettim birtakım odalarda
Kaybolan gençliğimi aradığım aynalarda

II.

Hükûmet konağının yanında biri,

Sırları dökülüyor baktığı aynaların

Bir avuç kemik, bir parça deri...

Söndürüp yürüyor bir bir aynaları kadın

"Boya cila yimbeş, boya cila yimbeş!" diye ağlıyor

III. Âşıklığı özge halet sanırdım

Ve daha fırça bile tutamıyor elleri...

Çalıp çığırmayı adet sanırdım
IV. Elvan çiçeklerden sokma başına

V.

Kudret kalemini çekme kaşına

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Mızıka çalındı düğün mü sandın

A) Sade, içten ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Al beyaz bayrağı gelin mi sandın

B) Anlatımında gözlemlerden faydalanılmıştır.
C) Gündelik hayattan bir kesite yer verilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde redif
yoktur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

D) Anlatımda ruhsal betimlemeden yararlanılmıştır.
E) İmgesel söylem içermemektedir.

E) V
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10. Bir garip rüya rengiyle

Dökek derdimizi ölçek bölüşek
Ne el bize ne biz ele karışak

Uyuşmuş gibi her şekil,

Felek bize gül demez ki gülüşek

Rüzgârda uçan tüy bile

Cefa benim olsun çile kendine

Benim kadar hafif değil.

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ek halinde redif kullanılmıştır.

A) Çapraz uyak kullanılmıştır.

B) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Ek halinde redif kullanılmıştır.

C) Tam uyak kullanılmıştır.

C) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

E) Uyak şeması aaab şeklindedir.

E) Tam uyak kullanılmıştır.

11. Tahammül mülkünü yıktın Hülagü Han mısın kâfir

Aşağıdaki beyitlerin hangisinde diğerlerinden farklı
bir uyak kullanılmıştır?

Aman dünyayı yaktın ateş-i sûzan mısın kâfir

A) Veysel günler geçti yaş altmış oldu

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden
hangisi kesin olarak saptaNâbîlir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Döküldü yaprağım güllerim soldu
B) Sanma bir gün geçer bu karanlıklar
Gecenin ardında yine gece var
C) Gülü yetiştirir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
D) Baksan bir uzaklık var hangi yana
Hangi eşyaya dönsen boş bir ayna

A) Yazıldığı dönem
B) Ölçüsü
C) Konusu
D) Uyak düzeni
E) Nazım biçimi

E) Gelmedi gün daha, çalmadı saat

12. I.

Daha uçurmuyor beni bu kanat

Ela gözlü benli dilber
Koyma beni el yerine
Altın kemerin olayım
Ah dola beni beline

9.

I.

En son şarkılarını dağıtarak rüzgara

II.

Beyaz boyunlarını uzattılar taşlara

Yüce dağdan bakınırdın

II. Kapıyı ittiğinde çalacak bir çıngırak

Lale sümbül takınırdın
Seni benden sakınırdım

Duyuyorum o sesi şimdiden, berrak

Sen ellere uydun bugün

III. Ormanın uğultusuyla birlikte

I.

Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte

II. Hecenin 4+4 kalıbıyla yazılmıştır.

IV. Göğe uzanır tek, tenha bir kamış

III. Dizelerde yarım uyak kullanılmıştır.

Sırf unutmak için, unutmak ey kış

IV. Uyak şemaları aynıdır.

V. Kardır yağan üstümüze geceden

V. Nazım birimleri aynıdır.

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen
şiirlerin ortak özelliğidir?

Yukarıdaki dizelerin hangilerinde tam uyak yoktur?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve IV

Ana izlek (tema) aşk ve sevgilidir.

C) I ve III

A) I ve II

E) IV ve V

B) II ve III
D) IV ve V
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Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

Üç parmak noksan ölç ölçersen kile
Tatlı söz konuşma bir kimse ile

A) Belirli bir konuda bilgi vermek, nasihat etmek, ahlaki olarak ders vermek için yazılan, öğretici şiirlerdir.
(Dramatik şiir)

Dört kuruşa sekiz kuruş et hile
Hilekârlık hoş sanattır usanma

B) Acı, aşk, ayrılık, özlem, hasret ve ölüm acısı gibi bireysel temaların coşku ve heyecanla dile getirildiği
şiirlerdir. (Lirik şiir)

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik şiir

C) Orman, dağ, köy, yayla gibi doğa güzelliklerini, çoban
hayatını, kır yaşamını ve bu yaşama duyulan özlem
duygusunu ifade eden şiirlerdir. (Pastoral şiir)

B) Satirik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir

D) Bir kişide ya da toplumda görülen aksaklıkların, kötülüklerin, kusurların, gülünç yönlerin alaylı bir dille
anlatıldığı şiirlerdir. (Satirik şiir)

E) Dramatik şiir

E) Kahramanlık, tarih ve yurt sevgisi gibi konuları işleyen
şiirlerdir. Bir ulusun yaşadığı savaşlar ve kahramanlıklar bu şiirin ilham kaynaklarıdır. (Epik şiir)

2.

Değişik konularda topluma yol göstermek amacıyla
yazılan şiirlerdir.
Bir tür eğitim-öğretim aracı olarak işlev görür.
Estetik yönden zayıf şiirlerdir.
Manzum öyküler ve fabllar bu tür şiire örnek olarak
gösterilebilir.
Bazı özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

5.

“Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazıyorum.”
diyen bir şair, aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Dramatik şiir
B) Epik şiir
C) Lirik şiir
D) Satirik şiir
E) Pastoral şiir

A) Lirik şiir
B) Epik şiir
C) Pastoral şiir
D) Satirik şiir
E) Didaktik şiir

6.

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından gürzün sesinden

3.

Dağlar seda verip seslenmelidir

Aşağıdakilerin hangisinde epik şiirle ilgili bilgi yanlışı
vardır?

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisidir.

A) Lirik şiir

B) Olaylar oldukça coşkulu bir şekilde anlatılır.

B) Satirik şiir

C) Halk edebiyatında koçaklamalar, varsağılar bu şiir türüne örnektir.

C) Pastoral şiir
D) Epik şiir

D) Epik şiir türünün ilk örneklerini La Fontaine vermiştir.

E) Didaktik şiir

E) Epik şiirlerin ortaya çıkışı destanlara dayanır.
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10. Sarı, yeşil, mavi, renk renk

Aşağıdaki dizelerden hangisi didaktik şiirden alınmış
olabilir?

Çiçekler açmış ovada

A) Kışlanın önünde redif sesi var

Kelebekler benek benek

Namluların ucunda ölümün sesi

Dolaşıyorlar arada

B) Engin sakin berrak bir denize

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

Uçsuz bir kumsaldan ağır ağır
C) Mecliste arif ol kelamı dinle

A) Lirik şiir

El iki söylerse, sen birin söyle

B) Didaktik şiir

D) Yoluna bir can koyduğum

C) Dramatik şiir

Gökte ararken yerde bulduğum

D) Pastoral şiir

E) Zaman dediğin hasba üç ayaklı

E) Epik şiir

Birinin canı ötekinde saklı

8.

Ne olmuş, çiçek mi açmış ağaçlar?

Bu ne göz alan beyazlık böyle,
Basmaya kıyamıyor insan…
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Nereye gitmiş bu kadar hayvan?

11. Açlara ekmekle bir sıcak çorba
Susamışlara bir yudum su verin
Biraz serinlesin çatlak dudaklar
Dinsin kazıntısı aç midelerin
Uykusuz olana bir yatak serin

D) Epik şiir

Evinizde gecelerce uyusun

E) Dramatik şiir

Ateşler yakın ki üşüyenlere
Sıcak ayakları, elleri olsun
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

9.

A) Didaktik şiir

Şair oldum evvel dinle yalanı

B) Lirik şiir

Vezn ü mevzun derler bilmem ben anı

C) Pastoral şiir

Unuttum bildiğim Türkçe lisanı

D) Epik şiir

Arabi Farisi sohbet ederken

E) Satirik şiir

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Lirik şiir
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Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt,
bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici
nitelikte yazılan, duygu yönü zayıf şiir türüne ---- denir.
Eski Yunan edebiyatında Hesiodos bu türün ilk örneklerini vermiştir. Manzum hikâyeler ve fabllar da bu gruba
girer. Türk edebiyatında Tevfik Fikret'in ve Mehmet Akif’in
manzum hikâyeleri bu türe örnektir.

Halketsem esirlerle leşker
Mahveylesem ordularla asker
Olsa bana hep mülûk çâker;
Cinsince o iktidar münker
Fevkimde uçar tuyûr-u kemter!
(Vatan yahut Silistre'den, Namık Kemal)

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Lirik şiir

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

B) Dramatik şiir

A) Lirik şiir

B) Didaktik şiir

C) Didaktik şiir

C) Dramatik şiir

D) Pastoral şiir
E) Epik şiir

D) Epik şiir
E) Pastoral şiir

5.

Aşağıdaki dizelerden hangisi lirik şiirden alınmış olamaz?
A) Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle
Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile
B) Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum
Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum
C) İstersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi
Benden evvel başkası bakıp seni görmesin
D) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

Gözlerinde çırılçıplak çocuklar
B) Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
C) Hiçbir şeyle üzmek istemem sizi
Sessizce, ümitsizce sevdim sizi
D) Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma

Ben aşkımla bahar getirdim sana

E) Gece yorgun akan ırmak

E) Köylümüz efendimiz tarlasında perişan

Tatlı seslerle coşuyor

İşçimiz kardeşimiz kavgasında perişan

3.

Aşağıdaki dizelerden hangisi epik şiirden alınmış olabilir?
A) Gözlerinde deniz, gözlerinde gemi

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Kazak Abdal söyler bu türlü sözü

6.

Yoğurt ayran ile hallolmuş özü

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,

Köyden şehre gelen bir köylü kızı

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,

İnci yakut ister mercân beğenmez

Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,

A) Satirik şiir

Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı.

B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

D) Epik şiir

A) Satirik

B) Didaktik
D) Pastoral

E) Lirik şiir
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10. Koro:

Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı

Kimmiş o? Söyle dostlarına

Sürüler, çimenler, sarı çiçekler

Kimmiş seni eve kapayan

Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı
Philokleon:

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

Kendi oğlum. Ama duymasın sakın

A) Didaktik şiir

Şurda yatmış uyuyor,

B) Lirik şiir

Alçak sesle konuşun.

C) Pastoral şiir

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü
nitelikler ağır basmaktadır?

D) Epik şiir
E) Satirik şiir

A) Dramatik şiir
B) Lirik şiir
C) Didaktik şiir

8.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen
şiir türüne özgü niteliklerin ağır bastığı söylenemez?

D) Pastoral şiir
E) Epik şiir

A) Koç yiğitler melemeli dev gibi
Düşman kanı devrilmeli dağ gibi (Epik)

Bir sağlam iş tut da elden bırakma (Didaktik)
C) Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla (Pastoral)
D) Çırpınır göğsünün içinde kalbi
Bir yaşlı ağaca sinen kuş gibi (Dramatik)
E) Nereden bilecektin seni sevdiğimi
Hiç fısıldamadım ki kulaklarına aşkımı (Lirik)

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Adım at ileri, geriye bakma

11. Bir dala konmuştu karga cenapları;
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı;
Ona nağme yapmaya başladı:
"Ooooo! Karga cenapları, merhaba!

9.

Lirik şiir

"Ne kadar güzelsiniz; ne kadar şirinsiniz

Pastoral şiir

"Gözüm kör olsun yalanım varsa

Epik şiir

"Tüyleriniz gibiyse sesiniz
"Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın."

Bu şiir türlerinden birinin örneği aşağıdaki dizelerin
hangisinde yoktur?

Keyfinden aklı başından gitti bay karganın;

A) Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü
nitelikler ağır basmaktadır?

Çobandır köyün yamacında
B) Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

A) Pastoral şiir

Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

B) Lirik şiir

C) Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,

C) Didaktik şiir

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa

D) Epik şiir

D) Tarihin dilinden düşmez bu destan

E) Satirik şiir

Nehirler gazidir, dağlar kahraman
E) Söylersin de söz içinde şaşmazsın
Helâli haramı yersin seçmezsin
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Seni gökyüzüne anlattım yağmur yağdı,
Bahara anlattım çiçek açtı.
Seni geceye anlattım gün doğdu,
Yıldıza anlattım ışık oldu.
Seni anlattığım her şey can buldu.

Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait aşağıdaki dörtlüklerden
hangisi, bu metinde sözü edilen temalardan biriyle
ilişkilendirilemez?

Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk

B) Mutluluk
D) Sitem

Beş Hececilerin en önemli şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’dir.
Şiirleri buram buram Anadolu ve memleket sevgisi kokar. Aşk ve sevda şairi olarak tanınan Faruk Nafiz, milli
duygularını dile getirdiği şiirlerinin yanı sıra aşk, gurbet,
hasret, ayrılık, memleket gibi temaları da kendine özgü
üslubuyla dile getirir.

C) Kötümserlik

A) Bir bakış, bir aşığa neler neler anlatır,

E) Sabır

Bir bakış, bir aşığı saatlerce ağlatır
Bir bakış, bir aşığı aşkından emin eder,
Seven insanlar daima gözleriyle yemin eder.

2.

Bilmezler yalnız yaşamayanlar,

B) Yaşamaz ölümü göze almayan

Nasıl korku verir sessizlik insana;

Zafer, göz yummadan koşar da gider.

İnsan nasıl konuşur kendisiyle;

Bayrağa kanının alı çalmayan

Nasıl koşar aynalara,

Gözyaşı boşana boşana gider!

Bir cana hasret,
Bilmezler.
Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızlığın sessizlikte gizli olduğu
B) Yalnızlığın insan üzerindeki etkileri
C) Yalnızlık duygusunun yitirilmesi
D) Yalnızlık çekmenin değerli olduğu

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

C) Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım,
Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene
Ak düşünce saçların kumral rengine
Kollarında son aşığın ben olacağım.

D) Kuytu ormanları, tenhâ bağları
Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı.

E) Yalnızlık çekenlere yardım edilmesi gerektiği

İnce dallar kırık, yapraklar sarı,
Geçmiş bu yoldan da belli sonbahar.

E) Başıboş kırlara salar tayını
Elinden düşürmez okla yayını

3.

Bir varlığı, kavramı, durumu daha canlı ve daha duygulu
anlatmak için onu başka varlık, kavram veya durumların
çizgileri ve şekilleri içinde tasarlayışa “imge” denir. İmge
oluştururken izlenimlerden hareketle gerçek yeniden biçimlendirilir. Sanatçı, bilinen sözcüklere farklı anlamlar
yüklerken çeşitli ipuçlarıyla çağrışım sağlar.

Aklına getirmez zafer payını
Memleket yolunda kurban olurlar

5.

Buna göre,
I.

yüreğime hasret,

Serindir bu akşamüstüler daima.

fikrime sen.

II. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa

Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden

III. Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,

bir bilsen.

IV. Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmemiştir?

V. Lavanta çiçeği kokan kederleri;
dizelerinin hangisinde imge kullanılmamıştır?
A) I

Dışarıya yağmur,

B) II

C) III

D) IV

A) İmgeye
E) V

B) Duyguya

D) Düşünceye
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Ziya Osman’ı anlamak için şairin özel hayatını etkileyen
olaylara yönelik biyografik bir okuma yapmak mümkündür. Genellikle evinde, bildiği ve sevdiği mekânlarda vakit
geçiren şairin alçakgönüllü bir kişiliği ve sade bir hayatı
vardır. Bu durum onun şiiri iç dünyasını yansıtan bir araç
gibi görmesiyle ve belli temaları işleyen bir şair olmasıyla
sonuçlanır. Çocukluk, hatıralar, ölüm, Tanrı, ev, günlük yaşam ve sokaklar Ziya Osman’la özdeşleşmiş temalardır.

Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Cahit Sıtkı Tarancı,
şiirde biçim ve güzelliğe önem vermiştir. Tarancı, hem yaşama sevincini hem de karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde
“yalnızlık ve ölüm” temalarını ağırlıklı olarak işlemiştir. Bu
temaların yanı sıra aşk, özlemler, insan sevgisi, Atatürk
sevgisi gibi konulara da yer vermiştir.
Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait aşağıdaki dizelerden hangisi, bu metinde sözü edilen konulardan biriyle ilişkilendirilemez?

Ziya Osman Saba’ya ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi, bu metinde sözü edilen konulardan biriyle ilişkilendirilemez?

A) Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;

A) Çocukluğum, çocukluğum...

Ah aklımdan ölümüm geçer;

Gözümde tüten memleket.

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Artık bana sonsuz hasret,

B) Günlerden sonra bir gün,

Sonsuz keder çocukluğum.

Şayet sesimi fark edemezsen,
Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,

B) Geliyor Boğaziçi'nden doğru

Bil ki ölmüşüm.

Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Mavi sular üstünde yine

C) Memleket isterim

Bembeyaz Kızkulesi.

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı,
Belki bir sabah vakti, belki gece yarısı,
Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz.
D) Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev.
Her dağ yamacına kurduğum,

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Kış günü herkesin evi barkı olsun.
C) Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz.

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
D) Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan,
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık.
Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan
Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık.
E) Atatürk'üm eğilmiş vatan haritasına

Beliren her su kenarında,

Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler

Pembe damlı, yeşil pancurlu, balkonlu,

Atatürk neylesin memleketin yarasına
Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler

E) Misakımilli Sokağı! Senin
Esen rüzgâr, yağan karını sevdim.

9.

Camın önüne her oturuşta seyrettiğim,
Arnavut kaldırımlarını sevdim.

Şiir yüreğin sesidir, öznelliği yansıtır. İletilmek istenenler
açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre
biçimlenir, önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir.
Aşağıdakilerden hangisinin, böyle diyen bir şaire ait
olduğu söylenemez?
A) Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara;

7.

Ağaç yaprak verir, sır vermez rüzgâra

Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde,

B) Kimdir bizimle böyle şaka ediyor,

Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde!

Hangi cebini karıştırsan yalnızlık…

Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde,

C) Eve ekmekle tuz götürmeyi

Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde!

Böyle havalarda unuttum;
D) Bu gece dağ başları kadar yalnızım

Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karamsarlık
D) Sevgi

B) Korku

Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından

C) Heyecan

E) Havuzum pırıl pırıl, yıkar bakışlarımı.

E) Özlem

İşler temiz ziyalar suya nakışlarımı;
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Bir görünmez mezarlıktır zaman

Nasıl doğmakla başlarsa ölüm

Şairler dolaşır saf saf

Ölmekle başlar öyle hayat

Tenhalarında şiir söyleyerek

Bil ki dünyayı sarsan sıçramalar

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Birikmiş şuurlarla gelir

A) Tenasüp

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Abartma
D) Benzetme

C) Tevriye

A) Tezat

E) Nida

B) Hüsnütalil
D) İstiare

5.
2.

Köydeki bütün horozlar
Diyorlar ki: Uyan, uyan!

“Bir sözün, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede
asıl kastedilen, mecaz anlamdır.”

A) Görünen köy kılavuz istemez.

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Tevriye
E) Nida

B) İyilik eden iyilik bulur.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) İntak
D) Tenasüp

C) Kelin merhemi olsa başına sürer.
D) Gülü seven dikenine katlanır.
E) Gün doğmadan neler doğar.

6.
3.

E) Teşbih

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur?

Tembel olur çok uyuyan

A) Teşbih

C) İstifham

Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne

Deli eder insanı bu dünya;

Şarkıları düşürürüm peşine

Bu gece, bu yıldızlar, bu koku,

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin birinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç

A) Herkesin dünyada varsa bir yeri,

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

Ben de bütün dünya benimdir derim.
B) Tesadüfen birbirine rastlamış

A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün görme

Başka başka aşklarsınız siz artık

B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma

C) Ateşimsin közümsün yar

C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

Benim iki gözümsün yar
D) Aşksız ve paramparçaydı yaşam

D) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında hoşa giden bir
nedene bağlama

Bir inancın yüceliğinde buldum seni
E) Seven sevilmezse aşkını gizler

E) Birbirleriyle ilgili söz veya kavramları dizelerde toplama

Uzaktan uzağa solar benizler
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10. Ey tali! Ölümden ne beterdir bu karanlık!

Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı,
Hey ne dağsın ki, dalgam zirvene yaklaşmadı!

Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık!

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Ey vuslat! O aşıkları efsuna ram et!

A) İğneleme

B) Hatırlatma

Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!

C) Konuşturma

D) Abartma

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

E) Bilmezlikten gelme

A) Tevriye

B) İstifham
D) Nida

E) Leffüneşir

11. Günle açılırken nilüfer gölde

Deniz güldü halime
Bir avuç su verdi elime

Bin defa ölürüm bir defa öl de

Biterse gözyaşın al dedi

Her yanı kalbime açılan çölde

Doldur tekrar yerine...

Yolunu kaybetmiş kervan gibisin

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih

B) Tevriye
D) Tekrir

C) İntak
E) Nida

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

C) Hüsnütalil

Bu dörtlüğün son dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Kişileştirme
C) Tevriye
D) Mübalağa
E) Cinas

12. Dediler derdini veren Allah
Vere dermânın dahi ey şâh
Hoş meseldür cihânda bu söz

9.

Söz ola kese savaşı

Ki gönül katlanur çü görmeye göz

Söz ola kestire başı

Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Söz ola zehirli aşı

A) Tekrir

Yağ ile bal ede bir söz

B) İstiare

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrir

B) İstifham
D) Teşbih

C) Tenasüp

C) Nida

D) İrsalimesel

E) Terdit

E) Tevriye
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Pencereme bakmadan geçme öyle, güzelim

Bu da benim gibi adama yapılır mı?

Ben Leyla'dan sevdalı, Zeliha'dan güzelim

Aşk dediğin mendil mi?

Bu dizelerdeki aşağıdaki söz sanatlarından hangileri
vardır?

Buruşturup bir kenara atılır mı?
Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı?

A) Tekrir - kinaye
B) Telmih - kişileştirme

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

C) Telmih - tevriye

A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün görme

D) Cinas - telmih

B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma

E) Hüsnütalil - cinas

C) Çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor görünerek söz söyleme
D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
E) Birbirleriyle ilgili söz veya kavramları dizelerde toplama

2.

Söylerken o sözleri kızardı,

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beyitteki
sanata benzer bir sanat vardır?
A) Haylıca vakit oldu ben bu derde yanalı
Binme namert atına ya mıhı düşer ya nalı
B) Kömür gözlüm sende sevda ne arar
Şiir sözlüm sende vefa ne arar
C) Zemini yüz sene evvel döşenme malta imiş
"İmiş"le söylüyorum, çünkü anlamak uzun iş

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Hem hazzeder âh hem kızardı.

5.

Bir şarkıdır söylediği
Mavi bir sevda şarkısı
Hayır, mavi değil
Ela bir şarkıdır söylediği
Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten
gelme

D) Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar

B) Bir sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda
kullanma

Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar
E) Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm

C) Önceden söylenen bir sözden cayma

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm

D) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün görme
E) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

3.

Bu yollara düşecek adam mıydı?

6.

Çiçek yaptırmalar parfüm filan

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,

Bu sefer yakasını fena kaptırdı
Sevtap başını yiyecek anlaşılan

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi
yoktur ?

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abartma

B) Karşıtlık

C) Benzetme

D) Kişileştirme

A) Kinaye

B) Tecahülüarif
D) İntak

C) Tenasüp

E) Güzel nedene bağlama

E) Tariz
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10. Benzetme ögelerinden “kendisine benzetilen” kullanıla-

Ateş idim küle döndüm

rak yapılan benzetmelere açık istiare denir.

Sararmış bir güle döndüm

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde açık istiare sanatı vardır?

Sevdiğim gitti gideli
Dut yemiş bülbüle döndüm

A) Bu divane gönlümün göz pınarında kanlar,

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahülüarif

B) Telmih

D) Terdit

Düş görsem, düş içine kızılca kanlar damlar.

C) Leffüneşir

B) Sensiz geçen anılarım gibi hazin
Ve aşkımızla yüklü olsun mısralar.

E) Teşbih

C) Bin geçit aştı gönlüm, bir kalbini aşmadı,
Geçtiğim dağlar bugün, bana ağlar yolumda.
D) Sıladan ayrıyım, gözümde yaşlar
Sel olup taşacak bir gün derinden
E) Karadutum, çatal karam, çingenem

8.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen
söz sanatı yoktur?

Daha nem olacaktın bir tanem

A) Enginlerden bir rüzgâr esmez mi serin serin
Pul pul ürperişler geçer içimden.

11. Dizelerde ünsüz harflerin tekrarlanması sanatına alite(Teşhis)

rasyon (ünsüz tekrarı) denir.

Okunsun şarkılar, dil besteler mahurdan sedalarla
(Tenasüp)
C) Sarmal bir sevdayla yaşarken aynalar derbendinde
Bir Aslıhan oluyorsun, bir Leylâ
(Telmih)
D) Nerden gelip nereye gittiğimi

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Çalınsın saz, keman, santur, kanun hoş makam ile

Merak edenlere, âşığım diyorum

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde aliterasyon sanatı vardır?
A) Şeriat, tarikat yoldur varana
Hakikat meyvesi andan içeru
B) Severim ben seni candan içeru
Yolum vardır bu erkândan içeru
C) Beni bende demen, ben de değilim
Bir ben vardır bende, benden içeru

(Tezat)

D) Dinin terk edenin küfürdür işi

E) Kıldan ince, kılıçtan keskin;

Ol ne küfürdür, imandan içeru

Ayrılık, aramızda bir köprü.

E) Miskin Yunus, gözü tuş oldu sana
(Teşbih)

Kapıda bir kuldur, sultandan içeru

12. Feminin rengi aks edip tenine
Yeni açmış güle misâl olmuş

9.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.

A) Tekrir

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Teşbih

A) Hüsnütalil

B) Mecazımürsel
D) Tecahülüarif

C) Tenasüp

C) İntak

D) Teşhis

E) Telmih

E) Tevriye
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Aşkınla benzedim bir yüce dağa

Var olan bir sen, bir ben, bir de bu bahar

Başımda dolaşan duman gibisin.

Elden ne gelir ki? Güzelsin, gençliğin var

Gözüm, elim, dilim bırakmaz seni

Dünyada aşkımız ölüm gibi mukaddes

Her gece okunan roman gibisin.

İnan ki bir daha geri gelmez bu günler

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri
vardır?

Âlemde bu andır bize dost esen rüzgâr
(Cahit Sıtkı Tarancı)

A) Tekrir - istiare

Bu dizelerde, ilk harflerin yukarıdan aşağıya doğru okunmasıyla anlamlı bir sözcük meydana getirilmiştir.

B) Mecazımürsel - kinaye
C) Teşbih - tevriye
D) İntak - telmih

Cahit Sıtkı Tarancı’nın bu dizelerde yapmış olduğu
sanat aşağıdakilerden hangisidir?

E) Benzetme - ad aktarması

A) Derecelendirme

B) Akrostiş

D) Ad aktarması

2.

C) Aliterasyon

C) Kişileştirme

Yüce dağlar birbirine göz eder,

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
A) Benim doğduğum köylerde
Kuzey rüzgârları eserdi,
B) Seni düşünürken
Bir çakıl taşı ısınır içimde
C) Gül kokuyorsun bir de

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Rüzgâr ile mektuplaşır naz eder,

5.

Benzetme ögelerinden “benzeyen” kullanılarak yapılan
benzetmelere kapalı istiare denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kapalı istiare
sanatı yoktur?
A) Her akşam güneşin battığı yerden
Gözlerin doğuyor gecelerime
B) Suları düşünürüm nazlı nazlı kıvrılan
Akışını seyretsem sanki durmuştur zaman

Amansız, acımasız kokuyorsun

C) Nasıl ki akan sular denize dökülürse

D) Senin göz bebeklerin var ya kadın kadın gülen

Ölüm denen denizden kurtulamaz hiç kimse

İnsan insan bakan göz bebeklerin

D) Ebedi aşığın dönüşünü bekler

E) Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,

Yalan yeminlerin tanığı çiçekler

Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,

E) Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer

3.

Kime iyi desen darılır söver
Merhamet zamanı değildir meğer

6.

Yanında birini kesseler eğer

Gözlerin kara değil mi?

Bir hançer de sen vur sonra utanma

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye

B) Tekrir
D) Tenasüp

Bana kara diyen dilber

A) Tenasüp

C) Tariz

B) İstifham
D) Teşhis

E) Tevriye
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10. Geçiyor ömr-ü hazîn sâdece cânan diyerek

Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanma sanatına iştikak (türetme) denir.

Döndü Mecnûn’a gönül her gece Leylâ diyerek

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iştikak sanatı
vardır?

Erecek bir gün maksûduna Mevlâ diyerek
Döndü Mecnûn’a gönül her gece Leylâ diyerek

A) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç;

Bu dörtlüğün ikinci dizesinde yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!
B) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

A) Mübalağa

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

B) Tekrir
D) Telmih

C) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

C) Kinaye
E) Akis

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
D) Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa...
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa...
E) Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş!
Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş.

11. Güneş, yer, gök, deniz, iç içe kaynaşır;
Olgun meyvelerle kuşlar fısıldaşır,
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri
vardır?

8.

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.
İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir.
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme

B) Karşıtlık

D) İğneleme

C) Ad aktarması

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Tecahülüarif - kinaye
B) Tenasüp - kişileştirme
C) Telmih - tevriye
D) İntak - tenasüp
E) Hüsnütalil - kişileştirme

E) Uygunluk

12. Hediye namıyla bir şey gönderme
Adet edip hiç misafir kondurma
Komşun evi yanar iken söndürme
El kari için bir adım da uzanma

9.

Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Gün de doğar gün de doğar

A) Tecahüliarif

Bir gün mutlak gün doğar

B) Tevriye

Gün doğmadan neler doğar

C) Tenasüp

Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

D) Teşhis

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrsalimesel
D) İştikak

B) İstifham

E) Tariz

C) İstiare
E) İktibas
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Bakmaz mısın Karac'oğlan haline

Hangi ayrılık var ki böyle kanasın ve böyle acısın?

Garip bülbül konmuş gülün dalına

Ve hangi taş yürek var ki benim kadar ağlasın?

Kadrin bilmeyenler alır eline

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Onun için eğri biter menekşe

A) Tecahülüarif

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih

B) Kinaye
D) Tariz

D) Tariz

C) Telmih

E) Hüsnütalil

C) Hüsnütalil
E) Teşbih

5.
Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar

Güneş tenini yakmasın, yağmur canını üşütmesin, ayağına taş değmesin; su gibi git, su gibi dön.

Zaman sanki bir rüzgâr ve bir su gibi aksın

Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden
hangisine örnektir?

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Redif

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten
gelme
B) Bir sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda
kullanma
C) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün görme
D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

B) Kinaye

B) Asonans
D) Seci

C) Aliterasyon
E) Cinas

E) Kavramları, belli bir mantığa göre sıralayarak söyleme

6.

Birkaç şeyi söyledikten sonra onların özelliklerini, onlarla
ilgili kavramları belli düzenlerle sıra gözeterek anlatma
sanatına leffüneşir denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde leffüneşir sanatı
vardır?
A) Şimdi okşar da hafif hafif
Bir gün yerden yere çalar rüzgâr

3.

B) Gece yorgun akan ırmak

Kus kinini nefret üfür,

Tatlı seslerle coşuyor.

İçgüdünü kaldır şaha…

C) Hain emelleri getirip dize.

Ağzın dilin gözün küfür,

Düşmanı sürelim tekrar denize.

Seç tipini saldır daha…

D) Dağda dolaşırken yakma kandili,

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye

B) İstiare
D) Telmih

Fersiz gözlerimi dağlama gurbet!
E) Bakışların kor ateş, duruşun durgun su

C) Teşhis

Biri yakar, biri boğar.

E) Tariz
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9.

Şairin anlamı kuvvetlendirmek, söze güzellik katmak
amacıyla bir şairin eserine “ayet”, “hadis” ya da bunlardan
parçalar almasına iktibas denir.

Gül gülse dâim, ağlasa bülbül aceb değül
Zira kimine ağla demişler, kimine gül
Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iktibas sanatı
vardır?

A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten
gelme

A) Amân lafzı senin ism-i şerîfinle müsâvîdir
Anunçün âşıkın zikri amândır yâ Resûlallâh

B) Bir sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda
kullanma

B) Kur’an aziminde sena eylemiş
“Vel kadd-i keremnâ” ayete şükür

C) İki gerçek anlamı bulunan bir sözün uzak anlamını
kasdetme

C) Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim

D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem
mecaz anlamıyla kullanma

Dil-haste-i aşkın olan esrârı unutma
D) Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-i firâkız

E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme

Ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden
E) İlm kesbiyle pâye-i rif’at
Arzû-yı muhâl imiş ancak

10. Cümle ya da dizedeki sözleri ters çevirerek, yerlerini değiştirerek söyleme sanatına akis (çaprazlama) denir.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde akis sanatı vardır?
A) Bana bakmasan da oradasın, görüyorum seni.
Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim.
B) Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim?
Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim...
C) Körfez’deki dalgın suya bir bak, göreceksin
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
D) Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
E) Gamzen ciğerim deldi, deldi ciğerim gamzen

8.

Bir olayı, bir düşünceyi beklenmedik bir biçimde sonuçlandırarak okuyucuyu şaşırtmayı amaçlayan sanata terdit
(şaşırtma, beklenmezlik) denir.

Bilmem nic'olur halim, halim nic'olur bilmem

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde terdit sanatı
vardır?

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen

A) Renk dertlerimi gözümde besle!

söz sanatı yoktur?

Yalnız, annem gibi, o ılık sesle,

A) Dikenler gül olur sevgi dalında.

B) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

Açılır goncalar her baktığında. (Tenasüp)

Ben aşkımla bahar getirdim sana;

B) Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne didem

C) Genç çağdaydım, kendimi bir dikenli yolda buldum;

Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem (Akis)

Hıçkırıklar işittim, gül ve bülbül bağlarından.

C) Akşam , yine akşam, yine akşam

D) En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz,

Bir sırma kemerdir suya baksam (Teşhis)

Ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz...

D) Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

E) Beni çizdi sonunda, yazıp da çizdiklerim.

Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? (İstifham)

Bana gülüyor şimdi, yitip yitirdiklerim

E) Uçmakta, konmadan, kıyısız bir denizde ruh
Benzer mi böyle bir kuşa Tufan içinde Nuh (Telmih)
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İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Kopuz adı verilen çalgı eşliğinde söylenir.
Aşk, doğa ve yiğitlik konularını işler.

A) Sürgün avlarına sığır, kurban törenlerine şölen denir.

Hece ölçüsüyle söylenir.

B) Koşuk, sagu ve savlar ilk ürünler arasında yer alır.

Sözlü edebiyat ürünüdür.

C) Ölen bir kişinin arkasından söylenen yas şiirlerine
sagu denir.

Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Şiirler hece ölçüsüyle yazılır, nazım birimi beyittir.

A) Koşuk

E) Ozanlar şiirlerinde, içinde yaşadıkları toplumu dile getirirler.

İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenir.
C) Süslü, sanatlı bir anlatımı vardır.
D) Ölüm, aşk, doğa, yiğitlik başlıca temalardır.
E) Şiirlerin söyleyeni belli değildir.

D) Şölen

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

B) Sagu
E) Destan

Eski Türkçe

Günümüz Türkçesi

Böri koşnısın yimes.

Kurt komşusunu yemez.

Kanıg kan bile yumas.

Kanı kanla yıkamazlar.

Efdeki buzagı öküz bolmas.

Evdeki buzağı öküz olmaz.

Yukarıda örnekleri verilen sözlü edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal

B) Sagu
D) Yuğ

3.

6.

(I) Bu döneme ait yazılı eser yok denecek kadar azdır. (II)
Bu dönemde göçebeliğe dayanan günlük hayatla ilgili şiirler söylenmiştir. (III) Bu dönemdeki ürünler av törenleri,
ziyafetler ve ölüm törenlerinde ortaya çıkmıştır. (IV) Bu
dönemde mani, ninni, türkü gibi ürünler ortaya çıkmıştır.
(V) Bu dönemin şairleri ozan, kam, şaman, baksı, oyun
gibi adlarla anılır.

B) II

C) III

D) IV

I.

C) Sav
E) Destan

Kopuz denilen saz eşliğinde şiirler söylerler.

II. Şair, hekim, din adamı, büyücü gibi özellikleri vardır.
III. Şölen, sığır, yuğ gibi törenlerde görev alırlar.
Yukarıda özellikleri verilen İslamiyet öncesi şairlerinin isimlerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk şiiri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I

C) Sav

A) Kam

B) Baksı
D) Yır

E) V
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Eski Türkçe

10.

Günümüz Türkçesi

Şölen adı verilen ziyafetlerde söylenir.

Üdik mini komıttı

Sevgi beni coşturdu,

Hece ölçüsüyle söylenir.

Sakırç manga yumıttı

Keder bende toplandı,

Nazım birimi dörtlüktür.

Könglüm angar emitti

Gönlüm ona meyletti,

Doğa, sevgi ve kahramanlık temalarını işler.

Yüzüm mening sargarur

Yüzüm benim sararıyor.

Bazı özellikleri verilen sözlü dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Koşma

B) Koşuk
D) Mani

A) Koşuk nazım biçimiyle yazılmıştır.

C) Sagu
E) Sav

B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) Sözlü dönem Türk şiirinin özelliklerini taşımaktadır.
D) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E) Yuğ törenlerinde söylenir.

11. Eski Türklerinde ölen kişinin ardından düzenlenen göste-

8.

I.

Sığır adı verilen törenlerde söylenir.

II. Hece ölçüsüyle söylenir.
III. Nazım birimi dörtlüktür.
IV. Ölüm konusunu işler.
Sagu ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

rişli törenlere ---- adı verilirdi. Bu törenlerde ozanlar ölen
kişinin kahramanlıklarından, iyiliklerinden ölümünden
duyulan üzüntüden söz eden şiirler söylerdi. Bu şiirlere
---- adı verilirdi.
Bu parçada boş bırakılan aşağıdakilerden hangileri
getirilmelidir?
A) şölen - koşuk
B) sığır - sav
C) şölen - sagu
D) yuğ - sagu
E) yuğ - koşuk

C) I ve III
E) I ve IV

12. Eski Türkçe ile

Günümüz Türkçesi ile

Öpkem kelip ogradım Öfkelenip dışarı çıktım
Arslanlayu kökredim

Arslan gibi kükredim

Alplar başın togradım Yiğitler başını doğradım
Emdi meni kim tutar

Şimdi beni kim tutabilir.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9.

A) Bir koşuk örneğidir.

Alp Er Tunga öldi mü

B) Epik şiir örneğidir.

Issız acun kaldı mu

C) Bir sav örneğidir.

Ödlek öçin aldı mu

D) Sözlü Dönem özellikleri yansıtmaktadır.

Emdi yürek yırtulur

E) Somut benzetmelerden yararlanılmıştır.

Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şölen

B) Sav
D) Yuğ

C) Sagu
E) Koşuk
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Türk dilinin sözcüklerini toplama, kurallarını ve yöntemlerini bildirme, ölçülerini açıklamanın yanı sıra Türk tarihi,
coğrafyası, folkloru ve edebiyatına ilişkin bilgiler, toplumsal yaşayışına ilişkin ipuçları da verir. 11. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eser kültür ve uygarlık tarihimizin ana
kitaplarından biridir.

I.

Mutluluk veren bilgi anlamına gelir.

II. Kültürel unsurlar mensur olarak örneklendirilmiştir.
III. Devlet yönetiminin ilkelerini konu edinen bir siyasetname örneğidir.
IV. Dört kişinin dört ayrı unsuru simgelediği alegorik bir
yapıya sahiptir.

Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

V. Aruz ölçüsüyle mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

A) Divanü Lügati’t-Türk - Kaşgarlı Mahmut
B) Muhakemetü’l-Lügateyn - Ali Şir Nevai

Kutadgu Bilig ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

C) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
E) Atabetü'l-Hakayık - Edip Ahmet

2.

İslamiyet’in kabulüyle başlayan yeni bir kültürün ilk
ürünlerindendir.

Hece vezniyle ve sade bir dille herkesin anlayacağı
tarzda yazılmıştır.
Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır.
Bazı özellikleri verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig

Aşağıdakilerden hangisi geçiş dönemi ürünlerinden
biri değildir?
A) Divanü Lügati’t-Türk

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

İslam ruhuna uygun ideal insan oluşturma çabalarının ürünü olan tasavvufi bir eserdir.

5.

B) Divan-ı Hikmet
C) Irk Bitig
D) Atabetü'l-Hakayık
E) Kutadgu Bilig

B) Divan-ı Hikmet
C) Atabetü'l-Hakayık
D) Divanü Lügati’t-Türk
E) Kitâbı Dede Korkut

6.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Atabetü'l-Hakayık din ve ahlak kurallarını anlatan,
mesnevi tarzında yazılmış öğretici bir eserdir.

3.

I.

Ay Toldı - Saadet

B) Divanü Lügati’t-Türk, Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacı ile
yazılmıştır.

II. Kün Togdı - Kanun
III. Ögdülmiş - Akıl
IV. Odgurmuş - Akıbet

C) Divan-ı Hikmet dörtlükler ve hece ölçüsüyle yazılan,
tasavvufi konuların işlendiği bir eserdir.

Kutadgu Bilig’de yer alan kişi ve onun temsil ettiği
kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

D) Kutadgu Bilig’de Türklerin geleneksel dini olan
Şamanizm'in diğer dinlerin etkilerine açık olması anlatılır.

A) I ve II

E) Atabetü'l-Hakayık ve Kutadgu Bilig Karahanlı Türkçesinin Hakaniye lehçesiyle yazılmış eserlerdir.

B) I ve IV
D) I, II ve III

C) II ve III
E) I, II, III ve IV
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Alegorik eser olmaları

Eski Türkçe
Bu kün toğdı tegli törü ol köni,
Bu ay toldı tegli kut ol kör anı
Basa aydım emdi kör ögdülmişig,
Ukuş atı ol bu bedütür kişig
Anında basası bu odğırmış ol
Munı âkibet tep özüm yörmiş ol

II. Aruz ölçüsüyle yazılmış olmaları
III. Hem beyit hem de dörtlükten oluşmuş olmaları
IV. Öğretici nitelik taşıyor olmaları
V. Mesnevi nazım biçiminde yazılmış olmaları
Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi Kutadgu
Bilig ve Atabetü'l-Hakayık'ın özelliklerinden biri değildir?
A) I

C) III

D) IV

E) V

Otuz dörtte âlim olup bilge oldum;

A) Divanü Lügati’t-Türk - Kaşgarlı Mahmut

"Hikmet söyle!" dedi Rabbim, söyler oldum;

B) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

Kırklar ile şarap içtim, yoldaş oldum;

C) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi

İç ve dışım Hakk nuruna doldu dostlar.

D) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet Yükneki

Bu dörtlük aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Edip Ahmet Yükneki
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Yunus Emre
D) Yusuf Has Hacip
E) Ahmet Yesevi

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

B) II

Günümüz Türkçesi
Bu Kün-Toğdı dediğim kanundur
Ay-Toldı ise, saadettir
Bundan sonra Öğdülmiş'i anlattım
O aklın adıdır ve insanı yükseltir
Ondan sonrakisi Odgurmış'tır
Onu ben akıbet olarak aldım.
Yukarıda bazı beyitleri verilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

E) Mukaddimetü'l-Edeb - Zemahşeri

11. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının Kutadgu Bilig’den
sonra yazıya geçirilmiş en eski ikinci eseri olan Atabetü’lHakayık 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından
I

II

aruz ölçüsüyle yazılmış manzum bir eserdir. Beyit ve
III

9.

Çeşitli Türk boylarından derlenmiş sözcüklerden oluşan
Dîvânü Lügati’t-Türk ----

dörtlüklerden oluşan bu eserde, dinî ve toplumsal ahlâk

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa
bir bilgi yanlışı olur?

esasları oldukça süslü bir dil ile ifade edilmiştir.

IV

V

A) Türk edebiyatında XI. yüzyılda yazılmış önemli mesneviler arasında yerini almıştır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

B) Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve
halk edebiyatına dair zengin bilgiler içerir.

A) I

C) Türkçe’nin XI. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses
ve yapı bilgisine ışık tutan bir dil bilgisi kitabıdır.
D) Araplara Türkçeyi öğretmek Türk dilinin Arapçadan
geri kalmadığını göstermek amacıyla yazılmıştır.
E) Adlı eserde yer alan haritanın ilk Türk dünyası haritası olması bakımından büyük değeri vardır.
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Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

Suya bulgur ezerim
Hem ezer hem süzerim

A) Her zaman hece ölçüsü kullanılır.

Ben yarimin derdinden

B) Nazım birimi dörtlüktür.

Deli olmuş gezerim.

C) Genellikle yarım uyak kullanılır.

Bu dizelerle ilgili olarak;

D) Dil konuşma diliyle aynıdır.

I.

E) Son dörtlükte şairin adı geçer.

Uyak şeması "aaba" biçimindedir.

II. Bir türküden alınmıştır.
III. Asıl söylenmek istenen 3. ve 4. dizelerdedir.
IV. 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

2.

I.

C) Yalnız III
E) II ve IV

Yazarları belli değildir.

II. Uyak düzeni aaba seklindedir.

IV. İlk iki dize yalnız ölçü ve kafiyeyle ilgilidir.
Bazı özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ninni

B) Mani

C) Türkü

D) Ağıt

E) Destan

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

III. Anlatmak istenen duygu ve düşünce son iki dizede
bulunur.

5.

(I) Türk edebiyatının sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiiri "türkü"dür. (II) Türkülerin nakarat biçiminde
tekrarlanan bölümlerine “bent” denir. (III) Türküler çağdan
çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler
gösterebilir. (IV) Aşk, doğa, güzellik, kahramanlık, gurbet,
ölüm, sosyal konular türkülerin temasını oluşturur. (V)
Türküler ezgilerine göre divan, usulsüz, bozlak, koşma,
hoyrat, kayabaşı, Çukurova gibi çeşitlere ayrılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I

3.

I.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Halkın sözlü geleneğinden oluşur.

II. Çağdan çağa yerden yere içeriğinde ve biçiminde değişikliklere uğrayabilir.

6.

III. Çoğu zaman söyleyeni bilinmez.

A) Koşma - mani - semai - destan

IV. Her zaman kendine özgü bir ezgiyle söylenir.

B) Mani - varsağı - ninni - koşma

Bazı özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Koşma

B) Şarkı
D) Semai

Aşağıdakilerin hangisinde anonim halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

C) Semai - ağıt - varsağı - mani
D) Ninni - mani - ağıt - türkü

C) Türkü

E) Mani - ninni - varsağı - destan

E) Varsağı
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10. Asmaya kurdum salıncak

Vay göresim geldi Berçenek seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller

Uyumadı gitti yumurcak

Nasıl unuturum körpe yavrumu

Kopuverdi salıncak
Düşüverdi yumurcak

Dumanlı dumanlı oy bizim eller

Ninni, ninni, ninni

Oturup ağlasam delidir derler

Yukarıda bir örneği verilen “ninni” türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bizim elin yiğitleri bol olur

A) Sözlü edebiyat ürünlerinden biridir.

Çalar davulları dizgin dol'olur

B) Her zaman dörtlüklerden oluşmaz.

Ölüm bizim için tozlu yol olur

C) Genelde anonim ürünlerdir.
Dumanlı dumanlı oy bizim eller

D) Ölçüsü ve uyak yapısı her zaman düzenlidir.

Oturup ağlasam delidir derler

E) Çocukları uyutmak için belli bir ezgiyle söylenir.

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
B) Semai
D) Koşma

8.

C) Destan
E) Türkü

Derdim, ele
Geç gönül derdim, ele
Girdim aşk kalburuna
Gel gözüm derdim, ele
Yukarıda bir örneği verilen "mani" türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesik mani

B) Deyiş mani

C) Yedekli mani

D) Düz mani

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Varsağı

11. İzmir'in içinde vurdular beni
Al kanlar içinde koydular beni
Yarin çevresine sardılar beni
Öte yandan dolaş taşın üstüne
Ört siyah perçemi kaşın üstüne

E) Cinaslı mani
İzmir'in içinde kurulur pazar
İzmir'in çapkını pazarı bozar
Eğri giy fesini değmesin nazar

9.

Gök güvercin olayım

Öte yandan dolaş taşın üstüne

Gergefine konayım

Ört siyah perçemi kaşın üstüne

Avcı çıkıp vurursa
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Dizlerinde öleyim
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazım biçimi türküdür.

A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) Anonim halk şiiri örneğidir.

B) 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

C) Nazım birimi dörtlüktür.

C) Uyak şeması “aaxa” şeklindedir.

D) Bent ve kavuştak denilen bölümlerden oluşmuştur.

D) Asıl konu ilk iki dizede verilmiştir.

E) 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

E) Bir maniden alınmıştır.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde halk şiiri ile ilgili bir
bilgi yanlışı vardır?

I.

Koşma

II. Türkü

A) Duygu ve düşünceler daha çok dörder dizelik bentlerle yansıtılır.

III. Şarkı

B) Benzetmeler soyut kavramlardan yararlanılarak yapılır.

V. Varsağı

IV. Semai

Yukarıda verilenlerin hangisi halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?

C) Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşan bir edebiyattır.
D) Hece ölçüsünün yedili, sekizli, on birli kalıpları kullanılır.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Şiirlerde başlık yoktur, şiirler nazım biçimine göre adlandırılır.

I.

5.

Nazım birimi olarak genellikle dörtlük kullanılır.

II. Aruzla yazanlarla bulunmakla birlikte asıl ölçü hece
ölçüsüdür.
III. Bireysel konular işlenmekle birlikte daha çok toplumsal konular işlenir.
IV. Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılır.
V. Şiirler, halkın kullandığı konuşma diliyle yazılır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde halk
şiiri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I

3.

B) II

C) III

D) IV

Girmeden bir dem sürelim
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai

B) Türkü
D) Koşma

6.

Elif'in elinde bardak,

C) Varsağı
E) Destan

Sen bensiz gezerken sıla bağında
Vah beni düşürdün dile bir danem

Sanki yeşil başlı ördek

Gurbette çalkandım dert ırmağında

Yüzer Elif, Elif deyi.

Düşürdün aşk denen çöle bir danem

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Varsağı
D) Koşma

Gözümüze kara toprak

E) V

Evlerinin önü çardak,

A) Semai

Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Mani

A) Koşma

E) Türkü

B) Semai
D) Varsağı
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E) Türkü
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10. Koşma, âşık edebiyatı nazım biçimidir. Genellikle hece-

I. Grup

II. Grup

I.

Güzelleme

nin 8'li ve 11'li kalıplarıyla yazılan; en az iki, en fazla dört

II. Semai

Taşlama

dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Konusuna göre tür-

III. Türkü

Ağıt

lere ayrılır. ---- türünde toplumsal eleştiri vardır. Halk ede-

IV. Destan

Koçaklama

biyatındaki en önemli temsilcisi Seyrâni’dir. ---- türünde

Koşma

ise aşk ve doğa yer alır. Bu türün en büyük temsilcisi de

V. Varsağı

Karacaoğlan’dır.

Yukarıda I. grupta verilen nazım biçimlerinden hangileri II. grupta verilen nazım türleriyle ilişkilendirilebilir?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve V

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) güzelleme - ağıt

C) III ve IV
E) IV ve V

B) koçaklama - ağıt
C) koçaklama - güzelleme
D) taşlama - güzelleme

8.

Çok küçük yaşta dış dünyası karanlığa gömülünce gönül gözüyle dünyayı aydınlatmaya başlamıştır. Kendini
saza, söze, şiire, türküye vererek birlik beraberlik, yurt
sevgisi, güzellik, gurbet, ayrılık duygularını dile getirmiştir.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğan şairimiz, halk şiirimizin
çok güçlü seslerinden biridir.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu
B) Âşık Veysel
C) Karacaoğlan

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) taşlama - ağıt

11. Güney Anadolu’da 17. yüzyılda yaşadığı düşünülen bir
saz şairidir. Hece ölçüsü ile halk zevkine ve geleneğine
uygun şiirler söylemiştir. Koca bir imparatorluk coğrafyasını il il gezmiş, gördüğü güzellere sazıyla şiirler söylemiştir. Aşk, tabiat güzellikleri, ayrılık, gurbet gibi temaları
işlemiştir.
Bu parçada tanıtılan saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Pir Sultan Abdal

A) Köroğlu

E) Dadaloğlu

B) Karacaoğlan
C) Dadaloğlu
D) Seyrani
E) Ercişli Emrah

9.

Avşar boyuna mensuptur.
19. yüzyılda Toroslarda yaşamıştır.
Dili, Anadolu Türkmen boylarının kullandığı halk
Türkçesidir.

12. Güney Anadolu’da yaşayan halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir. Kendine özgü bir bestesi vardır. Sekizli
hece ölçüsü ile söylenir. Hayattan ve talihten şikayet gibi
konular da işlenir. Şiirin sonunda şairler mahlaslarını kullanılır. Halk şiirinde çok yaygın olmayan bir nazım şeklidir.
Yiğitçe bir havayla okunur. İçinde "bre", "hey", "hey gidi"
gibi ünlemler yer alır. Bu türün en güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.

Divan şiirinden hiç etkilenmemiştir.
Yiğitlik, kahramanlık en çok işlediği temalardandır.
Bazı özellikleri verilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu

Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Kayıkçı Kul Mustafa
C) Dadaloğlu

A) Koşma

D) Karacaoğlan

B) Semai
D) Varsağı

E) Ercişli Emrah
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C) Destan
E) Türkü
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Aşık edebiyatı şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Ahenk sağlamak için söz sanatlarına başvurulmuştur.

(I) Dadaloğlu, Güney Anadolu’nun Toroslar yöresinde 19.
yüzyılda yaşamış bir saz şairidir. (II) Göçebe yaşayan Avşarlar arasında yetişmiş, onların sözcüsü olmuş bir halk
ozanıdır. (III) Göçebe boyların yerleşik yaşama geçirilmesi çabasına karşı direnmiştir. (IV) Şiirlerinde Anadolu
Türkmen boylarının kullandığı halk Türkçesini kullanmıştır. (V) Ayrılık, gurbet temalarını işleyerek güzelleme türünün en önemli temsilcilerinden olmuştur.

D) Aşk, ölüm, ayrılık, doğa sevgisi, yiğitlik, zamandan
şikâyet başlıca temalardır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

E) Şairlerin ortaya koyduğu ürünler yazılı ürünler değildir.

A) I

A) Tamamen öz Türkçe sözcüklerden oluşan bir dil kullanılmıştır.
B) Koşma, varsağı, semai gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

5.

I.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Cönk

II. Anonim
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Son dörtlükte şairlerin adına yer verilmiştir.
B) Şairlerin söyledikleri çoğu şey gerçek yaşamdan alınmıştır.
C) Şairler hece ölçüsü dışında başka bir ölçü kullanmamıştır.
D) Aşk, ayrılık, ölüm, tasavvuf, gurbet, doğa gibi temalar
işlenmiştir.

III. Tapşırma
IV. Kavuştak

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen terimlerden
birinin tanımı değildir?
A) Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen
B) Halk edebiyatının seçkin ürünlerinin yazıldığı defterler
C) Türkülerde tekrarlanan dize, nakarat
D) Belli bir kafiye düzenine bağlı mısralarla oluşturulan
anlatım biçimi

E) Uyak, redif gibi biçim özelliklerine önem verilmiştir.

E) Saz şairlerinin dörtlükte kullandıkları takma ad

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) 16. yüzyılda yaşayan Köroğlu koçaklamalarıyla tanınmıştır.

6.

B) Yeniçeri şair olan Bayburtlu Zihni, Genç Osman
Destanı’yla tanınmıştır.

Ecel tuzağını açamaz mısın
Açıp da içinden kaçamaz mısın

C) Müzikle de ilgilenen Gevheri’nin kendi adıyla bilinen
bir de makamı vardır.

Azâd eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın, kolların hani

D) 17. yüzyılda yaşayan Karacaoğlan güzellemeleriyle
tanınmıştır.

Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

E) Dertli hem aruz, hem hece ölçülerini kullanmış, divan
sahibi bir halk şairidir.

A) Koçaklama

B) Güzelleme
D) Ağıt
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I. Grup

10. Aşağıdakilerin hangisinde âşık edebiyatı nazım türle-

II. Grup

Taşlama

I. Ölüm

Koçaklama

II. Hiciv

Ninni

III.Yiğitlik

Güzelleme

IV. Aşk

ri bir arada verilmiştir?
A) Koşma - mani - semai - destan
B) Türkü - varsağı - ninni - koşma
C) Semai - ağıt - varsağı - mani
D) Ninni - semai - ağıt - türkü

V. Ayrılık

E) Koşma - semai - varsağı - destan

Yukarıda II. grupta verilen temalardan hangisi I. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

11.
8.

Çukurova, Balkanlar, Azerbaycan, Türkmenistan gibi
değişik bölgelerde yaşadığı düşünülmektedir.

Şu berbat dünyada delicesine
Gülmemiz kötü şeydir emmeoğlu

Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

Kaç vicdan eğilmez para sesine

Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

D) Varsağı

B) Güzelleme

C) Ağıt

E) Taşlama

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Genellikle güzellik ve gurbet temalarını işlemiştir.

Bilmemiz kötü şeydir emmeoğlu

A) Koçaklama

Nereli olduğu konusunda değişik rivayetler vardır.

Bazı özellikleri verilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Dadaloğlu
D) Ercişli Emrah
E) Kayıkçı Kul Mustafa

9.

Şairin Kırımlı olabileceğini ileri süren Mehmet Fuat
Köprülü’dür. Şairin doğum yeri, tarihi ve ölüm tarihi belirsiz kalmıştır. Medrese eğitimli bir halk ozanı olması sebebi ile divan şirinin özelliklerini, dil, sanat, ölçü ve zevkini
halk şiirine taşımış bir şairdir. Onun hem hece ile hem
de aruz vezni ile yazdığı şiirleri vardır. Halk şiiri tarzında
yazdığı şiirlerinde bile diğer halk ozanlarına göre ağır bir
dil kullanmıştır. Kendine adıyla anılan bir müzik makamı
vardır.

12. Halk edebiyatı sanatçılarından bazıları divan şiirinden
etkilenmişlerdir. Bu durumun ortaya çıkmasında halk şairlerinin, aydınlar ve divan şairlerince hor görülmelerinin,
değersiz ve güçsüz sayılmalarının etkisi de vardır. Bu
etkilenmenin sonucunda halk şairleri divan şiirinin mazmunlarını, aruz ölçüsünü, divan edebiyatı şekilleri de
kullanmış ve bunlara özel isimler vermişlerdir.

Bu parçada sözü edilen halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatında özel bir
adla anılan ve aruzla oluşturulan nazım biçimlerinden
biri değildir?

A) Erzurumlu Emrah
B) Karacaoğlan
C) Gevheri

A) Vezn-i âhar

D) Bayburtlu Zihni

D) Satranç

E) Aşık Ömer
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(I) Halk şiiri, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneğinin
devamı niteliğindedir. (II) Şiirler “âşık” ya da “saz şairi”
denen kişiler tarafından söylenir. (III) Bu şairlerin çoğu
düzenli bir eğitimden geçmemiştir. (IV) Şiirlerini halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylerler. (V) Şiirler söylenmeden önce şairler tarafından ciddi hazırlık yapılır.

17. yüzyılın önde gelen şairlerinden biridir.
Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Şairnâme adlı bir eseri vardır.
Bazı özellikleri verilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

A) Gevheri

A) I

C) Seyrani

B) II

C) III

D) IV

B) Dertli

E) V

D) Bayburtlu Zihni
E) Âşık Ömer

2.

I.

Sözlü geleneğe dayanması

5.

III. Konu bütünlüğünün bulunmaması
IV. Saz eşliğinde söylenmesi
V. Konuya uygun başlık kullanılmaması
Yukarıda verilenlerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin
niteliklerinden biri değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aman ey Allah’ım aman
Ne aman bilir ne zaman

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

II. Doğaçlama söylenmesi

Üstümüze çayır çimen
Bitmeden bir dem sürelim
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai

B) Koşma
D) Varsağı

6.

C) Mani
E) Türkü

Divan sahibi ender halk şairlerinden biridir.
Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.

3.

Bir süre İstanbul’da divan kâtipliği yapmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde hem aruz hem de hece ölçüsüyle yazan halk şairleri bir arada verilmiştir?

Sergüzeştnâme adlı bir eseri vardır.

A) Köroğlu - Gevheri
B) Dertli - Karacaoğlan

Bazı özellikleri verilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Dadaloğlu - Bayburtlu Zihni

A) Bayburtlu Zihni

D) Seyrani - Ercişli Emrah

B) Dertli

E) Erzurumlu Emrah - Âşık Ömer

C) Seyrani
D) Erzurumlu Emrah
E) Âşık Ömer
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•

Güzelleme

•

Koçaklama

10.

I.
Top atılır kal'asından
Hak saklasın belasından

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda verilen nazım türlerinden biriyle tanınmamıştır?

Köroğlu’nun narasından

A) Köroğlu

Her yan gümbür gümbürlenir

B) Karacaoğlan

II.

C) Dadaloğlu

Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur,

D) Dertli

Öter tüfek davlumbazlar vurulur.

E) Kayıkçı Kul Mustafa

Nice koç yiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
Biri Köroğlu’ndan diğeri Dadaloğlu’ndan alınan bu
dörtlüklerin nazım biçimini belirlemek için kullanılan
ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuları
B) Yazıldığı dönemler
C) Nazım birimleri
D) Hece kalıpları
Aşık edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllarla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Köroğlu - 16. yüzyıl
B) Karacaoğlan - 17. yüzyıl
C) Kayıkçı Kul Mustafa - 17. yüzyıl
D) Erzurumlu Emrah - 16. yüzyıl
E) Dadaloğlu - 19. Yüzyıl

E) Şairlerin mahlasları

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

11. Sanatçının doğum ve ölüm tarihleri bilinmez. Bütün şiirle-

9.

ri sanat gösterme endişesinden uzaktır. Şiirlerinde sadece hece ölçüsü kullanmıştır. Şiirlerinde halkın kullandığı
benzetmeleri kullanmış, sınırlı bir kelime dağarcığı ile
çok şey söylemeyi başarmıştır. Anadolu insanının ruhundan kopan temiz duyguları ifade edebilmiştir. Şiirlerinin
pek çoğunda maddî aşkı dile getirir. Onun Selvihan’la
yaşadığı aşk macerası etrafında meydana gelen bir halk
hikâyesi vardır.

Civan da canına böyle kıyar mı

Bu parçada sözü edilen aşık edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz esvap uyar mı

A) Erzurumlu Emrah

Al giy allı balam, şalların hani

B) Karacaoğlan

Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koçaklama

B) Varsağı
D) Taşlama

C) Ercişli Emrah

C) Ağıt

D) Dadaloğlu

E) Güzelleme

E) Kayıkçı Kul Mustafa
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Aşağıdakilerin hangisinde dini-tasavvufi halk şiiri ile
ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Şiirler genellikle koşma uyak düzeniyle uyaklanır.

Aşağıdakilerden hangisi tekke-tasavvuf edebiyatı nazım türlerinden biri değildir?
A) Nefes

B) İlahi, deme, şathiye, nefes başlıca nazım türleridir.

B) Şathiye
D) İlahi

C) Şiirler dini törenlerde kendine özgü bir ezgi ile söylenir.

C) Rubâi
E) Devriye

D) Genellikle şiirlerin söyleyeni belli değildir.
E) Dörtlüğün yanı sıra beyitle yazıları şiirler de vardır.

5.

Gelse celâlinden cefa,
Yahut cemâlinden vefa,
İkisi de cana sefa,

Cennet Cennet dedikleri

Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı
Bana seni gerek seni
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi

B) Deme
D) Nutuk

3.

C) Devriye
E) Nefes

Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

A) Devriye

D) Şathiye

6.

Aşağıdakilerin hangisinde tekke-tasavvuf edebiyatı
ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Amaç tasavvuf düşüncesini öğretmek ve yaymaktır.
B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C) Şiirlerde hem hece hem aruz ölçüsü kullanılır.
D) İlk örnekleri 12. yüzyılda verilmeye başlanmıştır.

B) Nutuk

C) İlahi
E) Deme

(I) Dini-tasavvufi edebiyatın kurucusu Doğu Türkistan'da
yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir. (II) Bu edebiyatın şairleri
tarikat merkezi olan tekkelerde yetişen kimselerdir. (III)
Allah aşkı, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi temalar
sıklıkla işlenmiştir. (IV) İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri vardır. (V) Şairlerin oldukça
sade, yalın ve duru bir anlatımları vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?

E) Eserlerde Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.

A) I
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10. Tekke-tasavvuf şairleri arasında şiirlerini saz eşliğinde

Halka halkın diliyle başarılı bir biçimde seslenmesine
rağmen onu bir halk şairi olarak kabul etmek çok da doğru değildir. Hece ölçüsüyle söylediği şiirlerinin yanı sıra
aruzla yazılmış şiirleri de vardır. Aruzla yazdığı şiirlerini
Risaletü'n Nushiyye adlı eserde toplamıştır. Bu eser mesnevi tarzında yazılmıştır.

söyleyen ender şairlerden biridir. Din dışı konularda şiir
söylemesi de onu diğer tekke-tasavvuf şairlerinden ayırır.
Alevi-Bektaşi şiirin en önemli temsilcisi olan şair daha çok
nefes türünde eserler vermiştir.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygusuz Abdal

A) Yunus Emre

B) Erzurumlu İbrahim Hakkı

B) Hacı Bayram Veli

C) Hacı Bektaş Veli

D) Eşrefoğlu Rumi

D) Pir Sultan Abdal

D) Hacı Bektaş Veli

E) Abdal Musa

8.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tasavvufi konularda
eser vermemiştir?
A) Eşrefoğlu Rumi
B) Hoca Dehhani
C) Yunus Emre
D) Hacı Bayram Veli
E) Kaygusuz Abdal

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) Kaygusuz Abdal

11. Aşağıdakilerin hangisinde Yunus Emre ile ilgili olarak
bilgi yanlışı vardır?
A) Duygularını engin ve evrensel bir sevgi ile dile getirmiştir.
B) Erdemli olmayı, dünya malına fazla önem vermemeyi
öğütlemiştir.
C) Şiirlerinin hepsini hece ölçüsüyle yazmıştır.
D) Tasavvuf düşüncesini coşkun bir lirizmle anlatmıştır.
E) Kafalara ve gönüllere duru bir Türkçe ile seslenmiştir.

9.

Tekke-tasavvuf edebiyatının en çok kullanılan nazım
biçimidir.

12. Derdiment Hatayi eyler niyazi

Allah'ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan şiirlerdir.

Ulu Pir katardan ayırma bizi

Kendine özgü bir ezgiyle söylenir.

Bu mahşer günüdür isteriz sizi

Nazım birimi dörtlüktür.

Muhammed önünde car Hacı Bektaş

Bazı özellikleri verilen nazım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nutuk

B) İlahi
D) Şathiye

Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Devriye

A) Nefes

E) Deme

B) İlahi
D) Devriye
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(I) Dini-tasavvufi halk şiirinde didaktik ögeler ön plandadır. (II) Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü oldukça ağır
bir dil kullanılmıştır. (III) Şairler şiiri düşüncelerini yaymak
için bir araç olarak kullanmışlardır. (IV) Allah sevgisi, doğruluk, hoşgörü, ahlak gibi konular işlenen başlıca konulardır. (V) Nazım birimi olarak dörtlüğün yanı sıra beyitlere
de yer verilmiştir.

B) II

C) III

D) IV

Sûfi

II. Tasavvuf
III. Tarikat
IV. Mürşit
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen terimlerden
birinin tanımı değildir?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I

I.

A) İnsanın Allah’a ulaşmasını amaçlayan duyuş, düşünüş ve yaşayış sistemi

E) V

B) Yaşamını tasavvufi düşünce sisteminin öğretileri çerçevesinde şekillendiren kişi
C) Allah’a ulaşmak için izlenen manevi yolda yol gösteren kişi
D) Manevi yolun sonunda Allah’a ulaşıp onda yok olma
E) Allah’a ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri

2.

Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç
içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) ---- tasavvufta nefsini yenerek ulaşılabilecek en üst
makama erişmiş kişidir. (İnsan-ı kâmil)

C) ---- ölmeden önce ölmek anlamına gelir. İnsanın mutlak varlık olan Allah’ta yok olmasıdır. (Fenafillah)
D) ---- tasavvuf düşüncesinde nefsi olgunlaştırmak için
çekilen sıkıntılara denir. (Masiva)
E) ---- dünya ile ilgisini kesmiş, kendini Allah'a adamış
gezgin dervişe denir. (Abdal)

5.

Saraynâme
Dilgüşâ

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) ---- tasavvuf düşüncesinde yaratanla yaratılanın tek
kaynaktan geldiğini, bir olduğunu savunan görüştür.
(Vahdet-i vücut)

Minbernâme
Bu eserleri aşağıdaki sanatçılardan hangisi kaleme
almıştır?
A) Kaygusuz Abdal
B) Pir Sultan Abdal
C) Sultan Veled
D) Mevlana
E) Eşrefoğlu Rumi

3.

Ankara’da yaşamış, tarikat kurmuş bir tasavvuf şairidir.
İlahi ve şathiye tarzı birkaç şiiri günümüze kadar ulaşmıştır.

6.

I.

İlahi

II. Deme

Sade ve coşkun bir dili vardır.

III. Nefes

İstanbul’u, Fatih’in fethedeceğini müjdelediği söylenir.

IV. Nutuk

Bazı özellikleri verilen tasavvuf şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen terimlerden
birinin tanımı değildir?

A) Niyazi Mısrî
B) Hacı Bayram Veli

A) Tarikata yeni katılanları bilgilendirme amacı taşıyan
şiir

C) Kaygusuz Abdal

B) Bektaşi tarikatı ozanlarının söylediği şiir

D) Hacı Bektaş Veli

C) Herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah’ı öven
şiir

E) Eşrefoğlu Rûmi

D) Alevi tarikatı ozanlarının söylediği şiir
E) Tanrı ile şakalaşır bir biçimde yazılan şiir
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(I) Yunus Emre tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden biridir. (II) Hiçbir dini ve inanışı hor görmemiş insanları evrensel bir hoşgörüyle kucaklamıştır. (III) Yüzyıllar
boyunca, kendinden sora gelen şairleri etkilemiştir. (IV)
Şiirlerinde kullandığı ana tema Allah aşkı ve insan sevgisidir. (V) Şiirlerinin büyük bir kısmını Farsça yazmıştır.

I.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

I. Grup

I.

Devriye

Âyin

II. Nutuk

Tapuğ

III. İlahi

Durak

IV. Şathiye

Cumhur

V. Nefes
Yukarıda I. grupta verilen nazım türlerinden hangisi
II. grupta verilen nazım türleriyle ilişkilendirilebilir?

E) V

A) I

8.

II. Grup

B) II

C) III

D) IV

E) V

Nefes

II. Tapuğ

11. Aşağıdakilerden hangisi Alevi-Bektaşi geleneğinin
temsilcilerinden biri değildir?

IV. Durak
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilenlerden birinin tanımı değildir?
A) Mevlevî tekkelerinde okunan tasavvufi şiirlerdir.
B) Bektaşî tekkelerinde okunan tasavvufi şiirlerdir.
C) Gülşenî tekkelerinde okunan tasavvufi şiirlerdir.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

III. Âyin

A) Hacı Bektaş Veli
B) Kazak Abdal
C) Kaygusuz Abdal
D) Pir Sultan Abdal
E) Hacı Bayram Veli

D) Alevi tekkelerinde okunan tasavvufi şiirlerdir.
E) Halvetî tekkelerinde okunan tasavvufi şiirlerdir.

12. Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasib eylese görsem yüzünü

9.

Ya muhammed canım arzular seni

Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği
sanatçıya ait değildir?
A) Eşrefoğlu Rumi - Müzekkin Nüfus

Yunus Emre'ye ait bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

B) Mevlana - Mektubat

A) Dini ve mistik kayramlara yer verilmiştir.

C) Hacı Bayram Veli - Makalat

B) Ait olduğu şiirin son dörtlüğüdür.

D) Kaygusuz Abdal - Budalanâme

C) Halk şiirinin biçim özelliklerinden yararlanılmıştır.

E) Niyazi Mısrî - Divânı İlâhiyât

D) Oldukça yalın bir dille yazılmıştır.
E) Duygular coşkulu bir biçimde dile getirilmiştir.
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Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Birkaç istisna dışında tüm şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Genellikle saray ve çevresine seslenen yüksek zümre şiiridir.

Bize İran edebiyatından geçmiştir. Tek dörtlükten oluşur.
Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu,
başta gelen özelliğidir. Genelde aşk, şarap, dünyanın
türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat
felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi temalar işlenir.
Bu parçada sözü edilen divan şiiri biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Toplumsal sorunlar ve günlük olaylar ele alınmıştır.
D) Vezin, uyak, nazım şekilleri, temalar önceden belirlenmiştir.

A) Şarkı
B) Murabba

E) Arap ve Fars edebiyatının etkisinde gelişmiştir.

C) Rubâi
D) Kıta
E) Müstezat

(I) Şiirlerde konular değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde işlenir. (II) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça
ağır basar. (III) Şekil güzelliği sağlamak için eş anlamlı
sözlere yer verilir. (IV) Şairler kişisel sevinçlerinden ve
acılarından çok az söz eder. (V) Şiirlerde tasavvufla ilgili
terimler oldukça geniş ölçüde yer tutar.
Bu parçada divan şiiri ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.

I.

Mahallîleşme akımının en büyük temsilcisidir.

II. Şiirlerinde İstanbul hayatından sahneler sunmuştur.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

III. Kâğıthane, Göksu ve Haliç gibi yerleri şiire sokmuştur.
IV. Sâdâbâd eğlenceleri şiirlerine yansımıştır.
V. Divan şairi olmasına rağmen hece vezniyle yazılmış
iki koşması vardır.
Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen divan
şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nâbî

B) Nef’î
D) Nedîm

3.

Gazelin dizeleri arasına kısa dizeler eklenmesiyle oluşturulur. Gazelin özel bir biçimidir. Kısa dizeler, gazelin yazıldığı aruz ölçüsünün ilk ve son parçalarından oluşturulan
kısa kalıba göre yazılır. Kısa dizelere ziyade adı verilir.
Gazelde olduğu gibi aşk, şarap, güzellik ve aşkın ıstırabı
gibi konular işlenir.

6.

C) Bâki
E) Koca Ragıp Paşa

Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta, en
I
II
güzel beytine şah beyit adı verilir. Her beyti aynı konudan
III
bahseden gazele yek-ahenk gazel, her beyti aynı dereIV

Bu parçada sözü edilen divan şiiri biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

cede güzel gazele yek-âvâz gazel denir.
V

A) Müstezat

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

B) Murabba
C) Rubâi

A) l

D) Şarkı
E) Kıta
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I. Grup

II. Grup

İkilik

I. Şarkı

Dörtlük

II. Terkibibent

10. Divan şiirinin 16. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden

V. Gazel

olan ---- Farsça ve Arapça şiirler yazmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla
süslediği gazelleriyle ünlüdür. Şiir hakkındaki görüşlerini
Türkçe divanının ön sözünde “İlimsiz şiir temelsiz duvara
benzer.” diyerek açıklamıştır. “Aşk ve ıstırap şairi” olarak
tanınır. Şiirlerinde aşk acısından duyduğu mutluluğu dile
getirmiştir.

Yukarıda verilen nazım biçimlerden hangisi I. grupta
verilen nazım birimlerinden biriyle ilişkilendirilemez?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) I

A) Bâki

III. Kaside
IV. Murabba

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) Taşlıcalı Yahya
D) Necati

C) Nâbî
E) Fuzûli

11. Divan şiirinin son büyük şairi olarak kabul edilir. 18. yüzI.

Gazelin nazım birimi beyittir.

II. Her dizesine bir küçük dize eklenerek yeni nazım türü
yapılmıştır.
III. Gazellerde beyit sınırlaması yoktur.
IV. Divan şiirinin en çok kullanılan nazım biçimlerinden
biridir.
V. Genellikle aşk, kadın, şarap gibi temaları işler.
Gazelle ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) l

B) II

C) III

D) IV
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8.

yılda yaşamış, klasik divan şiirinin geleneklerine bağlı kalmakla birlikte kendine özgü bir şiir anlayışı oluşturmuştur.
Tasavvufu kendine özgü mecaz, hayal ve buluşlarla anlatmıştır. Sebk-i Hindi akımının divan şiirindeki en önemli
temsilcisidir. Süslü ve çeşitli sanatlarla yüklü ağır dil kullanmıştır. Sembollerle örülü kapalı bir anlatımı vardır. Şiirlerinde musiki oldukça önemlidir.
Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yenişehirli Avnî

E) V

B) Şeyh Galip

D) Nâbî

C) Bâki
E) Fuzûli

12. Şiirlerinde tabiat ve İstanbul’dan çizgiler sık sık akis bul-

9.

I.

muştur. Onun manzumelerinde 16. yüzyılın zengin hayatı
ve haşmeti kolaylıkla hissedilir. Yaşadığı tabiat ve cemiyet çevresinden şiirine yer yer canlı levhalar vermeyi bilmiştir. Divan şiirine İstanbul Türkçesini yerleştirmek gibi
bir rolü olan ---- zaman zaman halk söyleyişinden de
yararlanır. Tabiata ve zevk hayatına açık yönü ve üslûbu
ile Şeyhülislâm Yahyâ ve Nedîm’e bir öncü sayılmıştır.
Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapmasına rağmen din
dışı konularda gazeller yazmıştır.

Divan sahibi ilk şairdir.

II. Divan şiirinin ilk şairidir.
III. Din dışı konularda şiir yazmıştır.
IV. Aşk, şiirlerinin en önemli temasıdır.
V. Selçuklu Şehnâmesi adlı eseri vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
Hoca Dehhani ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) Fuzûli

E) V

B) Bâki
D) Ahmedi
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Divan şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü süslü
bir dil kullanılmıştır.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Şiirlerinde İstanbul Türkçesini kullanan en önemli gazel şairlerinden biridir. (Bâki)

B) Konuya önem verilmiş, söyleyiş güzelliği önemsenmemiştir.

B) Şiirlerinde zevk, sefa, nükte, neşe ve musiki bir aradadır. (Nef’î)

C) Anlam ve söz sanatlarına yer vermek bir hüner olarak
görülmüştür.

C) Anadolu sahasındaki ilk tezkire olan Heşt Behişt'i
yazmıştır. (Sehi Bey)

D) Bütün güzelliğine değil parça güzelliğine önem verilmiştir.

D) Hikemi şiirin Nâbî’den sonraki en önemli temsilcisidir.
(Koca Ragıp Paşa)

E) Duygu ve düşünceler mazmun denilen sözlerle anlatılmıştır.

E) Düzyazılardan oluşan bir hamsesi vardır. (Nergisî)

5.

Dünyada ne ikbâl ne servet dileriz
Hatta ne de ukbâda saadet dileriz

I.

Bâki

Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde

II. Nedîm
III. Nef’î
Bu divan şairleri aşağıdaki nazım biçimlerinden herhangi birisi ile şiir yazmamıştır?
A) Gazel

B) Kaside
D) Mesnevi

C) Şarkı
E) Terkibibent

Yâranla tarab yâr ile vuslat dileriz

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle
yazılmış olabilir?
A) Rubâi
B) Musammat
C) Tuyuğ
D) Murabba
E) Şarkı

3.

Bu şiir tarzının edebiyatımızda bir edebi akım olarak varlığı 17. yüzyılın ikinci yarısında görülür. Düşünceye ağırlık
veren, amacı okuyucuyu uyarmak, düşündürmek ve aydınlatmak olan bir şiir akımıdır. Bu şiirler insana doğruyu,
güzeli göstermeye yönelik görüş bildiren didaktik içerikli
şiirlerdir. Bu akım edebiyatımızda "Nâbî Ekolü" olarak da
bilinir.

6.

I.

Gazel ve kasidelerde ilk beyit

II. Bir gazelin en güzel beyti
III. Gazellerde şairin adının geçtiği beyit
IV. Özlü ve güzel anlamlı beyit

Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

Divan şiiri ile ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin
tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Hikemî Şiir

A) Berceste beyit

B) Mahallileşme Akımı

B) Azade

C) Türkîibasit Akımı

C) Şah beyit

D) Sebk-i Hindî Akımı

D) Matla

E) Tasavvuf Akımı

E) Mahlas beyti
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Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır?

Mantıku’t Tayr

II. Sihâm-ı Kaza

A) Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan kasidelerdir. (Tevhid)

III. Kanuni Mersiyesi
IV. Beng ü Bâde

B) Allah’a yalvarmak, yakarmak amacıyla yazılan kasidelerdir. (Münacaat)

Yukarıdaki yapıtlardan hangisi aşağıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?

C) Peygamberi övmek için yazılan kasidelerdir. (Na’at)

A) Nefî

D) Şairin kendini övmek için yazdığı kasidelerdir. (Methiye)

B) Fuzûli
C) Nâbî

E) Bir kişinin ölümünden duyulan acıyı anlatan kasidelerdir. (Mersiye)

D) Gülşehrî
E) Bâki

8.

Bir gazele ait üç beyit şu şekildedir.

11. I.

I.
Çok aşka heves edeni gördüm ki hevasın
Terk etti senin âşık-ı nalanını görgeç
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II.
Sen hal-i dilin söylemesen n'ola Fuzûli
El fehm kılar çak-i giribanını görgeç
III.
Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç
Nutkum tutulur gonce-i handanını görgeç

B) II - I - III
D) III - II - I

9.

Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

D) Tuyuğ

E) III - I - II

E) Gazel

12. I.

Rind ü Zahid

II. Leyla vü Mecnun
III. Hadîkatü's-Süedâ
IV. Beng ü Bâde
V. Sıhhat ü Maraz
Yukarıda verilen Fuzûli’ye ait eserlerden hangi ikisi
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D) Ahmet Paşa

IV. Aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla yazılan ve mısra ortalarında iç kafiyesi bulunan gazeller

C) Muhammes

C) II - III - I

B) Enderunlu Vasıf

III. Özünde genellikle “övgü ve yergi”ye yer verilen divan
edebiyatı nazım şekli

B) Kaside

---- Türkîibasit akımının 15. Yüzyıldaki temsilcilerinden
olmuştur. Dili bilhassa gazellerinde oldukça sade, üslûbu
güçlü ve etkileyicidir. Kendine has zengin hayallerle süslü
şiirlerinde önemli ölçüde mahallî renk ve özellik görülür.
Bu mahallîlik sadece kullandığı dilde değil benzetmelerinde, tabiat ve av sahnelerine ait son derece canlı tasvirlerinde de güçlü bir şekilde hissedilir. Başarıyla yazdığı
gazellerinde deyim ve atasözlerine yer vermiştir.

A) Necâtî

II. 5-15 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci beyitle
uyaklı söylenen nazım biçimi

A) Musammat

Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - III - II

Tek dörtlükten oluşan ve Türklerin divan şiirine kazandırdığı nazım biçimi

A) I ve II

C) Nedîm

B) I ve IV
D) II ve IV

E) Ahmedî
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Mecazlara ve söz sanatlarına çok sık yer verilmiştir.

II. En çok tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

A) Nedîm - Hüsn ü Aşk

III. Aşk, şarap sevgili, doğa, ölüm gibi temalar kullanılmıştır.

B) Fuzûli - Rind ü Zahid

IV. İnsanın dış dünyasına yönelik somut bir edebiyattır.

C) Nâbî - Hayrabat

V. Genellikle nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.

D) Nefî - Siham-ı Kaza

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde divan şiiri ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

E) Bâki - Kanuni Mersiyesi

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.
I.

Mecâlisü'n Nefâis

Türk halk edebiyatındaki maninin karşılığı olarak da
bilinir.

III. Heşt Behişt

Tek dörtlükten oluşur.

IV. Hayriyye

Uyak şeması aaxa şeklindedir.

Yukarıda verilenlerden hangileri aynı yazınsal türe ait
yapıtlardır?
A) I ve II

B) I ve III
D) I ve IV

3.

Eski Türk şiirinin dörtlüklerinden doğmuştur.

II. Cemşid ü Hurşid

I.

C) II ve III
E) III ve IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

Kendine özgü bir aruz kalıbıyla yazılır.
Bazı özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rubâi

B) Şarkı
D) Murabba

C) Kıt’a
E) Tuyuğ

Bâki

II. Süleyman Çelebi

6.

III. Âşık Paşa
IV. Ali Şir Nevâi

Aşağıdaki dizelerden hangisi bir gazelin matla beyti
olabilir?
A) Dil ise gitdi kesülmez hevâ-yı aşkundan

Aşağıdaki açıklaması verilen yapıtlardan hangisi yukarıdaki sanatçılardan biri tarafından yazılmamıştır?

Nasîhat eyledüğümce beter melâmet olur
B) Tolaşaldan ruhı şem‘ine dil-i sergeşte

A) Garipnâme tasavvufi, ahlaki ve didaktik bir mesnevidir.

Yakdı pervâne-sıfat bâl ü peri döne döne

B) Vesiletü'n Necat naat türünün en önemli eserlerinden
biridir.

C) Nâm ü nişane kalmadı fasl-ı bahârdan

C) Şairlerin hayatlarının yer aldığı ilk tezkire Mecalisü’n
Nefais’tir.

D) Gözleri sabr u selamet ülkesini tarac ider

D) Kanuni Mersiyesi terkibibent türünde yazılmış bir
eserdir.

E) Cihânı câm-ı nazmum şi'r-i Bâkî gibi devr eyler

Düşdü çemende berk-i diraht i'tîbârdan

Bir amansız gamzesi Tatar dersen işte sen

Bu bezmün şimdi biz de Câmi-i devrânıyuz cânâ

E) Mantıkut Tayr “kuşların dili” anlamına gelen sembolik
bir eserdir.
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04
10. Bazı divan şairleri eserlerinde işledikleri konulara, şiir an-

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi birlikte verilen nazım
biçiminde yazılmış yapıtlarıyla ünlenmemiştir?

layışlarına göre bazı takma isimlerle anılır olmuştur. Aşk
ve Izdırap Şairi, Zevk ve Eğlence Şairi, Sultanü'ş Şuara,
Hiciv Şairi bunlardan bazılarıdır.

A) Nedîm - Şarkı
B) Fuzûli - Gazel

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada takma isimleri
belirtilen sanatçılardan biri değildir?

C) Bâki - Mesnevi
D) Bağdatlı Rûhi - Terkibibent

A) Bâki

E) Nefî - Kaside

B) Fuzûli
C) Şeyh Galip
D) Nedîm
E) Nefî

8.

I.

Nesib: Kasidenin başlangıç bölümü

II. Tegazzül: Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüm

11. I.

II. Sebk-i Hindî

IV. Medhiye: Şairin kendini övdüğü bölüm
Yukarıda numaralanmış açıklamalardan hangileri
yanlıştır?
B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) I ve IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

III. Girizgâh: Asıl konuya geçiş yapıldığı bölüm

A) I ve II

Türkîibasit

III. Mahallîleşme Akımı
Aşağıda verilen divan sanatçılarından hangisi yukarıdakilerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) Enderunlu Vasıf

B) Neşâthhî

D) Edirneli Nazmî

C) Nedîm
E) Nâbî

12. Lale Devri’nin İstanbul’unu yansıtan şiirlerinde dış dün-

9.

I.

yadan aldıklarını, duyduğu, gözlemlediği gibi aktarmaya
çalışan ---- Lale Devri Şairi olarak bilinir. Gazel ve kasidelerinin yanında ---- nazım biçimini tercih etmesi yaşama
sevincini içinde duyan, hor görülen geçici dünya zevklerini tatmayı amaçlayan bir yaradılışın doğal sonucudur.
Şiirlerinde zevk, sefa, nükte, neşe ve musiki bir aradadır.

Hayriyye

II. Hüsnü Aşk
III. Harnâme

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?

IV. Garipnâme

A) Nedîm - şarkı

Bu yapıtlardan hangisi aşağıda verilen sanatçılardan
birine ait değildir?

B) Fuzûli - gazel

A) Şeyhî

D) Nefî - kaside

B) Âşık Paşa
D) Şeyh Galip

C) Ahmet Paşa - murabba

C) Nâbî

E) Bâki - mersiye

E) Fuzûli
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4.

Divan şiiri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Konuyu içeren başlıklar kullanılmaz.

Sözlükte “kastetmek, bir şeye doğru yönelmek” gibi anlamlara gelen kaside, belli bir amaçla söylenmiş, üzerinI
de düşünülmüş, gözden geçirilmiş şiir demektir. Bir tür
olarak ilk defa Arap edebiyatında ortaya çıkmış, oradan
da Fars ve Türk edebiyatlarına geçmiştir. Kasidede ilk
beyte makta, son beyte matla denir. Şairin mahlasını
II
III

B) Son beyitte şairler mahlaslarını kullanır.
C) Platonik bir aşk anlatılır.
D) Belli kalıp ve kuralların dışına çıkılmaz.
E) Kulak için uyak anlayışı hâkimdir.

söylediği beyit taç beyit, kasidenin en güzel beyti beytü’lIV
V
kasîd olarak adlandırılır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) l ile II

B) II ile III
D) II ile IV

2.

C) III ile IV
E) IV ile V

Sen bu yerden gideli ey saçı zer
Seni söyler bana dağlar dereler

5.

Seni söyler bana dağlar dereler
Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Rubâi
B) Tuyuğ
C) Mesnevi
D) Murabba

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Gayret-i âhım ile bâd inler

E) Şarkı

Aynı muhitte yaşayan ve dönemin havasını onunla birlikte teneffüs eden pek çok şair olmasına rağmen Lâle
Devri’nin ruhunu onun kadar eserine yansıtan olmamıştır.
---- Osmanlı kültür ve sanat hayatında Lâle Devri’nde gerçekleştirilmeye çalışılan hamleye şiirleriyle ayrı bir değer
katmıştır. Onun şiirlerinde Türkçe’nin güzelliği, Osmanlı
zevk ve yaşama üslûbunun nahif çizgileri görülmektedir.
“Malumdur benin sühânım mahlas istemez.” diyerek şiirlerine, haklı olarak övünecek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur. Şuh ifadeleri, biraz serbestçe söyleyişi
ve mahallî kalışıyla divan şiirine yeni bir soluk getirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Enderunlu Vasıf

B) Nef’î

D) Nâbî

6.

I.

C) Nedîm

E) Şeyh Galip

Şikâyetnâme

II. Leyla vü Mecnun

3.

Divan edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

III. Hadîkatü’s-Süedâ

A) Âşık Paşa - 14. yüzyıl

V. Heft ü Cam

IV. Beng ü Bâde

B) Şeyhî - 15. yüzyıl
C) Fuzûli - 16. yüzyıl

Yukarıda verilen Fuzûli’ye ait eserlerden hangi ikisi
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

D) Bâki - 17. yüzyıl

A) I ve II

E) Nedîm - 18. Yüzyıl

B) I ve III
D) III ve IV
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C) II ve III
E) II ve V
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04
10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mevlana’ya ait değildir?

Aşağıdakilerin hangisinde bir yazar, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?

A) Mesnevi

A) Ahmet Fakih - Çarhnâme

B) Divan-ı Kebir
D) Maarif

B) Ahmet Paşa - İntihanâme

C) Mektubat

E) Fihi Mâ Fih

C) Ahmedî - İskendernâme
D) Ahmedi Dai - Çengnâme
E) Âşık Paşa - Garipnâme

11. I.

Tehzil

II. Surnâme
III. Şehrengiz
IV. Cülûsiye

Divan şiirinin 18. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden olan Nedîm’le Şeyh Galip’i karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Nedîm, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Şeyh Galip
ise bundan kaçınmıştır.
B) İkisi de hece ölçüsü ile şiir yazmıştır.
C) İkisinin de dili, çağdaşlarına göre daha sadedir.
D) Şeyh Galip tasavvuftan esinlenmiş, Nedîm tasavvufla
hiç ilgilenmemiştir.
E) İkisinin de şiirlerinde ahenk ve musiki önemlidir.

9.

I. Grup
I.

Siyasetnâme

II. Sakinâme

A) Bir şehrin güzelliklerinin sanatkârane bir biçimde dile
getirildiği eserler

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen terimlerden
birinin tanımı değildir?

D) Çeşitli kelime oyunlarıyla düzenlenip çözülebilen bulmaca şeklindeki eserler
E) Divan şairlerinin, tahta çıkan padişahlar için yazdıkları eserler

rine kurulan edebiyat akımıdır. Divan şiirinde belli kuralların ve nazım şekillerinin dışına çıkılamaz. Bazı şairlerin
adı belli nazım şekilleriyle özdeşleşmiştir. Örneğin ----,
divan şiirinin ---- şairi olarak bilinir.

Didaktik şiir
Epik şiir

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilemez?

IV. Gazavatnâme
V. Nasihatnâme

A) Bâki - gazel

Yukarıda I. grupta verilen türlerden hangisi II. grupta
verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?
B) II

C) Şehzade ve sultanların sünnet, düğün gibi sevinçli
olaylarını anlatan eserler

12. Divan şiiri Arap ve Fars edebiyatının estetik kuralları üze-

II. Grup

III. Menakıbnâme

A) I

B) Herhangi bir manzumeyi alaycı bir şekilde taklit etmek için oluşturulmuş eserler

C) III

D) IV

B) Nedîm - şarkı
C) Nef’î - kaside

E) V

D) Fuzûli - rubâi
E) Nesimî - tuyuğ
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Yüzyıl

Yazar

Eser

I

Hoca Dehhani

Selçuklu Şehnâmesi

16. yüzyıl

II

Beng ü Bade

18. yüzyıl

Şeyh Gâlip

III

Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
I

III

III

Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13. yüzyıl

Fuzûli

Hüsn ü Aşk

A) Fuzûli

B) 14. yüzyıl

Ahmedî

İskendernâme

C) 15. yüzyıl

Bâki

Garipnâme

D) 16. yüzyıl

Ahmed Paşa

Çarhnâme

E) 17. yüzyıl

Nâbî

Hayriyye

B) Nef’î
D) Nâbî

2.

4.

Onun şiirlerindeki önemli özelliklerden biri de yerlilik merakıdır. Asıl kudreti dili kullanmadaki ustalığındadır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve
ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Şarkı türünün en önemli temsilcisidir. Kafiye, redif ve
vezinde fevkalâde başarılıdır. Ara sıra Türkçe kelime ve
eklerle yaptığı kafiyelerdeki ahenk ve doğallık daha önceki şairlerde az rastlanan bir husustur. Aruzun musikisini
yakalayarak onu âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanması şiirlerine bestelenmeye elverişli bir yapı kazandırmıştır.

C) Bâki
E) Nedîm

Kaynaklarda hayatına dair pek az bilgi vardır. Yazdığı
eserinden Kırşehir’de yaşadığı, zâviye sahibi, müridi çok
ve bütün şehir halkınca tanınan, meşhur bir şeyh olduğu öğrenilmektedir. Geniş bir tasavvuf kültürüne sahiptir.
Ferîdüddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr adlı eserini Türkçeye
aktarırken alelâde bir tercümeden ziyade, Türkçe’nin bütün imkânlarını kullanarak âdeta orijinal bir eser ortaya
koymuştur.
Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülşehri

B) Ahmedi Dai

D) Aşık Paşa

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

1.

05

5.

I.

Hamse

II. Girizgâh
III. Tuyuğ
IV. Mazmun
Divan edebiyatı ile ilgili yukarıdaki terimlerden hangisinin tanımı aşağıda verilmemiştir?
A) Mâniye benzeyen, aruzun tek bir kalıbıyla yazılan nazım biçimi

C) Ahmet Fakih

B) Şiirde dört veya daha çok dizeden oluşan birim
C) Kasidelerde methiye bölümlerine geçişi sağlayan beyit

E) Şeyyad Hamza

D) Bazı kavramları ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış sözler
E) Beş mesneviden oluşan eserlerin genel adı

3.

I.

Tuyuğ

II. Kıta
III. Rubâi

6.

IV. Şarkı

III. İskendernâme

Yukarıda verilen nazım biçimlerinden hangi ikisi
nazım birimi bakımından diğerlerinden farklıdır?
B) I ve III
D) III ve IV

Mantık’ut-Tayr

II. Harnâme

V. Müstezat

A) I ve II

I.

IV. Çengnâme
V. Hüsn ü Aşk

C) II ve III

Yukarıda numaralanmış yapıtlardan hangisi alegorik
(sembolik) değildir?

E) II ve V

A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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10. ---- gelenekten gelen, alışkanlıkların yönettiği bir şiir me-

Rızkına kâni' olan gerdûna minnet eylemez

Fikreyle ne zulm eylediler Yusuf'a ihvan

kanizması yerine seçtiği vezinleri, kafiyeleri, iç sesleri,
aliterasyonları, asonansları, karmaşık mazmunları ve
itinalı diliyle divan şiirinde son büyük hamleyi yapmıştır.
Bu hamlede Sebki Hindî akımına mensup olmasının etkisi önemlidir. Sebk-i Hindî akımına bağlı olarak anlamın
bilmeceye dönüşecek kadar derin, kapalı, zarif ve ince
olmasına özen göstermiştir. Hayal gücünü son sınırına
kadar kullanarak anlamı şaşırtıcı güzellikte imajlarla ve
sembollerle şiirini zenginleştirmiştir.

İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kıyafetnâme

B) Seyahatnâme

A) Enderunlu Vasıf

C) Pendnâme

D) Surnâme

Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan
Zâlim yine bir zulme giriftar olur âhir
Elbette olur ev yıkanın hanesi vîrân
Sabr et siteme ister isen hüsn-i mükâfat

D) Nâbî

B) Fuzûli

C) Şeyh Galip
E) Bâki

E) Gazavatnâme

11. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir gazelden alınmıştır?

8.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi birlikte verilen nazım
türünde yazılmış yapıtlarıyla ünlenmemiştir?
A) Kadı Burhanettin - Tuyuğ
B) Fuzûli - Mesnevi
C) Bâki - Mersiye
D) Nâbî - Gazel

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Beni âşüfte kılan zülf-i perîşândır hep

E) Nefî - Şarkı

Bağrımı hûn iden ol gamze-i fettândır hep
B) Bir değil derd-i derûn kim ana bir çâre kılıp
Pest idem lîk hayâlât ile mâlândır hep
C) Zahm-i elemin çâre-res-i dâğ-i derundur
Cân içre tutar tîrini bî-çârelerin hep
D) Bî-nevâlar güher-i aşka değildir tâlib
Bihterîn kadri anın sînede pinhândır hep
E) Bilmez ol kaşı kemânım bu kadar çille çekip
Bî-tüvân olduğum âlâmına idmândır hep

12. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin makta beyti
9.

I.

18. yüzyıl divan şairlerindendir.

olamaz?

II.

Galata Mevlevihanesinde şeyhlik yapmıştır.

A) Fuzûlî rind-i şeydâdur hemîşe halka rüsvâdur

III. Divan şiirinin son büyük şairi olarak anılır.

Sorun kim bu ne sevdâdur bu sevdâdan usanmaz mı

IV. Hece vezniyle bir türkü kaleme almıştır.

B) Veled yohsuldı sensüz bu cihânda
Sini buldı bu kezden beğ ü baydur

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen divan
şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enderunlu Vasıf

B) Şeyh Galip

C) Şeyhülislam Yahya

D) Yenişehirli Avnî

C) Ne sağ olmak murâdumdur ne ölmekden kaçar cânum
Cihânda hasta-i ışk olalı bir hoşça hâlüm var
D) Anunçün Ahmedî heves ider lebüne kim
Dil-hastedür ana şeker-i nâr-dan gerek

E) Koca Ragıp Paşa

E) Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur
Bâkî kalur sahîfe-i ‘âlemde adumuz
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4.

Tanzimat Dönemi şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) İkinci dönem Tanzimat şairleri romantizm akımından
etkilenmişlerdir.

A) Dili sadeleştirmeye çalışmış, konuşma diline yönelmişlerdir.

B) Abdülhak Hamit Tarhan ikinci dönemde uyaksız şiirler
yazmıştır.

B) Konu bakımından eski şiirden uzaklaşmışlardır.
C) Eski nazım biçimlerini terk etmişlerdir.

C) Birinci dönem Tanzimat sanatçıları şiir türünün dışında pek çıkmamışlardır.

D) Fransız şairlerin şiirlerini çevirmişlerdir.

D) Recaizâde Mahmut Ekrem edebiyat eleştirisi ve teorisiyle de yakından ilgilenmiştir.

E) Beyitler arasında anlam ilgisi sağlamışlardır.

E) Ziya Paşa birinci dönem Tanzimat şairleri arasında
eski şiire en yakın isimdir.

I. Dönem Tanzimat Şiiri

II. Dönem Tanzimat Şiiri

I. Toplum için sanat anlayı-

a)

şı hâkim.

miş

II. Sade dil savunulmuş.

b) Edebiyat araç edinilmiş.

III. Toplumsal konular işlen-

c) Kulak için kafiye savu-

miş.

nulmuş.

IV. Edebiyat amaç olarak

d) Sanat için sanat anlayışı

görülmüş.

hâkim.

V. Göz için kafiye savunul-

e) Çok ağır bir dil kullanıl-

muş.

mış.

5.

Bireysel konular işlen-

B) II ile e
D) IV ile b

IV. Vatan, hürriyet, eşitlik gibi konuları işlemiştir.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Şinasi
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Mithat Efendi

C) III ile a
E) V ile c

6.

3.

Encümeni Şuarâ topluluğu içinde yer almıştır.

III. Edebiyatı bir araç olarak görmüştür.

Bu tablodaki bilgi yanlışlığını gidermek için yukarıdaki cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I ile d

I.

II. Osmanlıcılık akımının temsilcisidir.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Aşağıdaki Tanzimat Dönemi sanatçılarından hangisi
şiir türünde yapıt vermemiştir?

Tanzimat I. Dönem sanatçılarından Ziya Paşa, yazmış
olduğu ---- adlı makalesinde, halk edebiyatını ve dilini savunmuş, divan şiirini eleştirmiştir. Ancak daha sonra yazdığı ---- adlı antolojide divan şiirini yüceltmiş, halk şiirini
kötülemiştir.

A) Şinasi

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

B) Ahmet Mithat Efendi

A) Şiir ve İnşâ - Takip

C) Namık Kemal

B) Şiir ve İnşâ - Harâbât

D) Ziya Paşa

C) Tahrib-i Harâbât - Takip

E) Muallim Naci

D) Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi - Şiir ve İnşâ
E) Harâbât - Şiir ve İnşâ
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10. I.

Namık Kemal

II. Abdülhak Hamit Tarhan

II. Noktalama işaretlerini ilk kez kullanmıştır.

III. Şinasi

III. İlk şiir çevirilerini Müntehabât-ı Eş’ar adıyla yayımlamıştır.

IV. Ziya Paşa

IV. Şiirlerde ilk kez başlık kullanmıştır.

V. Recaizâde Mahmut Ekrem

V. Şiirlerinde ilk kez eşitlik kavramını kullanmıştır.

Yukarıdaki şairlerden hangileri şiiri toplum sorunlarını tartışmak, düşüncelerini dile getirmek için bir araç
olarak kullanmamışlardır?
B) I ve III
D) II ve V

Şinasi hakkında bilgi veren yukarıdaki numaralanmış
cümlelerin hangisi yanlıştır?

C) II ve IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) IV ve V

Edebiyâtıcedîde hareketinin doğmasına yol açan “kulak
için kafiye” anlayışı ilk defa onun tarafından ileri sürülmüştür. Bu anlayış klasik şiirin yüzyıllardır süregelen “göz
için kafiye” anlayışına karşı çıkmıştır. Hayat, ölüm, tabiat,
metafizik endişeler şiirlerinin başlıca temalarını oluşturur.
Duygu bakımından en yoğun eserleri oğlunun ölümünden
duyduğu ıstırapla yazmış olduğu manzumeler ve oğlu Nijad için döktüğü gözyaşlarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sami Paşazade Sezai
B) Nabizâde Nâzım
C) Abdülhak Hamit Tarhan

11. I.

Vatan Şairi (Namık Kemal)

II. Tezatlar Şairi (Ziya Paşa)
III. İkilem Şairi (Abdülhak Hamid Tarhan)
IV. Şairi Azam (Abdülhak Hamit Tarhan)

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) I ve II

8.

Tanzimat şiirinin kurucusudur.

V. İlklerin Adamı (İbrahim Şinasi)
Yukarıdaki numaralanmış ifadelerle birlikte yay ayraç
içinde verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve V

C) II ve IV
E) IV ve V

D) Muallim Naci
E) Recaizâde Mahmut Ekrem

9.

12. Hece vezniyle yazdığı birkaç şiir dışında aruz veznini kul-

---- ilk şiirlerinde biçim ve içerik yönünden eski şiire bağlı
kalmıştır. Şinasi ile tanıştıktan sonra şiiri asıl kişiliğini bulmuştur. Eski biçim özellikleri şiirlerinde yine sürmüş ama
içerik tamamen değişmiştir. Sosyal ve toplumsal konulara
ağırlık vermeye başlamıştır. Özellikle vatan ve özgürlük
aşkını dile getiren şiirleriyle kendinden söz ettirmiştir.

lanmıştır. Ona göre güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Tabiattaki solgun güller, bülbüller, bir kelebek, ağaçlar,
hatta kitap sayfaları arasına konmuş kuru bir yaprak veya
bir çiçek bile onun şiirinin konusu olabilmektedir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Recaizâde Mahmut Ekrem

A) Ziya Paşa

B) Nabizâde Nâzım

B) Recaizâde Mahmut Ekrem

C) Sami Paşazâde Sezai

C) Namık Kemal

D) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Muallim Naci

E) Ali Süavi
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Dilde sadeleşme düşüncesi savunulmuştur.

II. Divan edebiyatı geleneği sona ermiştir.

Şinasi’nin Avrupa dönüşü yayımladığı Harâbât adlı yapıt,
I
II
divan şiirini tekrar diriltebilir düşüncesiyle Namık Kemal
III
IV

III. Medeniyet, hak, hukuk, adalet gibi temalar kullanılmaya başlanmıştır.

tarafından Tahrib-i Harâbât adlı yapıtta sert bir biçimde
V
eleştirilmiştir.

IV. Klasisizm ve romantizm akımlarının etkisi görülmüştür.
V. Göz için uyak anlayışı hâkimdir.

Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

Tanzimat Dönemi şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I.nin yerine “Ziya Paşa’nın” getirilmeli
B) II.nin yerine “Şiir ve İnşâ” getirilmeli.

E) V

C) III.nün yerine “halk” getirilmeli
D) IV.nün yerine Şinasi getirilmeli

2.

Tanzimat II. Dönemi sanatçılarındandır. En önemli özelliği
yeni edebiyat taraftarı bir hoca olmasından ileri gelmektedir. Talebelerine edebî ve estetik zevki tattırmaya çalışırken aynı zamanda ilk defa edebî eser üzerinde ciddi bir
şekilde düşünmeyi öğretmiş, güzellik ve çirkinliğin hissî
ölçüler yerine birtakım estetik kurallarla belirlenmesi gerektiğini söylemiştir. Şiirlerine hâkim olan unsurlar arasında aşk, tabiat ve ölümle ilgili duygu ve düşünceler başta
gelmektedir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Recaizâde Mahmut Ekrem

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) V.nin yerine “Renan Müdafanâmesi” getirilmeli.

5.

(I) Edebiyatı düşüncelerini yaymak için bir araç olarak
kullanmıştır. (II) Eski edebiyata karşı olmasına rağmen
biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır. (III) Eski biçimlerin içinde yeni düşünce ve kavramları vermiştir. (IV)
Şiirde konuşma dilini savunmuş ve uygulamaya çalışmıştır. (V) Fransız şairlerden manzum çeviriler yapmıştır.
Namık Kemal’le ilgili olarak yukarıda numaralanmış
cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

C) Abdülhak Hamit Tarhan

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Sami Paşazade Sezai
E) Nabizâde Nâzım

6.

3.

Nabizâde Nâzım’ın Karabibik adlı yapıtı romandan çok
uzun hikâye özelliğine sahiptir. Edebiyatımızdaki ilk psi-

Nağme-i Seher

I

Yadigâr-ı Şebâb

II

kolojik roman örneğidir. Bu yapıt aynı zamanda realizmin
III

Pejmürde
Nijâd

başarılı bir örneğidir. Bu romanda kırsal kesim gerçeğine
IV

Yukarıda eserleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

değinilmiştir. Yapıt kişilerin bulundukları çevreye göre
V
yazılmıştır.

A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ahmet Vefik Paşa

Yukarıda altı çizili cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?

C) Recaizâde Mahmut Ekrem
D) Muallim Naci

A) I

E) Ziya Paşa
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B) II

C) III

D) IV

E) V

02

8.

10. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yan-

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

lıştır?

A) Ziya Paşa - Zafernâme

A) Abdülhak Hamit Tarhan - Bâlâ'dan Bir Ses

B) Namık Kemal -Hürriyet Kasidesi

B) Muallim Naci - Ateşpare

C) Şemsettin Sami - Müntehabât-ı Eş'ar

C) Recaizâde Mahmut Ekrem - Nağme-i Seher

D) Recaizâde Mahmut Ekrem - Yadigâr-ı Şebâb

D) Direktör Ali Bey - Garâm

E) Abdülhak Hamit Tarhan - Hacle

E) Şinasi - Tercüme-i Manzume

Kendi devrinde eski edebiyatı en iyi bilen, klasik tarza
bağlı bir sanatçıdır. Bazı edebiyat tarihçileri tarafından,
onun eski zevk ve geleneğe bağlı kalmasında Batı’daki
yeni edebî gelişmelerden zamanında haberdar olamaması gibi sebepler ileri sürülmüş ve kendisi, Türk edebiyatında yenileşme hareketleriyle Servetifünûn arasındaki
dönemde duraklamaya sebep olan bir kişi olarak nitelendirilmiştir. Değişik alanlarda eser verse de en önemli yönü
şairliğidir. Fürûzan, Sümbüle onun önemli şiir kitaplarındandır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ziya Paşa
C) Recaizâde Mahmut Ekrem
D) Namık Kemal

11. I.

Eşinin ölümü üzerine Makber adlı şiiri yazmıştır. (Abdülhak Hamit Tarhan)

II. Oğlunun ölümü üzerine Nijad Ekrem adlı şiiri yazmıştır. (Recaizâde Mahmut Ekrem)
III. İlk uyaksız şiir olan Validem’i yazmıştır. (Abdülhak
Hamit Tarhan)
IV. İlk köy şiiri olan Köylü Kızların Şarkısı’nı yazmıştır.
(Abdülhak Hamit Tarhan)

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

7.

04

V. Pastoral nitelikteki ilk şiir kitabı Sahra’yı yazmıştır.
(Muallim Naci)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte yay ayraç içinde verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer
değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I ve II

B) II ve III
D) III ve V

C) III ve IV
E) IV ve V

E) Muallim Naci

12. Git vatan! Kâbe’de siyaha bürün
9.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat
Dönemi’ne özgü bir kavram yoktur?

Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
Birini Kerbela'da Meşhed'e at

A) Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır

Kâinatta o hey'etinle görün

Ne gâm râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten.

Namık Kemal’in şiirinden alınan bu dizelerden hareketle Tanzimat I. Dönem şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden söylenemez?

B) Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten
C) Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet

A) Eşitlik, vatan, hürriyet temaları işlenmeye başlanmıştır.

Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten

B) Toplum için sanat görüşüne uygun şiirler yazılmıştır.

D) Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar

C) Dilde sadeleşme tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir.

Uyan ey yâreli şîr-i jiyân bu hâb-ı gafletten

D) Edebi sanatlar kullanılmaya devam edilmiştir.

E) Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten

E) Dini tasavvufi konular işlenmeye devam edilmiştir.

Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez i’ânetten

117

04
1.

01
4.

Servetifünun Dönemi şairleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Bu dönem şairleri içe dönük, karamsar bir ruh haline
sahiptir.
B) Toplum için sanat görüşünü benimsemişlerdir.
C) Ana tema olarak hayal hakikat çatışmasını kullanmışlardır.

Tanzimat Dönemi ile başlayan Batılılaşma hareketi Servetifünun Dönemi’nde hız kazanmıştır. Bir derginin etrafında bir araya gelen gençler yeni bir şiir anlayışı ortaya
koymaya çalışırlar. Aşk, üzüntü, karamsarlık, doğa güzellikleri, kişisel hayaller, hayal ve hakikat çatışması, melankoli gibi temaları işlerler. Bunlardan ---- ve ---- adları bu
dönemle özdeşleşmiş iki sanatçımızdır.

D) Kulak için kafiye anlayışını savunmuşlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

E) Fransız edebiyatından ve sanatçılarından etkilenmişlerdir.

A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin
B) Recaizâde Mahmut Ekrem - Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin - Hüseyin Suat Yalçın
D) Ali Ekrem Bolayır - Süleyman Nazif
E) Tevfik Fikret - Muallim Naci

(I) Servetifünuncular şiirde sadece aruzu hemen hiçbir
kusur göstermeden kullanmışlardır. (II) Divan şiiri nazım
şekillerini tamamen terk etmişlerdir. (III) Batı edebiyatı
kaynaklı soneyi ve terzarimayı kullanmışlardır. (IV) Müstezat nazım biçimini değiştirerek serbest tarzda müstezatlar yazmışlardır. (V) Şiirde cümle yapısını korumuşlar
anlamın beyitte tamamlanmasına özen göstermişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Servetifünun edebiyatı bir derginin çevresinde toplanan
sanatçıların Batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat hareketidir. Fransız şiirinden ----- ve ---- gibi nazım biçimlerini
alırlar. Ayrıca kendilerinin geliştirdikleri ---- adlı nazım biçimini de yaygın biçimde kullanırlar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) balad - serbet müstezat - triyole
B) sone - terzarima - serbest müstezat
C) sone - terzarima - triyole
D) serbest müstezat - sone - terzarima
E) balad - sone - terzarima

3.

Tevfik Fikret’in şiirlerini içerik bakımından iki bölümde inI
celemek mümkündür. Birinci dönemde bireysel konulara
II
eğilip daha çok sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazdı.
Büyük ölçüde Servetifünun Dönemi anlayışını yansıtan

6.

III
şiirlerini Elhân-ı Şita adıyla yayımladı. II. Meşrutiyet’in
IV

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

ilânından sonra toplumsal konulara yöneldi. Millet Şarkısı
V

A) Cenap Şahabettin

da toplumsal duyarlılıkla yazdığı şiirlerden biridir.

B) Ahmet Haşim

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Manzum hikâyelerin öykülerden farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Hasta Çocuk, Balıkçılar gibi manzumelerde ----, dizelerin bağımsızlığını bozmuş, manzumeyi
cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir. Manzumelerde konuşma diline yakın bir şiir dili kullanmıştır.

C) Süleyman Nazif
D) Tevfik Fikret

E) V

E) Mehmet Akif
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10. Servetifünun Dönemi kuşağı, yaşadığı olgular karşısında

Servetifünun şairleri Türk şiirinin imge yapısında büyük
değişiklikler yaratmışlardır. O güne kadar kullanılmamış
sözcükleri seçerek bunlardan yeni bir bileşim yaratmışlar, alışılmadık bağdaştırmalara yönelmişlerdir. Arapça
ve Farsça kurallarıyla ancak bu dillerde olmayan kelimeler türetmişlerdir. Alışılmadık tamlamalar kullanmışlardır.
Havf-i siyah (siyah korku), leyal-i girizan (kaçıcı geceler),
I
II
bezm-i ışk-i yâr (sevgilinin aşk meclisi), sâat-i semenfâm
III
IV
(yasemin renkli saatler), berf-i zerrin (altın renkli kar)
V
Servetifünuncuların şiirlerinde kullandıkları tamlamalardan bazılarıdır.

genel olarak yılgın, ümitsiz, çaresiz ve yalnızdır. ---- de
bunlardan biri olarak ---- adlı şiirinde yalnızlık ve ümitsizliğini tam da bu ruh hali içinde dile getirir. Şair bu şiirinde
İstanbul’u bir kişi olarak karşısına almış ve paradoksal
benzetmelerle eleştirmiştir. Türk edebiyatında İstanbul,
ilk defa bu şiir ile nefret duyulan ve kendinden kaçılan bir
şehir olarak ele alınmıştır. Şairin kötümserliği, İstanbul’un
maddi manevi bütün varlığına karşı duyulmuş kuvvetli bir
nefret halinde kendini göstermektedir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cenap Şahabettin - Elhân-ı Şita
B) Tevfik Fikret - Sis

Yukarıda numaralanmış tamlamalardan hangisi Servetifünun Dönemi’ne özgü alışılmadık bağdaştırmalardan biri değildir?
A) I

C) III

D) IV

D) Tevfik Fikret - Han-ı Yağma

E) V

E) Cenap Şahabettin - Evrâk-ı Leyâl

Sembolizmin en önemli temsilcilerinden biridir.
Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir topluluğun üyesidir.
Şiirlerinde doğa betimlemelerine yer verir.
Özdeyişleriyle tanınan bir sanatçıdır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Nazif

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

B) II

C) Süleyman Nazif - Gizli Figanlar

B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin

11. Tevfik Fikret’in dergiden ayrılmasından sonra Serveti-

D) Mehmet Rauf

fünun dergisinin yönetimini üstlenen ----, dergide Fransızcadan çevirdiği ---- makalesini yayımladı. Makale, II.
Abdülhamid tarafından sakıncalı bulundu ve dergi altı
haftalık kapatma cezası aldı. Dergi tekrar yayın hayatına
başlamış olsa da bünyesindeki tüm edebiyatçılarla birlikte topluluk da dağılmıştı.

E) Ahmet Haşim

9.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Türk edebiyatının ilk eğitsel çocuk kitabı ve çocuk şiiri
alanında Türkçedeki ilk örneklerden biri kabul edilir. Hece
ölçüsüyle ve sade dille yazılmıştır. ---- adlı eser ---- çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşur.

A) Hüseyin Cahit Yalçın - Edebiyat ve Hukuk
B) Cenap Şahabettin - Nesr-i Harp
C) Süleyman Nazif - Çal Çoban Çal

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D) Hüseyin Suat Yalçın - Gave Destanı
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Sanata Dair

A) Tamat - Cenap Şahabettin’in
B) Nijad - Recaizâde Mahmut Ekrem’in
C) Haluk’un Defteri - Tevfik Fikret’in
D) Makber - Abdülhak Hamit Tarhan’ın
E) Şermin - Tevfik Fikret’in
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Kapalı ve simgeci bir anlatım kullanmışlardır.

II. Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturmuşlardır.
III. Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanmışlardır.

Servetifünun Dönemi, Türk edebiyatında Tanzimat’tan
beri devam eden Doğu-Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı edebiyatının lehine belirleyen aşamadır. Fransız
edebiyatını örnek alan Servetifünun şairleri ----.
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

IV. Şiirlerini halk söyleyişleriyle zenginleştirmişlerdir.
V. Şiirlerinde yoğun bir duygusallık hâkimdir.

A) şiirde anjambmanlar kullanarak, şiiri nesre yaklaştırmaya çalışmışlardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Edebiyatıcedide topluluğu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

B) biçim özelliklerini küçümseyip konuya daha çok önem
vermişlerdir.

A) I

C) parnasizmin ve sembolizmin etkisiyle şiire resim ve
musikiyi getirmişlerdir.

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) şiire ve konuya uygun, aruzun değişik kalıplarını kullanmışlardır.
E) kafiye göz için değil, kulak içindir ilkesini benimsemişlerdir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şiirinin bir özelliği değildir?
A) Batı edebiyatı örnek alınmış ve Batılı anlamda başarılı örnekler verilmiştir.

C) Toplumu aydınlatmak için şiiri bir araç olarak kullanmışlardır.
D) Konuşma dilinden uzaklaşarak süslü, yapmacık bir
söyleyişe yönelmişlerdir.
E) Parnasizm ve sembolizmden etkilenmişler, şiire resim
ve müziği getirmişlerdir.

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Şiirin konusu genişletilmiş, güzel olan her şey şiire
konu yapılmıştır.

A) Balıkçılar
B) Hasta Çocuk
C) Nesrin
D) Şermin
E) Ramazan Sadakası

6.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in manzum
hikâye tarzında yazdığı eserlerden biri değildir?

Servetifünun Dönemi, edebiyat tarihimiz içerisinde süresi kısa, fakat etkisi derin ve uzun bir dönemdir. Bu kısa
sürede, şairler sözlüklerin bir köşesinde kalmış sözcüklerle, ağır, ağdalı, melankoli yüklü, realiteden uzak bir şiir
üslubu oluşturmuşlardır. Batarya ile Ateş, Gizli Figanlar,
Fırak-ı Irak bu dönem şiirlerine örnek olarak gösterilebilir.

---- farklı üslûbuyla son devir Osmanlı Türkçesinin başarılı örneklerini ortaya koymuştur. Karakter bakımından benzerlikler taşıdığı Nâmık Kemal’in edebiyatta bir takipçisi
gibidir. İstanbul'un işgal edilmesine karşılık yazdığı Kara
Bir Gün adlı yazı nedeniyle Malta'ya sürgüne gönderildi.
Aşk, ıstırap ve tabiat gibi bireysel konuları ele aldığı şiirlerinde hüzünlü, içine kapanık ve ümitsiz bir hava hâkimdir.
Sosyal içerikli ve millî özellikler taşıyan şiirlerinde ise
Servetifünûnculardan büyük ölçüde ayrılmaktadır.

Yukarıdaki yapıtlar aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

A) Cenap Şahabettin

B) Recaizâde Mahmut Ekrem

B) Süleyman Nazif

C) Tevfik Fikret

C) Hüseyin Suat Yalçın

D) Süleyman Nazif

D) Ali Ekrem Bolayır

E) Cenap Şahabettin

E) Tevfik Fikret
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10. Servetifünun edebiyatının temelleri Recaizâde Mahmut

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

I

A) Cenap Şahabettin - Tâmat

Ekrem’in teşvikleri ve çabasıyla bir bilim dergisinde atılır.
Dönemin en başarılı şairi Tevfik Fikret’tir. Rubâb-ı Şikeste

B) Tevfik Fikret - Haluk'un Defteri

II

C) Ali Ekrem Bolayır - Millet Şarkısı

III

adlı şiir kitabı edebiyatımızın en önemli yapıtları arasında
yer alır. Tarih-i Kadim adlı eser de dönemin ikinci önemli
IV

D) Hüseyin Suat Yalçın - Gâve-i Zâlim
E) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş

şairi Cenap Şahâbettin’e aittir.
V
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I

8.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Servetifünun’un önemli şairlerindendir. Şiirlerinde ahenk
unsurlarına önem vermiştir. Ahenk açısından aruz ölçüsünü zengin bulduğu için bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle
yazmıştır. Hece ölçüsünü küçümsemiş, “parmak hesabı”
diye nitelendirmiştir.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Ali Ekrem Bolayır
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Cenap Şahabettin
E) Süleyman Nazif

11. Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Olur dembedem nevha-ger, nağme-saz
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler.

Sokaklarda seylabeler ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır

9.

I.

Bu dizeler, Servetifünun şiirine ilişkin aşağıda verilen
özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?

Müstezat nazım biçimini değiştirerek serbest müstezat nazım şeklini oluşturmuştur.

A) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma
B) Kapalı bir anlatıma başvurma

II. Abdülhak Hâmit’in denediği, anlamın şiirin bütününe
yayılması anlayışını büyük ölçüde uygulamıştır.

C) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Süslü sanatlı bir dil kullanma

III. Devrin karamsar havasının da etkisiyle kötümser,
melankolik, karamsar şiirler yazmıştır.

E) Toplumsal konulara yönelme

IV. Anlatıma dayalı şiirler yazmış, şiirlerinde cümle ve
dolayısıyla anlam bütünlüğü tam bir serbestlik kazanmıştır.
V. Serbest tarzda yazdığı şiirlerinde noktalama işaretlerine, biçimsel mükemmelliğe önem vermemiştir.
Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak
yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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Fecriati şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanatın “şahsi ve muhterem” olduğunu söylemişlerdir.

Fecriati topluluğu sanatçıları Servetifünûn edebiyatı sanatçılarına karşı çıkmış ancak onların devamı olmaktan
öte bir şey yapamamışlardır. Aşk ve doğa Servetifünuncular gibi onların da başlıca temaları olmuştur. Duygusal
I

B) Süslü, sanatlı ve son derece ağır bir dil kullanmışlardır.

şiirler yazmışlar ve doğa betimlemelerinde gerçeklerden
II

C) Şiiri sadece duyguları dile getirmeye yarayan bir araç
olarak görmüşlerdir.

uzak davranmışlardır. Servetifünuncuların kullandığı aruz
III
ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir. Aruzu başarıyla

D) Sone, terzarima gibi nazım şekilleri kullanmaya devam etmişlerdir.

kullanmalarının yanı sıra şiiri konuşma diline yaklaştırmış
IV

E) Toplumdaki gerçekleri şiirle anlatmanın mümkün olduğunu savunmuşlardır.

lardır. Ancak Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları sıkV
ça kullanmışlar böylece ağır bir dil oluşturmuşlardır.

2.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
bilgi yanlışı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Fecriati şiiri ile ilgili
bilgi yanlışı vardır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluktur.

6.

C) İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.
D) Edebiyatı ciddi ve önemli bir iş olarak görmüşlerdir.
E) Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.

3.

I.

Edebiyata hevesli ve yetenekli gençleri bir araya getirmek

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Dil bakımından Servetifünun'un devamı niteliğindedir.

Ahmet Haşim’in şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinin tümünü aruz ölçüsüyle yazmıştır.
B) Türk şiirinin Batılılaşması için genç sanatçılara yol
göstermiştir.
C) Şiirlerinde ahenk unsurlarına önem vermiştir.
D) Şiirlerinde dış dünyanın üzerinde yarattığı izlenimleri
yansıtmıştır
E) Akşam, gurup, şafak, gece, göller ve ormanlar şiirlerinde geniş yer tutar.

II. Edebiyat ve fikir konuları ile ilgili konferanslar düzenlemek
III. Türk edebiyatını Batı edebiyatının etkisinden korumak

7.

IV. Fecriati Kütüphanesi adı altında bir yayın serisi oluşturmak

biçimleri kullanılmıştır. Fakat özellikle terzarima ve soneyi
II

V. Açık fikir münakaşaları ile kamuoyunu aydınlatmak

daha çok tercih etmişlerdir. Fecriati şairlerinin soneyi se-

Fecriati Beyannamesi ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Fecriati şiirinde Servetifünun Dönemi’nden gelen nazım
I

verek kullanmaları Fransız realistlere duydukları hayran
III

E) V

lık dolayısıyladır. Fecriati sanatçıları sade dilden uzakIV
laşmışlar ve aruz ölçüsünü başarıyla kullanmışlardır.
V

4.

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun ortaya
koyduğu bildiride yer almaz?

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki

A) Dilin, yazının ve edebiyatın gelişmesine çalışmak

A) I. nin yerine “Tanzimat Dönemi’nden” getirilmeli.

B) Türkçenin başarılı eserlerini Batı dillerine çevirmek

B) II. nin yerine “balad” getirilmeli.

C) Batı edebiyatını geriden değil günü gününe izlemek

C) III. nün yerine “sembolistlere” getirilmeli

D) Topluluk üyelerinin yapıtlarını içeren bir kitaplık kurmak

D) IV. nün yerine “sade dili savunmuşlar” getirilmeli

E) Batı’daki benzer topluluklarla temas kurmak

E) V. nin yerine “serbest ölçüyü” getirilmeli.

değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
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12. Fecriati Dönemi’nde “destansı” yönü ağır basan epik şi-

Türk edebiyatında “Akşam Şairi” olarak anılan Ahmet
I
Haşim, Fransız şairlerin, parnasizm ve sembolizmin
II
III
etkisiyle şiirler yazar. Haşim, şiirle ilgili görüşlerini Piyale adlı kitabının ön sözünde Şiir HakkınIV
V
da Bazı Mülahazalar başlığı ile açıkladı. Haşim,
yaşadığı dönemde tüm edebi akımların dışında,
kendine özgü bir edebi anlayışın temsilcisi oldu.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

irler yazmıştır. Şiirlerinde sanatlı bir söyleyişi tercih eden
sanatçı, genelde bireysel, lirik, destansı temaları işledi.
Ölçü ve kafiye gibi biçimsel unsurlara fazla titizlik göstermedi. Victor Hugo’nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı
şiirine karşı yazmış olduğu Kin şiiriyle tanınmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emin Bülent Serdaroğlu
B) Faik Ali Ozansoy
C) Ahmet Haşim

E) V

D) Ali Canip Yöntem
E) Tahsin Nahit

9.

---- şiirlerinde biçim ve içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışmıştır. Şiirlerinde ses
ve anlam ayrılmaz hale gelmiştir. O, şiir düzyazıya çevrilemesin, müziğe yaklaşsın ister. Onun şiirlerinde ses ve
anlam öylesine iç içe girmiştir ki anlam tek başına sıyrılıp
ortaya çıkamaz.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
B) Ali Ekrem Bolayır

C) Cenap Şahabettin

D) Ahmet Haşim

E) Süleyman Nazif

10. İlk şiirlerini Çocuk Bahçesi adlı dergide yayımladı. Şiirlerinde daha çok aşk, kadın, ay ve adalar gibi konuları
işledi. Bu bakımdan da unvanı “Adalar Şairi” olarak kaldı.
Fecriati topluluğu içinde şiirlerini kitap halinde bastıran ilk
şairdir. O şiir kitabının adı Ruh-ı Bîkâyd’dır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Muallim Naci

13. I.

Şiirin dili “musiki” ile “söz” arasında sözden ziyade
musikiye yakındır.

II. Düzyazıda anlatımı yaratan ögeler şiir için de kullanılmalıdır.
III. Şiir anlaşılmak için değil duyulmak için yazılmalıdır.
IV. Şiir düz yazıya çevrilemeyen bir türdür.
V. Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil, şiir içindeki
söyleniş değeridir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Ahmet Haşim’in sanat görüşlerinden biri değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim,

B) Emin Bülent Serdaroğlu

C) Faik Ali Ozansoy

D) Ali Canip Yöntem

E) Tahsin Nahit

14. Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;

11. Şair ne bir gerçek habercisi, ne güzel konuşmayı sanat

Üstümde semâ kavs-i mutalsam!

haline getirmiş bir kişi ne de bir yasak koyucudur. Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil hissedilmek için
yaratılmıştır. Düzyazıda anlatımı yaratan öğeler şiir için
söz konusu olamaz. Şairin dili, duyumların yarı aydınlık
sınırlarında yakalaNâbîlir. Şiirde önemli olan sözcüğün
anlamı değil, şiir içindeki söyleniş değeridir. Şiiri ortak bir
dil olarak düşünenler boş bir hayal kuruyor demektir.

Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
Bu dizeler, Fecriati şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Anlatımda imgelerden yararlanma

Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle
örneklendirilebilir?
A) Recaizâde Mahmut Ekrem

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim

D) Mehmet Akif Ersoy

B) Kapalı bir anlatıma başvurma
C) Ölçü ve uyağa önem verme
D) Şiiri düzyazıya yaklaştırma
E) Süslü, sanatlı bir dil kullanma

E) Süleyman Nazif
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Milli Edebiyat Dönemi şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I.

Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.

A) Toplumsal ve milli konulara yönelim başlamıştır.

II. Şiiri düşüncelerini açıklamada bir araç olarak görmüştür.

B) Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir.

III. Duygu yüklü şiirler yazmıştır.

C) Halk şiiri geleneğinden yararlanılmıştır.

IV. Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.

D) “Halka Doğru” ilkesi benimsenmiştir.

V. Başlangıçta aruz daha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır.

E) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya
Gökalp ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I ve II

B) II ve III
D) IV ve V

E) III ve V

Türk yazın tarihinde ---- hareketi adıyla anılan bu girişim,
İstanbul Türkçesinin kullanıldığı, ulusal kaynaklara yönelik yeni bir edebiyat anlayışının hazırlayıcısı olmuş, Milli
Edebiyat Dönemi’ni başlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Milli Lisan
B) Yeni Lisan
C) Öz Türkçe
D) Yeni Turan
E) Beyaz Lisan

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

C) III ve IV

Mehmet Emin Yurdakul için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Anadolu insanının acılarını coşkun bir dille anlatmıştır.
B) Bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.
C) Sanatı düşüncelerini açıklamada bir araç olarak görmüştür.
D) Halk şiirinde biçimsel bazı değişiklikler yapmıştır.
E) Şiirlerinde bireysel duygulara da yer vermiştir.

3.

Eski şiiri günümüzde de yaşatmaya çalışan ---- divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirler yazmıştır. İstanbul'un
doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır.
Sonsuzluk duygusu, ölüm kaygısı, aşk, musiki, rindlik ve
lirizm şiirlerindeki başlıca temalar olarak karşımıza çıkar.

6.

I.

Şiirlerinde sosyal faydacılığı esas almıştır.

II. Destansı, öğüt verici bir üslubu vardır.
III. Hem aruzu hem de heceyi başarılı bir biçimde kullanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

IV. Realizm akımından etkilenmiştir.

A) Mehmet Akif Ersoy

V. Şiirlerinde musikiye önem vermiştir.

B) Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

A) I ve II

E) Cahit Sıtkı Tarancı

B) II ve III
D) IV ve V
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C) III ve IV
E) III ve V
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10. Aşağıdakilerin hangisi “Hecenin Beş Şairi”nden biri

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bütün şiirlerini aruz
ölçüsüyle yazmıştır?

değildir?

A) Mehmet Akif Ersoy

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Tevfik Fikret

B) Yaşar Nâbî Nayır

C) Yahya Kemal Beyatlı

C) Enis Behiç Koryürek

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Halit Fahri Ozansoy

E) Mehmet Emin Yurdakul

E) Orhan Seyfi Orhon

11. Aruzla şiire başlamış sonraları heceyle şiirler yazmış ve
Beş Hececiler'e katılmıştır. Aruza Veda şiiriyle tanınmıştır.
8.

"Şair" isimli bir dergi çıkarmıştır. Bir öğretmen olan şair,
şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün, melankoli temalarını işlemiştir. Cenk Duyguları, Gülistan Harabeler önemli şiir kitaplarıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Beş Hececiler ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Şiirde sade ve özentisiz olmanın en doğru yol olduğunu kabul ettiler.

C) Şiirlerinde dörtlük yerine bent kullanmayı tercih ettiler.
D) Bir ahenk unsuru olarak kafiye ve redife geniş yer verdiler.
E) Koşma, semai, türkü gibi halk edebiyatı nazım biçimlerini kullandılar.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Şiirlerinde ferdî duyarlıkları, yurt köşelerini, Anadolu
gerçeklerini dile getirdiler.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yusuf Ziya Ortaç

12. Bu topraklar ecdâdımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;

9.

Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarını başarılı bir şekilde
kullandığı güçlü bir üslubu vardır. Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.
Kayseri Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atanmış,
Kayseri’ye yolculuğunu ve Anadolu’yu gerçekçi bir biçimde anlattığı Han Duvarları şiiriyle sevilmiştir.

İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Vatanımdan başka şey yok gözümde.

Ata yurdun, evlat, bulmaz; giderim.

Tanrı'm şahit, duracağım sözümde;
Milletimin sevgileri özümde;

Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

A) Enis Behiç Koryürek

Bu dizelere hâkim olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

B) Orhan Seyfi Orhon
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Yusuf Ziya Ortaç

A) Millî ögeler

B) Mitoloji

C) Evrensel değerler

D) Siyasi olaylar

E) Sosyal değişiklikler
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Memleketçi bir şiir anlayışı benimsenmiştir.

II. Didaktik şiir anlayışı benimsenmiştir.

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

III. Şiirlerde biçim özelliklerine dikkat edilmemiştir.

B) Yusuf Ziya Ortaç

IV. Şiirlerde somut benzetmelere yer verilmiştir.

C) Enis Behiç Koryürek

V. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.

D) Ziya Gökalp

Milli Edebiyat Dönemi şiiri ile ilgili olarak yukarıda
numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Mehmet Emin Yurdakul

E) V

5.
Beş Hececilerin en başarılı şairidir. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, daha sonra heceyi kullanmaya başlamıştır.
Aruzu tamamıyla terk etmeyen şair her iki vezni de ustaca kullanmıştır. Şiirlerinde halk edebiyatı geleneğinden
ve folklordan yararlanmıştır. Akbaba dergisinde “Çamdeviren” ve “Deli Ozan” mahlasıyla mizahi şiirler yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Yusuf Ziya Ortaç

Bu parçada numaralanmış eserlerden hangileri Ziya
Göklap’e ait değildir?
A) Yalnız I

Çağdaş Batı şiirleriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirmiştir.
Aruz ölçüsünü, yaşayan Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
Geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir anlayışı
geliştirmiştir.

Ok şiiri dışında tüm şiirlerini aruzla yazmıştır.

B) Yalnız II
D) I ve II

6.
3.

Ziya Gökalp’e göre gerçek millî edebiyat ancak halk edebiyatıydı. Çünkü divan edebiyatı Doğu’nun, Tanzimat ve
Servetifünun edebiyatları Batı’nın birer kopyası ve taklidiydi. O, Türklerin kültürünün, dilinin, duygu ve hayallerinin halk edebiyatında bulunduğunu düşünüyordu. Bu
yüzden Yeni Lisan anlayışının ilkelerine sadık kaldı. Şiirlerini Kızıl Elma, Geçtiğim Yol, Yeni Hayat ve Altın Işık
I
II
III
IV
adlı kitaplarda topladı.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bütün şiirlerini hece
ölçüsüyle yazmıştır?

C) Yalnız III
E) III ve IV

İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan şair, daha sonra
hece ölçüsünü kullanmaya başladı. İlk dönem şiirlerinden
özellikle Fırtına ve Kar onun tanınmasını sağladı. Kişisel
duygularını lirik ve incelikli dizelerle okurlarına ulaştırdı.
Hece ile yazdığı şiirlerinde temiz, duru bir Türkçe kullandı. Sosyal olayları hicivsel bir üslupla ifade ettiği şiirlerini
Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi adlı kitapta topladı. Gönülden Sesler kitabı beklentilerini karşılamayınca şiiri ikinci
plana alarak mizah yazarlığına yöneldi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

A) Ahmet Haşim

B) Enis Behiç Koryürek

B) Mehmet Akif

C) Yusuf Ziya Ortaç

C) Muallim Naci

D) Orhan Seyfi Orhon

D) Yahya Kemal

E) Halit Fahri Ozansoy

E) Tevfik Fikret
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10. (I) Konuşma dilinin edebiyat dili olması gerektiği prensi-

Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat şairlerinin öncülerinden olarak ilk şiirlerini milliyetçi ve halkçı olarak yazmış
ve bu suretle "Türk Şairi" olarak anılmaya başlamıştır.
Tanzimat Dönemi'nde ortaya çıkan “halk için halk diliyle
yazma” anlayışını yeniden canlandırmıştır. Ey Türk Uyan,
I

bini savundular. (II) Konuşulan Türkçe bu dönemde yazı
diline geçirilmiş oldu. (III) Yerli ve millî bir sanat anlayışı
benimsediler. (IV) Toplumsal konular yerine bireysel konulara yöneldiler. (V) Çoğunlukla hecenin on birli ve on
dörtlü kalıplarını kullandılar.

Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Kızıl Elma, Turana Doğru, bu
II
III
IV
V

Beş Hececiler ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış
cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

anlayışla yazdığı şiirler arasında sayılabilir.

A) I

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

11. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’un eseri
olan Safahat’ın bölümlerinden değildir?
A) Harap Mabetler

B) Hatıralar

C) Gölgeler

D) Asım
E) Hakkın Sesleri

8.

I.

Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

III. Klasisizm akımından etkilenmiştir.
IV. Manzum hikâyelerinde mesnevi geleneğinden yararlanmıştır.
V. Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

II. Günlük konuşma dilini başarıyla kullanmıştır.

12. Servetifünuncuların çağdaşı olmasına rağmen onlara
katılmamıştır. Önceleri Servetifünun geleneğiyle şiirler
yazan şair, daha sonra âşık ve tekke şiiri geleneğinden
yararlanarak duygulu, içten koşma ve nefesler yazmıştır.
Sanatıyla özellikle Beş Hececiler üzerinde oldukça etkili
olmuştur. Şiirlerini Serab-ı Ömrüm adlı yapıtta toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Rıza Tevfik Bölükbaşı
D) Fuat Köprülü

9.

E) Mehmet Emin Yurdakul
Hem realist hem romantik özellikler taşır. Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiirler yazmıştır.
Memleketçi şiirin en önemli temsilcilerinden biridir. Sanat
adlı şiiriyle "memleketçi edebiyat" anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Behçet Kemal Çağlar’la birlikte “Onuncu Yıl
Marşı”nı yazmıştır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Manzum hikâyeciliğin usta ismidir.

A) Enis Behiç Koryürek

B) Ahlâkî, öğüt verici, didaktik şiirler yazmıştır.

B) Orhan Seyfi Orhon

C) Şiirlerinde halkın sorunlarına değinmiştir.

C) Halit Fahri Ozansoy
D) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Son döneminde iç kırıklığı, vatan hasreti, yalnızlık gibi
temaları işlemiştir.

E) Yusuf Ziya Ortaç

E) Şiirlerinde sembolik anlatımdan yararlanmıştır.
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Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Konu seçiminde yerlilik esas alınmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ziya Gökalp ile ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) Sanat ve edebiyatın yanı sıra sosyoloji ile de ilgilenmiş, Türk sosyolojisinin kurucusu olarak görülmüştür.

B) Şiir, fikrin taşıyıcısı bir araç olarak görülmüştür.

B) Halk diline yerleşmiş yabancı sözcüklerin “Türkçeleşmiş Türkçe” olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur.

C) Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.
D) İmgelerle dolu bir anlatım tercih edilmiştir.
E) Şiirde millî kaynaklara yönelme gerçekleşmiştir.

C) Şiirlerinde duygularını anlatmaktan çok fikirlerini, düşüncelerini ve inançlarını dile getirmiştir.
D) Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize
bütünlüğüne, ahenge ve kafiyeye büyük önem vermiştir.
E) Konuşma dilinin aynı zamanda yazı dili olmasını,
edebi eserlerde İstanbul ağzının esas alınmasını savunmuştur.

Beş Hececiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiire aruzla başlamışlar daha sonra hece ölçüsünü
kullanmışlardır.
B) Şiirlerinde halk edebiyatı ölçü ve uyak düzenini benimsemişlerdir.
C) Milliyetçilik ve Türklük düşüncesini “milli romantik” bir
anlayışla işlemişlerdir.
D) Konuşma dilini edebiyata yerleştirerek edebiyatımıza
katkıda bulunmuşlardır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

5.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet Fuat Köprülü - Tan Sesleri
B) Ziya Gökalp - Altın Işık
C) Mehmet Emin Yurdakul - Ordunun Destanı
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı - Serab-ı Ömrüm
E) Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol

E) Şiirde konuya önem vermişler, biçim özelliklerini ihmal etmişlerdir.

6.

3.

Türk edebiyatının önemli mizah yazarlarındandır. Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. “Çimdik” takma adını
kullanmıştır. Hem heceyle hem de aruzla şiirler yazmıştır.
Şiirlerinde sade bir dille yaşamın değişik manzaralarını
işlemiştir. Çocuklar için yazdığı şiirlerini Kuş Cıvıltıları adlı
kitapta toplamıştır. Akından Akına, Yanardağ, Bir Rüzgâr
Esti, Âşıklar Yolu yazmış olduğu diğer şiir kitaplarıdır.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Ziya Ortaç - Cenk Ufukları

A) Halit Fahri Ozansoy

B) Faruk Nafiz Çamlıbel - Bir Ömür Böyle Geçti

B) Enis Behiç Koryürek

D) Halit Fahri Ozansoy - Cenk Duyguları

C) Yusuf Ziya Ortaç

B) Enis Behiç Koryürek - Güneşin Ölümü

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Orhan Seyfi Orhon - Cenge Giderken

E) Faruk Nafiz Çamlıbel
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10. Şiire aruzla başlamış daha sonra heceyi kullanmıştır. İlk

Cenge Giderken isimli şiiri ile tanınarak “Milli Şair” unvanını almıştır.

şiirlerinde bireysel konuları, daha sonraları milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işlemiştir. Son yıllarında tasavvufi şiirler de yazmıştır. Denizciliği şiire sokan adam
olarak bilinir. Gemiciler şiiri ile tanınmıştır. Şiirlerini Miras,
Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman adlı eserlerde yayımlamıştır.

II. Üçer, sekizer, altışar dizeden oluşan şiirler yazmıştır.
III. Gurbet, ayrılık şiirlerinin ana teması olmuştur.
IV. Şiirlerinde her zaman kolay anlaşılabilecek bir dil kullanmıştır.
V. Şiirlerinde duygudan çok öğreticiliğe önem vermiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) Halit Fahri Ozansoy
B) Enis Behiç Koryürek

E) V

C) Orhan Seyfi Orhon
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yusuf Ziya Ortaç

O yaşadığını yazan bir şairdir. İlham kaynağı, yüksek
hayaller değil, gerçeklerdir. “Ben şiirde hayâle dalmam,
her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim.”
diyerek açıklar görüşlerini. Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi
Baba, Meyhane adlı manzum hikâyeleri onun bu söylediklerini doğrulamaktadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Akif Ersoy

11. Sanat yaşamına Fecriati topluluğu içinde başlamış daha

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

sonra Milli Edebiyat topluluğunda yer almıştır. Aruzdan
heceye geçmiş, sade dille şiirler yazmıştır. Yeni Lisan
anlayışının savunucusu olmuştur. Tek şiir kitabı Geçtiğim
Yol adlı eseridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ali Canip Yöntem
C) Ziya Gökalp

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Fuat Köprülü

D) Mehmet Fuat Köprülü

E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

E) Ömer Seyfettin

12. Hep musiki, biraz daha musiki;
Havalanan bir şey olmalı mısra
Deli bir gönülden kalkıp gitmeli

9.

Başka göklere, başka sevdalara

Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait
şiirlerden biri değildir?

Aşağıdaki şairlerden hangisi, bu dörtlüklerde dile getirilen anlayışa uygun şiir yazmamıştır?

A) Gönülden Gönüle

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Dinle Neyden

B) Ahmet Haşim

C) Çoban Çeşmesi

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Han Duvarları

D) Cenap Şahabettin

E) Cenk Duyguları

E) Ahmet Hamdi Tanpınar
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Milli Edebiyat Dönemi’nin ilk yayın organı Genç Kalemler dergisidir.
B) Genç Kalemler dergisi bugünkü ulusal sınırlarımız dışında çıkarılan bir dergidir.
C) Milli Edebiyatçı şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir
yazmaktır.

Batı felsefesinin Türkiye’de tanınması için çalıştığı için
“filozof” olarak anılmıştır. Başlangıçta Abdülhak Hamit
Tarhan ve Tevfik Fikret etkisinde aruz ölçüsüyle şiirler
yazmıştır. Zamanla asıl edebi kişiliğini oluşturan âşık
tarzı ve tekke-tasavvufi halk şiiri geleneğinden faydalanarak duygulu, içten koşma ve nefesler yazmıştır. Ömer
Hayyam’dan rubâiler çevirmiştir. Bestelenen Uçun Kuşlar
adlı şiiriyle tanınmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Sade Türkçe bir dava olarak ilk kez Milli Edebiyat
Dönemi’nde ele alınmıştır.

A) Mehmet Fuat Köprülü

E) Milli Edebiyatçı yazarlar sanatta “toplumculuk” fikrini
savunmuşlardır.

B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı

Hayalden uzak, yalnız içinde yaşadığı toplumun meselelerine çözüm arayan bir şiir anlayışı benimsemiştir. Bu
görüşünü Süleymaniye Kürsüsünde adlı kitabında, “Budur cihanda benim en beğendiğim meslek / Sözüm odun
gibi olsun, hakikat olsun tek” mısralarıyla açıklar. Böylece
şiirde hayalperestliği reddetmiştir. Gerçekleri dile getiren, realist anlayışı yansıtan bir şiir tarzını benimsemiş
ve Türk şiirinde toplum meselelerine en çok eğilen şair
olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul

E) Ali Canip Yöntem

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Nevyunanilik, Batılı tarzda bir edebiyat eğilimi oluşturma
çabasından dolayı ortaya çıkmış bir düşüncedir. Bu anlayışın temelinde eski Yunan ve Latin klasiklerini örnek
alıp bu doğrultuda eserler vermek vardır. ---- ve ---- Türk
edebiyatına Nevyunanilik anlayışını getiren kişilerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin - Ali Canip Yöntem

D) Mehmet Akif Ersoy

B) Yahya Kemal Beyatlı - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Ali Canip Yöntem

C) Ziya Gökalp - Mehmet Emin Yurdakul
D) Yahya Kemal Beyatlı - Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ali Canip Yöntem

3.

Bakın, bizim öz Türkçemiz ne hoş dil:
Onun her nağmesi,
Gökten gelen hitabı gibi saf sesi.
Ne bülbüle, ne duduya eş değil.

6.

Bu dil alageyiklerin içtiği

I. Grup

II. Grup

Yakut çaylar gibi şarıldar;

I.

Orhun ile Kızılırmak gibi ki

II. Enis Behiç Koryürek

Çimdik

Sularında ruhlarımız parıldar.

III. Yusuf Ziya Ortaç

Deli Ozan

Yukarıda, Türkçe ile ilgili olarak dile getirilen düşünceler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

IV. Orhan Seyfi Orhon

Faruk Nafiz Çamlıbel

Çamdeviren

V. Halit Fahri Ozansoy

A) Ziya Osman Saba
B) Mehmet Akif

Yukarıda I. grupta verilen şairlerden hangileri II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilebilir?

C) Zeki Ömer Defne

A) I ve II

D) Tevfik Fikret

B) I ve III
D) I, III ve IV

E) Mehmet Emin Yurdakul
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C) I, II ve III
E) III, IV ve V
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Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!

Varın sizler, onlar ile korularda el ele
Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;
Yalnız kendi, yalnız kendi rûhunuzu okşayın.

Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,
Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır.

Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile
Milletimin felâketli hayatını söyleyim;

Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,

Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim!..

Selametin yolu insan için bu, başka değil!

Aşağıdaki şairlerden hangisi bu dizelerde dile getirilen anlayışla şiir yazmamıştır?

Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,
Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak,

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Ziya Gökalp

C) Ahmet Haşim

D) Ali Canip Yöntem

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı

10. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

C) Ahmet Haşim

Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer.

D) Mehmet Emin Yurdakul

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Mehmet Akif Ersoy

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Ahmet Haşim

D) Orhan Veli Kanık

E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

8.

İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri
Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz
Ey eski dost yâd edelim eski demleri

11. Haydi, yavrum ben seni bugün için doğurdum,

Madem ki son sadânı dağıtmış, yorulmuşuz!

Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum.
Türk evladı odur ki, yurdu olan toprağı,

Biz şimdi başka bir yeni âhenge bağlıyız:

Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırtmaz,

Âşık sazıyla geldi erenler bu meclise

Bir yabancı bayrağı

Yalnız bugün senin gibi ölgün sadâlıyız

Ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz.

Zira bu saz da parçalanır gülmek istese.

Mehmet Emin Yurdakul’dan alınan bu dizeler, Milli
Edebiyat şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden
hangisine örnek oluşturmaz?

Aşağıdaki şairlerden hangisi bu dizelerde dile getirilen sanat anlayışıyla şiir yazmamıştır?
A) Halit Fahri Ozansoy

A) Sade bir dil kullanma

B) Enis Behiç Koryürek

B) Millî kaynaklara yönelme

C) Orhan Seyfi Orhon

C) Dörtlük geleneğinden yararlanma

D) Yahya Kemal Beyatlı

D) Anlatımda didaktik ögelere yer verme

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Somut unsurlardan yararlanma
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Aşağıdakilerin hangisinde saf şiir anlayışı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Öz şiir anlayışındaki şairler şiirde anlama fazla önem
vermezler.
B) Amaç sadece iyi ve güzel şiirler yazabilmektir.
C) Ahenk, söyleyiş tarzı, ritim ve uyak çok önemsenmiştir.

Şiirlerinde saf şiir anlayışının etkisiyle bir imaj ve musiki
kaygısı görülür. Musiki, his ve hayal şiirlerinin ana unsurudur. Sembolizmin ve ekspresyonizmin etkisindedir.
Hece ölçüsünü kullanmış, biçim güzelliğine önem vermiştir. Eserlerinde rüya, zaman, musiki ve bilinçaltı öne çıkar.
Bursa’da Zaman şiiri geniş kesimler tarafından sevilmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.

A) Behçet Necatigil

E) Romantizm akımının etkisi yoğun biçimde görülür.

B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Cahit Sıtkı Tarancı

2.

I.

Mecazlardan uzak somut bir sanat anlayışı hâkimdir.

5.

III. Şiir emek işidir, güzel şiir ancak çalışarak elde edilir.
IV. Sanat için sanat anlayışı hâkimdir.
V. Şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar.
Öz şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış
cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

II. Dilde saflaşma ve sadeleşme görülür.

Hiçbir topluluğa katılmamış, şiirde biçime, kafiyeye ve
ahenge önem vermiştir. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri
yanı sıra serbest ölçüyle yazdığı şiirleri de vardır. “Ölüm
Şairi” olarak anılır. Şiirlerinde ölümü ve yaşama sevincini
anlatmıştır. Desem ki, Memleket İsterim, Abbas, Gün Eksilmesin Penceremden çok sevilen şiirlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Ziya Osman Saba

3.

I.

6.

Kapalı Çarşı

II. Çevre

Aşağıdakilerin hangisinde Yedi Meşaleciler ile ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir beyannameyle
ortaya çıkan ilk topluluğudur.

III. Evler
IV. Düşten Güzel
V. İki Başına Yürümek

B) 1928 yılında ortaya çıkan bu topluluk, şiir ve yazılarını
Yedi Meşale adlı kitapta toplamıştır.

Yukarıdaki eserlerden hangisi Behçet Necatigil’e ait
değildir?

C) Son zamanlardaki şiir anlayışını “renksiz ve dar Ayşe,
Fatma terennümü” olarak nitelemişlerdir.

A) I

D) Onlara göre gerçek şiir, sanat için yazılan, samimi ve
yenilik dolu olan şiirdir.

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) “Şiir saygıya değer ve bireysel olmalıdır.” ilkesini savunmuşlardır.
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10. Yedi Meşaleciler topluluğunun şiire en sadık üyesi olan

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden biri
değildir?

---- yalnızlık duygusu, çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, Allah’a kulluk, kadere boyun eğme,
küçük mutluluklarla yetinme, ölüm, yoksul yaşamlara
karşı utanç duyma gibi konuları işlemiştir. Geçen Zaman,
Nefes Almak önemli şiir kitaplarıdır.

A) Enis Behiç Koryürek
B) Yaşar Nâbî Nayır
C) Cevdet Kudret Solok
D) Ziya Osman Saba

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

E) Kenan Hulisi Koray

A) Cevdet Kudret Solok
B) Kenan Hulusi Koray
C) Ziya Osman Saba
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Vasfi Mahir Kocatürk

“Otuz Beş Yaş Şairi" olarak anılan ---- genç yaşta, 46
yaşında, hayata gözlerini yummuştur. Şiirlerinde yaşama
sevinci, ölüm, yalnızlık temalarını sıklıkla işlemiştir. Romantizm ve sembolizm akımlarından etkilenmiştir. Şiirleri
Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sükût, Sonrası
adlı eserlerde toplanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Behçet Necatigil
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ziya Osman Saba

11. Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerindendir. Öğreni-

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

mini Anadolu’nun değişik yerlerinde sürdürmüş, subaylık
yaptığı yıllarda ise Anadolu’yu daha iyi tanıma fırsatı bulmuştur. “Türkçe benim ses bayrağım.” diyerek Türkçeye
verdiği önemi dile getirmiştir. “Destan Şairi” olarak adlandırılır. Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Malazgirt
Ululaması epik şiirin en başarılı örneklerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Asaf Halet Çelebi
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Ziya Osman Saba

9.

İlk dönem şiirlerinde bireysel konuları daha sonra mistik
konuları ele alan şair, madde ve ruh ilişkisini, insanın evrendeki yerini konu edinen şiirler yazmıştır. Yazıldığı dönemde çok beğenilen ve büyük ilgi toplayan Kaldırımlar
şiiri dolayısı ile de "Kaldırımlar Şairi" olarak bilinmektedir.

12. Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıkla dolacak kalbimin içi.
Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerle ilişkilendirilemez?

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

A) İmgeli söyleyiş

C) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Tezli şiir

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Ölçülü şiir

E) Ziya Osman Saba

D) İletiyi dolaylı yansıtma
E) Ahenge önem verme
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(I) Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durmuşlardır. (II) Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için
şiir yazarlar. (III) Şiirin bir biçim (form) sorunu olduğuna
inanırlar. (IV) Uyaksız ve redifsiz şiiri savunmuşlardır. (V)
Şiirlerde gizemsellik, simgecilik, bireysellik ön plandadır.

A) Şiirlerinde zaman, rüya, bilinçaltı gibi temaları işlemiştir.
B) Şiirlerini hece ölçüsü ve serbest ölçü ile yazmıştır.

Öz şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış
cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Ahmet Hamdi Tanpınar’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) Fransız şairlerini yakından tanıyıp sembolistlerden
etkilenmiştir.

E) V

D) Şiirleri ağır bir dille yazmış, şiirlerini kendine özgü sıfatlarla süslemiştir.
E) Şiirlerinde ahenge önem vermiş, musiki ve duygu
ağırlıklı şiirler yazmıştır.

2.

Yedi Meşaleciler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5.

A) Sanat için sanat ve öz şiir anlayışını benimsemişlerdir.

C) Yeni temalar kullanarak şiirin konusunu genişletmişlerdir.
D) Fransız sembolistlerin etkisinde kalmışlardır.
E) Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmışlardır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Ortaya koydukları ilkeleri başarılı bir biçimde uygulamışlardır.

Şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalmışlardır.
Sadece okuyucuda estetik zevk uyandıran şiir yazma eğilimi içindedirler. Bu şairler bağımsız şahsiyetler olarak şiir
yazmaya yönelmişlerdir. Şiiri soylu bir sanat olarak kabul
eden bu şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar. İçsel
ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile
getirirler.
Bu yargılar aşağıdaki şairlerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Ziya Osman Saba
E) Orhan Veli Kanık

3.

Bütün insanların mutlu olduğu ve herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşamıştır. Bu yönüyle
Yunus Emre ve Mevlana geleneğinin modern çağdaki
sesidir. İçe dönük bir şair olarak bu özelliğini şiirlerinde
de göstermiştir. Kendine özgü üslubuyla çevresindeki değişimin içinde hep incelikleri ve güzellikleri bulmaya çalışmıştır. Hece ölçüsünü kullanmanın yanı sıra serbest şiir
örnekleri de vermiştir. Sebil ve Güvercinler en çok sevilen
şiirlerinden biridir.

6.

Halk şiiri geleneğinden yola çıkan ----, şiirlerinde hece
ölçüsünü kullanmıştır. Fransız sembolistlerinden etkilenmiş, biçim bakımından kusursuz şiirler yazmıştır. Türk
şiirinin “Mistik Şairi”dir. Şiiri Allah’ı arama yolunda sonsuz
bir uğraş olarak görür. Şiirlerinde insan evren ilişkilerini,
insanın iç dünyasını, tutkularını, madde-ruh tezadını işlemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil

A) Muammer Lütfi Bahşi

B) Necip Fazıl Kısakürek

B) Cevdet Kudret Solok

C) Ahmet Muhip Dıranas

C) Yaşar Nâbî Nayır

D) Asaf Halet Çelebi

D) Ziya Osman Saba

E) Ziya Osman Saba

E) Sabri Esat Siyavuşgil
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Onun şiiri “sezgi” ve “us” olmak üzere iki döneme ayrılır. Sezgi döneminde kendine özgü bir şiir dili ve üslubu
vardır. Us döneminde ise dilin arılaştırılması çabaları ve
güçlü bir Türkçe tutkusu dikkat çeker. Şiirleri devamlı
gelişme gösterir. Kurallı biçimlerden serbest biçimlere,
anlamlı özlerden en yalın anlamlara varan şiir türlerini dener. Genellikle epik-dramatik, lirik-didaktik ve toplumsal
gerçekçi anlayıştadır. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve
Allah önemli şiir kitaplarından bazılarıdır.

10. Klasik Türk edebiyatı ile Fars edebiyatını iyi bilen ---- şiire

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ziya Osman Saba

A) Behçet Necatigil

B) Ahmet Muhip Dıranas

B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Asaf Halet Çelebi

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Necip Fazıl Kısakürek

D) Asaf Halet Çelebi

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Ziya Osman Saba

gazel ve rubâiler yazarak başlamıştır. Daha sonra serbest ölçü kullanarak Batı şiirinin tekniklerine yönelmiştir.
Asya tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü isimlerinden, Doğu
medeniyet ve masallarından aldığı ilhamla egzotik şiirler
yazmış, Doğu ve Batı kültürlerini bağdaştırmıştır. Hayal
ve duygu şairi değil, sezgi şairidir. Kendi ifadesiyle “somut malzeme ile soyut bir âlem” yaratmıştır. Şiirlerini He,
Om Mani Padme Hum adlı eserlerde toplamıştır.

11. Sanat yaşamına şiirle başlamıştır. Empresyonizmin et-

I.

Şiirlerinde mistik düşüncelere yer vermiştir.

II. Şekil bakımından kusursuz şiirler yazmıştır.
III. Şiirlerini bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir edayla yazmıştır.
IV. Temalarını seçerken geleneğe çok bağlıdır.
V. Şiirlerinde korku, ayak sesleri, periler, cinler dikkati
çeker.
Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

kisinde tasvirlerin ağırlıklı olduğu canlı şiirler yazmıştır.
Özellikle çevirileri ve denemeleriyle edebiyatla olan bağlantısını sürdürmüştür. Gazetelerde fıkra yazarlığı, tiyatro
eleştirmenliği yapmıştır. Psikoloji profesörü olarak eğitim
almış ve folklor alanında çalışmalar yapmıştır. Odalar ve
Sofalar tek şiir kitabıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Kenan Hulusi Koray
C) Yaşar Nâbî Nayır
D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) V

E) Sabri Esat Siyavuşgil

12. Öz şiir anlayışı savunan şairler, siyasi olaylardan uzak
9.

durmuş, sadece saf şiiri amaçlamışlardır. Onlar için şiir
dili her şeyin üzerindedir. Şiiri bir biçim sorunu olarak
görmüşlerdir. Şairler iç ahengi yakalayabilmek için söz
sanatlarında, ses benzerliklerinden redif ve kafiyeden yararlanmışlardır. Cumhuriyet Döneminde Beş Hececiler ile
Garipçiler arasındaki nesli oluşturan Cahit Sıtkı Tarancı,
Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi, Necip Fazıl Kısakürek gibi sanatçılar saf şiir anlayışına
uygun eserler vermişlerdir.

Cumhuriyet Dönemi'nin kendine özgü bir çizgisi olan
şairlerindendir. Rahat, gösterişe kaçmayan, sembollere
dayalı, şiir geleneklerini gözeten bir anlayıştadır. “Evler
Şairi” olarak bilinir. Şiirlerinde kendi evinden başlayarak
öteki evleri, sokağı, çevreyi, giderek dış dünyayı ve toplumun sorunlarını, orta halli insanın başına gelebilecek
durumları anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, bu parçada adı geçen
sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?

A) Behçet Necatigil
B) Ahmet Muhip Dıranas

A) Lâmelif

C) Asaf Halet Çelebi

B) Kapalı Çarşı

D) Ziya Osman Saba

C) Olvido

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Sonsuzluk Kervanı
E) Üçüncü Şahsın Şiiri
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Saf şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I.

A) Ahmet Haşim'in "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar"
adlı makalesiyle başlar.

II. Şiirin konu bakımından değişmesi ve genişlemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

B) Uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinir.

III. Bunlara göre şiir hiçbir fikir ve ideolojinin hizmetinde
kullanılamaz.

C) Şairler toplumsal sorunlarla yakından ilgilenirler.

IV. Beş Hececileri sığ, gerçeklikten uzak memleketçilik
yapmakla suçlamışlardır.

D) Şiirde biçim endişesi duyan bu dönem şairlerinde
dize ve dil baş tacıdır.

V. “Samimiyet, canlılık ve daima yenilik” ilkelerini benimsemişleridir.

E) Şairler her türlü ideolojik düşüncenin dışında kalmıştır.

Yedi Meşaleciler ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

Şiirlerinde çevre, eşya, insan ve anılar üzerine bilmeceyi
andıran soyut bir şiire yönelmiştir. Döneminden ayrı bir dil
ve söyleyiş tarzıyla sözcük oyunlarına dayalı kapalı şiirler
yazmıştır. İmajsız, anlamsız, yer yer ironik ve alaycı söyleyişe ver vermiştir. Dize sayısını çoğu kez en aza indirmiştir. Şiirlerde “sen-ben ikilemi”ni ele almıştır. Lavinia adlı
şiiri ile tanınır. Şiirlerini Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen
Sen, Bir Kapı Önünde, Benden Sana Mutluluk, Nasılsın,
Yalnızlık Paylaşılmaz, Çiçekleri Yemeyin, Yumuşaklıklar
Değil, Bir Kapı Önünde adlı eserlerde toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Behçet Necatigil

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Şiirlerinde esrarlı iç âlemini, felsefi görüşlerini; etkileyici
bir anlatım, temiz ve berrak bir Türkçeyle dile getirmiştir.
Korku, ürpertici hayaller, vehimler onun şiirlerinde sıkça
yer alan ögelerdir. Şiirlerini Çile başlığı altında bir kitapta toplamış ve bu kitapta şiir anlayışını dile getirmiştir.
Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı diğer şiir kitaplarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Necip Fazıl Kısakürek

C) Özdemir Asaf

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Asaf Halet Çelebi

E) Ziya Osman Saba

E) Ahmet Muhip Dıranas

6.
3.

Şiirlerinde süslü, sanatlı, yabancı sözcüklerle dolu bir
dil kullanmışlardır.

Yedi Meşaleciler arasında yer almış, halk şiirinin biçimsel
özelliklerinden yararlanmıştır. Hece ölçüsüyle epik, ulusal, lirik şiirler yazmıştır. Çok sayıda çocuk kitabı yayımlamıştır. Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Ergenekon, Bizim
Türküler, Hayat Şarkıları, Dağların Derdi yayımlanan şiir
kitaplarıdır.

1933 yılında çıkarmaya başladığı Varlık dergisini ömür
boyu devam ettirdi. Bu dergi edebiyat dünyamızın en
uzun ömürlü dergisi olmuştur. Bu dergi sayesinde Türk
edebiyatının gelişmesinde, genç yeteneklerin yetişmesinde ve tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Adı bu dergi
ile özdeşleşen ----, Varlık Yayınları ile seçkin bir edebiyat
kütüphanesi kurmuştur. Şiirlerini Kahramanlar, Onar Mısra adıyla yayımlamıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ziya Osman Saba

A) Cevdet Kudret Solok

B) Kenan Hulusi Koray

B) Yaşar Nâbî Nayır

C) Vasfi Mahir Kocatürk

C) Ziya Osman Saba

D) Yaşar Nâbî Nayır

D) Sabri Esat Siyavuşgil

E) Muammer Lütfi Bahşi

E) Vasfi Mahir Kocatürk
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Doğu ve Batı kültürüne vakıf, köklerini insanın yeryüzü
macerasının başladığı günlere kadar uzatan, ama ne onlara ne de çağdaşlarına benzemeyen yepyeni bir anlatımdı onunki. Unutulmuş dillerin anlamlı ya da anlamsız
oluşuna göre seçilmemiş, kah sadece ses efekti kah şifre
etkisi uyandıran ama yaradılışın esrarını fısıldarcasına
zihinde yankılanan mısralardı yazdıkları. Mistik bir şiir
kurmak istediğini söyleyen sanatçı, bu mistik ve metafizik
değerleri şiirin odağına yerleştiriyordu. Şiirlerinde “sidharta, om mani padme hum, trilobit” gibi farklı sözcükler
kullanıyordu.

İlk şiirlerinde Garip şiirinin çizgisinde yürümüş, şiirlerini
Varlık dergisinde yayımlamıştır. Son şiirlerinde geleneksel Türk şiirinin söyleyiş uygulamalarını denemiştir. Ölümünden sonra ailesi tarafından adına şiir ödülü verilmektedir. Kapalı Çarşı, Evler, İki Başına Yürümek, Çevre, Eski
Toprak, Divançe önemli şiir kitaplarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Osman Saba

B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Behçet Necatigil

E) Ahmet Muhip Dıranas

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Asaf Halet Çelebi

10. Aşağıdaki dizelerden hangisi öz şiir anlayışıyla yazıl-

E) Behçet Necatigil

mış bir şiirden alınmış olamaz?
A) Uyandım baktım ki bir sabah
Güneş ışığı girmiş odama

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Bir zafer müjdesi burda her isim:

8.

Ne içindeyim zamanın,

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
C) Tutsam ellerinden ağlarsın.
Benek benek büyür karanlığım.
D) Çok güzel bir uykudan uyanmış gibi mahmur
Düşündün, hatırladın, bakışların hülya, nur
E) Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal,
Yalnız rayiha, renk, şarkı halinde kal.

Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

11. Bu akşam, bu tenha saati ömrün,

Bir garip rüya rengiyle

Uzak servilerin arkasında gün.

Uyuşmuş gibi her şekil,

Bu güneş döşenmiş bahar bahçesi,

Rüzgârda uçan tüy bile

Suyun uzaklaşan, yaklaşan sesi.

Benim kadar hafif değil.

Ve yanık türküsü dalda bülbülün

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

Ateşten çemberi üstünde gülün..

A) Mehmet Akif Ersoy

Bu dizeler, öz şiir anlayışına ilişkin aşağıda verilen
özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?

B) Yahya Kemal Beyatlı

A) Anlatımda imgelerden yararlanma

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Sözcüklerin duygu değerini öne çıkarma

D) Orhan Veli Kanık

C) Biçim özelliklerine önem verme

E) Mehmet Emin Yurdakul

D) Hece ölçüsünü duraksız kullanma
E) Memleketçi bir anlayışı benimseme
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Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerde savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
B) Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazar.
C) Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek
için yazılır.

Orhan Veli ve arkadaşlarından önce serbest şiirin edebiyatımızdaki ilk örneklerini vermiştir. Kendine özgü şiirlerinde toplumsal olayları, ezen ile ezilenleri, emek ve sömürüyü, aşk, ölüm, savaş, yoksulluk, açlık, emperyalizm
ve sosyalizm temalarını ustaca işlemiştir. Memleketimden
İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Şeyh Bedrettin Destanı çok sevilen şiirleri arasında yer alır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Şairler şiirlerinde ağırlıklı olarak hece ölçüsünü kullanır.

A) Ercüment Behzat Lav
B) Attila İlhan

E) Şairler gelecekçilik (fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.

C) Nazım Hikmet
D) Rıfat Ilgaz
E) Ahmet Arif

2.

Aşağıdakilerin hangisinde toplumcu şiir anlayışı ile
ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Estetik ve biçim kaygısı ön planda şiirler yazmışlardır.
B) Ölçüsüz, uyaksız, serbest nazım biçimiyle şiirler yazmışlardır.
C) Toplum için sanat anlayışı hâkimdir.
D) Tezli, ideolojik içerikli bir şiir anlayışı vardır.
E) Dilin harekete geçirme işlevinden yararlanılmıştır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

5.

Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerindendir. Türk edebiyatındaki ilk fütüristtir. Ölçülü uyaklı şiire karşı çıkmıştır. Yerli temaları modern şiir şekillerine uygulayan yenilikçi bir
şairdir. Toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen
şiirler yazmıştır. İronik şiirin önemli temsilcilerindendir. Şiirlerini S.O.S., Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Oyun, Mau Mau, Üç
Anadolu adlı eserlerde yayımlamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazım Hikmet
B) Arif Damar
C) Hasan İzzettin Dinamo
D) Rıfat Ilgaz
E) Ercüment Behzat Lav

6.
3.

(I) İlk şiirlerini hece ölçüsüyle, ölçülü ve uyaklı yazmıştır. (II) Rusya’daki öğrenim yıllarında fütürist şair
Mayakovski’den etkilenmiştir. (III) Bu etkilenmenin sonucunda ölçülü ve uyaklı şiiri bırakmıştır. (IV) Süse ve sanata değer vermiş mecaz ve benzetmelerden yararlanmıştır. (V) Toplumcu gerçekçi edebiyatın öncüsü olup pek
çok şairi etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz

Nazım Hikmet’in şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

İlk dönem şiirlerinde Ahmet Haşim’in belirgin bir etkisi görülür. Bireysel duygularını estetikçi bir yaklaşımla karamsar ve içe dönük bir biçimde dile getirir. Nazım Hikmet’le
tanıştıktan sonra şiirleri toplumsal gerçekçi bir özellik taşır. Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Yarenlik, Üsküdar’da Sabah
Oldu, Soluk Soluğa şiir kitaplarıdır.

B) Cahit Irgat
C) Hasan İzzettin Dinamo
D) Ataol Behramoğlu

E) V

E) Ercüment Behzat Lav

138

01
7.

04
10. Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerindendir. Şiirlerinde hep

Başlangıçta halk şiirinden etkilenen şair, 1940’lı yıllarda
toplumcu gerçekçi şiire katılarak serbest şiirler yazmaya
başlamıştır. Dünyanın Bütün Çiçekleri ve Kızamuk Ağıdı
adlı şiirleriyle sevilmiştir. Sakarya Meydan Savaşı yapay
destan tarzında yazdığı şiiridir. Bağbozumu Sofrası, Bağımsızlık Gülü, Yanık Hava diğer şiir kitaplarıdır.

ezilen insanlardan yana olmuş ve ezilenlerin kardeşliğine
vurgu yapmıştır. Şiirlerini yazarken türkü, ağıt ve masallardan beslenmiş, Anadolu duyarlılığı ve özlemini şiirlerine yansıtmıştır. Şiirlerinde güçlü bir lirizm ve ritim vardır.
Hasretinden Prangalar Eskittim adlı eseri çok sevilmiştir.
Başarılı, orijinal imgeleriyle kendinden sonraki toplumcu
gerçekçi sanatçıları etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rıfat Ilgaz
B) Ceyhun Atuf Kansu

A) İsmet Özel

C) Enver Gökçe

B) Nazım Hikmet

D) Ataol Behramoğlu

C) Ahmet Arif

E) Süreyya Berfe

D) Ataol Behramoğlu
E) Ercüment Behzat Lav

8.

I.

Fütürizm

II. İmge

IV. Süslü anlatım
V. Toplumcu şiir
Nazım Hikmet yukarıdaki numaralanmış kavramlardan hangileriyle ilişkilendirilemez?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve V

C) II ve IV
E) III ve IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

11. Şiirlerinde toplumsal gerçeklikle divan şiiri estetiğini bir-

III. Serbest nazım

leştirmeye çalışmıştır. Canlı konuşma diline, argoya, halk
deyimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. Garip ve İkinci
Yeni şiirine karşı çıkan ----, şiirin düz ve yalın bir anlatım
aracı olamayacağını, kendine özgü bir söyleyiş özelliği
taşıması, zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini söylemiştir. Ben Sana Mecburum sevilen şiirlerinden
biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yılmaz Gruda
B) Cemal Süreya
C) Edip Cansever
D) Orhan Duru
E) Attila İlhan

9.

Atillâ İlhan, kendisine özgü bir imlâ tarzı geliştirmiştir. Şiirlerinde büyük harf kullanmaz ama özel isimlere gelen
ekleri kesme işareti ile ayırır. Günlük dilde artık kullanılmayan çok eski sözcükleri Fransızca veya Almanca sözcüklerle birlikte kullanır. Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur
I
II
III

12. Rıfat Ilgaz’la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'le birlikte Markopaşa adlı
dergiyi çıkarmıştır.

Kaçağı, Ortodoksluklar, Bela Çiçeği, sevilen şiirlerinden
IV

V

B) Stepne takma adıyla mizahi yazılar yazmıştır.

bazılarıdır.

C) Şiir dışındaki yapıtlarında çok başarılı olamamıştır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

D) İlk şiir kitabı olan Yarenlik’te çevresindeki insanların
hayatlarını anlatır.

A) I

E) Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden
biridir.

B) II

C) III

D) IV

E) V
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Halkçılık, köycülük kavramları ve hümanist bir düşünce etrafında şekillenir.

II. Şiirlerde genellikle insan, toplum ve üretim ilişkileri
işlenir.
III. Sanat her türlü dinsel ve töresel bağdan kurtarılmalıdır düşüncesi savunulur.
IV. İçeriğe önem verilir ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazılır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

V. Okunduğunda, kulağa hoş gelen şiir başarılı olarak
kabul edilir.

A) Attila İlhan

Toplumcu şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Adını 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olan “Cebbaroğlu Mehemmed” adlı şiiriyle duyurmuştur. İnançlarında
ayak direyen, sert çıkışlar yapan, gerçeklerden çok anılara sığınan bir karakter yapısı vardır. Aşk, intihar, içki,
ölüm, kavga, kahramanlık temalarını işleyen bir şairdir.
Elde Var Hüzün, Tutkunun Günlüğü şiir kitaplarından bazılarıdır.

B) İlhan Berk
C) Orhan Duru

E) V

D) Yılmaz Gruda

2.

Aşağıdakilerin hangisine Mavicilerle ilgili bilgi yanlışı
vardır?
A) Hem I. Yeni hem de II. Yeni şiirine karşı çıkmışlardır.
B) Şiirin açık olması gerektiği anlayışını reddetmişlerdir.
C) Hece ölçüsüyle açık, anlaşılır şiirler yazmışlardır.
D) Şiirin zengin benzetmeli, içli ve derin olması gerektiğini savunmuşlardır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) Ece Ayhan

E) İmgelerden, mecazlardan ve benzetmelerden yararlanmışlardır.

5.

Başlangıçta Ahmed Arif’ten etkilenerek toplumsal
gerçekçi şiirler yazmıştır.
Daha sonra II. Yeni şiirine yönelmiş, ardından da Maviciler arasında yer almıştır.
Şiirlerinde destansı bir söyleyişi vardır, zengin bir söz
dağarcığı ile kendine özgü şiirler yazmıştır.
“Yol Üstündeki Semender” adlı şiiriyle Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştır.

Ağıtlar ve Övgüler, Sürdürülen Bir Şarkının Tarihi,
Söz Acıda Sınandı, Hayalete Övgü, Gölgeleri Kullanmak şiir kitaplarıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet’e ait eserlerden biri değildir?

Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taranta Babu’ya Mektuplar

A) Orhan Duru

B) Jokond ile Sİ-YA-U

B) Attila İlhan

C) Benerci Kendini Niçin Öldürdü

C) Ahmet Oktay

D) Mau Mau

D) Ferit Edgü

E) Rubâiler

E) Yılmaz Gruda
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Öz, biçim ve tema bakımından yeni şiirleriyle serbest
nazmın ve toplumcu şiirin ilk örneklerini vermiştir. İlk şiir
kitabı Güneşi İçenlerin Türküsü'dür. Şeyh Bedrettin Destanı ile şiirinde yeni bir dönem başlamıştır. Burada şekil
bakımından, halk vezni unsurları, divan edebiyatı unsurları kullanılmıştır. Bu şiir kitabı ile geleneksel şiir ile Batı
tarzı şiirin özellikleri birleşmiştir. ----, bu şiirleriyle geleneksel şiirimizden istifade eden yenilikçi bir şair görünümü vermiştir.

Kasnağından fırlayan kayışa
Kaptırdın mı kolunu Alişim!
Daha dün öğle paydosundan önce
Zilelinin gitti ayakları,
Yazıldı onun da raporu:
“İhmalden!”
Gidenler gitti Alişim,

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Boş kaldı ceketin sağ kolu…

A) Rıfat Ilgaz

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Nazım Hikmet

A) Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.

C) Ercüment Behzat Lav

B) Toplumsal konulara yönelmiştir.

D) Cahit Irgat

C) Biçimden çok içeriğe önem verilmiştir.

E) Ahmet Arif

D) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

7.

Toplumcu gerçekçi şiir; bir düşünceye ve ideolojiye bağlı
kalarak halkın çektiği sıkıntılara ve yoksulluğa değinen,
kimi zaman insanlara çözüm yolları gösteren, tüm insanlığın mutlu olacağı güzel bir geleceğe işaret eden şiir anlayışıdır. Toplumcu gerçekçi şairler şiirlerinde, o güne kadar değinilmemiş konulara ve kavramlara yer vermişlerdir.
“Halkçılık, köycülük, hümanizm” gibi fikirler bu sanatçıları
etkilemiştir. Toplumcu gerçekçilere göre sanat, toplumu
sadece yansıtan bir ayna değildir; aynı zamanda toplumu
değiştirecek araçlardan da biridir.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) İmgelerden yararlanılmıştır.

10. trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!

Aşağıdaki hangisi bu edebiyat anlayışına uygun eserler yazan şairlerden biri değildir?

trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!

A) Erdem Bayazıt
B) Hasan Hüseyin Korkmazgil
C) Ömer Faruk Toprak

beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!

D) Enver Gökçe

her dinamoyu

E) A. Kadir

altıma almak için çıldırıyorum!
tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
damarlarımda kovalıyor
oto-direzinler lokomotifleri!

8.

Aşağıdakilerden hangisi Attila İlhan’a ait eserlerden
biri değildir?

Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Sisler Bulvarı

A) Faruk Nafız

B) Körfez

B) Cemal Süreya

C) Ben Sana Mecburum

C) Nazım Hikmet

D) Elde Var Hüzün

D) Orhan Veli

E) Bela Çiçeği

E) Cahit Sıtkı
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Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şairlerin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hem halk şiirinden hem Batı şiirinden yararlanmışlardır.

A) Ahmet Kutsi Tecer - Nerdesin

B) Sözcükleri ilk anlamlarıyla kullanmışlardır.

C) Halide Nusret Zorlutuna - Yayla Türküsü

C) Şiirlerinde hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmışlardır.

D) Ömer Bedrettin Uşaklı - Deniz Sarhoşları

B) Arif Nihat Asya - Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

E) Cahit Külebi - Bir Yolcuya

D) Yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır.
E) Millî konulara yer vermişler, millî duyguları ön plâna
çıkarmışlardır.

2.

Şiirde sade, özentisiz ve süsten uzak olmayı tercih eden
---- Cumhuriyet’in ilanından 1940’lara kadar şiirimizin dört
yöneliminden biridir. Şiirlerinde halk şiirinin ölçü ve uyak
düzenini benimseyerek halk şiirinin dünyasına ulaşmayı
hedeflediler. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri,
kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlediler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Toplumcu Gerçekçiler
C) Garipçiler

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

5.

Dini ve millî duyguları, Türklüğü, yurt güzelliklerini, kahramanlıkları sade bir dille şiirleştirmiştir. Hece ve aruzu
kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır.
Rubâi nazım biçiminin son ustalarındandır. Aruz ölçüsüyle rubâi ve gazeller yazmıştır. “Bayrak Şairi” olarak tanınmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Arif Nihat Asya
C) Ömer Bedretttin Uşaklı
D) Mehmet Akif Ersoy

D) Beş Hececiler

E) Orhan Şaik Gökyay

E) Halka Yönelenler

3.

Edebiyatımızda bazı sanatçılar eserlerinde işledikleri
konulara göre takma isimlerle anılırlar. Ömer Bedrettin
Uşaklı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Necatigil, Kemalettin Kamu, Fazıl Hüsnü Dağlarca bu şairlerden bazılarıdır.

6.

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairlerinden biridir.

Aşağıdaki takma isimlerden hangisi, bu parçadaki sanatçılardan birine ait değildir?

B) Millî romantik şairlerden sayılan Ahmet Kutsi Tecer
saz şiirinin ve âşık tarzının bütün inceliklerini sabırla
araştırıp folklor değerleriyle birleştirmiştir.

A) Eşya Şairi

C) Behçet Necatigil‘in Bile/Yazdı, Evler ve Eski Toprak
adlı yapıtlarında biçim ve tema uyumu başarılı bir biçimde verilmiştir.

B) Anadolu Şairi
C) Destan Şairi
D) Evler Şairi

D) Karadut, Dol Kara Bakır Dol, Erdem Beyazıt’ın tok ve
kavgacı üslubuyla yazdığı şiir kitaplarıdır.

E) Gurbet Şairi

E) Adamın Biri, Sıkıntı ve Umut, Türk Mavisi, memleket
şiirleri yazan Cahit Külebi‘nin şiir kitaplarıdır.
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10. İlk şiirlerini Dergâh ve Milli Mecmua adlı dergilerde yayım-

Memleketçi şairlerden olup Milli Edebiyat geleneğini sürdürmüştür. Genellikle epik, lirik ve pastoral şiirler kaleme
almıştır. Dili süsten, sanatlı söyleyişten uzak ve yalındır.
Anlatımı ise dilinin sadeliğine göre ahenkli ve yapmacıksızdır. Gurbet, Gurbet Geceleri, Gurbette Renkler başlıca
şiirleridir.

lamıştır. İçtenlikli söyleyişiyle ve ince, duygusal yönü ağır
basan memleket şiirleriyle tanınır. Halk şiiri geleneğine
bağlı kalmakla birlikte, hece ölçüsüne yeni biçimler eklemiştir. Âşık tarzı söyleyişle Batı şiirine yönelmiştir. Halk
edebiyatı ve folklorla ilgili çalışmaları vardır. Nerdesin ve
Orda Bir Köy Var Uzakta şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Şaik Gökyay

A) Kemalettin Kamu

B) Behçet Kemal Çağlar

B) Arif Nihat Asya

C) Ahmet Kutsi Tecer

C) Zeki Ömer Defne

D) Halide Nusret Zorlutuna

D) Orhan Şaik Gökyay

E) Kemalettin Kamu

8.

Aşağıdakilerin hangisinde Hisarcılarla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Milli duyguları manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana oldular.
B) Ölçülü, uyaklı geleneksel şiir anlayışını benimsediler.
C) Sanatçının hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması
gerektiğini savundular.
D) Şiirlerinde hem aruzu hem heceyi hem de serbest ölçüyü kullandılar.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) Ahmet Kutsi Tecer

11. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kemalettin Kamu - Tokat’a Doğru
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu - Karadut
C) Orhan Şaik Gökyay - Birkaç Şiir-Poems
D) Ömer Bedrettin Uşaklı - Yayla Dumanı
E) Cahit Külebi - Türk Mavisi

E) Yazı dilinde kullanılmayan ölü sözcükleri yeniden kullandılar.

12. Sanatçı bağımsız olmalıdır. Ulusal olmayan bir sanatın

9.

sınırları aşacağı düşünülemez. Sanatçının dili yaşayan
dildir. Her alanda Batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmemelidir. Sanat siyasetin aleti
olmamalıdır. Dildeki kargaşaya son verilmelidir.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kemalettin Kamu - Bingöl Çobanları

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun eser
vermiş olamaz?

B) Halide Nusret Zorlutuna - Git Bahar

A) Mehmet Çınarlı

C) Orhan Şaik Gökyay - Bu Vatan Kimin

B) Mustafa Necati Karaer

D) Arif Nihat Asya - Zil Çalacak

C) Gültekin Samanoğlu

E) Behçet Kemal Çağlar - Erciyes’ten Kopan Çığ

D) İlhan Geçer
E) Edip Cansever
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İlk şiirlerini Servetifünun etkisiyle aruz ölçüsüyle yazmıştır. Milli Edebiyat hareketine katıldıktan sonra şiirlerini
hece ölçüsüyle ve sade bir dille yazmıştır. Vatan, yiğitlik
ve millet başlıca temalarıdır. Atatürk için yazdığı Tavaf
adlı şiir ile dikkatleri çekmiştir. Edebiyatımızda çocuklar
için şiir yazan ilk şairlerden biridir. Çocuklar için yazdığı
şiirlerinde onları yurt sevgisine, iyiye ve güzele yöneltmeyi amaçlamıştır. Çocuk Şiirleri, Çanakkale İzleri, Acılar,
Söz Oyunları eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi

A) Bedri Rahmi Eyüboğlu

B) Ömer Bedretttin Uşaklı

B) İbrahim Alaattin Gövsa
C) Orhan Şaik Gökyay

C) Orhan Şaik Gökyay

D) Arif Nihat Asya

D) Zeki Ömer Defne

E) Kemalettin Kamu

E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

Şairliğinin yanı sıra ünlü bir ressamdır. Şiirlerinde coşkun
bir Anadoluculuk vardır. Şair halk söyleyişine ait ögeleri
başarıyla kullanmıştır. Halk edebiyatının her türüne karşı
duyduğu hayranlık, şiirlerine de yansımıştır. Halk edebiyatının zengin motiflerinden, ses, ritim, ahenk, dil ve diğer
geleneksel özelliklerinden yararlanarak lirik, içten oldukça güzel şiirler yazmıştır. Dol Karabakır Dol, Karadut, Yaradana Mektuplar önemli şiir kitaplarıdır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Ona göre şiir insanın ana dili çalgısında söylediği bir türküdür. Şiirlerinde temiz bir Türkçe, Karacaoğlan’ı andıran
bir içtenlik görülür. Şiirlerinin büyük bir kısmında kendi
“ben”i üzerinde durur. Sevgi, aşk, özlem, ayrılık, gurbet,
yaşama sevinci, yaşlanma, öte duygusu, bedbinlik, ölüm
ve tabiat şiirlerinin asıl temalarını oluşturur. Hayale pek
yer vermez, şiirlerini gerçekçi bir anlayışla yazmıştır. Onu
“gerçekçi-romantik” bir şair olarak niteleyebiliriz. Adamın
Biri, Sıkıntı ve Umut, Türk Mavisi başlıca şiir kitaplarıdır.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu’yu yakından tanıyan
----, memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir. Sivas
Yollarında, Tokat’a Doğru önemli şiirleridir. Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi vardır. İyimser, açık ve gerçekçi
bir bakışla Anadolu’ya eğilmiştir. Anadolu insanının diline, sesine, kaderine, türküsüne bağlıdır. Atatürk Kurtuluş
Savaşı’nda adlı eseri edebiyatımızdaki yapay destanlar
arasında sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Necmettin Halil Onan

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Orhan Şaik Gökyay

B) Orhan Şaik Gökyay

D) Zeki Ömer Defne

C) Behçet Kemal Çağlar

E) Kemalettin Kamu

D) Zeki Ömer Defne
E) Cahit Külebi

3.

Hisar dergisinin en önemli kurucuları arasında yer alır.
Hem aruz hem de hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Sade,
yaşayan Türkçe ile bireysel ve millî konuları anlatır. Yerli
ve millî kültürle beslenen şiirleri şekil yönünden mükemmel, içerik yönünden de orijinal hayâllerle doludur. Şiirlerini topladığı kitaplar arasında Güneş Rengi Kadehlerle,
Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum’u sayabiliriz.

6.

Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Vatan sevgisi, Milli Mücadele, aşk, gurbet, yalnızlık ve doğa sevgisi şiirlerinde
işlediği başlıca konulardır. Edebiyatımızda “Gurbet Şairi”
olarak adlandırılır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Bedretttin Uşaklı

Hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Orhan Şaik Gökyay

A) İlhan Geçer

C) Ahmet Kutsi Tecer

B) Mehmet Çınarlı

D) Kemalettin Kamu

C) Gültekin Samanoğlu

E) Necmettin Halil Onan

D) Yavuz Bülent Bâkiler
E) Mustafa Necati Karaer
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10. ---- halk edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsün-

Edebiyatımızda "kadın yazarların annesi" olarak bilinen, Milli Edebiyat anlayışına bağlı olan ---, şiirlerinde
yurt sevgisi, tarih bilinci gibi temaları işlemiştir. Şiirlerinde hece ölçüsü ve sade bir dil kullanmıştır. İlk şiirlerini
mütareke yıllarında yayımlayan sanatçı, Git Bahar şiiriyle
tanınmıştır. Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı sanatçının diğer şiirlerindendir.

de çağdaş şiirler yazmıştır. Şiirlerini güçlü bir anlatım ve
duyarlıkla yazmıştır. Şiirlerinde Anadolu’yu, yerli motifleri
ve yurt güzelliklerini anlatmıştır. Zil Çalacak adlı şiiriyle tanınmıştır. Şiirlerini Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir,
Kardelenler adlı eserlerde toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ömer Bedretttin Uşaklı

A) Halide Nusret Zorlutuna

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu

B) Şükufe Nihal

C) Behçet Kemal Çağlar

C) Fatma Aliye

D) Zeki Ömer Defne

D) Halide Edip Adıvar

E) Kemalettin Kamu

E) Samiha Ayverdi

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın memleketçi şairleri arasında yer alır. Anadolu ve coğrafyasına âşık olmuşçasına bunları eserlerinde işlemiştir. Anadolu güzelliklerini pastoral bir güzellikle mısralaştırmıştır. “Anadolu
Şairi” olarak adlandırılır. Anadolu, doğa, deniz, gurbet,
ölüm, özlem şiirlerinin başlıca temalarıdır. Şiirlerini hece
ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerini Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri adlı eserlerde toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna

11. “Ankaralı Âşık Ömer” takma adıyla şiirler de yazmış-

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

B) Ömer Bedretttin Uşaklı

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi
B) Ömer Bedretttin Uşaklı
C) Orhan Şaik Gökyay

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Zeki Ömer Defne

D) Zeki Ömer Defne

E) Behçet Kemal Çağlar

E) Behçet Kemal Çağlar

9.

tır. “Devrim Şairi” olarak bilinir. Şiirlerinde Atatürk’e ve
cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır. Milli duygular,
memleket davaları, yurt güzellikleri işlediği başlıca konulardır. Âşık geleneğinden yararlanmış, hece ölçüsüyle
ve halk şiiri biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır. Şiirlerini
Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden
İçeri adlı eserlerde toplamıştır.

12. Aşağıdaki dizelerden hangisi Millî Edebiyat anlayışını

Şiire aruzla başlamış daha sonra heceye dönmüştür. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Âşık tarzına
uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazmıştır. Edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı alanlarında
çalışmaları vardır. Dede Korkut ile ilgili önemli çalışmalar
yapmıştır. Bu Vatan Kimin şiiriyle tanınmıştır. Şiirlerini Birkaç Şiir-Poems adlı kitapta toplamıştır.

yansıtan şiirin özelliklerini yansıtmaz?
A) Torunlarım dört yana, kol kol, gitsin
Malazgirt'ten İstanbul'a yol gitsin
B) İzmir’deyim, vakit gece, eylül sonundayız.
Eylül sonunda güller açan, taze bir mayıs.
C) Biz birkaç yüz yiğit bu topraklarda

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Bir ulu devlete temel atmıştık

A) Necmettin Halil Onan

D) Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

B) Ömer Bedretttin Uşaklı

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

C) Orhan Şaik Gökyay

E) Dinle top seslerini... İşte şimdi Konak’ta

D) Zeki Ömer Defne

Yeni doğan gün gibi bayrağın yükseliyor.

E) Cahit Külebi
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(I) Kaynağı halk şiiridir, genellikle vatan ve millet sevgisi işlenmiştir. (II) Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.
(III) Dünyadaki milliyetçilik akımı etkili olmuştur. (IV) Türk
diline büyük önem verilmiştir. (V) Şiirlerde bireysel konulara hiç yer verilmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada takma isimleri
belirtilen sanatçılardan biri değildir?

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Milli
Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şiir anlayışı ile
ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Edebiyatımızda bazı sanatçılar eserlerinde işledikleri konulara göre takma isimlerle anılır olmuştur. Bayrak Şairi,
Gurbet Şairi, Anadolu Şairi, Devrim Şairi bunlardan bazılarıdır.

A) Kemalettin Kamu
B) Ömer Bedrettin Uşaklı

E) V

C) Orhan Şaik Gökyay
D) Arif Nihat Asya
E) Behçet Kemal Çağlar

2.

I.

Sanat evrensel olmalıdır görüşünü savundular.

II. Garip hareketine karşı çıktılar.

5.

III. Aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konuları işlediler.

V. Şiiri nesre yaklaştırmayı uygun gördüler.
Hisarcıların şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

IV. Sanatçının bağımsız olması gerektiğini savundular.

Hecenin beş şairinden ayrı olarak sanatını tek başına
kurdu. İçten, ince, duygusal yönü ağır basan memleket
şiirleri yazdı. Hece ölçüsünde yeni olanaklar aradı. Halk
edebiyatıyla ilgili bazı çalışmalar yaptı. Âşık Veysel’i edebiyat dünyamıza o tanıttı. Şiirlerini, Şiirler adlı kitapta topladı.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Kemalettin Kamu
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Zeki Ömer Defne
E) Orhan Şaik Gökyay

3.

Milli edebiyatçıların dil anlayışlarına uygun şiirler yazmıştır.
Vatan, millet konularında yazdığı epik ve lirik şiirleriyle
tanınmıştır.

6.

Şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
Şiirlerini Türk'ün Şehnamesinden adlı eserde toplamıştır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış, şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir. İlk şiirlerinde
aruz ölçüsüyle gazeller yazmıştır. Daha sonra heceyle
ve serbest ölçüyle şiirler de yazmıştır. Bir Bayrak Rüzgâr
Bekliyor, Dualar ve Âminler önemli şiir kitaplarıdır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Şaik Gökyay

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Ahmet Kutsi Tecer

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Arif Nihat Asya

C) Mehmet Akif Ersoy

D) Bedri Rahmi Eyüboğlu

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Behçet Kemal Çağlar

E) Orhan Şaik Gökyay
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10. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;

---- geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kullanarak
kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirmiştir. Şiirleri, siyasi
sınırları aşarak Anadolu insanıyla birlikte gönül coğrafyasını kuşatan insanların sorunlarını dile getirir. Sade ve
rahat bir dili, yapıcı bir üslubu vardır. Milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır. Şiirlerini Yalnızlık, Duvak, Seninle,
Harman adlı eserlerde toplamıştır.

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek
Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?
Fatih’in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Erdem Bayazıt

B) Mehmet Çınarlı

C) İlhan Geçer

D) Yavuz Bülent Bâkiler

Bu dizeler, Milli Edebiyat anlayışını yansıtan şiire
ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek
oluşturmaz?

E) Cahit Zarifoğlu

A) Milli duyguları dile getirme
B) Didaktik özellikler taşıma
C) Divan şiiri geleneğinden yararlanma
D) Halk şiiri ile modern şiiri kaynaştırma

Şiire aruzla başlamış daha sonra hece ölçüsüyle devam
etmiştir. Sanat anlayışı bakımından Yahya Kemal çizgisini
takip etmeye çalıştığı görülen ----, şiirde bir yandan ahenk
ve musikiye önem verirken bir yandan da oldukça sade
bir dille vatan sevgisi, mâzi hasreti, aşk ve tabiat duygularını işlediği görülür. Bir Yolcuya adlı şiiri adının Millî Edebiyat akımı içinde anılmasında büyük ölçüde etkili olmuştur.
Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha sanatçının şiir kitaplarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Necmettin Halil Onan
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Behçet Kemal Çağlar

E) Ahenk unsurlarından yararlanma

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

11. O böyle haşroldukça hürriyetle, imanla,
Türk yurdu yükselecek her gün şerefle, şanla.

D) Zeki Ömer Defne
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

İmanlı göğüslere karşı dağlar duramaz,
Coşarsak selimize dünyalar bent vuramaz.

9.

Türk’üz düşman üstüne işte böyle akarız,

Uzun yıllar Hisar dergisinin yazı işleri müdürlüğünü
yapmıştır.

Yirmi milyon ateşiz, yirmi dünya yakarız,

İlk şiirlerinde eski zevkin etkisi vardır, sonraları yeni
bir şiir anlayışı geliştirmiştir.

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi
tarafından yazıldığı söylenemez?

Daha çok duyguya yaslanan, duygu ağırlıklı şiirler
yazmıştır.

A) Kemalettin Kamu

Büyüyen Eller, Belki, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste şiirlerini topladığı kitaplardır.

B) Behçet Kemal Çağlar

Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

A) Yavuz Bülent Bâkiler

B) Mehmet Çınarlı

E) Arif Nihat Asya

C) İlhan Geçer

D) Gültekin Samanoğlu

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Munis Faik Ozansoy
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Şiiri birtakım kalıp ve klişelerden kurtarmayı amaçladılar.

II. Şairaneliğe ve yıpranmış benzetmelere karşı çıktılar.

A) Şiirde soyut temalar yerine ekmek derdi gibi günlük
konular işlenmiştir.

III. O güne kadar şiir diye bilinen ürünlere başkaldırdılar.

B) Sade bir dil yerine süslü, sanatlı bir dil kullanılmıştır.

IV. Günlük yaşamı şiirin çıkış noktası yaptılar.
V. Romantik ve simgeci bir şiir anlayışına yöneldiler.

C) “Basitlik, sadelik, aleladelik” ilkesiyle hareket edilmiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde I. Yeni
şiiri ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

D) Sürrealizm akımından etkilenilmiştir.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Şiirde devrik cümle yapısı kullanılmıştır.

E) V

5.

2.

I. Yeni şiir anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

I.

Kuralsızlığı kural edindiler.

II. Konuşma dili ile günlük sıradan konuları işlediler.

IV. Şiirde şairaneliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul
etmediler.
V. Şiirde o güne kadar işlenmedik konuları ele aldılar.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Garip
şiiri ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

III. Ölçü, uyak gibi ahenk unsurlarına önem verdiler.

Türk şiirinde iki arkadaşıyla birlikte büyük bir atılım yapmış, yeni bir anlayışın öncüsü olmuştur. Arkadaşlarıyla
birlikte yayımladıkları Garip adlı şiir kitabı ve yazdığı ön
söz, Türk şiirinde günden güne donmuş olan eski değerleri yıkmış, şiire başka bir açıdan bakılmasını sağlamıştır.
Şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp gerçek
hayata çıkarmak, yapmacıksız tabii bir söylentiyle, günlük
yaşayış içinde halktan insanları yakalamak için çabalamıştır. Bu nedenle “Sokağı Şiire Getiren Adam” olarak
anılır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oktay Rifat Horozcu
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Melih Cevdet Anday
D) Orhan Veli Kanık
E) Ziya Osman Saba

6.
3.

Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini savunmuştur.
Ölçüsüz ve uyaksız şiiri savunmuştur.
Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla tüm bağını koparmıştır.
Gerçeküstücülerden etkilenmiştir.
Bazı özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Garip akımının önemli temsilcilerinden biridir. Başlangıçta yeni bir hava içinde güçlü aşk şiirleri yazmıştır. Daha
sonra toplumcu sanat ilkesinden hareketle halk deyimi ve
söyleyişlerinden masal ve tekerlemelerden faydalanarak
başarılı taşlamalar, sosyal içerikli şiirler yazmıştır. Perçemli Sokak adlı kitabıyla birlikte şiir anlayışında büyük
değişiklik olmuş ve soyut şiire yönelmiştir. Garip, Yaşayıp
Ölmek, Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Karga İle Tilki bazı
şiir kitaplarıdır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli

A) Oktay Rifat Horozcu

B) Cahit Sıtkı

B) Melih Cevdet Anday

C) Ahmet Haşim

C) Bedri Rahmi Eyüpoğlu

D) Enis Behiç Koryürek

D) Sabahattin Kudret Aksal

E) Yahya Kemal

E) Orhan Veli Kanık
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“İstanbul Şairi” olarak anılan ---- şiiri şairanelikten, kalıplaşmış benzetmelerden ve klişelerden kurtarmıştır.
Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmiş, ölçüye
başkaldırıp serbest şiirler yazmıştır. Her türlü sözcüğü ve
konuyu şiire sokmuş, halk deyişlerinden yararlanmıştır.
Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı sevilen şiir kitaplarıdır.

Melih Cevdet Anday

II. Orhan Veli Kanık
III. Orhan Seyfi Orhon
IV. Muammer Lütfi Bahşi
V. Oktay Rifat Horozcu
Yukarıda numaralanmış şairlerden hangileri Garip
akımı içinde yer almaz?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) I ve II

A) Melih Cevdet

B) II ve III
D) IV ve V

B) Yahya Kemal

C) III ve IV
E) III ve V

C) İlhan Berk
D) Oktay Rifat
E) Orhan Veli

11. Dün fena sıkıldım akşama kadar
İki paket cigara bana mısın demedi
Yazı yazacak oldum, sarmadı
Keman çaldım ömrümde ilk defa
Garip şiirinin temsilcilerinden biridir. Söz oyunlarından
arınmış yalın bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde toplumsal
gerçekliği incelemiştir. Garip, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafname, Yan Yana, Teknenin Ölümü, Göçebe Denizin
Üstünde şiir kitaplarıdır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık

Dolaştım

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

Tavla oynayanları seyrettim
Bir şarkıyı başka makamla söyledim
Sinek tuttum bir kibrit kutusu
Bu dizelerden hareketle Garip şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vezin ve kafiyeye karşı çıkma

B) Melih Cevdet Anday

B) Günlük konuşma dilini şiire uygulama

C) Attila İlhan

C) Sıradan konuları şiire konu etme

D) Orhan Seyfi Orhon

D) Şiirde söz ve anlam oyunlarına yer verme

E) Oktay Rifat Horozcu

E) Mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkma

12. Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı

9.

Bir elinde cımbız,

Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin özelliklerinden
biri değildir?

Bir elinde ayna;

A) Halktan tamamen kopup aydın kesime yöneldiler.

Umurunda mı dünya!

B) Şiirde duygusallığa, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirler yazdılar.

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi
tarafından yazıldığı söylenebilir?

C) Onlara göre şiir, her yerde görülen basit şeyleri anlatmalıydı.
D) Alaycı, nükteci, mizahi ögelerle dolu şiirler yazdılar.
E) Şiirde ölçü, uyak ve dörtlüğü yok saydılar.

A) Cahit Sıtkı

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Faruk Nafiz

D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Orhan Veli
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Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şairleri için söylenemez?
A) Şiirde söz sanatlarının kullanılmamasına karşı çıkmışlardır.
B) “Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişlerdir.
C) Şiirde noktalama işaretlerini kullanmamışlardır.
D) Şiirde ahlaksal değerlere, erdeme önem vermişlerdir.
E) Şiirde kapalı ve soyut bir anlatımı tercih etmişlerdir.

Otel metaforunu çok işlediği için “Oteller Şairi” olarak adlandırılır. İlk şiirlerinde yaşama sevinciyle dolu bir gencin
avareliklerini anlattı. Daha sonra kendine özgü bir şiir evreni kurarak İkinci Yeni akımının özgün örneklerini verdi.
"Dize işlevini yitirdi." gerekçesiyle yeni arayışlara yöneldi.
Tiyatrodan esinlenerek şiirde diyaloglar kullandı. Masa
da Masaymış Ha şiiri çok bilinen bir şiiridir. Dirlik Düzenlik, Umutsuzlar Parkı, Petrol, Çağrılmayan Yakup, Kirli
Ağustos şiir kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ece Ayhan
B) Edip Cansever
C) Ülkü Tamer
D) Turgut Uyar
E) İlhan Berk

2.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangileri
yanlıştır?

B) İlhan Berk - Güneşi Yakanların Selamı
C) Ece Ayhan - Tütünler Islak
D) Turgut Uyar - Dünyanın En Güzel Arabistanı
E) Cemal Süreya - Üvercinka

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Sezai Karakoç - Gül Muştusu

5.

I.

II. Gök Onları Yanıltmaz
III. Ezra ile Gary
IV. Virgülün Başından Geçenler
V. Yer Çekimli Karanfil
Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi Ülkü
Tamer’e ait değildir?
A) I

6.
3.

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Beş Hececilerin şiiri sıradanlaştırmasına tepki olarak
ortaya çıktılar.
B) Toplumsal sorunlara, öğreticiliğe ve felsefi yaklaşımlara yer vermediler.

Soğuk Otların Altında

B) II

C) III

D) IV

E) V

İkinci Yeni içindeki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmadı. Kapalı, anlaşılması güç, yine de anlamdan ayrılmayan
bir şiire yöneldi. Çok farklı imgeler kullanırken bile düşünce ögesini göz ardı etmedi. Şiirlerindeki sevinç zamanla
yerini bunalıma, toplumsal dengesizlikleri eleştirme kaygısı da yerini yıkıcı bir umutsuzluğa bıraktı. İkindi Üstü,
Tragedyalar bilinen şiir kitaplarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Yüzeysel anlamı dışladılar, imge yüklü, kapalı bir dil
kullandılar.

A) Sezai Karakoç

D) Ahengi ölçü ve uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliği ile sağladılar.

B) Cemal Süreya

E) Değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş biçimi yarattılar.

D) Ülkü Tamer

C) Edip Cansever

E) Turgut Uyar
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İkinci Yeni şiirinin en başarılı örneklerini veren ---, Papirüs
dergisini çıkarmış, birçok dergide köşe yazıları yazmıştır. Kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı buluşlarıyla,
şiirde öyküden kaçınarak yoğun imgelerle ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatıma yönelmiştir. Şiirde bireysel davranmakla birlikte toplumsal değerlerden uzak düşmemeye çalışmıştır. Üvercinka, Göçebe, Sıcak Nal, Önce Öp
Sonra Doğur Beni önemli şiir kitaplarıdır.

Türk şiirinde ve İkinci Yeni'nin içinde farklı bir kanal açmıştır. Kendine özgü çağrışımlar ve göndermelerle örülü
şiirleri vardır. “Hırçın Şair” olarak adlandırılır. Şiirlerinde
hem şiir hem de Türkiye hakkındaki görüşlerini anlatmıştır. Kınar Hanım’ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara,
Ortodoksluklar, Zambaklı Padişah şiir kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İlhan Berk

A) Sezai Karakoç

B) Ece Ayhan

B) Ece Ayhan

C) Ülkü Tamer

C) Edip Cansever

D) Cemal Süreya

D) Ülkü Tamer

E) Edip Cansever

E) Cemal Süreya

8.

İkinci Yeni şiirinde anlaşılırlık yerine kapalılık, somut yerine soyut kavramlar gelmiştir. Ses özelliklerine ve imgeye
öncelik veren bu anlayış, konuşma dilinden ve halk dilinin
ortak değerlerinden uzaklaşmıştır. İkinci Yeni şairleri; şiiri,
çağrışım yönünden zenginleştirmekle beraber toplumdan
geniş ölçüde uzaklaştırmıştır. Bu şairler şiirde benimsedikleri dille, yaşanan gerçekler arasındaki bağlantıyı koparmıştır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

10. İlk şiirlerinde geleceğe dönük toplumsal özlemleri dile
getiren ---- , İkinci Yeni akımına katıldıktan sonra şiirde
anlam yaratmak için anlamsızlıklara yönelmiştir. Şiirde
anlamı tamamen yok etme girişimlerinde bulunmuştur.
Araştırmacı kişiliği, özgün duyarlılıkları ve buluşlarıyla İkinci Yeni şiirinin önemli isimleri arasındadır. Güneşi
Yakanların Selamı, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Günaydın
Yeryüzü, Pera şiir kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İlhan Berk
B) Turgut Uyar
C) Edip Cansever
D) Ülkü Tamer
E) Ece Ayhan

Bu parçada anlatılanlardan hareketle İkinci Yeni şiiri
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Topluluğunun şiirde gerçekleştirdiği yeniliklerden bahsedilmektedir.
B) Halktan kopuk bir şiir anlayışına yöneldikleri ileri sürülmektedir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Sezai Karakoç’a ait eserler-

C) Şiirde soyut konulara ve kapalı anlatıma yöneldikleri
ifade edilmektedir.

den biri değildir?
A) Şahdamar

D) Şiirin anlamsal özelliklerine öncelik verdikleri öne sürülmektedir.

B) Yort Savul
C) Monna Rosa

E) Şiirde ses unsurlara önem verdiklerinden söz edilmektedir.

D) Hızır’la Kırk Saat
E) Taha’nın Kitabı
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde II. Yeni şiiriyle ilgili
bilgi yanlışı vardır?

Büyük ve küçük harflerin yazımına önem vermemişlerdir.

A) İkinci Yeni şiiri Garipçilere tepki olarak doğmuştur.

II. Anlama değil söyleyişe önem vermişlerdir.

B) Şiirlerinde gerçeklerden ve yaşamdan uzaklaşmışlardır.

III. Soyutluğu sağlamak için yeni sözcükler türetmişlerdir.
IV. Sürrealizm akımının etkisinde kalmışlardır.

C) Şiirde biçimden çok anlamı öne çıkarmışlardır.

V. Şiirde öyküleyici anlatımı tercih etmişlerdir.

D) Söz dizimini değiştirmişler, yeni tamlamalar kurmuşlardır.

II. Yeni şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

E) Şiirlerinde soyut ve kapalı anlatımı tercih etmişlerdir.

2.

I.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

üç kere üç dokuz eder
'mutlu aşk yoktur'

5.

bilirsin

Şimdi,
Utançtır tanelenen sarışın çocukların başaklarında.

ama baharda ya da dışarda

Ovadan gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan,

sonsuz göğün altında

Çeviriyor o küçücük güneşimizi.

aşkın aşkla çarpımı

Taşarak evlerden taraçalardan

nedendir bilinmez

hep sonsuzdur
Bu dizeler, II. Yeni şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma
B) Kapalı bir anlatıma başvurma

Bu dizeler, İkinci Yeni şiirine ilişkin aşağıda verilen
özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

garip bir biçimde

A) Ses, ritim gibi ahenk unsurlarını önemseme
B) İmgelerden ve şairanelikten uzak durma
C) Kendine özgü bir üslubu olma
D) Kapalı bir anlatımı olma
E) Ölçü ve uyağa karşı çıkma

C) Ahengi ve ritmi önemseme
D) Duyulmadık yeni sözcükler kullanma
E) Kendine özgü bir şiir üslubu oluşturma

6.
3.

İlk şiir kitabı "Soğuk Otların Altında" ile başlayarak İkinci
Yeni duyarlılığını yansıtan soyutlamalara yönelik, yoğun
ve özgün bir imge anlayışı geliştirdi. Yalın bir dil kullandığı
şiirlerinde giderek toplumsal kaygılar ve düşünce öğeleri
ağırlık kazandı. Türkü ve koşma tadında, masalları, doğa
görüntülerini, çocuksu duyarlılığını yansıtan özgür çağrışımlarla dolu neşeli şiirler yazmıştır. Güneş Topla Benim
İçin adlı şiiri bestelenen ---- Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür,
Yanardağın Üstündeki Kuş şiir kitaplarından bazılarıdır.

İlk dönem şiirlerinde Garip akımının izleri görülür.
Sanatını halk şiirinin deyişleri ve divan şiirinin biçimlerinden yararlanarak geliştirir.
Daha sonra İkinci Yeni şiir akımının önde gelen şairlerinden olmuştur.

Göğe Bakma Durağı, Tütünler Islak, Dünyanın En
Güzel Arabistanı şiir kitaplarından bazılarıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ülkü Tamer’in

B) Turgut Uyar’ın

C) Cemal Süreya’nın

D) Ece Ayhan’ın

İlk dönem şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm temalarını işler.

A) Ülkü Tamer

B) Edip Cansever

C) Turgut Uyar

D) Cemal Süreya
E) İlhan Berk

E) İlhan Berk’in
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10. O zaman belki bendim, belki bir şekil bildirisi

Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam
Sana uzun heceli bir kent vereceğim

Gibi o zaman işte çok değerli bir taşa

Girilince kapıları yitecek ve boş!

Bakar gibi ben

Azizim, güzel atlar da güzel şiirler gibidirler

İstekli, sonra durgun, giderek düşünceli
Derdim ki -daha doğrusu yaşardım-

Öldükten sonra da tersine yarışırlar, vesselam!

Mutluluk alışılmış bir kötümserlikti

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi
tarafından yazıldığı söylenebilir?

Ki tarih aldatılırdı, korkardım
Gözü dönmüş bir kuşun göğsünü didikler gibi

A) Cahit Sıtkı

B) Nazım Hikmet

Bağrını açar gibi bir azizin

C) Faruk Nafiz

D) Ece Ayhan

Açardım ben de içimi - bu şehir kimin?

E) Orhan Veli

Kimsenin değil Baktıkça, baktıkça oraya bakır
Ne düşerse içine zehir

8.

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi
tarafından yazıldığı söylenebilir?

İkinci Yeni şiirinin önde gelen şair ve kuramcılarındandır.

A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Edip Cansever

Ölümünden sonra adına bir şiir ödülü düzelenmiştir.

Sevda Sözleri, Güz Bitiği sevilen şiir kitaplarıdır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemal Süreya

B) Sezai Karakoç

C) Ülkü Tamer

D) Ece Ayhan

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Şiirde anlamsızlığı savunan görüşleri benimsememiştir.

C) Nazım Hikmet
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Orhan Veli Kanık

E) İlhan Berk

11. I.

Onun şiirlerinde İkinci Yeni’nin anlayışına rağmen
folklora ait unsurlar yer alır.

II. Şiirlerinde geçmiş, mitoloji, zengin çağrışım vardır.

9.

Başlangıçta İkinci Yeni şiiri doğrultusunda şiirler yazmış, daha sonra tamamen kendi şiirine yönelmiştir.

III. “Şiir anlam için yazılmaz.” görüşünü ısrarla savunmuştur.

Şiir üslubu bakımından İkinci Yeni’ye yakın sayılsa
da işlediği temalar, inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir sestir.

IV. Zengin çağrışımlara, anlamsız ifadelere, yoğun telmihlere yer verir.
V. Galile Denizi, Çivi Yazısı, Mısırkalyoniğne, Delta ve
Çocuk önemli eserleridir.

Şiirlerinde yeni biçim arayışlarına girmiş, değişik imgelerle kendine özgü, mistik ve içeriğe yer veren eserler yazmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen
II. Yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Körfez, Şahdamar, Monna Rosa, Hızır’la Kırk Saat,
Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Leyla ile Mecnun şiir kitaplarından bazılarıdır.

A) Ece Ayhan
B) Edip Cansever

Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Sezai Karakoç

A) Ece Ayhan

B) Edip Cansever

E) İlhan Berk

C) Sezai Karakoç

D) Cemal Süreya

D) Cemal Süreya

E) İlhan Berk
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Aşağıdakilerden hangisi dini değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirin özelliklerinden biri değildir?

İlk şiirleri Diriliş dergisinde yayımlanmıştır.
Şiirlerinin yanı sıra şiir üstüne yazıları da vardır.
Mistik şiirin önemli temsilcilerindendir.

A) Mistik düşünceleri şiirin merkezine yerleştirmişlerdir.

Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir, Kuşluk Saatleri şiir
kitaplarından bazılarıdır.

B) Bilgileri kalp ve sezgi yoluyla elde etme yöntemi olarak tarif edilmiştir.

Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Gerçeklik, varlık ve yokluk, din-insan ilişkisi ve öte
dünya başlıca temalardır.

A) Erdem Bayazıt

D) Toplumdan uzak bir şiir anlayışı benimsenmiştir.

B) Sezai Karakoç

E) Manevi içerik Batılı anlatım teknikleriyle şiirlere yansımıştır.

C) Ebubekir Eroğlu
D) Cahit Zarifoğlu
E) İsmet Özel

İlk şiirlerinde ikinci yeni akımının etkileri görülür. Madderuh çatışması, Batı diktasına karşı Doğu protestosu temalarını işlemiştir. Şiirlerinde dinsel inançları ele alan
----, Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıtmıştır. Son şiirlerinde İslamcı düşüncedeki insan sevgisi,
toplumsal mutluluk anlayışını işlemiştir. İşaret Çocukları,
Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış önemli şiir
kitaplarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Erdem Bayazıt

B) Cahit Zarifoğlu

C) Sezai Karakoç

D) Necip Fazıl

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Başlangıçta İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler
yazmıştır. Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir şiir anlayışı
sergilemiştir. İslam mistisizminden, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirmiştir. Şiirlerini topladığı kitaplar arasında Hüzün ki En
Çok Yakışandır Bize, Yolculuk Şiirleri, Akşam Şiirleri ’ni
sayabiliriz.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç
B) Nurullah Genç
C) Ebubekir Eroğlu

E) Ebubekir Eroğlu

D) Hilmi Yavuz
E) İsmet Özel

3.

Güçlü bir gelenekten beslenerek okurlara umut, isyan
ve müjde aşılamıştır.

6.

Şiirlerini tok, kavgacı, destana yatkın bir üslûpta söylemiştir.

I.

Geleneksel değerlerle Batılı değerlerin çatışmasını
konu edinmiştir.

II. Mutlak hakikati güzellik yoluyla aramaktadır.

Müslümanların çağlardan beri süregelen yaşam trajedisini anlatmıştır.

III. Şiirlerinde sezgicilik akımının etkileri görülür.

Şiirlerini Sebeb Ey ve Risaleler adı altında yayımlamıştır.

V. İnsanın iç dünyası ihmal edilmiştir.

IV. İslamcı bir söylem ön plana çıkmıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Mistik şiir anlayışı ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Erdem Bayazıt

B) Sezai Karakoç

A) I

C) İsmet Özel

D) Cahit Zarifoğlu
E) Ebubekir Eroğlu
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10. Şiir, mutlak hakikati arama işidir. Mutlak hakikat Allah’tır.

Aşağıdakilerden hangisi Sezai Karakoç’a ait yapıtlardan biri değildir?
A) Erbain

B) Körfez

D) Hızırla Kırk Saat

Ve şiirin, ister ona inanan ve ister inanmayan elinde ister
bilerek ve ister bilmeyerek onu aramaktan başka vazifesi
yoktur. Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolunda arama işidir.

C) Şahdamar
E) Taha'nın Kitabı

Bu parçada dile getirilen düşünce aşağıdaki şairlerden hangisinin edebi anlayışıyla örtüşmez?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Sezai Karakoç
D) Ebubekir Eroğlu
E) Nurullah Genç

8.

İkinci Yeni şairleri ile aynı dönemde ve aynı yayın organlarında şiir yayımlamaya başlamış olması ile bu akımın
şairlerinden sayılmıştır. Oysa şiirsel duyarlığa verdiği
önem dolayısıyla bu şairlerden ayrı bir yol izlemiştir. İkinci Yeni şiir anlayışını geleneğe, İslam düşüncesine bağlayan, Türk şiirini metafizik bir esasa oturtan şair olarak
tanınmıştır. Monna Rosa adlı şiiri ona büyük ün kazandırmıştır.

A) İsmet Özel
B) Nurullah Genç
C) Ebubekir Eroğlu
D) Hilmi Yavuz
E) Sezai Karakoç

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

11. Bosna
ey atalar ve şehitler yurdu
yıkık camilerinde güvercinler gibi
ıpıssız kalplerimizle
korkulukları andıran gövdelerimizle
Kur’an sayfaları gibi insanların

9.

savrulup dururken

Müslüman yürekler bilirim daha

uykulara dalıyoruz biz

Kızdı mı Cehennem kesilir, sevdi mi Cennet

Bu dizelerden hareketle mistik şiire ilişkin aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?

Eller bilirim haşin hoyrat mert
Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır

A) Toplumsal duyarlılık, dini değerlerle harmanlanmıştır.

Her kırışığı sorulacak bir hesabı

B) Dini duyarlılık, Batılı anlatım tekniğiyle şiire yansıtılmıştır.

Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

C) Serbest şiir anlayışı benimsenmiştir.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Divan ve halk şiiri geleneğinin biçim özelliklerinden
yararlanılmıştır.

A) İslamcı bir söylem şiirin merkezine yerleştirilmiştir.

E) Şiirlerde metafizik konulara ağırlık verilmiştir.

B) Tok, kavgacı, destansı bir üslûpta söylenmiştir.
C) Mesaj, sezgi yoluyla verilmeye çalışılmıştır.
D) Konuşma dilinin söz değerleriyle oluşturulmuştur.
E) Anlam şiirselliğe tercih edilmiştir.
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1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şairler, şiirleI
rinde, yerleşik düzene eleştiri, sınıfsal sorunlar, kadın,
II
doğa, kentleşme sorunları gibi temaları öne çıkarmışlardır. Bu şairler, şiirlerinde kimi zaman anlamı öne çıkaran
açık ve sade bir üslubu tercih ederken kimi zaman da
III
İkinci Yeni’nin imgeli, kapalı şiir anlayışından etkilenmiş
IV
lerdir. Bu şairler halk şiiri geleneğinden tamamen uzakV
laşmışlardır.

İlk şiirlerinde İkinci Yeni anlayışının etkileri görülen ----,
Kasaba adlı şiiriyle bu anlayıştan uzaklaşarak toplumcu
gerçekçi şiire yöneldi. Şiirlerinde doğa-insan ilişkisini,
doğa ile ilgili ayrıntıları halk şiirinin içten ve sıcak diliyle
yansıtmıştır. Sanatçının Seni Seviyorum, Foklar Söyledi Ben Yazdım kitaplarında yer alan şiirlerinde iki ya da
üç dizeli kısa şiirler önemli bir yer tutmaktadır. Gün Ola,
Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Kalfa, Çıkrık, Her
Gölge Titrer şiir türündeki eserlerinden bazılarıdır. Çocukça, Eksik Alfabe ise çocuklar için hazırladığı eserleri
arasındadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

A) Hasan Hüseyin Korkmazgil

A) I

C) Nihat Behram

B) II

C) III

D) IV

B) Süreyya Berfe

E) V

D) Enver Gökçe

2.

İkinci Yeni etkisini taşıyan ilk dönem şiirlerinden sonra,
1970’li yıllarda işçi sınıfının, siyasal mücadele içerisinde
bulunan insanların sıkıntılarını, duygularını ve umutlarını
anlatmıştır. Şiirlerinde toplumcu, etkin bir edebiyat anlayışının örnekleri görülür. Şiirini yeni tema ve biçim arayışlarıyla besleyen ---- şiirlerini günlük konuşma diliyle,
yalın ve açık bir anlatımla yazmıştır. “Yaşadıklarımdan
Öğrendiğim Bir Şey Var” şiiriyle geniş kesimler tarafından
sevilmiştir. Bir Ermeni General, Bir Gün Mutlaka, Aşk İki
Kişiliktir, Cesaret ve Kavga Şiirleri sevilen şiir kitaplarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) A. Kadir

5.

Bir gün mutlaka yeneceğiz! Bir gün mutlaka yeneceğiz!
Bunu söyleyeceğiz bin defa!

A) İsmet Özel

B) Süreyya Berfe

Sonra bin defa daha, sonra bin defa daha, çoğaltacağız

C) Nihat Behram

D) Ataol Behramoğlu

marşlarla
Ben ve sevgilim ve arkadaşlar yürüyeceğiz bulvarda

E) Ahmet Arif

Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla
Yürüyeceğiz çoğala çoğala...

3.

İkinci Yeni esintisiyle başlayan şiir serüveninde, 1960
ve1970’li yıllarda, toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazmıştır. Modern şiirin İkinci Yeni ile elde ettiği kazanımlara
yeni bir açılım getirmiştir. 30 yaşından sonra sosyalist düşünce çizgisinden ayrılarak, İslami, mistik bir yöneliş içine
girmiştir. Yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük
gibi çağımız insanının temel sorunlarını dile getirmiştir.
Şiirlerinin kendine özgü, kapalı, kendini ele vermeyen bir
yapısı vardır. Evet İsyan, Cinayetler Kitabı önemli şiir kitaplarıdır.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılarak şairanelik sağlanmıştır.
B) Kitlelerin kolektif bir anlayışla hareket etme duygusuna seslenilmiştir.
C) Ahenk sözcüklerin dizilişiyle ve ses akışıyla sağlanmaya çalışılmıştır.
D) Toplumsal bir sorun ideolojik bir bakış açısıyla işlenmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç

B) Süreyya Berfe

C) Nihat Behram

D) Ataol Behramoğlu

E) Toplumu harekete geçirmek için hitabet üslubundan
yararlanılmıştır.

E) İsmet Özel
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1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şairler, şiirlerinde “yerleşik düzene eleştiri, sınıfsal sorunlar, kadın, doğa,
kentleşme sorunları” gibi temaları öne çıkarmışlardır. Bu
şairler şiirlerinde kimi zaman anlamı öne çıkaran, açık
ve sade bir üslubu tercih ederken kimi zaman da İkinci
Yeni’nin imgeli, kapalı şiir anlayışından etkilenmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu edebiyat anlayışına uygun eserler yazan şairlerden biri değildir?

Şiire İkinci Yeni hareketi içerisinde başlayan ---- daha
sonra toplumcu gerçekçi şiir anlayışına yöneldi. Eserleriyle toplumsal ve siyasal olayları, insanların bu olaylar
karşısındaki tepkilerini anlattı. Şiirlerinde epik unsurlar
önemli bir yer tutar. Toplumcu anlayışı epik anlayışla bağdaştırır. Araya Giren Görüntüler, Oğulları Öldürülen Analar, Onların Sesleriyle Bir Kez Daha, Bir Adı Gurbet şiir
kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İsmet Özel
B) Gülten Akın
C) Süreyya Berfe
D) Cahit Zarifoğlu

A) Ataol Behramoğlu

B) Süreyya Berfe

C) Gülten Akın

D) Refik Durbaş
E) Kemal Özer

E) Refik Durbaş

7.

Başlangıçta aşk, doğa, ayrılık, özlem gibi bireysel konularda, daha sonra toplumsal konularda şiirler yazmıştır.
Şiirlerinde büyük ölçüde folklor ögelerinden yararlanmıştır. Destan, türkü, ilahi gibi geleneksel türleri yenilikçi
anlayışla işlemiştir. Şiir hakkındaki yazılarını Şiiri Düzde
Kuşatmak adlı kitabında bir araya getirmiştir. Rüzgâr Saati, Kestim Kara Saçlarımı, Deli Kızın Türküsü, Ağıtlar ve
Türküler şiirlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

10. Şairlik yaşamının ilk döneminde devrimci duyarlılıkla halkın sorunlarını, emekçi sınıfın mücadelesini, haksızlıkları dile getirmiştir. Evet İsyan, Cinayetler Kitabı toplumcu
şiir çizgisinde yazılmış şiirlerini toplayan kitaplarıdır.
Cellâdıma Gülümserken adlı şiir kitabından başlayarak
toplumcu şiir çizgisinden ayrılmış mistik-dinsel bir duyarlılığa yönelmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreyya Berfe

B) İsmet Özel

C) Gülten Akın

D) Refik Durbaş
E) Kemal Özer

A) İsmet Özel
B) Süreyya Berfe
C) Gülten Akın
D) Refik Durbaş

11. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

E) Ataol Behramoğlu

A) İsmet Özel, İkinci Yeni şiirinden toplumcu şiire oradan
da mistik şiire yönelmiş; kendine özgü, usta işi bir şiir
geliştirmiştir.
B) Bir Gün Mutlaka adlı şiir Ataol Behramoğlu’nun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir beyanname niteliği taşır.

8.

C) Gün Ola, Savrulan adlı şiir kitaplarıyla Süreyya Berfe
toplumsal ve halkçı bir yönelim gösteren şiirler yazmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde bir yazar, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?
A) Nihat Behram - Militan Şiirler

D) Kemal Özer; Canfeda, Çok Bi Çocuk adlı kitaplarıyla
taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde, yalın dili ile dikkati çekmiştir.

B) Ataol Behramoğlu - Bir Ermeni General
C) Arif Damar - Kavga Şiirleri
D) İsmet Özel - Erbain

E) Çırak Aranıyor, Çaylar Şirketten adlı eserler çarşıların, işçi kızların, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair
olarak tanınan Refik Durbaş’ın kitaplarıdır.

E) Gülten Akın - Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı
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Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir anlayışının
özelliklerden biri değildir?
A) Tek bir şiir anlayışı değil, çeşitli şiir anlayışları söz konusudur.
B) İmgeci, anlatımcı, folklorik, mitolojik, mistik, metafizikçi şiir anlayışları görülür.
C) Düzyazıya yaklaşan bir üslupla şiirler yazmışlardır.
D) İdeolojiyi ve düşünceyi şiirlerinde öncelikli bir öge olarak görmüşlerdir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

E) Geleneği reddetme yerine gelenekten yararlanma yoluna gitmişlerdir.

1980 kuşağı şairler içerisinde geleneğe yaslanan ---- ,
mistik/metafizik anlayışı öne çıkaran şiirleriyle yer almıştır. Şiirlerinde İslami duyarlılığı ön planda tutmuştur. Bireyi
ve bireyin iç yolculuğunu, bireyin arayışını tema olarak
işlemiştir. İkinci Yeni tarzındaki imgeli, kapalı, çok anlamlı
okumaya uygun şiir dilini eserlerinde kullanmıştır. Şiirlerini İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir
Konuşmaları, İlk Sözler, Su Burcu, Kaçak Yolcu, Karşılama Töreni adlı yapıtlarda toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Atlansoy
B) Nurullah Genç
C) Ebubekir Eroğlu
D) Enis Batur

A) Sunay Akın

B) Sedat Umran

C) Küçük İskender

D) Enis Batur

E) Lale Müldür

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

“Eşya Şairi” olarak bilinir. Şiirlerinde eşyanın metafiziğini
araştırmıştır. Cansız nesnelerin bilinmeyen dünyalarını
okuyucuyla paylaşmaya çalışmıştır. Bilinçaltına attığı acılarını, sevinçlerini eşyanın kimliğinde dışa vurarak mutluluğa ulaşabileceğine inanmış bir sanatçıdır. Şiirlerinde
herhangi bir ideolojik düşünce barındırmaz. Şiirlerinde
kafiye ve mısra gibi ahenk ve ritim öğelerine pek başvurmamış, sembollere çokça yer vermiştir. Meşaleler, Leke,
Gittin Taş Atarak Denizlerime, Kara Işıldak şiirlerini topladığı yapıtlardır.

Mardin şehri eserlerinde sıkça kullandığı mekânlardan
birisidir. Bu çevrenin taşıdığı farklı kültürel yapıyı, insan
olgusunu eserlerine başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Folklorik, mitolojik şiir anlayışına uygun çalışmalar yapmıştır. Şiirlerinde aşk, sevgi, hasret, ihanet gibi duyguları
işlemiştir. Telli Telli, Maskeli Balo, Aşk Yeniden, Olmasa
Mektubun gibi birçok şiiri bestelenmiştir. Sahtiyan, Metal,
Kum Saati, Mürekkep Balığı şiirlerini topladığı yapıtlardan
bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

E) İsmet Özel

A) Ahmet Erhan

B) Sunay Akın

C) Murathan Mungan

D) Enis Batur

E) Küçük İskender

3.

Şair, klasik ve çağdaş şiirin birikimini özümsemiş ve bunu
şiirine ustaca yansıtmıştır. Şiirlerinde yergi yüklü ve kapalı
bir anlatımla insani duyarlılıklarından uzaklaşmış insanı
anlatmıştır. Modern yaşamın beraberinde getirdiği şehirleşme olgusunu, insanın tabiattan kopuşunu anlatmıştır.
Alevi-Bektaşi şiir geleneğinden yararlanmıştır. Üç Çiçek
dergisini çıkarmıştır. Sırat Şiirleri, Karton Valiz, Üzgün
Kediler Gazeli, Hafız ile Semender şiirlerini topladığı yapıtlardan bazılarıdır.

6.

Şair, deneme yazarı ve yayıncıdır. Müzik ve sinema eleştirmenliği yapmıştır. Birçok dergide çalışmış, televizyon
programları yapmıştır. Yalnızca şiir yazmamış, şiir üzerine yazılar da yazmıştır. Tuğralar: Lirik Şiirler, Kanat Hareketleri, Neyin Nesisin Sen, Bir Ortaçağ Yalnızlığı şiir
kitaplarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Atlansoy

A) Sedat Umran

B) Murathan Mungan

B) Sunay Akın

C) Sedat Umran

C) Enis Batur

D) Enis Batur

D) Küçük İskender

E) Haydar Ergülen

E) Lale Müldür
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10. Üstünde yağmurdan başka hiçbir şey yoktu

1960 sonrası toplumcu şiiri ve lirizmi çeşitli ögeleriyle
kaynaştırarak kendisine özgü bir sesle dile getirdi. Şiirlerinin sanatsal değeri yüksektir. Ülkedeki genç insanın
yaşadığı dramı anlatır. Söylemindeki karamsarlığının gerisinde direnen bir yaşama sevinci vardır. Şiirlerini Alacakaranlıktaki Ülke, Deniz, Unutma Adını, Çağdaş Yenilgiler
Ansiklopedisi, Şehirde Bir Yılkı Atı, Sahibinden Satılık
adlı kitaplarda topladı.

anlam olmak için yeterince çıplaktın
şiirin nasıl bir şey olması gerektiğini
hatırlatıyordu gözlerin, sana böyle inandım:
Ben inanmak için şiir yazıyorum, gözlerin
neyi hatırlatıyorsa ona inanıyorum, gözlerin

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haydar Ergülen

B) Hüseyin Atlansoy

C) Murathan Mungan

D) Ahmet Erhan

Cihangir’i hatırlatıyordu, hayâl içinde fakir
Üsküdar’dan o rüyaya baktım: Maviydin
Bu dizeler, 1980 sonrası Türk şiirine ilişkin aşağıda
verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?

E) Küçük İskender

A) Halk şiirinden ve kültüründen yararlanma
B) Toplumdan kopuk bir bireyselliğe yönelme
C) İçerikten çok söyleyiş ve yapıya önem verme
D) İmgelerden ve çağrışımlardan yararlanma
E) Düzyazıya yaklaşan bir üslupla şiirler yazma

8.

1980 sonrası Türk Edebiyatında şiir ve denemeleriyle
ön plana çıkar.

Çok zengin bir şiir kültürüne sahiptir.

Kanat Hareketleri: Lirik Şiirler, Doğu-Batı Divanı,
Opera 1-4004, Perişey adlı şiir kitapları vardır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haydar Ergülen

B) Enis Batur

C) Murathan Mungan

D) Ahmet Erhan

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Doğu kültürü ile Batı kültürünü şiirlerinde birleştirir.

11. Ağır açan bir gül kadar hafifken merhamet
Ölüm çok ağır Allah’ım

E) Küçük İskender

Ölüm çok ağır affet.
Hafiften bir yağmurla Allah’ım
Musalla taşında bir gül kıl beni
Usulca bir güvercin
Kaldırsın ince kırmızı giysilerimi

9.

Beatnik yani hippi, asi genç şiir anlayışının öncüsü olmuştur. Şiirlerinin polemikçi, başkaldırıcı bir üslubu vardır.
Fazlaca karışık ve yer yer fazlaca uzun ve çoğaltımcı şiiri
oldukça özgün ve başarılıdır. Geleneksel yöntemler kullanarak yazdığı divan tarzı şiirleri ve gazelleriyle de dikkat
çeker. İskenderi Ben Öldürmedim, Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, Yirmi5 ApriI, Papağana Silah Çekme, Periler Ölürken Özür Diler şiir kitaplarından bazılarıdır.

Bu dizelerden hareketle Hüseyin Atlansoy’un şiir
özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mistik ve metafizik şiir anlayışına uygun eserler vermiştir.
B) İkinci Yeni şiirinden etkilenmiş, imge ve çağrışımlara
yer vermiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Sürprizlerle dolu ironik bir dil ve mizahi bir üslup kullanmıştır.

A) Lale Müldür

B) Sunay Akın

D) Konuşma dilinin imkânlarından yararlanmıştır.

C) Murathan Mungan

D) Ahmet Erhan

E) Kendine özgü bir şiir anlayışı oluşturmuştur.

E) Küçük İskender
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Cumhuriyet Dönemi’nde halk şiiri, ilgi görmüş bir alandır.
Küçük değişiklikler olsa da Âşık edebiyatının özellikleri bu
dönemde de devam etmiştir.
Yani sanatçılar;
I.

Saz eşliğinde çalıp söyleme,

II. Sade dil kullanma,
III. Halk kültüründen uzaklaşmama,
IV. Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimini kullanma,
V. Şiirlere başlık koymama

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

gibi özellikleri bu dönemde de sürdürmüşlerdir.

A) Âşık Feymani

B) Murat Çobanoğlu

Yukarıda numaralanmış ifadelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

C) Abdurrahim Karakoç

D) Aşık Daimi

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Âşık Veysel

E) V

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde yaşamını
sürdürürken 7 yaşında çiçek hastalığına yakalandı ve
gözleri görme yeteneğini kaybetti. Avunması için babasının aldığı sazla haşır neşir oldu, köye gelen âşıkları da
dinleyerek onlardan etkilendi. Türkiye’yi diyar diyar dolaşıp sazını çalmaya devam etti. Dostlar Beni Hatırlasın,
Sazımdan Sesler, Deyişler şiirlerinin toplandığı yapıtlarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Veysel

B) Âşık Feymani

C) Abdurrahim Karakoç

D) Şeref Taşlıova

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

5.
2.

Cumhuriyet Dönemi halk şairlerindendir. Saz çalmaya
ve şiir söylemeye 11 yaşında gördüğü bir rüyada bade
içtikten sonra başlamıştır. Kars'ta açtığı, okul niteliğindeki “Halk Ozanları Kahvesi” yörenin âşıklar merkezine
dönüşmüş, usta-çırak ilişkisinin ve âşıklık geleneğinin
sürdürülmesine katkı sağlamıştır. Kiziroğlu Mustafa Bey
türküsüyle ünlenmiştir. Cumhuriyet Destanı, Öğretmen,
Dertli Bülbül, Neyine Güvenem Yalan Dünyanın, Yaradan
önemli şiir kitaplarıdır.

Âşıklık geleneğinin Cumhuriyet Dönemi’nde yetişen büyük ustalarındandır. Edebiyatımıza Ahmet Kutsi Tecer
tarafından kazandırıldı. Cumhuriyet’in 10. yıl dönümü
sebebiyle Ankara’da olmak istediği için bir arkadaşıyla
üç ay süren bir yürüyüşün sonunda Ankara’ya ulaştı. İlk
şiirlerini buradaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde okudu. Gönül gözüyle yazdığı şiirlerinde aşkı, yurt ve
toprak sevgisini, alışılagelen bir söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile getirdi.
Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Feymani

B) Âşık Veysel

C) Abdurrahim Karakoç

D) Âşık Daimi

E) Sefil Selimi

E) Murat Çobanoğlu

3.

6.

Politik taşlamalarıyla tanınan bir şairdir.
Saz çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri geleneğinden yararlanarak yazmıştır.
“Mihriban” adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir.

Kan Yazısı, Vur Emri, Beşinci Mevsim önemli şiir kitaplarındandır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Veysel

B) Murat Çobanoğlu

C) Şeref Taşlıova

D) Âşık Mahsuni Şerif

Adanalı olan ve halk şiirinin zenginliklerinden yararlanan
âşık, nazım birimi olarak dörtlüğü, ölçü olarak da heceyi
kullanmıştır. Pek çok halk şairi gibi şiirlerini saz eşliğinde
icra etmiştir. Şiirlerinde kafiye ve rediflerle ortaya koyduğu ses kuruluşu sağlamdır. Şiirlerinde genel olarak edebî
sanatlara yer vererek okuyucunun zihninde bir görünüm,
imge yaratmıştır. İşlediği düşünceler sağlam olup anlatım
açık, içten ve etkilidir. Ahu Gözlüm, Dağlar Al Yeşil, Bugün Bayramdır gibi eserleri ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

E) Abdurrahim Karakoç

A) Âşık Feymani

B) Murat Çobanoğlu

C) Abdurrahim Karakoç

D) Şeref Taşlıova

E) Âşık Mahsuni Şerif
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10. Cumhuriyet Dönemi saz şairlerindendir. Kahramanma-

Cumhuriyet Dönemi saz şiirinin önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerinde aşk, hasret, tabiat ve sosyal konuları
işlemiştir. Karslı olan ----, saza hâkimiyeti ve güçlü doğaçlamaları ile dikkat çekmiştir. Türkü ve atışma dalında
çok başarılıdır. 2010 yılında âşıklık geleneği temsilcisi
olarak “UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi” seçilmiştir. El
Çek Tabip Dertli Sinemden, Ben Bir Şeyda Bülbül, Güzel
Görünür, Gönül Bahçesi sevilen şiirleri arasında yer alır.

raşlıdır. Halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla anlatmış, güncel siyaseti konu alan politik şiirler ve
taşlamalar yazmıştır. Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir.
Alevi-Bektaşi geleneğini başarıyla sürdürmüştür. Söz ve
besteleri birçok sanatçı tarafından sıklıkla kullanılmıştır.
Dom Dom Kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Fadimem, Gül
Yüzlüm, Ciğerparem, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım, Yalan
Dünya gibi eserleriyle tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Mahsuni Şerif
B) Murat Çobanoğlu

A) Âşık Feymani

C) Şeref Taşlıova

B) Murat Çobanoğlu

D) Âşık Feymani

C) Şeref Taşlıova

E) Âşık Veysel

D) Âşık Mahsuni Şerif

8.

Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin üstatlarından biri kabul
edilen ----, dünyaya gelen insanoğlunun “uzun ince bir
yol” benzetmesiyle nitelediği ömür sürecinde yaşadıklarını anlatmıştır. Şiirlerinde halkın rahatlıkla anlayabileceği
sade bir dil kullanmıştır. Eserlerinde saf Türkçe söyleyişler de dikkat çekicidir. Sanatçı; şiirinde ölçü olarak heceyi,
birim olarak da dörtlüğü seçmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şeref Taşlıova

B) Murat Çobanoğlu

C) Abdurrahim Karakoç

D) Âşık Feymani

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

E) Âşık Veysel

11. Cumhuriyet Dönemi saz şairlerindendir. Unvanı “Bozkırın
Tezenesi”dir. Kırşehirli bir saz ustası olan babasının geleneğini devam ettirmiştir. Abdallık geleneğinin son büyük
temsilcilerindendir. “UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi”
ödülünü almıştır. Zahidem, Gönül Dağı, Yalan Dünya gibi
sevilen birçok türküsü vardır.

E) Âşık Veysel

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Cumhuriyet Dönemi halk şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Âşık Feymani

A) Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam
etmişlerdir.

C) Şeref Taşlıova

B) Murat Çobanoğlu

D) Âşık Mahsuni Şerif

B) Saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam etmiştir.

E) Neşet Ertaş

C) Şiirlerde geleneksel konuların yanında güncel konular
da işlenmiştir.
D) Halk şairleri üzerindeki divan şiiri etkisi devam etmiştir.
E) Halk şairleri eserlerini sade bir dille söylemiştir.
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Türk dünyası edebiyatı, ortak duygu ve düşünce dünyasının yanı sıra zengin bir kültür birikimine sahiptir. Türkiye
I
dışındaki coğrafyalarda yaşayan Türkler, ana dili bilinci ile
Türkçe eserler vermiştir. Türk dilinin konuşulduğu ülkeII
lerde, bölgelerde yaşayan Türk şairler; halkın sorunlarını,
III
beklentilerini şiirleri aracılığıyla dile getirmiştir. Bu bölgelerde Türkiye Türkçesinin çeşitli şivelerinde

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

IV

A) Şehriyar

eserler verilmiştir. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinde
genellikle özgürlük ve ulusal bilinç temaları işlenmiştir.

B) İsmail Gaspıralı
C) Ata Atacanoğlu

V

D) Bahtiyar Vahapzade

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?

2.

B) II

C) III

D) IV

E) Özker Yaşın

E) V

İran’ın Tebriz şehrinde doğdu. İran’da Farsça şiirleriyle
tanınmış bir şairdi ancak Azeri Türkçesi ile yazdığı Heyder Baba’ya Selâm şiiri, onun bütün Türk dünyasında
tanınmasını sağladı. Bazı şiirleri bestelenerek şarkı ve
türkü formunda okundu. Onun şiirlerinde millî, manevi
ve kültürel değerler, sanatçı duyarlılığıyla özümsenmiş
biçimde yer aldı.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) I

Kırım Türklerinin büyük düşünce adamlarından ve reformistlerinden biridir. “Dilde, fikirde, işte birlik!” sözüyle
Türk topluluklarını birlik ve dayanışmaya çağırdı. Bütün
dünya Türklüğünün anlayabileceği ortak bir edebi dil geliştirmeye çalıştı. Rusya’daki bütün Müslümanların eğitim
sisteminin birleştirilmesi, kız erkek bütün Müslüman çocuklarına ilköğretim mecburiyeti konulması, öğretim dilinin sadeleştirilmiş Osmanlı Türkçesi olması gibi fikirleri
savundu.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehriyar

B) Bahtiyar Vahapzade

C) Ata Atacanoğlu

D) Nimetullah Hafız

5.

I.

Bu dil bizim ruhumuz, eşgimiz, canımızdır,
Bu dil birbirimizle ehdi-peymanımızdır.
Bu dil tanıtmış bize bu dünyada her şeyi
Bu dil ecdadımızın bize goyup getdiyi

E) Recep Küpçü

II. Nere gitsem bulur beni arınmış.
Bir çağ ki akar ötelere,
Bir ak ki yüce atalar, bir al ki ulu oğullar,
Türkçem, benim ses bayrağım...

3.

Türk dünyasında tanınan ve çok okunan bir şair olan ----,
şiirlerinde özellikle millî ve manevi değerleri işledi. Vatan
ve ana dil temaları etrafında Azerbaycan’ın bağımsızlık
mücadelesini yansıttı. İlhamını halkın irfanından aldı.
Duygulara hitap ederken kimi zaman lirik, kimi zaman
epik bir söyleyişe yöneldi. Pek çok ödül aldı, “Azerbaycan
Halk Şairi” unvanına layık görüldü.

Biri Bahtiyar Vahapzade’den diğeri Fazıl Hüsnü
Dağlarca’dan alınan bu dizeler için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

C) Sözcük tekrarlarıyla ahenk sağlanmıştır.

A) Şehriyar

B) Recep Küpçü

C) Mağcan Cumabay

D) Osman Türkay

A) Aralarında şive farkları vardır.
B) Ana izlek (tema) dildir.

D) Biçim özellikleri aynıdır.
E) Didaktik bir üslup söz konusudur.

E) Bahtiyar Vahapzade
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Türkiye'de Kurtuluş Savaşı yaşanırken Orta Asya'da şehir şehir dolaşarak toplayabildiği para ve değerli eşyaları
Atatürk'ün Moskova'ya gönderdiği büyükelçiye teslim etmiştir. Yazdığı Uzaktaki Kardaşıma adlı şiiri ile Türkiye ve
Kazakistan'ın aynı yüreğe sahip olduğunu anlatan vatansever bir şairdir. Millî uyanış, millîleşme, Türkistan konulu
şiirleri nedeniyle ve Turan fikrini savunduğu için 1938 yılında 45 yaşındayken Stalin tarafından kurşuna dizilerek
idam edilmiştir.

Seller sular şakgıldıyup ahanda,
Gızlar ona sef bağlıyup bahanda,
Selâm olsun şövketize elüze,
Menim de bir adım gelsin dilüze.
Heyder Baba, kehliklerün uçanda,
Kol dibinnen dovşan galhıp gaçanda,
Bahçalarun çiçeklenüp açanda,

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehriyar

B) İsmail Gaspıralı

C) Mağcan Cumabay

D) Osman Türkay

Heyder Baba, ildırımlar şahanda,

Bizden de bir mümkin olsa yâd ele,
Açılmayan ürekleri şad ele.
İranlı bir şair tarafından Azeri Türkçesiyle yazılmış bu
dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

E) Bahtiyar Vahapzade

A) Şehriyar
B) İsmail Gaspıralı
Irak Türkmenlerinin kültür ve edebiyat tarihçisi olan ---Irak'ta yaşayan edebiyatçıları "Kerkük Şairleri" başlığı
altında bir külliyatta toplar. Yazın hayatının ilk yıllarında
serbest şiire şiddetle karşı çıkmasına karşın sonraki yıllarda bu düşüncesi değişir ve serbest tarzda da şiirler
kaleme alır. Avukat, şair ve yazar kimliğiyle tanınan sanatçının kaleme aldığı Kerkük Hoyratları ve Manileri adlı
eseri sahasında önemli eserler arasında yer almaktadır.
Sanatçı, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından Türk Dünyası Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

C) Mağcan Cumabay
D) Osman Türkay
E) Bahtiyar Vahapzade

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

7.

A) Ata Terzibaşı

10. Bu dil ile tanımışam
Hem sevinci
Hem de gamı

B) Recep Küpçü

Bu dil ile yaratmışam

C) Şehriyar

Her şiirimi

D) Osman Türkay

Her nağmemi,

E) Bahtiyar Vahapzade

Yoh men heçem
Men yalanam
Kitap kitap sözlerimin

8.

Müellifi menim anam

Kıbrıs Türklerinin büyük şairlerinden biridir. Özellikle Varlık dergisinde çıkan şiirleri ile adından söz ettirmiştir. Şiirlerinde Kıbrıs sorununu ve buna bağlı olarak milliyetçi
duyguları konu almıştır. Uzun yıllar Kıbrıs’ın usta şairi olarak anılan sanatçının Mücahitler adlı romanı televizyon
dizisine uyarlanarak TRT'de yayımlanmıştır. Kanlı Kıbrıs,
Nevzat ve Ben adlı yapıtlarıyla ülkemizde ödüller kazanmıştır.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Duygular doğal, içten bir söyleyişle dile getirilmiştir.
B) Azeri Türkçesinin ses özellikleri büyük oranda korunmuştur.
C) Kitaplarının yazarının annesi olduğu dile getirilmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehriyar

B) Özker Yaşın

C) Ata Atacanoğlu

D) Bahtiyar Vahapzade

D) Serbest şiir anlayışı benimsenmiştir.
E) Ana dili Türkçenin önemi vurgulanmıştır.

E) Osman Türkay

163

04
1.

01
3.

Şu bakır zirvelerin ardından
Bir süvâri geliyor kan rengi.

Tâ işi temiz ola

yukarıdaki dizelerle
I.

bulutlar cengi

II.

başlıyor şimdi

Edep gerektir kula

Edepsiz girme yola
Var edep öğren edep

III. son ışıklarla

Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

IV. melül akşamdan

A) Şathiye

B) Nutuk

Sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde
bir dörtlük kurulsa aşağıdakilerden hangisi, sırasıyla
son iki dizeyi oluşturur?
A) I. - IV.

B) IV. - I.

C) III. - II.

II. - III.

II. - III.

IV. - I.

D) II. - IV.
III.- I.

D) Naat

IV. - III.

Baktım yârin kapıları sürmeli
Boş bulmadım otağının yapısın
Çıkageldi bir gözleri sürmeli

B) Sen bir aşksın ben bir mecnun

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil
özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına şiir geleneği denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinin diğerlerinden farklı bir şiir geleneğine ait olduğu söylenebilir?
A) Seher vakti çaldım yârin kapısın

E) Nefes

E) I. - II

4.
2.

C) Devriye

Divan şiirinde kullanılan benzetmeler arasında kültürel bir
değer, zenginlik olarak kabul edilen giyim kuşam ve süslenmeyle ilgili unsurlarda kumaşlar da bulunur. Divan şairleri eski kültürümüzde ve sosyal hayatta özel bir önem
verilen giyim kuşam ve süslenmeyle ilgili unsurlardan çeşitli amaçlarla söz etmişlerdir.
Aşağıdaki beyitlerden hangisi, Osmanlı kültüründeki giyim kuşam ve süslenmeyi temsil eden bir örnek
olamaz?
A) Kapladup gül-penbe şâli ferve-i semmûruna
Ol siyeh zülfü döküp ol sîne-i billûruna
B) Ele girmez metâ’ı gavgâsız
Akçe etmez kumaşı tamgâsız
C) Kuşağın tügmesin çözmekde havfim yokdur ammâ
kim

Sen olmasan ben olmazdım
Sen bir gülsün ben bir bülbül

Yürek titrer kemer-bendindeki hançer husûsunda

Sen olmasan ben olmazdım

D) Deryâ-yı aşka dün beni baştarda eyledi
Bir dâne al fesli Cezâyirli âfeti

C) Ben güzele güzel demem

E) Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın

Güzel benim olmayınca

Ver hükmünü ey serv-i revân köhne bahârın

Muhannetin kahrın çekmem
Gel deyip de gelmeyince

D) Heder oldu gençlik çağım
Senin yolunda yolunda
Soldu çiçeğim yaprağım

5.

Senin yolunda yolunda

Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna,
Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz
Bu dizelerde yer verilen söz sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?

E) Bugün ben pîrimi gördüm
Pîrin eşiği güldür gül

A) Hüsn-i ta'lil

Eğildim yüzümü sürdüm

D) Tezat

Pîrin eteği güldür gül
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B) Teşbih

C) Tevriye
E) Teşhis

01
6.

04

Divan edebiyatının en yaygın türü gazeldir. Gazelde en
çok aşk konusu işlenir. Rindlik, tasavvuf ve şarap gazellerde işlenen diğer konulardır. Aşkın verdiği mutluluk ya
da acıyı dile getiren gazellere - - - - gazel, yaşamdan
zevk almaktan, dünya zevklerinden söz eden gazellere
- - - - gazel, felsefî ve öğretici gazellere de - - - - gazel
adı verilir.

10. Aşağıdakilerin hangisinde divan şiiri ile ilgili bilgi

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisileri getirilmelidir?

D) İnsanın iç dünyasını işleyen soyut bir edebiyattır.

yanlışı vardır?
A) Şiirlerde hem dörtlük hem beyit kullanılmıştır.
B) Şiirlerde mazmunlara yer verilmiştir.
C) Arapça ve Farsça sözcükler ve tamlamalar kullanılmıştır.

E) Şiirlerde konu bütünlüğü esas alınmıştır.

A) aşıkâne - rindâne - hikemi
B) şuhâne - rindâne - aşıkâne
C) hikemi - aşıkâne - şuhâne
D) aşıkâne - şuhnâne - rindâne
E) rindâne - hikemi - aşıkâne

7.

11. Cumhuriyet Dönemi’nde 1940’lardan sonra şiirde köklü
değişiklikler meydana gelmiştir. Edebiyatımızdaki değişimlerin temelinde şairlerin ülke sorunlarıyla iç içe yetişmesi önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde tek bir şiir
anlayışı yoktur. Şiirde farklı yönelimler etkili olmuştur.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mevlâna - Fihi Mâ Fih
B) Ahmedî - Cemşid-i Hurşid

Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası ortaya çıkan
yönelimlerden biriyle eser vermemiştir?

C) Sultan Veled - Rebabnâme

A) Orhan Veli Kanık

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

D) Fuzûli - Beng ü Bâde
E) Şeyhî - Hüsn ü Aşk

8.

I.

Sahra

II.

Köylü Kızların Şarkısı

III. Makber
IV. Validem
V.

9.

C) Atilla İlhan
D) Nazım Hikmet
E) Edip Cansever

Tercüme-i Manzume

Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklerden biri değildir?
A) I

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu

B) II

C) III

D) IV

12. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen şiir anlayışıyla ilgili değildir?

E) V

A) Aruz ölçüsüyle yazdıkları şiirlerle adlarını duyurmuş
olan bu şairlerin hece vezniyle şiir yazmayı benimsemelerinde Ziya Gökalp’ın etkisi büyüktür. (Beş
Hececiler)

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar,

B) İdeolojik eğilimli şiirlerin hakim olduğu bu şiir anlayışında ölçü ve uyağa bağlı kalınmamış ve serbest
şiirin olanaklarından yararlanılmıştır. (Garipçiler)

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

C) Cumhuriyet Dönemi'nin bidiri yayımlayan ilk edebi
topluluğu olan grup, edebiyattaki ilkelerini "samimilik,
canlılık ve devamlı yenilik" olarak açıklamıştır. (Yedi
Meşaleciler)

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!
Bu dizelerde dile getirilen düşünce, aşağıdaki şairlerden hangisinin edebi anlayışıyla örtüşmez?

D) Gelenekten kopukluk, konuşma dilinden uzaklaşma,
anlamsızlık, imgeleme, akıl dışılık ve bireyin yalnızlığı onları en iyi anlatan ifadeler olmuştur. (II. Yeniciler)

A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Mehmet Akif Ersoy

E) Sanatçı bağımsız olmalıdır, ulusal olmayan bir sanat
sınırları aşamaz, sanatçının dili yaşayan dildir, Batı
taklitçiliğine karşı çıkılmalıdır, anlayışlarını benimsemişlerdir. (Hisarcılar)

C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Namık Kemal
E) Arif Nihat Asya
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Asıl adı Gaybi'dir. Hayatı hakkındaki bilgilerin çoğu Bektaşi menkıbelerine dayanır. Kırk yıl tekkede Abdal Musa'ya
hizmet ettikten sonra Şeyhî tarafından Mısır'a gönderilen sanatçı orada bir tekke kurar. Bu tekke, İslam dünyasında büyük bir ün kazanır ve hastalarla başı dara
düşenlerin sığınağı olur. Türbesi, Kahire yakınlarında
bulunan bir mağaradadır. Hece ve aruzla şiirler söyleyen sanatçının nesirle yazılmış eserleri de vardır. Aruzla yazılmış şiirleri divanında toplanmıştır. Hece ile yazdıklarına ise cönklerde ve şiir mecmualarında rastlanır.
Nesir türündeki eserlerinin en tanınmışı Budalanâme’dir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirine örnek olarak
gösterilemez?
A) Kendi kendine çalan bir davul zurna
Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan
Taşınır mal helalarında kara kamunun
Şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şiiridir

B) Gelecek zamanlarda
Ölüleri balkonlara gömecekler
İnsan rahat etmeyecek
Öldükten sonra da

A) Pir Sultan Abdal
B) Yunus Emre

C) İş bitti... Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz,

C) Kaygusuz Abdal
D) Hacı Bektaş Veli

Duyuyorum bu sabah, kış içimden çıkalı,

E) Niyazi Mısri

İçimin dört duvarı bembeyaz badanalı,
Ah, sade nefes almak, göğsüme dolan bu haz…

2.

Aşağıda verilen şair-eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

B) Cahit Sıtkı Tarancı - Sonrası
C) Cemal Süreya - Sevda Sözleri
D) Behcet Necatigil - Kapalı Çarşı
E) Ziya Osman Saba - Akından Akına

3.

I.

Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Orhan Veli - Vazgeçemediğim

D) Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle

Sanatın dili yaşayan dil olmalıdır.

Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk
Birleşiyoruz sessizce.

E) Bütün şarkıları düşünün,
Sizin yüzünüz çıkar ortaya,
Konsolun üstünde yelpaze,

II. Sanat sıradan insanı anlatmalıdır.

Yan yana yan yana düşünün ama

III. Sanatçı bağımsız olmalıdır.
IV. Ulusal olmayan bir sanat sınırları aşamaz.

6.

V. Batı taklitçiliğine karşı çıkılmalıdır
Yukarıdaki ilkelerden hangisi Hisarcılara ait değildir?
A) I

4.

I.

B) II

C) III

D) IV

Selen: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı adlı şiirler
Anadolu’nun güzelliklerinin anlatıldığı şiirin en güzel örnekleridir.
Alp: Bireyi ön planda tutan şiirler için Ömrümde Sükut,
Düşten Güzel adlı şiirleri sayabiliriz.

E) V

Sevgi: Yerçekimli Karanfil adlı şiirin şairi, daha çok imgeli
ve kapalı bir söyleyişi tercih etmiştir.

Sahra

II. Nağme-i Seher

Mert: Vazgeçemediğim adlı şiirin şairi, şiirin konusunu
genişletmeyi, günlük hayatı şiire konu etmeyi başarmıştır.

III. Zemzeme
IV. Müntahabat-ı Eş’ar

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi değerlendirme yapan öğrencilerden birinin açıklamasıyla ilişkilendirilemez?

V. Sümbüle
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda numaralanmış eserlerden biriyle ilişkilendirilemez?

A) Ahmet Kutsi Tecer

A) Recaizâde Mahmut Ekrem

B) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Abdülhak Hamit Tarhan

C) Ömer Bedrettin Uşaklı

C) Muallim Naci

D) Orhan Veli Kanık

D) Şemsettin Sami

E) Edip Cansever

E) İbrahim Şinasi
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11. 1940’lı yıllardan sonra, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın

Aşağıdakilerin hangisinde II. Yeni ile ilgili bir bilgi
yanlışı vardır?

C) Şiirde “basitlik, sadelik ve aleladelik” ilkesini benimsemişlerdir.

yarattığı sıkıntıları, bütün dünya gibi Türk toplumu da yaşamıştır. Kültürel alanda yapılan çalışmaların okuma-yazma oranını hızla arttırmasıyla genç kuşaklar dünyadaki
siyasî, edebî ve sanatsal gelişmeleri yakından izleyebilmiştir. Sanatçılar toplumsal olayları ve düşünce yaşamını daha geniş bir yelpaze içinde ele almaya başlamıştır.
Cumhuriyet kurumlarında yeni bir anlayış içinde yetişmiş
sanatçılar eser vermeye başlamıştır.

D) Geleneğe karşı çıkmışlar; ahlak, erdem gibi değerlerden uzaklaşmışlardır.

Bu parçada sözü edilen dönemde aşağıdaki topluluklardan hangisi yer almamıştır?

E) İmgeye, hayal gücüne ve duyguya ağırlık vermişlerdir.

A) Garipçiler

A) Soyutçular olarak bilinen topluluk, Garip akımına
tepki olarak ortaya çıkmıştır.
B) Bireyin toplumda yalnızlığı, sıkıntıları, uyumsuzlukları ana temalarını oluşturur.

B) İkinci Yeniciler

8.

I.

Tehzil

C) Beş Hececiler

II. Lugaz

D) Hisarcılar

III. Nazire

E) Maviciler

IV. Şehrengiz
V. Tapşırma

12. Memleketçilik; yurt, vatan, Türklük, millet, tarih, Anado-

A) I

9.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Mensur şiir; düz yazı ile şiirsel, şairane söyleyişin amaçlandığı bir düz yazı türüdür. Mensur şiirlerde iç ahenk
vardır. Tasvir ve çözümlemelere önem verildiği için
uzun cümleler tercih edilir. Ünlemlere ve seslenişlere
yer verilir. Bu türün Türk edebiyatımızdaki ilk temsilcisi
Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Halit Ziya Mensur Şiirler
I
II
başlığı ile mensur şiirlerini yayımlamıştır. Yine aynı dönemde Mehmet Rauf, Mezardan Sesler ve Siyah İnciler
III
IV
V
adlı eserleriyle türün başarılı örneklerini vermiştir.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Numaralanmış ifadelerden hangisi divan edebiyatına
ait terimlerden biri değildir?

lu sevgisini işleyen, işgale karşı olan, Anadolu köylüsü,
Anadolu kültürü konularına eğilen şair ve yazarların ortak
bir eğilimini ifade etmektedir. Bu anlayışı devam ettiren
şairlerin büyük kısmı bağımsız şairlerdir. Bunlar kimi İslamcı, kimi Atatürkçü olan kimi de Türkçü olmayan ama
kültür millyetçisi şeklindeki bir çizgi içinde yer alan sanatçılardır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen anlayışta eser vermiş şairlerden biri değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Asaf Halet Çelebi
D) Behçet Kemal Çağlar
E) Ömer Bedrettin Uşaklı

13. Eskiler alıyorum
Alıp yıldız yapıyorum

E) V

Musiki ruhun gıdasıdır
Musikiye bayılıyorum

10. I. Grup

Şiir yazıyorum

II. Grup

Elde Var Hüzün

I. Fazıl Hüsnü Dağlarca

835 Satır

II. Behçet Necatigil

Şiir yazıp eskiler alıyorum
Eskiler verip musikiler alıyorum
Bu dizeler aşağıdaki şairlerin hangisinin şiir anlayışıyla örtüşür?

Havaya Çizilen Dünya III. Sedat Umran
Leke

IV. Attila İlhan

A) Nazım Hikmet Ran

V. Nazım Hikmet

B) Cahit Sıtkı Tarancı

Yukarıda II. grupta verilen yazarlardan hangisi
I. gruptaki yapıtlardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Orhan Veli Kanık

E) V

E) Edip Cansever
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Aşağıdakilerden hangisinde aynı sanatçıya ait yapıtlar bir arada verilmemiştir?
A) Adamın Biri - Yeşeren Otlar

A) Feminin rengi aks edüp tenine

B) Havaya Çizilen Dünya - Çocuk ve Allah

2.

C) Kökler ve Dallar - Yastığımın Rüyası

Yeni açmış güle misâl olmuş

D) Dünya Kaçtı Gözüme - Yalnızlık Paylaşılmaz

İn'itâfiyle, bak! Ne âl olmuş

E) Deniz Sarhoşları - Denizden Çalınmış Ülke

Serv-i sîmin safâlı gerdenine

B) Git, vatan! Kâ'be'de siyâha bürün

Şiire I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan sanatçılar, Anadolu’yu ve Anadolu insanını şiire
soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. Hece vezni
ile serbest müstezat yazmayı deneyen sanatçılar, mısra
kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar; yeni yeni
biçimler aradılar. Şiirleri lirikten çok didaktik nitelik taşır.
Şiirlerini sade ve süssüz bir dille yazan sanatçılar halk
şiiri geleneğini sürdürdüler.

Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
Birini Kerbelâ'da Meşhed'e at
Kâ'inâta o hey'etinle görün

C) Boyunbağı bir iki renk
Durur bakar gören Frenk
Yeni çıktı bu görenek

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk ve sanatçısı
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Şık beylerde olan hâlet
Kabul olunmaz rezalet

A) Hisarcılar - Mehmet Çınarlı

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) I. Yeni - Orhan Veli Kanık
C) Yedi Meşale - Ziya Osman Saba
D) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel
E) II. Yeni - Ece Ayhan

3.

I.

Günlük yaşamı şiirin konusu yapmışlardır.

II. İmge ve hayal gücünden yararlanmışlardır.

D) Bu güzellikte hiç bu çağında
Yakışır mıydı boynuna o kefen
Cisminin her mesâmı yâre iken
Tuttun evlâdını kucağında
Sen gidersen bizi kalır sanma

E) Bir bademin altına, yorgun, oturmak biraz,

III. Şiirde anlama değil, ses güzelliğine önem vermişlerdir.

Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı.

IV. Sürrealizm ve Dadaizm akımlarınından etkilenmişlerdir.

Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı:
Beyaz işte, aylardır gözümde tüten beyaz.

V. Söz dizimini değiştirmişler, yeni sözcükler ve tamlamalar kullanmışlardır.

6.

Yukarıda II. Yeni şiiri ile ilgili verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I

4.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde Araba Sevdası adlı
eserde Bihruz Bey tiplemesiyle dile getirilen dönemin
yaygın sosyal sorunu eleştirilmektedir?

B) II

I.

Ayna Şiirleri

II.

Çöl Şiirleri

C) III

D) IV

E) V

III. Gizemli Şiirler

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

IV. Çobanıl Şiirler
V.

Yolculuk Şiirleri

A) Cahit Zarifoğlu

Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi Hilmi
Yavuz’a ait değildir?
A) I

B) II

Henüz öğrenciyken şiir yazmaya başlayan sanatçı II. Yeni
anlatım özelliklerini İslami düşünceyle birleştirmiştir. Şiirlerinde Necip Fazıl etkisi de görülen sanatçı, İslami motifleri şiirlerinde ustaca kullanmıştır. Edebiyat ve Mavera
dergilerinin kurucuları arasında yer almıştır. Şiirlerinde
kapalı ve imgeci bir anlatım kullanmıştır. Baskı ve zulme
karşı isyan şiirlerinin ana temasını oluşturmuştur. İlk şiir
kitabı olan Sebep Ey’de teknolojinin yıktığı, maneviyattan
uzklaştırdığı insanı ve onun kurtuluşunu işlemiştir.

C) III

D) IV

B) Ebubekir Eroğlu
C) İsmet Özel

E) V

D) Sezai Karakoç
E) Erdem Bayazıt
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Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri için ortak tek bir anlayıştan söz edilemez. Şairlerin bazısı Anadolu’ya yönelmiş,
eserlerinde Anadolu’yu işlemişlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın
meydana getirdiği destanî ruh hali bu dönemde etkisini
sürdürmüştür. Bazı şairler ise tamamen bireysel konulara
yönelmişlerdir. Sade, açık ve anlaşılır bir anlatımı tercih
edenlerin yanı sıra imgeli, sanatlı ve kapalı bir anlatımı
tercih edenler de olmuştur. Hatta kuralsızlığı kural edinen
anlayışlar bile olmuştur. Böylece değişik şiir grupları ve
akımları ortaya çıkmıştır. Şiirde her türlü konu ele alınmış,
Batı edebiyatındaki örnekler ölçüsünde başarılı eserler
verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak
gösterilemez?
A) Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.
B) Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;

Aşağıdaki topluluklardan hangisi bu parçada sözü
edilen şiir anlayışlarından biriyle ilişkilendirilemez?

Yağmur çamur bedava;

A) II. Yeniciler

C) İşim gücüm budur benim,

B) Beş Hececiler

Gökyüzünü boyarım her sabah,

C) Yedi Meşaleciler

Hepiniz uykudayken.

D) Toplumcu Gerçekçiler

Uyanır bakarsınız ki mavi.

E) Garipçiler
D) Kuytu ormanları, tenhâ bağları

8.

Ahmet Hamdi Tanpınar ile Edip Cansever’in şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında
kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair,
şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek
bir diyalogdan alınmıştır?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı.

A) E. Cansever: Dostum, şiiri tamamen belirsizliğe ve
anlamsızlığa hapsettiniz!
A. H. Tanpınar: Efendim, süs ve gösteriş değil şiirde
yalınlık ve anlaşılırlık aradım ben.
B) A. H. Tanpınar: Siz anlamsız şiiri savunarak duyguyu öldürdünüz mirim!
E. Cansever: Şiirde anlam kadar sembollere önem
verseydiniz şiiriniz daha iyi olurdu.

İnce dallar kırık, yapraklar sarı,
Geçmiş bu yoldan da belli sonbahar.
E) Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda

10. Servetifünun Dönemi’ndeki istibdata boyun eğmemiş ve
eleştirmiştir. Toplumu sıkan baskıyı anlatmak için yazdığı şiirinde, İstanbul’u olumsuz yönleriyle anlatmıştır. Bu
şiirde İstanbul’u kötü ve düşkün bir kadına benzeterek istibdat yönetimine ve buna boyun eğen zihniyete nefretini
anlatmıştır. Bu şiiriyle büyük yankı uyandırmıştır.

C) A. H. Tanpınar: Ölçü ve uyak peşinde koşarken
şiirdeki tüm yenilikleri yok ettiniz.
E. Cansever: Muhterem, divan nazmının şekillerini,
serbest şiire kurban etmemeliydiniz!

Bu parçada sözü edilen şiir ve şairi aşağıdakilerden
hangisidir?

D) E. Cansever: Halk şiiri geleneği ve hece iyi bir şair
olmak için yeterlidir üstadım!
A. H. Tanpınar: Hayır efendim, halk şiirinden uzaklaşarak şiiri yeniden keşfettik biz.

A) Siyah İnciler - Halit Ziya Uşaklıgil
B) Sis - Tevfik Fikret
C) Tamat - Cenap Şahabettin
D) Siste Söyleniş - Yahya Kemal

E) A. H. Tanpınar: Azizim, şiirden dizeyi, musikiyi ve
ahengi atarsanız geriye bir şey kalmaz.
E. Cansever: Hayır mirim artık mısra işlevini yitirdi,
şiir geldi kelimeye dayandı, gerçek şiir de budur.

E) Gizli Figanlar - Süleyman Nazif
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1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cumhuriyet'le birlikte siyasi, ekonomik ve toplumsal
hayattaki değişimler romana yansımıştır.
B) Romanlarda yer alan betimlemeler sanatçının o anki
ruhsal durumu paralelinde öznel bir nitelik taşır.
C) Anadolu'ya açılma, Anadolu'yu görüp anlatma ve
Anadolu insanını konu edinme öne çıkmıştır.

Kendisine verilen gizli görevi başarabilmesi için yakınlarına şehit olduğu söylenen Yüzbaşı Murat'ın nişanlısı
Yıldız’ın ruhsal bunalım geçirişi, Murat'ı, kendi babasının
öldürttüğü saplantısına kapılışı, sağlığına kavuşması için
gösterilen çabalar ve sonunda gerçeği öğrenip Mustafa
Kemal Paşa tarafından Murat’la evlendirilişi anlatılır. Dikmen Yıldızı adlı bu romanda Kurtuluş Savaşı yılları ve
dönemin Ankara’sı yüzeysel bir biçimde yansıtılmıştır.
Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Toplumsal ve kültürel farklılıklar, eski-yeni çatışması,
batıl inançlar ve hurafeler gibi konular işlenmiştir.

A) Bahaeddin Özkişi

E) Dönemin siyasi ve sosyal koşulları doğrultusunda
toplumun değişik katmanlarında yer alan kişiler romanlarda yer almıştır.

B) Emine Işınsu
C) Mithat Cemal Kuntay
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Aka Gündüz

2.

I.

Yeşil Gece

II. Vurun Kahpeye

IV. Yaban
V. Sinekli Bakkal
Yukarıda numaralanmış romanlardan hangileri aydınhalk çatışmasını belirli tipler çevresinde ele alan
eserlerdendir?
A) I, II ve III

B) I, II ve IV
D) III, IV ve V

3.

C) II, III ve IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

III. Akşam Güneşi

5.

Aşağıdakilerden hangisi Nihal Atsız’ın romanlardan
biri değildir?
A) Dişi Kurdun Rüyaları
B) Bozkurtların Ölümü
C) Bozkurtlar Diriliyor
D) Ruh Adam

E) II, IV ve V

E) Deli Kurt

Yazarın roman türündeki tek eseridir Üç İstanbul. Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke yılları İstanbul’unu konu
edinir. Eser, çökmüş kurumları ve yozlaşmış insanların
aşk, çıkar ilişkilerini ele alırken daha geniş boyutta Osmanlı Devleti'nin hangi şartlar ve kişilikler altında çöktüğünü de sergiler. Roman kısaca Osmanlının yıkılış romanıdır. Adnan sınıf değiştirmek isteyen bir Osmanlı-Türk
aydınıdır. Çöken bir zümrenin kadınını temsil eden Belkıs
ile evlenir. Adnan’la Belkıs’ın kişilikleri, ilişkileri ve olaylar
karşısındaki davranışları anlatılır.

6.

Romanlarında insanın iç çıkmazlarını ve iç çatışmalarını
anlatmıştır. Özellikle kadın karakterleri ve onların psikolojik çözümlemelerini başarıyla yapmıştır. Milliyetçi bir
dünya görüşüyle iç ve dış Türklerin sorunlarını eserlerinde anlatmıştır. Azap Toprakları adlı romanında Yunan
zulmünü, Tutsak adlı romanında da Kerkük Türklerinin
çilesini anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emine Işınsu

A) Mithat Cemal Kuntay

B) Halide Edip Adıvar

B) Aka Gündüz

C) Sevinç Çokum

C) Bahaeddin Özkişi

D) Halide Nusret Zorlutuna

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Nezihe Meriç

E) Mustafa Necati Sepetçioğlu
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Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

lardan biri değildir?

A) Nihal Atsız - Bozkurtların Ölümü

A) Küçük Dünya

B) Bahaeddin Özkişi - Sokakta

B) Anahtar

C) Sevinç Çokum - Ak Topraklar

C) Sancı

D) Emine Işınsu - Çiçekler Büyür

D) Tutsak

E) Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul

E) Çiçekler Büyür

11. Turancılık ve Türkçülük akımının önemli temsilcilerin-

8.

dendir. Tarihi romanlar yazmıştır. Romanlarında efsane, mitos, destan geleneğinden yararlanmıştır. Göktürk
Dönemi’ni yalın bir dille anlatmıştır. Bozkurtların Ölümü,
Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt önemli romanları arasında
sayılabilir.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Aka Gündüz - İki Süngü Arasında
B) Mustafa Necati Sepetçioğlu - Kilit

D) Reşat Nuri Güntekin - Atlı Karınca

A) Sevinç Çokum

E) Nihal Atsız - Ruh Adam

9.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

C) Emine Işınsu - Azap Toprakları

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Mehmet Niyazi
C) Ziya Gökalp
D) Bahaeddin Özkişi
E) Nihal Atsız

12. I.

Eserde 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen OsmanlıRus savaşı sırasındaki ve savaş sonrasında Kırım Türklerinin yaşadıkları anlatılmaktadır. Romanın ana karakteri
olan Nizam Dede, babası tarafından milliyetçi duygularla
büyütülmüş, dürüst ve çalışkan biridir. Eşi Altın Hanım,
oğlu Giray Bey, gelini Şirin Hanım ve torunlarıyla birlikte
yaşamaktadır. Nizam Dede’nin ayrıca Arslan Bey isminde
yiğit ve cesur bir yeğeni de vardır. Nizam Dede’nin Arslan
Bey’e gösterdiği ilgi oğlu ve gelinini rahatsız etmektedir.
Rus İgor Gregoroviç, Akmescit’te çok büyük toprakları
olan biridir. Olaylar, Arslan Bey ve İgor Gregoroviç arasındaki mücadele ile devam eder.

Kapı: Türkler üzerinde oynanan entrikaları ve bunların doğurduğu sonuçları işleyen romanda, Batıni
mezhebinden olan Hasan Sabbah’ın halkı kışkırtarak
verdiği zararlar anlatılır.

II. Kilit: Küçük bir Türkmen aşireti halinde bulunan Selçukluların yüreklerinde yatan büyüme, yurt tutma ve
devlet kurma özlemi anlatılır.
III. Anahtar: Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’yu vatan yapmak için uğraşan beylerin birliği ve iktidar
hırsından dolayı başlayan kardeş kavgalarının Türk
birliğine verdiği zararlar anlatılır.
IV. Osmancık: Osmanlının kuruluş dönemi, bu dönemdeki dinamikler (Osman Gazi’nin hayatı üzerinden)
anlatılır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hilal Görününce

V. Konak: Anadolu'da büyük Türk tarihinin en uzun
ömürlü devletini kuran Kayıların ve akıncı ruhlu Osman Gazi’nin destansı hikâyesi anlatılır.

B) Bizim Diyar
C) Karanlığa Direnen Yıldız
D) Deli Zamanlar

Yukarıda konuları verilen romanlardan hangisi Mustafa Necati Sepetçioğlu’na ait değildir?

E) Gece Rüzgârları

A) I
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Realist roman anlayışı benimsenmiştir.

II. Kurtuluş Savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları eserlere
yansıtılmıştır.
III. Bağlaçlarla uzayıp giden cümleler kullanılmıştır.
IV. Konuşma diline yakın, sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
V. Batı tekniğine uygun eserler verilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi romanı ile ilgili
olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Romanlarında kadın ve çocuk terbiyesi, suça sürüklenmenin sosyal-psikolojik sebepleri, bâtıl inançların kötü
etkileri, savaşın doğurduğu ekonomik ve ahlâkî çöküş,
inkılâplardan sonra ortaya çıkan yeni ve yerli hayat tarzının müdafaası ön planda bulunmaktadır. Devrinde geniş
bir okuyucu kitlesi tarafından sevilmiş ve eserleri okunmuş bir yazar olan ----, romanları arasında Yayla Kızı, Bir
Şoförün Gizli Defteri adlı eserleri sayabiliriz.

A) Emine Işınsu’nun
B) Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun

E) V

C) Bahaeddin Özkişi’nin
D) Mehmet Niyazi’nin
E) Aka Gündüz’ün

Romanlarında Malazgirt Savaşı'ndan Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna kadarki Türk tarihini konu edinen ----, Türk tarihini ve bugünkü toplumsal yapıyı anlatan
eserler yazmıştır. Nehir roman özelliği taşıyan Çanakkale
1 / Geldiler, Ve Çanakkale 2 / Gördüler, Ve Çanakkale 3 /
Döndüler yakın tarihimizi anlatan romanlarındandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Emine Işınsu
B) Mustafa Necati Sepetçioğlu
C) Bahaeddin Özkişi

5.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Mithat Cemal Kuntay, İki Süngü Arasında adlı romanında Kurtuluş Savaşı yılları ve dönemin Ankara’sını
anlatmıştır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

B) Kilit, Anahtar, Kapı üçlemesi, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Selçuklu Dönemi’ni anlattığı nehir romanlardır.
C) Emine Işınsu, Sancı adlı romanında 1970’li yıllarda
başlayan öğrenci olaylarını anlatmıştır.
D) Hilal Görününce adlı romanda Sevinç Çokum, Kırım
Türklerinin kendi topraklarına tutunma çabasını ve
onların renkli örf ve adetlerini dile getirmiştir.

D) Reşat Nuri Güntekin
E) Mehmet Niyazi

E) Bozkurtlar Diriliyor adlı romanında Nihal Atsız Çin
esaretinden kurtulan Göktürklerin yeniden devlet kurmasını anlatır.

3.

Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarlardan, yazarlık konusunda destek ve övgü alan ---- açık, yalın bir dille romanlar yazmıştır. Eserlerinde insanın temel meseleleri, tasavvuf terbiyesi, modern insanın açmazları, Türk toplumu
gibi konuları işlemiştir. Sokakta, Köse Kadı, Uçtaki Adam
adlı romanları vardır.

6.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Popüler aşk romanlarıyla tanınan kadın yazarlarımızdandır. Romanlarında daha çok aşk, tutku ve serüven gibi
konuları ele almıştır. Bireysel konuların yanı sıra eserlerinde Milli Mücadele Dönemi’ni de işlemiş, milli ve ahlaki
endişeleri dile getirmiştir. Küçük Dünyalar, Dragosta Tatil,
Atatürk Bizimle, Vatan Toprağı romanlarından bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emine Işınsu

A) Sevinç Çokum

B) Mithat Cemal Kuntay

B) Emine Işınsu

C) Aka Gündüz

C) Mükerrem Kâmil Su

D) Bahaeddin Özkişi

D) Halide Nusret Zorlutuna

E) Mehmet Niyazi

E) Nezihe Meriç
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Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Necati Sepetçioğlu’na ait romanlardan biri değildir?
A) Kilit

Panorama, Kurtuluş Savaşı ve sonrasının işlendiği
Ankara romanının devamı sayılabilir. (Yakup Kadri
Karaosmanoğlu)

II. Vurun Kahpeye’de, idealist İstanbullu öğretmen
Aliye’nin Anadolu’da bir kasabaya gidişi ve bölgede
Milli Mücadele düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. (Reşat Nuri Güntekin)

B) Kapı
C) Canbaz
D) Konak

III. Ruh Adam adlı romanda Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda bir subayın hikâyesi dile getirilir. (Nihal Atsız)

E) Çatı

IV. Öğretmen Şahin Bey’in cahillik ve sefaletin sardığı köylülerle mücadelesi anlatıldığı roman Yeşil
Gece’dir. (Halide Edip Adıvar)
Göktürkler oldukça büyük bir devlet kurar. Fakat Çin Tang
Hanedanlığı boş durmaz. Göktürk Han’ı Çuluk Kağan'ın
Çinli eşi İ-Çin Hatun kağanı zehirler. Çuluk Kağan'ın küçük oğlu Kür Şad ve yandaşları baştan beri İ-Çin Hatun’a
karşı kin beslerler. Fakat kağana karşı bir saygısızlık
etmek, törelere aykırıdır. Çinli hatunun kardeşi de Türk
ilinde casusluk yapar. Zamanla güçsüzleşen Göktürkler
Çin'e yapılan son seferde yenilir ve esir düşerler. Uzun
yıllar süren esarette Çin'in baskılarına rağmen kimliklerini
yitirmeyen Kür Şad ve 40 yandaşı Çin'de ihtilal çıkarır.
Kür Şad ve 40 çeri, kanlarının son damlasına kadar savaşırlar ve adlarını tarihe yazdırırlar.
Bu parçada sözü edilen Nihal Atsız romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruh Adam
B) Bozkurtların Ölümü
C) Bozkurtlar Diriliyor
D) Deli Kurt

Numaralanmış cümlelerden hangilerinin sonundaki
yazar adları değiştirildiğinde bilgi yanlışı giderilmiş
olur?
A) I ve II

B) I ve III

E) Yolların Sonu

11.

Eser

Kahraman

I

Yaban

Emine

II

Ayşe

Acımak

III

Reşat Nuri Güntekin

Aşağıda konusu verilen romanlardan hangisi Emine
Işınsu’ya ait değildir?
A) Çiçekler Büyür: Bulgaristan’daki Türklere uygulanan
Bulgar zulmü İlay ve Mehmet Ali’nin aşkı çerçevesinde işlenmiştir.

E) III ve IV

Yazar

Halide Edip Adıvar

9.

C) II ve III

D) II ve IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
I

B) Küçük Dünya: İstanbul'dan gelin gelmiş, tahsilli bir
genç kızın şehirle olan ilişkisini ve burada yaşadığı,
kimselere söyleyemediği gizli sevdası anlatılır.

II

III

Tatarcık

Lamia

B) Halide Edip Adıvar

Vurun Kahpeye

Aliye

C) Yakup Kadri

Nur Baba

Ayşe

D) Reşat Nuri Güntekin

Yeşil Gece

Handan

E) Yakup Kadri

Ateşten Gömlek

Zehra

A) Yakup Kadri
Karaosmanoğlu

C) Yarın Yarın: Bir 12 Mart romanı olan eserde siyasi
oluşumlarda yer alan Selim’in ve politikayla ilgilenmeyen Seyda’nın darbeden etkilenmeleri anlatılır.
D) Ak Topraklar: Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan Malazgirt Savaşı’na kadar olan savaşlar ve olaylar anlatılmaktadır.

Karaosmanoğlu

E) Atlıkarınca: Başarılı bir ressam olan Nurgün’ün gözünden bugünün kadın-erkek ilişkileri, üniversite politikası, YÖK başkanlığı için kulisler anlatılmıştır.

Karaosmanoğlu
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Toplumcu gerçekçi roman için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kahramanlar yöresel söyleyişlerle konuşturulmuştur.
B) Kahramanlar psikolojik yönleriyle ele alınmıştır.
C) Köylü, işçi ve dar gelirliden söz edilmiştir.
D) Realist ve natüralist roman anlayışı benimsenmiştir.
E) Bir düşünceyi destekleyen tezli romanlar yazılmıştır.

Aziz Nesin’in bu romanında kayıtlara göre ölü olarak gözüken bir vatandaşın öyküsü anlatılır. Kahramanın devlet
dairelerinde yaşadığı yanlışlıklar ve sürüp giden bir bürokrasi çemberi içinde nasıl zor durumda kaldığı anlatılmaktadır. Devletin işine geldiğinde ona kimliği varmış gibi
davranılmaktadır. Öğrenci olarak kabul edilmemekte ama
askere alınmakta da tereddüt gösterilmemektedir. Askere
kimliksiz alınmakta, vergi borcu ödetilmekte ama devletin
işine gelmediği zaman da sen ölüsün senin kimliğin yok
denilmektedir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
B) Zübük

2.

C) Gol Kralı Sait Hopsait

Toplumcu gerçekçi bir yazardır. Asıl adı Kemal Sadık
Göğçeli'dir. Romanlarında efsanelerden, destanlardan,
ağıtlardan, halk öykülerinden, masallardan, türkülerden
ve çağdaş roman tekniklerinden yararlanmıştır. Folklorik
ögeleri yeni bir dille işlemiştir. Bir gazetede tefrika edilen
ilk romanı İnce Memed büyük ilgi uyandırmıştır.

D) Şimdiki Çocuklar Harika
E) Tatlı Betüş

A) Yaşar Kemal
B) Samim Kocagöz
C) Talip Apaydın
D) Kemal Bilbaşar
E) Orhan Kemal

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Toplumcu gerçekçi roman anlayışının en başarılı romancılarından biridir. Halk öykücülüğünden yola çıkarak,
sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik
öykülerini Üç Anadolu Efsanesi adıyla yeniden kaleme almıştır. Anadolu efsanelerini anlattığı diğer romanları Ağrı
Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi ve Çakırcalı Efe’dir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir

B) Yaşar Kemal

C) Samim Kocagöz

D) Kemal Bilbaşar

E) Orhan Kemal

3.

Yozgatlı olan ve burada uzun yıllar yaşayarak çiftçilik yapan yazar, yapıtlarında genellikle Orta Anadolu'yu anlatmıştır. Köy gerçekliğini döneminin köy edebiyatçılarından
farklı olarak kendine has bir üslupla yansıtmıştır. Yılkı Atı
romanı geniş kesimlerce sevilmiştir. Oldukça şiirsel, günlük konuşma dilinin, deyimlerin zenginleştirdiği bir dil ve
anlatımı vardır. Çelo, Can Şenliği, El Eli Yur El de Yüzü
sevilen diğer romanlarıdır.

6.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi Soysal

Toplumcu gerçekçi romanın öncülerindendir. Romanlarında insanın ruhuna ayna tutmuş ve gerçeğe bu aynadan
bakmış, okurların gerçekliği daha derinden algılamasını
sağlamıştır. Anadolu köy hayatını realist hatta natüralist
bir yöntemle işlemiştir. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu
Madonna, İçimizdeki Şeytan sevilen romanlarıdır.

B) Dursun Akçam

Bu parçada sözü edilen yapıtların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Muzaffer İzgü

A) Samim Kocagöz

B) Talip Apaydın

D) Abbas Sayar

C) Sabahattin Ali

D) Necati Cumalı

E) Tarık Dursun

E) Fakir Baykurt
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Yorgun Savaşçı adlı roman Kurtuluş Savaşı yıllarını konu
edinir. Cehennem Yüzbaşı diye anılan Cemil’in kişiliğinde Türk subayının çilesi, Batı Anadolu’da, halka rağmen
halk için gönüllü görevler üstlenilmesi, Mustafa Kemal’in
uzaktan sezilen başkanlığında halkın derlenip toparlanması anlatılır. İstanbul'daki örgütlenmeleri ve Anadolu
direnişini anlatan Yorgun Savaşçı, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden sürecin romanı olarak da adlandırılabilir.

Özellikle Burdur yöresindeki köy ve köy sorunlarını
konu edinmiştir.
İnsanları, okurları aydınlatmayı, daha ileriye taşımayı
görev edinmiştir.
Basit ve kolay okunur betimlemeler yapmıştır.

Irazca'nın Dirliği, Kaplumbağalar, Tırpan romanlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talip Apaydın

B) Kemal Tahir

A) Abbas Sayar

B) Talip Apaydın

C) Samim Kocagöz

D) Necati Cumalı

C) Fakirt Baykurt

D) Samim Kocagöz

E) Orhan Kemal

E) Sadri Ertem

11. Romanlarında daha çok Ege Bölgesi’nde yaşayan kasaEserlerinde daha çok, kendisinin de yaşadığı ve yakından tanıdığı Çukurova’yı anlatmıştır. Çukurova’daki pamuk tarlalarında ve fabrikalarda çalışan işçilerin, ırgatların yaşamındaki zorlukları, geçim sıkıntılarını, köyden
kente göçün neden olduğu uyum sorunlarını, çatışmaları
gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmıştır. Sonraki dönemde ise İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan yoksul
insanların, işçilerin dünyasını konu edinmiştir. İşçileri en
geniş anlatan romancıdır. Köylüden kent işçisine geçişin
öncüsüdür. İşçi sınıfını edebiyatımıza getiren sanatçılardandır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal

B) Kemal Tahir

C) Yaşar Kemal

D) Necati Cumalı

ba ve kırsal kesim insanının yaşantısını ve sorunlarını anlatmıştır. Gözlemlerinden yola çıkarak toplumsal sorunları ele almıştır. Tütün Zamanı, Acı Tütün adlı romanları köy
sorunlarını anlattığı sevilen eserleridir.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dursun Akçam

B) Sadri Ertem

C) Abbas Sayar

D) Talip Apaydın

E) Necati Cumalı

12. Halk kültürü açısından çok zengin olan Çukurova'da
büyüyen Orhan Kemal, içinde yaşadığı toplumu çok
I

E) Talip Apaydın

yakından gözlemlemiş ve sorunlarını gerçekçi bir gözle
anlatmıştır. Dağın Öte Yüzü adlı üçlemesinin ilki olan
II

Ortadirek'te köylünün Çukurova'ya pamuğa inmesi ve
III

9.

kötü bir sürprizle karşılaşmaları ele alınmış, üçlemenin

Köy enstitüsünden yetişen ilk yazarlardandır. Yazarlık
hayatına yeni bir köy öğretmeni olarak Varlık dergisine
gönderdiği köy mektupları ve notlarıyla başladı. Bu notların toplandığı Bizim Köy kitabı geniş bir ilgi uyandırdı ve
edebiyatımızda köy edebiyatı çığırını başlattı. Bu eseriyle
UNESCO Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü’nü aldı.

ikinci kitabı olan Yer Demir Gök Bakır adlı romanda ise
IV
Çukurova’ya pamuk toplamaya inen köylülerin verimsiz
bir tarlayla karşılaşmaları ve para kazanamadan geri
köye dönüşleri anlatılmıştır. Ölmez Otu ise bu üçlemenin
V
son kitabıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talip Apaydın

B) Dursun Akçam

C) Mahmut Makal

D) Faik Baysal

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I

E) Sadri Ertem
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Romanı seslerini duyurabilmek için bir araç olarak
kullanırlar.

II. Okuyucuyu kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirirler.
III. Bilinç akışı ve iç monolog tekniklerini kullanırlar.
IV. Ağa-köylü, patron-işçi, yönetici-halk çatışmasını işlerler.
V. Eserlerinde günlük konuşma dilini kullanırlar.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Toplumcu gerçekçi romancılarla ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
A) I

C) III

D) IV

A) Aziz Nesin

B) Dursun Akçam

C) Sadri Ertem

D) Orhan Hançerlioğlu

E) V

E) Tarık Dursun

5.

Aşağıdakilerden hangisi, ağa-köylü çatışmasını belirli tipler çevresinde ele alan eserlerden biri değildir?
A) İnce Memed
B) Yılanların Öcü
C) Teneke
D) Avare Yıllar
E) Rahmet Yolları Kesti

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

B) II

Toplumcu gerçekçi bir yazardır. Dünyaca tanınmış mizahi
öykü yazarıdır. Eserleri diğer dillere en çok çevrilen yazarlardandır. Toplumun aksayan yönlerini abartılı anlatımıyla dile getirmiştir. Yapıtlarının ön yüzü komedi, arka
yüzü trajedidir. Toplumdaki zıtlıkları, siyasal çatışmaları
gözleme dayalı olarak anlatmıştır. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Zübük, Gol Kralı Sait Hopsait, Tatlı Betüş önemli
romanlarından bazılarıdır.

Toplumcu gerçekçi bir romancıdır. Köy gerçeklerine aykırı
bir pencereden bakmıştır. Tezli ve nehir romanlar yazmıştır. Çankırı ve Çorum dolaylarındaki insanları, hapishane
yaşamını, Kurtuluş Savaşı'nı, tarihi olayları, köy yaşamını
ve eşkıya hikâyelerini konu edindiği romanlar yazmıştır.
Betimlemelere önem vermiş, eserlerinde anlaşılır bir dil
ve yalın bir anlatım kullanmıştır. Roman kahramanlarını
yaşadıkları yörenin ağzıyla konuşturmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir

B) Talip Apaydın

C) Yaşar Kemal

D) Necati Cumalı
E) Orhan Kemal

3.

Yaşar Kemal’in başyapıtı olarak değerlendirilen eser,
Çukurova köylüsünün ağalığa karşı mücadelesini anlatır. Yazarın ilk romanıdır. Anadolu ve Çukurova halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, ağaların yöreye
hâkim olması ve köy hayatının sefaleti işlenir. Roman
Cumhuriyet'in ilk yıllarında toplumsal bir yara olan köylüağa, köylü-yönetici çatışması üzerine kurulmuştur.

6.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teneke

Eserlerinde küçük adamlar olarak nitelendirdiği işçiler,
ırgatlar, suçlu çocuklar, mahpuslar, işçi kâhyaları, gardiyanlar, dilenciler, çöpçüler, işinden kovulanlar, gurbetçi,
simsar, emekli, dullar, ihtiyarlar, hayatı boyunca devamlı
ezilmiş ve sömürülmüş insanları konu edinmiştir. “Küçük
Adamın Romanı” serisi adıyla Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile adlı romanlarını yayımlamıştır.

B) Orta Direk

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Yer Demir Gök Bakır

A) Kemal Bilbaşar

B) Orhan Kemal

D) İnce Memed

C) Yaşar Kemal

D) Necati Cumalı
E) Kemal Tahir

E) Ölmez Otu
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Kalpaklılar ve Doludizgin birbirinin devamı olan ve Kurtuluş Savaşını anlatan romanlarıdır. ----, bu romanlarında
Kurtuluş Savaşı'nın son evresini şiirsel bir dille ve belgesel niteliğinde dile getirmiştir. Kuvayımilliye'nin düzenli
ordulara dönüşerek topyekûn karşı saldırıya geçmesini,
vatan topraklarını karış karış geri almasını ve İzmir’e
ulaşmasını anlatmıştır.

lanarak toplumun aksayan yönlerini anlatmıştır. Gülmecenin işlevinin güldürmek değil, olaya parmak basmak
olduğu görüşünü romanlarına yansıtmıştır. Romanlarında
köy ve kasabalardan şehre göçün doğurduğu sıkıntıları
mizahi bir tarzda yazmıştır. Kişileri halkın konuştuğu gibi
konuşturmuştur. Gecekondu, İlyas Efendi, Matador Mahmut, Halo Dayı ve İki Öküz başlıca romanlarıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dursun Akçam

B) Aziz Nesin

C) Samim Kocagöz

D) Talip Apaydın

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

E) Abbas Sayar

A) Talip Apaydın

B) Muzaffer İzgü

C) Dursun Akçam

D) Faik Baysal
E) Sadri Ertem

Köy enstitüsü mezunu yazarlardandır. Memleketi Burdur’un köylerinde öğretmenlik yapmıştır. 1960-1970 döneminde etkili olan “köy edebiyatı hareketi”nin önde gelen
temsilcilerindendir. Romanlarında köyün ve köylünün sorunlarını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele almıştır.
Köylünün bilincini ve bilinçaltındaki isteklerini, tepkilerini
ve çelişkilerini yansıtmıştır. İçinde doğup yetiştiği köylüleri
anlatmaya çalışmıştır. Ağa-ırgat, halk-idare, zengin-yoksul gibi zıtlıklara dayanan sınıf çatışması üzerine kurulan
köy romanlarıyla tanınır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Bilbaşar

B) Fakirt Baykurt

C) Abbas Sayar

D) Necati Cumalı

11. Toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biridir. Konularını

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dursun Akçam

B) Aziz Nesin

C) Talip Apaydın

D) Kemal Bilbaşar

E) Samim Kocagöz

E) Sadri Ertem

9.

Anadolu kasabalarından almıştır. İnançlar, gelenek ve
töreler, hayat görüşleri, çıkar çatışmaları ve yerli renklerle beslenmiş olayları gelenekçi bir anlatışla işlemiştir.
Folklordan yararlanan ----, yapıtlarında masalsı bir dil
kullanmış, şive taklitlerine yer vermiştir. Cemo, Memo,
Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü yapıtlarından
bazılarıdır.

Torosları, Çukurova’yı, Çukurova insanının acılarını,
ezilişini, sömürülüşünü, kan davalarını, ağalık ve toprak
sorunlarını dile getirmiştir. Şiirsel üslubu ve olağanüstü
düş gücüyle, modern romanla epik anlatım biçimlerini
başarıyla bağdaştırması onu özgün ve güçlü kılmıştır.
Üslup bakımından özgün ve çağdaş bir sanatçı olan ----,
Nobel’e aday gösterilmiş ama ödül alamamıştır.

12. Köy enstitüsü mezunu öğretmen yazarlardandır. Köy göz-

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Talip Apaydın

A) Dursun Akçam

B) Sadri Ertem

C) Yaşar Kemal

D) Necati Cumalı

C) Samim Kocagöz

D) Mahmut Makal

lemlerini notlar halinde kaleme almıştır. Konularını köy ve
kasaba olaylarından alan romanlar yazmıştır. Romanlarının konularını doğup büyüdüğü Polatlı, Eskişehir, Beypazarı yörelerinden seçer. Sarı Traktör, Tütün Yorgunu, Yarbükü, Emmioğlu, Kente İndi İdris köy sorunlarını anlattığı
romanlarındandır.

E) Talip Apaydın

E) Orhan Kemal
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---- önemli yapıtlarından biri olan Sarı Traktör ile Fakir
Baykurt’un ---- adlı yapıtı Türk edebiyatında köy gerçekliğini anlatan romanlardandır.

Orhan Kemal ilk romanı olan Babaevi’nde çocukluk yılI

larını, Avare Yıllar’da gençliğini anlatmıştır. Tırpan adlı
III
IV

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

romanında Anadolu köylerinden Çukurova’ya çalışmaya
gelen üç gurbetçinin hayat mücadelesini, Murtaza’da
V

A) Samim Kocagöz’ün - Yılanların Öcü
B) Yaşar Kemal’in - Rahmet Yoları Kesti

patronunun çıkarlarını, kendi çıkarlarından önce tutan
ve yazarın Don Kişot’a benzettiği bir gece bekçisinin
hikâyesini anlatır.

C) Talip Apaydın’ın - Tırpan
D) Kemal Bilbaşar’ın - Bir Çift Öküz
E) Orhan Kemal’in - Kaplumbağalar

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I

Yılanı Öldürseler, Hüyükteki Nar Ağacı ve Teneke romanlarından oluşan bu seri ---- ustalığını gösterdiği güzel romanlardır. Teneke, nehir roman diyebileceğimiz bu üçlemenin ilk kitabıdır. Çukurova yöresindeki çeltik ağalarına
karşı mücadele eden ve köylünün yanında yer alan genç
ve idealist bir kaymakamın trajik öyküsünü işleyen roman
aydının mücadele gücünü dile getirir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaşar Kemal’in

B) Talip Apaydın’ın

C) Sadri Ertem’in

D) Samim Kocagöz’ün

E) Orhan Kemal’in

5.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdaki yargıların hangisinde Yaşar Kemal’le ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) Zengin bir söz dağarcığı vardır, yerel sözcüklere, deyimlere, atasözlerine sıkça yer vermiştir.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

II

B) İnce Memed adlı romanıyla Nobel Edebiyat Ödülü’ne
aday gösterilmiş ve bu ödülü kazanmıştır.
C) Doğa betimlemelerinde çok başarılıdır, doğayı tüm
yönleriyle canlı bir biçimde betimlemiştir.
D) Anlatımındaki özgünlük düşle gerçeği, doğayla insanı
iç içe vermedeki başarısından kaynaklanmaktadır.
E) Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti romanlarından bazılarıdır.

3.

Kemal Tahir Türk toplumunun tarihini, kültürünü, sosyolojik yapısını eserlerine yansıtmıştır. ---- adlı romanında
kuruluş sürecindeki Osmanlı toplumu ve yönetim sistemini, İstanbul’u çerçeve alıp, Türklerin Osmanlıcılıktan
Cumhuriyet’e geçişini ----, Anadolu’daki başsız ve öndersiz güçlerin birleşip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na başlamasına kadar geçen dönemi ---- adlı romanda anlatmıştır.

6.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Devlet Ana - Hür Şehrin İnsanları’nda - Kurt Kanunu
B) Yorgun Savaşçı - Devlet Ana’da - Rahmet Yolları Kesti
C) Rahmet Yolları Kesti - Esir Şehrin Mahpusu’nda - Yol
Ayrımı

İlk toplumcu gerçekçi roman yazarlarındandır. Konularını
toplumsal sorunlardan alan, işçilerin yaşamlarını, sömürülmelerini, kapitalizmin rekabetçi döneminin üretim ilişkilerini, küçük üreticinin düştüğü zor durumları anlatır. Ağatüccar sömürüsünü, fabrika-işçi ilişkilerini, bürokrasinin
halk üzerindeki baskısını anlatmıştır. Çıkrıklar Durunca
adlı romanı toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılmış ilk
romandır. Bir Varmış Bir Yokmuş, Düşkünler, Yol Arkadaşları diğer romanlarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Devlet Ana - Esir Şehrin İnsanları’nda - Yorgun Savaşçı
E) Kurt Kanunu - Yorgun Savaşçı’da - Hür Şehrin İnsanları

A) Dursun Akçam

B) Sadri Ertem

C) Mahmut Makal

D) Talip Apaydın

E) Necati Cumalı
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Fakir Baykurt bu romanında haksızlığa başkaldıran Bayram ile annesi Irazca’nın toprak mücadelesi ve köyde
yaşayanların birbirlerine üstünlük kurma çabalarını anlatmıştır. Haceli bir gün Bayram’ın evinin önündeki boş araziye ev yapmak ister ama Bayram’ı ikna edemez. Muhtar
Bayram’ı ikna etmek için dövdürerek onun sakatlanmasına neden olur. Bayram’ın annesi köyü ziyarete gelen
Kaymakam'a her şeyi anlatır. Kaymakam muhtara ve köylüye kızarak ev yapılmaması için Bayram’a bir evrak verir.

10. On altı yıl askerlik yapan, Birinci Dünya Savaşı'nın, Kur-

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yılanların Öcü

B) Onuncu Köy

A) Talip Apaydın

B) Sadri Ertem

C) Kaplumbağalar

D) Tırpan

C) Dursun Akçam

D) Faik Baysal

tuluş Savaşı'nın tüm cephelerinde tetik çeken ve yaralı
olarak köye dönünce topraksız, işsiz, ekmeksiz kalan bir
köylünün oğluyum. Çocukluğum onu dinleyerek geçti.
Köyden gelen bir yazar olarak Toz Duman İçinde, Vatan
Dediler ve Köylüler adlı roman üçlemesinin yazılmasını
boynuma borç bildim. Bu romanlar Anadolu'da düşmana
karşı yüreğini ve tüm gücünü ortaya koyan Anadolu insanının destanıdır.

E) Amerikan Sargısı

E) Samim Kocagöz

8.

Toplumcu gerçekçi sanat anlayışı doğrultusunda ürünler
vermiştir. Köy ve kasaba insanının sorunlarını, günlük
yaşamını, duygularını güçlü gözlemlerle ve yalın bir dille
anlatmıştır. Ağa-köylü, halk-idare çatışmasına dikkat çekmiştir. Bir Çift Öküz Batı Anadolu’da yaşayan köylülerin
sorunlarını dile getirdiği romanıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

11. Eserlerinde köy ve kasaba sorunlarını gözlemci bir metotla ve sade bir dille anlatan Sabahattin Ali, bu romanında kasabalarda yaşanan dramları, halk ve devlet yöneticileri, yoksullar ile kasabalı zenginler arasındaki güç
çatışmalarını anlattı. Aydın’ın Nazilli ilçesiyle Balıkesir’in
Edremit ilçelerinde geçen bu romanında kasaba hayatını,
kasaba halkı ve kaymakam çatışmalarını ele aldı.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçimizdeki Şeytan

A) Dursun Akçam

B) Samim Kocagöz

B) Köyün Kamburu

C) Mahmut Makal

D) Talip Apaydın

C) Kürk Mantolu Madonna
D) Kuyucaklı Yusuf

E) Faik Baysal

E) Demirciler Çarşısı Cinayeti

9.

12. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Tahir’e ait eserlerden

Köy enstitüsü mezunu öğretmen yazarlardandır. Kuzey
Doğu Anadolu'nun, Kars ve çevresinin köy ve kasaba
hayatını, dertlerini sergileyen, etkili ve yalın eserler yazmıştır. Yapıtlarında kırsal gerçekliklere ilişkin gözlemlerini
edebî, mizahi bir üslupla anlatmıştır. Ucu Ucuna Yaşam,
Kafdağı'nın Ardı, Kanlı Derenin Kurtları toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı romanlarıdır.

biri değildir?
A) Hür Şehrin İnsanları
B) Rahmet Yolları Kesti
C) Yol Ayrımı
D) Kurt Kanunu

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talip Apaydın

B) Dursun Akçam

C) Mahmut Makal

D) Faik Baysal

E) Orta Direk

E) Sadri Ertem
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Toplumsal gerçekçi bir sanatçı olan Kemal Tahir’in
ilk eseri bir köy romanıdır. Köy romanlarının ilki olan
Sağırdere ve onun devamı olan Körduman’da Çorum’un
I
II
Yamören köyünden Kamil’in serüvenini merkez alarak
köylünün sorunlarını, etik değerlerini, köyün ekonomik
yapısını, tarih içindeki bağlarından koparmadan sergiledi.
Onuncu Köy, Köyün Kamburu ve Sarı Traktör sanatçının
III

IV

V

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

köy sorunlarını dile getirdiği diğer romanlarıdır.

A) Necati Cumalı’dır - Yılanların Öcü

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I ve III

B) II ve IV
D) II, III ve IV

2.

B) Yaşar Kemal’dir - İnce Memmed
C) Fakir Baykurt’tur - Tırpan

C) III ve V

D) Samim Kocagöz’dür - Bir Çift Öküz

E) III, IV ve V

E) Orhan Kemal’dir - Bereketli Topraklar Üzerinde

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’e ait eserlerden biri değildir?
A) Kaplumbağalar

6.

C) Eskici ve Oğulları
D) Murtaza
E) Cemile

Aşağıdakilerden hangisi Fakir Baykurt’a ait eserlerden biri değildir?

I.

Sarı Traktör

II. Bizim Köy

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

B) Hanımın Çiftliği

3.

Türk edebiyatına işçi sınıfını ve Çukurova’yı sokan yazar
----. Anadolu köylerinden Çukurova’ya çalışmaya gelen
üç gurbetçinin hayat mücadelesini anlattığı ---- adlı romanda, ben merkezli konulardan uzaklaşarak köy-kent
karşıtlığını işlemeye başlamıştır. Gurbetçilerin adı İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan’dır. Roman bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı
yaşayanların öyküsüdür.

III. Köyün Kamburu
IV. Esir Şehrin İnsanları
V. Susuz Yaz
Yukarıda numaralanmış romanlardan hangisi işlediği
konular bakımından diğerlerinden faklıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Irazca'nın Dirliği
B) Yılanların Öcü
C) Amerikan Sargısı
D) Acı Tütün

7.

E) Kaplumbağalar

4.

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Orhan Kemal’in Avare Yıllar adlı romanı gençlik yıllarını anlattığı anı ve otobiyografik nitelikleri de olan bir
romandır.
B) Yaşar Kemal, sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik öykülerini "Üç Anadolu Efsanesi"
adıyla yeniden kaleme almıştır.

Abbas Sayar’ın ilk romanı olan ----, yazınımızda ayrı bir
yere koyabileceğimiz köy temalı bir eserdir. Hesaptan düşülmüş, defterden silinmiş bir atın öyküsüdür. Başıboş bırakılan bir atın doğadaki yaşam mücadelesi arka planda
köy gerçekliği, halkın yoksulluğu da verilerek anlatılmıştır.
Romanda halk dilinin zengin kelime ve deyimleri kullanılmış, şiirsel bir anlatımla konu ölümsüzleştirilmiştir.

C) Kemal Tahir, genç Cumhuriyet’in en önemli olaylarından biri olan İzmir suikastının arkasındaki sır perdesinin Kurt Kanunu adlı romanında ele almıştır.
D) Necati Cumalı‘nın ilk romanı Tütün Zamanı; Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün ile devam eden Ege üçlemesinin ilk halkasıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çelo

B) Can Şenliği

C) El Eli Yur El de Yüzü

D) Tarlabaşı Salkım Saçak

E) Kemal Bilbaşar'ın, Cemile adlı romanı işçilerin adaletsiz ve yozlaşmış yaşamlarını ortaya koyan toplumcu
gerçekçi bir romandır.

E) Yılkı Atı
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12. Romanlarında büyük şehirde yaşayan insanların sıkın-

Yapıtlarında kadın sorununu, kadın erkek ilişkilerini,
ağırlıkla da Türkiye’de 1960’lar ve sonrasında yaşanan
toplumsal, siyasal olayları işlemiştir. Yürümek adlı ilk romanında kadın erkek ilişkilerini ve evlilik temasını, ikinci
romanı Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde 1960’lı yıllardaki öğrenci ve gençlik hareketlerini, Şafak’ta ise 12 Mart
Dönemi’nde yaşanan olaylar eleştirel bir gözle anlatılmıştır.

tılarını, Anadolu’nun problemlerini anlatmıştır. Hemen
tamamı “ben” merkezli olan romanlarının konularını,
çoğunlukla öğretmen olarak görev yaptığı Anadolu’nun
çeşitli kasaba ve kentlerindeki gözlemlerinden almıştır.
Bordamıza Vuran Deniz’de Anadolu’dan gelip İstanbul’a
yerleşen kalabalık bir ailenin yirmi yıl içinde çeşitli iş kollarına yayılışını, büyük şehrin hızlı ve öğütücü çarkına
kapılışını ve bölünerek dağılışını anlatır. Ali, Kutu Kutu
İçinde, Yedinci Gün romanlarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnci Aral

B) Sevgi Soysal

D) Adalet Ağaoğlu

E) Tarık Dursun

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dursun Akçam’dır.

B) Muzaffer İzgü’dür.

C) Faik Baysal’dır.

D) Tarık Dursun’dur.

E) Orhan Hançerlioğlu’dur.

10. Toplumcu gerçekçi roman yazarlarındandır. Konularını

C) Sadri Ertem

D) Adalet Ağaoğlu

C) Sadri Ertem

D) Abbas Sayar

— Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik, 1930'lardan
1980'lere kadar özellikle roman alanında varlığını güçlü bir biçimde sürdürmüştür. Toplumcu gerçekçi çoğu romanı okumama rağmen Cumhuriyet
Dönemi’nde köy edebiyatı çığırını başlatan ve köy
sorunlarını anlatan Mahmut Makal’ın eserini okumadım.
Eleştirmen:
— En beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz toplumcu gerçekçi romanları sorabilir miyim?
Yazar:
— Yaşar Kemal’in Çukurova köylüsünün ağalığa karşı mücadelesi anlattığı romanı benim için toplumcu
gerçekçi romanın başyapıtıdır. Haksızlık yapmak istemem ama Talip Apaydın’ın teknolojinin tarımla buluşmasını anlattığı romanını Yaşar Kemal’in romanı
kadar başarılı bulmadım.
Eleştirmen:
— Size katılıyorum. O roman bir başyapıt olabilir ama
ben Çukurova yöresindeki köylülerin çeltik ağalarına
karşı mücadelesini anlattığı romanını da çok başarılı
buluyorum. Ayrıca Sadri Ertem’in Avrupa mallarının
istilası sonucu yerli dokuma tezgâhlarının birer birer
kapanmasını anlattığı ilk toplumcu gerçekçi romanını
okumadığım için kendimden utanıyorum.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Sevgi Soysal

B) Dursun Akçam

13. Yazar:

daha çok büyük babasının yanında çocukluğunu geçirdiği
Adapazarı ve çevresi köy ve kasabalarından, İstanbul’un
kenar mahallelerinden almıştır. Sefalet ve serseriliklere
kaymış insanların hayat dramlarını işlemiştir. Drina’da
Son Gün adlı romanında II. Dünya Savaşı yıllarında Yugoslavya Türklerinin çektikleri sıkıntıları anlatmıştır. Sarduvan, Rezil Dünya, Voli, Ateşi Yakanlar yazdığı diğer
romanlarıdır.

A) Orhan Hançerlioğlu

A) Orhan Hançerlioğlu

E) Faik Baysal

Çocukların kişisel gelişimi için önemli edebî kaynaklardan olan çocuk kitapları, çocukların seviyelerine uygun
olacak şekilde onların hayal güçlerini beslemeli; keyifli
zaman geçirmelerine, okuma becerisi kazanmalarına ve
eğitsel iletileri almalarına yardımcı olmalıdır. Ökkeş adlı
roman serisiyle bu konuda söz sahibi olan yazarlardan
biri de ----.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

9.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Sadri Ertem

E) Faik Baysal

Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

11. Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’e ait eserlerden
biri değildir?

A) Yazara göre İnce Memed toplumcu gerçekçi romanın
başyapıtıdır.

A) Yer Demir Gök Bakır

B) Eleştirmen Teneke adlı romanı da beğenmektedir.

B) Orta Direk

C) Yazar, Bizim Köy adlı eseri henüz okumamıştır.

C) Teneke

D) Eleştirmen Tütün Yorgunu adlı romanı okumamıştır.

D) Demirciler Çarşısı Cinayeti

E) Yazar Sarı Traktör adlı romanı İnce Memed kadar
başarılı bulmamıştır.

E) Bereketli Topraklar Üzerinde
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Bireyin iç dünyasını anlatan roman için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik
yönüyle ele almıştır.
B) Merak unsurunun üst düzeyde olduğu olaylar konu
edilmiştir.
C) Mekân, olay ve zaman birey üzerindeki etkisiyle birlikte verilmiştir.

Psikolojik roman türünün usta ismidir. Roman tekniği oldukça gelişmiştir. Türkçeyi çok başarılı bir biçimde kullanmıştır. Olaylardan çok psikolojik tahlillere önem vermiştir.
Bilinç akışı, iç monolog tekniklerini kullanmıştır. Maddeci
anlayışa karşı çıkmış, ruhu ve manevi değerleri ön plana
çıkarmıştır. Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Bir Tereddüdün Romanı, Sözde Kızlar sevilen romanlarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Psikoloji, psikanaliz gibi bilimlerden yararlanılmıştır.

A) Peyami Safa

E) İç monolog, bilinç akışı, geriye dönüş tekniklerinden
yararlanılmıştır.

B) Tarık Buğra
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Memduh Şevket Esendal
E) Sevinç Çokum

---- edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilik, ele aldığı
konuları büyük bir sadelikle işlemesidir. Bu konular, yine
sıradan insanların yaşamları etrafında gezinir. Toplumun
çektiği sıkıntıları, sorunları abartmadan ve umutsuzluğa
düşürmeden göz önüne sermiştir. Gözlem gücü son derece güçlüdür. Halkı, iyi ve kötü yönleriyle, onları sevdirerek
anlatmıştır. Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı buna en güzel
örnektir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Memduh Şevket Esendal

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Peyami Safa’nın çocukluk ve gençlik dönemlerinden taşıdığı izler nedeniyle otobiyografik bir romandır. Yazar bu
romanda hem umudu ve umutsuzluğu, hem de sevinci ve
felaketi aynı sayfalara sığdırabilmiş olması bakımından
insanın eşsiz bir tarifini sunar. Hasta bir genci ve onun
psikolojisini ele alan ---- adlı romanın genç kahramanı,
ayağındaki rahatsızlıktan kurtulabilmek için mücadele
eder.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yalnızız
B) Bir Tereddüdün Romanı

D) Tarık Buğra

C) Biz İnsanlar

E) Peyami Safa

D) Canan
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

3.

Sosyal ve tarihi romanlar yazmıştır. Romanları “devir romanı”, “mesele romanı” diye adlandırılır. Türk toplumunun
sorunlarını sorgulayıp tahlil eder. Çözümün milli ve beşeri
değerlere sahip çıkmak olduğunu vurgular. Daha sonra
insanın iç yapısındaki derinliklere yönelerek sanatın sınırlarının olmayacağını savunarak evrenselliğe ulaşmıştır. Ruh tahlilleriyle kahramanlarının duygularını akıcı ve
dokunaklı bir dille anlatmıştır. Hilal Görününce, Lacivert
Taşı, Ağustos Başağı, Zor sevilen romanlarından bazılarıdır.

6.

---- romanlarında Türk tarih ve sosyal hayatının dönüm
noktası kabul ettiği dönemleri ele alır. Küçük bir aşiretten
koca bir devletin kuruluşunu anlattığı Osmancık adlı romanında toplum ile fert arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu ilişki
Osman Bey’in Osmancık, Osman Bey, Osman Gazi Han
dönemlerine bağlı olarak toplumun da aşiret, devlet ve
imparatorluk düşüncesine ulaşma dönemleri arasındaki
paralel görünümle sağlanır. Romanda Osmanlının kuruluşunun temelinde yatan töreler, ahlak değerleri ve güçlü
irade anlatılır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Emine Işınsu

B) Tarık Buğra

A) Tarık Buğra

B) Kemal Tahir

C) Selim İleri

D) Peyami Safa

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Peyami Safa

E) Sevinç Çokum

E) Sevinç Çokum

200

01
7.

05
11. Romanlarında tarihsel ve toplumsal konuların yanı sıra in-

Romanlarında Boğaziçi'ni, İstanbul'un lüks semtlerini,
eski aşklarını ve eğlencelerini anlatmıştır. Süslü, sanatlı,
uzun cümleler kullanmıştır. Hatıralar, geçmişe özlem, betimleme ve kültür yapıtlarındaki önemli ögelerdir. Fahim
Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey’in
Alafrangalığı ve Şeyhliği önemli romanlarıdır.

san ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş
yer vermiştir. İnsan psikolojisi, insanların sevinçleri, acıları, umutları, istekleri, zaman, geçmişe özlem, İstanbul’un
çarşı, sokak ve camileri, sosyal yaşam romanlarının başlıca konularıdır. Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Aydaki Kadın sevilen
romanlarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarık Buğra
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Peyami Safa

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Peyami Safa

A) Peyami Safa
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Tarık Buğra

12. Memduh Şevket Esendal, bu romanında Ankara’da do-

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

Eski Yunan kültürünün Anadolu’nun Ege kıyılarında doğduğunu düşünerek bu kültürün kendi kültürümüz olarak
benimsenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bu düşünceyle
“mavi hümanizma” olarak adlandırılan hareketi başlatmıştır. Romancılığımızda deniz çığırını açan, deniz insanlarının yaşantılarını anlatmasıyla ün yapmıştır. Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Deniz Gurbetçileri
başlıca romanlarındandır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

B) Abdülhak Şinasi Hisar

E) Sevinç Çokum

E) Halikarnas Balıkçısı

8.

A) Tarık Buğra

kuz odalı apartman dairesindeki genç, ihtiyar, kadın, erkek, evli, bekâr farklı sosyal çevrelerden insanların hayatlarını yansıtmaya çalışır. Apartmandaki kiralık dokuz
odada sadece farklı sınıftan insanları değil, toplumdaki
değişim sancılarını da anlatır. Esendal’ın sade dili sizi öylesine içine çeker ki, okudukça apartmanın loş koridorlarına yansıyan gölgeler görürsünüz.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lacivert Taşı
B) Matmazel Noralya'nın Koltuğu
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

D) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Ayaşlı ve Kiracıları

E) Sevinç Çokum

E) İbrahim Efendi Konağı

13. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Peyami Safa psikolojik roman

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Tarık Buğra’ya ait
değildir?
A) Süngülerin Gölgesinde

B) Siyah Kehribar

C) Dönemeçte

D) İbişin Rüyası

anlayışı benimsemiş, çağrışımlara açık sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yer vermişlerdir. Dil ve anlatım bakımından mükemmeliyetçi bir anlayışla bireyin bunalım,
sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.
Tanpınar’ın ---- adlı romanı, Peyami Safa’nın da ---- ve
---- adlı romanları psikolojik derinliklere, kişilerin iç dünyalarına önem veren romanlara örnek gösterilebilir.

E) Firavun İmanı

değildir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken
roman adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Yalnızız

A) Huzur - Mahur Beste - Yalnızız

B) Akşam Güneşi

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Yalnızız - Huzur

C) Matmazel Noralya'nın Koltuğu

C) Yalnızız - Huzur - Matmazel Noralya'nın Koltuğu

D) Sözde Kızlar

D) Matmazel Noralya'nın Koltuğu - Yalnızız - Mahur Beste

E) Canan

E) Huzur - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Yalnızız

10. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Peyami Safa’ya ait
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Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını anlatan
romanın özelliklerinden değildir?

C) Sürrealizm, empresyonizm ve ekspresyonizm akımlarından etkilenmişlerdir.

Birçok bilim ve sanat dalı hakkında bilgi sahibi olan ----,
ansiklopedik yazar olarak tanınmıştır. Gerçeğe akıl ve
araştırma ile değil, duygu, sezgi ve gönül yolu ile ulaşılabileceğini savunur. Romanlarında Doğu-Batı çatışması,
ahlaki çöküntü, toplumsal değişim sonucu ortaya çıkan
bunalımlar, varlığın sırları gibi konuları işlemiştir. Server
Bedii takma adıyla Cingöz Recai adlı polisiye romanlar
yazmıştır. Mahşer, Canan, Şimşek, Biz İnsanlar, Bir Akşamdı romanlarından bazılarıdır.

D) Gerçek yaşamdaki kişilerle olağanüstü kişiler birlikte
verilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

E) Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.

A) Samiha Ayverdi

A) Çağrışımlara açık sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine
yer vermişlerdir.
B) Dil ve anlatım bakımından mükemmeliyetçi bir anlayış hâkimdir.

B) Peyami Safa
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Memduh Şevket Esendal
E) Tarık Buğra

Derin psikolojik tahlilleri ve kendi türünde açtığı çığırla
Peyami Safa'nın şaheser diyebileceğimiz romanlarından
biridir. Doğu-Batı, madde-mânâ, ruh-beden, idealizmmateryalizm gibi ikilemler üzerinde durularak, aynı evde
yaşadıkları hâlde birbirlerinden oldukça farklı karakter,
düşünce ve insan ilişkilerine sahip aile fertleri üzerinden
ruhunu arayan bir toplum resmedilir. Sıra dışı kurgusu ve
bir üst kurmaca metin olarak romanda kendine yer bulan ütopya ülkesi Simeranya ile Türk edebiyatının en çok
okunan ve sevilen romanlarının başında gelir.
Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

5.

I.

Yalnızız

II. Yağmur Beklerken

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

III. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
IV. Deniz Gurbetçileri
V. Mahur Beste
Yukarıdaki yapıtlardan hangisi aşağıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Tarık Buğra

A) Şimşek

C) Peyami Safa

B) Biz İnsanlar

D) Cevat Şakir Kabaağaçlı

C) Fatih Harbiye

E) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Yalnızız
E) Mahşer

6.

3.

Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı'dır. Eserlerinde denizi,
deniz insanlarını, Bodrum'u, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin
efsanelerini anlatmıştır. Kahramanları genellikle balıkçılar, sünger avcıları ve denize hayran insanlardır. Balıkların adlarını, türlerini, dalgıçlık ve süngercilik tekniklerini
detaylı bir biçimde anlatmıştır. Deniz Gurbetçileri, Uluç
Reis, Turgut Reis romanlarından bazılarıdır.

Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

A) Tarık Buğra

B) Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Samiha Ayverdi - İbrahim Efendi Konağı

C) Halikarnas Balıkçısı

D) Cevat Şakir Kabaağaçlı - Çamlıca’daki Eniştemiz

D) Peyami Safa

E) Tarık Buğra - Osmancık

E) Samiha Ayverdi
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10. Peyami Safa birbirinin devamı olarak nitelendirilebile-

Türk edebiyatının ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en iyi romanlarından biridir. Roman kişilerinin adlarının verildiği
dört bölümden oluşur: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz.
İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında
Tanpınar, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki
çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler.

I
cek tarzda tarihsel dönemleri anlatan eserler yazmıştır.
Küçük Ağa’nın konusu toplumsal bir dönüm noktasıII
nın ifadesi olarak görülen İstiklâl Savaşı’dır. Sakarya
Savaşı’nın öncesi ve sonrasındaki olayların ele alındığı
Firavun İmanı’nda ise savaş sonrası bocalamanın seIII
bepleri ortaya konulmaya çalışır. Yağmur Beklerken’de,
IV
Türk demokrasi hayatı içerisinde önemli bir yeri olan
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve kendini feshedişi anlatılır. Dönemeçte’de Türkiye’nin çok partili
V
sisteme geçiş döneminin çalkantıları üzerinde durulur.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahur Beste
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
C) Sahnenin Dışındakiler
D) Huzur
E) Aydaki Kadın

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I

Peyami Safa’nın ---- adlı romanı çocukluk arkadaşı olan
Neriman'la Şinasi’nin aşkları üzerinden Doğu-Batı çatışmasının işlendiği bir romandır. Romanda Batılı olamayan
ama Doğulu da kalamamış Türk toplumunu konu edinmiştir. Roman Neriman adlı ana karakterin Batı kültürüne duyduğu hayranlığı ve kim olduğunu anlama çabası
üzerine kurulur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yalnızız
B) Bir Tereddüdün Romanı

C) III

D) IV

E) V

11. ---- önemli yapıtlarından biri olan Sahnenin Dışındakiler

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

B) II

C) Fatih Harbiye

ile Tarık Buğra’nın ---- adlı yapıtı Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı’nı anlatan romanlardandır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri’nin - Devlet Ana
B) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın - Küçük Ağa
C) Peyami Safa’nın - Sözde Kızlar
D) Halide Edip Adıvar’ın - Dikmen Yıldızı
E) Tarık Buğra’nın - Kurtlar Sofrası

D) Canan
E) Sözde Kızlar

12. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya ait değildir?

9.

Türk edebiyatının kudretli kalemlerindendir. Romanlarında “geçmiş-şimdi, Doğu-Batı, madde-mana, dünya-ahiret” çatışması üzerinde durmuştur. Romanlarında tarih,
din ve tasavvuf önemli bir yer tutar. Yapıtlarında tarihi yoğun bir biçimde kullanmıştır. Romanlarındaki olaylar genellikle İstanbul’daki konak, köşk ve yalılarda geçmektedir. İbrahim Efendi Konağı, Mesihpaşa İmamı, Son Menzil
önemli romanları arasında yer alır.

A) Aganta Burina Burinata

B) Ötelerin Çocuğu

C) Turgut Reis

D) Deniz Gurbetçileri
E) Yağmuru Beklerken

13. Bazı yapıtlar ve karakterler, yazarlarıyla özdeşleşirler.
Okuyucu o yapıtları o kadar benimser ki yazarlar o yapıtların gölgesi altında yaşamaktan kurtulamazlar.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatılanlara bir örnek oluşturmaz?

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu

A) Emime Işınsu

B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Samiha Ayverdi - Çamlıca’daki Eniştemiz

C) Samiha Ayverdi

D) Peyami Safa - Yalnızız

D) Cevat Şakir Kabaağaçlı

E) Tarık Buğra - Küçük Ağa

E) Sevinç Çokum
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Modernizmi esas alan roman anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddederek yeniyi ortaya
çıkarma anlayışı vardır.
B) Bireyin toplumla çatışması, bunalımları, yalnızlığı,
huzursuzluğu, karmaşık ruh halleri, toplumdan kaçışı
gibi konuları işlemişlerdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

C) Yapıtlar belirli görüşleri anlatmak, belirli bir siyasi anlayışı savunmak için bir araç olarak kullanılmıştır.

A) Vüs’at Orhan Bener’in
B) Yusuf Atılgan’ın

D) Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkarak
iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi teknikleri
kullanmışlardır.

C) Bilge Karasu’nun
D) Orhan Pamuk’un

E) Gerçeklerin göründükleri gibi olmadığı anlayışı yerleşmiş, yerleşik kuralları ve toplumun sıradanlığını
eleştirme düşüncesi ağırlık kazanmıştır.

I.

Modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavır benimsenmiştir.

II. Modernizme tepki olarak geleneksel dil ve anlatım
tarzı kullanılmıştır.
III. Romanlarda zaman ve mekân bütünlüğü yoktur.
IV. Karşıtlıklardan, masalsı ve imgesel anlatımdan yararlanılmıştır.
V. Gerçekle kurmaca iç içe kullanılmıştır.
Posmodernist romanla ilgili olarak yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

E) Pınar Kür’ün

B) II

C) III

D) IV

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

---- eserlerinde ölüm teması önemli bir yer tutar. Bunda
yazarın genç yaşta doğum sırasında kaybettiği ilk eşi ve
doğumdan sonra yaşatılamayan çocuğunun da etkisi vardır. Okurdan çaba isteyen, ayrıksı bir dili vardır. Gündelik
hayatın ikiyüzlülüklerini dışa vuran bilinç akışlarını iç konferans tekniği ile anlatmıştır. Buzul Çağının Virüsü, Bay
Muannit Sahtegi’nin Notları yayımlanmış romanlarıdır.

Romanları gözleme dayalıdır. Eserlerinde toplumsal
gerçeklerin yanında bireysel gerçeklikleri de işlemiştir.
Toplumsal-bireysel gerçekleri, psikolojik derinlikleri araştırmıştır. Eserlerine bakıldığında aydın kesimin uyumsuzluğu ve yalnızlığı işlenmiştir. Çevresiyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarına eğilmiştir. ---- “O” adlı romanı
Hakkari’de Bir Mevsim adıyla sinemaya aktarılmıştır. Kimse, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı adlı romanları da vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

E) V

A) Yusuf Atılgan’ın

B) Ferit Edgü’nün

C) Bilge Karasu’nun

D) Nezihe Meriç’in

E) Füruzan’ın

3.

Orhan Pamuk, İstanbullu, zengin ve Nişantaşı'nda yaşayan bir ailenin üç kuşaklık hikâyesini ----, Üç kardeşin
babaannelerini ziyaret etmek üzere gittikleri İstanbul yakınlarındaki bir kasabada geçirdikleri bir haftayı ----, Venedikli bir köle ile bir Osmanlı âlimi arasındaki gerilimi ve
dostluğu ---- , esrarengiz bir kitaptan etkilenen üniversiteli
bir gencin hikâyesini ---- adlı yapıtında ele almıştır.

6.

Canlı anlatımı ve karakterleri derinlemesine işlemesiyle dikkat çekmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, iç dünyaları keşfedilmemiş, küçük insanlarını yazmıştır.

A) Cevdet Bey ve Oğulları - Beyaz Kale - Sessiz Ev Yeni Hayat

Berlin’in Nar Çiçeği, 47’liler roman türünde yazdığı
yapıtlarıdır.

B) Yeni Hayat - Cevdet Bey ve Oğulları - Beyaz Kale Sessiz Ev

Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Beyaz Kale - Yeni Hayat - Cevdet Bey ve Oğulları Sessiz Ev

A) Bilge Karasu

B) İnci Aral

C) Nezihe Meriç

D) Füruzan

D) Sessiz Ev - Cevdet Bey ve Oğulları - Beyaz Kale Yeni Hayat

E) Latife Tekin

E) Cevdet Bey ve Oğulları - Sessiz Ev - Beyaz Kale Yeni Hayat
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Gerçek dışı olayları, günlük hayatta görülen sıradan olaylarmışçasına yansıtan fantastik (büyülü) gerçekçilik akımının temsilcilerindendir. Varoluş temelli psikanaliz yönteminden yararlanan ve kadın sorununu işleyen roman
ve öyküleriyle tanınmıştır. PEN Yazarlar Derneği tarafından ülkemizden ilk kadın yazar olarak Nobel Edebiyat
Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Tuhaf Bir Kadın, Tuhaf Bir
Erkek, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Üç Başlı Ejderha roman türündeki yapıtlarından bazılarıdır.

10. Toplum kurallarıyla çatışma içinde olan aydınların iç

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nezihe Meriç

B) Adalet Ağaoğlu

A) Orhan Pamuk - Sessiz Ev- Cevdet Bey ve Oğulları

C) Oktay Akbal

D) Füruzan

B) Adalet Ağaoğlu - Ruh Üşümesi - Fikrimin İnce Gülü

dünyalarını mizahın gücünden, modern ve postmodern
anlatım tekniklerinden ustaca yararlanarak anlatan ---- ,
modern edebiyatın öncü isimlerinden olmuştur. İlk postmodern roman olarak kabul edilen ---- romanında, modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere yabancılaşan bireylerin iç dünyasını
anlatır. ---- ise üniversiteden hocasının hayatını anlattığı
biyografik bir romandır.

C) Yusuf Atılgan - Aylak Adam - Anayurt Oteli

E) Leyla Erbil

D) Latife Tekin - Unutma Bahçesi - Sevgili Arsız Ölüm
E) Oğuz Atay - Tutunamayanlar - Bir Bilim Adamının Romanı

Romanlarında sosyal, siyasi, ailevi olayları postmodern
bir yaklaşımla ele alır. Edebiyatı toplumsal sorunlarla, kadın sorunlarıyla, insana özgü meselelerle harmanlamıştır. Eserlerinde kendi yalnızlıkları ve mutsuzlukları içinde
kaybolan kadınları işlemiştir. Yeni Yalan Zamanlar postmodern romanın önemli örneklerinden biridir. Ölü Erkek
Kuşlar, Mor, Safran Sarı romanlarından bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Ağaoğlu

B) İnci Aral

C) Nezihe Meriç

D) Latife Tekin

11. Orhan Pamuk bu romanında Doğu-Batı sorununu felsefi

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

ve kültürel açıdan ele almıştır. Çok katmanlı anlatım özelliklerine sahip olan bu romanda yer alan kişiler, nesneler
ve kavramlar ayrıştırıldığında bunların birtakım simgesel
değerler üstlendiği görülür. Romanın merkezinde yer alan
Galip, Şeyh Galip'i çağrıştırır. Bir diğer karakter Celâl,
Mevlanâ'nın simgesel karşılığı olarak olay örgüsünde yer
alır. Hüsn ü Aşk'taki Diyar-ı Kalb ise romanda Şehrikalp
Apartmanı olarak karşımıza çıkar. Bu isimler ile okuyucu,
Doğu anlatı türlerinin evreninde bir yolculuğa hazırlandığını fark eder.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

E) Leyla Erbil

A) Sessiz Ev

B) Benim Adım Kırmızı

C) Yeni Hayat

D) Beyaz Kale
E) Kara Kitap

9.

Yusuf Atılgan modern Türk edebiyatının önde gelen ustalarındandır. Eserlerinde kasaba ve kent insanının yaşadığı çevreye ve topluma yabancılaşmasını ve yalnızlık
temalarını ustaca işlemiştir. İç monolog ve bilinç akışı tekniklerini başarıyla kullanmış, imgelerden ve ayrıntılardan
yararlanmıştır. ---- romanındaki “Bay C" ile ---- "Zebercet"
gibi unutulmaz karakterler yaratmıştır.

12. Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan
hayatlarına etkisini inceleyen eserler vermiştir. İç monolog, bilinç akışı ve geriye dönüş tekniklerini başarıyla kullanmıştır. Korku, ölüm, kadın-erkek ilişkileri, özveri, aşk,
başkaldırı, özgürlük gibi konuları işlemiştir. İlk romanı
Ölmeye Yatmak’ta Cumhuriyet devrimleriyle büyüyen bir
neslin zaman içerisindeki değişimini, Fikrimin İnce Gülü
adlı romanında Almanya’da kazandığı parayı tutku haline
getirdiği bir otomobile yatıran Gurbetçi Bayram’ın öyküsünü konu edinmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tutunamayanlar - Anayurt Oteli’ndeki

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Aylak Adam - Bir Düğün Gecesi’ndeki
C) Anayurt Oteli - Bir Düğün Gecesi’ndeki
D) Aylak Adam - Anayurt Oteli’ndeki
E) Bir Düğün Gecesi - Aylak Adam’daki

A) Latife Tekin

B) Nazlı Eray

C) Adalet Ağaoğlu

D) İnci Aral
E) Pınar Kür
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Çağrışımlara açık, şiirsel ve sembolik anlatıma önem
vermişlerdir.

II. Toplumla çatışma, geleneksel değerlere başkaldırı
gibi konular işlenir.
III. Okuyucudaki merak duygusu arka plana itilmiştir.
IV. Topluma ait değerler ve toplumsal sorunlar ele alınmıştır.
V. Anlatıcı birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Modernizmi esas alan romanla ilgili olarak yukarıda
numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?

2.

B) II

C) III

D) IV

A) Tomris Uyar

B) Latife Tekin

C) Nezihe Meriç

D) Pınar Kür

E) V

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İki Yeşil Susamuru Anneleri Babaları Sevgilileri ve Diğerleri - Buket Uzuner
B) O.K. Musti Türkiye Tamamdır - Ayla Kutlu
C) Boğazkesen / Fatih’in Romanı - Nedîm Gürsel
D) Peygamberin Son Beş Günü - Tahsin Yücel
E) Çocukluğun Soğuk Geceleri - Tezer Özlü

E) Füruzan

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) I

Yapıtları Amerika, Almanya, Fransa ve Rusya’da yayınlanan çeşitli antolojilerde de yer almış uluslararası bir üne
kavuşan bir yazarımızdır. Yapıtlarında her yaştan her sosyal sınıftan insan bulunmasına rağmen daha çok kadın
ve çocuk sorunlarına yoğunlaşmıştır. Adını Beyoğlu’ndaki
bir sokaktan alan Korsan Çıkmazı adlı romanını anılara,
çağrışımlara, duygulara ve iç konuşmalara yaslanarak
yazmıştır. Çisenti, Alacaceren yazdığı diğer romanlarıdır.

5.

Eserlerinde postmodernist ögelere yer vermiştir. Romanlarında bireyler arasındaki iletişimsizlik, yakın tarihte
yaşamış bazı tanınmış kişilerin yaşamları gibi konuları
işlemiştir. Toplumsal kargaşa içinde bunalan aydınların
arayışlarını ve çıkmazını anlatmıştır. Her Gece Bodrum,
Destan Gönüllüler, Cehennem Kraliçesi, Bir Akşam Alacası, Yalancı Şafak romanlarından bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selim İleri

B) Nazlı Eray

C) Nedîm Gürsel

D) İnci Aral

E) Buket Uzuner

3.

6.

Türk edebiyatında postmodernist anlayışı en iyi işleyen
yazarlardan biri olan ---- romanlarında üst kurmacadan,
metinler arası ilişkilerden ve katmanlı anlatımdan yararlandı. 10 yılda bir verilen Pegasus Ödülü’nü aldığı Gece
adlı romanındaki katmansal anlatım dikkat çekicidir. Kılavuz postmodernist anlayışla yazdığı diğer romanıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hasan Ali Toptaş

B) Bilge Karasu

C) Selim İleri

D) İnci Aral

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli edebî anlayışlarından
biri de roman ve hikâyede görülen, “modernizm sonrası”
anlamına gelen postmodernist anlayıştır. Bu anlayış doğrultusunda verilen eserler, modern kuralların dışladığı değerleri ele alır. Cumhuriyet Dönemi’nin ünlü yazarlarından
biri olan ----, postmodernizm akımının etkisinde yapıtlar
yazmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden
hangisi getirilemez?

E) Orhan Pamuk

A) Peyami Safa

B) Latife Tekin

C) Hasan Ali Toptaş

D) Oğuz Atay

E) Orhan Pamuk
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Orhan Pamuk modern ve postmodern anlatım tekniklerinden yararlanmış bir yazardır. Romanlarında ince düşünülmüş bir kurgu vardır. ---- adlı ilk romanında İstanbullu,
zengin ve Nişantaşı'nda yaşayan bir ailenin üç kuşaklık
hikâyesini, ---- adlı romanında üç kardeşin babaannelerini ziyaret etmek üzere gittikleri İstanbul yakınlarındaki bir
kasabada geçirdikleri bir haftayı anlatır.

A) Tehlikeli Oyunlar - Oğuz Atay
B) Düğün Gecesi - Füruzan
C) Kılavuz - Bilge Karasu
D) Unutma Bahçesi - Latife Tekin
E) Kar - Orhan Pamuk

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cevdet Bey ve Oğulları - Sessiz Ev
B) Beyaz Kale - Sessiz Ev

11. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Pamuk’un eserlerin-

C) Yeni Hayat - Cevdet Bey ve Oğulları

den biri değildir?

D) Kara Kitap - Yeni Hayat

A) Benim Adım Kırmızı

B) Sessiz Ev

E) Sessiz Ev - Kara Kitap

C) Beyaz Lale

D) Yeni Hayat

E) Masumiyet Müzesi

Divan şiirini sevdiren adam olarak bilinir. Divan edebiyatının tarihini, olaylarını ve mazmunlarını ve tarihi kişilikleri
romanlaştırdığı eserler yazmıştır. Şah ve Sultan’da Yavuz
Sultan Selim ile Şah İsmail arasında gelişen olayları, Od
romanında Yunus Emre’yi, Mihmandar’da Peygamber’i
konuk eden ve İstanbul’a konuk olan Eyüp Sultan’ı, Efsane Bir Barbaros Romanı adlı eserinde bir çağı ve o çağın
efsanesi Barbaros Hayrettin Paşa’yı anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selim İleri

B) İhsan Oktay Anar

C) İskender Pala

D) Tahsin Yücel

12. Leitmotiv, edebiyata müzik alanında geçen bir kavram-

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

8.

E) Nedîm Gürsel

9.

dır. Esası, bir müzik parçasının tekrarlanan nakaratıdır.
Edebiyatta, özellikle postmodern romanda ilgi gören bir
tekniktir. Romanın değişik bölümlerinde çeşitli nedenlerle
tekrarlanan ifade kalıbıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi leitmotiv tekniğine örnek olarak gösterilebilir?
A) Mektup bana yazılmıştı, bir tren yolculuğunda tanışmış olduğum Turgut Özben adlı genç bir mühendis
yazmıştı. Kendisinin kaybolmuş bir insan olduğunu
belirtiyor ve dünyaya benim aracılığımla yazılmasında birçok insanın payı olan bir eser gönderdiğini söylüyordu.
B) Günseli’yi evinde buldum. Turgut Özben’in kaybolduğunu duymuştu. Olaydan sonra da Turgut’tan kısa
bir mektup almış. Kitabın yayımlanması için benim
Günseli’ye başvurabileceğimi yazıyor ve ondan bu
konuda olumlu oy kullanmasını istediğini bildiriyordu.

Postmedernist sanatçılarla ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

C) Selim’deki bütün huysuzluğun, başarısızlıktan ya da
kendini başarısız saymasından ileri geldiğini düşünüyordum. Böyle ümitsizlik anlarından sonra günlerce
uğramazdı. Sonra birden ortaya çıkardı: “Mağaramda
dayanılmaz günler geçirdim Esat Ağabey.” Odasına
mağara derdi o zamanlar.

A) Özgün bir üslup yerine seçmeci, farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen bir üslup geliştirmişlerdir.
B) Modern dünyanın olumsuzlukları karşısında içe kapanık, melankolik ve karamsar bir tavır sergilemişlerdir.
C) Metinler arasılık, kolaj, pastiş, üst kurmaca, parodi
gibi anlatım tekniklerini yeni bir yorumla eserlerinde
kullanmışlardır.

D) Selim Işık’ın annesi ölmüştü. Ben yurda dönmeden
iki ay önce kalp yetmezliğinden ölmüş. Evinde yeni
bir kiracı oturuyordu, Selim’in başka bir akrabası olup
olmadığını bilmiyorlardı.

D) Sanatı sanatçının bir yaratısı olarak değil de dinleyiciler, okuyucular tarafından meydana getirilen kültürün
yeniden işlenmesi olarak kabul etmişlerdir.

E) Ordunuzun başında bulunsaydınız söylentilere yer
kalmazdı efendimiz. Bu sıcakta mı Olric? Hem ben
kan görmeye dayanamam: bayılırım. Onların bu kızgın güneşin altında nasıl öldüklerini düşünemiyorum.
Ölüler için sıcak da soğuk da birdir: Duymazlar efendimiz. Söyleme Olric, fena oluyorum.

E) Okuyucunun alışılmış doğrulardan sıyrılarak eserin
oluşumuna katılmasını ve kendi yorumunu ortaya
koymasını sağlamayı amaçlamışlardır.
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Modernizmi esas alan roman anlayışı ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Olay, karakter, çevre unsurları önemsizleştirilmiş;
simge, imge, bakış açısı, ironi, çağrışım önem kazanmıştır.
B) Kahramanlar toplumsal değerlere, toplum yaşantısına yabancılaşan, yalnızlaşan kişilerdir.
C) Yazarlar yaşamın çok boyutlu ve kavranmasının zor
olduğu görüşünü savunmuşlardır.

İslamî bir duyarlılığa sahip olan ---- eserlerinde, inandığı şeyleri okuyucusuna dayatmamaya özen göstermiş;
vermek istediği mesajı öyküye zarar vermeden, akışı ve
yapıyı bozmadan anlatmaya çalışmıştır. Anlatımında dili
ustalıkla kullanmış, yer yer şiirsel ifadelere de yer vermiştir. Gül Yetiştiren Adam romanında Türkiye’nin girdiği
Batılılaşma sürecinden sonra ortaya çıkan yeni durumu,
meselenin yeni kuşaklara yansımasını ele almış, tek parti
döneminin bir Anadolu şehrinden görünüşünü anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D) Eserlerde sıradan bir zaman akışı kullanılmaz; eserdeki kişi veya kişiler aynı zaman dilimi içinde değişik
zaman dilimlerini yaşar.

A) Selim İleri
B) Mustafa Kutlu

E) Olaylar ve insanlar; gözlem, inceleme ve araştırmaya
dayalı olarak gerçekçi bir açıdan yansıtılmıştır.

C) Rasim Özdenören
D) Bahaeddin Özkişi
E) Münevver Ayaşlı

Aşağıda ayraç içinde verilen terimlerden hangisi, birlikte verildiği açıklamaya uygun değildir?
A) Olmadığı hâlde bir olayın varmış gibi tasarlanması,
kurgulanmasıdır. (Üst kurmaca)
B) Bir metnin kendinden önce yazılmış metinlerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurması ve bunun eserde yansıtılmasıdır. (Metinler arasılık)
C) Herhangi bir konuda farklı yazar, şairlerden ya da
kaynaklardan derlenen alıntıların bir araya getirilerek
metne yansıtılmasıdır. (Kolaj)
D) Başlı başına bir türe, tarza has üslubun, biçimin taklit
edilmesidir. (Pastiş)

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Alev Alatlı’nın eserlerinden
biri değildir?
A) Nuke Türkiye
B) Viva La Muerte
C) Efsane Bir Barboros Romanı
D) Valla Kurda Yedirdin Beni
E) O.K. Musti Türkiye Tamamdır

E) Kendinden önce ortaya konmuş bir metnin konu veya
içerik boyutunda hareket noktası alma olarak kabul
edilmesidir. (Parodi)

6.

3.

---- edebiyatımızda felsefi roman çığırının açılmasına öncülük etmiştir. Eserlerinde metaforlara ve göndermelere
yer vermiştir. Amat adlı eserinde yeryüzündeki bütün kötülükleri içinde taşıyan ve yok olmaya mahkûm bir gemi
metaforu ile okura iyi ile kötünün bitmeyen çekişmesini
gözler önüne sermiştir. Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri önemli romanları arasında
sayılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan Ali Toptaş

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tahsin Yücel

B) Yusuf Atılgan

C) Bilge Karasu

D) İhsan Oktay Anar

Eserlerinde çok olan şeyleri daha az kelimelerle anlatmak istemiştir. Sözcüklerin, cümlelerin ve paragrafların
birbirleriyle olan renk uyumunu çok önemsemiştir. Roman
ve hikâyelerini şiirsel bir dille yazmıştır. Onun için varlık
sözcüklere indirgenmiştir. Eserlerinde olay örgüsünü çok
fazla önemsemez. Romanlarını bireyin iç dünyası ve kendi hesaplaşmaları üzerine kurmuştur. Sonsuzluğa Nokta,
Gölgesizler, Uykuların Doğusu, Bin Hüzünlü Haz romanlarından bazılarıdır.

B) Orhan Pamuk
C) İhsan Oktay Anar
D) Oğuz Atay
E) Bilge Karasu

E) Nedîm Gürsel
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Aşağıdakilerden hangisi Adalet Ağaoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

hayatlarını, dramlarını, sosyal hayatta karşılaştıkları güçlükleri gelenek ve görenekler karşısında bocalamalarını
dile getiren romanlar yazmıştır. Sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı ümitsizliklere kapılan insanların dramı
eserlerindeki başlıca temalardır. Garipler Sokağı romanında İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fatih semtinde orta
halli insanların yaşadığı bir sokağı, orada yaşayanlarla
birlikte anlatır. Suçumuz İnsan Olmak’ta büyük bir heyecanla başlayan yasak bir aşkın aslında mutsuz evliliklerinden farksız olduğunu fark eden insanların öyküsünü
anlatır.

A) Bir Düğün Gecesi
B) Ruh Üşümesi
C) Ölmeye Yatmak
D) Asılacak Kadın
E) Romantik Bir Viyana Yazı

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8.

A) Oktay Akbal

B) Adalet Ağaoğlu

C) Nezihe Meriç

D) Bilge Karasu

E) Leyla Erbil

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Her Gece Bodrum - Selim İleri
B) Yarın Yarın - Pınar Kür
C) Hayır - Adalet Ağaoğlu

E) Puslu Kıtalar Atlası - Ayla Kutlu

9.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

D) Schrödinger'in Kedisi - Alev Alatlı

11. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe (büyülü gerçekçilik) özgü nitelikler
ağır basmaktadır?
A) Nezihe Meriç

B) Nazlı Eray

C) Bilge Karasu

D) Adalet Ağaoğlu

E) Hasan Ali Toptaş

12. Önüne birinci hamur beyaz bir dosya kâğıdı çekti. Bir de

Birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra 2006 yılında
Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, bu
ödülü alan en genç kişilerden biri olmuştur. ---- adlı romanında Venedikli bir köle ile bir Osmanlı âlimi arasındaki
gerilimi ve dostluğu, ---- adlı romanında Osmanlı ve İran
nakkaşlarını, Batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının entrikasıyla anlatmıştır.

yumuşak yazan bir kurşun kalem. O hızla hemen başlığı
attı: “Çıkarken.”
Tekrar geri yaslanıp nefeslendi. “Sayın” mı demeli, “Muhterem” mi? Elbette “Muhterem” diyecekti.
“Muhterem Okuyucular,
Ülkemizde bir uzun zamandan beri tarım ihmal edilmiş;
köy ve köylü adeta gözden çıkarılmıştır. Bu yüzden daha
düne kadar dünyada kendi kaynakları ile kendini besleyebilen beş altı devletten biri olan Türkiye dışarıdan buğday
ithal edecek duruma düşmüştür. Köyüm dergisi bu duruma itiraz etmek için çıkıyor.”

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cevdet Bey ve Oğulları - Sessiz Ev
B) Benim Adım Kırmızı - Beyaz Kale
C) Yeni Hayat - Cevdet Bey ve Oğulları

Bu parçada kullanılan postmodern anlatım tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?

D) Beyaz Kale - Benim Adım Kırmızı

A) Bilinç akışı

E) Sessiz Ev - Yeni Hayat

B) Leitmotif

D) Metinler arasılık
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Onu Günseli’yle görmüşlerdi. Belki Aysel’le de görmüşlerdi. Onu görüyorlardı. Hiçbir şey yapmadan, aptalca bir
düzen içinde yaşarken kimse görmüyordu. Sonra, alışılmışın dışında en küçük bir davranışını görüyorlardı. Nasıl
görüyorlardı acaba? Sizi gördük, diyorlardı. Peki, neden
ben kimseyi görmüyorum? Görmesini bilmek gerek; bakarak dolaşmalı.
Bu parçada kullanılan modern anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruh çözümlemesi

B) Bilinç akışı

C) İç konuşma

D) Geriye dönüş

Neden hep korktuğum işler başıma geliyordu? Allah kahretsin, koridorda gene kayboldum. Çıkarken sanki oraya
bir daha hiç gelmeyecekmişim gibi sağıma soluma hiç
dikkat etmemiştim. (Böyle yapmazsam hiçbir yeri tekrar
bulamam.) Kitabı uzatırken Latince mi çalışıyorsun diye
sordu tabii. (Bu sorularla karşılaşmak istemeyenler dalgın ve dikkatsiz olmamalı.) Yalnızlık, gece, boş zaman
gibi fiilsiz boş cümleler mırıldandım. Tekrar biraz oturmak
zorunda kaldım. (Allah’tan, söz kadın meselesine gelmeden kürsü başkanı çağırdı onu.)
Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı eserinden alınan
bu parçada, postmodern romanın aşağıdaki hangi
özelliği vurgulanmaktadır?

E) Zaman akışı

A) Anlatıcıyı kurmacanın parçası kılma
B) Yazma sürecini esere konu etme
C) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma
D) Tarihî gerçekliği yeniden oluşturma
Ter içinde uyandı. Görünmeyen iplerle bağlandığı yataktan kendini ayırmak için, ona dayanılmaz ve ümitsiz gelen
bir çırpınma, bir hayata dönme isteğiyle kıvranıyordu; ya
da kıvrandığını sanıyordu. İçinde bir yerde, artık hiç hareket edemeyeceğini hissediyordu. Gene içinde bir yer,
bir duygu, kendini bütünüyle bırakmasına engel oluyordu.
Bu parçada kullanılan modern anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruh çözümlemesi

B) Bilinç akışı

C) Geriye dönüş

D) İç monolog
E) Üst kurmaca

E) Okuru, kurmacanın merkezine yerleştirme

5.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Ben, balon muyum çocukları sevindirecek? Kimseyi sevindirecek halim yok. Sizlere uğramadan edemedim.
Şehri çok güzel ve değişmiş buldum. Yeni taşındığınız
evi bulmakta güçlük çekmedim. Oğlunuz çok büyümüş.
İnşallah büyüyünce sen de Turgut Amcan gibi mühendis
olursun. Daha beter olsun. Nermin ne yapıyor?
Bu parçada kullanılan postmodern anlatım tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geriye dönüş

B) Üst kurmaca

D) Bilinç akışı

3.

“Oğlum Hilmi çayları tazele!” diyerek yanmış yalıdaki aşk
macerasını anlatırken duyduğu heyecan.

6.

Sonra bütün bu bilgileri semt tarihini anlatan kitaplarla
karşılaştırır, bütünleştiririm.
Unutmayın, ben bir hikâyeciyim.
Bende kalan ve benden çıkacak olanlar resmi kayıtlar,
belgeler, krokiler falan değildir. Acılar, sevinçler, mücadeleler, inançlar, kavgalar, düşler, kalp kırıklığı, karşılıksız
sevdalar, arkadaşlıklar, yalnızlık ve mutluluktur.

C) Parodi

E) Metinler arasılık

“Bu kadarı da fazla!” dedi yapma bir şaşkınlıkla: “İçimden
geçenleri okuyorsun dostum. Ben de aynı konuda sana
içimi dökmeye hazırlanıyordum:” İçin çıksın, iki gözün kör
olsun da piyango bileti sat. Metin şaşırmadı: “Ben, seni
görür görmez anlamıştım bütün kaygısız görünüşünün
altında, duygulu, içine kapanık bir insan olduğunu.” Bunu
beğendim işte. “Türkçe tangolardaki kırık ve ıstırap dolu
sözleri ancak böyle bir insan anlayabilir.” Bat Turgut bat.
“Karıma bile anlatamıyorum bunu Metin kardeşim.”

Mustafa Kutlu’nun Sami Bey’in Özel Hayatı adlı kitabından alınan bu parçadan hareketle postmodern
romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Bu metinde postmodern romanda kullanılan;

A) Yapıtın kurmaca olduğu okura hissettirilir.

III. Diyalog

B) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurulur.

IV. Geriye dönüş

C) Anlatıcı, kurmacanın etkin bir figürü hâline getirilir.

tekniklerinin hangilerinden yararlanılmıştır?

D) Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir.

A) I ve II

I.

Ruh çözümlemesi

II. İç monolog

E) Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur.

B) II ve III
D) III ve IV
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Yazar:
— Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Türk olması açısından
onun tüm romanlarını okumayı planladım ama henüz
tüm romanlarını bitiremedim.
Eleştirmen:
— En beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz romanlarını
sorabilir miyim?
Yazar:
— Nişantaşı’ndaki bir ailenin üç kuşak boyunca serüvenlerini anlattığı ve ona hak ettiği ünü getiren ilk
romanını çok beğendim. Hüsn-ü Aşk’ı örnek aldığı,
esere birebir gönderme ve atıflarda bulunduğu kitabını günümüz Türkçesinin çok gerilerinde kalmış sözcük dağarcığına yer verdiği için beğenmedim.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir?

Eleştirmen:

B) Dinlendim. Güçlüyüm. Bedenimi önemsiz bir yaşantıya kaptırmakla aklımı korudum. Boşuna geçen
zaman yoktur. Turgut, sen ne korkunç olmuşsun. Bir
kadın... Rahmetlinin varislerinden. Uzak bir ülkede,
kimsenin tanımadığı bir çocuğu olması gibi. Vasiyetname açılacak.

A) Kapıyı gene annesi açtı. Başka kim açabilir? Sessizliği artmış. İçine gömülmüş. Sevindi. “Bir hatırınızı
sorayım, dedim.” Karşılıklı oturduk, konuşmadan. Hiç
arayan olmamış kadıncağızı.

Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Yazarın tüm romanlarını okumayı düşündüğü kişi Orhan Pamuk’tur.
B) Eleştirmene göre Kara Kitap başyapıt olabilecek bir
romandır.
C) Yazarın en çok beğendiği roman Cevdet Bey ve
Oğulları’dır.
D) Yazarın beğenmediği roman Benim Adım Kırmızı’dır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

— Size katılmıyorum. Postmodern bir anlatı görünümündeki o kitap bence başyapıt niteliğinde bir eserdir.
Okumadıysanız Türkiye’nin etnik ve politik meseleleri
üzerine kurulu bir eser olan romanını da size önerebilirim.

E) Eleştirmenin yazara önerdiği roman Kar’dır.

8.

Bilinç akışı; romanda figürlerin iç dünyalarını kendi zihinlerinden, bütün karmaşasıyla aracısız bir şekilde aktarmayı amaçlar. Bu, çağrışıma dayalı olarak birbirini izleyen
düzensiz yapıdaki cümle ve sözcüklerle ortaya konan bir
tekniktir. Bu teknikte kahramanın zihni ve iç dünyası; düşünceler, dağınık sözler, imajlar ve sembollerin çağrışım
silsileleri hâlinde verilmesiyle aktarılır. Bu yönüyle kahramanın iç sesinin anlatıldığı ancak tamamen yazarın kontrolünde olan iç monolog tekniğinden ayrılır.

C) Bütün kitapların içine bakmalıyım. Bütün dosyalardaki kâğıtları birer birer incelemeliyim. Kitapların sayfalarını da çevirmeliyim. Belki bir sayfanın altına bir
düşüncesini, kitap hakkında bir görüşünü yazmıştır.
D) Kapıyı açtım. Utanarak kapıda duruyordu. Sabunların
arasından gülümsedim ona. Yüzümün durumu ona
cesaret verdi. Kendini tanıttı: “Selim denen harika çocuk karşınızda.” dedi.
E) Siz kurduğum hayallerden de güzelsiniz bütün hayallerim soluklaştı sizin yanınızda. Sizi düşünürken
aklım duruyor heyecanımdan yemeğe verdim kendimi. Çocukken okuduğum detektif romanlarından da
heyecanlısınız.

Başımı kaldırıp saçak altındaki yuvaya bakıyorum. Kırlangıç orada, yavruları cıvıldıyor. Kitabesi de yok. Aslında
varmış çünkü yeri belli söküp götürmüşler.
Kim sökmüş, niçin sökmüş, bu ülkenin tarihiyle niçin bu
kadar oynanmış. Aman, bırak şimdi bunları, yarayı deşme.

10. ---- önemli yapıtlarından biri olan Bir Düğün Gecesi ile
Füruzan’ın ---- adlı yapıtı Türk edebiyatında yakın tarihimizi etkileyen birtakım siyasal ve toplumsal olayların anlatıldığı eserlerdendir.

Şu binaya girelim, bakalım neyin nesidir.
Mustafa Kutlu’dan alınan bu parçadan hareketle
postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Adalet Ağaoğlu’nun - 47’liler

A) Eserin yazılma süreci metne konu edilmiştir.

B) Nezihe Meriç’in - Korsan Çıkmazı

B) Metinler arası ilişkilere yer verilmiştir.

C) Pınar Kür’ün - Parasız Yatılı

C) Okurla iletişim kurulmuştur.

D) İnci Aral’ın - Buzul Çağı’nın Virüsü

D) Tarihî gerçeklik yeniden oluşturulmuştur.

E) Bilge Karasu’nun - Kılavuz

E) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurulmuştur.
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Babalar ve çocukları edebiyatta işlenen önemli konulardan biri olmuştur. Bu konuyu işleyen eserlerden akla ilk
gelen roman, Babalar ve Oğullar’dır. Bu eser ---- en ünlü
eseri olduğu kadar, devrimin eşiğindeki Rusya'nın ruhunu
en derinden anlatan romanlardan da biridir. Rus edebiyatının tam anlamıyla yazılmış ilk modern roman örneği
olarak kabul edilebilir.

A) Stefan Zweig - Kırmızı Pazartesi
B) James Joyce - Ulysses
C) J. D. Salinger - Çavdar Tarlasında Çocuklar
D) Virginia Woolf - Bayan Dalloway

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından hangisi getirilmelidir?
A) Turgenyev’in

B) Tolstoy’un

D) Çehov’un

E) G. Garcia Marquez - Yüzyıllık Yalnızlık

C) Puşkin’in

E) Gogol’un

6.
2.

Naturalizm akımının önemli temsilcilerinden biri olan
I

B) Dönüşüm - Franz Kafka
C) Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

III

D) İhtiyar Adam ve Deniz - Ernest Hemingway

dandır. Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri onun en etki
IV

Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki
yazara ait değildir?
A) Fareler ve İnsanlar - Jack London

John Steinbeck İngiliz edebiyatının önemli romancılarınII

Aşağıda verilen yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

E) Tom Sawyer’ın Maceraları - Mark Twain

V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I

3.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Raskalnikov fakir ve iyi niyetli bir üniversite öğrencisidir.
Maddi imkânsızlıklar sonucu eğitimi bırakmak zorunda
kalmış, kirasını bile doğru dürüst ödeyemediği pis ve köhne bir odada yaşamaya mecbur olmuştur. Maddi olarak
çok sıkıştığı anlarda, para edebilecek eşyalarını rehin bıraktığı tefeci bir kadına gider. Raskalnikov kadını öldürüp
paralarını alır. Bu parayla öğrenimini tamamlayıp topluma
faydalı bir insan olacaktır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

leyici romanlarındandır.

7.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi roman türünde yazılmış bir eser değildir?
A) Germinal
B) Kırmızı ve Siyah
C) Hamlet
D) İki Şehrin Hikayesi
E) Tom Sawyer’in Maceraları

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A) Turgenyev - Babalar ve Oğullar
B) Tolstoy - Savaş ve Barış
C) Puşkin - Yüzbaşının Kızı
D) Dostoyevski - Suç ve Ceza
E) Gogol - Müfettiş

4.

Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak
tanınan sanatçı, Cromwell adlı oyununun önsözünde katı
bir kuralcılığı savunan ve o güne kadar tahtından indirilemeyen klasisizme alternatif bir sanat anlayışı ile ortaya
çıkan romantizmi anlatmıştır. Bu nedenle Cromwell önsözü sanatçının romantizmin kurallarını ortaya koyan bir
bildiri özelliği taşır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıda verilen yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Honore de Balzac

A) Goethe - Genç Werther’in Acıları

B) Gustave Flaubert

B) Charles Dickens - OliverTwist

C) Lamartine

C) Steinbeck - Gazap Üzümleri

D) Alexandre Dumas

D) Victor Hugo - Sefiller

E) Victor Hugo

E) Goethe - Wilhelm Tell
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Emile Zola, romantikleri yeterince gerçekçi saymıyordu.
Onların kahramanlarını fazla abartılı buluyordu. Hayatın
ve kişilerin daha basit olduğunu öne sürdü. Gerçekçi ölçütü yakalamak için aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Emile Zola’ya göre, olaylar aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğinde
saptanmalıydı. Roman, sadece saptama, hayatı olduğu
gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinlikleriyle gösterme hatta
deney yapma demekti.

direnebilmeleri ve kendi türlerinin emsalsiz eserleri olmalarıdır. Klasikler bir sanat eseri olarak türünün tüm özelliklerini yansıtırken onu en ileri noktaya taşırlar. Bu yüzden
Hamlet, Faust, Sefiller, Germinal gibi anıt eserler ortaya
çıkmıştır. Şu soruyu hep sormak gerekir: “Bu eserlerin kalıcılığı nereden geliyor?”
Bu parçada eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen Emile
Zola’ya ait bir eser değildir?
A) Nana

B) Meyhane
D) Germinal

A) Emile Zola

B) Tolstoy

D) Goethe

C) Yabancı

C) Shakespeare
E) Victor Hugo

E) Toprak

13. Amerikan edebiyatının büyük yazarlarından olan ---- ,
10. Edebiyatta bazen yazılan eser sanatçının önüne geçebi-

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?
A) Dostoyevski’yi - Raskolnikov’dur
B) Goethe’yi - Faust’tur
C) Turgenyev’i - Anna Karenina’dır
D) Cervantes’i - Don Kişot’tur

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

lir. Hatta eserlerindeki yarattıkları o kahramanlar o büyük
yazarları yaşatır. Nitekim ---- yaşatan kahramanı ---- .

E) Charles Dickens’ı - David Copperfield’dır

dünya edebiyatında büyük bir çığır açtı. Sanatçının tek
romanı olan Bülbülü Öldürmek ilk yayımlandığında satış
rekorları kırdı ve yazarını kısa sürede üne kavuşturdu.
Eser, 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülü kazandı, bir yıl sonra
Gregory Peck'in başrolünü oynadığı bir filmde beyazperdeye aktarıldığında da Oscar aldı. Bu romanın böylesine
büyük başarı sağlamasının nedeni, olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesiydi.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Ernest Hemingway

B) Harper Lee

C) George Orwel

D) Herman Melville

E) Charles Dickens

11. “Bir gün yabancılar çiftliğe saldırır ve yel değirmenini harap ederler. Yaşadıkları yerdeki bütün hayvanlar yaralanır
ve bazıları da ölmüştür. Bir tüfek sesi duyulur. Yaralılardan biri yanındaki bir domuza: ‘Neden tüfek atılıyor’ diye
sorar. ‘Zaferimizi kutlamak için’ cevabını alır. Yaralı hayvan: ‘Hangi zafer?’ diye hayret edince Domuz: ‘Düşmanı
topraklarımızdan kovduk.’ der. ‘Ama iki yıl uğraştığımız
değirmeni yok ettiler.’ deyince, Domuz: ‘Bir değirmen
daha yaparız.’ diyerek cevap verir. Yaralı hayvan şunu
anlamıştır: Devrim yolundan sapmış, insanlardan daha
baskıcı ve daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur.”

14. 20. yüzyılın çok büyük bir ün kazanan öykü ve roman
yazarıdır. İtalya'da I. Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarından esinlenerek yazdığı Silahlara Veda, savaşla aşkın
iç içe işlendiği umutsuz ama güçlü bir romandır. Sanatçı,
yapıtlarında mücadeleci, yenileceklerini bilseler bile, yiğitçe direnerek yaşamlarına anlam vermeye çalışan kişilerin
portrelerini çizdi. Yapıtlarında özlü ve çarpıcı bir dil kullanan ve olayların bağlantısını büyük bir titizlikle kuran sanatçı, ardında yayımlanmamış pek çok taslak yazı bıraktı.

Hayvan Çiftliği adlı romandan alınmış bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harper Lee

A) Ernest Hemingway

B) Mark Twain

C) Edgar Allan Poe

D) Jack London

C) Tolstoy

B) Ernest Hamingway
D) Turgenyev
E) George Orwel

E) John Steinbeck
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Eserlerini, Kırgızca ve Rusça olarak kaleme almıştır.
Eserlerinin çoğunda, milletinin tarih boyunca kazandığı
sosyal, kültürel, ahlakî, edebî, askerî yani bütün maddî
ve manevî zenginliğini yansıtmış, yaşadığı coğrafyanın
insanının tarih içinde kazandığı değerleri, acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiştir. Kendisini dünyaya tanıtan en önemli eseri, Cemile
olmuştur. Louis Aragon bu eseri “dünyanın en güzel aşk
hikâyesi” olarak tanımlamıştır.

---- , verdiği eserlerle Türk ve dünya edebiyatının önde
gelen şahsiyetlerinden biri olmayı başarmıştır. Eserleri
Türkçe’nin yanında 150’den fazla dile çevrilerek milyonlarca baskıya ulaşmıştır. Başta Kırgız gelenek ve görenekleri dâhil olmak üzere Türk kültür ve felsefesine çok
bağlıdır. Bu özelliğini sanatına yansıtmayı başarmıştır.
---- adlı romanı aynı isimle beyaz perdeye uyarlanmıştır.
Filmin yönetmenliğini Atıf Yılmaz yapmıştır. Başrollerinde
ise Kadir İnanır ve Türkan Şoray yer almıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Cengiz Aytmatov

A) Cengiz Aytmatov - Cemile

B) Cengiz Dağcı

B) Cengiz Dağcı - Yurdunu Kaybeden Adam

C) İsmail Gaspıralı

C) Cengiz Aytmatov - Selvi Boylum Al Yazmalım

D) Ali Tokombaev

D) Cengiz Dağcı - Korkunç Yıllar

E) Neriman Nerimanov

E) Cengiz Aytmatov - Dişi Kurdun Rüyaları

Sanatçı, Rus baskı ve işgalleri sonucu yurdunu kaybeden binlerce Kırım Türk'ünden biridir. İkinci Dünya Savaşı
çıkınca askere alınmış, Ukrayna cephesinde Almanlara
esir düşmüştür. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletler safına sığınmış,
1946'da Londra'ya yerleşmiştir. Türkiye'ye hiç gelmediği
halde kitaplarını Türkiye Türkçesi ile yazmıştır. Türkiye’de
yayımlanan ilk romanları Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam’dır.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

1.

01

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cengiz Aytmatov

4.

Sanatçı, adından çok söz edilmesine rağmen eserleri,
birçok faaliyeti ve hatta düşünceleriyle gereğince tanınmayan, saklı kalmış, ihmal edilmiş bir şahsiyettir. Düşünce ve idealleriyle Türklüğe önderlik eden sanatçı, roman
ve hikâyeleri ile de Türk dünyasında modern edebiyatın
kurulması için büyük çaba göstermiş, edebiyatımıza güzel eserler kazandırmıştır. Bu eserlerinde düşüncelerini,
fikir yazılarından daha açık bir şekilde söyleme imkânı
bulmuştur. Sanatçının Darürrahat Müslümanları, Türk
edebiyatının ilk, güzel ve ilginç ütopik roman örnekleri
arasındadır. Kadınlar Ülkesi ise fantezi hikâyenin en güzel örneklerinden biridir.

B) Neriman Nerimanov

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) İsmail Gaspıralı

A) Cengiz Aytmatov

D) Ali Tokombaev

B) İsmail Gaspıralı

E) Cengiz Dağcı

C) Cengiz Dağcı
D) Neriman Nerimanov
E) Ali Tokombaev
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Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 1958
yılında yayımlanan ve kimi kitap eleştirmenlerine göre
en güzel aşk romanı olan ---- birbirine âşık iki gencin
hikâyesini üçüncü bir göz ile anlatıyor. Roman kahramanı, çok güzel bir kızdır ve iyi bir aileye gelin olarak gitmiştir. Kocası Sadık evlendikten kısa bir süre sonra savaş
nedeni ile cepheye gitmek zorunda kalmıştır. Kahraman
evde Sadık’ın en küçük kardeşi ve kayınvalidesi ile birlikte kalmıştır. Hikâye Sadık’ın küçük kardeşinin gözünden
anlatılmaktadır.

Toprak Ana

I.

II. Cengiz Han’ın Bisikleti
III. Beyaz Gemi
IV. Gün Olur Asra Bedel
V. Cemile
Yukarıdaki yapıtlardan hangisi Cengiz Aytmatov’a ait
değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden
hangisi getirilmelidir?
A) Toprak Ana
B) Beyaz Gemi
C) Selvi Boylum Al Yazmalım
D) Cemile
E) Dişi Kurdun Rüyaları

8.

I. Grup

II. Grup

Cengiz Dağcı

I. Menim Dostlarım

Cengiz Aytmatov

II. Gün Olur Asra Bedel
III. Korkunç Yıllar

Sanatçı, Tiflis’te yoksul bir aile çocuğu olarak doğdu. Zakafkasya Öğretmen Lisesinde okudu. Edebi, sosyal ve siyasi faaliyetler yürüttü. Atatürk’le arasında manevi yakınlık ve kardeşlik ilişkileri kuran sanatçı, Kurtuluş Savaşı’na
büyük destek verdi. 500 kg altını ayrıca Rusya’dan aldığı
10 milyon altın rubleyi Ankara’ya gönderdi. Azerbaycan’ın
Batı tarzındaki ilk romanı sayılan Bahadır ve Sona’yı
yazdı. Bu eserinde Türk genci Bahadır ile Ermeni kızı
Sona’nın aşkını anlatan yazar, dönemin sosyo-kültürel
yapısını ve milliyetçilik düşüncesini başarılı bir şekilde
yansıttı.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

6.

IV. Onlar da İnsandı
V. Cengiz Han’a Küsen Bulut
Yukarıda verilen romanlardan hangisi I. grupta verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) I

9.

I.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Toprak Ana

II. Onlar da İnsandı

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

III. Beyaz Gemi
IV. Korkunç Yıllar

A) Cengiz Aytmatov

V. Elveda Gülsarı

B) Cengiz Dağcı

Yukarıdaki yapıtlardan hangileri Cengiz Dağcı’ya aittir?

C) Neriman Nerimanov
D) İsmail Gaspıralı

A) I ve II

E) Ali Tokombaev

B) I ve III
D) II ve IV
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I. Macera romanı

•

Yanlış batılılaşma

II. Realist roman

•

Görücü usulü evlilik

III. Psikolojik roman

•

Kölelik ve cariyelik

IV. Tarihi roman

•

Köy yaşamı

Aşağıdaki romanlardan hangisi numaralanmış ifadelerden biriyle ilişkilendirilemez?

Aşağıdaki romanlardan hangisi bu konulardan biriyle
ilişkilendirilemez?

A) Araba Sevdası

A) Araba Sevdası

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C) Eylül

C) Sergüzeşt

D) Cezmi

D) Karabibik

E) İntibah

E) Cezmi

2.

- - - - , en önemli eseri sayılan bu eser, zamanın ilk psikolojik
eseri olarak kabul edilir. Eserde, Suad, Süreyya ve Necip
üçlüsü arasındaki sevgi, sadakat, aşk, evlilik üçgeninde roman kahramanlarının ruhsal çözümlemeleri yapılmaktadır.
Evli bir kadınla, kocasının yakın arkadaşı olan adam arasındaki yaşanan yasak aşk ve bunlardan habersiz kocanın ruhsal durumu, kadının ve erkeğin toplumsal rolleri,
romanın yazıldığı döneme göre oldukça cesur bir dille
anlatılmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

5.

Olay: Bir adamın sokaklarda yalnız yaşaması
Yer: Sokaklar
Zaman: Yaz, akşam
Kişiler: Osman Amca, sokak kedileri
Anlatıcı: III. kişi
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına
uygun olarak kurgulanmıştır?
A) Yaz günlerinin sıcağı hep rahatsız etmişti Osman
Amca’yı. Parklardaki bankları tercih eder olmuştu
uyumak için. En yakın dostları da sokaklarda yapayalnız yaşayan sokak hayvanları olmuştu. Birkaç
lokma yiyeceğini onlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyordu.
B) Gündüzleri insanların çok olduğu yerlere gidip dileniyordu Osman Amca. Günlük kazancının çok az bir
kısmını karnını doyurmak için ayırıyor geriye kalanıyla sokaktaki kedilere mama alıyordu. Sokaklarda sefil
olmasına rağmen bundan hiç şikâyetçi olmamıştı.

A) Mehmet Rauf'un
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun
C) Hüseyin Cahit Yalçın'ın
D) Süleyman Nazif'in

C) Osman Amca, İstanbul’un en güzide semtlerinde evleri olmasına rağmen köprülerin altını, sıkıcı ve karanlık sokakları, nemden dolayı duvarları yosun bağlamış yerleri evi kabul etmişti. Beslediği sokak kedileri
arkadaşlık ediyordu ona sıcak yaz akşamlarında.

E) Halit Ziya Uşaklıgil'in

3.

D) Osman Amca’nın eşi öldükten sonra hayatta kimsesi
kalmamıştı. Gerek bu yüzden gerekse cimriliği yüzünden bunalıma girmişti bir süre sonra. Çöplerin yanına
oturuyor, sokak hayvanlarıyla arkadaşlık ediyor, akşama kadar kendi kendine konuşuyordu.

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Sevda Peşinde
B) Halit Ziya Uşaklıgil - Bir Ölünün Defteri

E) Bu yaz, Osman Amca’nın parası çoğalmış bir tane
daha araba alabilecek duruma gelmişti. Aslında o
ikinci bir araba almak yerine parasını sokaklarda yaşayan kedilere, köpeklere barınak yaparak, onlara
mama alarak harcamak istiyordu.

C) Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide
D) Recaizâde Mahmut Ekrem - Nimetşinas
E) Mehmet Rauf - Kan Damlası
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- - - - önemli yapıtlarından biri olan Panorama ile Tarık
Buğra’nın - - - - adlı yapıtı Türk edebiyatında nehir roman
tekniği ile yazılmış eserlerdendir.

- - - - önemli yapıtlarından biri olan Yeşil Gece ile Sabahattin Ali’nin - - - - adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba
gerçeklerini yansıtan romanlardandır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Reşat Nuri Güntekin’in - Hüküm Gecesi

A) Reşat Nuri’nin - Kuyucaklı Yusuf

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın - Handan

B) Yakup Kadri’nin - Yaban

C) Aka Gündüz’ün - Yaprak Dökümü

C) Refik Halit Karay’ın - İçimizdeki Şeytan

D) Refik Halit Karay’ın - Sürgün

D) Halide Edip Adıvar’ın - Kavak Yelleri

E) Yakup Kadri’nin - Firavun İmanı

E) Kemal Tahir’in - Çalıkuşu

10. Edebiyat, topluma ve tarihe ayna tutması açısından

Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’e ait eserlerden
biri değildir?

B) Orta Direk
C) Teneke
D) Demirciler Çarşısı Cinayeti
E) Bereketli Topraklar Üzerinde

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

A) Yer Demir Gök Bakır

önemli bir yere sahiptir. Yaşadığı dönemin tarihi olaylarına kayıtsız kalamayan, toplum mimarı olan edebiyatçılar
da bunlara eserlerinde yer vermekten kaçınmamışlardır.
Türk edebiyatında da Kurtuluş Savaşı’nın izleri birçok
esere yansımıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen düşünceye yönelik eserlere örnek olamaz?
A) Toz Duman İçinde
B) Dersaadet’te Sabah Ezanları
C) Bir Sürgün
D) Kalpaklılar
E) Şu Çılgın Türkler

8.

Türk edebiyatında Osmanlının kuruluşunu anlatan romanlar arasında Tarık Buğra’nın - - - - adlı yapıtı ile - - - Devlet Ana adlı yapıtını sayabiliriz.

11. Aşağıdaki

yapıtlardan
hangisi
Kabaağaçlı’ya ait değildir?
A) Aganta Burina Burinata

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

B) Ötelerin Çocuğu
C) Turgut Reis

A) Küçük Ağa - Orhan Kemal’in

D) Deniz Gurbetçileri

B) Merhaba Söğüt - Yaşar Kemal’in

E) Yağmur Beklerken

C) Doludizgin - Yakup Kadri’nin
D) Osmancık - Kemal Tahir’in
E) Kurtlar Sofrası - Mithat Cemal Kuntay’ın
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Sabahattin Ali’nin konusu ile adından sıkça söz ettiren bu
eseri, Türk edebiyatının en önemli romanları arasında yer
alır. Hüzünlü bir aşk öyküsü olan - - - -, psikolojik bir anlatı
olarak karşımıza çıkar. Romanda toplumla sağlıklı ilişkiler
geliştiremeyen, bu yüzden hayata küsmüş Raif Efendi’nin
Maria Puder’e olan aşkı ve bu aşkın meyvesi olan kızının
çağrıştırdıkları anlatılır. Roman; aşk, yalnızlık ve yabancılaşma olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4.

A) İçimizdeki Şeytan

5.

A) Yaz Sonu
B) Fikrimin İnce Gülü
C) Yüksek Gerilim
D) Bir Düğün Gecesi
E) Hayır

B) Yol Ayrımı
C) Gurbet Kuşları
D) Kuyucaklı Yusuf
E) Kürk Mantolu Madonna

Bir aydın, şair ve edebiyat öğretmeni olan Mustafa Ural,
yazdığı ve toplatılan şiir kitabı nedeniyle aranmaktadır.
Sağlık problemleri vardır, bu nedenle de hemen teslim olmak istemez. İstanbul’un soğuk ve karanlık sokaklarına, eş
dost evlerine sığınır. Sonunda tutuklanan Mustafa, hapishanede çok zor şartlar altında yaşamaktadır. Kaldığı oda
nem ve pire içerisindedir. Verilen yemek ise sadece kuru bir
ekmektir. Mustafa Ural, insan yüzü göremediği bu yerde,
suçunun ne olduğunu bilmeden günlerini geçirmektedir.
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esir Şehrin Mahpusu
B) Karartma Geceleri

B) Ateşten Gömlek - Yorgun Savaşçı - Küçük Ağa
C) Yaban - Ateşten Gömlek - Yorgun Savaşçı
D) Küçük Ağa - Yaban - Ateşten Gömlek
E) Ateşten Gömlek - Küçük Ağa - Yaban

6.

C) Hüküm Gecesi
D) Kurt Kanunu

Edebiyatımızda en çok işlenen konulardan biri olan yanlış
Batılılaşma Tanzimat edebiyatıyla başlamıştır. Bu konuda
Türk edebiyatında birçok sanatçı eser vermiştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü
edilen konuda eser vermemiştir?

E) Vukuat Var

3.

Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet Dönemi roman ve hikayesinde çok önemli bir yere sahiptir ve en çok işlenen konulardan biridir. Kurtuluş Savaşı zamanlarında Orta Anadolu’da bir köyde kendini toplumdan
soyutlayan bir subayı anlatan - - - - , eşini ve çocuğunu
geride bırakıp mücadeleye katılan bir hocayı anlatan
- - - - , Kuvayımilliye’nin ilk günlerinde ve amansız şartlarında mücadele veren Cehennem Yüzbaşı’yı anlatan
- - - -, Kurtuluş Savaşı’nı işleyen romanlardan birkaçıdır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki eserlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Yaban - Küçük Ağa - Yorgun Savaşçı

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

2.

Aşağıdakilerden hangisi Adalet Ağaoğlu'nun roman
türündeki eserlerinden biri değildir?

A) Peyami Safa

Orhan Pamuk'un romanlarıyla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Ahmet Mithat Efendi
C) Abdülhak Şinasi Hisar

A) Cevdet Bey ve Oğulları, ilk romanıdır. İstanbullu, zengin ve Nişantaşı'nda yaşayan bir ailenin üç kuşaklık
hikâyesi anlatılır.

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Sessiz Ev, üç kardeşin babaannelerini ziyaret etmek
üzere gittikleri İstanbul yakınlarındaki Cennethisar
kasabasında geçirdikleri bir haftayı anlatır.

7.

C) Kara Kitap'ta İstanbul’un sokaklarını, geçmişini, kimyasını ve dokusunu, kayıp karısını arayan bir avukat
olan Galip aracılığıyla anlatmıştır.

I.

Buzul Çağın Virüsü - Vüsat O. Bener

II.

Kılavuz - Bilge Karasu

III. Cehennem Kraliçesi - Selim İleri

D) Kar'da Osmanlı ve İran nakkaşlarını, Batı dışındaki
dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve
aile romanının entrikasıyla anlatmıştır.

IV. Kimse - İhsan Oktay Anar
V.

E) Pek çok dile çevrilen Beyaz Kale romanı Venedikli
bir köle ile bir Osmanlı âlimi arasındaki gerilimi ve
dostluğu anlatır.

Yarın Yarın - Pınar Kür

Yukarıdaki numaralanmış eser-yazar eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı var-

I.

Sergüzeşt - Dilaşup

II.

Araba Sevdası - Periveş

dır?

III. Eylül - Suat

A) Fakir Baykurt, Yılanların Öcü romanında Karataş köyünde oğlu Kara Bayram, gelini Haçça ve torunlarıyla
yaşayan Irazca'nın köydeki hiyerarşiye başkaldırışını
anlatır.

IV. Mürebbiye - Meftun Bey
V.

Kırık Hayatlar - Ömer Behiç

Yukarıdaki numaralanmış roman-kahraman eşleştir-

B) Yaşar Kemal’in Teneke romanında, Çukurova'daki
çeltik ağalarına karşı mücadele eden köylünün yanında yer alan idealist kaymakamın trajik öyküsü anlatılmaktadır.

melerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II

B) I ve IV
D) III ve V

C) II ve IV
E) IV ve V

C) Kemal Tahir’in İnce Memed romanı, Anadolu halkının
geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tamamen hakim olmasına
karşı isyanı anlatır.

9.

D) Kemal Bilbaşar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında dağlarda
yetişen asi bir köy kızının destansı hikâyesini anlattığı
Cemo adlı romanıyla TDK Roman Ödülü’nü kazanmıştır.

I. Bilge Karasu
II. Yusuf Atılgan

E) Orhan Kemal, Baba Evi romanında çocukluk yıllarını
ve ailesiyle Beyrut'a kaçmak zorunda kalışını; Avare
Yıllar romanında baba evinden kopuşu ve başıboş
geçen gençlik yıllarını anlatmıştır.

III. İnci Aral
IV. Orhan Kemal

Yukarıdaki sanatçılardan hangisi modernizmi esas
alan sanatçılar arasında yer almaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

V. Latife Tekin

10. Günümüz edebiyatının adından çokça bahsedilen yazar-

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı var-

larındandır. Edebiyatın pek çok türünde eser vermiş olmasına rağmen, daha çok romancılığıyla ön plana çıkmıştır.
Halbuki edebiyata öyküyle girmiştir. Sanatçının ilk öyküsü
on dokuz yaşında yazdığı Cumartesi Yalnızlığı' dır. Bu öyküsünde sınırlı ilişkiler içinde sıkışan insanların yaşamlarını anlatmıştır. 1973'ten sonra romana yönelen sanatçı,
Her Gece Bodrum romanıyla büyük başarı kazanmıştır.
İç konuşma tekniğini kullandığı bu romanda, toplumsal
kargaşa içinde bunalıma düşen aydınların arayışlarını ve
çıkmazlarını ele almıştır.

dır?
A) Emine Işınsu, Azap Toprakları adlı eserinde Batı
Trakya’da yaşayan Türklerin çektiği sıkıntıları dile getirmiştir.
B) Sevgi Soysal, Yürümek adlı romanında toplumca çizilen erkeklik, kadınlık sınırlarını ve sınıf değerlerini
bireyin gözünden sorgular.
C) Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı romanında toplumda
kadın üzerinde yoğunlaşan erkek baskısı ve bundan
kurtulma çabasını işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Füruzan’ın 47’liler romanı Türkiye’nin yakın siyasal
tarihine ışık tutan ve sosyal-siyasal ortamı ile ilgili
önemli gözlemler barındıran önemli bir eserdir.

A) Hilmi Yavuz
B) Selim İleri

E) Buket Uzuner, Berci Kristin Çöp Masalları’nda yoksulluğu zengin bir dille ve masal ögeleriyle zenginleştirerek anlatmıştır.

C) Orhan Pamuk
D) Pınar Kür
E) Latife Tekin
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Köyden söz eden romanların tarihi elbette Nabizâde
Nâzım'ın Karabibik adlı romanına kadar götürülebilir. Cumhuriyet Dönemi’ndeki Anadolu’ya yöneliş hareketlerinin,
halkçılık ilkesiyle köy edebiyatını beslediği söylenebilir.
Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki romanlardan
hangisinde köy konusu ele alınmamıştır?
A) Cemo
B) Yılanların Öcü
C) Yılkı Atı
D) Kurtlar Sofrası
E) Kanlı Derenin Kurtları

Yazarlığa 1974 yılında başladı. İlk romanı olan Karanlık ve Işık ile katıdığı Milliyet Roman Yarışması’nda birincilik ödülü aldı. Bu romanı Cevdet Bey ve Oğulları
adıyla tekrar yayımladı ve bu romanla Orhan Kemal
Roman Ödülü’nü kazandı. İkinci romanı olan Sessiz
Ev’le Madaralı Roman Ödülü’nü aldı. Daha sonra yazdığı birçok romanla çok sayıda ödül alan sanatçı ABD’de
yayımlanan Time dergisinde “Dünyamızı Biçimlendiren
Kişiler” başlıklı kapak yazısında tanıtılan yüz kişiden
biri oldu. Cannes Film Festivali’nde jüri üyeliği de yapan sanatçı, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak Nobel Ödülü alan ilk Türk olarak tarihe geçti.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Selim İleri
C) Orhan Pamuk
D) Bilge Karasu
E) Latife Tekin

2.

I.

Mesihpaşa İmamı

II.

İbrahim Efendi Konağı

III. Mabette Bir Gece
IV. Batmayan Gün
V.

Gençliğim Eyvah

Yukarıdaki yapıtlardan hangisi Samiha Ayverdi’ye ait
değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

5.

E) V

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Mehmet Rauf - Genç Kız Kalbi
B) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah
C) Hüseyin Cahit Yalçın - Hayal İçinde
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye
E) Ahmet Şuayip - Kırık Hayatlar

6.

Aşağıdaki eserlerden hangisi
Dönemi’nde yazılmamıştır?

Servetifünun

A) Nadide

B) Ferda-yı Garam

C) Ferdi ve Şürekası

D) Dürdane Hanım

E) Kırık Hayatlar

7.

3.

Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye romanı ile aşağıdaki
yapıtlardan hangisi arasında konu yönünden bir benzerlik yoktur?
A) Kurt Kanunu
B) Yaprak Dökümü

Servetifünun sanatçılarından İsmail Safa’nın oğlu olan
sanatçının ismini Tevfik Fikret koymuştur. Küçük yaşlarda babasını kaybedince ağabeyi ve annesiyle zor şartlar
altında yaşamıştır. Sağ kolunda kemik veremi hastalığı
baş göstermiş, bu hastalık psikolojisini çok etkilemiştir.
Bu psikolojik durum, sanatçının Türk edebiyatındaki en
başarılı psiklojik romanları yazmasını sağlamıştır. Server
Bedii imzalı eserlerini ekonomik nedenlerle kaleme alan
sanatçı yazın hayatını ölümüne kadar sürdürmüştür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Kiralık Konak
D) Araba Sevdası
E) Felatun Bey ile Rakım Efendi

A) Peyami Safa

B) Tarık Buğra

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Memduh Şevket Esendal

E) Ahmet Hamdi Tanpınar
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11. I. Grup

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas
alan sanatçılardan biri değildir?

II. Grup

Onbinlerin Dönüşü

I. Necati Cumalı

A) Hasan Ali Toptaş

Zeliş

II. Samim Kocagöz

B) Peyami Safa

Çelo

III. Orhan Hançerlioğlu

C) Tarık Buğra

Yedinci Gün

IV. Abbas Sayar

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

V. Mahmut Makal

E) Abdülhak Şinasi Hisar

Yukarıda II. grupta verilen yazarlardan hangisi I. gruptaki yapıtlardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) I

9.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nı konu alan
romanlardan biri değildir?
A) Halas
B) Sahnenin Dışındakiler
C) Kurtlar Sofrası
D) Üç İstanbul
E) Sinekli Bakkal

— Ben birçok roman okudum ama Acımak romanı benim için farklı bir yere sahip. Zehra Öğretmen’in idealistliğinden çok etkilenmişimdir. Ayrıca duygusuz bir insanın
bağlanmayı ve acımayı öğrenmesi beni hep duygulandırmıştır.
Burcu:
— Bana göre Kiralık Konak daha etkileyici bir roman. Bir
ailenin çöküşünü ve Batılı tarzla karşılaşan bir ailenin yaşadığı sorunları çok dramatik anlatmış. Naim Efendi’nin
soğuk ve kasvetli konağında ölümü beklemesi oldukça
üzücü.

D o k t r i n Ya y ı n l a r ı

10. Ceren:
12. Türk edebiyatında özellikle Kemal Tahir, Orhan Kemal,
Yaşar Kemal, Fakir Baykurt gibi yazarlarla özdeşleştirilen toplumcu gerçekçilik, edebiyatın toplumsal bir amaç
için kullanılması düşüncesini merkeze koyar. Bu yazarların amacı, toplumda gördükleri çarpık, yozlaşmış, yanlış
şeyleri okuyucuya tamamen gerçekçi bir şekilde göstermektir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen
sanatçılardan birine ait değildir?
A) Bereketli Topraklar Üzerinde
B) Ölmez Otu

Ceren:
— Lisedeyken okuduğum ve etkilendiğim romanlardan
biri de Sinekli Bakkal. Roman kahramanı Rabia’nın idealize edilmiş biri olması ve güçlü duruşu beni çok etkilemiştir.

C) Köyün Kamburu
D) Onuncu Köy
E) Sarı Traktör

Burcu:
— Ben de Bugünün Saraylısı romanını okumuştum.
Romanda Ayşen’in taşralılığı, misafir olduğu evde onu
beğenmemelerine rağmen zengin olduğu için ve alınan
hediyelerin etkisiyle ev halkının değişmesi çok etkileyici
anlatılmış.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda sözü edilen
romanlardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Refik Halit Karay
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
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