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Adı ve Soyadı:                                 No:	             A GRUBU


1-Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir? 
A) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir.
B) Söz ve anlam sanatları, ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiştir. 
C) Nazım birimi olarak dörtlük, genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır. 
D) Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır. 
E) Aşk, şarap, din ile ilgili konular ve felsefi düşünceler işlenmiştir

2-Şeyh Gâlip, 18. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi ve tüm Divan Edebiyatı'nın da son büyük şairidir. Divan edebiyatı Şeyh Gâlip'ten sonra edebiyat tarihindeki yerini yeni edebiyatlara bırakmıştır. Şairimiz Mevlevîdir ve mevlevîlikteki musikî başta olmak üzere pek çok unsuru şiirlerine yansıtmıştır. "Sebk-i Hindi" akımının en büyük üstatlarındandır. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade gazel ve şarkılar da yazmıştır. "Türkî-i Basit" akımının etkisiyle, hece vezni ile şarkılar da yazmıştır.  Yukarıdaki parçada Şeyh Gâlip ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  
A) Divân edebiyatının son büyük şairi olduğuna 
B) Şiirlerini oluştururken Mevlevîlik'ten etkilendiğine 
C) Hem aruz hem de hece veznini kullandığına 
D) Dilinin ağırlığının divan edebiyatının sona ermesine neden olduğuna 
E) Dilinin bazen sade olsa da genellikle ağır olduğuna 

3-XVI. yüzyıl sanatçılarından olan şair Divan edebiyatının en büyük şairlerindendir. Şiirlerini genellikle din dışı konularda yazmış tasavvuftan etkilenmemiştir. Kanuni'nin ölümü üzerine terkib-i bent şeklinde yazdığı "Kanuni Mersiyesi" oldukça ünlüdür. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Fuzuli     
B) Şeyh Galip                  
C) Baki                     
D) Necati                            
E) Nabi 

4- Edebiyatımızda ilk fabl örneği sayılabilecek eseri veren şair ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Fuzuli - Şikâyetname 
B) Sinan Paşa - Tazarruname 
C) Nabi - Hayrabat 
D) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk 
E) Şeyhi - Harname 

5- Aşağıdakilerden hangileri Divan edebiyatında kullanılmış akımlardır?  
A) Sebk-i Hindi, Şehrengizler 
B) Mazmun, nazirecilik 
C) Takti, Sebk-i Hindi 
D) Türkî-i Basit, mahallileşme akımı 
E) Musammat, Türkî-i Basit 

6-. Türk mizah ve hiciv edebiyatının şaheserlerinden olan eser, ince alay ve nükteleri içeren bir mesnevidir. Şair padişahı iyileştirmesine karşılık, kendisine tımar olarak verilen Tokuzlu köyüne giderken, tımarın eski sahipleri tarafından saldırıya uğrar, o da bu hiciv türündeki eseri yazar. 
Yukarıda sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Fuzuli - Şikâyetname 
B) Nabi - Hayrabat        
C) Nefi - Siyam-ı Kaza 
D) Şeyhi - Harname                       
E) Âşık Paşa - Garipname 

7- Demadem cevrlerdir çektiğim bir rahm bütlerden 
Bu kafirler eseri bir Müselman olmasın ya Rab  
(Demadem: Her zaman, büt: güzel sevgili, cevr: cefa)  
Sana derim sana ey kalbi hayın
Kimseler çekmesin feleğin yayın 


Yukarıdaki ilk dizeler Divan, ikinci dizeler Halk şiirinden alınmıştır. Alınan bu dizelerin ortak teması aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Kaderden şikâyet 
B) Ayrılık acısı
C) Aşk acısının verdiği hoşnutluk
D) Sevgiliden şikâyet 
E) Sevgiliye kavuşamama 


8-İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Ahmet'tir. İyi bir öğrenim gördükten sonra medreselerde müderrislik yapmıştır. Dilde ve nazım biçimlerinde yenilikler denemiş, İstanbul'un eğlence dünyasını yansıtmıştır. Şiirlerde kullandığı dil, İstanbul dilidir. Tasavvufi konulara hiç yer vermeyen şair Patrona Halil İsyanı’nda ölmüştür.
Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Nabi  
B) Nailî                
C) Nefi                        
D) Nedim                       
E) Necati   

9- -Klasik edebiyat yüksek zümreye seslenen bir edebiyattır. 
 -  Klasik edebiyat sanat sanat için görüşüne dayanır. Aşağıdakilerden hangisi Klasik edebiyatın yukarıda verilen özelliklerini destekler niteliktedir?  
A) Parça güzelliğine önem verilmesi 
B) Arap ve Fars edebiyatlarının nazım biçimlerinin kullanılması 
C) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılması 
D) Özgün bir edebiyat olmaması 
E) Şiirin ön planda olması 

10- I.  Divan-ı Lügati't-Türk, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla     yazılmış bir sözlüktür. 
    II.  İslamiyet öncesi edebiyatımızın çeşitli örneklerini (sagu, sav, koşuk) bugünlere taşıyan asıl kaynak eser Divan-ı Hikmet'tir.  
    III.  Atabetü'l-Hakayık, bilginin ve erdemin gerekliliğini anlatmıştır. 
    IV.  Kutadgu Bilig, Hakaniye Türkçesiyle yazılmış bir siyasetnamedir. 
     V.  Atabetü'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet din ve ahlak konularını işleyen geçiş dönemi eserleridir. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?  
A) I.    B) II.         C) III.         D) IV.      E) V. 

11-I.  Konular halkın yaşantısından alınır, eserlerde halkın        duyuş ve düşüncesi yansıtılır. 
   II.  En çok kullanılan nazım türü şarkıdır. 
   III.  Süslemelerden uzak, içten bir dili vardır. 
   IV.  Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılır.            
    V. Kimi ürünler hariç, bu edebiyatın ürünleri bir saz eşliğinde söylenir. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? 

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

12-Âşık edebiyatımızın son büyük ustasıdır. Aşk, yurt ve toprak sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Saz eşliğinde söylediği şiirlerinde her haliyle bizim olan bir söyleyiş göze çarpar. Şiirlerinin toplandığı kitap "Dostlar Beni Hatırlasın" adını taşır.
 Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Âşık Ömer  
B) Seyrani 
C) Erzurumlu Emrah  
D) Âşık Veysel  
E) Ruhsati   

13- Toroslarda yaşayan Avşar boyundandır. Şiirlerinde yiğitçe bir söyleyiş vardır. Koçaklamalarıyla tanınır. Aruz ölçüsüne rağbet etmemiştir. 
Yukarıda sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Köroğlu  B) Kuloğlu  C) Dadaloğlu 
D) Seyrani  E) Gevheri 

14- Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?  
A) Mani, türkü ve ağıt türlerinde ürünlerinin olduğu 
B) Göz için uyak görüşünün benimsendiği 
C) Ağızdan ağıza dolaşarak yayıldığı 
D) Hem şiir hem nesir türlerinin olduğu 
E) Dilinin sade ve yabancı etkilerden uzak olduğu 

15- 16.yy Bektaşi şairidir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işlemiştir. Hece ölçüsüyle semai ve nefesler söyleyen şair, halka özgü söyleyişleri kullanmada da başarılıdır. Yönetime başkaldırınca asılarak idam edilmiştir.
 Yukarıda sözü edilen Tekke edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Kaygusuz Abdal 
B) Hacı Bektaş Veli  
C) Pir Sultan Abdal  
D) Hacı Bayram Veli 
E) Seyyit Nesimi 

16- Tekke edebiyatında ilahi denince ----, Âşık edebiyatında güzelleme denince ----, taşlama denince ---- akla gelir.  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki ozanlardan hangileri getirilmelidir? 
A) Yunus Emre, Karacaoğlan, Seyrani
B) Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, Kaygusuz Abdal 
C) Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu 
D) Ahmet Yesevi, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni 
E) Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu  

17- Fars edebiyatından alınan bu nazım biçimi dört mısradan oluşan ve kendine göre ölçüsü olan bu biçimde felsefi konular işlenmiştir. İnce duygu ve düşüncelerin iğneleyici bir şekilde anlatılır. Bir düşüncenin en yoğun şekilde kısa bir şekilde anlatılması esastır. Bir de Yahya Kemal bu türün temsilcilerinden sayılır.
Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kıt’a   B)Tuyug  C)Rubai  D)Tahmis
 E)Taştir

18-  —- Destanı, Kırgız Türkleri arasında doğmuştur. Destanın 11. ile 12. yüzyıllarda oluştuğu düşünülmektedir. Bu nedenle İslam’dan sonraki Türk destanları arasında sayılır. 500 bin beyitle dünyanın en büyük destanıdır. Ana teması, Kırgız Türklerinin özgürlük mücadelesi ve bir bayrak altında toplanma ülküsüdür. Destanda Kırgız Türklerinin yaşantısı bütün ayrıntıları ile anlatılmakta; evlenme ve düğün âdetleri, cenaze törenleri, inanışları hakkında bilgi verilmektedir.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Köroğlu   B) Ediğe   C) Manas  
 D) Ergenekon   E) Bozkurt

19-Yümn-i na'tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su 
  
Yukarıda verilen parça kasidenin hangi bölümüdür?

A)Tegazzül
B)Fahriye
C)Nesib
D)Methiye
E)Dua

20-   "Şâm-ı zülfünle gönül mısrı harâb oldı deyü
      Sana iletdi kebûter haberi döne döne  "             (Kebûter: güvercin)  
  Yukarıdaki gazelin günümüz Türkçesi karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Senin kapın Kâbe olmasaydı ay ve güneş, gece gündüz orayı döne döne tavaf eylemezlerdi.
B)Zülfünün şamıyla gönül mısrı harap oldu diye güvercin döne döne bu haberi sana ulaştırdı
C)Âhımın kıvılcımları döne döne gökyüzüne çıktığından beri felek kandilinin ciğeri döne döne yandı.
D)Ne güzel şerbet ki bir kez içenlerNe sabah ne akşam olduğunu anlarlar
E)Ecelin elinde bir ulu kadeh var ki içi dolu ders verici olaylar


21-…….. Halk Edebiyatında ağıtın, Divan Edebiyatında Mersiye’nin karşılığıdır.
Noktalı yere gelecek Sözlü Edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
 A-) Sagu  B-) Sav  C-) Koşuk D-) Destan
E-) Ninni
 22- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi destanlardan değildir?
 A-) Şu Destanı  B-) Atilla Destanı
C-) Manas Destanı  D-) Göç Destanı
E-) Türeyiş Destanı
 23-Türklerin kullandığı 2. Alfabe    
   aşağıdakilerden hangisidir?
 A-) Göktürk     B-) Arap     C-) Latin
 D-) Yenisey     E-) Uygur
 24-Aşağıdakilerden hangisi koşmanın konularından biri değildir?
 
A-) Güzelleme     B-) Koçaklama   
C-) Semai       D-) Taşlama      E-) Ağıt
25-I- Uyak düzeni aaxa
II- İlk iki dize doldurma dizeleridir.
III- Yedi heceli dört dizeden oluşur.
IV- Her konuda söylenir.
 Bu nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A-) Rubai        B-) Semai         C-) Ağıt
 D-) Mani             E-) Ninni
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                (Her soru 4 puandır)




