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EDEBİYAT

✓ Arapça “edeb” sözcüğünden türetilen edebiyat; “olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı biçimde ifade
edilmesi sanatı” olarak tanımlanır.

✓ İlk kez Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla, bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır.

✓ Günümüzde, edebiyat kelimesini karşılamak üzere yazın terimi de kullanılmaktadır.

EDEBİYATIN GÜZEL SANATLARLA İLİŞKİSİ

✓ İnsanların duygu, düşünce ve anlayışını heyecan ve hayranlık uyandıracak bir biçimde ifade etmesine sanat denir. Sanatın en
temel amacı, güzele ulaşmak ve güzeli yansıtmaktır. Güzel sanatlar ise insanların tabiat karşısında duygu ve düşüncelerini çizgi,
renk, biçim, ses ve ritim gibi unsurlarla güzel, etkili ve kendine özgü bir biçimde anlatmasıdır.

✓ Edebiyat, güzel sanatların “işitsel sanatlar” bölümü kapsamında değerlendirilir.

✓ Güzel sanatların sınıflandırılması şöyledir:

Görsel (Plastik) Sanatlar İşitsel (Fonetik) Sanatlar Dramatik (Ritmik) Sanatlar

Maddeye Biçim Verenler Sese ve Söze Biçim Verenler Harekete Biçim Verenler

✓ Resim

✓ Heykel

✓ Mimari

✓ Hat

✓ Ebru

✓ Minyatür

✓ Tezhip

✓ Edebiyat

✓ Müzik

✓ Sinema

✓ Tiyatro

✓ Bale

✓ Dans

✓ Opera

Malzemesi Malzemesi Malzemesi

Boya, kil, tahta, mermer, taş, bronz, çelik vb. Dil, sözcük, nota, melodi vb. Hareket, sahne, oyuncu vb.

✓ Edebiyatın güzel sanatlar içinde değerlendirilmesine dayanak olan üç temel özelliği vardır:

• İnsan tarafından ortaya konması

• İnsanı konu edinmesi

• Amacının estetik duygu uyandırmak olması

✓ Edebiyatın yegâne ifade aracı, dildir. Diğer sanat dallarının ifade araçları/malzemesi evrenseldir (ressamınki boya, fırça, tuval;
müzisyeninki ses, nota; heykeltıraşınki tunç, mermer, kil seramik vb.). Edebiyat ise içinde bulunduğu toplumun diliyle hayat bulur;
bu sebeple edebiyatçının ifade aracı, tamamıyla millîdir.

✓ Edebiyat; hiçbir maddi malzemeye, alete, mekâna bağlı olmayan; bütünüyle zihnî bir sanattır.

✓ Sanat değeri taşıyan, kişide bir güzellik duygusu ve heyecan uyandırmayı amaçlayan metinlere edebî (yazınsal) metin denir. Bu
bağlamda şiir, hikâye, roman, masal gibi yazınsal türler, edebî metinler arasında kabul edilir.
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Sanat ile zanaat farklı kavramlardır. Öğrenim, deneyim, ustalık ve kabiliyet gerektiren; insanın maddeye olan ihtiyacını karşıla-
yabilmesi için yaptığı işlere zanaat denir. 

• Sanat güzel olanın peşindedir, faydalı olmak gibi bir amacı yoktur. 

 Zanaatın temel amacı faydadır.

• Sanat eserinin bir eşi daha yoktur. 

 Zanaat eserinin aynısından çok sayıda yapılabilir.

• Sanatta yaratıcılık esastır. 

 Zanaatta yetenek, beceri ve usta-çırak ilişkisine dayalı bir eğitim söz konusudur.

EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

 ✓ İnsanı konu edinen edebiyatın, onunla ilgili her şeyle yakın/uzak bir ilişki içinde olması kaçınılmazdır. Bu çerçevede edebiyatın 
pek çok bilimle yolu kesişir. 

 ✓ Edebiyat, sanat yanıyla ortaya çıkarken şu unutulmamalıdır: Sanatçı hiçbir zaman bilime, bilimselliğe; özellikle toplum bilime ve 
psikolojiye ters düşmemelidir. Fantastik yanı ağır basan yapıtlarda bile yazar, okuyucu karşısında inandırıcılığını yitirmemelidir. 
Bu da onun bilim dallarını önemsemesi ve bunlarla yakından ilgilenmesiyle mümkün olur.

Örneğin, Kemal Tahir Osmanlı Devleti’nin hangi amaçla ve nasıl kurulduğu ile ilgili süreçteki  
olayları konu edindiği Devlet Ana adlı romanı ele alırken kahramanların içinde bulunduğu ruhsal 
durumu belirlemede psikolojiden, olayların geçtiği sosyal çevreyi değerlendirmede sosyoloji-
den, mekân unsurlarını yerleştirmede coğrafyadan, yazarın/kahramanların dünya görüşünü 
tespit etmede felsefeden, eserin yazıldığı dönemi incelemede de tarihten yararlanmıştır.

 ✓ Amacı öğretmek olmasa da edebî eserler belirli oranda bilimlere kaynaklık eder, aynı şekilde 
onlardan malzeme alır.

ÖRNEK-1 

Türk dili ve edebiyatı dersinde öğretmen, öğrencilerine ede-
biyatın güzel sanatlar içinde değerlendirilmesinin sebeplerini 
sormuştur. Öğrencilerden,

Esra: Edebî eserler biriciktir.

Yiğit: Edebî eserler estetik değer taşır.

Yaren: Edebî eserler yarar amacı gütmemektedir.

cevabını vermiştir.

Buna göre öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir?

A) Yalnız Esra B) Yalnız Yiğit

C) Esra ve Yiğit D) Esra ve Yaren

D) Esra, Yiğit ve Yaren
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EDEBİYATIN TARİH, DİN VE TOPLUM İLE İLİŞKİSİ

Edebiyatın Tarihle İlişkisi

 ✓ Tarih, edebiyat için başlı başına bir kaynak konumundadır. 

 ✓ Edebî eserler, tarihî bir olay ya da kişiyi sıklıkla ele alır. 

 ✓ İşlediği konuya estetik bir form veren, gerçeği kurguyla harmanlayan sanatçı, bunu yaparken tarihî gerçeklikle de ters düşmeme-
lidir. Bu tutum, eserin inandırıcılığı bakımından hayati önem taşır. Örneğin Kemal Tahir’in, daha önce değindiğimiz Devlet Ana 
isimli eseriyle ilgili tarihçi İsmet Bozdağ şunları söyler:

"Masasının üstünde 3000 sayfaya yakın not vardı. Kayı aşiretinin Asya göçünü, 13'üncü 
yüzyıl Bizans’ını, Selçuklularını, Moğol’unu, iyiden iyiye incelemiş; notlar almış; yapılan 
gravür ve resimleri görmüş. Anadolu Âhilik teşkilatını dikkatle araştırmış, o çağ Asya ve 
Avrupa milletlerinin sosyal ve kültürel yapılarını gözden geçirmiş, saz şairlerinin hayatlarını 
okumuş, cönkler karıştırmış ve böylece masanın üstünü kaplayan 3000 sayfaya yakın not 
çıkarmış. Bütün bunlar, yazacağı yeni roman için...

 ✓ Öte yandan edebiyat da tarihî olay ve kişililere dair birtakım bilgiler barındırma yönüyle tarihe ışık tutar. 

 ✓ Örneğin eski Türklerin isimleri, töreleri, inanışları, yönetim sistemi, yaşam biçimleri vb. konularda bilgi veren Dede Korkut Hikâ-
yeleri, tarihin bu türden kaynakları arasında yer alır. Dede Korkut Hikâyeleri incelenirken o dönemin tarihi ile ilgili önemli bilgilere 
ulaşılır. Bu eser, tarihçilerin bilgi almak için başvurdukları önemli kaynaklardandır. 

 ✓ Destan, seyahatname, sefaretname, gazavatname, surname ve hatırat gibi türler; tarih biliminin yararlandığı başlıca edebî kay-
naklardır. 

Edebiyatın Dinle İlişkisi

 ✓ Din, insan hayatını çepeçevre kuşatan bir olgudur. Öğretisiyle insanlara hem bir hayat anlayışı sunar hem de bu öğretide kullan-
dığı dille, seçtiği sembollerle, yaptığı benzetmelerle bir zihin de inşa eder. Dolayısıyla dinin, birey ve toplum üzerindeki derin etkisi, 
kaçınılmaz olarak hem hayatında hem de eserlerinde bir şekilde görünür.

 ✓ Türk edebiyatını dönemlere ayırırken kullandığımız İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası dönem ifadeleri dinin edebiyat üzerindeki 
etkisini gösteren önemli bir göstergedir.

 ✓ Divan edebiyatındaki “naat, münacat, tevhit, mevlit, hilye, miraçname” gibi türler tamamen din içerikli edebî metinlerdir. 

 ✓ Halk edebiyatında “Dinî-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı” başlığı altında incelenen müstakil bir bölüm vardır. 

 ✓ Yine şiir, hikâye ve roman yazarlarının dinî duyarlılığın etkisiyle ortaya koyduğu metinler de başlı başına din-edebiyat ilişkisinin 
açık örnekleri arasında yer alır.

Seccaden kumlardı
Devirlerden, diyarlardan
Gelip göklerde buluşan
Ezanların vardı Mescit mümin, minber mümin

Taşardı kubbelerden Tekbir
Dolardı kubbelere “âmin” Ve mübarek geceler, dualarımız

Geri gelmeyen dualardı
Geceler ki pırıl pırıl
Kandillerin yanardı!

...
Arif Nihat Asya / Naat
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Edebiyatın Toplumla İlişkisi

 ✓ Sanatçı; belli bir toplumda, belli bir sosyal bir çevre içinde yaşar; dolayısıyla topluma ve toplum hayatını etkileyen olaylara kayıtsız 
kalamaz. Eserini ortaya koyarken o toplumdan ve çevreden etkilenir. Bu nedenle eserlerinde bir şekilde toplum hayatından izler 
bulmak mümkündür.

 ✓ Sanatçı; ele aldığı eserde kişisel duygu, düşünce ve izlenimlerini anlattığı gibi toplumun gelenek, görenek, inanç gibi değerlerini 
de ele alabilir.

 ✓ Halkı anlayan, onların duygu ve düşüncelerini yansıtan edebiyatçı, toplum tarafından kabul görür ve o edebiyatçının eserleri kalıcı 
olur.

 ✓ Türk edebiyatının tarihsel süreci içerisinde görülen değişme ve gelişmelere bakıldığında, edebiyatın da toplumsal hayatı belirle-
mede önemli bir role sahip olduğu görülmektedir.

 ✓ Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde toplumun Batılılaşmaya doğru bir eğilim göstermesinde, Millî Edebiyat Dönemi’nde toplumdaki 
millî duyguların açığa çıkarılmasında ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın ilk yıllarında Atatürk ilke ve inkılaplarının yerleşmesin-
de edebiyatın önemli payı vardır.

Yakup Kadri, Kiralık Konak’ta bir ailenin yok oluşu etrafında ülkede yaşanan sosyal ve siyasal değişik-
likleri aktarmıştır. Anadolu 1920’den sonra “temizliğin, samimiyetin ve bozulmamışlığın” sembolü 
olarak kullanılır. Sodom ve Gomore ile Sözde Kızlar’da Anadolu, İstanbul’un bozulan ortamıyla 
kıyaslandığında yaşanabilecek saf ve temiz vatan olarak ön plana çıkarılır.

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

 ✓ Belirli bir anlam ve yapı bütünlüğü içinde oluşan, çeşitli uzunluklardaki yazılara metin denir.

 ✓ Metin, cümlelerden oluşan bir anlatma ve anlaşma aracıdır.

 ✓ Her metnin kendine özgü anlamı, yazılış amacı, anlatım biçimi, dili ve yapısı vardır.

 ✓ Bazı metinler öğretmeyi, bazıları bir olay içinde yaşatmayı, bazıları da sezdirip duygulandırmayı amaçlar. Metinler bu özelliklerine 
göre sınıflandırılır.

ÖRNEK-2 

Tarihçi; genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte kar-
şı karşıya kaldığı önemli olayları kronolojik sırayla ve nesnel 
bir üslupla kaleme alır. Romancı ise tarihî şahsiyetlerin tarihte 
üstlendikleri rolün yanı sıra yaşantılarına da ait anekdotları or-
taya koyar. Ayrıca tarihin anlatmadığı sıradan kişi ve olaylarla, 
bunların bıraktığı izlerin ayrıntılarıyla ilgilenir. Bunu yaparken 
de ----.

Edebiyat-tarih ilişkisi göz önüne alındığında bu parça aşa-
ğıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) eserini kurgulayarak ortaya koyar

B) esere kendinden eklemeler yapar

C) belli bir olay örgüsüne bağlı kalır

D) olan biteni bire bir yansıtır

E) doğal gerçekliğe dönüştürür ÖRN
EK
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SANATSAL (EDEBÎ)
METİNLER

Olay Çevresinde
Oluşan Metinler

Coşku ve Heyecanı
Dile Getiren Metinler

ÖĞRETİCİ (BİLGİLENDİRİCİ)
METİNLER

METİNLER

Anlatmaya Bağlı
Metinler

(Masal, Fabl, Destan,
Halk Hikâyesi, 

Mesnevi,
Manzum Hikâye, 
Hikâye, Roman)

(Makale, Deneme, Sohbet, 
Fıkra, Eleştiri, Mülakat,

Röportaj, Haber Yazıları)

Göstermeye Bağlı
Metinler (Tiyatro)

(Orta Oyunu, 
Karagöz, Meddah,

Köy Seyirlik
Oyunları)

(Trajedi, Komedi,
Dram)

Modern
Tiyatro

Geleneksel Türk 
Tiyatrosu

Tarihî Metinler

Şiir

Felsefi Metinler

Bilimsel Metinler

Gazete Çevresinde
Gelişen Metinler

(Anı, Günlük, Gezi Yazısı,
Biyografi/Otobiyografi,

Mektup)

Kişisel Hayatı Konu
Alan Metinler

Bilimsel Metinlerin Özellikleri Edebî Metinlerin Özellikleri

Okura bilgi vermek amacıyla yazılır. Okura bir duygu yoğunluğu yaşatmak amacıyla yazılır.

Nesneldir, yazarın duygu ve düşünceleri anlatıma yansımaz.
Özneldir, dış dünyanın sanatçı üzerinde bıraktığı etkiye ve duygulara yer 
verilir.

Gerçek, olduğu gibi yansıtılır. Gerçek, kurgu yöntemiyle dönüştürülerek yansıtılır.

Dilin gereklerine (noktalama işaretleri, cümle kuruluşu vb.) dikkat edi-
lir ama üslup kaygısı güdülmez.

Dilin gerekleri esnetilir (roman ve hikâyede yöresel söyleyişler, şiirde dil 
bilgisi kurallarına dikkat etmeme vb.). Üslup kaygısı vardır.

Anlam tek ve açıktır. Her okuyan aynı şeyi anlar. Çok anlamlılık söz konusudur. Okuyana göre farklı anlamlar çıkabilir.

Yarar amacı güder. Yarar amacı gütmez, estetik haz amacı güder.
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Test - 01

1. Aşağıdakilerin hangisinde edebiyat-tarih ilişkisiyle il-
gili bilgi yanlışı vardır?

A) Edebî metinler belli oranda tarihî gerçeklere ışık tuta-
bilir.

B) Edebiyat, tarihî olayları neden-sonuç prensibinden ha-
reketle ele alır.

C) Tarihî olaylar ve kişilikler, edebî ürünlerde tema olarak 
işlenebilir.

D) Tarihçi, edebiyatı etkileyen tarihî olayları nesnel bir ta-
vırla inceler.

E) Edebî eserlerde sanatçının yaşadığı toplumla ilgili 
ipuçları bulunabilir.

2. İtalya’da bir sokak ressamı olan Bruno Amadio’nun “Ağ-
layan Çocuk” resmi belki de dünyada en çok kopyası olan 
tablodur. 1950’lerden itibaren tüm dünyayı dolaşmaya 
başlayan resmin yüzlerce farklı versiyonu üretildi. Aslında 
ela gözlü ve kumral olan çocuk; sarışın, mavi gözlü oldu. 
Ceketinin modeli defalarca değişti. Bazen cinsiyet değiş-
tirdi, kız oldu. Yaşı küçültüldü veya büyütüldü. Ne var ki 
bunların hiçbiri Amadio’nun tablosunun yerini tutamadı. 
Çünkü Amadio, o tabloya kendi mührünü vurmuştu.

Bu parçada sanat eserlerinin hangi yönü vurgulan-
mıştır?

A) Özgün olması B) Kurgusal olması

C) Estetik olması D) Doğal olması

E) Anlamlı olması

3. I. Kendi anlamından ziyade, muhatabının ona yüklediği 
anlamlar söz konusudur.

II. Dış dünyadaki gerçekliğe bire bir bağlı kalındığında 
gücü ve etkisi artar.

III. Ortaya koyan sanatçının hayal gücüne dayandığı için 
sınırsız zenginlik içerir.

IV. Duyguların dil, ses, renk, taş, mermer, tunç gibi mal-
zemelere dökülmüş biçimidir.

V. Dış dünyadaki somut gerçeklikle yeni bir yapı kurma 
ve şekil verme girişimidir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde güzel sanatlarla 
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

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

4. Öğretmen:

— Edebî eserlere örnekler vererek bu tür metinleri öğretici 
metinlerden ayıran temel özellikler hakkında bilgi verebilir 
misin?

Öğrenci:

— Roman, öykü, deneme, şiir, tiyatro gibi birçok metin; 
edebî metinlere örnek olarak verilebilir. 

Edebî metinleri diğer metinlerden ayıran en temel unsurlar 
arasında da;

I. belirli bir tema etrafında ortaya konmasını,

II. yazıldığı dönemin zihniyetinden izler taşımasını,

III. estetik hazzın yanı sıra bilgilendirme amacının da bu-
lunmasını,

IV. gerçek hayatı kurgusal bir boyuta taşıyıp dönüştürme-
sini,

V. imge ve çağrışımlara dayalı bir anlatıma sahip olmasını

söyleyebilirim.

Bu diyalogda öğrenci, numaralanmış özelliklerin han-
gisinde yanlış bilgi vermiştir?

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

5. Duvarda bir tablo… Alabildiğine uzayıp giden bir deniz... 
Engin maviliğin bittiği noktada, batan güneşin son kızıl 
yansımaları… Uzakta, ufuk çizgisinde kaybolmaya yüz 
tutmuş bir gemi… Ne denizde kaybolma riskiniz var ne de 
boğulma olasılığınız. Hayır, uzaklaşan gemi bir sevdiğinizi 
koparıp götürmüyor sizden; o, tablodaki bir dekor sadece. 
Fırtına da çıkmayacak, üşümeyecek, ıslanmayacaksınız.  
Size düşen, çayınızı yudumlayıp manzaranın keyfini çı-
karmak. 

Bu parçadan hareketle sanat eserleriyle ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Esin kaynağını dış dünyadan almaktadır.

B) Düş gücüne dayalı bir yeni yapı oluşturmadır.

C) Gerçeğin, dönüştürülerek yeniden kurgulanmasıdır.

D) İnsanı yanıltan özellikler barındırabilmektedir.

E) Ortaya konuş amacı estetik haz uyandırmaktır.

Edebiyatın Bilimler ile İlişkisi • Metinlerin Sınıflandırılması 
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6. Öğretici metinler; tanıtmak, bilgi ve haber vermek, uyar- 

mak, düşündürmek vb. amaçlarla yazılır. Genelde kelime-
lerin ilk anlamlarıyla oluşturulduklarından bu metinler, 

farklı okuyucularda aynı izlenimi bırakır. Sohbet, mülakat, 

eleştiri gibi türler kişisel hayatı konu alan öğretici metinler  

kapsamında değerlendirilirken makale, deneme, fıkra gibi 
türler de gazete çevresinde gelişen öğretici metinler kap-

samında ele alınır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?

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

7. Mehmet Akif Ersoy, “Edebiyat hayattır.” der. İnsan; dü-
şünen, duyan, hoşlanan, üzülen ve sevinen bir varlıktır. 
Bu özelliklerin hepsini kendine konu olarak seçen edebi-
yat, doğrudan insanı esas alır ve insana hitap eder. İnsan 
davranışlarını irdeler, toplumda gruplar arası ilişkileri ken-
dine özgü bakış açısıyla değerlendirir. Kimi zaman, belirli 
bir dönemde öne çıkan olayları veya kişileri ele alır. Kimi 
zaman da insanın tabiatla olan bitmez tükenmez mücade-
lesini konu edinir.

Bu parçadan hareketle edebiyatın aşağıdakilerden 
hangisiyle ilişkisine ulaşılamaz?

A) Tarih B) Din C) Toplum

D) Psikoloji E) Sosyoloji

8. 
Fonetik Sanatlar Plastik Sanatlar Ritmik Sanatlar

I II III

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

I II III
A) Müzik Opera Mimari

B) Resim Edebiyat Ebru

C) Bale Resim Mimari

D) Mimari Dans Heykel

E) Edebiyat Heykel Sinema

9.  I. Metin

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

Işık ışık, dalga dalga bayrağım

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım

 II. Metin

Kırmızı zemin üzerinde hilal ve yıldız bulunan bayrak, Os-
manlılarda ilk defa 1793’te Osmanlı Devleti’nin resmî bay-
rağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz 
köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti’nin resmî ve umumi 
sembolü olarak kullanıldı. Sultan I. Abdülmecid Han za-
manında 1842’de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırıldı 
ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti.

Numaralanmış metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) I. metin, muhatabında estetik heyecan (güzellik duy-
gusu) uyandırmaktadır.

B) II. metinde yazar, dış dünyadaki gerçekliği kendi bakış 
açısıyla yansıtmaktadır.

C) I. metinde kelimeler gerçek anlamlarının dışında kulla-
nılarak derinlik sağlanmıştır.

D) II. metinde anlam açık ve nettir, kelimeler gerçek anla-
mıyla kullanılmıştır.

E) Her iki metin de bayrak konusunu kendilerine özgü 
yöntemle ele almıştır. 

I

II

III

IV

V

AYT TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (593290)

OPT�K - Test 1 (593290)
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TÜRK EDEBİYATININ TARİHÎ DÖNEMLERİ

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

 ✓ Türk milleti; tarih boyunca farklı coğrafyalarda karşılaştığı uygarlıklardan, dinlerden, siyasi ve kültürel ortamlardan doğal olarak 
etkilenmiştir.

 ✓ Toplumsal hayata etki eden her şey, edebiyatı da doğrudan etkilemiş ve farklı biçim ve içeriklere büründürmüş; köklü değişikliklere 
uğratmıştır.

 ✓ Edebiyat tarihçileri, Türk edebiyatının tarihî seyrini belirginleştirmek ve kolay incelenmesini sağlamak için onu söz konusu fark-
lılıkları dikkate alarak belirli dönemlere ayırmışlardır. 

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan başlıca ölçütler şunlardır:

Din Değişikliği

 ✓ Türklerin Göktanrı (Şamanizm), Budizm, Manihaizm gibi dinlerden sonra İslam dinini benimsemeleri, Türk edebiyatını derinden 
etkilemiştir. 

 ✓ Özellikle İslamiyet’in kabulü sonucunda hem içerik hem de şekil bakımından farklı bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır.

Coğrafi Değişiklik

 ✓ Orta Asya’nın kuzeybatısında tarih sahnesine çıkan Türkler, önce bütün Orta Asya’ya yayılmış ardından da Batı’ya yönelerek 
oldukça geniş bir coğrafyayı kendilerine yurt edinmiştir.

 ✓ Geniş bir coğrafyaya yayılan Türklerin dilleri de ses, yapı ve söz dizimi açısından farklılıklar göstermeye başlamıştır. 

Kültür Değişikliği

 ✓ Bir toplumun tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerler bütününe kültür denir. 

 ✓ Türkler de tarih boyunca farklı medeniyetler ve kültürlerle etkileşim içine girmiştir. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki 
Orta Asya medeniyeti (atlı göçebe-bozkır kültürü), İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti etkili olmuştur.

Dil Değişikliği

 ✓ Dinî, coğrafi, kültürel değişmelere paralel olarak ortaya çıkan lehçe ve şive ayrılıkları da edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki 
ölçütlerden biri kabul edilir.

 ✓ İslamiyet öncesinde Türklerin yaşadıkları hayat ve inançları, doğal olarak kullandıkları dili şekillendirmiştir. İslami devirde ise ortak 
İslam medeniyetinin kelime ve terimleri, edebî eserlere yansımıştır. 

 ✓ 19. yüzyılda Batı medeniyetine yönelerek onun etkisine giren Türk edebiyatı, karşılaştığı bu yeni dünyadan kelimeler ve terimler 
almıştır. Ortak İslam medeniyetinin dil atmosferinden uzaklaşarak daha değişik bir yapıya bürünmüştür. ÖRN
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İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ
TÜRK EDEBİYATI

(... - 11. yy)

İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ
TÜRK EDEBİYATI

(11 - 19. yy)

BATI ETKİSİNDEKİ
TÜRK EDEBİYATI

(19. yy - ...)

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

Yazılı Edebiyat

GEÇİŞ DÖNEMİ
Tanzimat Dönemi 

Edebiyatı 
(1860-1896)

Servetifünun Dönemi
Edebiyatı

(1896-1901)

Fecriati Topluluğu
(1909-1912)

Millî Edebiyat Dönemi 
Edebiyatı

(1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi
Edebiyatı
(1923-...)

HALK EDEBİYATI

DİVAN EDEBİYATI

Sözlü Edebiyat

Anonim Halk
Edebiyatı

Âşık
Edebiyatı

Dinî-Tasavvufi
Halk Edebiyatı

İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı 

Sözlü Edebiyat

 ✓ Türklerin yazıyı kullanmadıkları dönemlerdeki edebiyattır. 

 ✓ Eski Türklerin göçebe yaşam tarzına dayalı günlük hayatlarında ve özellikle bir araya geldikleri törenlerde oluşturdukları ürünler-
den oluşur.

 ✓ Bunlar; sığır (av törenleri), şölen (kurban törenleri) ve yuğ (yas törenleri) gibi dinî/toplumsal içerikli törenlerdir.

 ✓ Edebiyatı ortaya koyan insanların (ozan, şaman, kam, baksı vb.) da büyücülük, hekimlik, şairlik, bilgelik vs. kimlikleri vardır.

 ✓ Sözlü edebiyat ürünleri olan sagu, koşuk, sav örnekleri ve destanlara ait bilgiler daha sonraki yüzyıllarda yazılan kaynaklardan 
tespit edilmiştir. 

 ✓ Şiirler hece ölçüsüyle, dörtlükler hâlinde ve kopuz adı verilen bir çalgı eşliğinde söylenmiştir.

 ✓ Kaşgarlı Mahmut, Türk topluluklarının arasında uzun yıllar yaşayarak halkın belleğindeki Sözlü Dönem ürünlerinden ulaşabildik-
lerini Divanü Lügati’t-Türk adlı eserinde toplamıştır. 

Yazılı Edebiyat

 ✓ Türklerin yazıyı kullanmasıyla başlayan edebiyattır. Bu dönemin en önemli eserleri Göktürklere ait Göktürk Yazıtları (Orhun Abi-
deleri) ve Uygur Türklerine ait Uygur metinleridir.

ÖRN
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Göktürk Dönemi
 ✓ Günümüze ulaşan en eski Türk alfabesi Göktürklere aittir. Göktürkler, kendilerine

Göktürk Abideleri

 
ait 38 harflik bir alfabe kullanmışlardır. 

 ✓ Bu devirden kalma eserler 250 civarındadır. Bu eserlerin önemlileri, kaplumbağa 
kaidelerinin üzerine oturtulan ve sonsuzluğu simgelediğine inanılan “Bengü Taş-
lar”ın üzerine yazılmıştır. 

 ✓ En ünlüleri, Orhun Abideleri olarak anılan, Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk 
Yazıtlarıdır.

 ✓ Bu yazıtlar, Danimarkalı bilim insanı Wilhelm Thomsen tarafından 1893’te çözül-
müştür.

Göktürk Yazıtları

 ✓ 8. yüzyılda meydana getirilmiştir.

 ✓ Türk dilinin en eski yazılı kaynağıdır. 

 ✓ Türk dilinin ilk tarih ve hitabet türü örneği kabul edilir.

 ✓ Yazıtlarda Türk milleti, kültürel kimliğine sahip çıkmaya çağrılır. 

 ✓ Tarihten örnekler verilerek Çinlilerin Türkler üstünde oynadıkları oyunlar anlatılır.

 ✓ Birlik ve beraberlik çağrısı yapılır. 

 ✓ Bu yazıtlar; Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen üç büyük anıttan oluşur.

Tonyukuk Yazıtı (724-726)

 ✓ Bilge Kağan’ın veziri Tonyukuk’un, kendi adına yazdırıp diktirdiği yazıttır. 

 ✓ Dört yönlü iki taş üzerinde yazılmıştır. 

 ✓ Tonyukuk ilkin Bilge Kağan’ın babası İlteriş Kağan ile amcası Kapgan Kağan’ın dönemlerinden bahseder. 

 ✓ Daha sonra kendisinin neler yaptığı ve Göktürk tarihi hakkında önemli bilgiler verir.

 ✓ Bu yazıtta Göktürklerle Çinliler arasında yapılan savaşlar, Tonyukuk’un ağzından sade bir anlatımla, hatıralar şeklinde anlatılır. 

Kül Tigin Yazıtı (732)

 ✓ Göktürk Hakanı Bilge Kağan’ın, ölen kardeşi Kül Tigin adına diktirdiği yazıttır. Mermerden yapılmış dört yönlü bir taştan ibarettir. 

 ✓ Eşsiz bir hitabet örneğidir.

 ✓ Yolluğ Tigin tarafından Bilge Kağan’ın ağzından yazılmıştır. 

 ✓ Bilge Kağan, Göktürk Devleti’nin kuruluşu ve tarihi ile ilgili önemli bilgiler verir.

 ✓ Kardeşi Kül Tigin’in ölümünden çok etkilendiğini ve devlet yönetiminin hangi merkezden yapılması gerektiğini anlatır.

 ✓ Bu yazıtı uğrak yere diktiğini belirterek ulusuna birtakım mesajlar vermeyi amaçladığını söyler. Bu nedenle sözlerinin unutulma-
ması gerektiğini, yazıtın dikiliş amacının geleceğe yönelik olduğunu belirtir. 

 ✓ Göktürk Yazıtları arasında, anlattığı olaylar bakımından en kapsamlısı ve üslupça en güzeli, bu yazıttır. 

 ✓ Batı yüzündeki metin Çincedir.

Bilge Kağan Yazıtı (735) 

 ✓ Bilge Kağan’ın ölümünden sonra, oğlu tarafından diktirilmiştir. 

 ✓ Yolluğ Tigin tarafından Bilge Kağan’ın ağzından yazılmıştır. 

 ✓ Yazıtta devletin nasıl büyüdüğü ve Kül Tigin’in ölümünden sonraki olaylar anlatılmıştır.

 ✓ Batı yüzünde, Kül Tigin Yazıtı’ndaki gibi Çince bir metin bulunmaktadır.

 ✓ Yazıtta sanatlı bir söyleyiş vardır. 

ÖRN
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“[1] Tengri teg tengride bolmış Türk Bilge Kağan bu ödke olurtum. 
Sabımın tüketi eşidgil. Ulayu ini yigünüm oğlanım biriki oğuşum 
budunum biriye şadpıt begler yırıya tarkat buyruk begler Otuz [Tatar ...]

“[1] Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum.
Sözümü tamamiyle işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün
soyum, miletim, güneydeki şadpıt beyleri, kuzeydeki tarkat, 
buyruk beyleri, Otuz Tatar...”

Muharrem Ergin / Orhun Yazıtları

Uygur Dönemi

 ✓ 9. yüzyılda Türk dünyasına hâkim olan Uygurlardan günümüze ulaşan çok sayıda eser vardır.

 ✓ Bu eserlerin geneli Göktürklerle aynı yazı diliyle ama Uygur alfabesiyle yazılmıştır.

 ✓ Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden Uygurların kâğıda kitap basma 
tekniğini bildikleri anlaşılmaktadır.

 ✓  Bu dönem eserleri, daha çok Buda ve Mani dinlerinin esaslarını anlatan metinlerdir.

 ✓ Uygurların önemli eserleri arasında Sekiz Yükmek, Altun Yaruk, Kalyanamkara ve Papamka-
ra Hikâyesi, Irk Bitig sayılabilir.

Uygur Metinleri

Sekiz Yükmek (Sekiz Yığın)

 ✓ Çinceden çevrilmiştir. 

 ✓ Budizm’e ait dinî-ahlaki inanışlar ve bazı pratik bilgiler verilir.

 ✓ Kısa cümleler, yoğun söz varlığı ve içten anlatımıyla dikkati çeker.

Altun Yaruk (Altın Işık)

 ✓ Çinceden çevrilmiştir. 

 ✓ Budizm’in mukaddes kitabıdır. 

 ✓ Burkancılığın -Uygur Türkleri Buda’ya Burkan adını vermişlerdi- inanç ve felsefesini ve Buda’nın menkıbelerini anlatır.

 ✓ Eserdeki çok sayıdaki hikâyenin en ünlüleri şunlardır: Şehzade ile Aç Pars Hikâyesi, Çaştani Beğ Hikâyesi, Dantipali Beğ Hikâyesi.

Kalyanamkara ve Papamkara (İyi Düşünceli Şehzadeyle Kötü Düşünceli Şehzade)

 ✓ Burkancılığa ait bir hikâyedir. 

 ✓ İki kardeş arasında geçen mücadeleyi anlatır.

Irk Bitig (Fal Kitabı)

 ✓ Dinî unsurlar da barındıran bir fal kitabıdır. 

 ✓ İçinde 65 fal vardır ve her fal, bir paragraftır. 

 ✓ Eser, Uygur Dönemi’ne ait olmasına rağmen Göktürk yazısıyla yazılmıştır.

ÖRN
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Yagız yer bütürü tepreyür
Ügüzler taglar birle kalısız
Bulungk yıngak kararıp
Ölez boltı kün tengri

Köktin tüşer tenridem
Hua çeçekler bulgaşu
Odgurak erki inimizning
Et’özin titmek belgüsi

(Yağız yer tümden sarsılıyor)
(Irmaklar dağlar ile birlikte)
(Köşe bucak kararıp)
(Sönüp gitti Gün Tanrı)

(Gökten düşüyor ilâhi)
(Güller ve içekler art arda)
(Acaba bunlar kardeşlerimizin)
(Vücudunu feda işaretleri mi)

Altun Yaruk’tan

İslami Dönem Türk Edebiyatı 

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

 ✓ Türklerin İslamiyet’i yaygın olarak kabul ettiği 10. yüzyıldan 12. yüzyılın sonuna kadar olan döneme Geçiş Dönemi adı verilir.

 ✓ İslamiyet etkisindeki ilk edebî ürünler de bu dönemde verilmiştir.

 ✓ Bu dönemde İslamiyet öncesi kültürle İslami kültür iç içedir. 

 ✓ Hakaniye Türkçesiyle yazılan bu dönem eserlerinde aruzun yanında hece, beyit nazım biriminin yanında dörtlük de kullanılır.

 ✓ İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında ilk önemli eserler şunlardır:

• Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip) 

• Divânü Lugati’t-Türk (Kaşgarlı Mahmut)

• Atabetü’l-Hakâyık (Edip Ahmet Yükneki)

• Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi)

Divan Edebiyatı

 ✓ 13-19. yüzyıllar arasındaki dönemdir. 

 ✓ Şairler şiirlerini “divan” adı verilen eserlerde topladıklarından divan edebiyatı denir. 

 ✓ “Klasik Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı” diye de adlandırılır. 

 ✓ Dil, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların yoğun olarak kullanıldığı Osmanlı Türkçesidir.

 ✓ Bu edebiyat, büyük oranda şiire dayalı bir edebiyattır. Sanatçılar, hüner sergilemeyi amaçlamış ve şiirlerinin biçim güzelliği taşı-
masına önem vermiştir. 

 ✓ Gazel, kaside, mesnevi, şarkı, rubai vs. nazım biçimlerinde eserler verilmiştir.

 ✓ Bu edebiyatta şekil ve içerik bakımından belli başlı özellikler vardır: aruz ölçüsünün kullanılması, nazım biriminin genellikle beyit 
olması, mazmunlara yer verilmesi, soyut anlatımın ön planda olması...

Halk Edebiyatı

 ✓ Sözlü Dönem’den başlayarak günümüze dek varlığını sürdüren edebiyattır. 

 ✓ Büyük oranda şiire dayalı olan halk edebiyatı, kendi içinde üç bölüme ayrılır:

Anonim Halk Edebiyatı

 ✓ Zaman içinde ilk söyleyenleri unutulmuş eserlerden meydana gelir. Zamanla ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır. 

 ✓ Bu edebiyatta mâni ve türkü nazım biçimlerinde ve masal, bilmece, tekerleme, fıkra vs. nesir türlerinde eserler verilmiştir.

ÖRN
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Âşık Edebiyatı

 ✓ Âşık adı verilen halk şairlerinin ortaya koyduğu eserlerden meydana gelir. 

 ✓ Kaynağı, İslamiyet’in kabulünden önceki Sözlü Dönem’e kadar uzanır. 15. yy.dan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. 
Genellikle din dışı konular işlenir. 

 ✓ Âşıklar, şiirlerini saz eşliğinde çalıp söylediklerinden bunlara, saz şairi de denir. 

 ✓ Bu edebiyatta koşma, semai, varsağı, destan nazım biçimlerinde eserler verilmiştir. 

Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı

 ✓ Tasavvuf, bir düşünüş ve yaşayış biçimidir. Tasavvuf edebiyatı da onun ilkeleri etrafında şekillenen bir edebiyattır. 

 ✓ Bu anlayıştaki şairler, tekkelerde yetişmiş ve halkın içinde yaşayan şeyhler veya dervişlerdir. 

 ✓ Eserlerinin özü, Allah aşkı ve vahdetivücut düşüncesidir. Şiirlerini Allah’ın varlığını ve birliğini, Allah aşkını, dünyanın geçiciliğini, 
nefsin terbiyesini, doğruluğu, hoşgörülü olmayı, iyilik yapmayı vs. öğretmek amacıyla yazmışlardır. 

 ✓ Bu edebiyatta ilahi, nefes, devriye, şathiye, nutuk nazım türlerinde eserler verilmiştir.

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

 ✓ XIX. yüzyılda başlayıp günümüze kadar devam eden edebî dönemdir. 

 ✓ 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle derin kültürel değişim başlamıştır.

 ✓ Bu tarihten sonra; alafranga tarzı yaşam biçiminin, Fransızcanın, Batı özentisinin hâkim olduğu bir ortam kendini iyiden iyiye belli 
etmiştir. 

 ✓ 19. yüzyılda Batı’daki fikir akımlarının da etkisiyle sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta meydana gelen değişiklikler özellikle 1860’tan 
sonra günümüze kadar süren yeni bir edebiyat dönemini başlatmıştır. 

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Dönemi şu şekilde sıralanır:

Tanzimat Edebiyatı (1860-1896)

 ✓ Döneme adını veren Tanzimat’ın sosyal hayata getirdiği yenilikler, edebiyata da yansımıştır. Kendi içinde iki dönem olarak ele 
alınır. 

 ✓ Birinci dönemde dilde sadeleşme hedeflenir. Roman, tiyatro, hikâye, anı, eleştiri vb. türlerin ilk örnekleri verilir. Gazete ve tiyatro 
ön plana çıkar. Edebiyat, toplum yararına kullanılır. Şiirde “biçim olarak” eskiye bağlı kalınır. 

ÖRNEK-3 

İslamiyet etkisiyle yazılan ilk edebî eserlerle ilgili,

I. Türk edebiyatında aruz vezni kullanılmaya başlanmıştır.

II. Dörtlük nazım birimi terk edilmiş, beyit nazım birimi tercih 
edilmiştir. 

III. Arapça ve Farsça sözcükler belirgin bir şekilde varlığını 
hissettirmiştir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
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 ✓ Bu dönemde Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar ön plana çıkar.

 ✓ İkinci dönemde, edebiyatın toplumsallığı arka plana atılır ve “sanat için sanat” anlayışı sergilenir. Bunda dönemin siyasi koşulları 
etkili olmuştur. Bu dönemin dili ağırdır. Şiirin konusu genişletilir, yeni nazım biçimleri denenir. Gazetenin önemi azalır, tiyatrolar 
genelde okunmak için yazılır. 

 ✓ Bu dönemde Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Muallim Naci, Nabizade Nazım gibi sanatçılar ön plana 
çıkmıştır.

Servetifünun Edebiyatı (1896-1901)

 ✓ Servet-i Fünun dergisinin etrafında toplanan sanatçılar tarafından ortaya konulmuştur.

 ✓ Bu dönemde de “sanat için sanat” anlayışına uyulur. Arapça, Farsça ve Fransızca kelimelerle yüklü, ağır bir dil benimsenir. 

 ✓ Şiir, düzyazıya yaklaştırılır. Batı edebiyatı nazım biçimleri kullanılır. Divan şiiri geleneğinden hem biçim hem de içerik olarak 
uzaklaşılır.

 ✓ Roman ve hikâyede Batılı standartlara yakın örnekler verilir. 

 ✓ Tiyatronun önemi azalır.

 ✓ Bu dönemde Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi sanatçılar ön plana çıkar. 

Fecriati Edebiyatı (1909-1912)

 ✓ Bir dönem olmaktan ziyade Servetifünun’u eleştiren ama ondan farklı bir anlayış geliştiremeyen bir topluluk olarak değerlendirilir. 

 ✓ Sanatçılar, sanat anlayışlarını “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” ifadesiyle ortaya koymuşlardır. Ortaya çıkışlarını bir bildiri ile du-
yuran ilk topluluktur. 

 ✓ Bu dönemin en kayda değer sanatçısı, Türk edebiyatının büyük şairi Ahmet Haşim’dir. 

Millî Edebiyat (1911-1923)

 ✓ Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem tarafından Genç Kalemler dergisinde ortaya konan “Yeni Lisan” makalesiyle 
başlar.

 ✓ Bu dönemde ulusal bir edebiyat oluşturma çabası ön plana çıkar. 

 ✓ İstanbul ağzını esas alan bir edebiyat dili oluşturulmaya çalışılır.

 ✓ Şiirde hece ölçüsü kullanılır.

 ✓ Roman ve hikâyede, yerli ve millî konulara, tarihe ve kültürel değerlere yer verilir.

 ✓ Edebiyat, daha çok ulusal bilinç oluşturmaya yönelik bir işlevde değerlendirilir.

Bu dönemde Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Mehmet 
Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar gibi sanatçılar ön plana çıkar.

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-…)

 ✓ Millî Edebiyat’la başlayan dilde ve edebiyatta yerlileşme ve millîleşme, Cumhuriyet’in ilanıyla hız kazanır. 

 ✓ Yeni alfabenin kabulü, harf devrimi, Medeni Kanun’un kabulü, yeni okulların açılması gibi doğrudan toplumsal yaşama yönelik 
yenilikler, edebiyatın da Anadolu’ya ve halka yönelişini hızlandırır.

 ✓ Ortaya konan eserler, yeni Cumhuriyet’in sosyal ve kültürel yapısını yansıtır.

 ✓ Zamanla dünya edebiyatıyla paralel bir şekilde çeşitlenerek gelişir.

 ✓ Bu dönemde farklı anlayışlar, farklı topluluklar ve modern anlatım teknikleri görülür.

 ✓ 1923’ten günümüze dek süregelen bu dönemde Türk edebiyatı hem biçim hem içerik yönünden zenginleşerek devam etmektedir.
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Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri Test - 02

1. Aşağıdakilerin hangisinde “Türkçenin tarihî dönemleri” 
ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türklerin yazıya geçmeden önceki dönemiyle ilgili bil-
gilere ulaşılamamıştır.

B) Batı edebiyatının etkisiyle birçok edebî tür edebiyatı-
mıza dahil olmuştur. 

C) Sözlü Edebiyat Dönemi’nde yabancı etkilerden uzak 
bir Türkçe vardır.

D) Batı Türkçesi, XIII. yüzyıldan günümüze kadar kesinti-
siz devam etmiştir.

E) Âşık edebiyatının kaynağı İslamiyet öncesi Türk ede-
biyatına dayanır.

2. Göktürk Yazıtları’yla ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Bilinen en eski Türk alfabesi ile yazılmışlardır. 

B) Türk hakanlarının halka seslenişi, hitabı söz konusu-
dur. 

C) Türkçenin yanı sıra Çince yazılan kısımları da vardır.

D) Tarih ve nutuk türünün ilk örneklerini oluşturmaktadır. 

E) Budizm ve Manihaizm dinlerinin etkisi kendini belli et-
mektedir.

3. • Göktürk Yazıtları 
• Sekiz Yükmek 
• Kutadgu Bilig
• Yeni Lisan makalesi 

Bu eserlerden aşağıdaki özelliklerin hangisine ulaşı-
lamaz? 

A) İslamiyet etkisindeki edebiyatın başlaması

B) Yazılı Dönem’in başlaması 

C) Arap alfabesinin kullanılmaya başlanması

D) Türkiye Türkçesinin temellerinin atılması 

E) Farklı yazı dillerinin ortaya çıkmaya başlaması

4. (I) Tanzimat’ın getirdiği sosyal, kültürel ve siyasal deği-
şimlerle Türk edebiyatı, Batı medeniyeti etkisine girer.  
(II) Önce Tanzimat Edebiyatı adı verilen dönem başlar; bu 
dönemde edebiyatımız Batı’dan gelen tiyatro, roman gibi 
türlerle tanışır. (III) Sonraki dönem olan Servetifünun Dö-
nemi’nde, Batı şiiriyle üst seviyede etkileşim olur, özellikle 
roman türünde önemli gelişmeler yaşanır. (IV) Servetifü-
nun’dan sonra ortaya çıkan ve kısa bir süre varlığını sür-
düren Fecriati, daha çok Millî Edebiyat Dönemi’nin ortaya 
çıkmasına kaynaklık eden ulusal bir çizgide hareket eder. 
(V) Millî Edebiyat Dönemi ise dilde sadeleşmenin en üst 
düzeyde yaşandığı dönemdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?

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

5. Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla 

Endişemi tezvir ü riyâdan sakla 

Basdım reh-i vâdi-i rubâiye kadem 

Ta’n-ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bu şiirin Türk edebiyatının aşağıdaki dönem 
veya topluluklarından hangisine ait olduğu söylene-
bilir?

A) Sözlü edebiyat B) Halk edebiyatı

C) Divan edebiyatı D) Tanzimat Edebiyatı 

E) Fecriati topluluğu

6. (I) Batı etkisindeki Türk edebiyatının ikinci evresini Serve-
tifünun Dönemi oluşturur. (II) Bu dönemde “sanat için sa-
nat” anlayışı benimsenmiştir. (III) Ortaya konan ürünlerde 
Arapça, Farsça ve Fransızca sözcüklerin çokluğu dikkat 
çeker. (IV) Biçim ve içerik olarak divan şiiri nazım biçimleri 
etkisini devam ettirir. (V) Roman ve hikâye türlerinde ise 
Batılı standartlara yakın eserler ortaya konur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Test - 02

7. Türkler VIII. yüzyıldan itibaren Müslümanlığın etkisin-
de kalmış ancak İslamiyet’in Türkler arasında yayılması  
X. yüzyılda gerçekleşmiştir. Türk edebiyatında İslam uy-
garlığı etkisindeki ilk eserler Geçiş Dönemi’nde verilmiştir. 
Dinin edebiyat üzerindeki yoğun etkisi ---- kadar devam 
etmiş, bundan sonra Türk edebiyatı Batı etkisine girmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) Cumhuriyet Edebiyatı’na

B) Millî Edebiyat’a

C) Tanzimat Edebiyatı’na

D) Servetifünun Edebiyatı’na

E) Fecriati topluluğuna

8. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türkçenin farklı lehçe ve şivelere ayrılması, Türklerin 
farklı coğrafyalarda yaşamalarının bir sonucudur. 

B) Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde sanatçılar, edebiyatı 
topluma etki etmede bir araç olarak kullanmıştır.

C) Uygurlardan kalma eserlerde Budizm ve Manihaizm 
dinlerinin etkisi kendini belli eder.

D) Sosyal hayatta dinin etkisiyle meydana gelen değişim-
lerin edebiyata doğrudan yansıması olmaz.

E) Toplumların sanat anlayışı o toplumun sosyal, siyasi 
ve kültürel yönlerine paralel olarak gelişir.

9. Türk edebiyatının dönemleriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) İslam uygarlığı etkisinde verilen ilk eserler, “Geçiş Dö-
nemi” kapsamında değerlendirilir.

B) Cumhuriyet’in ilanıyla edebiyatımız, Batı etkisindeki 
Türk edebiyatı dönemine girmiştir. 

C) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı 19. yüzyılın ortala-
rına kadar varlığını sürdürmüştür. 

D) Göçebe ve bozkır kültürü, İslamiyet öncesi Türk ede-
biyatında etkili olmuştur. 

E) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı “halk edebiyatı” ve 
“divan edebiyatı” olmak üzere iki kola ayrılmıştır.

10. Tarihî seyir içinde Türk edebiyatında ortaya konan eser-
lerde zaman zaman yabancı dillerin yoğun etkisi görülür.

Buna göre;

I. divan edebiyatı,

II. halk edebiyatı,

III. Servetifünun Edebiyatı

ürünlerinden hangileri bu kapsamda değerlendirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

11. 
Türk edebiyatının İslamiyet’in kabulünden önceki yazılı 
döneminin ikinci yarısı Uygur Dönemi’dir. Uygur Dö-
nemi’ne ait elde oldukça fazla metin bulunmaktadır. 
Bu metinlerin çoğu, Mani ve Buda dinlerinin etkisiyle 
yazılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen metin-
lerden biri değildir?

A) Altun Yaruk  B) Sekiz Yükmek

C) Irk Bitig  D) Kutadgu Bilig

E) Kalyanamkara ve Papamkara

AYT TÜRK D�L� VE EDEB�YATI D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (593291)

OPT�K - Test 2 (593291)
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TÜRKÇENİN TARİHÎ GELİŞİMİ

KARANLIK DÖNEM

Göktürk Dönemi

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi

Türkiye Türkçesi

Azeri Türkçesi

Türkmen Türkçesi

Gagavuz Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Dönemi

Uygur Dönemi

Karahanlı Dönemi

METİNLERLE TAKİP EDİLEBİLEN DÖNEM

ESKİ TÜRKÇE

ORTA TÜRKÇE

BATI TÜRKÇESİ

Çağdaş Dönem

Kuzey Türkçesi 
(Kıpçak Türkçesi)

Dönemi

Doğu Türkçesi 
(Çağatay Türkçesi)

Dönemi

Kazak Türkçesi

Kırgız Türkçesi

Özbek Türkçesi

Uygur Türkçesi

Tatar Türkçesi

Çağdaş Dönem

KUZEY-DOĞU TÜRKÇESİ

Karanlık Dönem

 ✓ Bu dönemle ilgili bilgiler tahminîdir. 

 ✓ Türkçenin ilk önce “Altay Dil Birliği” içinde bulunduğu, zamanla bu dillerden ayrışarak, adına “İlk Türkçe” veya “Ana Türkçe” denen 
bir dile evrilerek bağımsız bir yapıya büründüğü düşünülmektedir.

Metinlerle Takip Edilebilen Dönem

Eski Türkçe Dönemi

 ✓ Türklerin VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili -alfabeleri farklı da olsa- Eski Türkçedir. 

 ✓ Eski Türkçe Dönemi, kendi içinde uzun bir dönemdir. Türkler, bu dönem içinde birbirlerinden ayrı bölgelerde yeni kültür merkezleri 
meydana getirmelerine rağmen hep bu dile bağlı kalmışlardır.

 ✓ Eski Türkçe, bugünkü bilgilerimiz ışığında Türk dilinin en eski yazılı belgelerinin bulunduğu dönemi kapsamaktadır.

 ✓ Bu dönem; Köktürk (Göktürk), Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alır. 

Göktürk Dönemi’nde öne çıkan eserler; Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarıdır.

Uygur Dönemi’nde öne çıkan eserler; Sekiz Yükmek, Kalyanamkara ve Papamkara, Altun Yaruk ve Irk Bitig’dir.

Karahanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan eserler; Kutadgu Bilig, Divânü Lugati’t-Türk, Atabetü’l-Hakâyık ve Divân-ı Hikmet’tir.
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Orta Türkçe Dönemi

 ✓ Eski Türkçenin ardından gelen bu devre, Türklerin yeni yazı dilleri meydana getirmeye başladığı dönemdir. 

 ✓ Türk dili, bu dönemde (XIII. yüzyıldan itibaren) Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki ana kola ayrılmıştır.

Kuzey-Doğu Türkçesi

 ✓ Eski Türkçenin devamı niteliğindedir.

 ✓ Orta Asya’da ve Hazar’ın kuzeyinde yaşayan Türklerin kullandıkları Türkçedir. 

 ✓ Aynı zamanda Orta Asya ve kuzeydeki yeni yazı dillerinin de temelini oluşturmuştur. 

 ✓ 13-14. yüzyıllarda kuzey ve doğu kolları birlikte kullanılmıştır. 

 ✓ 15. yüzyılda “Kuzey Türkçesi” ve “Doğu Türkçesi” diye iki kola ayrılmıştır.

Kuzey Türkçesi 

 ✓ 15. yüzyıldan günümüze kadar gelen ve Kuzey Türklerinin kullandığı Türkçedir.

 ✓ Temelini Kıpçak Türkçesi oluşturur. Bu nedenle bu kol, “Kıpçakça” veya “Tatarca” olarak da bilinir. 

 ✓ Kıpçak Türkçesi; “Güney Rusya’da, Kırım’da ve Orta Asya’nın batı bölgelerinde yaşayan göçebe Kıpçak Türklerinde, Mısır ve 
Suriye’deki Memluk Devleti’nin Türkçe konuşan yönetici sınıfında ve Ukrayna’da yaşayan Ermeniler tarafından kullanılmıştır.

 ✓ Codeks Cumanicus, Tercüman-ı Türkî ve Arabî, Hüsrev ile Şirin Tercümesi, Gülistan Tercümesi gibi eserler bu yazı dili ile kaleme 
alınmıştır. 

Doğu Türkçesi 

 ✓ 15. yüzyıldan itibaren farklı bir dil özelliği gösteren, Orta Asya Türkleri tarafından kullanılan ve günümüze kadar varlığını devam 
ettiren Türkçedir. 

 ✓ Doğu ve Batı Türkistan Türkçesine dayanan Doğu Türkçesi “Çağatayca” olarak da bilinir. 

 ✓ Batıdaki Osmanlı Türkçesine karşı, Orta Asya Türk dünyasının edebî dilini temsil etmiş ve bu Türkçeyle yüzlerce eser üretilmiştir. 
Bu edebî dil XX. yüzyılda Sovyet rejimine kadar devam etmiştir.

 ✓ Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türkî, Mecâlisü’n-Nefâis, Muhakemetü’l-Lügateyn, Kısasü’l-Enbiyâ, Nehcü’l-Ferâdis gibi eserler 
Doğu Türkçesinin özelliklerini yansıtır. 

 ✓ Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur ve Tatar Türkçeleri, Kuzey ve Doğu Türkçelerinin günümüzdeki çağdaş kollarıdır.

Yalnız Çağatay değil, bütün Türk dili ve edebiyatının en büyük isimlerinden olan Ali Şir Nevâî de bu dönemde yaşamıştır.

Batı Türkçesi

 ✓ Orta Asya’dan göç edip Anadolu’ya, Balkanlara, Hazar Denizi’nin doğusuna (bugünkü Türkmenistan) ve batısına (bugünkü Azer-
baycan) yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilidir. 

 ✓ 13. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. 

 ✓ Diğer yazı dillerine göre daha çok gelişme göstermiştir.

 ✓ Kendi içinde Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç devreye ayrılır:
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Eski Anadolu Türkçesi

 ✓ Batı Türkçesinin ilk evresidir, 13-16. yüzyılları kapsar.

 ✓ Ortaya çıkışında tarihî, siyasi, coğrafi sebeplerin ve dilin kendi doğal sürecinin etkisi vardır.

 ✓ Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Dönemleri ile Osmanlıların ilk evresi bu döneme girer.

 ✓ Bu dönem Türkçesi, yabancı dillerin etkisinden uzak, mümkün olduğunca sadedir.

 ✓ Yunus Emre’nin Divan’ı, Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr’ı, Âşık Paşa’nın Garipname’si bu dönemin Türkçesiyle yazılmış eserlerden-
dir.

Osmanlı Türkçesi

 ✓ Batı Türkçesinin 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar olan evresini oluşturur.

 ✓ Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli ve Kuzey Afrika’da kullanılan Türk yazı dilidir.

 ✓ Bu dönemde Arapça ve Farsça unsurların etkisi 16. yüzyıldan itibaren giderek artmıştır.

 ✓ Osmanlı Türkçesi yazı dilindeki Arapça ve Farsça alıntılar, konuşma dilinde aynı düzeyde görülmez. Yalın Türkçe, halk arasında 
ve halk için yazılmış eserlerde varlığını korumuştur.

 ✓ Fuzuli’nin Şikâyetname’si, Nefi’nin Siham-ı Kaza’sı, Şeyh Galip’in Hüsnü Aşk’ı bu dönemin eserlerindendir.

Türkiye Türkçesi

 ✓ Osmanlı aydınları, yazı dilinin sadeleşmesi konusunu Tanzimat Dönemi’nden itibaren gündeme getirmeye başlamıştı. 

 ✓ Sosyal, siyasi, kültürel pek çok sebepten önemli bir varlık gösteremeyen bu niyet, 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler 
dergisinde Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’in çabalarıyla hayat buldu.

 ✓ Millî Edebiyat Dönemi adı verilen bu dönemde Türkçe, yabancı dillerin etkisinden kurtulup kendi yatağında akmaya başlamıştır.

 ✓ Adı geçen dergide başlatılan “Yeni Lisan” akımı ile bugünkü Türk yazı dilinin temelleri atılmıştır.

 ✓ Dilde sadeleşme hareketi Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hız kazanmış ve bir devlet politikası hâline gelmiştir.

ÖRNEK-4 

Birlik ehli hoş geçürür vaktini 

Birikenler dutdı dünya tahtını 

Ne ki devlet varise birlikdedür 

Birlik ehli olmasuz dirlikdedür

Dil, biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu di-
zeler, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Eski Anadolu Türkçesi

B) Türkiye Türkçesi

C) Kıpçak Türkçesi

D) Çağatay Türkçesi

E) Karahanlı Türkçesi

ÖRNEK-5 

Aşağıdaki eser-dönem eşleştirmelerinin hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

A) Muhakemetü’l-Lügateyn - Çağatay Türkçesi

B) Mecâlisü’n-Nefâis - Osmanlı Türkçesi 

C) Codeks Cumanicus - Kıpçak Türkçesi

D) Atabetü’l-Hakâyık - Karahanlı Türkçesi

E) Altun Yaruk - Uygur TürkçesiÖRN
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Türkçenin Tarihî GelişimiTest - 03

1. I. 38 harflik Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

II. Yabancı dillerin etkisinden uzak, katışıksız bir dili var-
dır. 

III. Türk varlığını kanıtlayan ilk yazılı belgelerdir.

IV. Eserlerde Budizm’in ve Manihaizm’in etkisi kendini 
belli eder.

V. Uygur ve Karahanlı Türkçelerinden farklı bir yazı diliy-
le oluşturulmuşlardır.

Numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden hangile-
ri Orhun Yazıtları ile ilgili değildir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) III ve IV E) IV ve V

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türklerin yazıyı kullanmadan önceki edebî dönemine 
Sözlü Dönem adı verilir.

B) İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi, Eski 
Türkçe Dönemi’nde başlamıştır.

C) Halk edebiyatının farklı kollara ayrılmasında tekke şa-
irlerinin varlığı etkili olmuştur.

D) Tanzimat Edebiyatı’nın ikinci döneminde dilde sade-
leşme eğilimi artmaya başlamıştır.

E) Servetifünun sanatçıları divan şiiri geleneğinden biçim 
ve içerik olarak uzaklaşmıştır.

3. Millî Edebiyat Dönemi’nde yazılmış eserlerde aşağı-
dakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A) Anadolu’ya yöneliş

B) Yerli ve millî konular

C) Sanat için sanat anlayışı

D) İstanbul Türkçesi

E) Millî bilinç aşılama

4. İslam uygarlığı etkisinde verilen ilk eserler, Eski Türkçenin 

son evresinde ortaya konmuştur. Kutadgu Bilig, Divânü 

Lugati’t-Türk, Atabetü’l-Hakâyık ve Divân-ı Hikmet’ten 
oluşan ve “Geçiş Dönemi” ürünleri olarak da bilinen bu 

eserler lirik nitelikler sergiler. 

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?

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

5. 
I. Grup II. Grup

I. Muhakemetü’l-Lügateyn
Göktürk Türkçesi

Doğu Türkçesi

Uygur Türkçesi

Kuzey Türkçesi

II. Sekiz Yükmek

III. Tonyukuk Anıtı

IV. Divan-ı Hikmet

V. Codeks Cumanicus

Bu tabloda I. gruptaki eserlerden hangisi II. grupta ve-
rilen dillerden biriyle ilişkilendirilemez?

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

6. Kaşgarlı Mahmut’un en çok beğendiği ve şivelerle karşı-
laştırırken “Türkçe” diye adlandırdığı, Hakaniye Türkçesi 
yahut başka eserlerde Kaşgar dili, Kaşgar Türkçesi adı 
ile anılan dil, hep bu ilk Türk yazı dilidir. Bu yazı dili dev-
resinden gelen eserlerin büyük bir kısmı Uygur yazısı ile 
yazılmıştır. Fakat Türkoloji öğretiminde Türkçenin bu ilk 
devresi için bugün en uygun isim olarak ---- ifadesi kul-
lanılmaktadır

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) Doğu Türkçesi

B) Eski Türkçe

C) Harezm Türkçesi

D) Batı Türkçesi

E) Çağatay Türkçesi

I II

III

IV

V
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Test - 03

7. Bu dönem edebî ürünleri müzik eşliğinde ve kopuz adı 
verilen sazla söylenmiştir. Şiirlerde Türklerin millî ölçüsü 
kabul edilen hece ölçüsü kullanılmıştır. Nazım birimi dört-
lüktür. Dönemine göre son derece arı/sade bir dili vardır. 
Mısralarda genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır. Daha 
çok kahramanlık, doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen döne-
min sözlü ürünlerinden biridir?

A) Koşma B) Sagu C) Semai

D) Türkü E) Mesnevi 

8. 
Ala gözlüm, ben bu elden gidersem

Zülfü perişânım kal melil melil

Kerem et aklından çıkarma beni

Ağla göz yaşını sil melil melil

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 

A) Halk edebiyatına ait bir şiirden alınmıştır. 

B) Toplumun gündelik hayatta kullandığı dille söylenmiş-
tir. 

C) Dış dünyaya paralel, somut bir anlatım söz konusudur.

D) Sözlü Dönem Türk şiirinden biçim ve içerik yönüyle 
uzaktır.

E) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ürünüdür.

9. Eldeki bilgiler, varlığını bilinen en eski yazılı kaynaklar 
olan Göktürk Yazıtları’ndan daha önceye götürmeyi teorik 
olarak mümkün kılan Türk dili ---- yüzyıldan sonra çehre 
değiştirmiş ve bu yüzyıldan sonra oluşturulan eserler İsla-
mi özellikler göstermeye başlamıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

A) IX. B) X. C) XI. 

D) XII. E) XIII.

10. Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatının dönem-
leri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türk edebiyatının en uzun dönemi, İslam kültürünün 
etkisinde şekillenmiştir.

B) Tekke edebiyatı şairleri, şiiri dinî düşünceleri yaymak 
için bir araç olarak görmüştür.

C) Edebiyatımızı Batılılaştırmak isteyen Tanzimatçılar 
Fransız edebiyatını örnek almıştır.

D) Batı etkisindeki edebiyatın dönemlere ayrılmasında dil 
ve sanat anlayışı etkili olmuştur.

E) Cumhuriyet’in ilanıyla Türk edebiyatındaki Batı etkisi 
yavaş yavaş ortadan kalkmıştır.

11. Karahanlı Dönemi ile ilgili,

I. Bu dönem Türkçesi, Eski Türkçeden bağımsız olarak 
gelişen ve Orta Türkçenin başlangıç dönemini oluştu-
ran bir yazı dilidir. 

II. Karahanlıların İslam dinini kabul etmelerine bağlı ola-
rak Türk edebiyatının İslam etkisindeki ilk ürünleri bu 
dönemde verilmiştir.

III. Karahanlılardan günümüze ulaşan az sayıdaki eserde 
hem beyit ve dörtlük nazım birimine hem de aruz ve 
hece ölçüsüne rastlanır. 

belirlemelerinden hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
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EDEBİYATIN SANAT VE DÜŞÜNCE AKIMLARI İLE İLİŞKİSİ

Sanat Akımı ve Edebî Akım

 ✓ Belirli bir zihniyet, estetik, duyuş ve anlayış ortaklığı çerçevesinde meydana gelen harekete sanat akımı denir. 

 ✓ Edebiyat, güzel sanatların bir kolu olduğuna göre, edebiyat akımı da “aynı anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebî 
eserlerin oluşturduğu bütün” olarak tanımlanabilir. 

 ✓ Aslında edebî akımların büyük bir kısmı, genel bir estetik ve sanat görüşü veya hareketinin bir parçası; daha doğrusu edebiyat 
sanatını ilgilendiren yönüdür. Yani edebiyatta romantizm, realizm, parnasizm vb. başlıklar altında incelenen akımlar; çoğu kere 
müzik, resim, mimari, heykel vb. diğer güzel sanat dalları için de geçerlidir.

 ✓ Edebiyat akımlarının hayat bulduğu zeminde, çeşitli sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel olaylar bulunur. Bu akımları, onları meydana 
getiren unsurları da göz önüne alarak değerlendirmek gerekir.

 ✓ Edebî akımları -birbirinden farklı hatta zaman zaman birbirine zıt özellikler gösterse de- ortak bir edebî mirasın parçaları olarak 
değerlendirmek gerekir. Çünkü her yeni edebî akım, geleneğin yeni değerlerle zenginleştirilmesine hizmet eder. Her yeniye, es-
kiden hareketle varılır veya her yeni eskinin üzerine bina edilir.

 ✓ Bu bağlamda ortaya çıkan edebî akımlar ve bunların belli başlı özellikleri aşağıda ayrı bir başlık altında verilmiştir.

Edebiyat Akımları

Klasisizm (Kuralcılık) 

17. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. 17. yüzyılın ikinci yarısında eleştirmen Boilea Şiir Sanatı adlı yapıtında 
dönemin edebiyat kurallarını belirler. Ayrıca Descartes’ın rasyonalizm felsefesi ve 1634’te Fransız Akademisinin kurulması, akımın 
doğmasında ve gelişmesinde etkili olmuştur.

Özellikleri

 ✓ Akıl ve sağduyuya önem verilir.

 ✓ Konular eski Yunan ve Latin kaynaklarından seçilir. 

Racine (1639-1699)

 ✓ Konuya değil, konunun işlenişine önem verilir.

 ✓ Kurallara bağlılık esastır.

 ✓ Dil ve anlatımda mükemmellik amaçlanır; açıklık, yalınlık, duruluk önemsenir.

 ✓ Sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizler.

 ✓ Seçkin insanlar kahraman olarak seçilir.

 ✓ Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur.

 ✓ Trajedilerde argo ve küfre yer verilmez. 

 ✓ Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez.

 ✓ Eserlerde ahlaki amaç güdülür.
   

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: La Fontaine, Racine, Corneille, Moliere, Boileau…

Türk Edebiyatı: Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey, Yusuf Kamil Paşa…
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Romantizm (Coşumculuk) 

Klasisizme tepki olarak doğmuştur. 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ve Almanya’ da başlamış ancak en olgun yapıtlarını Fran-
sa’da vermiştir. ”Romantik” sözcüğünü ilk olarak Yalnız Gezenin Hayalleri adlı yapıtında J. J. Rousseau kullanmıştır.  

Özellikleri
 ✓ Duygu ve hayallere önem verilir. 

Goethe (1749-1832)

 ✓ Konular din, tarih ve ulusal kültürden seçilir.

 ✓ Karakter iyi ya da kötü olarak ikiye ayrılır.

 ✓ Tesadüflere sıkça yer verilir.

 ✓ Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilir.

 ✓ Toplumdaki her tür kişiye eserlerde yer verilir.

 ✓ Kişiler çevreleri içinde ele alınır. 

 ✓ Toplumun düzeltilmesi amaçlanır.

 ✓ Doğa betimlemelerine geniş yer verilir.

 ✓ Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemez.

 ✓ Shakespeare, bu akımın hazırlayıcısı olarak kabul edilir.

Temsilcileri
Dünya Edebiyatı: Byron, Goethe, Schiller, Rousseau, Hugo, Lamartine, Dumas, 
Musset...

Türk Edebiyatı: Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem (şiirlerinde)…

Realizm (Gerçekçilik) 
19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda bilim alanında önemli geliş-
meler yaşanmıştır. Bilimsel alanda yalnızca gözlenenlere yani gerçeğe önem verilmesi, Auguste Comte’un pozitivizm felsefesinin, 
insanın sadece gördüğüne inanması gerektiğini savunmasının edebiyata da yansıması olmuştur. Böylece pozitivizmin de etkisiyle 
realizm akımı doğmuştur.

1857’de Gustave Flaubert’in kaleme aldığı Madame Bovary adlı romanla, realizmin, romantizm karşısında üstünlük sağladığı kabul 
edilmektedir. Bu roman ilk büyük realist roman sayılır.
Özellikleri

 ✓ Konular gerçek hayattan alınır. Olaylar, yaşananlara; kişiler, yaşayanlara uygun verilir.

 ✓ Kişilerin ruhsal davranışlarını etkileyen, onların kişiliklerini çizen çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir.

 ✓ Betimlemeler, yazarın gözünden değil; kahramanın gözünden aktarılır.

 ✓ Basit konular işlenebilir, sıradan kişiler eserin kahramanı olabilir.

 ✓ Sanatçılar eserlerine kendi duygu ve düşüncelerini katmaz.

 ✓ Toplum gerçekleri ele alınmasına karşın, “sanat için sanat” anlayışı benimsenir.

 ✓ Gözlem ve belgeye dayanır; insan, içinde bulunduğu çevrenin özellikleriyle değerlendirilir.

 ✓ Genelde roman, hikâye ve tiyatro türlerinde ifadesini bulmuştur.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Stendhal, Balzac, Gogol, Charles Dickens, Turgenyev, George Eliot, Gustave Flaubert, Dostoyevski, Goncourt 
Kardeşler, Tolstoy, Marc Twain, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Daniel Defoe, Anton Çehov, Maksim Gorki, Ernest Hemin-
gway, John Steinbeck... 

Türk Edebiyatı: Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri Karaosma-
noğlu, Reşat Nuri Güntekin…
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Natüralizm (Doğalcılık) 

19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.  Realizmin ilkelerini daha da ileri götürdüğünden onun basamağı olarak düşünülebilir.  
Gerçeği anlatmada realistleri yetersiz bulan natüralistler, gerçeği yansıtmayı aşırılığa vardırmış; doğayı anlatırken deneysel yöntem-
den yararlanmıştır. Toplumun laboratuvar, insanın incelenecek bir nesne gibi görüldüğü bu akımda kişilere ve olaylara bir bilim adamı 
nesnelliğiyle yaklaşılmıştır.

Natüralizme göre aynı nedenler aynı sonuçları doğurur, kişinin davranışlarını iradesi değil soya çekim ve sosyal çevre belirler. Ayrıca 
sosyal çevrenin insan üzerindeki etkisini de derinlemesine araştırmışlardır. Natüralizmin ilkelerini Emile Zola, Deneysel Roman adlı 
kitabında açıklamıştır. Deneysel roman, natüralizmin bir sonucudur.

Özellikleri

 ✓ Olaylara ve kahramanlara bir gözlemci edasıyla yaklaşılır.

 ✓ Sanatçılar, bir anlamda kendilerini bilim adamı, toplumu laboratuvar, insanı da inceleme aracı olarak görürler.

 ✓ Kahramanlar, kendi toplumları ve yaşayış biçimleri içerisinde verilir.

 ✓ Sosyal çevre ve soya çekimin varlığına son derece önem verilir.

 ✓ Realizmdeki ”Sanat, sanat içindir.” anlayışına karşın “Sanat, toplum içindir.” anlayışı hâkimdir.

 ✓ Hayatın her yönü edebiyata sokulmaya çalışılmıştır. 

 ✓ Toplumun ahlâk açısından iyi ya da kötü her olayı ve kişisi natüralist eserlere dâhil edilmiştir.

 ✓ Çevre ve insan tasvirlerine geniş yer verilmiş, kahramanların portreleri en ince ayrıntısına kadar verilmiştir.

 ✓ Dil, her seviyedeki insanın anlayacağı bir seviyede tutulmuştur.

 ✓ Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlemiştir.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Goncourt Kardeşler, Emile Zola, John Steinbeck, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant… 

Türk Edebiyatı: Nabizade Nazım, Beşir Fuat, Hüseyin Rahmi Gürpınar…

Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik) 

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış bir şiir akımıdır. 
“Şiirde gerçekçilik” olarak tanımlanabilecek akım, bir 
anlamda realizmle natüralizmin şiire sentezlenmiş 
biçimi gibidir. Adını Yunan mitolojisinde esin perile-
rinin yaşadığına inanılan Parnas Dağı’ndan alan bu 
akımın sanatçıları, Çağdaş Parnas adlı dergide bir 
araya gelmiştir.

Özellikleri

 ✓ Şiir, salt biçim güzelliği olarak görülmüştür. 

 ✓ “Sanat için sanat” ilkesine bağlı kalınmıştır.

 ✓ Güzelliği yakalayabilmek için biçim kusursuzlu-
ğuna önem verilmiştir.
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 ✓ Ölçü, uyak ve sözcüklerin uyumuna dikkat edilmiş, şiiri oluşturan sözcükler, bir kuyumcu

Theophile Gautier (1811-1872)

  
titizliği ile seçilmiştir.

 ✓ Romantizmin duygu ve hayal yüklü lirik şiirine tepki gösterilmiştir. 

 ✓ Yaşamın ve doğanın nesnel bir bakışla kavranması hedeflenmiştir.

 ✓ Sanatçılarında karamsar bir ruh hâli vardır.

 ✓ Parnasizmle; bilim ve fenle ilgili konular, felsefi düşünceler şiire girmiştir.

 ✓ Egzotik konuları işleyen parnasyenler, dilin açık ve yalın olmasına özen göstermiştir.

 ✓ Parnasizm eski Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatına yeniden geri dönüştür.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Theophile Gautier, Thedore De Bonville, Leconte De Lisse, Jose Maria 
De Heredia, François Cooppe...

Türk Edebiyatı: Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Cenap Şehabettin...

Parnasizm akımını Türk edebiyatına Cenap Şahabettin tanıtmıştır.

Sembolizm (Simgecilik) 

19. yüzyılın sonlarında Fransa’da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım, 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. 
Sembolizm, geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara karşı çıkıştır. Simgecilik olarak da 
adlandırılan sembolizm hem gerçeği gösteren hem de onun sınırlarını aşma isteğine cevap veren bir sanat akımıdır. 

Özellikleri

 ✓ Dış dünyayı sembollerle anlatmak esastır.  

Baudelaire (1821-1867)

 ✓ Bu nedenle çevrenin insan üzerindeki etkileri ve izlenimleri sembollerle anlatılmıştır. 

 ✓ Şiirde müzik unsuruna önem verilmiş hatta müzik şiirin amacı hâline getirilmiştir.

 ✓ Şiirin düşüncelere değil, duygulara seslenmesi gerektiği düşünülmüştür. 

 ✓ Şiirde anlam kapalılığı ve şiirin yoruma açık olması gerektiği düşünülmüştür.

 ✓ Söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur.

 ✓ Lirizm ve hayal yoğunluğudur.

 ✓ Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma, çirkinlikleri hayal yardımıyla güzelleştirme,  
bunlara bağlı olarak ortaya çıkan karamsarlık, ön plana çıkmıştır.

 ✓ Şiirde daha çok serbest nazım biçimi kullanılmıştır.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, Paul Valéry, Verlaine, Edgar Allen Poe…

Türk Edebiyatı: Cenap Şehabettin, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas…
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Kübizm

20. yüzyılın başında Fransa’da ortaya çıkan bir resim akımıdır. Sonradan edebiyata yan-
sımış, en çok resimde etkili olmuştur. 

Özellikleri

 ✓ Şairin, dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorunda olduğu düşünülmüştür. 

 ✓ Dünyadaki küçük olayları ve anlamları yakalamak gerektiği ifade edilmiştir.

 ✓ “Söylenmemiş olanı”, “görülmemiş olanı” gün ışığına çıkarmanın aklın değil düş gücü-
nün yapacağı iş olduğu iddia edilmiştir.

 ✓ Biçimsel anlatım olarak düzenlilikten uzaklaşıp her türlü yeniliğe açık olunmuş, nokta-
lama işaretleri kaldırılmıştır.

 ✓ Sanatın insanı bütün yönleriyle anlatabilmesi için geometrik şekillerden yararlanmak gerektiğine inanılmıştır.

 ✓ Her şeyi (duygu, düşünce vb.) aynı zaman ve mekânda yansıtma kaygısı egemendir.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Apollinaire, Max Jacob

Fütürizm (Gelecekçilik) 

I. Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkan fütürizm akımı “geçmişten kopuşu, 
yenilik ve değişikliğe yönelişi anlatan” anlamına gelir. Edebiyat alanında oldu-
ğu kadar resim ve heykel sanatında da gelenekselleşmiş kalıplara karşı ortaya 
atılmıştır. Teorisyenliğini İtalyan şair Marinetti’nin yaptığı akım, daha çok Rus 
şair Mayakovski ile anılmıştır.
Özellikleri

 ✓ Geçmiş, şimdi ve geleceğe ait bütün durumları yansıtmak ve makine gürül-
tüsü ve hızını sanata sokmak hedeflenmiştir. 

 ✓ Değişimi izlemek amaçlanmıştır.

 ✓ Çalışmanın kutsallığı, çark sesleri, dinamizm kavramları vurgulanmıştır. 

 ✓ Yeni biçimler, cümle yapıları vb. denenmiştir.
Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Marinetti, Mayakovski, Apollinaire, Cendrars, Larbaud, Max Jacob Reverdy…

Türk Edebiyatı: Nazım Hikmet, Ercüment Behzat Lav

Dadaizm

Fransızca bir sözcük olan dada, çocukların binerek oynadıkları “ağaç parçası, tahta at” anlamına  
gelir. Düzensiz sözcük ve imgelerin kullanıldığı dadaizm, I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkıcı ortam-
da düş kırıklığına uğrayan aydın ve sanatçıların bir başkaldırısı olarak doğmuştur. Teorisyenliğini 
İtalyan şair Tristan Tzara yapmıştır.

Özellikleri

 ✓ Tüm kurallara karşı çıkma (akıl, dil, sanat, gelenek vb.) anlayışı egemendir.

 ✓ Kapalılık, başıboşluk, anlamsızlık savunulur.

 ✓ Dünyayı değiştirecek olan insanı değiştirmek amaçlanır.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Tristan Tzara, Breton, Aragon
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Sürrealizm (Gerçeküstücülük) 

20. yüzyılda dadaizmin de etkisiyle Fransa’da doğmuştur. Her türlü gerçek yaratışın kaynağının bilinçaltında olduğunu savunan 
görüştür. Aklın egemenliğine son vermeyi amaçlayan bu görüşü Andre Breton “Her türlü estetik ve ahlaki endişenin dışında, usun 
denetiminde olmadan düşüncenin yazılması işidir.” diye tanımlamıştır.

Özellikleri

 ✓ Freud’un psikanaliz felsefesine dayanır. 

 ✓ Bilinçaltındaki gerçeği hipnoz ve rüyayla açığa çıkarmak amaçlanır. 

 ✓ Anlatımda kopukluklar, rastlantılar vardır; noktalamaya yer verilmez. 

Temsilcileri 

Dünya Edebiyatı: Breton, Eluard, Aragon, Apollinaire…

Türk Edebiyatı: Garipçiler (bazı şiirleri), İkinci Yeniciler…

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Önceleri bir felsefe akımı olarak ortaya çıkmış, sonradan edebiyat alanında da görülmeye başlanmıştır. Varoluşçuluğa göre, insan 
kendi kaderini kendisi belirleyebilir. Genel olarak soyut kavramlardan uzak duran, öz ile uğraşmayan, var olan şeyle yetinen bir an-
layıştır. Teorisyenliğini Alman metafizikçi Heidegger yapmıştır. Felsefe ile iç içe bir akımdır. Felsefi roman bu akımın bir ürünüdür.

Özellikleri

 ✓ İnsanın kendi değerlerini yine kendisinin oluşturabileceği, geleceğini yine kendisinin kurabileceği iddia edilir.

 ✓ İnsan, var olduğu için düşünür anlayışı egemendir.

 ✓ Her koşulda varlık, özgürlük, mutluluk savunulur.

 ✓ Durumlarla karşı karşıya kalmış insanın eylemleri, hayal kırıklıkları işlenir.

 ✓ Sanatçının, çağından sorumlu olduğu; toplumsal sorunlara karşı duyarlı olması gerektiği düşünülür.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Sartre, Camus, Kafka, Faulkner, Andre Gide, Nietzche…

Türk Edebiyatı: Yusuf Atılgan, Demir Özlü, Tezer Özlü, Vüs’at O. Bener, Bilge Karasu…

Empresyonizm (İzlenimcilik) 

Sembolizmin uzantısı sayılabilecek bir akımdır. Edebiyat ve resimde ortaya çıktıktan sonra bütün güzel sanatları etkilemiştir. 

Özellikleri

 ✓ Gerçeğin bıraktığı izlenim, aynı nitelik ve ölçüde anlatılmaya çalışılır. 

 ✓ “Güzellik kapalılıktadır.” ilkesi benimsenir. 

 ✓ Anlatımda duygu ve hayal öne çıkar, anlamın yoruma uygun olması beklenir. 

 ✓ Mizaha yöneliş söz konusudur.

 ✓ Sanatçılar, dış âlemdeki varlıklara karşı ilgisizdir.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: Verlaine, Rimbaud, Rilke, Joyce…

Türk Edebiyatı: Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim
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Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) 

20. yüzyılın başlarında, Almanya’da ortaya çıkmıştır. Akım, doğanın olduğu gibi temsili yerine insanın duygularını ve iç dünyasını 
anlatmaya önem vermiştir. Resim, heykel, mimari ve sinemada benimsenmiş; daha sonra edebiyatı etkilemiştir.

Özellikleri

 ✓ İç benin (duygu ve düşüncelerin) tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması  
amaçlanır. 

 ✓ Sanatçının dış dünyanın anlamsızlığı ve nesnelerin ruhsuzluğundan 
sıyrılarak kendi öz sezişini sanatına katması beklenir.

 ✓ Yaratma sürecinin; sanatçının izlenimlerini, duygularını, sezgilerini 
ve tavırlarını açığa çıkarmasından oluşan bir süreç olduğu savunulur.

 ✓ Bu akım, şairlere kendi iç dünyalarını anlatma imkânı verdiğinden en 
elverişli ortamı şiirde bulmuştur.

Temsilcileri 

Dünya Edebiyatı: August Strindberg, James Joyce, Franz Kafka,  
Eugene Gladstone O’neill, Thomas Eliot…

Türk Edebiyatı: Ahmet Haşim (Bazı şiirleriyle)

ÖRNEK-6 

Bu akımın “gerçek” anlayışı bizi nesneleri olduğu gibi değil 
olması gerektiği gibi, nesnenin kendisini değil manalarını ver-
meye çalışan bir gerçekçilikle yüz yüze getirir. Bu da doğal 
olarak soyutlama ve simgelemenin kapısını aralar. Zira dışarı-
dan görünen gerçek, özgün olamaz. Gerçek bizim tarafımızdan 
yaratılmalıdır. Nesnenin anlamı onun görüntüsünün arkasında 
saklıdır. Bir olaya inanarak, onu düşleyerek veya belgeleye-
rek doyuma eremeyiz. Gerçeği sanatkârın iç dünyasında bulan 
ve bu sebeple iç gözlem üzerinde yoğunlaşan bu sanat akımı, 
doğal olarak bütünüyle ferdiyetçidir. Bu noktada insanı içinde 
yaşadığı toplumdan hatta kendinden bile soyutlar. Geriye sa-
dece iç ben/ruh kalır. 

Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerin hangisi-
dir? 

A) Ekspresyonizm  B) Realizm 

C) Natüralizm  D) Klasisizm 

E) Egzistansiyalizm

(2021-AYT)

ÖRNEK-7 

---- akımında yüreğimize kitap sayfalarından ulaşılmak iste-
nir. Bize duyurulan her heyecanın eski, çok eski bir yazardan 
yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor gibidir. ---- akımında 
ise doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza sesleni-
lir. İşte aradaki büyük fark bence budur. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Klasisizm - Romantizm 

B) Realizm - Romantizm 

C) Realizm - Sembolizm 

D) Natüralizm - Sembolizm 

E) Klasisizm - Natüralizm

(2020-AYT)ÖRN
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Modernizm / Postmodernizm

Modernizm terimi; bilim, kültür, siyasi alanlardaki gelişmelerle ve sanayi inkılabıyla hareketlenen büyük bir toplumsal değişime ayak 
uyduran zihniyeti ifade eder. Ortaya çıkışında I ve II. Dünya savaşlarının etkisi vardır.

Modernizmin Özellikleri

 ✓ Geleneksel olan, günün anlayışına uydurulmaya çalışılır. 

 ✓ Görünenin ardındaki görünmeyen irdelenir, ortalama değerlere ve bayağılığa isyan edilir.

 ✓ Eserlerde toplumun değer çatışmaları, bireyin bunalımları ve karmaşık ruh hâli, yerleşik değerlere isyan vardır.

 ✓ Daha çok şiirsel söyleyişten, çağrışımlardan, mitlerden, alegorik anlatımdan yararlanılır.

 ✓ Geleneksel anlatım ve yapıdan uzaklaşılır, olay örgüsü ve mekân önemini kaybeder.

 ✓ İç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş, metinler arasılık, pastiş, kolaj gibi anlatım teknikleri kullanılır.

 ✓ Öyküleyici metinlerde, anlatılan olayın insan üzerindeki etkileri esastır.

Postmodernizm terimi, modernizmin sonrası ve ötesini ifade eder. 1960 sonrası Amerika’da ortaya çıkmıştır. Postmodernizm, mo-
dernizm sonrası, ona ek olarak ele alınır. Varlığını modernizme borçludur. Modernizme karşı çıkış değil, onun bir sonraki sürecidir. 

Postmodernizmin Özellikleri

 ✓ Modernizmin ortaya koyduğu ilkelere sorgulayıcı bir tavırla yaklaşılır.

 ✓ Modernizmden devralınan kolaj, pastiş, üst kurmaca, parodi ve metinler arasılık gibi anlatım teknikleri yeni bir yorumla kullanılır.

 ✓ Üst kurmaca tekniğine ayrı bir önem verilir.

 ✓ Evrensel bütünlük yerine çoğulculuktan yana bir duruş sergilenir.

 ✓ Gerçekle kurmaca iç içe geçirilir.

 ✓ Zamanın süregelen bir devamlılığına inanılır, bu sebeple geçmiş ve gelecek arasında kesinti olmadığı düşünülür.

 ✓ Gerçeğin ve anlamın birden fazla olabileceğine inanılır.

Temsilcileri

Dünya Edebiyatı: James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf, Marcel Proust, Robert Musil, William Faulkner, Umberto Eco, Albert 
Camus, Alain Robbe Grillet…

Türk Edebiyatı: İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş, Oğuz Atay, Nedim Gürsel, Orhan Pamuk, Mehmet Eroğlu, Bilge Karasu, Pınar 
Kür, İnci Aral, Buket Uzuner…
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Edebiyat Akımları - ITest - 04

1. • Sanatçı dış dünyayı ve kendini izlerken melankoliktir. 

• Din duygusu ön plana çıkar.

• Sosyal çevre ve doğa betimlemelerine önem verilir.

• İnsan ruhuna önem verilir, bu doğrultuda karşıtlıklar-
dan (güzel-çirkin, iyi-kötü vs.) yararlanılır.

Bazı özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Empresyonizm  B) Romantizm

C) Dadaizm  D) Natüralizm 

E) Parnasizm

2. Gürültüler arasından

Dan... Dan...

Gelir bir ses uzaktan

Makinenin gürültüsü

Pistonun gümbürtüsü

Piston... Ton... Ton... Ton...

Piston... Pis... ton...

Biçim ve içerik özelliklerinden hareketle bu dizelerin 
aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin etkisiyle yazıl-
dığı söylenebilir?

A) Parnasizm  B) Kübizm  

C) Dadaizm  D) Fütürizm

E) Sembolizm

3. Bu akıma göre insanın özgürlüğün bilincine ulaşması ge-
rekir. Özgür insan ise kendi varlığına, kendisini belirleyen 
ve kendisini yaşatan eylemleriyle bir anlam kazandırma-
lıdır. Bunun için de bir seçim yapmalı, bir şeye bağlan-
malıdır. Çünkü özgürlük bu seçim ve bağlanmayla bir bi-
çim kazanır ve varlığını sürdürür. Bu açıdan ----, insanın 
evrene sadece seyirci kalmasını değil eylemi seçmesini, 
düşünceden eyleme geçmesini amaçlar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) romantizm B) egzistansiyalizm

C) realizm D) sürrealizm

E) empresyonizm

4. I. Andre Breton tarafından Freud’un görüşlerine daya-
nılarak ortaya konan, duygu ve düşünceleri toplumsal 
ve ahlaki her türlü düşüncenin etkisinden kurtularak 
serbestçe anlatma amacı taşıyan akımdır.

II. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, topluma, törelere, 
edebiyattaki yerleşik bütün kurallara başkaldırı özelliği 
taşıyan bir edebiyat akımıdır. Tristan Tzara, bu akımın 
kurucusudur.

III. Doğanın, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla de-
ğil, ancak ondan edinilen izlenimler ölçüsünde anlatı-
labileceğini öne süren akımdır. Bu akıma göre önemli 
olan nesneler değil, bu nesnelerin uyandırdığı izlenim-
lerdir.

Numaralanmış parçalarda temel özellikleri verilen 
edebî akımlar aşağıdakilerin hangisidir?

I II III
A) Sürrealizm Dadaizm Empresyonizm

B) Empresyonizm Sembolizm Kübizm

C) Sürrealizm Natüralizm Fütürizm

D) Romantizm Modernizm Natüralizm

E) Parnasizm Empresyonizm Realizm

5. Romantizm akımına bağlı sanatçılar için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez? 

A) Tiyatroda üç birlik kuralına bağlı kalmadıkları 

B) Eserlerinde kişiliklerini gizledikleri

C) Eserlerindeki kişileri tek boyutlu ele aldıkları

D) Soyut insanın yerine somut insanı işledikleri 

E) Konularını ulusal tarihten ve günlük yaşamdan seçtik-
leri

6. I. Namık Kemal

II. Abdülhak Hamit Tarhan

III. Ahmet Mithat Efendi

Numaralanmış sanatçılardan hangilerinin romantizm 
akımından etkilendiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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Test - 04

7. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik parantez 
içindeki akımla ilişkilendirilemez? 

A) Betimlemeleri kişilerin ruh durumunu yansıtmak için 
yapma (Realizm) 

B) Konuyu değil, konunun işleniş biçimini öne çıkarma 
(Klasisizm) 

C) Bir şeyler anlatmak için değil, sezdirmek için şiir yazma 
(Sembolizm) 

D) Bilinçaltındaki gerçeği, hipnoz ve rüyayla açığa çıkar-
mayı amaçlama (Romantizm) 

E) Olay ve kişileri çevreye ve soya çekime bağlı olarak 
anlatma (Natüralizm)

8. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında 
gösterilemez?

A) Gerçek yaşamda rastlanan olay ve kişiler anlatılmıştır.

B) Gözlem, belge ve anketlere önem verilmiştir.

C) Sanatçılar, yapıtlarında kişiliklerini gizlemekten kaçın-
mıştır.

D) İnsan, yaşadığı çevrenin özellikleriyle değerlendirilmiş-
tir.

E) Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kalınmıştır.

9. Yaşama bilimsel nesnellikle eğilen sürrealizm, olayları ve 

kişileri bir bilim adamı gözüyle incelemek, yaşamın çirkin  

ve iğrenç yönlerini ortaya koymak, insanın yetiştiği çevre- 

yi olduğu gibi yansıtma amacındadır. Emile Zola, bu akı-
mın en önemli temsilcisidir.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir 
bilgi yanlışı vardır?

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

10. Bu akıma göre şairin görevi, dış dünyanın anlamsızlığı-
na, ruhsuzluğuna bir anlam kazandırmaktır. Bunun için de 
aklın kontrolüne bağlı olmadan “öz”ün yani iç dünyanın 
derinliğine girerek onu dışa vurmaya çalışır. Bu duygu-
ları yansıtmak için de geleneksel kuralların dışına çıkar. 
Sanatçılar, çelişkiler yumağı hâline gelen insanın ruhsal 
durumunu bozguncu renkler, garip biçimlerle örülü haykı-
rışlarla ifade eder.

Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sürrealizm  B) Egzistansiyalizm

C) Ekspresyonizm  D) Kübizm

E) Empresyonizm

11. (I) Parnasizm, XIX. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış bir 
şiir akımıdır. (II) Bu akım için şiirde gerçekçilik de dene-
bilir. (III) Bu akıma mensup şairler; ölçü, uyak, ses uyumu 
gibi ögelerle kurulan biçim mükemmelliğini önemsemiştir. 
(IV) Romantizme tepki olarak doğan bu akımda duygu ve 
hayalin yerini gerçekler alır. (V) Konularını günlük hayat-
tan alan bu akımda “toplum için sanat” anlayışı hâkimdir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?

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

I

II III

IV

V
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Test - 05 Edebiyat Akımları - II

1. I. Sembolizm

II. Ekspresyonizm

III. Kübizm

IV. Fütürizm

V. Dadaizm

• Çalışmanın kutsallığı, çark sesleri 
ve dinamizm kavramları vurgulanır.

• Öncelikli olarak dünyayı değiştire-
cek olan insanı değiştirmek amaç-
lanır.

• İç benin (duygu ve düşüncelerin) 
tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması 
amaçlanır.

• Dış dünyanın insan üzerindeki etkisi 
açıkça anlatılmaz, okuyucuya sez-
dirilir.

Bu tabloda, numaralanmış akımlardan hangisi ile ilgili 
bilgi verilmemiştir?

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

2. I. Baudelaire

II. Mallerme

III. Maupassant

IV. Daudet

V. Voltaire

Numaralanmış sanatçılar bağlı bulundukları edebî 
akımlara göre eşleştirilirse sanatçılardan hangisi dış-
ta kalır?

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

3. Şiirin ahlaki, siyasal ve toplumsal sorunları anlatan bir 
araç olmaktan çıkarılıp bir amaç hâline getirilmesi anla-
yışını benimseyen ---- göre, şiirin güzelliği yararlılığına 
tercih edilmelidir. Bunun için onlar sanat, sanat içindir 
anlayışını benimsemiş, şiirde güzelliğin peşine düşmüş-
lerdir. “Güzellik, güzel biçimlerle elde edilir.” düşüncesin-
den hareketle şiirde biçim kusursuzluğuna yönelmişlerdir. 
Bunun için de şiirde ölçüye, kafiyeye, ses uyumuna çok 
önem vermişlerdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) romantiklere B) sembolistlere

C) fütüristlere D) sürrealistlere

E) parnasyenlere

4. Dış dünyanın olduğu gibi anlatılması imkânsızdır. İçi su 
dolu bir bardaktaki kaşığın kırılmış gibi görünmesi örne-
ğinde olduğu gibi, duyularımız buna elvermez. Bu durum-
da kişi, dış dünyayı olduğu gibi değil, algıladığı gibi anlatır. 
Yani ondaki izlenimlerini anlatır. Bu izlenimler de kişiden 
kişiye farklılık gösterir. 

Sanat anlayışını bu sözlerle ifade eden birinin kendi-
sini aşağıdaki akımlardan hangisine ait gördüğü söy-
lenebilir?

A) Sembolizm B) Sürrealizm 

C) Fütürizm  D) Romantizm 

E) Kübizm

5. Sokaklarda seyl-âbeler ağlaşır

Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır 

Bulutlar karardıkça zerrâta bir 

Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir 

Tevfik Fikret/Yağmur  

(muhtazır: can çekişen; seyl-âbe: sel, sel suyu; zerrât: 
zerreler)

Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu 
dizelerin aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisiyle 
yazıldığı söylenebilir?

A) Parnasizm B) Sürrealizm

C) Fütürizm D) Egzistansiyalizm

E) Kübizm

6. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan natüralizm Türk 
edebiyatını da etkilemiş; sanatçılar, bu akımı çağrıştıran 
eserler vermiştir. ---- bu yazarlara örnek gösterilebilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilebilir?

A) Samipaşazade Sezai

B) Nabizade Nazım

C) Mehmet Rauf

D) Tevfik Fikret

E) Namık Kemal
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Test - 05

7. Makinenin, hızın, dinamizmin, geçmişin durgun kavranı-
şına tepkinin, kuralcı alışkanlıkları yıkma isteğinin ortaya 
çıkardığı bir akımdır. Bu akımın temelini geçmişe isyan, 
yenilik ve özgürlük özlemi oluşturur. Akımın amacı, yaşa-
mı ve dinamizmi sanata sokmak, yalnız ve daima değişeni 
anlatmaktır. Böylece şiirde duygunun yerini makine, çark 
sesleri ve fabrika gürültüleri almıştır. Bu akıma mensup 
sanatçılara göre kulakları sağır eden bir gürültüyle çalışan 
makinenin sesi bir galibiyetten ve başarıdan çok daha gü-
zeldir. Onlara göre makine, insan gücünün bir simgesi ve 
sağlıklı bir gelişimin göstergesidir.

Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Realizm  B) Klasisizm 

C) Romantizm  D) Fütürizm

E) Parnasizm

8. Güneşi gördüm, alçakta, kanlı bir ayinde 

Sermiş parıltısını uzun mor pıhtılara 

Eski bir dram oynuyor gibiydi, enginde 

Ürperir uzaklaşan dalgalar, sıra sıra

…

Gönlüm Avrupa’nın bir suyunda, siyah, soğuk,

Bir çukurda birikmiş, kokulu akşam vakti;

Başında çömelmiş yüzdürür mahzun bir çocuk.

Mayıs kelebeği gibi kâğıt gemisini.

Bu şiirde doğa gerçekte olduğu gibi değil, ondan edinilen 
izlenimler ölçüsünde anlatılmıştır.

Buna göre bu şiir aşağıdaki akımlardan hangisinin et-
kisinde yazılmış olabilir?

A) Dadaizm B) Parnasizm

C) Sembolizm D) Klasisizm

E) Ekspresyonizm

9. Nasıl ki doğa olaylarında aynı koşullar altında, aynı ne-
denler aynı sonuçları doğuruyorsa toplumsal ve ruhsal 
olaylarda da aynı yasa geçerlidir. Şöyle ki insanın huy ve 
davranışlarını anlatabilmek için soyunu ve içinde yetiştiği 
çevreyi incelemek gerekir. Bu bakımdan sanatçı, bir bi-
lim insanı gibi davranmalı; olayları ve insanları bir fizikçi-
nin, bir doğa bilgininin gözüyle incelemelidir. Romanlarda 
kahraman olarak seçilen kişiler, soya çekimin ve içinde 
yetiştikleri doğal ve toplumsal çevrenin koşullarına göre 
ele alınmalıdır. 

Sanat görüşünü bu sözlerle ifade eden bir sanatçının 
aşağıdaki edebî akımlardan hangisine bağlı olduğu 
söylenebilir?

A) Klasisizm

B) Natüralizm

C) Romantizm

D) Realizm

E) Egzistansiyalizm

10. “Biz hayatın her yönünü edebiyata sokmaya çalıştık. Duy-
guları, tutkuları, düşünce ve davranışları toplum bilim ve 
soya çekim yasalarıyla açıklamaya çalıştık. Bunun için de 
insanı ve toplumu determinizm yöntemiyle inceledik. Ki-
şiliğin oluşumunda çevrenin etkisi olduğuna inandığımız 
için sosyal çevreyle ilgili betimlemelere geniş yer verdik. 
Yaşamı iyi ve kötü ayrımı yapmadan her yönüyle ele al-
dık.” 

Sanat anlayışını bu sözlerle ifade eden bir sanatçı 
aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin temsilcisi ola-
bilir?

A) Klasisizm  B) Romantizm

C) Realizm  D) Natüralizm

E) Sürrealizm
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DİLİN TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN SEBEPLER 

Dil; belli bir kalıba dökülmüş, donmuş ve son biçimini almış bir varlık değildir. Doğası gereği sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimi 
gerektiren başlıca sebepler şunlardır:

 ✓ Kelimelerde zamanla ortaya çıkan ses değişikleri 

(Eski Türkçedeki “kir-, kör-, küç-, til” gibi kelimelerin zamanla “gir, gör, güç, dil” biçimine dönüşmesi vb.)

 ✓ Dildeki kelimelere yüklenen anlamın zamanla değişmesi 

(Eski Anadolu Türkçesinde ‘kötü’ anlamına gelen “yavuz”un zamanla anlam iyileşmesine uğrayarak “güçlü, gürbüz” anlamlarını 
karşılar hâle gelmesi)

 ✓ Başka dillerden kelime alarak söz varlığını genişletmesi

(Cevap, akıl, sıfat, devlet, şehir, mektup, hilal, sabır gibi daha binlerce Arapça kelimenin dilimize geçerek millîleşmesi)

 ✓ Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına dâhil ettiği kavramlara karşılık bulma ihtiyacı

(e-posta, televizyon, radyo, internet, sosyal medya, SMS vb.)

 ✓ Sanat alanında ortaya yeni kavramların çıkması 

(Coşumculuk, kolaj, akrilik, barok, figür, grafiti, gravür vb.)

TÜRKÇENİN ÖNEMLİ SÖZLÜKLERİ 

Divânü Lügati’t-Türk

XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut Arapça olarak yazmıştır. Türkçenin  
söz varlığını, biçim bilgisini ve Türk dünyasını tanıtan önemli bir 
kaynaktır.

Muhâkemetü’l-Lügateyn

Çağatay Türkçesinin en önemli eserlerinden biridir. Ali Şir Nevai 
tarafından XV. yüzyılda yazılan ve Türkçe ile Farsçanın karşılaş-
tırıldığı eserde Nevai, Türkçenin daha üstün bir dil olduğunu sa-
vunmuştur.

Mukaddimetü’l-Edeb

XII. yüzyılda Harezm sahasında Zemahşeri tarafından yazılmıştır. 
Harezm Türkçesinin söz varlığı hakkında bilgiler mevcuttur.

Codex Cumanicus

XIII. yüzyılın sonlarında Hristiyan Kıpçak-Kuman Türkleri tarafından yazılmıştır. İki bölümden oluşur. İlk bölümü, Kuman Türkçesinin 
söz varlığı ile dil bilgisi kurallarından oluşmaktadır. İkinci bölümünde, Latince sözcüklerin Farsça ve Kıpçakça karşılıkları verilmiştir.

Lehcetü’l-Lugat

XVIII. yüzyılda Mehmed Esad Efendi tarafından yazılmıştır. Eserde 3700 civarında Türkçe sözcük ele alınarak bunların Arapça, Fars-
ça karşılıkları verilmiştir. 

Kamus-ı Türkî

1901 yılında yayımlanan eser, Şemseddin Sami tarafından yazılmıştır. Türk dilinde kullanılan Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, İtal-
yanca, Fransızca kelimelerin toplandığı zengin bir sözlüktür.
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Vankulu Lügati

Arap bilgin El-Cevheri’nin Es-Sıhah isimli Arapça sözlüğünün 
Vankulu tarafından yapılan tercümesidir. Osmanlıda matbaada 
basılan ilk kitaptır.

Lehçe-i Osmanî

Ahmet Vefik Paşa tarafından yazılmıştır. Türkçe kelimelere ge-
niş ölçüde yer veren ilk sözlüktür. Daha sonraki sözlük çalış-
malarına öncülük etmiştir. Anadolu Türkçesinin ilk lügat kitabı 
olduğu düşünülmektedir. Çeşitli Türk lehçeleri hakkında bilgi 
vermesi bakımından önemlidir.

Lügat-i Naci

Muallim Naci tarafından yazılmıştır. Türkçeye Arapça ve Fars- 
çadan girmiş kelimelerle Batı dillerinden gelen bazı kelimeleri 
içerir. Muallim Naci, eserine bütün Arapça ve Farsça kelimeleri 
almamış edebî dilde çok kullanılanları almıştır. Eserde kelime-
lerin Türkçe açıklamalarına örnekler de verilmiştir.

Muntehabât-ı Lügatı Osmaniyye

Redhouse lügati adıyla tanınan bu eser aslında bir Türkçe-İn-
gilizce sözlüktür. Türkçenin kelime hazinesini içindeki bütün 
unsurları dikkate alarak bir bütün hâlinde verdiği için önemlidir.

Kamus Tercümesi

Mütercim Asım tarafından yazılmıştır. Eser, Firuzabadi’nin 
Arapçadan Arapçaya yazdığı sözlüğün Mütercim Asım’ın Türk-
çeye tercüme etmesiyle ortaya konmuştur.

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat

Ferit Devellioğlu tarafından yazılmıştır. Osmanlı Türkçesinde 
kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri içermektedir. Burada 
yer alan kelimeler madde başında Latin harfleri ile gösterilmiş, 
karşılığında eski harfli biçimler yer almıştır. Kelimelerin açıkla-
maları yine Latin harfleriyle verilmiştir.

Türkçe Sözlük (TDK)

Türk Dil Kurumunun ilk baskısını 1945’te yayımladığı ve bugü-
ne kadar on bir baskısı yapılan Türkçe Sözlük günümüz Türk 
sözlükçülüğünün temel eserlerinin başında gelmektedir. Ayrıca 
TDK’nin sanal ortamda pek çok farklı sözlüğü daha vardır.

TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER

Göktürk Alfabesi

Göktürkler tarafından oluşturulan bu alfabe, 38 harften oluşur. Bun-
ların dördü sesli olup sekiz sesi karşılar, geri kalanlar sessiz harfler-
dir. Sağdan sola doğru yazılır.

Uygur Alfabesi

Uygurlar tarafından kullanılmıştır. 18 işaret ve sembolden meydana 
gelmiştir. Bunların dördü sesli harfleri karşılar, diğerleri sessiz harf-
lerdir. Sağdan sola yazılan bu alfabede “z” hariç tüm harfler bitiştirilir.

Arap Alfabesi

Bu alfabe aynen alınmamıştır. 28 harften oluşan Arap alfabesine “p, ç, j, g” seslerinin de eklenmesiyle ortaya çıkan 32 harflik yeni bir 
alfabedir. Sağdan sola yazılır. Türklerin tarih boyunca en uzun süreli (yaklaşık bin yıl) kullandığı alfabedir. 1928 yılında Latin harfleri-
nin kabulüyle yerini Latin alfabesine bırakmıştır.

Kiril Alfabesi

Türklerin kullandığı dördüncü alfabedir. İlk olarak 9. yüzyılda Rusya’da ortaya çıkmıştır. Günümüzde Kırgızistan ve Kazakistan dâhil 
birçok ülkede kullanılmaya devam edilmektedir. 38 harften oluşan alfabenin on bir harfi seslidir. Soldan sağa doğru yazılır.

Latin Alfabesi

1 Kasım 1928’de Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek “Türk harfleri” adıyla kabul edilmiştir. 8 sesli harf bulunur geri 
kalan ise sessizdir. Soldan sağa doğru yazılır. Bu alfabede aynen alınmış olmayıp aslında var olan “x, w” gibi harfler alfabeye dâhil 
edilmemiştir. İlk defa Azerbaycan Türkleri tarafından kullanılmıştır.
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Dilin Tarihî Süreç İçinde Gelişimini Etkileyen Sebepler •  
Türkçenin Önemli Sözlükleri • Türklerin Kullandığı AlfabelerTest - 06

1. Harezm sahasında hazırlanmış olan bu sözlük, Arapça 
öğrenmek isteyenlere yararlı olabilecek bir eserdir. Türk 
asıllı olmakla birlikte Arap sözlükçülük geleneğinde önemli 
bir yere sahip olan Zemahşeri’nin yazdığı eser, Harezm 
Türkçesi için dil malzemesi içermektedir.

Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Mukaddimetü’l-Edeb
B) Lehcetü’l-Lügat
C) Muhakemetü’l-Lugateyn
D) Nehcü’l-Ferâdis
E) Kamus-ı Türkî

2. XV. yüzyılda oluşturulmuş Muhakemetü’l-Lugateyn adlı 
eser, ---- aittir. Eser, Türk dili, edebiyatı ve kültürü açı-
sından önemli bir yere sahiptir. Eser, iki dilin (Türkçe ve  
Farsça) karşılaştırılması esasına dayanır. Farsçayla 
Türkçeyi kavramlar bakımından karşılaştıran, Türkçenin 
bu açıdan Farsçaya üstünlüğünü ortaya koyan sanatçı, 
aynı zamanda Türkçenin kavram zenginliğini de gözler 
önüne sermiştir. Eserin Topkapı, Fatih, Paris, Budapeşte 
nüshaları olmak üzere yazma metinleri bulunmaktadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) Yusuf Has Hacip’e

B) Kaşgarlı Mahmut’a

C) Edip Ahmet Yükneki’ye

D) Ahmet Yesevi’ye

E) Ali Şir Nevaî’ye

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Göktürk alfabesiyle 
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türklerin bilinen en eski alfabesidir.

B) 38 harften meydana gelir.

C) Soldan sağa doğru yazılır.

D) Eski Türkçe Dönemi’nde kullanılmıştır.

E) Göktürklerin kendi özgün alfabesidir.

4. Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış olan Kuman (Kıpçak) 
Türklerinin söz varlığı ve sözlü edebiyat ürünleri ile ilgili 
derlemelerden oluşan eserin XIII. yüzyıl sonlarında ha-
zırlandığı sanılmaktadır. Kumanların dil malzemesinin 
Latin harfleriyle ortaya konulduğu eserin ilk bölümü Ku-
man Türkçesinin söz varlığı ve dil bilgisi kurallarından 
oluşmaktadır. İtalyanlar tarafından hazırlanmış olabilece-
ğinden ‘İtalyan bölümü’ diye adlandırılan eserin bu bölü-
münde Latince sözcüklerin Farsça ve Kıpçakça karşılık-
ları verilmiştir.

Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Codex Cumanicus
B) Vankulu Lügati
C) Muntehabât-ı Lügatı Osmaniyye
D) Kamus-ı Türkî
E) Kamusû’l-Âlâm

5. Eldeki bilgilere göre Türkler İslamiyet’in kabulünden önce 
iki alfabe kullanmıştır. Bunlardan biri ----, diğeri ise ---- 
alfabesidir. İslamiyet’in kabulünden sonra, 100 asra yak-
laşan çok uzun bir dönem boyunca Türk dilini yazıya dök-
mek için Arap alfabesi kullanılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir? 

A) Çin - Uygur  B) Göktürk - Uygur

C) Göktürk - Çin D) Göktürk - Kiril

E) Çin - Kiril
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Tarama Testi - I

1. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin öncelikli ola-
rak yararlandığı edebî kaynaklar arasında yer almaz? 

A) Ruzname B) Anı

C) Surname D) Hikâye

E) Seyahatname

2. Realizm, natüralizm ve parnasizmin etkisiyle Fransız ede-
biyatında aşırı gerçekçi bir ortam oluşmuştu. Bilimsel iler-
lemeler, makineler, yeni buluşlar insanoğlunu mutlu kılma 
şöyle dursun, bir bunalımın eşiğine getirmişti. Genç ku-
şak da bu bunaltıcı ortamı değiştirmek için bazı siyasal ve 
toplumsal girişimlerin gerekliliğini öne sürmeye başladı. 
Bu gereksinim sanat içinde ortaya atılmaya, tartışılmaya 
başlandı. İşte bu tartışmaların sonunda hayal, lirizm ve 
müzikalitenin yoğun olduğu ---- doğdu. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) sürrealizm B) sembolizm

C) dadaizm D) empresyonizm

E) fütürizm

3. I. Grup II. Grup

I. Mesnevi • Göstermeye bağlı metin

• Gazete çevresinde gelişen metin

• Kişisel hayatı konu alan metin

• Olay çevresinde oluşan meti

II. Şiir

III. Biyografi

IV. Trajedi

V. Deneme

Bu tabloda I. grupta verilenlerden hangisi, II. grupta 
verilen metin türlerinden herhangi biriyle ilişkilendi-
rilemez?

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

4. Aşağıdaki metinlerden hangisi yazılış amacı yönüyle 
diğerlerinden farklıdır?

A) 15 Mayıs 1919’da Patrios ve Atronitos isimli gemiler, 
Pasaport Limanı’na yanaşarak çok sayıda askeri ka-
raya çıkardı. Bu askerlerin görevi Punta’dan ilerleyerek 
Kadifekale’yi ele geçirmekti. Bu esnada Osmanlı top-
raklarında yaşayan on binlerce Rum, ellerinde Yunan 
bayrakları ve çiçeklerle Yunan askerlerini selamlı-
yordu.

B) Gün geçmezdi ki okulda konuk olmasın. Yerli, yabancı 
pek çok önemli kişi Hasanoğlan’ı görmeye gelirdi. Ki-
misi sabah gelir, akşam dönerdi. Kimisi gece yatıya 
kalırdı. On-on iki yataklı büyük bir konukevimiz vardı. 
Odaların bazısı ikişer kişilik, bazısı birer kişilik. Anka-
ra’dan gelen öğretmenlerimizin de bazısı akşamdan 
gelip gece burada yatardı.

C) O gün patlayan bir silah değil, bir özgürlük tomurcu-
ğuydu aslında. İzmir’in gülşeninden tüm yurda yayıldı 
bu muştu. Karamsar yüreklere umut, solgun yüzlere 
ışık oldu. Düşmana sıkılan bu ilk kurşun, bir el tarafın-
dan değil 18 milyon hürriyet âşığı tarafından atılmıştı.

D) Karaköy’den kalkan deniz yollarına ait gemi Betahsis 
bizim için tutulmuştu. Bütün gün ve bütün gece kon-
feranslar ve konserle geçti. Gezi Livadiya, Yalta ve 
Odessa limanlarını içeriyordu. Ben bu şehirler hak-
kında izahat verecektim. Oysa daha kendim gör-
memiştim; görmemiştim ama çok dinlemiştim, çok 
okumuştum ve haritadan âdeta ezberlemiştim.

E) Ordunun İzmir’e girdiği haberini alınca Yakup Kadri 
ile bir İtalyan yolcu vapuruna atladık ve yola çıktık. 
Başkumandan Gazi ve Müşir Mustafa Kemal Paşa’yı 
görmeye gidiyorduk. Limana girdiğimiz vakit, şehre 
çıkmak isteyen yolcuların kâğıtlarına bakmak üzere, 
birkaç subay vapura geldiler. 

5. Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandıkları alfa-
beler sırasıyla verilmiştir? 

A) Latin - Göktürk - Uygur - Kiril - Arap

B) Uygur - Göktürk - Arap - Latin - Kiril

C) Göktürk - Arap - Uygur - Kiril - Latin 

D) Göktürk - Uygur - Arap - Kiril - Latin 

E) Uygur - Arap - Göktürk - Latin - Kiril

Test - 07
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6. Milletlerin hayatını sürdürdüğü yerler, bu yerlerdeki doğa 
ve iklim koşulları bir kimlik ögesi olan dillerini de etkiler. 
Böylece bir milletin birbirine uzak bölgelerde yaşayan 
topluluklarının dillerinde de farklılıklar oluşturur. Dil, ede-
biyatın en önemli ögelerinden olduğuna göre, dildeki bu 
farklılaşma doğal olarak edebiyata da yansır. 

Bu parçada anlatılanlar;

I. din değişimi,

II. coğrafi değişim,

III. kültür değişimi

özelliklerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

7. I. Roman kahramanı toplumun hangi kesimindense o 
kesimin ağzıyla konuşturulmuştur.

II. Şiirde anlam aramaya gerek yoktur çünkü şiir, anlaşıl-
mak için değil, duyulmak içindir.

III. Bilinçaltı rüyada açığa çıktığından insanın gerçek yö-
nünün, rüyada ortaya çıkan yönü olduğu ileri sürül-
müştür.

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebiyat 
akımları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I II III
A) Realizm Romantizm Natüralizm

B) Sürrealizm Sembolizm Parnasizm

C) Natüralizm Sembolizm Sürrealizm

D) Natüralizm Parnasizm Empresyonizm

E) Romantizm Empresyonizm Sürrealizm

8. ----, Türklerin VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar kullan-
dıkları tek yazı dilidir. Bu Türkçe; Göktürk, Uygur ve Ka-
rahanlı devirlerini içine alır. Türkler, asırlar boyunca birbir-
lerinden ayrı bölgelerde yeni kültür merkezleri meydana 
getirmelerine rağmen hep bu dile bağlı kalmışlardır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A) Ana Türkçe

B) Eski Türkçe

C) Orta Türkçe

D) Doğu Türkçesi

E) Eski Anadolu Türkçesi

9. Aşağıdaki eser-Türkçe eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır? 

A) Sekiz Yükmek - Uygur Türkçesi 

B) Atabetü’l-Hakayık - Osmanlı Türkçesi

C) Codeks Cumanicus - Kuzey Türkçesi 

D) Divanü Lûgati’t-Türk - Karahanlı Türkçesi

E) Mecalisü’n-Nefais - Doğu Türkçesi

10. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden 
biri olamaz?

A) İnsana haz vermek için tasarlanması

B) Dış dünyayı bir ayna gibi yansıtması

C) Güzel sanatların bir kolu olması

D) Sözlü ya da yazılı olması

E) Dile dayanan bir sanat olması

11. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden 
değildir?

A) Sanatçıların eserlerde kişiliklerini gizlemesi

B) Duyguların aklın denetimine alınması 

C) Biçim kusursuzluğuna önem verilmesi 

D) Konunun işlenişine önem verilmesi

E) Eserlerde her kesimden insana yer verilmesi
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Tarama Testi - II

1. Roman, hikâye, masal, fabl gibi yazınsal türleri diğer 
edebî metinlerden ayıran en temel özellik aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Estetik haz verme amacıyla yazılması

B) Bir “tema”ya bağlı olarak oluşturulması

C) Olaya bağlı metinler olması

D) Etkileyici bir üslupla kaleme alınması

E) Dış dünyayı kurgulayarak aktarması 

2. Bilmem size de öyle gelir mi? Evlerde, odaların içinde 
beslenen, kucaklarda dolaşan kedilerle köpeklerin su-
ratlarında pek mahzun bir hâl vardır. Ne yapacaklarını 
bilmedikleri için yüzünüze âdeta ağlar gibi bakarlar. On-
ların faydasız, lüzumsuz olduklarını hissettiklerine, bir iş 
görmeden oturdukları için kederlendiklerine hükmetmek 
herhâlde yanlış olmayacaktır. Bir de tarlayı sürüp veya 
akşama kadar döğen çevirip de bir kenarda işini görmüş, 
vazifesini bitirmiş, ortaya bir eser koymuş olmanın huzu-
ruyla geviş getiren öküzün o keyifli, insanın yüzüne “Sanki 
siz bugün ne yaptınız?” diyen bir tavırla bakmasını ha-
tırlayınız. Böyle bir manzara karşısında vazifesini yerine 
getirmiş öküze karşı bir saygı duygusu beslememenin im-
kânı var mıdır?

Bu metinle ilgili,

I. Edebî bir heyecan uyandırmak amacıyla yazılmıştır.

II. Gazete çevresinde gelişen metin türleri arasındadır. 

III. Uyarmak, düşündürmek, kanıları değiştirmek işlevi 
görmektedir.

belirlemelerinden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

3. Şiirde, şairin duyguları yerine, tabiat manzaraları, felsefi 
düşünceler anlatılmış; biçim güzelliğine çok önem veril-
miştir. Sözcüklerin bir arada kullanılmasından doğacak 
ahenk, şiir için gerekli görülmüştür. “Sanat, sanat için-
dir.” anlayışına bağlı kalınmıştır. Gautier, Banville, Lisle,  
Prudhomme bu akımın temsilcileri arasındadır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen edebî akım aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm B) Parnasizm

C) Empresyonizm D) Klasisizm

E) Egzistansiyalizm

4. Güzelliğin peşinde olan insanoğlu, idealize ettiği güzelliği 
yansıtmak için güzel sanatlardan yararlanır. Güzeli, este-
tik haz uyandıracak şekilde anlatma ve kalıcı kılma çaba-
sı içinde olan bu sanatlar; kullandıkları malzemeye göre 
edebiyat, resim, tiyatro gibi dallara ayrılmıştır.

Bu parçada numaralanmış türlerin güzel sanatlar için-
deki sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde sıra-
sıyla verilmiştir?

I II III
A) Görsel İşitsel Dramatik

B) İşitsel Görsel Dramatik

C) Dramatik İşitsel Görsel

D) Görsel Dramatik İşitsel

E) İşitsel Dramatik Görsel

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı var-
dır?

A) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında din değişik-
liği de bir ölçüt kabul edilir. 

B) Göktürklerden elimize ulaşan metinlerde Göktanrı 
inancının ve Şamanizm’in etkisi görülür.

C) İslamiyet etkisindeki ilk edebî ürünler Karahanlılar dö-
neminde yazılmıştır.

D) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, Millî Edebiyat Dö-
nemi’nin başlamasıyla sona erer.

E) Uygurların, Göktürk alfabesini kullanmamalarında din 
anlayışında değişikliğin de payı vardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabe-
lerden biri değildir?

A) Arap Alfabesi

B) Kiril Alfabesi

C) Sümer Alfabesi

D) Uygur Alfabesi 

E) Latin Alfabesi

I II III
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7. Tarihî bilgilerden, Göktürklerin atalarının Hunlar olduğu 
anlaşılmaktadır. Orhun Abideleri’nde kullanılan dilin ol-
dukça gelişmiş olması, bu dilin tarihini daha eskilere yani 
Hunlara ve onların da atalarına götürmeyi teorik olarak 
mümkün kılmaktadır. Çünkü bir dilin gelişme süreci, bir-
kaç yüzyılda gerçekleşebilecek bir olgu değildir. Ne var 
ki bu dönemlere ilişkin belgelere ulaşılamadığı için dil bi-
limcileri Göktürklerin dünya sahnesine çıkmasıyla, Türk 
dilinde bilinen ilk dönem olan ---- başlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) En Eski Türkçe Dönemi’ni

B) İlk Türkçe Dönemi’ni

C) Ana Türkçesi Dönemi’ni

D) Eski Türkçe Dönemi’ni

E) Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’ni

8. Felsefenin edebiyata katkılarıyla ilgili;

I. edebî akımların ortaya çıkışında etkili olması,

II. yazarların düşünce dünyasını beslemesi,

III. edebî metinlerin dil ve anlatımını belirlemesi

özelliklerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında moder-
nizm akımının temsilcilerinden biri değildir?

A) İhsan Oktay Anar B) Oğuz Atay

C) Orhan Pamuk D) Bilge Karasu

E) Tarık Buğra

10. I. Yaşanan çağdan, sosyal, kültürel ve toplumsal biri-
kimden beslenir.

II. Bir sanatçı tarafından dış dünyanın yorumlanmasıyla 
ortaya çıkar.

III. Yöntemleri ve kullandıkları malzeme açılarından ben-
zerlik gösterir.

IV. Açıklamayı ve öğretmeyi değil sezdirmeyi ve duygu-
landırmayı amaçlar.

V. Türüne göre insana görme, işitme gibi farklı duyular-
dan yaklaşır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde güzel sanatlarla 
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

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

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi “Karahanlı Türkçesi” ile 
kaleme alınmamıştır?

A) Atabetü’l-Hakayık
B) Kutadgu Bilig
C) Muhakemetü’l-Lugateyn
D) Divanü Lûgati’t-Türk
E) Divan-ı Hikmet

12. Eski Türkçeden sonra başlayan Orta Türkçe Devri, Türk-
lerin yeni yazı dillerini meydana getirdikleri bir dönemdir. 
Türkler batıda Anadolu’ya, kuzeyde Karadeniz’in kuze-
yi ile batı kısmına kadar yayılmış; böylelikle bu devirde 
Türkçe, Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi adı ile 
ikiye ayrılmıştır. ---- Kuzey-Doğu Türkçesinin çağdaş 
uzantılarından biridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilemez?

A) Kazak Türkçesi

B) Uygur Türkçesi

C) Türkmen Türkçesi

D) Özbek Türkçesi

E) Tatar Türkçesi
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