
1. Türk edebiyatının dönemlere 

ayrılmasındaki ölçütler nelerdir? 

  

  

  

  

  

  

2. 

Akar sulayın çağlarım 

Dertlü cigerüm taglaram 

Şeyhüm anuban aglaram 

Gel gör beni işk neyledi 

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü , redif ve 

ölçüsü hakkında bilgi vererek kafiye 

şemasını bulunuz. 

  

  

  

  

  

3.    Aşağıdaki destanların yazarlarını 

karşılarına yazınız. 

Kurtarılmış Kudüs 

Üç Şehitler Destanı 

Çılgın Orlando 

Kaybolmuş Cennet 

  

4.    Atabetül Hakâyık ve Divanı Hikmet’in 

yazarlarının isimlerini belirterek bu eserlerin 

hangi amaçla kaleme alındığını yazınız. 

  

  

  

  

5.    Edebi metin ile yazarı ve yazıldığı 

dönem  arasında nasıl bir bağ olduğunu 

yazınız. 

  

  

  

  

6.    ‘Semai’  ve ‘varsağı’ nın ortak ve farlı 

olan özelliklerini yazınız. 

  

  

  

  

  

7.    Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin 

hangi sanatçıya ait olduğunu yazınız. 

ESER                                           SANATÇI 

Budala-name 

Genç Osman Destanı 

Dostlar Beni Hatırlasın 

Kutadgu Bilig 

Sazımdan Sesler 

  

8.    Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle 

doldurunuz. 

  

->    Divan edebiyatının ilk 

temsilcisi//////////... dir. 

->    Risaletü’n-Nushiyye, 

/////////// tarafından yazılmıştır. 

->    Koçaklama, 

////////.//.  nazım şekliyle yazılmış 

bir nazım türüdür. 

->    En önemeli eseri Makalat olan 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında 

önemli rol oynayan şair ////////// 

dir. 

->    Aşık tarzı halk şiiri nazım şekilleri 

///..,  ///.., ///.. ve ............... dır. 

->    Anonim Halk Edebiyatı  nazım şekilleri 

///////, ............................., 

........................... ve /////// tır. 

->    Koşmanın nazım birimi /////.. tür. 

->    Fatih Sultan Mehmed'in şiirlerinde 

kullandığı mahlas /////.. dir. 

->    Karacaoğlan, Köroğlu, Aşık Ömer  vb. gibi 

isimler ////////// geleneği ile şiirler 

yazmışlardır. 

  

9.    Aşağıdaki soruları İskender Pala’nın 

kaleme almış olduğu Şah ve Sultan adlı 

romana göre cevaplayınız. ( 

2+2+2+2+3+3+3+3=20 Puan ) 

->    Osmanlı İmparatorluğu Hükümdarı 

Yavuz Sultan Selim ile Safevi Devleti 

Hükümdarı Şah İsmail’in aşık oldukları hanım 

kimdir? ////////.. 

  

->    Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

Şah ve Sultan adlı roman iki farklı kişinin 

ağzından anlatılmıştır: Bir bölümü Yavuz Sultan 

Selim’in yakınında bulunan 

//////////.., bir bölümü ise Şah 

İsmail’in yakınında bulunan 

///////////.., tarafından 

anlatılmıştır. 

  



->    Aşağıda belirtilen özellikler romandaki 

hangi karaktere aittir? 

* Zeki mi zeki, cesur mu cesur, sabırlı mı 

sabırlı ve bir o kadar da olması gerektiği kadar 

otoriter bir sultan. ( ////////////. ) 

* Önceleri şeyhlik yapan ve müritlerini manevi 

olarak oldukça iri tutan sonraları ise Şeyhlikten 

Şah olmaya giden yolun yolcusu. 

( /////////////. ) 

* Güzelliği dillere destan, yüzüne bakmaya 

kimsenin kıyamadığı ama bakanın da aşkından 

yandığı ay parçası. ( 

/////////////. ) 

* Kendini sevginin ne olduğunu öğrenmeye 

adamış temiz fıtrat. 

(/////////////. ) 

  

->    Romanda olaylar büyük bir savaş 

üzerine kuruludur. Bu hangi savaştır ? 

  

BAŞARILAR DİLERİMD 

  

CEVAP ANAHTARI 

  

1.    Türk edebiyatının dönemlere 

ayrılmasındaki ölçütler nelerdir? 

( 3+3+2+2=10 Puan ) 

Dil anlayışı 

Coğrafya anlayışı 

Kültürel farklılaşma 

Dinsel yaşam 

Sanat anlayışı 

  

2.    Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü , redif 

ve ölçüsü hakkında bilgi vererek kafiye 

şemasını bulunuz. ( 10 Puan ) 

Akar sulayın çağlarım               a          -rım : 

redif 

Dertlü cigerüm taglaram           a          -agla : 

tunç kafiye 

Şeyhüm anuban aglaram        a          -8 ‘li 

hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Gel gör beni işk neyledi                        b        - 

kafiye biçimi : düz kafiyedir. 

  

3.    Aşağıdaki destanların yazarlarını 

karşılarına yazınız. ( 3+3+2+2=10 Puan ) 

Kurtarılmış Kudüs          TASSO 

Üç Şehitler Destanı       FAZIL HÜSNÜ 

DAĞLARCA 

Çılgın Orlando                ARİOSTO 

Kaybolmuş Cennet        MİLTON 

  

4.    Atabetül Hakâyık ve Divanı Hikmet’in 

yazarlarının isimlerini belirterek bu eserlerin 

hangi amaçla kaleme alındığını yazınız. ( 

5+5=10 Puan ) 

ATABETÜ’L HAKÂYIK: EDİP AHMET 

YÜKNEKİ 

Konusu : Dini,ahlaki ve didaktik konuları ele 

almıştır. Erdemli ve mutlu bir insan olmak için 

gerekli özellikler verilmiştir. 

DİVANI HİHMET: AHMET YESEVİ 

Konusu :İslam dininin esasları peygamberlerin 

hayatını ve mucizelerini Allah’a ulaşma yollarını, 

Yesevilik tarikatının temel ilkelerini, tasavvuf 

adabını, dünya ve kıyamet hallerini anlatır. 

  

5.    Edebi metin ile yazarı ve yazıldığı 

dönem  arasında nasıl bir bağ olduğunu 

yazınız. ( 5 Puan ) 

Bir edebi eser kaleme alınırken içinde 

bulunduğu dönemden ve bu eseri kaleme alan 

yazarın dini, tasavvufi , sosyal, siyasi, ekonomik 

vb. tüm özelliklerinden etkilenir. 

  

6.    ‘Semai’  ve ‘varsağı’ nın ortak ve farlı 

olan özelliklerini yazınız. ( 5+5=10 Puan ) 

* 8’li hece ölçüsüyle yazılırlar. 

* Abab , cccb, dddb/. şeklinde  kafiyelenirler. 

* Ezgi ve söyleyiş özellikleri bakımından 

birbirlarinden ayrılırlar. 

  

7.    Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin 

hangi sanatçıya ait olduğunu yazınız. 

( 3+3+2+2=10 Puan ) 

ESER                               SANATÇI 

Budala-name                  Kaygusuz Abdal 

Genç Osman Destanı    Kayıkçı Kul Mustafa 

Dostlar Beni Hatırlasın  Aşık Veysel 

Kutadgu Bilig                  Yusuf Has Hacip 

Sazımdan Sesler                       Aşık Veysel 

  

8.    Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle 

doldurunuz. 

(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=15 

Puan ) 

->    Divan edebiyatının ilk temsilcisi Hoca 

Dehhani dir. 

->    Risaletü’n-Nushiyye,  Yunus 

Emre  tarafından yazılmıştır. 



->    Koçaklama koşma nazım şekliyle yazılmış 

bir nazım türüdür. 

->    En önemeli eseri Makalat olan 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında 

önemli rol oynayan şair  Hacı Bektaşı Veli dir. 

->    Aşık tarzı halk şiiri nazım şekilleri 

koşma,  semai , varsağı  ve destan dır. 

->    Anonim Halk Edebiyatı  nazım şekilleri 

nazım şekilleri  mani, türkü, ninni  ve ağıt  tır. 

->    Koşmanın nazım birimi dörtlük tür. 

->    Fatih Sultan Mehmed'in şiirlerinde 

kullandığı mahlas Avni dir. 

->    Karacaoğlan, Köroğlu, Aşık Ömer  vb. gibi 

isimler Halk Şiiri geleneği ile şiirler yazmışlardır. 

  

9.    Aşağıdaki soruları İskender Pala’nın 

kaleme almış olduğu Şah ve Sultan adlı 

romana göre cevaplayınız. ( 

2+2+2+2+3+3+3+3=20 Puan ) 

->    Osmanlı İmparatorluğu Hükümdarı 

Yavuz Sultan Selim ile Safevi Devleti 

Hükümdarı Şah İsmail’in aşık oldukları hanım 

kimdir? 

Taçlı Hatun 

->    Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

Şah ve Sultan adlı roman iki farklı kişinin 

ağzından anlatılmıştır: Bir bölümü Yavuz Sultan 

Selim’in yakınında bulunan Hüseyin Can bir 

bölümü ise Şah İsmail’in yakınında bulunan 

Hasan Can ( Kamber Can ) tarafından 

anlatılmıştır. 

  

->    Aşağıda belirtilen özellikler romandaki 

hangi karaktere aittir? 

* Zeki mi zeki, cesur mu cesur, sabırlı mı 

sabırlı ve bir o kadar da olması gerektiği kadar 

otoriter bir sultan. 

Yavuz Sultan Selim 

* Önceleri şeyhlik yapan ve müritlerini manevi 

olarak oldukça iri tutan sonraları ise Şeyhlikten 

Şah olmaya giden yolun yolcusu. 

Şah İsmail 

* Güzelliği dillere destan, yüzüne bakmaya 

kimsenin kıyamadığı ama bakanın da aşkından 

yandığı ay parçası. 

Taçlı Hatun ( Begüm ) 

* Kendini sevginin ne olduğunu öğrenmeye 

adamış temiz fıtrat. 

Kamber Can 

  

->    Romanda olaylar büyük bir savaş 

üzerine kuruludur. Bu hangi savaştır ? 

Çaldıran Savaşı 

  

BAŞARILAR DİLERİMD 
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