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BÖLÜM

TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ1.
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 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

GÜZEL SANATLAR KLASİK SINIFLANDIRMA

GÜZEL SANATLAR MODERN (ÇAĞDAŞ) SINIFLANDIRMA

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

İşitsel (Fonetik) Sanatlar

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

Yüzey Sanatları

 ➤

Ses Sanatları

 ➤

 ➤

 ➤

Hacim Sanatları

 ➤

 ➤

 ➤

Dramatik Sanatlar

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

Dil Sanatları

Görsel (Plastik) Sanatlar Dramatik (Ritmik) Sanatlar

 ➤ Edebiyat; dili araç olarak kullanan bütün bilim dallarıyla ilişkilidir. Ayrıca insanların kişilikleri, ruh hâlleri, ilişkileri, meslekleri, 
yaşadıkları sosyal ve siyasi çevreleri vb. edebiyat eserinin malzemesini meydana getirir. Yani edebiyatın birinci ve en önemli 
konusu “tarihî, sosyal ve psikolojik bir varlık olan insan”dır. Bu bakımdan edebiyatın, insanı ve toplumu değişik yönleriyle 
inceleyen “psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, toplum bilimi, ruh bilimi, dil bilimi, coğrafya, din” gibi bilim dallarıyla yakın ilişkisi 
vardır. Bu bilim dalları, edebiyat araştırmalarını kolaylaştırır.

EDEBİYATIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

Konu A
n

la
tım

ı
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TÜRK EDEBİYATININ ANA DÖNEMLERİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

 ➤

 ➤

İslamiyet'ten Önceki  
Türk Edebiyatı

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

İslamî İlk Eserler 
(Geçiş Dönemi Eserleri)

 ➤

 ➤

İslamiyet Etkisinde Gelişen  
Türk Edebiyatı

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤

Batı Etkisinde Gelişen  
Türk Edebiyatı (19. yy. - ...)

Ulusların yazı öncesi çağlarında 
oluşmuş olağanüstü olayların ola-
ğanüstü kahramanlar etrafında 
şekillenerek aktarıldığı, öyküleyici 
özellikler taşıyan uzun şiirlerdir. Bu 
destanlar doğal destan özelliği gös-
terir. Çekirdek (olay), yayılma (ku-
şaktan kuşağa aktarılma), derleme 
(bir ozan tarafından yazıya geçirme) 
olmak üzere üç aşaması vardır.

Irg Bitik

Eser Mani dinine ait bir öğüt ki-
tabıdır.

Maitrisimit

Türk edebiyatının ilk iptidai (ilkel) 
tiyatro örneğidir.

Kül Tigin Anıtı (732) 

Bu anıt, Bilge Kağan tarafından, 
savaşta hayatını kaybeden Kül 
Tigin adına diktirilmiştir. Bu anıtta 
Bilge Kağan'ın anlatımıyla Kül Ti-
gin'in ölümü konusu ele alınmış-
tır. Yazarı Yolug Tigin’dir.

Tonyukuk Yazıtı (720-25)

Vezir Tonyukuk tarafından dikti-
rilen bu anıtlarda Tonyukuk ken-
di yaşam öyküsünün yanı sıra 
Türklerin tarihinden bir bölümünü 
kişisel bir anlatımla ortaya koy-
maktadır.

Bu yönüyle anıt bir anı özelliği ta-
şımaktadır. Altun Yaruk (Altın Işık)

Budizmin esaslarını, felsefesini 
Buda'nın yaşamı ile ilgili bilgiler 
içeren bir eserdir. Çinceden Uy-
gurcaya çevrilmiştir.

Bilge Kağan Anıtı (735) 

Bilge Kağan’ın ölümünden sonra 
oğlu tarafından diktirilmiştir. Kül 
Tigin’in ölümünden sonraki olay-
ları da içerir. Bilge Kağan'ın üstün 
gücü, başarıları kendi ağzından 
anlatılır. Bu anıt oldukça başarılı 
bir nutuk (söylev) örneğidir.

Sekiz Yükmek

Sekiz cennet anlamına gelir. Bu-
dizm’e ait dinî-ahlaki inanışlar, 
Budizm felsefesi anlatılır. Çince-
den çevrilmiştir.

Kalyanamkara ve Papamkara 
Hikâyesi

İyi düşünceli şehzade ile kötü dü-
şünceli prenslerin adıdır. Eserin 
aslı Sanksritçedir. Dinsel masal 
niteliği taşıyan eserde yine asıl 
anlatılmak istenen Budizm'dir.

Köktürk Yazıtları (Orhun Abideleri) Uygur Yazıtları

Destan

Kopuz eşliğinde sığır ve şölen adı 
verilen törenlerde okunan aşk, kah-
ramanlık, doğa sevgisi gibi temala-
rı işleyen şiirlerdir. Hece ölçüsü ile 
dörtlükler hâlinde söylenir.

Koşuk (Lirik Şiir)

Günümüzde atasözü olarak bilenen 
sözlerin İslamiyet öncesi dönemdeki 
karşılığıdır.

"Ermegüge bulıt yük bolır."

 Tembele bulut yük olur.

Sav (Atasözü)

İslamiyet öncesi dönemde bir insa-
nın ölümünden sonra düzenlenen 
ve yuğ adı verilen yas törenlerinde 
okunan şiirlerdir.

Sagular Divan edebiyatında mer-
siye, Halk edebiyatında ağıt adını 
almıştır.

Sagu (Ağıt)
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 ➤  ➤

HALK EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI

İSLAMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ

 ➤

TANZİMAT  
EDEBİYATI

 ➤

 ➤

 ➤

 ➤ Kuzey Türkçesi (Kıpçak Türkçesi): 

 ➤

 ➤

 ➤ Doğu Türkçesi (Çağatay Türkçesi):

 ➤

 ➤

 ➤ Osmanlı Türkçesi:

 ➤

KUZEY - DOĞU TÜRKÇESİ BATI TÜRKÇESİ

 ➤

FECRİATİ
EDEBİYATI

 ➤

SERVETİFÜNUN
EDEBİYATI

 ➤

MİLLÎ
EDEBİYAT

 ➤

CUMHURİYET
EDEBİYATI

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
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TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ

KÖKTÜRKÇE UYGURCA KARAHANLI TÜRKÇESİ

KUZEY TÜRKÇESİ

(KIPÇAK)

DOĞU TÜRKÇESİ

(ÇAĞATAYCA)

Türkçenin Karanlık Çağı

  ALTAYCA      İLK TÜRKÇE      ANA TÜRKÇE

DİLİN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜRLER

D
il

 ➤ Aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan 
insanların anlaşabilmelerini sağlayan gelişmiş bir 
iletişim aracıdır. 

 ➤ Dil, toplumun ortaklaşa meydana getirdiği ve kul-
landığı canlı bir varlık, sosyal bir kurumdur. 

 ➤ Dilde zamanla kullanımdan doğan bazı farklılıklar 
oluşur. 

 ➤ Coğrafi ve kültürel etmenler bu farklılıkların oluş-
masında rol oynar.

K
o

nu
şm

a 
D

ili

 ➤ Halkın günlük yaşamında kullandığı ve yazı dilin-
den az çok farklarla ayrılmış bulunan dile konuş-
ma dili, günlük dil denir. 

 ➤ Konuşma dilinde sözcükler farklı şekilde ifade 
edilebilir. 

 ➤ Kimi sesler değişebilir, bazı heceler yutulabilir.

Y
az

ı D
ili

 ➤ Bir ülkede konuşulan ağızlar içinden yaygınlaşıp 
egemen olan ortak dilin yazışmalarda kullanılma-
sı, bilim ve sanat yapıtlarının bu ortak dille yazıl-
ması sonucu ortaya çıkan yazılı dildir.

 ➤ Genelde yazı dili ve edebî dil kavramları eş anlam-
lı kullanılmaktadır.

S
ta

nd
ar

t 
 

(Ö
lç

ün
lü

) 
D

il

 ➤ Bir ülkenin resmi işlerinde kullandığı dildir. 

 ➤ Ülkemizin yani Türkiye'nin standart dili İstanbul 
Türkçesidir.

Le
h

çe  ➤ Bir dilin bilinmeyen, çok eski dönemlerinde ayrıl-
mış kollarına denir.

Ş
iv

e  ➤ Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış 
koludur.

A
ğ

ız  ➤ Bir dilin en yeni zamanda ayrılmış küçük bölge 
kollarıdır.

A
rg

o  ➤ Toplum düzeninin dışında kalan kişilerin kendi 
aralarında kullandıkları özel dil, bu dili belirleyen 
sözcük ve deyimlerdir.

Ja
rg

o
n  ➤ Aynı meslek veya topluluğa (atölye, okul, kışla 

vb.) mensup olan şahısların benimsedikleri özel 
terimlerin bütünüdür.

Türklerin Sırasıyla 
Kullandığı Alfabeler 

 ✓ Köktürk Alfabesi 

 ✓ Uygur Alfabesi 

 ✓ Arap Alfabesi

 ✓ Kiril Alfabesi

 ✓ Latin Alfabesi 
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 ✓ Mektup

 ✓ Anı (Hatıra)

 ✓ Günlük (Günce)

 ✓ Biyografi

 ✓ Otobiyografi

 ✓ Gezi yazısı

 i Şiir

 ✓ Geleneksel  
Tiyatro

 ♦ Karagöz

 ♦ Meddah

 ♦ Orta oyunu

 ♦ Köy seyirlik 
oyunları

 ✓ Modern Tiyatro

 ♦ Dram

 ♦ Trajedi

 ♦ Komedi

 ✓ Mit

 ✓ Efsane

 ✓ Masal

 ✓ Fabl

 ✓ Destan

 ✓ Mesnevi

 ✓ Halk hikâyesi

 ✓ Manzum Hikâye

 ✓ Roman

 ✓ Hikâye

 ✓ Eleştiri (Tenkit)

 ✓ Makale

 ✓ Fıkra

 ✓ Deneme

 ✓ Sohbet

 ✓ Haber yazısı

 ✓ Röportaj

 ✓ Mülakat

 ✓ Münazara

 ✓ Panel

 ✓ Forum

 ✓ Açık oturum

 ✓ Sempozyum 

 (Bilgi şöleni)

 ✓ Konferans

 ✓ Söylev

Kişisel Hayatı Konu 
Alan Metinler

Gazete Çevresinde 
Gelişen Metinler

Coşku ve Heyecanı 
Dile Getiren Metinler

Olay Çevresinde  
Oluşan Metinler

Göstermeye Bağlı 
Edebî Metinler

Anlatmaya Bağlı 
Edebî Metinler

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

ÖĞRETİCİ METİNLER SANATSAL METİNLER

METİN
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3. Eser Adı Eser Özelliği

I.   Divân-ı Hikmet

II.  Muhakemetü’l 
     Lugateyn

III. Atabetü'l 
    Hakayık

IV. Dede Korkut 
Kitabı

V.  Divânu 
    Lugâti’t-Türk

• Ahmet Yesevi ve 
dervişleri tara-
fından öne çıka-
rılan bir türe ait 
şiirlerin   toplan-
dığı eser olarak 
bilinir.

• Kaşgarlı Mah-
mut   tarafından 
yazılan bu eser, 
Türkçe-Arapça 
sözlük   niteli-
ğindedir.

• Birçok hikâyeden 
oluşan bu eser, 
Oğuzların   sos-
yokültürel haya-
tını kurgusal bir 
anlatımla ele alır.

Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eş-
leştirildiğinde hangi iki eser adı dışta 
kalır?

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

 D) III ve V E) IV ve V 

(2020 - AYT)

5. Toplum ile sanat arasında öyle bir bağ var-
dır ki bir toplumun bütün özelliklerini onun 
sanatsal birikiminde okumak mümkündür. 
Sanat, sanatçının iç dünyasını dışa yansı-
tan ayna olduğu gibi, toplumların da ayna-
sıdır. Sanatçı içinde bulunduğu toplumu 
etkilemekle kalmaz, toplumsal koşullar-
dan da büyük ölçüde etkilenir. Bu den-
genin kurulup işlediği toplumlarda, biri-
kim ve değerler gelecek kuşaklara sanat 
aracılığıyla taşınabilir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılamaz?

A) Her sanat eseri bir ruhun ifadesi, bir 
şahsiyetin göstergesidir.

B) Sanatçı toplumun değişim ve dönüşü-
müne öncülük edebilecek bir konum-
dadır.

C) Toplumların geçmişine ait özellikler ve 
gelişmeler sanat eserlerinde gözlemle-
nebilir.

D) Sanat ve toplum arasında göz ardı edi-
lemeyecek kadar güçlü bir ilişki vardır.

E) Gelecek nesillerin beğenisi sanat ese-
rinin tasarımında belirleyicidir. 

(2017 - YGS)

1. Hamlet’i zaman zaman tekrar okuyup tep-
kimizi kâğıda dökmek yaşam öykümüzü 
yazmak gibi olur çünkü biz yaşamı daha 
yakından tanıdıkça Shakespeare, bildik-
lerimiz üstüne farklı yorumlar getirir.

Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Yaşam hakkında tecrübe edinmenin en 
kolay yolunun kitaplardan geçtiği

B) Bireysel tecrübeler arttıkça okumalar-
dan çıkarılan anlamların çeşitlendiği

C) Okurun her kitapta kendi yaşamından 
parçalar bulup yazarla bağ kurabildiği

D) Okurun kültürel birikiminin, okuma edi-
minden aldığı hazzı yoğunlaştırdığı

E) Kitapların yeniden yorumlanmasında 
modern çağın beklentilerinin öne çık-
tığı

(2020 - AYT)

2. Bilim tarihi, yanlış önermelerin tarihidir. 
Fakat düşüncenin gelişimine işaret eden 
bu önermeler, dikkate değer bir üretken-
liğe sahiptir. Belirli düzeyde doğruluk payı 
içeren bu önermeler insan ve doğa hak-
kında nesnel olarak geçerli bilgiye ulaş-
mak için ortaya konulan rasyonel görüş-
lerdir. Bunlar gibi, insana ve topluma dair 
çok sayıda temel görüş ilk ifadelerini mit-
lerde, peri masallarında ve birkaç kuşak 
sonra doğru olmadığı kanıtlanan bilimsel 
varsayımlarda bulmuştur.

Bu parçaya göre “yanlış önermeler”le 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Kişiden kişiye değişkenlik göstermesi 
benimsenmesini güçleştirmiştir.

B) İleri sürülen bilgilerin doğruluğunu sı-
namak için ortaya çıkmıştır.

C) Sözlü kültür ürünlerinin kalıcılığını sağ-
lamada etkili olmuştur.

D) Kuşaktan kuşağa aktarılması güvenir-
liğini ve doğruluğunu artırmıştır.

E) Fikirlerin olgunlaşıp değer kazanma-
sında önemli bir rol oynamıştır.

(2020 - AYT)

4. Hemingway gibi bir yazarın söyledikleri ka-
dar söylemedikleri de önem taşır. Yazıla-
rındaki yoğunluğu hem kelimeleriyle hem 
de sessizliğiyle sağlar. Hemingway'in ken-
di deyimiyle buz dağına benzettiği yazıları, 
ilk bakışta kendisini kolayca ele vermez.

Bu parçaya göre Hemingway'in yazı-
lanndaki en belirgin özellik aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Özgün bir bakış açısı taşıması

B) Hayal öğelerinden yararlanması

C) Anlam derinliğine sahip olması

D) Üretimi için uzun zaman gerektirmesi

E) Okuyucunun ilgi alanına girmesi

(2018 - AYT)

6. Aşağıdakilerden hangisi “Sanat sanat 
içindir.” anlayışıyla uyumlu bir ifade de-
ğildir? 

A) Sanat, ahlaki ve dinî ölçütlere göre de-
ğerlendirilemez, özerk ve kıyas kabul 
etmez bir alandır.

B) Şiir, bil dil, bir söz sanatıdır; dil içinde 
dil oluşturma işidir.

C) Sanatı değerlendirmek yalnız onun di-
lini konuşabilenlere özgüdür.

D) Sanat sadece ondan zevk alındığı için 
yapılır; dünyayı hoşnut etmek veya onu 
değiştirmek için değil.

E) Sanattan hayatı ve dünyayı söküp atar-
sak ondan hiçbir şey anlayamayız.

(2015 – LYS)
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13. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakı-
lan yere ayraç içindeki sözcük getiri-
lirse tanım yanlış olur?

A) ---- yazarın herhangi bir konu üzerinde 
kesin sonuçlara varmadan, kişisel gö-
rüş ve düşüncelerini senli benli bir an-
latım içinde verdiği yazı türüdür. (Ma-
kale)

B) ---- ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıkla-
rını, yaşadıkları döneme katkılarını an-
latan yazı ve kitaplara denir. (Biyografi)

C) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü 
kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara ---- 
denir. (otobiyografi)

D) Bir topluluk önünde belirli bir konuda 
yapılan etkili ve inandırıcı konuşmala-
ra ---- denir. (nutuk)

E) Bir yazarın, başından geçen ya da ta-
nık olduğu olay ve olguları bilgilerine, 
gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı 
türüne ---- denir. (anı)

(2007 – ÖSS)

8. I.  Tez ve antitez şeklinde savunulabilecek 
bir konu belirlenir.

II. En az üçer kişiden oluşan iki grup var-
dır.

III. İkna edici bir üslup ve çarpıcı örnekler 
kullanılır.

IV. Grup başkanları, konuşmacıların ardın-
dan söylenenleri özetler.

Yukarıda özellikleri verilen sözlü anla-
tım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konferans

B) Münazara

C) Açık Oturum

D) Forum

E) Panel 

(2013 – LYS)

9. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk 
edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargıların 
hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Sürgün avlarına sığır, kurban törenleri-
ne şölen, yas törenlerine yuğ denirdi.

B) İlk ürünleri arasında koşuk ve sagu ile 
atasözü özelliği taşıyan savlar yer alı-
yordu.

C) Şiirler hece ölçüsüyle yazılır, nazım biri-
mi beyittir; uyak düzeni bakımından ise 
halk edebiyatındaki koşmaya benzer.

D) Koşuklarda doğa güzellikleri, günlük 
yaşam, av eğlenceleri anlatılan ölen 
bir kişinin arkasından söylenen yas şi-
irlerine ise sagu denirdi.

E) Ozanlar şiirlerinde, içinde yaşadıkları 
toplumun çeşitli gerçeklerini, inançla-
rını, görüşlerini değişik biçimlerde dile 
getirirlerdi.

(2012 - LYS)

12. (I) Onun şiirlerinde, masal, şiir, deyiş gibi 
halk edebiyatı ürünlerinin etkisi görülür. (II) 
Halk diline yaklaşmaya da özen gösteren 
bu sanatçının dizeleri toprak kokan yağ-
mur damlaları gibidir. (III) Satırların arasın-
dan dökülür okuyucunun duygu dünyası-
na. (IV) Davetkârdır, sizi kendi dünyasına 
yavaşça çekip alır. (V) O sesi ne zaman 
duydunuz, eşiği ne zaman geçtiniz, anla-
yamazsınız bile. (VI) Bu anlamda, resim-
leri de şiirleriyle büyük benzerlik gösterir 
sanatçının.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler-
den hangilerinde sanatlıca bir söyle-
yiş yoktur?

A) I. ve IV. B) I. ve VI. C) II. ve V.

 D) III. ve IV. E) V. ve VI. 

(2010 - LYS)

10. Aşağıdakilerden hangisi yazınsal değer 
taşıyan bir yapıtın popüler yapıtlardan 
farkları arasında sayılamaz?

A) Tek boyutlu bakış açısı yerini çok bo-
yutluluğa bırakır.

B) Biçim ve içerik yönünden kolay anlaşı-
lır olma amacı güdülmez.

C) Değişik yorumlara açık olma niteliği ta-
şıyabilir.

D) Anlatılanların büyük ölçüde günlük ya-
şamdan kesitler ve esintiler taşıması dü-
şünülür.

E) Her düzeyden okura seslenme yönse-
mesinden kaçınılır.

(2011 – LYS)

11. Aşağıdaki parçaların hangisinde yazın-
sal bir söylem vardır?

A) Her kuşak, kendinden sonraki kuşakta 
eğitim düzeyinin düşmesinden endişe 
duyar. Sümer Uygarlığından kalma, in-
sanlık tarihinin en eski metinlerinden bi-
ri sayılan 4000 yılık kısa bir metin, genç-
lerin önceki kuşağa kıyasla çok cahil 
olmasından yakınıyor.

B) Sağlıklı insanlardaki motor beceriler ne-
redeyse kusursuzdur. Bu yüzden bisik-
let sürme, buzda kayma, kayak yapma, 
ip atlama, otomobil kullanma gibi bece-
riler bir kez edinildikten sonra bir daha 
yitirilmez. On yıl ara verdiğimizde bile 
pek çaba harcamaksızın bunları tekrar 
kazanabiliriz.

C) Bitkiler dünyasında ilginç benzerlik-
lere rastlanabilir. Söz gelişi ‘ginseng” 
ve ‘adamotu’ insan şeklini andırır. Ba-
zı kestane filizlerinde gülümseyen yüz 
görmek olasıdır. Kulak mantarı, gerçek-
ten de kulağa benzeyen bir yapıdadır.

D) Eski kültürlere ait halk öyküleri hemen 
herkesçe binen ögeler içerirdi. Örneğin 
yılın beli bir gününde hangi yıldız kü-
melerinin yükseleceği, birbirine kavu-
şan sevgililer düşünülerek anımsanabi-
lirdi. Göğün tanınması, ekim yapmak ve 
ekin toplamak için gerekli olduğundan, 
bu tür öykülerin uygulamadaki değeri 
büyüktü.

E) Turna katarları geçiyordu gölün üstün-
den gölgeleri maviye düşerek. Van Gölü 
günün her anında bir renk cümbüşüy-
le yunup arınıyordu. Sanki göl bir an-
da som turuncuya kesmiş, bir turuncu 
şimşek gün döngüsünden girmiş gün 
batısından çıkmış.

(2011 – LYS)

7. Genellikle bir sanat değeri taşımayan bu 
nedenle de edebî bir tür sayılmayan; öğ-
retme, tanıtma ve tasvir etme amacı taşı-
yan; konuları bakımından bir bölgeyi, bir 
eşyayı veya bir insanı işleyen ----, son yıl-
larda gazeteyle birlikte yaygınlaşmıştır. 
Görüntülü iletişim araçlarının hayatımıza 
girmesiyle beraber bu tür, ayrı bir mahi-
yet kazanarak televizyon ve sinemaya ta-
şınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

A) konferans B) sempozyum C) röportaj

 D) açık oturum E) panel 

(2016 - LYS)
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ŞİİR TÜRLERİ

ŞİİRDE BİÇİM (AHENK) UNSURLARI

 �

 �

Lirik Şiir

 �

 �

 �

 i

 i

Pastoral Şiir

 �

 �

 �

Satirik Şiir

 �

 �

Dramatik Şiir

 �

 �

 �

 �

Epik Şiir

 �

 �

 �

 �

 �

Didaktik Şiir

Redif

Asonans

Aliterasyon

Nakarat Kelime Tekrarları

Kafiye Şeması

 ✓Düz kafiye

 ✓Çapraz kafiye

 ✓Sarma kafiye

 ✓Örüşük kafiye

 ✓Mâni tipi kafiye

 ✓Mısra

 ✓Beyit

 ✓Dörtlük

 ✓Bent

Nazım Birimleri

 ✓Hece ölçüsü

 ✓Aruz ölçüsü

 ✓Serbest ölçü

Ölçü (Vezin)

 ✓Kafiye Çeşitleri

 ♦ Yarım kafiye

 ♦ Tam kafiye

 ♦ Zengin kafiye

 ♦ Tunç kafiye

 ♦ Cinaslı kafiye

Kafiye (Uyak)

Redif, dize sonlarında tekrarlanan, 
"aynı görevdeki" ekler veya aynen tek-
rarlanan sözcükler ve söz öbekleridir. 
Kafiye ise şiirde iki veya daha çok dize 
arasındaki “farklı anlam ve görevdeki” 
seslerin, kelimelerin benzerliğidir. Yarım 
kafiye tek ses benzerliğine, tam kafi-
ye iki ses benzerliğine, zengin kafiye 
ikiden fazla ses benzerliğine dayanan 
kafiyedir.

NOT!

Tunç kafiye, kafiyeyi 
oluşturan sözcüklerden 
birinin, diğer sözcüğün 
içinde tam olarak yer al-
masıyla oluşan kafiyedir. 
Cinaslı kafiye dize sonla-
rındaki söylenişleri aynı, 
anlamları farklı sözlerin 
oluşturduğu kafiyedir.

NOT!

Düz uyak dizelerin beyitlerde “aa, bb, 
cc...”; dörtlüklerde “aabb, aaaa, aaab” 
biçimlerinde kafiyelenmesidir. Çapraz 
uyak dizelerin “abab” biçiminde ka-
fiyelenmesidir. Sarma uyak dizelerin 
“abba” biçiminde kafiyelenmesidir. 
Mani tipi uyak dizelerin “aaba” biçimin-
de kafiyelenmesidir. Örüşük uyak dize-
lerin “aba   bcb   cdc   d ” biçiminde 
kafiyelenmesidir.

NOT!

ŞİİR BİLGİSİ
Konu A

n
la

tım
ı
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Nazım türü, bir şiirin işlediği konuya göre aldığı isimdir. 

I. Halk Şiiri

III. Batı Etkisindeki Türk Şiiri

II. Divan Şiiri

 ✓ Anonim Halk Şiiri

 ♦ Mâni, Türkü

 ✓ Âşık Tarzı Halk Şiiri

 ♦ Koşma (koçaklama, taşlama, güzelleme, ağıt), Semai, Var-
sağı, Destan

 ✓ Sone, Terzarima, Triyole, Balat, Serbest nazım

 ✓ Beyitlerle Kurulanlar

 ♦ Gazel, Kaside, Mesnevi, Kıt’a, Müstezat

 ✓ Dörtlüklerle Kurulanlar

 ♦ Rubai, Murabba, Tuyuğ, Şarkı

 ✓ Bentlerle Kurulanlar

 ♦ Muhammes, Müsebba, Mütessa, Müseddes, Müsemmen, 
Muaşşer, Taştir, Terkibibent, Terciibent, Tahmis...

TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİ

NAZIM BİÇİMİ (NAZIM ŞEKLİ)

NAZIM TÜRÜ

TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM TÜRLERİ

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri

Sagu, Destan, Koşuk

Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri

Ninni,  Ağıt, Tekerleme, Destan

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri

İlahi, Nefes, Deme, Nutuk, Şathiye, Devriye

Divan Şiiri

Tevhit
Münacat

Naat
Mersiye
Methiye
Hicviye
Fahriye

Şiirin nazım biçimi belirlenirken şekline 
ait özellikler (nazım birimi, kafiye düze-
ni, ölçü vb.); nazım türü belirlenirken 
içerik (konu, tema vb.) esas alınır.

NOT!

Bazı halk şairleri aruz vezniyle "divani, 
selis, semai, kalenderi, satranç, veznia-
her" adı verilen nazım şekilleriyle şiirler 
yazmıştır.

NOT!

Şiirde Tema: Her eserin bir yazılış ama-
cı vardır. Eserde iletilmek istenen mesa-
ja “tema” denir. Bir şiirde yoğun olarak 
işlenen duygular ve hayaller şiirin tema-
sını oluşturur

NOT!

İmge: Şairin şiiri yazarken kendine 
özgü bir şekilde zihninde oluşturduğu 
görüntüye "imge" denir.

NOT!

Nazım biçimi, şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adıdır.
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SÖZ SANATLARINA (EDEBÎ SANATLAR) TOPLU BAKIŞ
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12 Edebiyatın Özü

1. İş gelmez elinden gitmez bir kâre

Aslında neslinde giymemiş hâre

Sandığı gömlek siz duran mekkâre

Bedestene gelir kaftan beğenmez 

Bu dörtlük, içerik açısından aşağıda-
ki şiir türlerinden hangisine örnek ve-
rilebilir?

A) Epik B) Satirik C) Lirik

 D) Didaktik E) Pastoral 

(2019 - AYT)

9. Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü

Çobanın sütedir koyun güttüğü

Toprağın Hâbil’i kabul ettiği

Şüphesiz yüzünün yumşaklığından

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Telmih sanatına başvurulmuştur.

B) Sarma kafiye düzeninde yazılmıştır.

C) Redife yer verilmiştir.

D) Yarım kafiye kullanılmıştır.

E) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

(2018 - AYT)

6. Körfezdeki dalgın suya bir bak, görecek-
sin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtâb... iri güller... ve senin en güzel ak-
sin... 
Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!

Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir.

B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır.

C) Yaşama sevinci teması işlenmiştir.

D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

E) Görsel öğelere yer verilmiştir.

(2018 - AYT)

2. I. Dedim dilber yanakların kızarmış

 Dedi çiçek taktım gül yarasıdır

 Dedim tane tane olmuş benlerin

 Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır

II. Sabahtan uğradım ben bir güzele

 Dedim mahmur musun söyledi yok yok

 Ak ellerin boğum boğum kınalı

 Dedim bayram mıdır söyledi yok yok

Aşağıdakilerden hangisi numaralan-
mış bu dörtlüklerin ortak özelliklerin-
den biri değildir?

A) 11’li hece ölçüsünün kullanılması

B) Benzer temaların işlenmesi

C) Nazım şeklinin koşma olması

D) Ahenk unsuru olarak redife yer veril-
mesi

E) Tecahülüarif sanatından yararlanılması

(2019 - AYT)

3. Ahu gözlü dilber sana ne ettim

Sevdanın elinden tükendim bittim

Her ne ettim ise kendime ettim

Kerem gibi her gün yandıkça tüttüm

Dertlerimi sürü eyleyip güttüm

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Pastoral bir şiir türünden alınmıştır.

B) Ahenk unsuru olarak redif kullanılmış-
tır.

C) Düz kafiye şemasından faydalanılmış-
tır.

D) Birden fazla edebî sanattan yararlanıl-
mıştır.

E) Nazım türü bakımından güzellemedir.

(2019 - AYT)

4. Gündelik yaşamın önemli bir parçası olan 
mutfak kültürü, divan şiirine de yansımıştır. 
Osmanlı mutfağının zenginliğini yansıtan 
baklava, güllaç, işkembe çorbası, biryan, 
musakka, yahni gibi geleneksel yemekler 
ve tatlılar, divan şairlerinin hayal dünyasın-
da çeşitli anlamlar kazanmıştır.

Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden 
hangisi, Osmanlı mutfak kültürünü tem-
sil eden bir örnek olamaz?

A) Giceyle uyhuda mekteb hâcesinin gö-
zine 

 Sahan böreği ile baklava gelir görünür

B) Yahni ile turşî-i şalgam verir inşâna fe-
rah 

 Girde balık çorbası hem virdi zarîfâne 
ferah

C) N’ola kılsam leb-i dildâr içün âh

 Kanı âlemde birbî-dûd helvâ

D) Dün tabîbe derd-i dilden bir devâ sor-
dum didi

 Gam yemeden özge bu derdün devâ-
sın bilmedüm

E) İderse ehl-i meclis n’ola ikrâm 

 Begayet pûhtedir yahni degül hâm

(2019 - AYT)

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç 
içinde verilen edebî sanat yoktur?

A) Aramazdık gece mehtâbı yüzün par-
larken

 Bir uzak yıldıza benzerdi güneş, sen 
varken

 (Tenasüp) 

B) Gül gülse dâim ağlasa bülbül acep değil

 Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül

 (Tezat)

C) Yûsuf u gerçi görenler ellerin kestiler

 Gün yüzün gördü senin şakk oldu bed-
rin ayası

 (Telmih)

D) Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak

 Rüyâlarım kadar sâde güzeldin

 (Teşbih)

E) Senin yanındayken, avuçlarımda

 Suda sabun gibi eriyor zaman

 (Teşhis)

(2018 - AYT)

5. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yerme-
ye, toplumun aksayan yönlerini gös-
termeye yönelik şiirler yazan Nef’i, 
aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle iliş-
kilendirilebilir?

A) Didaktik B) Satirik C) Pastoral

 D) Epik E) Lirik 

(2012 - LYS)

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ula-
ma vardır?

A) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer

B) Gönüldendir şikâyet kimseden fayda-
mız yoktur

C) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

D) Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ 
imiş

E) Ben tâ senin yanında dahi hasretim sana

(1997 - ÖYS)
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17. Aşağıdakilerden hangisinde verilen di-
zelerde redif yoktur?

A) Ey, genç kanı kaynayan pınar

 Ey, altında yatıp kaldığım çınar

B) Uzaktan görenler yine aldanır

 Gözlerde bir hayal gibi canlanır

C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım

 Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emel-
ler

 Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan 
eller

E) Akşam sanki boşluk içime dolar

 Dağların cilası gittikçe solar
(1995 - ÖYS)

16. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak 
vardır?

A) Çiğdemin menekşen kokar

 Güzeller göğsüne takar

B) Kuş olsam gezsem havayı

 Arayıp bulsam yuvayı

C) Geldim o dost ilinden

 Koka koka gülünden

D) Birin bilir birin bilmez

 Bu dünya kimseye kalmaz

E) Arı vardır uçup gezer

 Teni tenden seçip gezer

(1998 - ÖYS)

18. I. Rüyan, pınarlarda buğulanan nur 

II. Sevgin, sırma sırma dökülen şafak 

III. Senin için ekin öpüyor yağmur 

IV. Senin’çin tarlada büyüyor başak 

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklı-
dır. 

B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler ara-
sında çapraz uyak vardır. 

C) Dize sonlarında redif yoktur. 

D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine 
başvurulmuştur. 

E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır. 

(2008 - ÖSS)

10. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı.

Görmek seni eğer ukbâdan mümkün olaydı.

Hâlâ yaşıyor gizlenerek ruhuma ‘Kaabil’

İmkânı bulunsaydı bütün ömre mukabil

Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.

Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.

Bu dizelerde, aşağıdaki şiir türlerinden 
hangisine özgü nitelikler ağır basmak-
tadır?

A) Dramatik B) Lirik C) Pastoral

 D) Didaktik E) Epik 

(2013 - LYS)

11. Kaman civarına bahar gelince

Yıkılır ovadan yörük çadırları,

Yücesinde pare pare duman tutmuş

Düldül Dağ’ın yaylasında mekân kurulur.

Hoş gelmişsin ilkbahar!

Nisan ayı içinde donanır dağlar,

Donanır yeşilinden, alından

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden 
hangisine özgü nitelikler ağır basmak-
tadır?

A) Lirik B) Pastoral C) Epik

 D) Didaktik E) Dramatik 

(2006 - ÖSS)

12. Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara hâlini kimse sormuyor

Padişah sikkesi selam vermiyor

Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yarım kafiye kullanılmıştır.

B) Duraklı 11’i hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C) Soyutlamaya yer verilmiştir.

D) Satirik nitelikler taşır.

E) Kafiye şeması “aaab” biçimindedir.

(2013 - LYS)

15. Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül

Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül

Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan 
uyak türü yukarıda verilen beyittekiy-
le aynıdır?

A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış 
adamlar

 Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres 
soranlar

B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli

 Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli

C) Derdim var beller gibi

 Söylemem eller gibi

D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz

 Gel sen dahi söyle böyle bir söz

E) Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlem-
lerinden

 Bir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, 
sen, sen

(2011 - LYS)

13. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dize-
lerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır? 

A) Selam olsun karanfilin alına

 Selam, tomurcuklu defne dalına

B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir

 İçimi coşturan bahar yelidir

C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da 
gör

 Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

D) Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım söz-
cükleri

 Savaşta kalemime kurşun yaptım söz-
cükleri

E) Değirmen değirmen, beni de öğüt

 Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt 

(2007 - ÖSS)

14. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim; 

İnan ki her ne demişsem görüp de söy-

lemişim. 

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili 
özelliklerden hangisi kesin olarak sap-
tanabilir? 

A) Nazım biçimi   B) Kafiye düzeni 

C) Ölçüsü   D) Konusu

E) Yazıldığı dönem 

(1986 - ÖYS) 



TESTÖSYM Çıkmış Sorular

14 Edebiyatın Özü1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 B E A D B C E A B B B C D C C B A E B A E B D E C C C

23. Aşağıdaki terimlerden hangisi manzum 
eserlerde anlam bütünlüğü taşıyan na-
zım birimlerinden biri değildir?

A) Beyit B) Mısra C) Dörtlük

 D) Cümle E) Bent 

(1971 - ÜSS)

22. Aþaðýdaki beyitlerin hangisinde “cinas” 
vardýr?

A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o 
yerde

 Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri ner-
de

B) Kýsmetindir gezdiren yer yer seni

 Arþa çýksan akýbet yer yer seni

C) Akþam lekesiz, sâf, iyi bir güz gibi 
akþam

 Ta karþý bayýrlarda tutuþmuþ iki üç çam

D) Gözlerin mahmûr olurmuþ her zaman

 Pek yamansýn, pek yamansýn, pek ya-
man

E) Görmeden mecnunlarýn sahrâdaki 
cem’iyyetin

 Sevdiðim meþk-i nigâh eylersin âhûlar-
la sen

(1993 - ÖYS)

25. Siz baksanız bir şey göremezsiniz 

Benim yurdumdur orası 

Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar 

Tokatla Niksar arası 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangi-
si yoktur? 

A) Redif  B) Uyak 

C) Ölçü  D) Eksiltili cümle 

E)  Dilek-koşul kipi

(1994 - ÖYS) 

27. Güneş çekildi demin Gidene bak gidene 
Doğdu bir cenk akşamı Güller sarmış dikene 
Bu bütün günlerimin Mevlâ sabırlar versin 
İçime denk akşamı Gizli sevdâ çekene

I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. 

II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır. 

III. Nazım birimleri aynıdır.

IV. Doğaya özgü ögelerden yararlanılmış-
tır.

V. Bir dilek belirtilmiştir. 

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden 
hangileri verilen şiirlerin ortak özelli-
ği değildir? 

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V.

 D) III. ve IV. E) IV. ve V. 

(2010 - LYS)

19. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif 
vardır? 

A) Bir garip rüya rengiyle 

 Rüzgârdaki yaprak bile 

B) Savrulmada gül şimdi havada 

 Gün doğmada bir başka ziyada 

C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir 

 Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir 

D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bırak-
tık 

 Gölgesinde barınacak tek ağacım yok 
artık 

E) Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı de-
mek 

 Sokaklarında yürünmez ki yüzme bil-
meyerek

(1987 - ÖYS)

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ula-
ma vardır?

A) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan de-
ğer

B) Gönüldendir şikâyet kimseden fayda-
mız yoktur

C) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

D) Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ 
imiş

E) Ben tâ senin yanında dahi hasretim sana

(1997 - ÖYS)

21. Uzak, çok uzaðýz, þimdi ýþýktan

Çocuk sesinden, gül ve sarmaþýktan

Dönmeyen gemiler olduk açýktan

Adýmýzý soran, arayan var mý?

Bu dörtlükle ilgili olarak aþaðýdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsüyle yazýlmýþtýr.

B) Redif vardýr.

C) Uyak düzeni aaab’dir.

D) “Yalnýzlýk”tan söz edilmektedir.

E) Bir destandan alýnmýþtýr.

(1998 - ÖYS)

26. Rüzgâr tersine esiyor… Niçin?

Eski günler geri mi gelecek?

Yukarýdaki dizelerle,

I. kozasýnda böcek

II. doðmak için

III. bildiði hayata

IV. kýmýldýyor

sözlerinin tümü kullanýlarak sarma kafi-
ye düzeninde anlamlý bir dörtlük kurul-
mak istenirse aþaðýdaki kullanýmlardan 
hangisi son iki dizeyi oluþturur?

A) I.,II.  B) III.,II. C) IV., I.
     IV.,III.      IV.,I.      III.,II.

  D) IV., II. E) III., I.
       III., I.      II., IV.

(1978 - ÜSS)

24. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle 

Seğirtir kaval sesinde sağa sola 

Çobandır köyün yamacında 

Yayar davarı da çömelir 

Meşe dallarının altına 

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden 
hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Dramatik B) Epik C) Lirik

 D) Didaktik E) Pastoral 

(1991 - ÖYS)
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TÜRK ŞİİRİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ

Sözlü Dönem Şiiri (İslamiyetten Önceki Türk Şiiri)

Tanzimat Dönemi Şiiri

Servetifünun Dönemi Şiiri

Fecriati Dönemi Şiiri

Millî Edebiyat Dönemi Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Şiiri

Geçiş Dönemi Şiiri

Halk Şiiri

Divan Şiiri
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DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

SÖZLÜ DÖNEM 
(İSLAM ÖNCESİ) 

ŞİİRİ

(... - 10. yüzyıllar)

 ✓ Söyleyeni belli değildir.

 ✓ Somut bir söyleyiş benimsenmiştir.

 ✓ Şiirler "kopuz" adlı sazla söylenmiştir. 

 ✓ Törenlerde doğmuştur, müzikle iç içedir.

 ✓ Dörtlüklerle ve hece ölçüyle söylenmiştir.

 ✓ Daha çok, redif ve yarım kafiyeden yararlanılmıştır.

 ✓ Yabancı etkilerden uzak arı bir Türkçe kullanılmıştır.

 ✓ Daha çok doğa, aşk, savaş ve ölüm konuları işlenmiştir.

 ♦ Kopuzla şiir söyleme

 ♦ Hece ölçüsünü kullanma

 ♦ Doğal Türkçeyle söyleme

 ♦ Dize başı uyaklara yer verme

 ♦ Yarım kafiyeli söyleyişi benimse-
me

GEÇİŞ DÖNEMİ 
ŞİİRİ

(11 - 13. yüzyıllar)

 ✓ İslamiyet öncesi kültür ile İslami kültür iç içedir.

 ✓ Hece ölçüsüyle birlikte aruz ölçüsü de kullanılmıştır.

 ✓ Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmaya başlanmıştır.

 ✓ Hem dörtlük nazım birimi hem de beyit kullanılmıştır.

 ✓ Arap ve Fars edebiyatından bazı nazım şekilleri alınmıştır.

 ✓ Hem Uygur alfabesi hem de Arap alfabesi de kullanılmıştır.

 ♦ Yeni nazım şekilleri kullanma

 ♦ Arapça, Farsçadan etkilenme

 ♦ Aruz ve heceyi birlikte kullanma

 ♦ Beyit ve dörtlüğü birlikte kullanma

 ♦ İslam ahlakını öğretmeye çalışma

HALK ŞİİRİ

(13 - 20. yüzyıllar)

 ✓ Çoğunlukla yarım uyak ve redife yer verilmiştir.

 ✓ Dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü tercih edilmiştir.

 ✓ Genellikle hecenin 7’li, 8’li, 11’li kalıpları kullanılmıştır.

 ✓ Aşk, ayrılık, ölüm, savaş, doğa, yiğitlik vb. konular işlenmiştir.

 ✓ İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının bir devamı niteliğinde-
dir.

 ✓ Anonim şiir, Âşık şiiri ve Tekke-Tasavvuf şiiri olmak üzere üç 
kolda gelişmiştir.

 ♦ Başlık kullanmama

 ♦ Hece ölçüsünü öne çıkarma

 ♦ Halkın konuştuğu dili kullanma

 ♦ Dörtlük nazım birimini tercih etme

 ♦ Kulak için kafiye anlayışıyla söy-
leme

DİVAN ŞİİRİ

(13 - 19. yüzyıllar)

 ✓ Genellikle tam ve zengin kafiyeye yer verilmiştir. 

 ✓ Arapça, Farsça sözcüklerle dolu, ağır bir dil kullanılmıştır.

 ✓ Dinî, tasavvufi konulara ve mecazi aşka ağırlık verilmiştir.

 ✓ Arap ve İran şiirinden alınan nazım şekilleri kullanılmıştır.

 ✓ Biçim güzelliğine ve parça bütünlüğüne önem verilmiştir.

 ✓ Aşk, sevgili, ölüm, ızdırap, şarap, övgü gibi konular işlenmiş-
tir.

 ♦ Başlık kullanmama

 ♦ Aruz ölçüsünü esas alma

 ♦ Kafiyeyi göz için uygulama

 ♦ Beyit nazım birimiyle yazma

 ♦ Soyut ve bireysel konuları işleme

 ♦ Sanatlı dile, mazmunlara yer ver-
me


