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Utku , Ali’ye ‘’Türklerin folklorik ürünlerini, İslam öncesi sözlü kültürünü ve dillerini merak  
ediyorum. İlk elden bu konuda bilgi edineceğim bir eser var mı acaba?’’ diye sorunca 
Ali:’’Kaşgarlı Mahmud’un eseri var ya!’’ dedi. 
Ali’nin söz ettiği eser aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Kutadgu Bilig  
B)Divan-ı Lügat’it Türk 
C)Muhakemet’ül Lügateyn 
D)Ergenekon Destanı 
E)Atabet’ül Hakayık 

SORU 2) 
Düşman geldi tabur tabur dizildi 
Alnımıza kara yazı yazıldı 
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu 
Eğri kılıç kında paslanmalıdır 
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)SEMAİ 
B)MANİ 
C)KASİDE 
D)KOŞMA 
E)RUBAİ 

                              
SORU 3) 
Ezgi, sıra arkadaşı Fatma’ya: ‘’Tekke edebiyatını araştırırken bir şiire rastladım, çok 
acayipti. Adeta inançlarla alay ediliyordu. Sence o dönemlerde böyle şiirler nasıl 
yazılmıştır?’’ diye sordu. 
Sizce Ezgi aşağıdaki nazım türlerinden hangisine ait bir şiir okumuştur?, 

A)İlahi B)Nutuk C)Şathiye D)Devriye E)Deme 

SORU 4) 
 Varsağı ve semaiyi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A)Kendilerine özgü ezgileri vardır. 
B)Hecenin aynı kalıbıyla söylenir. 
C)Dörtlük sayısı genellikle aynıdır. 
D)Son dörtlükte aşığın adı ya da mahlası geçer. 
E)İlk dörtlüklerinde ‘bre, behey’ gibi ünlemler bulunur. 
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SORU 5) 
Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor 
Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor 
Aşık Ruhsati dediğini bilmiyor 
Yazı belli değil hat belli değil 
Bu dörtlük aşağıdaki halk şiiri ürünlerinin hangisinden alınmıştır? 

A)Varsağı B)Ağıt C)Semai D)Taşlama E)Koçaklama 

SORU 6) 
Aşağıdaki dizelerden hangisi bir koçaklamadan alınmıştır? 
A)Birin bilir birin bilmez                   B)Erciyes Dağı’nda uçan bir kuşu 
    Bu dünya kimseye kalmaz                 Kör gözünen görülmez ki göreyim  
C)Kalmadı gayrı dizimin dermanı    D)İnsan dedikleri duvara benzer 
    Ekin ektim yapamadın harmanı        Hele suvakları dökülsün de gör 
                  E)Çek kılıcı vur düşmanın boynunu 
                      Çık meydana boz kötünün oyununu 
                          
SORU 7) 
Ezgi: Divan edebiyatında anlatılan güzellere günlük hayatta rastlayamazsınız. Kaşları , 
gözleri bir başkadır onların. 
Belma: Çünkü divan edebiyatı olanı değil, olması gerekeni ; güzeli değil , en güzeli anlatma 
çabası içindedir. 
Ezgi ve Belma divan edebiyatının hangi özelliğini vurgulamaktadır? 

A)Şiirde gerçek hayatın olduğu gibi değil, ‘’idealize’’ edilerek anlatıldığı 
B)Şiirlerin toplumsal konulardan çok kişisel konulara yöneldiği 
C)Eserlerde ‘’içerik’’ten çok  üsluba önem verildiği 
D)Anlamın şiirin tümünde değil beyitlerde gizli olduğu 
E)Şiirlerde Doğu edebiyatlarından alınan belli kalıpların olduğu 

SORU 8) 
 Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden değildir? 
A)Tegazzül B)Mersiye C)Fahriye D)Dua E)Nesib 

SORU 9) 
Eski Türklerde cenaze merasimlerinin genel adı olan ve saguların söylendiği törenlere ne ad 
verilir? 
A)Sığır B)Yuğ C)Şölen D)Maslahat E)Seylan 
SORU 10) 
Aşağıdakilerden hangisinde aşık tarzı Türk halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada 
verilmiştir? 
A)Semai, ilahi, nutuk, koşma                    D)Destan, varsağı, şathiye, semai 
B) Mani , ninni , nefes, varsağı                 E)Türkü, destan, koşma, deme 
C)Koşma, destan, varsağı, semai  


