
2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI 

DERSİ 12. SINIF I. DÖNEM - II. YAZILI SORULARI 

UÇUN KUŞLAR 

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere; 

Şimdi dağlarında mor sünbül vardır. 

Ormanlar koynunda bir serin dere, 

Dikenler içinde sarı gül vardır. 

O çay ağır akar, yorgun mu bilmem? 

Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem? 

Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem? 

Yüce dağ başında siyah tül vardır. 

                                                                                                  

Rıza Tevfik Bölükbaşı 

                                 

I. Aşağıdaki soruları bu şiire göre yanıtlayınız. 

1. Bu şiirin konusunu bir iki cümleyle yorumlayınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………. 

2. Şiirde teşhis (kişileştirme), teşbih (benzetme) ve 

istiare (eğretileme) sanatlarına birer örnek bulunuz. 

Teşhis: …ÇAYIN YORGUN 

OLMASI……………..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Teşbih: ………YASLI GELİN GİBİ 

OLMAK……………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

İstiare: ………………..………………………………………………………… 

……….……………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Öğrencinin; 

Adı Soyadı: GAMZE 

ÖZDİN……………………………………………………… 

Sınıfı: ….……TM 

100……………………………………………………. 

II. Aşağıdaki yargılar doğru ise (D), yanlış ise 

(Y) şeklinde işaretleyiniz.   

1. Cumhuriyet dönemi eserlerinin dili, Servet-i    

    Fünun dili gibi ağır ve süslüdür. (   Y   )  

2. Cumhuriyet dönemi eserlerinde psikoloji ve  

    psikiyatri alanında yapılan çalışmalardan  

    faydalanılmıştır. (   D   )  

3. Muallim Naci, Cumhuriyet döneminin önemli  

    sanatçılarındandır. (   Y   )    

4. Necip Fazıl, "Kaldırımlar Şairi" olarak da  

    bilinmektedir. ( D     )  

5. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ilk şiiri "Yavaşlayan  

    Ömür" 1933'te İstanbul Dergisi'nde çıktı. (  D    ) 

6. Cahit Sıtkı Tarancı “Fahriye Abla” şiiri ile  

    edebiyatımızda tanınmıştır. (  Y    )   

7. Yahya Kemal, “Ok” şiiri dışındaki bütün şiirlerini  

    aruz ölçüsüyle yazmıştır. (   D   ) 

8. Mehmet Emin Yurdakul, şiirde musikiye ve  



    ahenge çok önem veren bir şairimizdir. (  Y    ) 

9. Refik Halit Karay “Kirpi”  ismini verdiği hiciv  

     türündeki yazılarıyla tanınır. (  D    ) 

10. “Kenan Çobanları” Halide Edip Adıvar’ın önemli  

      romanlarındandır. (   Y   )  

III. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

uygun sözcüklerle doldurunuz.  

1. A. Haşim, “……………………………………”nin 

girişinde ”………

PİYALE………………………………………………………………………”  

    bölümünde şiirle ilgili görüşlerini açıklar. 

YAHYA KEMAL 

2. …………………………….….……… dize çalışmalarındaki  

    titizliği "az ve güç yazıyor" izlenimi uyandırmış ve  

    yaşadığı süre içinde hiç kitap yayınlamaması da  

    bu izlenimi pekiştirmiştir.  

3.  …CEMİL MERİÇ…………………………….……………..………, 

Türkiye’nin  

    ilk sosyologudur. 

4. Halide Edip Adıvar, .………….………………………………   

    adlı romanı İngilizce yazmış daha sonra Türkçeye  

    çevirmiştir. 

5. Cahit Sıtkı, hem yaşam sevincini hem  

    karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde  

     "..………………………………………" ve  

     "..………………………….…" temaları ağır basar. 

6. Milli Edebiyat akımı, …………………… yılında  

    ………………………………….………………………… ve  

    ………….……………………………………’in Selanik’te  

    birlikte çıkardıkları  ………………………………….………  

    adlı dergiyle başlar. 

7. Yakup Kadri, Fecr-i Ati Edebiyatındayken  

    …………………….……………………, Milli Edebiyatta  

    ……………….……………………………… konuları işlemiştir. 

8. Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun ………….…………………  

    ve ….………………………………… batı tarzında ilk masal  

    sayılabilecek eserdir. 

9.  “Otlakçı, Ege’nin Dibi, Ekmek Kavgası” adlı  



     eserler ……………….… türünde yazılmıştır. 

10. Orhan Veli, ………………………….………………….’nin  

     fabllarını, masallarını Türkçeye kazandırmıştır. 

         Not Dağılımı:  I.soru 60 puan, II. ve III.  

         sorular 20’şer puan değerindedir. 

                                              Başarılar dilerim. 

                                        GAMZE ÖZDİN 

                                     T. Dili ve Edb. Öğretmeni


