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2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasında Kullanılan Ölçütler
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10- TÜRK EDEBĐYATI DERSĐ NOTLARI

Türk edebiyatı tarihini niçin devirlere ayırıyoruz? Bu ayrımda;
a. değişen dil ve lehçe anlayışı,
b. kültürel değişim,
c. yeni dinî hayat,
d. coğrafi değişim
kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır.

I. ÜNĐTE: EDEBĐYAT – TARĐH ĐLĐŞKĐSĐ
A. Hocam nedir bu edebiyat?
Edebiyat, Arapça “edep” sözcüğünden türemiştir. Edep sözcüğü
“eğitim, iyi terbiye, naziklik, incelik” gibi anlamlara gelir. Ancak
burada kastedilen ruhun eğitilmesi, incelmesi, kaba duygu ve
davranışlardan arınmasıdır. Đşte dil ile oluşturulan şiir, öykü, roman,
tiyatro gibi eserler karşısında bir heyecan, güzellik, edebi zevk ve coşku
duyar ve ruhumuza seslenişi hissederiz.
Bunun yanında edebiyat ile ilgili kuralları öğreten bilim
dalına da edebiyat denir. Örneğin; nazım, nesir, ölçü, gazel, roman
çeşitleri, koşma gibi kavramların öğretildiği bilim dalının adı edebiyattır.
Edebiyatın iki cephesi olduğunu unutma genç dostum: Sanat ve bilim.

Türk Edebiyatı tarihi, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür
dairesine paralel olarak üç bölümde incelenmektedir.
1. Đslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı (Destan dönemi)
2. Đslâmiyet Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı,
3. Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı.
Her edebi dönemin zihniyetine göre farklı türde eserler verilmiştir.
Aşağıdaki şemaya tikkat et. 10,11,12.sınıflarda nereleri göreceğimizi
konuşalım.

B. Edebiyat – Tarih Đlişkisi (s.2)
Kulu’nun sevgili gençleri!
Bildiğiniz gibi tarih bilimi, toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç
ilişkisi içinde inceler. Peki tarih ile edebiyat arasında bir ilişki, etkileşim var
mıdır? Bu ünitede bu soruyu değerlendireceğiz.

TÜRK EDEBĐYATI TARĐHĐ ŞEMASI
1) DESTAN DÖNEMĐ (ĐSLAMĐYET’TEN ÖNCEKĐ) EDEBĐYATI (…-11.yy)
a) Sözlü Edebiyat (….-8.yy)

Şunları iyi öğren:
1- Edebi bir eser konusunu tarihi bir olaydan alabilir. Örneğin, Tarık
Buğra'nın yazdığı "Osmancık" isimli romanında Osmanlı Devleti'nin
kurucusu Osman Bey'in hayatı anlatılmaktadır. Neticede edebi bir
eserdir, yani bir romandır ve tarih biliminden faydalanmıştır.

b) Yazılı Edebiyat (8.yy-11.yy)

2) ĐSLÂM UYGARLIĞI ÇEVRESĐNDE GELĐŞEN TÜRK EDEBĐYATI
(11.yy-19.yy)
a) Đslamiyet’e Geçiş Dönemi Eserleri
b) Divan Edebiyatı
c) Halk Edebiyatı
* Anonim Türk Halk Edebiyatı
* Dini –Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı
* Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı

2- Tarihi gerçekleri ortaya çıkarırken edebi eserlerden de faydalanılabilir.
Yani edebi eserler, yazıldıkları dönemin tarihine ışık tutar. Örneğin,
Oğuzların yaşamlarını ve kültürlerini konu edinen tarihi bir araştırma
kaynak olarak destanlardan, Orhun abidelerinden faydalanabilir.
Destanlar bildiğiniz gibi edebi türlerdir. Köktürk dönemini araştıran bir
tarihçinin ilk bilgi kaynağı ne olacak?
Bu örneklerden de anlayacağın üzere, tarih ile edebiyat birbirine
yardımcı olan bilim dallarıdır.

3) BATI KÜLTÜRÜ ETKĐSĐNDE GELĐŞEN TÜRK EDEBĐYATI (19- )
a. Tanzimat Edebiyatı
(1860-1895)
b. Servet-i Fünun Edebiyatı
(1895-1901)
c. Fecr-i Âtî Edebiyatı
(1909-1911)
d. Milli Edebiyat
(1911-1919)
e. Milli Mücadele Edebiyatı
(1919-1923)
f. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-…)

3- Peki gelelim dil ve üslup meselesine. Yani metnin dil özellikleri ve
yazarın anlatım, yazış tarzı. Tarih kitaplarındaki metinler ile bir tarihi
romandaki veya tarihi bir konuyu anlatan şiirin dil kullanımı aynı mıdır?
Hangisi öğretici metin, hangisi edebi metin özellikleri gösterir?
Bunu sınıfta konuşalım.

ĐSLAMĐYET’TEN ÖNCEKĐ TÜRK EDEBĐYATI(….-11.yy)

1. Sözlü Edebiyat

4- Her edebi eser yazıldığı dönemden izler taşır. Bir edebi eseri
incelediğimizde eserin yazıldığı dönem ve eserin yazarı hakkında ipuçlarına
ulaşabiliriz. Bu yönüyle de edebi eserler tarihe ışık tutarlar. Türk
destanları, Dede Korkut Hikayeleri, Orhun Abideleri dönemin
kültürel ve sosyal yapısına ışık tutmaktadır.

Dönemin Genel Özellikleri
a) Đ.Ö.T.E. yabancı etkilerden uzak bir edebiyattır.
b) Dil, saf ……………….. olup, yabancı kelime yok denecek kadar azdır.
c) Edebiyat, atlı ……………………. hayatının özelliklerini yansıtır.
d) Eserler, genellikle …………………………; pek azının sahipleri bilinir.
e) Eserlerin tamamında milletin ortak duygu ve düşünceleri hâkimdir.
f) Nazım birimi genellikle …….……………….. ………
g) Şiirde ………….… vezni ve daha çok………..………....kafiye ve redif
kullanılmıştır.
h) En eski eserlerde bile işlenmiş bir dil ve edebî üslûp görülür. Bu
durum, bilinenlerden daha eski metinlerin olduğunu düşündürmektedir.
i) Yiğitlik, aşk, yurt ve tabiat sevgisi, büyüklere saygı, cesaret, doğa
sevgisi, dinî konular (………………………………..) işlenen başlıca temalardır.
j) Eski Türklerde ortak duyguların yoğun olarak yaşandığı başlıca etkinlik
alanları, sığır (………..…………..), şölen (……………...………..) ve
yuğ (……………….…..……….) denen törenlerdir. Söze ve şiire dayalı bu
dönemde, ……………………………lar törenlere katılarak …………………adlı
sazlarıyla "koşuklar, destanlar" söyler, "sagu (ağıt)"lar yakarlardı.
k) M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadar (………………………………………e kadar)
Türklerin yazılı bir edebiyatı yoktur.

Bu ünitede öğrendiğin en önemli şeyi bir daha hatırla:

Edebiyat ile tarih arasında sıkı bir ilişki, etkileşim vardır.
Edebi eser, konusunu tarihten alabilir.
Tarih bilimi de bazı bilgileri edebi eserlerden alabilir.
C. Edebiyat Tarihi nedir, ne işe yarar?
Bir milletin asırlar boyunca geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten
bütün (sözlü veya yazılı) edebi ürünlerini inceleyen bilim dalıdır.
Edebiyat, toplumun bir kurumu olmasından dolayı, kendisini meydana
getiren toplumun diğer kurumlarıyla bağlı ve onlarla etkileşim halindedir.
Hakikaten, bir milletin coğrafi çevresiyle, ekonomik, dinî, hukuki,
ahlâkî, siyasi hayatıyla edebiyatı arasındaki bağlantılar çok açıktır.
9.sınıftaki “Zihniyet” konusunu hatırla!
Đşte edebiyat tarihi edebi eserden hareket ederek bir milletin duygu ve
düşüncede geçirdiği dönemleri, yazarların eser ve hayatlarını inceler.
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2. Sözlü Edebiyat Ürünleri

o
o
o
o

a. SAV: Türk toplumunun dünyaya bakışını, geleneklerini, varlık
anlayışlarını ortaya koyan özlü sözlerdir. Bugünkü “………………………..”nün
karşılığıdır.
………………………………....……………….’te pek çok sav var.

Gılgamış
Şinto
Chanson de Roland
Le Cid

………………………..
……………………….
……………………….
……………………..

b) Yapma (Yapay) Destanlar: Bir şairin, toplumu etkileyen
herhangi bir olayı tabiî destanlara benzeterek yazması ile oluşan
destanlardır.
o
Çılgın Orlando
………………………………., Đtalyan
o
Kurtarılmış Kudüs
……………………………….,
o
Kaybolmuş Cennet
……………………………….,
o
Đlahi Komedya
……………………………….,
o
Üç Şehitler Destanı
………………………………., Türk
o
Çanakkale Şehitleri
……………………………….,
o
Cabbaroğlu Mehmet Bey ………………………………..
o
Genç Osman Destanı
………………………………..

b. KOŞUK
…………………………..……………………….konularını işler.
……………..……………..eşliğinde söylenir.
…………………vezni ve ………………………kafiye ile söylenen şiirlerdir.
Nazım birimi ………………..……….
Bu şiirlerde uyak düzeni olarak ………………………………….kullanılır.
Bu şiirlerin Đslâm sonrası halk edebiyatındaki benzeri ………………’dır.
Divan edebiyatındaki benzeri ise …………..……….’dir.
Genelde sığır denilen ………………………………. söylenen lirik şiirlerdir.
c. SAGU
Ölen bir kişinin arkasından söylenen …………………….……. şiirleridir.
Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır;
ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.
………………….……nazım şekliyle söylenir. Yani hece vezni, yarım
kafiye, dörtlük nazım birimi, kafiye şeması hep ortaktır. Sadece
……………….………….. ve …………………………… farklıdır…………..……denilen
ölüm törenlerinde söylenir.
 Bu şiirlere halk edebiyatında ……………...…..., Divan edeb.da
“…..………………….…” denir.
Divan-ı Lûgati’t-Türk’teki …………………………………………………..………...
bu türün elimizdeki örneğidir.

 Doğal destanı ……………………..söyler; yapay destanı …………….yazar.
YAPAY DESTAN ĐLE DOĞAL DESTAN ARASINDAKĐ FARKLAR
1) Doğal destan anonimdir, yapay destan anonim değildir.
2) Doğal destan çok eskileri anlatır, yapay destan yakın tarihi anlatır.
3) Doğal destanda anlatıcının duyguları yoktur, yapay destanda vardır.
4) Doğal destanda halkın katkısı vardır, yapay destanda katkısı yoktur.
5) Doğal destanı halk meydana getirir, yapay destanı yazar kendi
düşüncelerine göre yazar.
6) Doğal destan doğuş yayılma derleme dönemlerine ayrılır, yapay destan
direkt kaleme alınır.

d. DESTAN
Đslam öncesi sözlü edebiyatın en yaygın şiir türüdür.
 …………………….…………….. Yani söyleyenleri belli değildir.
 Genellikle manzumdur. Yani ………………………. şeklindedir.
 Daha çok ………………………………………………………..………… olaylar
görülür. Az da olsa gerçek olaylar var.
 Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir.
 Destanlar, ……………………… veya …………….………. olaylardan doğar.
 Destanlarda genellikle, yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi
temalar işlenir. Destanlarda konular millidir.
 Destanların üç aşaması var : …………………, ………………..,…………...
Türk destanları iki gruba ayrılır: Đslamiyet’ten önceki destanlar ve
Đslamiyet’ten sonraki destanlar.

YAPAY DESTAN ĐLE DOĞAL DESTAN ARASINDAKĐ BENZERLĐK
1) Olağanüstü özellikler taşır.
2) Manzum eserlerdir.
3) Milleti derdinden etkiler.
4) Ele alınan dönemin siyasi, dini, kültürel, tarihi atmosferini yansıtır.
5) Đlahi bakış açısıyla yazılmıştır.
6) Olay, yer, zaman örgüsü vardır.
7) Kişilerin seçkin olması kullanılmıştır.(Kral, Han, Hakan… vb)

3. Yazılı Edebiyat
1)

Göktürk

(Orhun)

Yazıtları

(VIII.

yy):

Yazıtlarda

…………….……. karşı bağımsızlık savaşı yapan, Türk bütünlüğünü
yeniden kurmak için içte ve dışta savaşan …………….………. hikayesi

Türk Destanları ( Đslamiyet Öncesi):
o
Ortak Türk destanı: ……………………………………………
o
Saka destanları:
.................................................
o
Hun destanlarıı:
……………………………………………
o
Göktürk destanları: ……………………………………………
o
Uygur destanları:
…………………………………………….

anlatılır. Bu abideler 38 harfli olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
Bunlardan en önemli olanları ……….…..tanedir.
a) Bilge (Vezir) T……………….. Yazıtı (720-725): Vezirlik
yapmış

olan

………………….tarafından

yazılmış.

Çinlilerle

yapılan

savaşlar anlatılır.

Türk Destanları ( Đslamiyet Sonrası):
o
Satuk Buğra Han destanı: …………………………………. aittir.
o
Manas destanı: ……………………..Türklerine ait bir destandır.
o
Battal Gazi destanı: Battal Gazi adlı kahramanın Đslamiyet’i yayışı
o
Köroğlu destanı
o
Cengiz destanı
o
Danişmend-name
o
Timur ve Edige destanı

b) K………….………… Yazıtı (732): Göktürk hakanı olan Bilge
Kağan kardeşi Kül Tigin’in ölümü üzerine bu abideyi dikmiştir.
c) B……………......... Yazıtı (735): Göktürk hakanı olan Bilge
Kağan’ın ölümünden sonra yazdırılmış bir abidedir. Son iki abide daha
çok dönemin olaylarından, törelerinden ve Bilge Kağan’ın ulusuna iyi
dileklerden söz eder.

DESTAN ÇEŞĐTLERĐ

Abidelerin yazarı ……….………..…………..…………….’dir.

a) Tabiî (Doğal) Destan: Toplumun ortak malı olan ve birtakım
olaylar sonucu kendiliğinden oluşan, sözlü destanlardır.
o
Đlyada ve Odissa……………………..………Derleyen: ……………..
o
Şehname
…………………..……………Derleyen:……..…………
o
Kalevala
………………………
o
Đgor
………………………
o
Ramayana ve Mahabharata
………………
o
Nibelungen
……………………….

 Türk” adının geçtiği ilk ………………..…..……………….ve Türk
edebiyatının BAŞLANGICI. Varlığından ilk kez 13. yy.da tarihçi
Cüveynî, Tarih-i Cihan-gûşâ isimli eserinde söz eder. Abidelerin dilini
19.yy’da Prof. ………………………………………………………………... çözmüştür.
 Doğu ……………………………………… tarihine ışık tutar.

 ……………….……………….edebi türünde yazılmıştır.
 Hem dinî hem de …………………………………. konular işlenmiştir.
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 Tarih, coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir.

BAZI ÖNEMLĐ DESTANLARIMIZ ve ÖZETLERĐ

 Bir yüzleri ………….. alfabesiyle, diğer yüzleri …..……… yazılmıştır.

1. YARATILIŞ DESTANI:

 Yazıtlar şu an …………………………………devleti sınırları içindedir.

Radloff tarafından Altay Türkleri arasından derlenen bu destan dünyanın yaratılışı
hakkında Türklerin inanışını ortaya koymaktadır.

 Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır.
Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, göçebe kültürümüzün
izlerini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.


2. SAKA DEVRĐ DESTANLARI

Kitabelerde idarecilerin ve sultanların halkı aydınlatması,
A) ALP ER TUNGA DESTANI: MÖ 7. asırda Türk-Đran savaşlarında ün kazanmış,
Đran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır. Bu hükümdar
daha sonra Đranlılarca hile ile öldürülmüştür. Onun Đran destanlarındaki adı
Afrasyap'dır. Alp Er Tunga'nın ölümünde söylenmiş bir sagu Divan-ı Lügat'it
Türk'te bulunmuştur. Bununla ilgili asıl bilgi Şehname adlı Đran destanında vardır.

yaptıklarının hesabını halka vermesi söz konusudur.
d. Yenisey Kitabeleri (VI.yy) : Yenisey ırmağı çevresindeki mezar
taşları. Edebi önemi yok, sadece kişilerin hayatıyla ilgili ufak bilgiler.

B) ŞU DESTANI: Şu adındaki bir hükümdarın Büyük Đskender'in Türk illerine
yürüyüşü sırasında onunla yaptığı savaşları anlatır. Eski Saka devletinin
hükümdarlarına "ŞU" unvanı veriliyordu.

2) Uygur Dönemi Eserleri:
Göktürk devletinin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından
kalma eserlerdir. Daha çok ………..………………………. dininin esaslarını
anlatan yazılı metinlerdir. Uygurların kağıda kitap basma tekniğini
bildikleri anlaşılmaktadır. Uygurlar bu eserleri 14 harfli Uygur
alfabesiyle yazmışlardır. Önemli üç eser var:
Sekiz Yükmek (Sekiz Yığın)
Altun Yaruk (Altın Işık)
Irk Bitig (Fal Kitabı)

3. HUN-OĞUZ DESTANLARI
A ) OĞUZ KAĞAN DESTANI: Oğuz Kağan adlı bir hükümdarın savaşlarının
anlatıldığı en önemli Türk destanlarındandır. MÖ 2. asırda doğmuştur. Türklerin Orta
Asya’ da Türk birliğini nasıl kurduğunu anlatır
B) ATTĐLA DESTANI: Batı Hun hükümdarı Attila'nın fetihleri etrafında
oluşmuştur. MS 5. yüzyılda Avrupa'ya korkulu yıllar yaşatan Attila, Rusya'dan
Fransa'ya kadar bütün Avrupa'yı almış, Roma'ya kadar uzanmıştır. Destanda onun
kahramanlıkları, savaşları anlatılmaktadır.

 Bu dönemde bilinen ilk Türk şairi Aprınçur Tigin’dir.

C) SĐYENPĐ DESTANI: Milâdın 2. yüzyılında dağılmaya başlayan Hun Devleti'nin
yerini alan Siyenpi hanedanının oluşumuna ilişkin önemli kaynak sayılabilir.

ÜNĐTE SONU DERSTE BĐLGĐ KAZANIMLARIM

4. GÖKTÜRK DEVRĐ DESTANLARI
A) BOZKURT DESTANI: Destan, yok olma felaketine uğrayan Göktürk soyunun
yeniden dirilip çoğalmasında bir Bozkurtun Anne kurt olması anlatılır.

1. Edebî eserlerde yapı ve temaların tarih içinde gelişip farklılaşıyor mu?

B) ERGENEKON DESTANI: Düşmanları tarafından yenilen Türkler, yok olma
aşamasına gelmişlerdir. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan
Ergenekon’a gelmiş orada dört yüzyıl büyüyüp çoğalmışlar ve önlerinde yol almalarını
engelleyen bir demir dağı eritip Ergenekon'dan çıkmışlardır; atalarının düşmanlarını
yenip Gök-Türk devletini kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik
göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavimlerden olması da önemlidir.

2. Her toplumda bir yüksek zümre edebiyatı, bir de halk edebiyatı var
Niçin?
3. Yaşama tarzı ile edebiyat ve sanat arasında ilişkiyi konuşalım.
4. Tarih içinde üç farklı medeniyette yaşandı. Bunu konuşalım.

5. UYGUR DEVRĐ DESTANLARI
A) TÜREYĐŞ DESTANI: Destana göre eski Hun hükümdarının iki kızı vardı.
Hükümdar, kızlarının Tanrılarla evlenmesini istiyordu. Bu yüzden onları insanlardan
uzak bir yere bıraktı. Tanrı nihayet Bozkurt şeklinde geldi ve kızlarla evlendi. Bu
evlenmeden Bozkurt ruhu taşıyan Uygur çocukları doğdu.

5. Mitolojik ögelerin oluşma nedenini ve sözlü edebiyatla mitoloji
arasındaki ilişkiyi konuşalım.
6. Destan dönemi şiirlerinde eski Türklerin yaşayış, inanış, gelenek ve
göreneklerinin yansımaları var mı?

B) GÖÇ DESTANI: Uygur hükümdarlarının Çinlilerle savaşmamak için Çin
prensesiyle evlenmek istemesi ve Çinlilerin bu prenses karşılığımda Türklerde kutsal
sayılan bir taşı (yada taşı) almalarını anlatır. Taş Çinlilere verilince Uygur ülkesine
felaket çöker.. Destanın en önemli özelliği değersiz bir taş parçasının bile hiçbir şey
uğruna düşmana verilmeyeceği inancını anlatmasıdır.

7. Eski Türklerde şiir, dans ve ayinin birlikteliği nasıldı?
8. Eski Türklerde şairlere verilen isimleri (kam, baksı, ozan, şaman )
açıklanır, bu isimlerin o günkü toplumda ifade ettiği anlamları (hâkim,
hekim, büyücü, sanatçı, bilge) konuşalım.

TÜRK DESTANLARINDAKĐ ORTAK MOTĐFLER / MĐTOLOJĐK VARLIKLAR
1-IŞIK: Bu motif hayat verici bir özelliğe sahiptir. Destanların büyük
kahramanları; bu kahramanlara kadınlık ve çocuklarına annelik yapan kadınlar ilahî bir
ışıktan doğarlar. Oğuz Kağan, eşini böyle tanrısal bir ışıktan almıştır.

9. Destanla romanı ve hikâyeyi olay örgüsü, kişi, tema ve anlatım
bakımlarından karşılaştıran bir ödev hazırlayalım.

2-RÜYA: Destanın bütününü etkileyen ve destan kahramanlarının hareket alanını
belirleyen bir motiftir. Bir mücadele üzerine kurulu destanlarda kazanılacak başarı
veya yaşanacak bir felaket düş yoluyla önceden öğrenilir.

10. Destanda mekan, zaman, olay örgüsü, kişiler üzerine konuşalım.
11. Destanların özelliklerini ve Türk destanlarını hatırlayalım.

3-AĞAÇ: Destanlarda ağaç motifi üç yönüyle yer alır: Sığınak (Oba), Ana ya da
Ata, varlığı, devleti temsil eden sembol.

12. Türklerin kullandığı alfabeleri konuşalım.

4-KIRKLAR: Bu motif, kahramanlar etrafındaki gücü temsil eder. Kırk sayısı bazı
eşya ve davranışları sınırlar. Oğuz Kağan'ın kırk günde yürümesi, konuşması gibi. Kırk
sayısı görünmez aleminden gelen koruyucu, güç verici kutsiyete erişmiş şahısları da
simgeler. Günümüzde de Türk kültüründe etkili bir motiftir. Kırk gün, Kırk sayısı.

Diğer konuya geçerken şu kavramları ve terimleri de bir
konuşalım!
 Destan dönemi
medeniyet değişimlerimiz
 sözlü edebiyat
 yapma destan
 mitoloji
demir, ışık, ağaç, bozkurt
 yazılı edebiyat
Yollug Tigin
edebiyat-tarih ilişkisi
olağanüstülük
şaman, baskı, ozan
 Cüveyni

5-AT: At destanlarda önemli bir konuma sahiptir. Bunun temelinde göçebe
kültürün yarattığı zorlayıcı koşullar vardır. Ata bir tür dinsel put özelliği kazandıran
şamanist inançtır. At, kahramanın başarıya ulaşmasında en etkin güçtür. Sahibini
korur, ona yol gösterir, tehlikelere karşı uyarır.

 doğal destan
hece vezni, yarım kafiye
 sözlü gelenek
saf Türkçe
 koşuk, sagu, sav
 Alp Er Tunga
nevruz
 destan
edebiyatımızın dönemleri
dönemlere ayırmadaki ölçüler
ergenekon
W.Thomsen

6-OK-YAY: Destanlarda maden isimlerinin sıkça geçmesi Türklerin savaşçı bir ulus
oldukları kadar savaş aracı üretmede de usta olduklarını gösterir. Adaletin
üstünlüğünü ifade etmiş, hukuki bir sembol haline gelmiştir.
7-MAĞARA: Bu motif destanlarda sığınak ve ana karnını temsil eder. Bazen de
Gök Tanrının buyruğunun iletildiği yer olarak karşımıza çıkar.
8-AK SAKALI ĐHTĐYAR: Destanlarda hakanların akıl danışıp öğüt diledikleri gün
görmüş yaşlılar vardır. Derin tecrübeli bu kimseler, genç hakanlara yol ve iz gösterir.
Bu, Türklerin alimlere mukaddes insan gözüyle bakıp ilme değer verdiklerini gösterir.
9-YADA TAŞI: Bu taş destanlarda millî birlik ve bütünlüğü, halkın mutluluğunu ve
devletin idealini temsil eder. Bu taş ülkeden çıkarıldığında birlik ve bütünlük bozulur
ve kıtlık baş gösterir. Göç destanında bu taş vardır.
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Hazırlayan: M.Ali KARATOSUN
10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri’ne ait bir
özellik değildir?

KONU TESTĐ
1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Timur Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

A)
B)
C)
D)
E)

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri
arasında yer almaz?
A) Ürünler anonimdir.
B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.
D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici
özelliklerinden biri değildir?
A) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Dil, halkın anlayabileceği tarzdadır.
C) Kalıplaşmış sözler (mazmunlar) çokça kullanılır.
D) Parça güzelliğine önem verilir.
E) Gazel, kaside, mesnevi en çok kullanılan nazım biçimidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın Đslamiyet öncesi Türk
edebiyatındaki karşılığıdır?
A) Sav

B) Koşuk

C) Sagu

D) Destan

12. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada
verilmiştir?
A) Gılgamış – Kalevala – Đlahi Komedya
B) Đliada ve Odysseia - Manas – Üç Şehitler Destanı
C) Çılgın Orlando – Mahabarata – Cid
D) Şehname – Şinto – Gılgamış
E) Aeneis – Ramayana – Ergenekon

E) Mersiye

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?
A) Kaybolmuş Cennet
B) Alp Er Tunga
C) Göç
D) Manas
E) Battal Gazi Destanı

13. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir
arada verilmiştir?
A) Koşma – türkü – murabba
B) Ninni – bilmece – gazel
C) Koşma – semai – varsağı
D) Tercihi bent – masal – mani
E) Devriye – nefes – koşma

5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı’nın
özelliklerinden biri değildir?
A) Sadece hece ölçüsü kullanılır.
B) Konu olarak ilahi aşk işlenir.
C) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
D) Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.
E) Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.

14. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?
A) Şu Destanı
D) Göç Destanı

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mı
Ödlek öcün aldı mı
Đmdi yürek yırtılır

B) Sav

C) Destan

D) Koşuk

B) Manas Destanı
E) Türeyiş Destanı

C) Şehname

15. “Sagu” nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

6. Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Sagu

Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.
On iki hikayeden oluşur.
Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.
Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.
Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.

A)Sagu

B)Mesnevi

C)Gazel

D)Mersiye

E)Murabba

E) Koşma
16. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?
A)
Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde
Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab
B)
Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa
Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab
C)
Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab
Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab
D)
Demadem cevrlerdir çektiğim bi-rahm bütlerden
Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab
E)
Görüp endişe-i katlimde ol mahı budur derdim
Ki bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab

7. “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin
Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara
öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.”
Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l – Lügateyn
B) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig
C) Ahmet Yesevi – Divanı Hikmet
D) Kaşgarlı Mahmut – Divanı Lügati’t Türk
E) Edip Ahmet Yükneki – Atebetü’l Hakayık

8. “Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin
ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti’nin ikinci dönemini aydınlatır.”
Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemetü’l – Lügateyn
B) Atebetü’l Hakayık
C) Orhun Yazıtları
D) Atebetü’l Hakayık
E) Divanı Hikmet

17. 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle
yazılmıştır. Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik
bir eserdir.
Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanı Lügati’t Türk
C) Divanı Hikmet
D) Atebetü’l Hakayık
E) Göktürk Yazıtları

9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk öykücülüğüne
geçişin ilk izlerini taşır.
B) Manas Destanı Kırgızlara aittir.
C) Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.
D) Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.
E) Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.

18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi
ürünlerinden değildir?
A) Destan
B) Sav
C) Sagu
D) Koşuk
E) Mesnevi

1)E 2)E 3)C 4)A 5)A 6)A 7)D 8)C 9)C 10)E 11)B 12)D 13)C 14)B
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15)D 16)C 17)A 18)E
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