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Edebiyat

DÜZYAZI-METİN BİLGİSİ

1. B

“Fıkra”, güncel olaylarla ilgili görüşlerin deta-
ya inilmeden ortaya konduğu kısa fikir yazıla-
rıdır; “makale” iddia-ispat içere uzun, bilimsel 
ve ciddi yazılardır; “sohbet” senli benli anla-
tımlı yazılardır.

2. A

“Eleştiri” edebiyat veya sanat eserini her yö-
nüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağla-
mak ve sanatçısına yol göstermek amacıyla 
yazılan yazılardır.

3. C

“Tuluat” orta oyununun Batılı tiyatro ile karış-
masından meydana gelen, sahnede doğaç-
lama oynanan bir tiyatro türüdür; “meddah” 
ise tek kişinin oynadığı geleneksel seyirlik 
oyunumuzdur.

4. C
“Yâr bana bir eğlence, medet!” Karagöz 
oyunlarında Hacivat tarafından kullanılan bir 
repliktir.

5. B

I’deki tanım “metinlerarasılık”, II’deki “bilinç 
akışı”dır; “geriye dönüş” ise bir eserde olay-
ların zaman sırasını bozarak geçmiş bir za-
mana ya da olaya dönme yoludur.

6. A
“Müstear”, yazarların; “tapşırma” saz âşık-
larının, “mahlas” şairlerin kullandığı takma 
adlardır.

7. A

“Biyografi” yaşam öyküsü, “monografi” özel 
bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme 
yazısı, “otobiyografi” kişinin kendi yaşamını 
kendisinin yazmasıdır.

8. A

“Beberuhi”, Karagöz’deki cüce tip; “hokka-
baz”, el çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyun-
lar göstermeyi kendine meslek edinmiş kişi; 
“İbiş”, orta oyununda aptal uşak tiplemesidir.
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9. C
“Fıkra”, güncel olayları, bir görüş ve düşün-
ceye bağlayarak yorumlayan, köşe yazısıdır.

10. B

“Çalıştay”, konusunda uzman küçük bir gru-
bun belli bir yer ve zamanda toplanarak belli 
bir konu üzerinde derinlemesine bilgi topla-
dıkları tartıştıkları ve probleme çözüm üret-
tikleri bir süreçtir.

11. A
“Zıt panel”de sınıf iki gruba ayrılır; herkesin 
aktif katılımcı olduğu bir etkinliktir.

12. B

“Fantastik roman” düş ve bilinçaltı yoluyla 
gerçeküstü olay veya betimlemelere dayanı-
larak hayal gücü ile yaratılan roman; “polisiye 
roman” ise konusu cinayet, hırsızlık, kaçak-
çılık, casusluk gibi, polisin ilgilendiği olaylar 
ve başkişileri polis olan, sürükleyici roman 
türüdür.

13. B
“Fransız tipi röportaj” yoktur; I’de Alman tipi, 
II’de Amerikan tipi röportaj tanımlanmıştır.

14. A
“Masal”lar ulusal değil evrensel özellikler ta-
şır, her ulusun çocuğuna hitap eder.

15. B
“Meddah”, “oyuncu” ustalığı; “Karagöz” ve 
“kukla” ise “oynatıcı” ustalığı gerektirir.


