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Edebiyat

1. A

“Kanun, hak, adalet, hürriyet…” gibi Türk 
şiirinde o güne kadar işlenmemiş konu ve 
temaların yanında “Sultan’a haddini bildir-
mek…” gibi pervasız söyleyişler görülür Tan-
zimat’ın ilk dönem şiirinde.

2. B

Encümen-i Daniş, 1851’de Fransız İlimler 
Akademisi örnek alınarak Mustafa Reşit 
Paşa öncülüğünde kurulmuş, amacı eğitim 
ve kültür alanında çalışmalar yapmak, yeni-
likleri takip etmek, ilim ve fenlere dair kitaplar 
hazırlamak ve tercüme etmek olan “bilim ku-
rulu”nun adıdır. 

3. A

“Şiirde musiki, duygulara seslenmek..” de-
yince akla ilk gelecek akım “sembolizmdir. 
Parnasizm, romantizme tepki olarak doğdu-
ğu için duygunun yerini düşünceler almış, 
parnasyenler şiirde ayrıntılı ve nesnel betim-
lemelere yer vermişler, duygusallığı reddet-
mişlerdir.

4. A
Metinde bahsedilen mazmunlar ve sıralanan 
özellikle Divan şiirine özgüdür.

5. A

Bir “olay” anlatımına dayandırıldığı için ör-
nek öykü “Maupassant tarzı”na özgü nite-
liktedir. Çehov tarzında olay değil, “durum/
kesit” ön plandadır.

6. B

Ahmet Mithat Efendi, 1895’te Sabah gazete-
sinde yayınlanan “Dekadanlar” başlıklı yazı-
sıyla sanat ve edebiyat çevrelerinin tepkisini 
çekti. Yazarlığı bırakmak zorunda kaldı. Ölü-
müne kadar Darülfünun’da dünya tarihi ve 
dinler tarihi dersleri vermiştir. “Teslîm-i Hakî-
kat” adlı bir çeşit özür yazısıyla yaklaşık 4 yıl 
süren tartışmanın Servet-i Fünuncular lehine 
bitmesini de yine o sağlamıştır.
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7. A

Şiirde anlam kapalılığını ve şairane söyleyişi 
reddettiğinden verilen özellikleri benimse-
yenler, Birinci Yenicilerle selamı sabahı ke-
serler.

8. B

Akılcılığa karşı çıkan sürrealistler (gerçe-
küstücüler) içlerinden geldiği gibi yazma 
yöntemini kullanmışlar, bu şekilde aklın ege-
menliğine girmeden, kendilerine sınırlar koy-
madan yazmışlardır.

9. A

Modernizm, olguculuk (pozitivizm), akılcılık, 
insanın özerkliği ve bilginin evrenselliği ilke-
lerini benimseyen bir akımdır. Postmoder-
nizm ise, post ekinden kaynaklanan bir son-
ralık, modernlikle bir hesaplaşma demektir.

10. A

Beş Hececiler, Milli Edebiyatı sürdürmüş, 
Anadolu’yu ve halkın duygularını şiirleştir-
miştir. Yedi Meşaleciler, 1928’de “Ayşe, Fat-
ma terennümünden bıktıklarını” ilan ederek 
Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmış, 
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şiir anlayışlarına 
yakın şiirler yazmışlardır.

11. B

Empresyonizm, sanatçının çevresindeki var-
lıkları değil, bunların kendilerinde bıraktığı 
izlenimleri aktardığı; ekspresyonizm (dışa-
vurumculuk) “insanların en gizli yönlerini 
açığa vuran” akımıdır.

12. A

Sembolist şiirde anlam kapalı olmalıdır ve 
herkes kendince yorum getirebilmelidir. Sür-
realizmde ise sanatçı bilinçaltındakileri dışa 
vurarak eserini oluşturur. Akıl ve mantık de-
ğersizdir. İnsanı yönlendiren içgüdülerdir, 
bilinçaltıdır.


