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 Sevgili öğrenciler,

 Sizler için yepyeni ve orijinal bir kitap hazırladık.

 Malumunuzdur ki AYT (Alan Yeterlilik Testi) seçeceğiniz bölümün yapı 

taşıdır. Edebiyat da bu bölümdeki en etkili alandır. İyi bir edebiyat bilgisi, bu 

yolda işinizi çok kolaylaştıracaktır.

 ÖSYM’nin sorduğu soruları yıllara göre analiz ederek bütün soru tiplerini 

sizlere sunmaya gayret gösterdik.

 Testleri “Öğreten, Keşfettiren, Ayırt Edici ve MFTS Tarzı” olarak 

bölümlere ayırdık. “Öğreten” test ile temel bilgileri, “Keşfettiren” test ile 

öğrendiklerinizi pekiştirmenizi  “Ayırt Edici” test ile düşünme becerilerinizi 

geliştirmenizi en nihayetinde “MFTS Tarzı” ile bakış açınızı değiştirmenizi ve 

ÖSYM soru tiplerini konu sonlarında görmenizi hedefledik. 

 

 Görsel yorumlama sorularıyla kitaba renk kattık.

 

 Eserin sonuna denemeler koyarak kendinizi genel olarak sınamanızı 

istedik.

 Eserin size fayda sağlayacağını umuyor, sizlere başarılar diliyoruz.
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 
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Mustafa Kemal ATATÜRK
Başöğretmen

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 

dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 

iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 

vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
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1. Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışa vu-
rumda kullanılan yöntemlerin tümüdür. Belli bir 
uygarlığın, belli bir dönemin anlayış ve beğeni öl-
çütlerine göre oluşturulmuş anlatımdır.

 Yukarıdaki parçada tanıtılan kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sanat  B) Edebiyat C) Zanaat

 D) Bilim E) Felsefe

2. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı me-
tinlerden değildir?

A) Manzum hikâye

B) Trajedi

C) Komedi

D) Karagöz

E) Meddah

3.  Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan 
biri olamaz?

A) Edebiyat B) Müzik  C) Opera

 D) Tiyatro E) Resim

4. Olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda 
estetik duygular uyandıracak bir biçimde dil ara-
cılığıyla söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen 
sanattır.

 Yukarıdaki parçada tanıtılan tür aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tiyatro B) Zanaat  C) Müzik

 D) Hat  E) Yazın

5. I. Kabartma

 II. Tezhip

 III. Seramik

 IV. Sinema

 V. Mimari

 Yukarıdaki numaralanmış kavramlardan han-
gisi görsel (plastik) sanatlardan biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

6.  Edebî metin, dile getirdiği anlam dünyası ile ger-
çek yaşamın somut olguları arasında doğrudan 
doğruya bir özdeşlik kurulması mümkün olmayan 
söylem biçimidir. Anlatılan kişi ve yerler sadece 
metin düzeyinde vardır. 

 Buna göre;

 I. Edebî metin tamamlanmış yapıdır.

 II. Edebî metnin anlamları değil, anlamı vardır.

 III. Edebî metnin her iki ufkunda sayısız eser var-
dır.

 IV. Edebî metinler, kurmaca metinlerdir.

 V. Edebî metinler, yazıldığı dönemi temsil eder.

 Yukarıdaki parçadan hareketle verilen madde-
lerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

7. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini 
karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte dene-
yim, beceri ve ustalık gerektiren işlere ---- denir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi getirilmelidir?

A) zanaat  B) sanat  C) kültür

 D) devinim E) plastik sanat



MFTS TARZI

ÖSYM Tarzı

ÖĞRETEN

KEŞFETTİREN

AYIRT EDİCİ

TEST 1
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

31-A 2-A 3-E 4-E 5-D 6-B
7-A 8-C 9-C 10-E 11-D 12-C

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
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8.  Bir toplumun insanlarını birbirine bağlayan ve on-
ların ortak amaçlar çerçevesinde birleşmelerini 
sağlayan dilin toplumsal bir kurum oluşu, dil-kültür 
ilişkisinde somut olarak görülür. Çünkü bir toplu-
mun kültürü diline yansır. Bütün kültür yaratmaları 
dilde ifadesini bulur. Kültür kavramı; gelenek ve 
görenekleri, inançları toplumsal değerleri, yaşayış 
biçimini, düşünce ve sanat eserlerini kapsar.

 Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden han-
gisi “dilin insan ve toplum hayatındaki yeri” ile il-
gili anlatılmak istenenlerden biri değildir?

A) Dil, toplumdaki maddi ve manevi her şeydir. 

B) Dil, kültür ile büyük bir bağlantı içindedir.

C) Kültür, dış çevreden çok etkilenir; dile yansı-
maz.

D) Dil aracılığıyla kültür, çağdan çağa aktarılır.

E) Bir kültürün yapısının anahtarı dildir.

9.  Konfüçyüs’e sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağ-
rılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük fi-
lozof şöyle cevap verir: “Hiç kuşkusuz, dili gözden 
geçirmekle işe başlardım. Şöyle ki: Dil kusurlu 
olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşün-
ce iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğ-
ru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre 
ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet 
yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık 
içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye vara-
cağını bilmez.”

 Yukarıdaki parçanın değerlendirilmesine iliş-
kin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dil, toplumu şekillendiren önemli araçlardan 
biridir.

B) Dilin varlığı, toplumlardaki düzenin aynası gi-
bidir.

C) Dilsiz hiçbir toplum, kesinlikle anlaşma sağla-
yamaz.

D) Dil, toplumdaki bazı değişikliklerin kaynağı 
olabilir.

E) Dil, sorumlulukların iyi bir şekilde aktarılması-
nı sağlar.

10.  Edebiyat-tarih ilişkisi açısından aşağıdaki yar-
gılardan hangisi yanlıştır?

A) Tarih; insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik 
gelişmesini belgelere dayanarak anlatır.

B) Edebî metinler, insanların veya toplumların ya-
şamı içinde kurguya dönüşerek ortaya çıkar.

C) Tarih bir bilim olduğu için tarihî metinler de bi-
limsel metnin özelliklerini taşır.

D) Edebî metinde bir olay anlatılırken anlatıcının 
duyguları hatta hayalleri işin içine girer.

E) Edebî metinler, kurgusal olsalar da temelde 
gerçek bir olaya dayanırlar ve onu anlatabilirler.

11.  Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyat-
la daha fazla ilişkilidir?

A) Resim  B) Heykel  C) Bale

 D) Tragedya E) Opera

12. Sanat Eseri Bilimsel Eser

I. Özneldir. Sanatçının 
duyguları, sezgile-
ri, hayalleri yapıta 
yansır.

Nesneldir. Bilim 
adamı duygularına, 
hayallerine yer ver-
mekten kaçınır.

II. Duygu, hayal ön 
plandadır.

Akıl, mantık ön 
plandadır.

III. Görece olduğu için 
kesin bir tanımı 
yapılır.

Kesin yargılara 
varır, belli kalıpları 
ve tanımları bazen 
olmayabilir.

IV. Dil genellikle sanatsal 
işleviyle kullanılır.

Dil, göndergesel 
işleviyle kullanılır.

V. Sözcüklere yeni 
anlamlar yüklenir.

Sözcükler gerçek 
anlamında kullanılır. 
Terimlere yer verilir.

 Yukarıdaki tabloda sanat eseri ile bilimsel ese-
rin karşılaştırılmasına ilişkin yargılardan han-
gisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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KAFİYE VE REDİF

1. I. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler

  Tek bendeki volkanları söndürse denizler

 II. Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş

  Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş

 III. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali

  Sonunda ademdir diyor insana yolun hâli

 IV. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya

  Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya

 V. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar

  Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar

 Yukarıdaki dizelerden hangisinde redif kulla-
nılmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Benzim sarı, gözlerim yaş

 Bağrım pare, ciğerim baş

 Hâlden bilen dertli kardaş

 Gel gör beni aşk neyledi

 Bu dörtlüğün uyak türü ve düzeni aşağıdaki-
lerden hangisinde verilmiştir?

A) Tam uyak - sarma

B) Zengin uyak - düz

C) Yarım uyak - çapraz

D) Tam uyak - düz

E) Tunç uyak - sarma

3. Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmıştır?

A) Tarihin dilinden düşmez bu destan

  Nehirler gazidir, dağlar kahraman

B) Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer

  Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer

C) Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk

  Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk

D) Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile

  Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle

E) Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli

  Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli

4.  Dize içinde fazladan yapılan ve dize sonlarında-
ki uyakla uyumlu olan ses benzerliğine “iç kafiye” 
adı verilmektedir.

 Yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnek aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?

A) Senünle bu fenâ dünyâ bugün Firdevs-i a’lîdür

  Veger sensüz ola yarın gerekmez hûr u Rızvânı

B) Şeb-i hicrân yanar cânum töker kan çeşm-i 
giryânum 

  Uyadur halkı efgânum kara bahtum uyanmaz mı 

C) Severem seni can bigi hatâ didüm maâza’llah

  Ne mikdârı ola cânun ki benzedem sana cânı

D) Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi

  Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

E) Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi

  Geldi geçdi tuymaduk bir kuş konup uçmış gibi

5. Biliyorum gölgede senin uyuduğunu 

 Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin 

 Yukarıdaki dizelerle;

 I. yüzünde bir tebessüm  

 II. yumulmuş kirpiklerin

 III. nazların âleminde

 IV. bu ağır öğle sonu 

 sözlerinin tümü kullanılarak “sarmal uyak” dü-
zeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse 
son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden han-
gisi olur? 

A) I ve IV  B) II ve IV C) III ve II

    II ve III          III ve I       I ve IV

 D) IV ve III E) IV ve I

                     II ve I             III ve II

EDEBİYAT  SORU BANKASI
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6.  Aşk dedin bağrıma soktun bıçağı

    Akan kanım göl olmadan tükenmez

 Yukarıdaki dizelerle;

 I. olmadan tükenmez

 II. sevda kokan bu

 III. petek petek bal

 IV. yaranın çiçeği

 sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” dü-
zeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak iste-
nirse son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) I ve III  B) II ve III  C) II ve IV

    IV ve II     IV ve I            III ve I

 D) III ve IV E) IV ve III

      II ve I       I ve II

7.  İlahi her neyi gülzâr ettinse anı ittim. İlahi elime 
her ne sundunsa anı tattım. İlahi gönlüm oduna 
ne yaktınsa o tüter. İlahi vücudum bahçesine ne 
diktinse o biter.

 Bu parçada altı çizili sözcükler aşağıdaki han-
gi kavramın örnekleridir?

A) Aliterasyon B) Seci  C) Asonans

 D) Redif E) Tunç uyak

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanıl-
mıştır?

A) Bir geliş var!.. Ne mübarek, ne garib âlem bu

  Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu

B) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk

  Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk

C) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

  Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak

D) Hey bülbül feryadın ta arşa çıktı

  Nice yanmışların bağrını yaktı

E) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

  Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç kafiye 
kullanılmamıştır?

A) N'oldu sana? Yeşil panjurun indi

  Karanlık akşmalara döndü ikindi

B) İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık

  Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık

C) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

  Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

D) Ey milletimin lahzada halkettiği ordu 

  Baktın ki bir bütün bir vatan elden gidiyordu 

E) Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine

  Uzanmış kalmışım yaylının şiltesine

10. Bir orman yangınıyla kızardı karşı dağlar

 Taraf taraf tutuştu meşaleler, çırağlar

 Bu dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Yarım uyak  B) Tam uyak

C) Zengin uyak D) Cinaslı uyak

 E) Tunç uyak

11. Elinde saz ile türküler söyler

 Avşar ellerinde Karacoğlan var

 Yiğide gönülde sevdalı eyler

 Avşar ellerinde Karacoğlan var

 Gider oldum beyler Haleb'e Hoy'a

 Mevlam yetiştirsen düğüne toya

 Bozdurun altını beyaz akçaya

 Sarfedin beylere ha ben gelince

 Yukarıdaki iki şiirin kafiye düzeni sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Sarmal - koşma B) Koşma - mâni

C) Sarmal - düz D) Çapraz - mâni 

 E) Çapraz - düz
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1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içindeki 
uyak yanlış gösterilmiştir?

A) Üstümüzden gelen boran kış gibi 

  Şahin pençesinde yavru kuş gibi

  (Yarım uyak)

B) Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere

  Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere

  (Zengin uyak)

C) Bu düğümü kim çözerdi

  Koyun kurt ile gezerdi

  (Tam uyak)

D) Şimdi saçlarında zamandır bir tutam kır

  Al bu kalp senin, önce sev sonra da kır

  (Cinaslı uyak)

E) Kimi solgun, sarışın; kimi ak, kimi kara

  Kiminin arkasından görünüyor Ankara

  (Tunç uyak)

2. Tut atalar sözünü kalbi selim ol 

 Gönülden gönüle yol var demişler 

 Yukarıdaki dizelerle;

 I. sert sirke kabına

 II. tab'ı halim ol 

 III. gider yavuzluğun

 IV. zarar demişler 

 sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” dü-
zeninde bir dörtlük oluşturulmak istenirse 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisindeki 
olur?

A) III ve II  B)  II ve III
  I ve IV        IV ve I

C) IV ve I  D)  III ve II
  II ve III        IV ve I

        E)  III ve I
              II ve IV

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye 
kullanılmamıştır?

A) Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o

  Alemde bir akşam ne semavi koşudur o

B) Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum

  Kimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordum

C) Her yaz, şimale doğru asırlarca bir koşu

  Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu

D) Artık güneş görünmez olur, gök bulutludur

  Rahatça dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur

E) Sakin koyu, şen cepheli kasrıyle Küçüksu

  Ardında yatan semtinin ormanları kuytu

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden 
farklı bir uyak türü kullanılmıştır?

A) Bu ne hasret feza soluk yaprak

  Şu söğütlükte bir yığın toprak

B) Göllere gölgeler çöktüğü zaman

  Saçını çözüp de döktüğü zaman

C) Yıllar günler gibi geçti gider

  Nerde o eski dertler, sevinçler

D) Sırma kâküllerin bir taca benzer

  N’olaydı alnından öpüp her seher

E) Kapılar kapanmış, bacalar tütmez

  Kimsecik o çölde bir koyun gütmez

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kafiye kullanıl-
mamıştır?

A) Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri

  Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri

B) Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar

  Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar

C) Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla

  Önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla

D) Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor

  Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor

E) İstemem, ey gök kubbe, bensiz dönme

  İstemem, ey ay, bensiz doğma
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6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanıl-
mamıştır?

A) Her darbene tahammül edecektir bedenim

  Gururum mani olur perişanıma benim

B) Gülümserim, gözyaşlarım sakin sakin akarken

  Uzaklarda bir şey arar, ufuklara bakarken

C) Sonra kemençe sustu... Yalnız kaldı bağlama

  Çalkalanarak diyor ki: “Boşunadır, ağlama

D) Bahar olmuş bak her yere hayat nuru saçılmış

  Gözyaşların döküldüğü yerde güller açılmış

E) Güneş senin, bahar senin, bak sen de bir 
çiçeksin

  Gülmek için yaratılmış bir sevimli meleksin

7. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

 Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

 Yukarıdaki dizelerde kullanılan uyağın benzeri 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım

  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım

B) Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet

  Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl

C) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım

  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım

D) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın

  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın

E) Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar

  “Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar

8. Aşağıdaki dizelerin kafiye çeşitleri ikişerli 
gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

A) Gel bakma kimseye hor

  Halkı yorma kendin yor

B) Kış gününde güller bitmez

  Dalında bülbüller ötmez

C) Miskin Yunus biçareyim

  Baştan ayağa yareyim

D) Bu düğümü kim çözerdi

  Koyun kurt ile gezerdi

E) Benzim sarı, gözlerim yaş

  Bağrım pare, ciğerim baş

9. I. Dokunur hatıra kendisin bilmez

  Asilzadelerden hiç kemlik gelmez

 II. Bağrıma basarım taşlar

  Akıttım gözümden yaşlar  

 III. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta

  Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plakta

 IV. Yaşa Karac'oğlan yaşa

  Ben söylerim coşa coşa

 V. Şahinim var bazlarım var 

  Tel alışkın sazlarım var

 Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde 
farklı bir uyak kullanılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak 
kullanılmıştır?

A) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

  Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

B) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden

  Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden

C) Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan

  Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan

D) Gün batmada İstanbul’un üstünde Haliç’ten

  Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten

E) Akşam silindi çehreler artık birer birer

  Etrafa indi gölgeden, asude cümleler

11. Isırgan bir köpek belediyece zehirlendi

 Melahat Teyze balkonda yine çay demledi

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örne-
ği vardır?

A) Zengin uyak B) Tunç uyak

C) Tam uyak  D) Yarım uyak

 E) Redif



1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak ve 
redif kullanılmıştır?

A) Eyvah, eyvah, Sakarya’m, sana mı düştü bu yük 

  Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dava büyük

B) Senden tek dileğim var, özel imtiyaz değil

  Kulun başka bir kula ibadeti farz değil

C) Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker 

  Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer

D) Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin 

  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin

E) Birden kapandı birbiri ardınca perdeler

  Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye nerdeler

 

2. Gurbet ademden kara, hasret ölümden acı

 Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı

 Henüz bana "Yolunun sonu budur!" denmedi

 Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örne-
ği yoktur?

A) Redif

B) Tunç uyak

C) Tam uyak

D) Ölçü

E) Cinaslı uyak

3. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi

 Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örne-
ği vardır?

A) Yarım uyak

B) Tam uyak

C) Zengin uyak

D) Tunç uyak

E) Cinaslı uyak

4. Bir renge girdi eşya günün altın tasında

 Bu kızıl kâinatın gezerken ortasında

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örne-
ği vardır?

A) Zengin uyak B) Yarım uyak

C) Tunç uyak  D) Tam uyak

 E) Cinaslı uyak

5. Lakin bilmem ne hikmettir! O kırlarda, bağlarda

 Bir perişan güzellik var sevdasına doyulmaz

 Sular çağlar, rüzgâr ağlar gece gündüz dağlarda

 Irmaklarda iniltiden başka bir şey duyulmaz

 Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) I ve III. dizelerde hem uyak hem redif vardır.

B) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.

C) II ve IV. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.

D) I ve III. dizelerde tam uyak kullanılmıştır.

E) II ve IV. dizelerde redif kullanılmıştır.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek biçiminde 
redif kullanılmıştır?

A) Toprağın rengi kanımdan kızarırken yer yer

  Uzanıp sapsarı, son busemi koymazsam eğer

B) Beni mahvetmeden âlemde o biğane duruş

  Bana sal yalvarırım pençeni, ey yırtıcı kuş

C) Sevahilinde güler ruhu başka bir denizin

  Gezer bu levhaya ait bir ihtiram-ı hazin

D) Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar

  Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar

E) Uzuyor hayatın bir keder gibi

  Ellerde dolaşan kadehler gibi
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7. I. Bir karanfil, bir yâsemin, bir ıtır 

  Velhâsıl, her şiir seni anlatır

 II. Sönmüş duran ocakta kıvılcımlı bir külü

  Kalsın biraz da âteşi kalbinde örtülü

 III. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun 

  Kuşların, çiçeklerin yuvası olsun

 IV. Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla

  Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

 V. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları 

  Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları

 Yukarıda numaralanmış dizelerden hangilerin-
de zengin kafiye kullanılmamıştır?

A) I ve II  B) I ve IV  C) II ve IV

 D) III ve V E) IV ve V

8. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı

 Bir dakika araba yerinde durakladı

 Bu dizelerin uyak çeşidi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Yarım uyak  B) Tam uyak

C) Zengin uyak D) Tunç uyak

 E) Cinaslı uyak

9. Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılma-
mıştır?

A) İnsan son nefese hazır gerekmiş

  Nasıl ölürse öyle dirilecekmiş

B) Dert içinde sevinci bul da yaşa

  Haksız düzende haklı ol da yaşa

C) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik    

D) Rahmetin var, günah işlemekten korkmam

  Azığım senden, yolda çaresiz kalmam

E) Felek ne cömert ne aşağılık insanlara

  Han hamam, dolap değirmen, hep onlara

10. Ehl-i diliz felekte belamız budur bizim

 Tuttuk reh-i sevabı hatamız budur bizim

 Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan kafiye 
türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır?

A) Seni ben bekliyorum göğsüm açık, bağrım açık

  Hançer ol göğsüme saplan, ecel ol karşıma çık

B) Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır

  Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır

C) Aşk ki gerçek değilse, tutkusu olmaz

  Ateşi köze döner, kokusu olmaz

D) Var mı dünyada günah işlemeyen söyle

  Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle

E) Ey doğru yolun yolcusu, çaresiz kalma

  Çıkma kendisinden dışarı, serseri olma

11. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

 Kızıllığında ısındık

 Yukarıdaki dizelerle;

 I. düştüğümüz gün

 II. gölgene

 III. dağlardan çöllere

 IV. sığındık

 sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” dü-
zeninde bir dörtlük oluşturulmak istenirse 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisindeki 
olur?

A) II ve III B) III ve I  C) III ve II

    IV ve I           II ve I       I ve IV

 D)  III ve II E)  IV ve I

       IV ve I       II ve III
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1. Gün olur sürüyüp beni derbeder

 Bu ses rüzgârlara karışır gider

 Gün olur peşimden yürür beraber

 Ansızın haykırır bana: -Nerdesin

 Bu parça konusu bakımından hangi şiir türüne 
örnektir?

A) Didaktik  B) Pastoral  C) Dramatik 

 D) Satirik  E) Lirik 

2. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum

 Bu dağların en eski şinasıdır soyum

 Bekçileri gibiyiz ebenced buraların

 Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Dramatik B) Lirik  C) Satirik

 D) Pastoral E) Epik

3. Aziz:

 O silahlı kız kim oluyor öyle

 Acaba nereden koştu, geldi

 Meğer ordumda melekler varmış

 Bana Allah için imdat etti, yetişti

 Mervan:

 Hâli sevdamı şiddetlendiriyor

 Buna Tanrı’yı şahit tutarım

 O güzel ikrama ben nasıl mukabele edeyim

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Lirik  B) Didaktik C) Epik

 D) Satirik E) Dramatik

4. Güzel dil, Türkçe bize

 Başka dil, gece bize

 İstanbul konuşması

 En saf, en ince bize

 Bu parça, konusu bakımından hangi şiir türü-
ne aittir?

A) Satirik  B) Epik   C) Didaktik

 D) Lirik  E) Dramatik

5. Durduk, süngü takmış kâfir ayakta 

 Bizde süngü yok 

 Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden 

 Dehşetten daha çok 

 Durduk, süngüsü düşmanın pırıI pırıI 

 Önümüze çıktı bir gündüz bir gece 

 Korku değil haşa 

 Bir büyük düşünce

 Yukarıdaki şiir, konularına göre şiir türlerinden 
hangisine örnek gösterilebilir?

A) Lirik  B) Epik   C) Didaktik

 D) Pastoral  E) Satirik

6. Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda 
öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak ama-
cıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü zayıf 
şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında Hesiodos 
bu türün ilk örneklerini vermiştir. Türk edebiyatın-
da “ta’limî” terimi de aynı anlamda kullanılmıştır. 
Manzum hikâyeler ve fabllar da bu gruba girer.

 Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Satirik  B) Epik  C) Pastoral

 D) Didaktik E) Dramatik
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7. Türk edebiyatında yazılan Batılı anlamda ilk 
pastoral şiir örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkçılar

B) Sahra

C) Bingöl Çobanları

D) Orda Bir Köy Var Uzakta

E) Validem

8. Tarihin dilinden düşmez bu destan

 Nehirler gazidir, dağlar kahraman

 Her taşı bir yakut olan bu vatan

 Can verme sırrına erenlerindir

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Lirik  B) Didaktik C) Epik

 D) Satirik E) Dramatik

9. İş gelmez elinden gitmez bir kâre 

 Aslında neslinde giymemiş hâre 

 Sandığı gömleksiz duran mekkâre 

 Bedestene gelir, kaftan beğenmez

 Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Satirik  B) Epik  C) Pastoral

 D) Didaktik E) Dramatik

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde 
verilen şiir türüne özgü niteliklerin ağır bastığı 
söylenemez?

A) Bir elife dili dönmeyen hödük 

  Şehristana gelir, ezan beğenmez

  (Satirik)

B) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi    

  Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi   

  (Pastoral)

C) Bir sağlam iş tut da elinden bırakma

  Saçmasapan sözler hep delip takma

  (Dramatik)

D) Sesin nerde kaldı, her günkü sesin

  Unutulmuş güzel şarkılar için

  (Lirik)

E) Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz

  Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz

  (Epik)

11. Bilirsin alçağa akmaktadır su

 Kâmilin cahile nasihati bu

 İkrarını gözet olma abesgü

 Birdir iman ile ikrar demişler

 Bu dizelerde, aşağıdaki şiir türlerinden hangi-
sine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral B) Didaktik C) Epik

 D) Dramatik E) Lirik

12. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar

 Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun

 Kan tükürsün adını candan anan dudaklar

 Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun

 Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Satirik  B) Epik  C) Pastoral

 D) Didaktik E) Lirik



1. Kulak ver sözüme, dinle vatandaş

 Uyma laklak edip gülüşenlere

 Meşgul eder seni işinden eyler

 Karışırsın tembel perişanlara

 Bu dizelerde, aşağıdaki şiir türlerinden hangi-
sine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik  B) Satirik  C) Lirik 

 D) Pastoral E) Didaktik

2. Philokleon:

 Dostlar çoktan duydum sesinizi

 Ama çıkıp gelemem ardınızdan

 Bırakmıyorlar beni mahkemeye

 Gidip yargı vermeye

 Canlara kıymaya bırakmıyorlar

 Koro:

 Kimmiş o? Söyle dostlarına

 Kimmiş seni eve kapayan

 Bu parça, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine 
bir örnektir?

A) Lirik  B) Didaktik C) Epik

 D) Satirik E) Dramatik

3. Dağda dolaşırken yakma kandili

 Fersiz gözlerimi dağlama gurbet

 Ne söylemez, akan suların dili

 Sessizlik içinde çağlama gurbet

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Lirik  B) Didaktik C) Epik

 D) Satirik E) Dramatik

4. I. Bir konuda bilgi vermek için yazılan öğüt nite-
liği taşıyabilen şiirlere denir. 

  (Didaktik)

 II. Duygu ve düşünceleri çoşkun bir şekilde an-
latan genellikle aşk, ayrılık, özlem, ölüm gibi 
bireysel konularda yazılan şiirlerdir.

  (Lirik)

 III. Köy, çoban, kır hayatı, doğa güzelliklerini an-
latan şiirlerdir.

  (Pastoral)

 IV. Tiyatrolarda konuşma yerlerinde kullanılan şi-
irlerdir.

  (Epik)

 V. Toplumun veya kişilerin aksayan yönlerini, gü-
lünç durumlarını anlatan şiirlerdir.

  (Satirik)

 Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi 
ayraç içinde verilen kavramla ilgili değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde epik şiire özgü 
nitelikler ağır basmaktadır?

A) Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya

  Bunun verdiği mutluluk da az değil ki

B) Kahrımın nedenini söylesem irkilirler

  Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler

C) Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka

  Sana gül bahçesini kim açar benden başka

D) Bir gün yine doludizgin atlarımızla

  Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

E) Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta

  Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı
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6. Tut atalar sözünü kalbi selim ol 

 Gönülden gönüle yol var demişler 

 Gider yavuzluğun tab-ı hâlim ol 

 Sert sirke kabına zarar demişler 

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangi-
sine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik  B) Lirik  C) Didaktik

 D) Dramatik E) Pastoral

7. Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefasız. Kara 
baht bir kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş? 
Geceler günleri, günler geceleri kovalıyor; cefalar 
cefaları kolluyor. Saçlarımızda aklar akları, alnı-
mızda çizgiler çizgileri doğuruyor. Kadere boyun 
eğmek güç, isyan tehlikeli, felek hiç acımayacak 
mı? Heyhat, aziz dost, onu döndüren kara bahtın 
kasırgası...

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Lirik  B) Didaktik C) Epik

 D) Mensur şiir E) Dramatik

8. Onlar ki uyup hainin iğvasına

 sancaklarını elden yere düşürürler

 ve düşmanı meydanda koyup

 kaçarlar evlerine

 ve onlar ki bir nice murtada hançer üşürürler

 ve yeşil bir ağaç gibi gülen

 ve merasimsiz ağlayan

 ve ana avrat küfreden ki onlardır

 destanımızda yalnız onların maceraları vardır

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Epik  B) Lirik  C) Dramatik

 D) Didaktik E) Pastoral

9. Ağaçlar sarışın saçını yoldu

 Çırpına çırpına dallar durdular

 Hıçkıra hıçkıra sesi boğuldu

 Derede kıvranan, kıvranan sular

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Epik  B) Satirik  C) Dramatik

 D) Didaktik E) Pastoral

10. Koro:

 Tut kendini, kızım, tut kendini! Büyük Zeus hâlâ 
göktedir; her şeyi görür, her şeye egemendir.

 Sana acı veren hâlini ona aç; düşmanlarına aşırı 
öfkelenme, ama onları unutma.

 Zaman iyileştirici bir tanrıdır.

 Elektra:

 Hayatımın en büyük bölümü yas içinde geçti, gü-
cüm kuvvetim kalmadı.

 Babadan, kardeşten yoksun, eriyip gidiyorum; ba-
şımda sevdiğim hiçbir erkek yok.

 Ben babamın evinde, aşağı görülen bir göçmen 
kızı gibi hizmetçilik ediyorum; onuruma yakışma-
yan bu kılıkla boşalmış yemek sofralarının çevre-
sinde dolaşıyorum.

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Lirik  B) Dramatik C) Didaktik

 D) Epik  E) Satirik

11. Benim bu gidişe aklım ermiyor

 Fukara hâlini kimse sormuyor

 Padişah sikkesi selam vermiyor

 Kefensiz kalacak ölümüz bizim

 Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi-
ne ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Epik  B) Lirik  C) Dramatik

 D) Didaktik E) Satirik
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SÖZ SANATLARI

1-E 2-E 3-A 4-D 5-D 6-C
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ŞİİR TÜRLERİ
MFTS TARZI TEST 2

1. Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok söz-
cüğün sonundaki ses benzerliği olarak ifade edilir 
bu söz sanatı. Bu sanat, sözcüklerdeki ses tekra-
rının yanı sıra kelimelerin vezinlerinin de dikkate 
alınması ile başlıca üç sınıfa ayrılır.

 Bu parçada hakkında bilgi verilen söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenasüp B) Seci  C) Tariz

 D) Asonans E) Telmih

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “intak” sanatına 
yer verilmemiştir?

A) Çiğdem der ki: Ben âlâyım

  Yiğit başına belayım

B) Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna

  İçimde kanayan yara gibisin

C) Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim

  Minicik gövdeme yüklü Kaf dağı

D) Yedi yüz yıl süren hikâyemizi

  Dinlemiş ihtiyar çınarlardan

E) Deniz ve Mehtap sordular

  Seslendiler sana: Neredesin

3.  Bir kelimenin bir dizede, beyitte ya da dörtlükte iki 
gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve 
bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anla-
mını kastetmeye ---- sanatı denir.

 Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) Telmih  B) Tenasüp C) Tezat

 D) Tariz E) Tevriye

4. Allah’a sığın şahs-i hâlimin gazabından 

 Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir

 İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah 

 Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

 Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrsalimesel B) Tenasüp C) Telmih

 D) Tevriye E) İstiare

 

5. Sünbül der ki boyum uzun

 Yapraklarım düzüm düzüm

 Beni ak gerdana dizin

 Benden ala çiçek var mı

 Yukarıdaki parçada ağır basan söz sanatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İntak   B) Kinaye  C) Tevriye

 D) Mecazımürsel    E) Teşbih

6. I. Bir varlığın ya da kavramın, isminin doğrudan 
verilmeyip başka bir varlık ya da özellik söyle-
nerek anlatılmasıdır.

 II. Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamı ile 
kullanma sanatıdır.

 III. Birden fazla sözcük anlamı olan bir sözcüğün 
bir dizede en az iki sözlük anlamını ifade ede-
bilecek şekilde kullanılması sanatıdır.

 IV. Anlamca birbirine yakın sözcüklerin bir arada 
kullanılması sanatıdır.

 V. Bir sözün benzetme amacı gütmeden başka 
bir söz yerine kullanılmasıdır.

 Aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin tanı-
mı, numaralanmış cümlelerde yapılmamıştır?

A) İstiare  B) Teşbih  C) Kinaye

 D) Tenasüp E) Tevriye
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SÖZ SANATLARI

7. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne didem

 Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem

 Gamzen ciğerim deldi, deldi ciğerim gamzen

 Bilmem nicolur hâlim, hâlim nicolur bilmem

 Yukarıdaki dörtlükte ağır basan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akis  B) Terdit  C) Tedric

 D) Tevriye E) Kinaye

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis sanatı-
nın örneği yoktur?

A) Gövdeleri suya çarparken kızgındılar

  Yola çıkmak için hazırlanan o yelkenliler 

B) Gökkuşağının başka rengi de varmış

  Ve kargalar umarsızca etrafa bakmış

C) Bitmeyen bir ümitti içimizde yeşeren

  Savaşı kazandıran atlarla barışma ihtimalimiz

D) Odasında oturup iç çekmekteydim ama

  Kimseyle de konuşmak gelmiyordu içimden

E) Sallanan bir sarkaç gibi devam ediyordu

  Öfkeli yürüyüşleri ateş karıncalarının

9. Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlama ge-
lecek biçimde kullanılmasına kinaye denir.

 Buna göre aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 
kinaye yoktur?

A) Mum dibine ışık vermez. 

B) Taşıma su ile değirmen dönmez.

C) Ateş düştüğü yeri yakar.

D) İyi adam, lafının üstüne gelir.

E) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

10. Uçmakta, konmadan, kıyısız bir denizde rûh;

 Benzer mi böyle bir kuşa Tûfan içinde Nûh?

 Yahya Kemal bu beytinde Hz. Nuh ve onun başın-
dan geçen tufan olayına işaret ediyor. Sanatkâr 
bazen hatırladığı bir olayı ön plana çıkarıp okuyu-
cuya da bu olayı bildirmek ister. Edebiyat kitapla-
rında "laf arasında meşhur bir olaya işaret etmek" 
olarak tanımlanan bu söz sanatına ---- denir. Bu 
söz sanatı sayesinde şiir veya yazının ifade gücü 
genişler.

 Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi ge-
reken söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) tevriye  B) tenasüp  C) telmih 

 D) tecahülüarif  E) teşhis

11. Neden böyle düşman görünürsünüz

 Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

 Bu dizelerde yer verilen söz sanatı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tenasüp  B) Teşbih

C) Mecazımürsel D) Tezat

 E) Tevriye

12.  Herkesçe bilinen geçmişteki bir olayı, efsa-
neyi, “çağrıştırma, anımsatma” sanatına ne ad 
verilir? 

A) Akis  B) Teşhis  C) Tekrir

 D) Telmih E) Rücu




