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Edebiyata Giriş - I

1.

Tarih boyunca birçok devlet kuran ve uygarlık hâline gelen Türk devletleri yaşadığı dönemler boyunca farklı alfabeler kullanmışlardır. Farklı alfabelerin
kullanılmasıyla kültürel etkileşimler yaşanmış ve
değişimler meydana gelmiştir.

5.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türklerin
kullandığı alfabeler arasında gösterilemez?
A) Arap alfabesi

B) Çin alfabesi

C) Göktürk alfabesi

D) Uygur alfabesi

E) Latin alfabesi

Dekart’ın gerçeğin ve doğrunun ancak akıl yoluyla bulunabileceğini savunan rasyonalizm (akılcılık)
görüşü ---- akımının temelini oluşturur. “Düşünüyorum, öyleyse varım.” diyen Dekart’a göre akıl;
insan duygularını gemleyen, aşırı duygulara çekidüzen veren tek güçtür. “Uyumlu insan” tipini ancak akıl yaratabilir. Aklın üstünlüğü ve kılavuzluğu
kabul edilmeli; aşk, kin, sevinç, kader gibi insanı
yanıltan duygular akıl yoluyla frenlenmeli ve aklın
denetimine alınmalıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) klasisizim

2.

D) realizm

•

Türklerin ilk millî alfabesidir.

•

Yabancı etkilerden uzak bir alfabedir.

•

Sağdan sola doğru yazılan bu alfabede 38 harf
bulunmaktadır.

6.

A) Sekiz Yükmek

B) Altun Yaruk

C) Orhun Yazıtları

D) Kutadgu Bilig

E) sürrealizm

Meğer bir gün ki ateş-i pare-i Necd

Siyeh mest-i şarâb-ı hayret olmış
Kararmış gözleri Leylî’yle dolmış
Dolaşdurmış perişân seyr-i râha

E) Codex Cumanicus

Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha
Bu dizeler Türk edebiyatının aşağıdaki dönemlerinden hangisine aittir?

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında;
I.

C) romantizm

Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd

Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen
alfabeyle yazılmıştır?

3.

B) hümanizm

A) İslamiyet öncesi

hükümdar değişimi,

B) Halk edebiyatı

II. dinî hayat,

C) Divan edebiyatı

III. kültürel farklılaşma,

D) Servetifünun edebiyatı

IV. coğrafya değişimi,

E) Millî Edebiyat

V. dil anlayışı
ölçütlerinden hangisi etkili olmamıştır?
A) I

4.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının Batılı formlara uygun biçimde dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur?

7.

•

Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alma

•

Erdeme ve ahlaka önem verme

•

İnsanı değişmeyen yönleriyle (evrensel özellikleriyle) ele alma

•

Tiyatroda üç birlik kuralına uyma

A) Ziya Gökalp

B) Tevfik Fikret

Bazı özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Fuat Köprülü

D) Şemseddin Sami

A) Hümanizm

E) Namık Kemal

B) Klasisizm

D) Romantizm

C) Realizm

E) Sembolizm
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8.

----, 6. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan zamanı
kapsar. Türkler, bu dönemin sonlarında yazı dili
olarak Karahanlı Türkçesini kullanmışlardır. Bu
dönemde İslamiyet resmen kabul edilmiş ve alfabe
olarak Arap harfleri alınmıştır. Kutadgu Bilig, Divanü Lûgati’t-Türk gibi önemli eserler bu dönemde
kaleme alınmıştır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) İlk Türkçe

B) Ana Türkçe

C) Eski Türkçe

D) Orta Türkçe
E) Yeni Türkçe

9.

Romantizm akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birey, öznellik, akıl dışılık, düş gücü ve kişisellik ön plana alınmıştır.

11. Aşağıdakilerden hangisi metinler sınıflandırılırken diğerlerinden farklı bir gruplandırmada
yer alır?
A) Röportaj

D) Mektup

D) İnsan ve toplum “iyi-kötü, güzel-çirkin” demeden olduğu gibi yansıtılmıştır.
E) Evrensellik yerine ulusallık ve yerlilik aranan nitelik hâline getirilmiştir.

C) Fıkra

E) Deneme

12. Gerçek hayatın anlatılmasını esas aldıkları için

AYT EDEB�YA

---- eserlerinde toplumun sıradan kişilerine yer
verilir. Bu yüzden de eserlerinde yaşamın olağan
olaylarına daha çok yönelirler. Çok basit görülen
bir konuyu bile ele alabilirler. Günlük yaşamda görülen ya da görülebilecek olayları ele aldıkları için
“fotoğrafçı gerçekçilik” anlayışını benimsemişlerdir.
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Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) klasiklerin

B) romantiklerin

C) realistlerin

D) hümanistlerin
E) sürrealistlerin

B) Olayların anlatımında rastlantılara yer verilmiştir.
C) Yunan ve Latin edebiyatları yerine çağdaş edebiyatlar örnek alınmıştır.

B) Sohbet

13. Öğretici metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Açıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla
yazılır.
B) Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlı ve
imgesel kullanımına önem verilir.
C) Günlük yaşantılar, tarihî olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınır.

10.

D) Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kısa ifadelerle dile getirilir.

Öğretici Metinler
Gazete Çevresinde

Kişisel Hayat

Gelişenler

Çevresinde Gelişenler

Makale

Anı

Biyografi

Günlük

Deneme

Haber yazısı

Bu şemadaki yanlışlık aşağıdaki düzyazı türlerinin hangilerinden kaynaklanmaktadır?

E) Deneme, makale, sohbet, röportaj gibi farklı
türleri vardır.

596301

A) Makale - Anı
B) Biyografi - Günlük
C) Deneme - Haber yazısı
D) Günlük - Anı
E) Biyografi - Haber yazısı
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Edebiyata Giriş - II

1.

----, Türkçenin başlangıcından 13. yüzyıla kadar
olan süreyi kapsamaktadır. Bu dönemden daha
gerisi karanlık devirdir. Burada dilimiz Çuvaşça ve
Yakutça olarak bilinen iki lehçeye ayrılır. Oysa bu
dönemin kendi içinde Göktürk Türkçesi ve Uygur
Türkçesi ve Karahanlı Türkçesi olmak üzere üç
ayrı dönemi de vardır.

4.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) İlk Türkçe

B) Eski Türkçe

C) Ana Türkçe

D) Orta Türkçe

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) klasikler

E) Yeni Türkçe

2.

İnsan psikolojisiyle fizyolojisini birbirine bağlı kabul eden ----, eserlerinde kahramanların fiziksel
özelliklerini çok ayrıntılı olarak verirler. Buna bağlı
olarak da betimleme, doğalcı eserlerin en önemli
anlatım biçimi olarak dikkat çeker. Onlar, sosyal
çevrenin insan üzerinde yaptığı etkileri de derinlemesine araştırmışlar; bir anlamda kendilerini bilim
adamı, toplumu laboratuvar, insanı da deneme,
inceleme aracı olarak ele almışlardır.

D) romantikler

C) realistler

E) sembolistler

Sanatsal Metinler

Anlatmaya Bağlı

Göstermeye Bağlı

----

----

5.

Edebiyat Akımı
I.

III. Realizm
IV. Parnasizm

----

B) Öykü

D) Anı

Özelliği
• İyi-kötü, güzel-çirkin gibi karşıtlıklardan yararlanma
• Akıl ve sağduyuyu önemseme
• Hızın ve dinamizmin önemini belirterek uçaklara, arabalara övgü-

V. Fütürizm

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinler şemasında boş bırakılan yerlere getirilemez?
A) Masal

Klasisizm

II. Romantizm

----

3.

B) natüralistler 		

ler yapma

Yukarıdaki edebiyat akımları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi ikisi dışta kalır?

C) Tiyatro

A) I ve II

E) Roman

B) II ve III

D) III ve IV

C) II ve IV

E) IV ve V

Könglüm içün örtedi
Yatmış başıg kartadı

6.

Keçmiş ödük irtedi
Tün kün geçip irtelür
Bu şiir parçasıyla ilgili,
I.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü dönemine ait ürünlerdendir.

II. Orta Türkçe Dönemi’ne ait özellikleri yansıtmaktadır.
III. Hece ölçüsünün 7’li kalıbıyla oluşturulmuştur.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Deneme türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yazarın kendisiyle konuşuyormuş havası verdiği yazılardır.
B) Ortaya konulan düşüncenin kanıtlanması gibi
bir amaç güdülmez.
C) İnsanı ilgilendiren her konuda yazarın kişisel
düşüncesini belirttiği yazılardır.
D) Bu türün öncüsü Fransız yazar Maupassant’tır.
E) Edebiyatımızda Nurullah Ataç, Cemil Meriç,
Salâh Birsel gibi yazarlar bu türde eserler kaleme almışlardır.
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7.

O günlerin Ankara’sında Atatürk, hemen hemen
haftanın birkaç gününde gelir, bu yapının yükselişi ile ilgilenirdi. Evimiz Denizciler Caddesi’nde
olduğundan, benim yaşımdaki çocuklar da gider,
bu yapının kırık mermerlerinden birer parça alır,
gazoz kapağı oynardı. Bu oyun gazoz kapaklarını
bir çemberin içine dizmek ve oradan bir mermerle
dışarı çıkarmak biçiminde oynanırdı. Mermer kırıklarını almaya gittiğimizde çoğu zaman Atatürk’ü
görürdük. Otomobilin çevresinde motosikletli polisleri, arabalara binmiş yakınları ile Atatürk’ün gelişi
her zaman belli olurdu.
Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
A) Anı

B) Günlük
D) Otobiyografi

C) Biyografi

E) Sohbet

10. Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi
C) Orhun Kitabeleri
D) Altun Yaruk
E) Sekiz Yükmek

AYT EDEB�YA

11. • Müzikalite
•

Anlam kapalılığı

•

Sararmış yapraklar

•

Karamsarlık

Bu ifadeler aşağıdaki edebiyat akımlarından
hangisini çağrıştırmaktadır?
A) Parnasizm

B) Sürrealizm

D) Fütürizm

8.

Şiiri özellikle biçim olarak gören ----, şiirde biçim
güzelliğini her şeyden üstün tutarlar. Şiiri çok emek
verilen bir iş olarak gören bu şairler, kuyumcu titizliğiyle şiirler yazmışlardır. Dizelerin dış yapısı,
sözcüklerin sıralanışı, seslerin uyumlu olmasına
önem vermişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) parnasyenler

B) sembolistler

C) sürrealistler

D) fütüristler

E) empresyonistler
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C) Sembolizm

E) Kübizm

12. 20. yüzyılın başlarında Andre Breton tarafından
Freud’un görüşlerine (psikanaliz yöntemi) dayanılarak ortaya konan bir sanat akımıdır. Bu akımın
bilgi ve esin kaynağı olan Freud’a göre insanoğlunun dış dünyadan edindiği alışkanlıklar, istekler bilinçaltında toplanır. Bu istekler düş (rüya, yarı rüya)
durumunda çözülerek ortaya çıkar. Bu akıma bağlı
sanatçılar, Freud’un bu görüşünü edebiyata uygulamışlar ve bir anlamda bilinçaltının, bilinç alanına
olan egemenliğini savunmuşlardır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm

B) Egzistansiyalizm

C) Kübizm

D) Fütürizm
E) Parnasizm

9.

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatında anı türünün ilk örneği Babürşah’ın Babürname adlı eseri kabul edilir.
B) Eski dilde ruzname olarak bilinen günlükler,
kaynağını gerçek yaşamdan alır.
C) Makale yazarı nesnel ifadeler kullanırken deneme yazarı öznel ifadeleri ağırlıklı olarak kullanır.
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D) Röportajla haber yazısının ayrıldığı nokta röportaja yazarının yorumunun da katılmasıdır.
E) Eleştiri yazılarında yazar, mümkün olduğu
kadar öznel bir yaklaşım sergileyerek yazının
daha kaliteli olmasını sağlar.
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Edebiyata Giriş - III

1.

Sanatsal metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4.

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Sanatçının amacı okuyucuda estetik zevk
uyandırmaktır.

A) Şevket Rado’nun Eşref Saat adlı eseri sohbet
türünün önemli örneklerindendir.

B) Okuyucunun anlayışına, sezgisine bırakılan
mecazlı ifadelere yer verilir.

B) Biyografinin divan edebiyatındaki karşılığı tezkiredir.

C) Gerçeklik, değiştirilerek ve yorumlanarak esere
yansıtılır.

C) Türk edebiyatında Eflâtun Cem Güney, “Masalcı Baba” olarak bilinir.

D) Anlatıma çağrışım ve duygu değeri kazandırılıp okuyucunun yeni ve farklı anlamlar çıkarabilmesi amaçlanır.

D) Masallarda yer alan kıssadan hisse bölümü
fabllarda yer almaz.
E) Romanlar, hikâye türüne göre daha ayrıntılı ve
uzun anlatılardan oluşur.

E) Masal, roman, hikâye, biyografi ve tiyatro gibi
farklı türleri vardır.

5.
2.

Şarkılar çalıp koltuklar ve kanepeler üzerinde yarı
baygın, vakitlerini tahammül edilmez bir iç sıkıntısıyla geçirirlerdi. Rüzgârlar uğuldar, denizler çırpınır, dağ tepelerini dumanlar sarar, hakikaten Boğaziçi kasvetli bir hâl alırdı. Sonra göçler başlardı.
Birer birer duyardık: Şu paşanınkiler taşınmış, bu
beyler cumartesiye hazırlanmış, kırmızı yalıdakiler
daha kalacaklarmış, kiracılar gitmiş... Nihayet bizim yalıda da hararlar basılır, denkler yapılır, kalfalar ve hizmetliler bir hafta evvel konağa gönderilip göç temizliği görülürdü.

Edebiyat Akımı

Özelliği

I. Romantizm

• Makineyi ve hızı edebiyata
taşıyan akımdır.

II. Parnasizm

• Hipnotize edilmiş insanlara
şiir söylettiler.

III. Fütürizm
IV. Sürrealizm
V. Egzistansiyalizm

• İnsanlar kendi özünü kendileri seçer görüşünü savundular.

Yukarıdaki edebiyat akımlarıyla özellikleri eşleştirildiğinde hangi ikisi dışta kalır?
A) I ve II

B) I ve III

D) III ve IV

C) II ve IV
E) IV ve V

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Varlıklar ve kişiler yeniden yorumlanmıştır.
B) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
C) Gözleme dayalı unsurlar kullanılmıştır.
D) Düşünceler, bilimsel bir yaklaşımla ele alınmıştır.
E) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin
türlerindendir?
A) Tiyatro

B) Anı 		

D) Biyografi

E) Fabl

C) Deneme

6.

•

Sadece yaşanana yönelerek olaylar ve kişiler
karşısında tarafsız davranırlar.

•

Gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak yaşananları nesnel bir şekilde aktarırlar.

•

Gerçekleri anlatırken kişilerin psikolojilerini, kişiliklerini etkileyen çevrelerin tanıtımını ve içinde bulundukları ortamı ayrıntılarıyla sunarlar.

Bazı özellikleri verilen sanatçıların bağlı olduğu
edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm

B) Realizm

C) Klasisizm

D) Sembolizm
E) Egzistansiyalizm
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7.

Son günlerde bilim insanları, ileriki yıllarda, insan
zekâsının günümüzden daha geri seviyede olacağını iddia ediyor. Gerekçeleri ise bilgisayar. Herkesin bildiği bir şey vardır! Beyin jimnastiği. Beynimizi
bir alanda ne kadar çalıştırırsak beynimiz o oranda
gelişir. Ama geleceğin kuşakları, beyni çalıştırmak
yerine bilgisayara sormayı daha çok tercih edecekler. Bu da beynin işlemesine engel bir durum
olduğu için ister istemez zekâ gelişimine büyük
darbe vuracaktır.

10. I. Dil ve üslubu önemseme

Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisini örneklendirmektedir?

11. • Ulusal tarih

A) Makale

B) Günlük

D) Sohbet

8.

C) Deneme

E) Röportaj

Bugüne kadarki dönemde insan, hayat ve sanatın hemen hemen tek belirleyicisi ve yönlendiricisi;
akıl, zekâ ve mantık olmuştur. Hâlbuki böyle bir
tavır, insanın son derece eksik ve tek yönlü olarak
tanınmasına neden olmuştur. Üstelik bu tanıma,
onun yapmacıklı veya maskeli yanıdır. Bu yolla saf
ve asıl insana, onun gerçekliğine ulaşmak mümkün değildir. Gerçek insana ulaşmak, öncelikle
onun şuuraltına inilmesi ve şuuraltının boşaltılması
ile mümkün olabilir. Bunun tek yolu ise rüyadır.
Bu parçada sanat hakkındaki görüşlerini belirten sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından
hangisine bağlıdır?
A) Natüralizm

B) Fütürizm

C) Sürrealizm

D) Sembolizm

E) Egzistansiyalizm

9.

Sanatsal metinlerle öğretici metinlerin karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanatsal metinlerde öznellik, öğretici metinlerde nesnellik hâkimdir.

II. Pozitif bilimlere önem verme
III. Kahramanları genelde kırsal kesimden seçme
Numaralanmış özelliklerden hangileri realizm
ve natüralizm akımlarının ortak özelliğidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

•

Dinî inanç

•

Karşıtlıklar

•

Rastlantılar

C) Yalnız III

E) II ve III

AYT EDEB�YA
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Bu kavramlar aşağıdaki edebiyat akımlarından
hangisini çağrıştırmaktadır?
A) Natüralizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Klasisizm
E) Sembolizm

12. (I) Fütürizm; İtalya’da başlayan bir resim, heykel ve
edebiyat akımıdır. (II) 20. yüzyıl başlarında ortaya
çıkan bu akım, geçmişe dönük ve geçmişin değerlerini yüceltmeye çalışan eserleriyle öne çıkmıştır.
(III) İtalyan şair ve tiyatro yazarı Filippo Tommaso
Marinetti’nin 1909’da Le Figaro gazetesinde fütürizmin esaslarını belirten bir yazısıyla tanınmıştır.
(IV) Bu yazıda hız ve dinamizme ayak uydurabilen
sanatçıların başarılı olacağı üzerinde durulmuştur.
(V) İtalyan Marinetti ve Rus şair Mayakovski bu
akımın öne çıkan sanatçılarından olmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) Sanatsal metinlerde üslup kaygısı gözetilirken
öğretici metinlerde gözetilmez.
C) Sanatsal metinlerde anlatımda kurgusal bir yol
izlenir, öğretici metinlerde ise yaşananlar olduğu gibi yansıtılır.
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D) Sanatsal metinlerde bilginin paylaşımına önem
verilirken öğretici metinlerde duygunun paylaşımına önem verilir.
E) Sanatsal metinlerde sözcükler ağırlıklı olarak
mecaz anlamda, öğretici metinlerde ise gerçek
anlamda kullanılır.
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Edebiyata Giriş - IV

1.

Bir şiir dinletisinde söz alan şairler, şiir hakkındaki
görüşlerini şu şekilde belirtmiştir:

4.

I. şair: Şiirin insana dokunan sözlerinin tınısında
müzikalite olmalı. Aynı zamanda bu sözler, herkeste farklı yorumlar oluşturacak kadar da kapalı
olmalı.

Pozitif bilimlerle sanatı birleştirmeye ve kaynaştırmaya çalışan iki edebiyat akımından ---- sanatçıların biçim güzelliğine ve üsluba verdiği önem ---sanatçılarda yoktur. Çünkü biri roman ve öyküde
şehir merkezindeki insanları kahraman olarak seçerken diğeri kırsal kesimden seçer.

II. şair: Dizeleri meydana getiren sözler akıldan
değil şuuraltından gelmeli. Çünkü gerçek şiir, şairin küçüklüğünden itibaren şuuraltında biriktirdiği
duygu ve düşüncelerle oluşur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Bu şairlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

C) realist - natüralist

A) klasik - romantik
B) parnasyen - sembolist
D) dadaist - sürrealist

A) I. şair, parnasizm akımının etkisindedir.

E) egzistansiyalist - fütürist

B) Şairlerin etkisinde kaldıkları edebiyat akımları
aynıdır.
C) II. şair, fütürizm akımına yakın görüştedir.
D) I. şair ile II. şairin anlattıkları sembolizm akımıyla uyuşmaktadır.

5.

E) I. şair ile II. şair birbirinden farklı edebiyat akımlarına bağlıdır.

2.

I.

C) Realizm

D) Egzistansiyalizm

Bir metin incelenmesinde;
•

bilimsel ve terimsel ifadelerin kullanıldığı,

•

yazarın düşüncesini kanıtlamak için tanık gösterme, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlandığı,

•

yazının belli bir plan dâhilinde kaleme alındığı

• Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin
uyumu ve ritim ön plandadır.

IV. Fütürizm

• Edebiyatın durgunluktan ve
uyuşukluktan kurtulması gerektiği savunulur.

V. Sürrealizm

Yukarıda verilen edebiyat akımlarıyla özellikleri
eşleştirildiğinde hangileri dışta kalır?
A) I ve II

B) I ve III

D) III ve V

E) Fütürizm

3.

• Akla ve doğallığa önem verildiğinden tiyatroda üç birlik
kuralına uyulur.

Klasisizm

III. Parnasizm

Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki edebiyat
akımlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
B) Romantizm

Özelliği

II. Romantizm

“Ben kimim? Bir birey olarak var olmamın anlamı
nedir?” Bu sorulara verilen cevap ise şöyledir: “Bizi
biz yapan, kendi benliğimizle aldığımız kararlarımızdır. Bu özel benlik, dünyaya bir defa gelir.”

A) Sürrealizm

Edebiyat Akımı

6.

C) II ve V
E) IV ve V

Öğretici metinlerden kişisel hayatı konu alan
metinleri proje ödevi olarak tercih etmek isteyen bir öğrencinin;
I.

deneme,

II. günlük,

saptanmıştır.

III. biyografi,

Buna göre, incelenen metin, aşağıdaki düzyazı
türlerinden hangisidir?

IV. mektup,

A) Makale

türlerinden hangisini tercih etmesi beklenmez?

B) Deneme

D) Haber yazısı

C) Röportaj

E) Eleştiri

V. gezi yazısı
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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7.

Bir kunduracı dükkânı
Bir kunduracı
Bir sefil birikinti
Üç beş çivi daha
çakması gerek
bir çizmeye şimdi
işe bakın siz:
harp gibi açılıyor çizmenin konçları giderek
başında da bir taç kunduracının
usta ve şen
bir prenstir şimdi o
Bu dizeler içerik ve biçim özellikleri bakımından incelendiğinde aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Sembolizm

B) Fütürizm

C) Parnasizm

D) Empresyonizm
E) Sürrealizm

8.

penceresinden bakar? Neyi anlatırsa anlatsın hep
hüzün, hep keder… Güneş yok, sabah yok şiirlerinde. Akşamın kızıllığıyla, sararmış yapraklarla,
durgun sularla duygularını anlatmış şair. Acaba
şair, hiç mi mutlu olmadı?
Bu parçada eleştirilen şair, aşağıdaki edebiyat
akımlarından hangisine bağlı olabilir?
A) Fütürizm

C) Sembolizm
AYT
EDEB�YA
E) Kübizm

B) Sürrealizm

D) Parnasizm
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11. • Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil
kişide uyandırdığı izlenimler ele alındı.
•

Gerçeklerin kişilere göre değiştiği kişiselliğin
değer kazandığı görüş savunulur.

•

Anlam belirginliğinden çok kapalılık tercih edilir.

Bazı özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Varlıklar, nesneler tabiatındaki şekliyle eserlere
yansıdığında sanatçının hiçbir etkisi görülmez.
İşte, bundan dolayı önce analiz yoluyla konu olan
varlığın parçaları tanınacak, sonra da sentezle o
varlık sanatçının isteğine göre yeniden meydana
gelecek. Yani varlık, bütün boyutlarıyla anlatılacak.
Bu parçada görüşlerini belirten sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlıdır?
A) Kübizm

B) Sürrealizm

C) Empresyonizm

D) Sembolizm

E) Romantizm

9.

10. Bir sanatçı, her şeye bu kadar mı karamsarlığın

A) Empresyonizm

B) Kübizm

C) Parnasizm

D) Sürrealizm 		
E) Fütürizm

12. Çevremizi saran evrene ve dünyaya karşı ilgisiz
görünen bu akım, insanın iç dünyasını ve bütün
duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle anlatmanın
peşindedir. Gerçeği insanın iç dünyasından anlatan bu akımda fantastik ve korkunç olaylar eserlerin konusu olmuştur. Aslında amaç, insanların
ruhsal durumlarını ortaya koymaktır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empresyonizm

B) Romantizm

C) Sürrealizm

D) Ekspresyonizm
E) Fütürizm

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, edebiyat akımları
konusunu işledikten sonra, öğrencilerinin konuyu
anlayıp anlamadıklarını ölçmek için yazı tahtasına
bazı edebiyat akımlarına ait şu özellikleri yazmıştır:
• Yaşananları olduğu gibi eserlere aktarma
• Hızın ve dinamizmin önemini belirtme
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• Kuralcılığı ilke edinme
• Kuyumcu titizliğiyle şiir yazma

Buna göre yazı tahtasında özelliği bulunmayan
edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm

B) Parnasizm		

D) Sembolizm

C) Fütürizm

E) Realizm
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Ahenk Unsurları • Yapı Unsurları • Şiir Türleri - I

1.

Şiirin görme ve işitmeyle algılanabilen unsurlarına
ahenk unsurları denilmektedir. Bu unsurlar, şiirde
biçim unsurlarını da oluşturur. Bir şiirde ----, ----,
---- ve ---- unsurlarının yer alması şiire biçimsel
bir uyum kazandırır.

4.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı uyak türü vardır?

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) ölçü

B) uyak
D) nazım birimi

Mısra sonlarında ses ortaklığı durumu tek sesten
oluşuyorsa yarım uyak, iki sesten oluşuyorsa tam
uyak, ikiden fazla sesten oluşuyorsa da zengin
uyak olur.

A) Yüz elli yıl, sıradağlar birer birer yücelir

C) redif

Ve akıbet Dede’nin anlı şanlı devri gelir

E) tema

B) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk
Soğuk bir mart sabahı buz tutuyor her soluk
C) Koptu evden acı bir vaveyla

2.

Odalar inledi: Leylâ! Leylâ
Aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklamayla
parantez içindeki kavram uyuşmamaktadır?

D) Uzak çok uzağız şimdi ışıktan
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan

A) Şiiri oluşturan her birimin adıdır. (Dize)

E) Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile

B) Düzyazı biçiminde oluşturulan şiirlerdir. (Mensur şiir)

Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile

C) Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım birimidir. (Beyit)
D) Hece ölçüsüyle oluşturulan dizelerin ahenk
sağlamak amacıyla ayrılan bölümlerine denir.
(Durak)

5.

Çıkıp yücelere bakmak istersin
Coşkun sular gibi akmak istersin

E) Mısra sonundaki bir sözcüğün, başka bir mısra
sonundaki sözcüğün içinde yer alarak oluşturduğu uyaktır. (Cinaslı uyak)

Bu iki dizeden şiirin bütünü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak belirlenebilir?
A) Nazım birimi

B) Konusu

C) Nazım biçimi

D) Ölçüsü

E) Kafiye düzeni

3.

Yazılışları, söylenişleri ve görevleri aynı olan eklerin mısra sonunda ahenk oluşturmasına redif adı
verilir.
Buna göre,
I.

Selam, senelerce, senelerce evvele
En sevgiliye, en iyiye, en güzele

6.

Deli gönül gezer gezer gelirsin
Arı gibi her çiçekten alırsın
Nerde güzel görsen orda kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül

II. Gün olur sürüyüp beni derbeder
Bu ses rüzgârlara karışır gider

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

III. Bu sazların duyulur her telinde vatan
Sihirli rüzgâr eser daima bu topraktan

A) Düz uyak biçiminde oluşturulduğu

dizelerinin hangilerinde redif bulunmaktadır?

C) 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı

A) Yalnız I

D) Lirik şiire örnek olduğu

D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

B) Zengin uyağa yer verildiği

E) Ek rediften yararlanıldığı
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7.

Aşk, ayrılık ve sevgiliye özlem gibi duygu yoğunluğu olan şiirlere lirik şiir denilmektedir.

10. Sevgi, yüreğimde esrarlı deniz
Kirpiklerim dalgalarla ıslanır

Buna göre,

Gemiler yol alır içimde sessiz

I.

Gemiciler beni gözümden tanır

Ala gözlüm ben bu ilden gidersem
Zülfü perişanım kal melil melil
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil melil melil

Bu dörtlükte;
I.

redif,

II. Farımaz da deli gönül farımaz
Akar gözlerimin yaşı kurumaz
Şimden geri benim hükmüm yürümez
Azil oldum güzellere beğ iken

II. tam uyak,

III. Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Onu yad ellere açıcı olma

türlerinden hangileri yoktur?

AYT EDEB�YA

III. çapraz uyak,
IV. tunç uyak,
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V. düz uyak
A) I ve II

B) I ve III

D) III ve IV

C) II ve IV
E) IV ve V

şiir parçalarından hangileri lirik şiire özgü nitelik taşımaktadır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

11. Gönlümüz bağlandı zülfün teline
Alınmaz, gözleri mestim alınmaz

8.

Âlemde bir devir dönüyor amma
Devr-i İngiliz mi Frenk mi bilmem
Halli kolay değil, pek güç muamma
Zalim zulmü göğe direk mi bilmem
Bu şiir parçasının uyak düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çapraz uyak 		

B) Düz uyak

C) Örüşük uyak 		

D) Sarmal uyak

E) Koşma tipi uyak

9.

Sencileyin cevredici kuluna
Bulunmaz, gözleri mestim bulunmaz
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Güzelleme türüne örnek olduğu
B) 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı
C) Redif ve tam uyağa yer verildiği
D) Aşk temasının işlendiği
E) Sözcük tekrarından yararlanıldığı

Aşağıdaki dizelerin hangisinde mısra sonundaki ahenk tam uyakla sağlanmıştır?
A) Ani bir üzüntüyle rüyadan uyandım
O alev gömleği giymiş gibi yandım
B) Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık düşünceden
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C) Ovanın yeşili, göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi
D) Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya
E) Aşkımın sönmüyor, eyvah közleri
Ne gecesi belli ne gündüzleri
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Ahenk Unsurları • Yapı Unsurları • Şiir Türleri - II

1.

Aşağıdaki dizelerden hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklendirmez?

4.

Yürek olmazsa bilekler çekemez hançerini

A) Dadaloğlu’m der ki sözüm vasiyet
Benim sözüm dinleyene nasihat
(dinlenirliği önemseme)

Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Acılı şiirlere açıyor sayfalarını
Kan içinde şiir savaşçısı

B) Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor
Kalbime ateş gibi bu satırlar giriyor
(heyecanı dile getirme)

B) Gözlerinin ucu da burda yaşamaya alışık
Gözlerin sabahın sekizinde bana açık

C) Buruşmuş yüzlerde göz çakmak çakmak
Dudaklar kurudur, kirpikler ıslak
(bir duruma sevinme)

C) Koşun çocuklar, koşun komşu kızlar
Avuçlarıma sığmıyor yıldızlar
D) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
Kapanırdı daha gün bitmeden kapılar

D) Kalaysız bakraçla kum taşımaktan
Usandım sana her gün uzanmaktan
(bıkkınlığı belirtme)

E) Dalgın suretlerle geçiyorken şehrinizden
Havalansın suların yağmalanmış kalbinden

E) Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor
Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor
(yalnızlıktan yakınma)

2.

Yedi iklim dört köşeyi dolandım

5.

Meğer dünya her tarafta bir imiş

Bir ses duydum, dönüp baktım, bir kadın
Gözler dönük, kaşlar çatık, yüz dargın

Ben dünyayı Al’Osman’ın sanırdım

Derileri çatlak, bağrı kapkara

Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş

Sağ elinin nasırında bir yara

Bu şiir parçasıyla ilgili,
I.

Gövdeler varsa gönüllerden alır cevherini

Bu şiir parçasının uyak örgüsü aşağıdakilerden
hangisidir?

Şair, beklentisinin gerçekleşmemesinden dolayı yakınıyor.

II. Bir durum karşısında şair, şaşkınlığını ifade
ediyor.

A) Mâni tipi uyak

B) Mesnevi tipi uyak

C) Çapraz uyak

D) Örüşük uyak

E) Sarmal uyak

III. İkinci ve dördüncü dizeler arasında ahenk, redif
ve yarım uyakla sağlanmaktadır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

6.

Tanrı’m şahit, duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde

3.

Yüce dağ başında Kamber tay olur
Korkarım ki emeklerim zay olur

Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman almaz, giderim

Bizim sevda senesini doldurur

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu şiir parçasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?

A) 4 + 4 + 3 biçiminde duraklanmıştır.
B) Halk şiiri geleneğinden yararlanılmıştır.

A) Hece ölçüsü

B) Cinaslı uyak

C) İçerik açısından epik şiir örneğidir.

C) Sözcük redif

D) Tam uyak

D) aaab biçiminde uyaklanmıştır.

Sevda sevda derler üç beş ay olur

E) Koşma tipi uyak

E) Redif ve zengin uyak kullanılmıştır.
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Yaşamaz ölümü göze almayan
Zafer, göz yummadan koşana gider

Bülbül gibi ah ü efganımız var

Bu dizelerle,

Şadırvan atların seyrine baktım

I.

Ahur kapusunda seyranımız var

alı çalmayan

Bu şiir parçasındaki uyak türü aşağıdakilerin
hangisinde vardır?

II. gözyaşı boşana
III. bayrağa kanının
IV. boşana gider
sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istense
aşağıdakilerden hangisi son iki dize olur?
A) I - II
III - IV

B) II - I		
IV - III

C) II - IV
		 III - I

D) III - I
E) III - IV
II - IV		 II - I

8.

A) Akıntıya saldık biz de gemimizi
Çatladı da mevcut oldu cümlemiz

AYT EDEB�YA

B) Ben seni sevdim ta ki ezeli
Takınmış başına fıstık kazeli

C) Topkapı kilidin kimse açamaz
Edirne kapısına konan göçemez
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D) Yeni Cami gibi yoktur dünyada
Barekallah anı yapan üstada
E) Serin olur Ayvansaray havası
Hüma kuşu gibi yüksek yuvası

Aşağıdaki dizelerden hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklendirmez?
A) Âlemi tan eder yanına varsan
Seni yanıltır bir mesele sorsan
(kibirliliği eleştirme)
B) Bir kalem en aydınlık noktasından kırılır
Bir avcı uykudayken dağda keklik vurulur
(olmazın içinde oluru belirtme)
C) Koçyiğit değişmez cengi düğüne
Sereserpe gider düşman önüne
(kahramanlığı önceleme)
D) Sihirdir şüphesiz bütün bu şeyler
Bakışın zihnimi perişan eyler
(bir durum karşısında emin olma)
E) Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir, dedi kaşımdır
(güzelliği alaya alma)

9.

10. Coşkun sular gibi çağladım aktım

11. Şimdi çerçevede mahpus yaşamaktadır
Alnında o yaman ölmezliğin zaferi
Bu dizelerle,
I.

yüzer gibi gözleri

II. artık ne gülmekte
III. ne de ağlamaktadır
IV. uzak bir rüyada
sözlerinin tümü kullanılarak sarmal uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istense
aşağıdakilerden hangisi son iki dize olur?
A) I - II
IV - III

B) II - I		
III - IV

C) II - III
		 IV - I

D) IV - I
E) IV - I
II - III		 III - II

Aşkın ile hasbıhâlin söylerim
İnüp aşkın deryasını boylarım
Gamzesine sinem nişan eylerim
Hışm ile bağrımı delse gerektir
Bu şiir parçasının nazım biçimi ve türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
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A) Koşma - Güzelleme
B) Semai - Taşlama
C) Türkü - Ağıt
D) Koşma - Ağıt
E) Semai - Güzelleme
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Adı
: . .................................
Soyadı : ..................................

Ahenk Unsurları • Yapı Unsurları • Şiir Türleri - III

1.

I.

4.

Umut gözlerinde ölü bir bakış

•

4 + 4 + 3 biçiminde durak

Çığlık bir bükülüş dudaklarında

•

Yarım uyak

Bulamadıkları nedir ki yaz kış

•

Ek biçiminde redif

Dolaşırlar şehrin sokaklarında

Bu özelliklerin tamamını örnekleyen dizeler
aşağıdakilerden hangisidir?

II. Sanki yalvaran bir duadır onlar
Belki tanrılara açık vesvese

A) Bir sabah söyledi son sözlerini

Bir nehir, bu nehir her akşam akar

Yumdu dünyaya ela gözlerini

Derinden ruhları çağıran sese

B) Nice günler bu şeametli ölüm

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir?

Oldu çok kimseye bir gizli düğüm
C) Besbelli bir ömür böyle sürecek

A) 11’li hece ölçüsünün kullanılması

O öyle uçarı, ben böyle ürkek

B) Benzer temaların işlenmesi

D) Dünya malı görünmüyor gözüme

C) Ahenk unsurlarından tam uyağa yer verilmesi

Kadir Mevla’m sen bak benim yüzüme

D) Çapraz uyak biçiminde oluşturulması

E) Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan
Dönmeyen gemiler olduk açıktan

E) Ek rediften yararlanılması

5.
2.

Karac’oğlan der ki kondum göçülmez
Acıdır ecel şerbeti içilmez

Aşağıdakilerin hangisinde mısra sonundaki
ahenk, yazılışları ve görevleri aynı olan ek ya
da sözcükle sağlanmamıştır?

Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu

A) 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı

B) Bir erganun ahengi yayılmakta derinden

B) Tam uyağın kullanıldığı

Duydumsa da zevk almadan İslav kederinden

C) Lirik şiire örnek olduğu

C) Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta

D) Redife yer verildiği

Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta

E) Tapşırma dörtlüğü örneklediği

D) Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle
E) Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık

6.

•

Sevda derler bir acayip dengim var
Güzeller giyecek şali rengim var

•

Kör olsun gurbetin kahrı bitmedi
Gidemem vatana çilem yetmedi

3.

Bir odası vardır gayet küçücek

Bu ikili dizeler için;

Kendi aklı sıra keyif yetirecek

I.

Bir çanağı yoktur ayran içecek

II. redife yer verilme,

Kahveyi bulunca fincan beğenmez

III. yarım uyak kullanılma,

Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir?

IV. 6 + 5 biçiminde duraklanma

A) Epik

A) I ve II

B) Satirik
D) Pastoral

C) Didaktik
E) Lirik

11’li hece ölçüsüyle yazılma,

özelliklerinden hangileri ortaktır?
B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV
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7.

Ey hazan, artık intikam alma

10. Kör olsun gurbetin kahrı bitmedi

Şimdi zulmetleriyle haykıracak

Gidemem vatana çilem yetmedi

Sana hüsran bakışlı sema

Gül de taksam bülbülümüz ötmedi
Altın kafes olsa viran görünür

Bu hazan belli, çok fidan kıracak
Örtecek dallarıyla yollarımı

Bu dörtlükteki uyak türüyle aşağıdaki dizelerden hangisinin uyak türü özdeştir?

Sen fakat söyle ey güzel yaprak

A) Bir köprü kurup zulmetin ardında seherle

Söyle çehren kadar ölüm sarı mı
Bu şiir parçasının uyak düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Düz uyak

B) Mesnevi tipi uyak

C) Örüşük uyak

D) Koşma tipi uyak

E) Sarmal uyak

Bildim gülüp eğlenmeyi ömrümce kederle

AYT EDEB�YA

B) Bahar geldi seyran için iline

Herkes sevdiğin takmış koluna

C) Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut
Sen de eller gibi adımı unut
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D) Vapurdaydık, vapur kıyıdan gidiyordu
Üç kulaç öteden İstanbul gidiyordu
E) Sırları dökülüyor baktığı aynaların

8.

Ay yansın ağalar güneş tutulsun

Söndürüp yürüyor bir bir aynaları kadın

Parladı parladı çalın kılıncı
Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın
Mevla’nın aşkına basın kılıncı
Durmayın orada kargı kucakta
Dolansın yiğitler köşe bucakta
Bir savaş edelim kelle kucakta
Şehitler aşkına çalın kılıncı
Bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Redife yer verilmiştir.
B) Koçaklama türüne örnektir.
C) 11’li hece ölçüsü ile kaleme alınmıştır.

11. Rüşvet ile yazar hâkim hücceti
Hüccet ile alır kadı rüşveti
Halk bilmiyor dini, şeri sünneti
Bozuldu sikkenin tuncuna kaldık
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşlama

B) Koçaklama

C) Ağıt

D) Devriye
E) Şathiye

D) Sarmal kafiye düzeniyle yazılmıştır.
E) Sözcük tekrarından yararlanılmıştır.

9.

Ah elinden zülfü kemendim benim
Müjgân değdi sinem yaralandı gel
Günbegün artmakta dert ile gamım
Uç verdi yaralar sıralandı gel
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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A) Farklı kafiye türleri vardır.
B) Çapraz uyak biçimindedir.
C) Hecenin belli bir kalıbıyla yazılmıştır.
D) Rediften yararlanılmıştır.
E) Semai nazım biçimiyle oluşturulmuştur.
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Söz Sanatları - I

1.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde nitelikçe zayıf
olan kavram, güçlü olan varlığa benzetilmiştir?

4.

Tezdir gidip gelmeleri
Gül açtırır gülmeleri

A) İçimde hicranınla tutuşuyor nağmeler

Yanaklar göz elmaları

Nazarın ok misali karanlıkları deler

Elmacıklar çıkıkçadır
Bu şiir parçasında görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

B) Çimenli bahçe ne salınırsın
El etmem göz etmem ne alınırsın

A) Hüsnütalil - Teşbih

C) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık

B) Tevriye - Tariz

Gölgesinde barınacak tek ağacın yok artık

C) Teşbih - Teşhis

D) Uykuyu terk ettin, ben uyanınca
Başımızda bekledin hastalanınca

D) Kinaye - Tecahülüarif

E) Severim ben seni candan içeri

E) Hüsnütalil - Teşhis

Yolum vardır bu erkândan içeri

2.

Kanadı kırık kuş merhamet ister

5.

Ah, senin yüzünden kana batacak
Mona Roza siyah güller, ak güller

A) Nerde gölgen, ey Osman’ın o büyük

Bu dizelerle ilgili,
I.

Çınarından kalan zavallı kütük

İnsan dışındaki bir varlığa, insana ait özellik aktarılmıştır.

(Teşhis)
B) Leylâ ile Mecnun birbirini sevince

II. Nitelikçe zayıf olan kuş, nitelikçe güçlü olan insana benzetilmiştir.

Bitmeyen bir ateş başladı yıllar önce
(İstiare)

III. Şair dikkat çekmek ve şiirin anlamını, ahengini
artırmak için sözcük tekrarına gitmiştir.

C) Evvel bahar yaz ayları gelende
Akar boz bulanık neden dereler

yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

3.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde
verilen söz sanatı yoktur?

(Tecahülüarif)

C) Yalnız III

D) Sultan Süleyman’a kalmayan dünya

E) II ve III

Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün
(Telmih)

Bizim için battı güneş bu akşam

E) Bu topraklar ecdadımın ocağı

Bizim için doğdu bu yeşil gündüz

Evim, köyüm hep bu yerin bucağı

Uzakta uyumuş iki üç saz dam

(İrsalimesel)

Irmakta solgun ay, sen, ben, üçümüz
Bu dörtlüğün ilk iki dizesinde görülen edebî
sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6.

Yedi yayla kızının çelikten baltaları

A) İnsana özgü bir durum doğaya aktarılmıştır.

Irmağa aksederek yükselince yukarı

B) Bir olay gerçek nedeninin dışında şairce bir nedene bağlanmıştır.

Mezarlık ağaçları

C) Sözün tam tersi kastedilerek bir durumla alay
edilmiştir.
D) Herkesçe bilinen tarihî bir olaya işaret edilmiştir.
E) Bilinen bir gerçeği şair, nükte yaparak bilmezlikten gelmiştir.

Taşların, toprakların üstüne serildiler
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Tecahülüarif

B) İrsalimesel

C) Hüsnütalil

D) Mecazımürsel
E) Leffüneşir
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