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ÖN SÖZ

Sevgili Genç,
Sen sandığından çok daha fazlasısın! Geleceğin mimarı, bir bütünün parçasısın. Bireysel olarak kendini ne kadar
geliştirirsen geleceğe en büyük, en güzel katkıyı sağlamış olacaksın. Bu yolda ilk hedefin; kendini ifade edebilen,
iletişim kurabilen, bilgi ve teknolojiyi hedefleri doğrultusunda kullanabilen bir birey olmak olmalı. Bütün bunları
yaparken insana, düşünceye, ahlaki değerlere ve kültürel mirasa saygılı olmalı ve bu değerleri yaşatmalısın. Bütün
bu beceri ve değerlere sahip olabilmek için yapacağın yegane şey aldığın eğitim ve öğrenimi doğru şekillendirebilmek. Bu yolda yazarlarımızın çok boyutlu düşünüp planlayarak hazırladıkları bu kitabın eğitim – öğrenim hayatına
sağlayacağı en küçük katkı bile bizi son derece mutlu edecektir.

Değerli Öğretmenler,
Geleceğimizin teminatı gençlerin yukarıda belirttiğimiz nitelikte bireyler olarak yetişmeleri kuşkusuz önce ailelerinin sonra da sizlerin katkılarıyla gerçekleşecek. Bu kutsal görevde başarınızın sırrı başta insanî değerleriniz
olmak üzere yöntem ve teknikleriniz olacaktır. Bu büyük sorumluluğu gerçekleştirme yolunda elinizdeki bu kaynak
belki çok küçük bir etken olacak ancak küçük adımların büyük yeniliklerin habercisi olduğu düşüncesiyle AYDIN
Yayınları olarak AYDIN Nesiller yetiştirme yolunda daima yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz.
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1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun kaleme aldığı

4. Sevgi, inanış, güven, acıma, saygı gibi varlığımızı

“Yaban” adlı roman sadece bir edebiyat kitabı değil, aynı zamanda Türk insanının geçtiği zorlu aşamaları anlatması bakımından da oldukça değerli
bir romandır.

ilgilendiren türlü insanlık duygularının bozulmadığı her devirde ve her yerde sanat ve edebiyat ciddiye alınmış, değer taşımıştır. Ciddiye alınmayan
gerçek sanat hiçbir yerde gösterilemez. İkinci Dünya Savaşı sonrası kuşağından olan yazarların çoğu, ciddilikten yoksundur. Ünü ucuza mal etmek
yüzünden çocuk denecek yaşta olanların bile ağza alınmaz deyimlerle yüz kızartacak sözde şiirler
düzmeye, iri iri laflar ederek eleştirmeler yazmaya
kalkıştıklarını görmedik mi?

Buna göre “Yaban”, aşağıdaki bilim dallarından
hangisine daha çok kaynaklık eder?
A) Coğrafya

B) Tarih

D) Psikoloji

C) Felsefe
E) Antropoloji

Bu metni sanatsal bir metne dönüştürmek için
aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekmez?

2. Edebiyatın malzemesi sözcüklerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir sanat etkinliğidir. Edebiyatın
asıl amacı, güzel sanatların en önemli ögesi olan
estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir. Edebiyatta fayda sağlamak, amaç olarak
her zaman ikinci plandadır.

A) Yazılış amacını değiştirmek
B) Cümlelerin yapısında değişikliğe gitmek
C) Ana fikrini değiştirmek
D) Kullanılan anlatım biçimini değiştirmek

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, edebiyatın
asıl amacına uygun olarak yazılan bir metin olamaz?

şiir
B) Yaptığı doğa gezisinde gördüğü güzellikleri
okuyucusuyla paylaşan bir sanatçının yazdıkları
C) Birkaç yıl önce gerçekleşen bir kazanın etkisinden kurtulamayan genç bir adamın anlatıldığı
bir metin
D) Öğretici metinlerin ve sanat metinlerinin ayırt
edici özelliklerinin anlatıldığı bir ders kitabı
E) Öğrenciliğinden beri hayalini kurduğu bir oyunu
nihayet sahneye koymayı başarmış bir yazarın
yazdığı metin

3. Tolstoy, “Sanat, insanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı
duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya sözcüklerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından doğmuştur.” der.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bir
sanat dalı olamaz?
A) Tiyatro

B) Müzik
D) Bale

C) Resim
E) Fotoğraf

AYDIN YAYINLARI

A) Eşini kaybetmiş birinin yazdığı duygu yüklü bir

E) Metne bir olay örgüsü eklemek

5. Sanat akımlarına bakıldığında şöyle bir ortak özellik görülür: Bütün sanat dallarını ortak akımlar etkiler ve yönlendirir. Söz gelimi, romantizm edebiyatta
olduğu gibi resimde ve müzikte de kendini hissettiren bir akımdır. Aynı şekilde realizm, sürrealizm de
böyle ortak bir çıkış noktasıdır. Bu durumda ortak
paydaları olan bütün sanat dallarının birbirini tanıma ve anlamaya ihtiyaçları vardır. Diğer bir deyişle sanat alanları birbirlerini etkileyip zenginleştirmiş
olurlar. Resim, heykel, mimari ve müzik eserlerinin
kendine özgü dili vardır ancak hepsinin ayrıca konuşma ve yazma dillerine ihtiyaç duydukları görülür. Bu noktada hepsinin gündemine edebiyat girer.
Bu metinde güzel sanatlarla ilgili vurgulanmak
istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat akımları mutlak bir düzen içinde yer almaktadır.
B) Sanat dalları birbirinden ne kadar farklı olsalar
da ortak akımlar doğrultusunda birbirlerinden
etkilenir.
C) Bütün sanat dalları birbirlerini etkilemeli ve yönlendirmelidir.
D) Resim, müzik, mimari ve heykel sanatları, edebiyatın onları yönlendirmesine ihtiyaç duyar.
E) Edebiyat bütün sanat dallarının temeli sayılır.
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6.

I. Günümüzün dünyasında çevre kirliliği, tüm ge-

8. Tabiat; şiirin, musikinin, mimarinin ve resim sanatı-

zegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda.

nın ortak esin kaynağıdır. Bütün bunların toplumun

Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, çevre fe-

genel algısında yer etmesi için yine dilin aracılığına

laketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve rad-

ihtiyaç duyulur. Bazı eleştirmenler, güzel sanatlar

yasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir.

arasındaki hiyerarşi sıralamasını yaparken edebi-

Bilim adamları ise bu olumsuzlukların devamı

yata ayrıcalık tanırlar. Aynı şekilde musikinin büyü-

halinde dünyadaki tüm canlıların ciddi biçimde

sünü önceleyenlere de rastlarız. Diğer sanat alan-

tehdit altında olduğunu vurguluyorlar.

larına bu yarışta ön sırayı verenlere de rastlayabili-

II. Çocuk sayılabilecek kadar küçük yaştaki bir

riz. “Bu noktada acaba bir rekabet mi söz konusu-

genç, değerli taşlara ilgi duyuyordu, bu yüzden

dur” diye bir soru akla gelebilir. Böyle bir rekabetin

mücevher ustası olmaya karar verdi. “Bu mes-

olması da bütün sanatçılar için itici bir güç sayılma-

leği yapacaksam iyi bir mücevher ustası olma-

lıdır. Ama hatırlamak gerekir ki söz konusu rekabet

lıyım.” diye düşünerek ülkedeki en iyi mücev-

aracı yine konuşma ve yazma dilidir.

her ustasını aramaya başladı. Sonunda buldu,

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-

yanına vardı, bir süre bekledikten sonra usta

lerden hangisidir?

tarafından kabul edildi.
Numaralanmış

metinler

A) Tabiat, bütün sanat dallarının ortak teması ol-

karşılaştırıldığında

masıyla çok önemli bir kavramdır.

aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendir-

B) Eleştirmenlere göre güzel sanatlarda edebiyat,

me olur?

en ayrıcalıklı sanat dalıdır.

ken II. metin tamamen düşsel bir yapıya sahiptir.
B) I. metin öğretici, II. metin sanatsaldır.
C) I. metinde açıklayıcı anlatım yer alırken II. metinde öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

AYDIN YAYINLARI

A) I. metinde gerçeklik değiştirilmeden verilmiş-

C) Güzel sanatlar bir rekabet içerisine girse birincilik daima edebiyatındır.
D) Konuşma ve yazı dili sürekli bir rekabet içerisindedir.
E) Edebiyatın gelişmesiyle birlikte tüm sanat dallarında da bir gelişme görülür.

D) I. metin nesnel, II. metinse öznel bir anlatıya sahiptir.
E) I. metin bilgi vermeyi amaçlamışken II. metinde
estetik zevk ön planda tutulmuştur.

9. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça
gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılması ile
----, taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek bi-

7. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserin özellikle-

çimlendirilmesiyle ile ---- ortaya çıkmış; duyguların
seslerle belirtilmek istenmesiyle ---- doğmuş; sah-

rinden biri değildir?

nelenmek için oluşturulmuş oyunlarla ----, yazının

A) İşlenmiş bir dil ve anlatımla oluşur.

bulunmasıyla da ---- başlamıştır.

B) İnsanda güzel duygular, hayaller ve zevkler
uyandırır.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

C) İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini besler.

A) resim - heykel - müzik - tiyatro - edebiyat

D) Ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel özellikle-

B) heykel - bale - tiyatro - müzik - edebiyat

rini taşır.
E) Söz tekrarına, söylenmesi güç sesler ve kelimelere yer verilmez.
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C) edebiyat - opera - müzik - tiyatro - resim
D) resim - heykel - tiyatro - müzik - edebiyat
E) edebiyat - heykel - bale - tiyatro - müzik

2.
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Şiir Bilgisi

TEST
1. Evlerinin önü yonca

1

Kafiye ve Redif

3

3. Gülünce gözlerinde rüya başlıyor

Yonca büyür koca koca

Gönül kudüm misali çarpıyor

Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdaki beyitlerin

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söyle-

hangisinde yoktur?

nebilir?

A) Sensizlik aşılmaz bir duvar

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Aşkın her dem sinem yakar

B) Redif kullanılmamıştır.

B) Bir o yana bir bu yana

C) Zengin uyak kullanılmıştır.

Rabbim yazsın seni bana

D) Uyak kullanılmamıştır.

C) Ne görkemli yüce dağlar

E) Yarım uyak ve ek hâlinde redif kullanılmıştır.

Dereler, ırmaklar, bağlar
D) Rüyaların kadar sade güzeldin
Bir yaz sabahı gülüşünle geldin.
E) Hareli gözlerin ve al dudakların ıslak

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kulla-

Yüreğim kor ateşler kadar sıcak

nılmamıştır?
A) Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
Onlardan kalbime sevda geçmiyor

2. Aşağıdaki dörtlüklerin uyak düzenleri ikişerli
A) Bir görüşte sevdim seni
Etti deli Mecnun beni
Göreyim o gül sineni
İnsaf eyle dur sevdiğim
B) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni

B) Hangi ilde verdin son nefesini
AYDIN YAYINLARI

eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Bana yalnız öldü dediler seni
C) Geniş enginlerin bir mezar olsun
Siyah ufukların rüzgârla dolsun
D) Es ey taşkın rüzgar yık, parçala, es
Seni ölü istemem duyayım başka ses
E) Duyulsun uluyan sesim yalnız
Sönsün semâmda en son kalan yıldız

Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
C) Kara gözler, kara gözler
Kararmış kara gözler
Gemim denizde kaldı
Yelkenim kara gözler
D) Çırpınıp da Şanova’ya çıkınca
Eğlen Şanova’da kal Acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor gül Acem kızı
E) Al almam dalda kaldı

5. İçine düşenler aşkın dolabın
Çekmişler dilberin cevrin, itabın
Yazanlar Ferhad ve Mecnun kitabın
Emrah’ı da bir kenara yazmışlar
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düz kafiye örgüsüne sahiptir.
B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

Gözlerim yolda kaldı

C) Zengin kafiye vardır.

Erdi eller muradına

D) Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır

Bizimki dilde kaldı

E) Ek halinde redif vardır.
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6. Hadi git, benden sana dilediğinde izin

8.

I. Devce yapında ilk rahatlığı duydum
Şifası mı ne ki ruha bu ilk yudum

Hadi git, ne bir adres ne bir hatıra bırak

II. Gâh eserim yeller gibi

Dizeleriyle,

Gâh tozarım yollar gibi

I. öyle bir uzaklaş ki

III. Us yine aşkın beni mest-ü harab eyledi

II. mutluluk kadar ırak

Yaktı gönül evini bağrı kebab eyledi

III. zannetme ki pişmanlık

IV. Dadaloğlu yarın kavga kurulur

IV. karda kalmasın izin

Tüfek öter davlumbazlar vurulur
sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz kafiye” dü-

V. Dünyada ne ikbal ne servet dileriz

zeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak iste-

Hatta ne de ukbada saadet dileriz

nirse son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden

Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde sadece

hangisi olur?

sözcük hâlinde redif kullanılmıştır?
A)

I. ve III.

B)

II. ve IV.
D)

III. ve II.

C)

I. ve IV.
I. ve IV.

E)

III. ve II.

III. ve I.

A) II. ve III.

IV. ve II.

B) III. ve IV.

D) III. ve V.

C) II. ve IV.

E) IV. ve V.

9. Bir sonbahar akşamı sahillerdeyim

I. ve II.

Gamlı bir heykel gibi kayalarda ben

III. ve IV.

Dağınık saçlarımdan pervasız esen
AYDIN YAYINLARI

Rüzgârların elinde kırık bir neyim
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sarma uyak düzeninde yazılmıştır.
B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Birinci ve dördüncü dizelerde yarım kafiye kullanılmıştır.

7. •

Uzun ince bir yoldayım

D) Redife yer verilmiştir.

		 Gidiyorum gündüz gece

E) İkinci ve üçüncü dizelerde tam kafiye kullanılmıştır.

Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
•

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç ( ) içinde

Dünyaya geldiğim anda

verilen kafiye kullanılmamıştır?

Yürüdüm aynı zamanda

A) Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor

İki kaplı bir handa

Bütün bir kâinat muşamba dekor (tam kafiye)

Gidiyorum gündüz gece

B) Hamdın yanıp da piştin gerisi boş nakarat
Zaten böyledir hayat, zaten böyledir hayat (tam

Bu iki dörtlükle ilgili

kafiye)

I. Kafiye örgüsü

C) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum

II. Kafiye çeşidi

Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum (zengin

III. Nazım birimi

kafiye)

IV. Ölçüsü

D) Kızılırmak n’ittin allı gelini
Nasıl aldın allı pullu gelini (yarım kafiye)

özelliklerinin hangileri aynıdır?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
D) III. ve IV.
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E) Ağzını açma sakın açarsan aç keseni
C) II. ve III.

E) I. ve IV.

En candan bildiklerin tefe koyarlar beni (zengin
kafiye)

TEST
1. Uzaklaşmaz hep yakında gezerdim

5

7

Şiir Türleri

4. Bütün sevgileri atıp içimden

Güçlü idim domatesi ezerdim

Varlığımı yalnız ona verdim ben

Diz boyu göl bulsam iyi yüzerdim

Elverir ki bir gün bana derinden

Nerde kaldı benim hızlı gençliğim

Ta derinden bir gün bana “Gel” desin

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinin hangisine

Bu şiirdeki gibi konuşma biçiminde yazılan ve

ait özellikler ağır basmaktadır?

tiyatro metinlerinde görülen şiir türü aşağıdaki-

A) Lirik şiir

lerden hangisidir?

B) Dramatik şiir C) Pastoral şiir

D) Didaktik şiir

A) Lirik şiir

E) Epik şiir

B) Satirik şiir

D) Pastoral şiir

2. Aşağıdakilerin hangisinde şiir türleri ile ilgili

C) Epik şiir

E) Dramatik şiir

5. GELİNLİK KIZIN ÖLÜMÜ

yanlış bir bilgi verilmiştir?

Salâ verilirken kalktık kahveden

A) Şairin ruhunda uyanan heyecanları içli bir dille

Kızın babası yanımızda boyu uzun

anlatan duygu yüklü şiirlere “lirik şiir” denir.

Zayıf ağzı mırıltılar

B) Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan

On köylü iki subay bir tezkereci er

yi coşkulu bir şekilde anlatan şiirlere “epik şiir”

Sıralandık ahşap mescidin avlusunda

denir.
C) Çoban, kır, dağ, orman, yayla, köy hayatını, doğal güzellikleri, manzaraları ve bunlara duyulan
özlemleri anlatan şiirlere “pastoral şiir” denir.

AYDIN YAYINLARI

sevgisi olan, bir olayı veya tarihi bir hadise-

Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti
Ve hafif gözlerimiz yerde
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki
        (Melih Cevdet Anday)

D) Belli bir konuda öğüt ve bilgi veren, bilimin metot ve prensiplerini, sanat eserlerinin güzel yön-

Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

lerini öğreten, ahlaki, kültürel dersler veren şiir-

A) Lirik şiir

lere “didaktik şiir” denir.

B) Epik şiir

D) Pastoral şiir

C) Satirik şiir
E) Didaktik şiir

E) Kişilerin ve çevredeki nesnelerin gülünç taraflarını ele alarak onları yeren, kötüleyen şiirlere
“dramatik şiir” denir.

6. Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün
Ne işin var kiremitlerde a sersem desene
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene

3. Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin

Hadi aktarmıyayım... Kim getirir ekmeğimi

Sana kâfir dediler, diş biledim Hakk’a bile

Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi

Topladın saçtığı altınları yüzlerce elin

Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası

Kahpelendin de garaz bağladım ahlâka bile

Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası

Bu dörtlük işlenen konu dikkate alındığında
aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Pastoral şiir

B) Satirik şiir

C) Lirik şiir

D) Dramatik şiir
E) Epik şiir

Mehmet Akif Ersoy’un “Seyfi Baba” adlı şiiri,
aşağıdaki şiir türlerinden hangisi esas alınarak
yazılmıştır?
A) Lirik şiir

B) Pastoral şiir

D) Satirik şiir

C) Didaktik şiir

E) Epik şiir
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7. Göklerde uçan melekler bile

10. Ezop tarafından yazılan, Türkçeye Orhan Veli tarafından başarıyla çevrilen “Karga ile Tilki”, dünya

Kıskanırlardı bizi

edebiyatı için en önemli öğretici fabllardan biridir.

Bir gün işte bu yüzden göze geldi

Buna göre Orhan Veli tarafından şiir şeklinde

O deniz ülkesinde, üşüdü

çevrilen “Karga ile Tilki”, içeriği bakımından aşa-

Rüzgârından bir bulutun

ğıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

Güzelim Annabel Lee

A) Lirik şiir

Mezarı ordadır şimdi

B) Didaktik şiir C) Dramatik şiir

D) Epik şiir

O deniz ülkesinde

E) Pastoral şiir

Bu şiir parçasında şiir türlerinden hangisine
özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Pastoral şiir

B) Dramatik şiir

C) Lirik şiir

D) Satirik şiir

11. Atıldı Mehmetçik, büyüyü bozdu
Bir düşman süngüsüne, göğsünden
Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki

E) Epik şiir

Dipçik gürültüsünden
Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine

8. ----, dram türü konuları içeren bir şiir türüdür. Acıklı

örnektir?

ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucu-

A) Lirik şiir

nun gözünde canlandırabilen, harekete dönüştüreeserlerde de kullanılır. Karşılıklı konuşmaya dayalı manzum eserdir. Başlangıçta trajedi ve komedi
olmak üzere iki tür olan bu şiir türü, dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır. Batı edebiyatında Corneille,
Racine, Shakespeare; Türk edebiyatında Namık
Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Faruk Nafiz Çamlıbel bu tür şiir örnekleri sunmuşlardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Pastoral şiir

C) Pastoral şiir

E) Dramatik şiir

12. I. Ben o sevdaya can atan deli
Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman
II. İlim olmazsa şâir olmaz insan
Dilsiz söze kâdir olmaz insan
III. Şu milletin ki muztarip ve ölmede ağır ağır
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır
IV. Kekik kokar yamacı, bayırı, düzü
Kırlangıçlar sökün eyler dizi dizi

B) Lirik şiir

D) Satirik şiir

D) Epik şiir
AYDIN YAYINLARI

bilen bir şiir türüdür. Opera için yazılan manzum

B) Satirik şiir

C) Didaktik şiir

V. Turan’ın bir ili var, yalnız bir dili var
Başka dil var diyenin, başka bir emeli var

E) Dramatik şiir

VI. Halk bilmiyor dini şer’i sünneti
Bozuldu sikkenin tuncuna kaldık

9. Her şeyin kursu verilmeli günümüzde
Daktilo, satranç, bilgisayar hatta ölümün bile

Numaralanmış dizeler şiir türü olarak ikişerli
gruplandırıldığında ikili grubun dışında kalan

Yazlıklara koşuyorlar,

şiir türleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiş-

Yakında ölümün de yazlığı çıkacak

tir?

Bir de devre mülk olsa

A) Lirik şiir – Pastoral şiir

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine

B) Didaktik şiir – Satirik şiir

örnek gösterilebilir?

C) Dramatik şiir – Didaktik şiir

A) Epik şiir

B) Satirik şiir

D) Pastoral şiir
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C) Didaktik şiir

E) Dramatik şiir

D) Pastoral şiir – Didaktik şiir
E) Satirik şiir – Pastoral şiir

TEST
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söy-

7

9
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4. Dest-bûsi ârzusiyle ger ölsem dostlar

leyiş yoktur?

Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

A) Güneş güler, kuşlar uçar havada

Bu beyitte “s” sesi tekrarlanarak yararlanılan

Uyanırlar nazlı nazlı çiçekler

ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü

A) Asonans

Ne ölümden korkmak ayıp ne düşünmek ölümü

B) Cinas

D) Aliterasyon

C) O kuytu yollardan geçtik yan yana

C) Seci
E) Tonlama

Benim ellerimde titrerken eli
D) Taze elinden gülü vermez misin
Gül gibi yahut gülüvermez misin

5. Ve ölüm hiçbir zaman

E) Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin

Sarıkamış’taki kadar soğuk

Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde

Göstermemiştir yüzünü
Kana kana içtiğimiz pınarlar da
Kana bulanmış neden
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinde verilen

2. Gülümseyen renk renk begonyalar

söz sanatları kullanılmıştır?

Üstünde bir balerin heykel
Coşkuyla dans ediyor şimdi
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

AYDIN YAYINLARI

Yanında okyanus gibi bir havuz

A) Teşbih – tekrir – istifham
B) İstiare – istifham – tekrir
C) Telmih – istiare – hüsnütalil
D) Tekrir – mecazımürsel – kinaye
E) İstiare – teşbih – tevriye

A) İnsana ait özellikler insan dışındaki varlıklara
aktarılmıştır.
B) Kapalı eğretilemeye başvurulmuştur.
C) Üç ögeli benzetme kullanılmıştır.
D) Tenasüp sanatı yapılmıştır.
E) Bir söz hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.

6. Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar
Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar
Bu dizelerde kullanılan söz sanatının benzeri
aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Çalgıcılar çalmıyor sessiz sessiz
Göründü al kaftanlı şanlı vezirimiz
B) Bir masal meyvesi gibi paylaştık

3. Üç kadeh içtim dalgalanıyorum ben
Yeni yeni sevdalanıyorum ben

C) Gün senin için doğuyor, senin için
Ben bir yıldızım yıldızlar ortasında

İlk dizede görülen söz sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?

D) Benden sana izin ey güzel afet
Var kimi istersen eyle muhabbet

A) Kapalı istiare B) Hüsnütalil
D) Teşhis

Mehtabı kırılmış dal uçlarında

C) Teşbih

E) Telmih

E) Yüzüme sert çizgiler çekti senin adını
Hasret saatlerini saydı saçımda aklar
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7. Bülbülün yuvasına

10. Aşağıdakilerin hangisinde sanatlı söyleyişe yer
verilmemiştir?

Gül girer rüyasına
Bülbül güle âşıktır

A) Bir mavi balon mudur bu yaz

Mecnun da Leyla’sına

İçi sevda dolu yolculuk

Mecnun Leyla der iken

B) Gece ayakları kokan bir adam gibi gelir

Erişti Mevla’sına

Eşiklere oturmuş aya doğru çocuklar

Bu dizelerin genelinde görülen söz sanatı aşa-

C) Kedim, ayakucumda büzülmüş, uyumakta

ğıdakilerden hangisidir?
A) İrsalimesel

İplik iplik sarıyor sükûtu bir yumakta

B) Teşhis

D) Tevriye

C) Tenasüp

D) Dün akşam gördüm seni yıllardan sonra

E) Hüsnütalil

Bir yabancı gibiydin bakmadın bana
E) Yaşlı ve yorgun ruhum
Vedalaşıp uzaklaşıyor gölge ve ışıktan

8. Göl, sahiller, ay hepsi düşmüş aynı derde
Göl kederde, sahiller kederde, ay kederde

11. Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin

Bu dizelerde kullanılan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin
Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakiler-

B) Tenasüp – teşbih

den hangisidir?

C) Tekrir – telmih
D) Teşbih – tekrir
E) Telmih – kapalı istiare

9. Müzeyyen oldı bezendi bağ-ı çemen

AYDIN YAYINLARI

A) Tekrir – kapalı istiare

A) Tariz
B) Telmih
C) Teşbih
D) Tezat
E) Tevriye

Meğerki bağa haber geldi yardan bu gece
Bu dizelerde görülen edebi sanatın açıklama-

12. I. Bir güzel şuha dedim iki gözün sürmelidir

sı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Dedi billahi seni Hind’e kadar sürmelidir
II. Hayretinden Yusuf’un kavm-i Züleyha kesti el

A) Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüz olan güçlü
olana benzetilmiştir.

Sen ciğerler zahmını dillere destan eyledin
III. Güzel gitti diye pınar ağladı
Acıdı yüreğim yandı pınara

B) Sebebi bilinen bir olayın meydana gelişi, gerçek sebebinin dışında başka, güzel bir nedene

Bu dizelerde kullanılan edebi sanatlar aşağıda-

bağlanmıştır.

kilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

C) Bir söz benzetme amacı güdülmeden başka bir
söz yerine kullanılmıştır.

II

III

A)

Telmih

Cinas

Kinaye

B)

İstiare

Telmih

Teşhis

C)

Tekrir

İrsalimesel

İstiare

ğundan daha çok ya da olduğundan daha az

D)

Akis

Teşbih

Hüsnütalil

gösterilmiştir.

E)

Cinas

Telmih

Hüsnütalil

D) Anlam inceliği oluşturmak için herkesçe bilinen
bir gerçek bilinmiyormuş gibi verilmiştir.
E) Sözün etkisini güçlendirmek için bir şey, oldu-
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1. Bir şairin bir şiirine başka bir şairin aynı ölçü, aynı

3. Sözlük anlamı “kadınlarla âşıkâne sohbet etmek”

uyak ve aynı nazım biçimi ile yazdığı benzer şiirdir.

anlamın gelen edebiyatımıza Arap edebiyatından girmiş divan edebiyatı nazım şekli aşağı-

Bu tanımla açıklanan şiir yazma tarzı aşağıda-

dakilerden hangisidir?

kilerden hangisidir?

A) Kaside

A) Musammat

B) Gazel

B) Nesib

C) Müstezat

C) Teşbib

D) Mesnevi

D) Nazire

E) Kıt’a

E) Tardiyye

4. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden
alınmıştır?

2. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bir tuyuğdan

A) Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garâzım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı

A) Esrârını dil zamân zamân söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstân söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâna
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
B) Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim
Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim

AYDIN YAYINLARI

alınmıştır?

B) Kentleri ve kasabaları ve köyleri çevirdik senin adına
Kapıları tutmaktan artık herkesin nasır oldu elleri
C) Tâze cân buldı cihân irdi nebâtâta hayât
Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr
D) Düşüp çün mûy-ı zengî pîş ii tâba
Bozulmuş genc-i târ-ı ıztıraba
E) Severem seni can bigi hatâ didüm maâzallah
Ne mikdârı ola cânun ki benzedem sana cânı

C) Dilberün işi itâb u nâz olur
Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabr it tahammül kıl ona
Yâra irişmek işi az az olur  
D) Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla

5. Aşağıdakilerin hangisinde mesneviyle ilgili

Endişemi tezvîr ü riyâdan sakla

yanlış bir bilgi verilmiştir?

Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem

A) Mesneviler  bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.

Ta’n-ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla
E) Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana

B) Mesneviler divan edebiyatında günümüzdeki
roman ve hikâyenin yerini tutmuştur.

Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana

C) Beyit sayısı sınırsızdır.

Şol söz ki içinde sanemâ vasfun yoh

D) Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.

Sen bâd-ı hevâ dut anı söz dime ana

E) Edebiyatımıza Arap edebiyatından girmiştir.
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6. “Dört padişah döneminde de hayatının en şöhretli

8. Aşağıdakilerden hangisi mani ile ilgili yanlış bir
bilgi içermektedir?

zamanını kendisi gibi sert bir mizaca sahip olan IV.
Murad zamanında da yaşamıştır. IV. Murad’ın gö-

A) Temel duygu ve düşünce son iki dizede ortaya

züne I. Ahmet’in gözüne girdiğinden daha kısa sü-

çıkar.

rede girmiştir. Yalnız mizacının dalgalı olması, sert

B) Üçüncü mısranın serbest oluşu söyleme kolay-

ve sinirli bir karaktere sahip olması yüzünden pek

lığı sağlar.

fazla sevilmemiştir.”

C) Başlıca konusu aşk olmakla birlikte her türlü

Bu parçada Nef’i’nin mizacından dolayı hiciv türü

konuda söylenmiştir.

şiirler de yazdığı söylenebilir.

D) Yedi heceli dört dizeden oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi devletin ileri gelenle-

E) Uyak dizilişi genellikle abab şeklindedir.

rini hicvetmek için de yazılan beyitlerle oluşturulmuş divan edebiyatı nazım şeklidir?
A) Kaside

B) Taşlama
D) Murabba

C) Mesnevi
E) Hicviye

9.

• Hecenin 8’li kalıbıyla söylenen, çoğunlukla koçaklama tarzı şiirlerdir.
• Dörtlük sayısı ve uyak düzeni koşmayla aynıdır.

7. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bir koşmadan
A) Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
B) Vara vara vardım ol kara taşa

• Kafiye örgüsü (xaxa, bbba, ccca…) şeklindeAYDIN YAYINLARI

alınmıştır?

dir.
• Her yönüyle semailere benzer, onlardan ilk
dörtlükte kullanılan çeşitli ünlemlerle ayrılır.
Bu özellikleri verilen halk edebiyatı nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai

Hasret ettin beni kavim kardaşa

B) Destan
D) Varsağı

C) Koşma
E) Türkü

Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
C) Behey elâ gözlü dilber
Vaktin geçer demedim mi
Harami mi olmuş gözlerin
Beller keser demedim mi
D) Yemenimin uçları
Çıkamam yokuşları
Selam edin yârime
Yedi dağın kuşları
E) Bugün ben bir güzel gördüm

Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni
Tarikatlara göre “nefes, ayin, tapuğ” gibi adlar
alan, Tanrı’yı övmek, ona yalvarmak için söylenen ya da din ve ahlakla ilgili konuları işleyen
bir şiirden alınan bu dörtlüğün nazım türü aşa-

Yeşiller giymiş ağ üzre

ğıdakilerinden hangisidir?

Aklımı başımdan aldı

A) Şathiye

Durabilmem ayağ üzre
38

10. Aşkın şarabından içem

B) Nutuk
D) Mersiye

C) İlahi
E) Devriye

TEST
1. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı

15
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4. Aruz ölçüsüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden han-

vardır?

gisi yanlıştır?

A) Dramatik şiir, tiyatroda kullanılan bir şiir türüdür.

A) Türk şiirine, Arap edebiyatından geçmiştir.

B) Pastoral şiirler, doğa güzelliklerini ve çobanla-

B) Dizelerdeki hecelerin açıklık ve kapalılığına da-

rın yaşamlarını anlatır.

yanan ölçü çeşididir.

C) Lirik şiirler; aşk, sevgi, ayrılık, özlem gibi duygu

C) Türk edebiyatında ilk kez 11. yüzyılda kullanıl-

yoğunluğu olan şiirlerdir.

maya başlanmıştır.

D) Bir düşünceyi, bilgiyi aktarmak amacıyla yazı-

D) Dizelerin son hecesi açık olsa da kapalı hece

lan şiirlere didaktik şiir denir.

kabul edilir.

E) Satirik şiirin “idil” ve “eglog” olmak üzere iki çe-

E) Türk edebiyatında, yoğun olarak divan şiirinde

şidi vardır.

kullanılmış bir ölçüdür.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söy-

5. (I) Pastoral şiirler çoban yaşamını, kır ve köy gü-

leyiş yoktur?

zelliklerini işleyen şiir türüdür. (II) Bu şiirler Fran-

A) Yüce dağlar birbirine göz eder

sız edebiyatında ortaya çıkmıştır. (III) Bu tür şiirle-

Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder
Göğün mağrur bakışlı bulutları
C) O soğuk gecelerde düşündüm seni
Nedense yine de avutamadım kendimi
D) Kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesi
Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır
E) Hasret beni cayır cayır yakarken
Bedenimde buzdan bir el yürüyor

3. Hasret beni cayır cayır yakarken
Bedenimde buzdan bir el yürüyor

rin “idil” ve “eglog” diye iki çeşidi vardır. (IV) AyrıAYDIN YAYINLARI

B) İçmiş gibi geceyi bir yudumda

ca bir çobanın ölümü üzerine yazılan pastoral şiirlere “eleji” adı verilir. (V) Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı “Sahra”
adlı şiirdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kafiye hem

Hayaline çılgın çılgın bakarken

redif kullanılmıştır?

Kapanası gözümü kan bürüyor

A) Ömrün gecesinde sükun, aydınlık

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğadaki bir özellik yine doğadaki başka bir
kavrama aktarılmıştır.
B) Kapalı istiareye başvurulmuştur.

E) V.

Boşanan bir seldi avuçlarından
B) Sen kaçan ürkek bir ceylansın dağda
Ben peşine düşmüş bir canavarım
C) Kederli yağmur, usulca düşen akşama
Çığlık, bir çocuk yüzü dayalı cama

C) Teşbih sanatı kullanılmıştır.

D) Dün akşam gördüm seni yıllardan sonra

D) Sarma uyak örgüsü vardır.

Bir yabancı gibiydin bakmadın bana

E) Bir söz hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.

E) Ey kanatılmış, çiğnenmiş bahar günü
Birden bir çığlıkla kapatır yüzünü
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7. Bir şiirde dize sonlarındaki ses benzerliğine ---- de-

10. Bir şiir parçasının ölçüsüne, kafiye örgüsüne ve na-

nir. Eğer iki ses benzerliği varsa buna ---- denir. Di-

zım birimine göre aldığı ada ---- denir. Şiirlerin işle-

ze sonlarındaki benzer sesler görevce de aynıysa

diği konulara göre aldıkları ada ise ---- denir.

buna ---- denir.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakile-

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin

rin hangisinde verilenler getirilmelidir?

hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) nazım biçimi – nazım şekli

A) uyak – yarım kafiye – vezin

B) nazım türü – nazım biçimi

B) redif – tam kafiye – asonans

C) nazım biçimi – manzume

C) uyak – tam uyak – redif

D) nazım biçimi – nazım türü

D) redif – zengin uyak – vezin

E) nazım türü – manzume

E) redif – tam uyak – aliterasyon

8. Bursa’da eski bir cami avlusu

11. Aşağıdakilerden hangisi gazel nazım biçiminin
işlediği konuya göre aldığı adlardan biri değil-

Küçük şadırvanda şakırdayan su

dir?

Bu dizelerle ölçü ve uyak bakımından özdeş

A) Menekşe açılır bahar yaz olur
Niçin boynu eğri, ömrü az olur
B) Yeşil pencereden bir gül at bana
Geldim işte mevsim gibi kapına
C) Uzun kavak ne gidersin engine
Yaprakların benzemiyor rengine
D) Beşik oldun ben anamdan doğunca
Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca

A) Rindane gazel

B) Müstezat gazel

C) Şuhane gazel

D) Hikemi gazel

E) Aşıkane gazel

AYDIN YAYINLARI

olan dizeler aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi nazım türü olarak adlandırılan kavramlardan biri değildir?
A) Güzelleme

B) Koçaklama

C) Hicviye

D) Musammat
E) Mersiye

E) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

13. I. Koçaklama

9. Sende açsam da gözümü

II. Muhammes

Yoktu bu aşkın çözümü

III. Mersiye

Zaman avutur gönlümü

IV. Mani

Hasretine de alışırım

V. Müstezat

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Dramatik şiir

B) Pastoral şiir

C) Lirik şiir

D) Epik şiir
E) Didaktik şiir
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Yukarıda numaralanmış kavramlardan hangi
ikisi nazım biçimi değildir?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
D) III. ve IV.

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

TEST
1.

17

Şiir Bilgisi Karma

4. (I)

I. Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama

Alın yazımın tek okunaklı yeri
Bıçkın sevinç kunt öfke

II. Geçmesin günümüz sevgilim yasla

Küçük dilini yutmuş kırmızı soğan

O güzel gülce başını göğsüme yasla

Yüce gönüllü akasya

III. Beni görüp yüzün öte döndürme

Havı çıkmış eteklik

Yıkıp elif kaşın yere indirme

Hafifçe karnı olan

IV. Umutlar saçımda oldu bembeyaz

Sen elisürencil

Beni avutmuyor sana gelen yaz

Öyle bir laf varsa işte o

V. Uykunun bilinmeyen ülkesinde

(II)

Denizlerin göklerin ötesinde

Sarhoş oldum da

Numaralanmış dizeler uyak çeşidi bakımından

Seni hatırladım yine

ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

Sol elim

A) I.

B) II.

C) III.
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D) IV.

Acemi elim

E) V.

Zavallı elim
Numaralanmış iki şiir parçasından hareketle
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme

A) İki şiir de serbest ölçü ile yazılmıştır.

Gözümden, gönlümden düşen düşene

B) İlk şiirde imgesel bir anlatım yeğlenirken ikinci
şiirde yalın bir anlatım tercih edilmiştir.

Bu öksüz başıma gözdağı verme
Bu dörtlüğün ikinci dizesinde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) İstiare, telmih

B) Teşbih, tenasüp

C) Mübalağa, teşhis

D) Tezat, tevriye

E) Kinaye, mecazımürsel

AYDIN YAYINLARI

Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne

C) İki şiirde de düzenli bir uyak şeması ve uyak türü bulunmamaktadır.
D) Şiirlerin anlam özellikleri dikkate alındığında ilk
şiirin Cumhuriyet Dönemi zihniyetinin, ikinci şiirin ise anonim halk edebiyatı zihniyetinin özelliklerini taşıdığı söylenebilir.
E) İlk şiirde dilin günlük kullanımının dışına çıkılmış, sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

3. Ela gözlüm ben bu ilden gideyim
Zülfü perişanım kal melil melil
Kerem et aklından çıkarma beni

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki ögeli bir teş-

Ağla gözyaşını sil melil melil

bih sanatı yapılmıştır?

Bu dörtlükle ilgili,

A) Tanrı’nın mabedi her bir taraftan doluyor
Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor

I. Bir koşmanın ilk dörtlüğüdür.

B) Kuruyan dallara baharlar gelir
Umutlar yeşerir geldiğin zaman

II. Yarım uyak kullanılmıştır.
III. Sözcük halinde redif vardır.

C) Güller gülüyor mutluluktan
Akşamlar halime umutsuz ağlıyor

IV. Çapraz kafiye örgüsü vardır.
V. Yalın halk dili kullanılmıştır.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) I. ve II.

B) II. ve III.
D) III. ve V.

C) III. ve IV.
E) IV. ve V.

D) O ay yüzünü öpesim gelir
Yanımda olmazsan ölesim gelir
E) Rüzgâr gibi hırçın esiyor gençliğim başımda
Durduramıyorum zamanı hızla gelip geçiyor
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6.

I. Rusvalarından ol meh soymaz meni Fuzuli

9.

Divane olmayum mı dünyada yok mu ârum
II. Tahammül mülkünü yıktın Hülagü Han mısın kâfir
Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kâfir
III. Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin
Şol dişi güher dudağı mercan ere umma

I. Kaside

Aruz

II. Gazel

Güzelleme

III. Semai

Teşbib

IV. Koşma

Hikemi

V. Mani

Musammat

Yukarıdaki numaralanmış nazım biçimlerinden

IV. Aşka saldım ben beni pend almayıp bir dosttan

hangisi karşısındaki kavramlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

Hiç düşmen eylemez anı kim ettim ben bana
V. Sabreyle gönül derdine derman ere umma

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Can atma oda bi-hüde cânân ere umma
Numaralanmış beyitlerden hangi ikisi bir gaze-

10. (I) Tekke edebiyatı nazım türlerinden olan ilahi (II)

lin matla beytine örnektir?
A) I. ve II.

tarikatlara göre farklı adlar almıştır (III) Mevleviler-

B) II. ve V.
D) III. ve V.

de ayin (IV) Gülşenilerde deme (V) Bektaşilerde

C) III. ve IV.

nefes diye adlandırılmıştır (VI)

E) IV. ve V.

Yukarıda numaralandırılmış hangi bölümler
arasında bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisinde verilenler tümüyle
AYDIN YAYINLARI

divan şiiri ürünlerinin adlarıdır?
A) gazel, şarkı, mani, murabba, tuyuğ
B) mesnevi, naat, kaside, tahmis, mersiye
C) kaside, türkü, müstezat, tuyuğ, rubaî
D) tegazzül, mesnevi, şarkı, murabba, nefes
E) rubaî, gazel, kaside, naat, semai

A) I ve II arasında

B) II ve III arasında

C) III ve IV arasında

D) IV ve V arasında

E) V ve VI arasında

11. Vay bana vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Eğildim su içmeye
Su vermez çaylar bana
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

I. Gazel, 5-15 beyitten; koşma, 3-5 dörtlükten
oluşur.
II. Gazelin nazım birimi beyit, koşmanınki ise
dörtlüktür.
koşmanın ise aaab, cccb, dddb... şeklindedir.
IV. Gazelin de koşmanın da konusuna göre türleri
vardır.
V. Gazelde de koşmada da işlenen ortak konular
vardır.

mış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı
söz konusudur?
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D) Türkü

C) Mani
E) Rubai

konusudur?
A) Dize sonlarındaki çift ses benzerliğine tam
uyak denir.
B) Aruz ölçüsü hecelerin uzunluğu ve kısalığı temeline dayanır.
C) Düz uyağa, kimi durumlarda mesnevi tarzı uyak

Gazel ve koşmanın karşılaştırıldığı numaralan-

B) II.

B) Şarkı

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz

III. Gazelin kafiye örgüsü aa, bb, cc... şeklinde;

A) I.

A) Tuyuğ

da denir.
D) Divan şiirinde kullanılan uyağa seci adı verilir.
E) Örüşük uyak, terzarima nazım biçiminde kulla-

C) III.

D) IV.

E) V.

nılan bir uyak örgüsüdür.

3.

BÖLÜM

Düzyazı Türleri

TEST
1. Havada serbest bırakılan her cisim yere düşer. Bu

1
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23

3. Edebi eserlerin oluşumu dikkate alındığında

düşmeye sebep olan da yer çekimi kuvvetinden

aşağıdakilerden hangisi, edebî eserleri daha az

başka bir şey değildir. Cisimlerin ağırlığı ya da ha-

etkiler?

fifliği, aslında yerin onları daha büyük veya daha

A) Volkanik etkiyle yok olan yerleşim yerleri

az bir kuvvetle çekmesiyle ilgilidir. Her cismin diğer cisimler üzerinde belirli bir çekim kuvveti var-

B) Kadınlara seçme hakkının verilmesi

dır. Bu çekim kuvveti, söz konusu cisimlerin kitle-

C) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi

sine ve birbirine olan mesafesine bağlıdır. Cisimler

D) Şizofren bir gencin yaşam serüveni

ağırlaştıkça ve aralarındaki mesafe azaldıkça bir-

E) Genetik hastalıkların teşhisi

birleri üzerindeki çekim kuvveti büyür.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış

4. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi

olabilir?
A) Tarihî metin  

B) Felsefi metin  

C) Göstergesel metin

D) Sanatsal metin

metinlerden değildir?

E) Bilimsel metin

A) Fabl

B) Hikâye

C) Roman

D) Seyirlik köy oyunları
E) Mesnevi

2. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin
özelliklerinden biri değildir?

5. Tanzimat Dönemi öncesi Türk edebiyatında hikâye
ve roman türleri yoktu. Bizim edebiyatımız, des-

levde kullanılır. Yazar nasıl söylediğinden çok

tan ve efsaneden halk hikâyesi ve mesneviye geç-

ne söylediğine önem verir. Üslup yaratma kaygısıyla hareket etmez. Bu yüzden de sözcükleri
genelde gerçek anlamlarıyla kullanır. Dilin anlatım olanaklarını fazla zorlamaz.

AYDIN YAYINLARI

A) Bu tür metinlerde dil, daha çok göndergesel iş-

miştir. Bunların da teknik olarak hikâye ve romana benzediği söylenemezdi. Bu metinlerde tekrarlanan konular söz ustalığını göstermek için işlenirdi. Batı edebiyatı ise destan ve efsaneden roman
ve hikâyeye geçiş yaparak farklı bir yol izler. Tanzi-

B) Okuyucu üzerindeki etkisi bakımından anla-

mat sanatçıları, özellikle Batı’ya yaptıkları ziyaret-

tımın özlü, duru, yalın, açık ve akıcı olmasına

lerde tanıştıkları roman ve hikâye türüne ait örnek-

özen gösterilir. Metinler, kaynağını hayal dün-

leri Tanzimat edebiyatının oluşmaya başladığı dö-

yasından değil, gerçek dünyadan alır.

nemlerde Türk okuruna tanıtmak için ilk önce şiirde

C) Metne yansıtılan gerçek yaşam ve yaşantıların
çarpıtılmamasına özen gösterilir. Doğruya, gerçeğe ve nesnelliğe önem verilir. Bu yüzden de
anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı genellikle kanıtlanabilir.
D) Amaç ya okura doğrudan bilgi vermek, bir şeyler öğretmek ya da birtakım sorularla okuru düşündürerek onda tutum ve davranış değişiklik-

yaptıkları gibi Batılı romancılardan çeviride bulunmuşlardır. Türk edebiyatında roman çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser Yusuf Kamil Paşa’nın
Fenelon adlı Fransız yazardan çevirdiği “Telemak”
adlı romandır. Birçok teknik kusurla dolu olan bu
eser, kahramanları yabancı olmasına rağmen büyük ilgi görmüştür.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ait bir
metin türünden bahsedilmektedir?

leri yapmaktır. Bu yüzden de öğretici metinlerde genel olarak açıklayıcı ve tartışmacı anlatı-

A) Anlatmaya bağlı edebi metin

ma ağırlık verilir.

B) Coşku ve heyecanı dile getiren metin

E) Çağrışım ve duygu değeri yüksek olduğundan

C) Göstermeye bağlı edebi metin

okuyanların yeni ve farklı anlamlar çıkarmasına

D) Kişisel hayatı konu alan metin

elverişli metinlerdir.

E) Gazete çevresinde gelişen edebi metin
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6. Metni oluşturan birimlerin dil bilgisi kurallarıyla bir-

9. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

birine bağlanmasına ---- denir. Örneğin cansız varlıkların çoğul özne olduğu durumlarda yüklemin te-

A) Sohbet

kil olması bir dil bilgisi kuralıdır. Metni oluşturan

B) Mülakat
D) Sempozyum

parçalar arasındaki anlamsal uyuma ---- denir. Ör-

C) Forum
E) Münazara

neğin “Fiyat ve ücret sözcükleri arasında bir ayrıntı
var.” cümlesinde “ayrıntı” sözcüğü bağlama uygun

10. Edebi metinler, insana ve dış dünyaya özgü her tür-

kullanılmamıştır.

lü gerçekliğin duygu ve düşünce ögeleriyle birleş-

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-

tirilip kurmaca bir dünyada yeniden yaratılmasıy-

dakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

la oluşur. Bir edebiyat terimi olarak kurmaca dünya, gerçek olandan hareketle ve gerçek olanla iliş-

A) sözcüksel sapma – anlamdaşlık

kilendirilerek kurulan hayali dünya demektir. Ede-

B) bağlaşıklık – bağdaşıklık

bi metin, kurmaca olması yönüyle hayal gücünden

C) dil bilgisi – çok anlamlılık

az ya da çok ama mutlaka yararlanmak durumun-

D) cümle – anlam birliği

dadır. Öğretici metinler, gerçekleri olduğu gibi yansıtırken edebi metinler bu gerçekleri yeniden ya-

E) doğruluk – bağlaşma

ratarak yansıtır. Öğretici metinler “olan”ları, somut
dünyanın gerçeklerini anlatırken edebi metinler “olmadığı halde varmış” gibi düşünülenleri yani hayal

7. Aşağıda verilen metinler, türlerine göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) Makale

B) Fıkra
D) Sohbet

C) Gezi yazısı
E) Deneme

AYDIN YAYINLARI

edilenleri anlatır.
Bu parçada “edebi metin” ile ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebi metinler insanlık durumlarını yansıtması
açısından en önemli anlatı araçlarındandır.
B) Edebi metinler kurmaca olduğu ölçüde değer
kazanır.
C) Edebi metinlerin temelinde gerçeklik bulunmakla birlikte bu metinlerin varlığı kurmacaya
dayanır.

8. Aşağıdakilerin hangisinde metinlerin özellikleriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Öğretici metinlerde dil bilgilendirme amacıyla
kullanılır.

D) Edebi ve öğretici metinler gerçekliği ele alış
yönleriyle birbirlerinden ayrılır.
E) Edebi metinlerde gerçekte var olmayan olaylar
anlatılır.

B) Edebî metinlerde sezdirme yoluyla anlatılmak
istenenler okuyucuya hissettirme yoluyla aktarılır.
C) Sanatsal metinlerde gerçeklik kişisel bakış açılarına göre şekillenir.
D) Göstermeye bağlı metinler, anlatmaya bağlı
metinler gibi kurgusal değildir.
E) Edebî metinlerde olay, iki anlatıcı üzerinden üç
bakış açısıyla anlatılır.
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11. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Fabl – Anlatmaya bağlı edebi metin
B) Röportaj – Kişisel hayatı konu alan metin
C) Deneme – Gazete çevresinde gelişen metin
D) Hikâye  – Anlatmaya bağlı edebi metin
E) Şiir – Coşku ve heyecanı dile getiren metin

