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1. Bir güzel yırtıcı kuş gözleri gördüm, baktım
 Son mücevher gibi kan kırmızı tırnaklarına

Dizelerindeki edebî sanat aşağıdakilerden 
hangisinde vardır?

AAA

A) Her hamlesiyle ruh, o çelikten kanatlı kuş
B) Tok olanlar bilmez çektiğini aç kalanın.
C) Nedir can kim sen nazenin canane vermezler.
D) Elinden ne gelir ki? Güzelsin, gençliğin var.
E) Sen ruhumu eline geçiren zalim kadınsın.

2. Akşam yine akşam, yine akşam…
Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden han-
gisidir?

BBB
A) Hüsn-i Talil  B) Tekrir
C) Kinaye  D) Teşbih

E) Cinas

3. Uludağ etekleri al ipekten bu akşam
 Kara dutum, çatal karam, çingenem
 Nar tanem, nur tanem, bir tanem
 Varsın rüzgâr bahçelerde gezsin
 Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu.

Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden han-
gisidir?

DDD
A) Aliterasyon  B) Cinas
C) Teşbih  D) İstiare

E) Tecahül-i Arif

4. Gülmek ol goncaya münasiptir
 Ağlamak bu dil-i hazine gerek
 Ben de gördüm güneşin doğarken battığını

Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden han-
gisidir?

EEE
A) Tariz B) Tenasüp C) Kinaye

D) Tezat E) İstiare

5. Bir buse mi bir gül mü dedi gönlüm
 Bir nim tebessümle o afet gülüverdi.
 Sordum nigârı dediler ahbab
 Semt-i Vefa’da doğru yoldadır.

Dizelerindeki edebî sanat aşağıdakilerden 
hangisinde vardır?

DDD

A) Biliriz biz işimizi, işimiz kimseden sorulmamıştır.
B) Altın eldivenlerimiz bu yarışmada da madalya aldı.
C) Koyup kaldırmada ikide birde, kazan devrildi 

söndürdü ocağı.
D) Seni yetiştirdim diye mutlu hava, su, toprak
E) Her rind bu bezmin nedir encamını bilir.

6. Mor menekşe : “Bana dokunma diye bağırdı.” 
dizesindeki edebî sanat aşağıdakilerden han-
gisinde vardır?

AAA

A) Kelebekler kederli, kuşlar ağaçlara küsmüş.
B) Bir gonca gülsün sen açılırsın yaprak yaprak.
C) Örtün üstüme örtün serin karanlıkları.
D) Maşallah diyin, çalışkanlığına nazar değmesin.
E) Ne sonuncu idi bu, ne de ilki.

7. Ateşten kızaran bir gül arar da
 Gezer bağdan bağa Çoban Çeşmesi

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

AAA
A) Hüsn-i Talil B) Tecahül-i Arif
C) İrsal-i Mesel D) Sehl-i Mümteni

E) İntak

8. Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
 Kurbanın olam var mı benim bunda günahım

Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
DDD

A) Tevriye B) Tenasüp C) Tekrir
D) Tecahül-i Arif E) İrsal-i Mesel
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9. Âlem sele gitti gözlerimin yaşından
 Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer.
 O ne müthiş tipidir; savrulur enkaz-ı beşer
 Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken
 Bir uzak yıldıza benzedi güneş sen varken

Yukarıdaki dizelerdeki edebî sanat aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

CCC

A) Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap.

B) Ey yanağı al giydiği al, bir buse kondurdum 
piş-man isen gel geri al.

C) Aşkından öyle zayıfladım ki, bir kılın arkasına 
saklansam görmez kimse beni.

D) İki tabak yemek yedim; ama hâlâ doymadım.

E) Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş.

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem kişi-
leştirme hem de mecaz-ı mürsel sanatına yer 
verilmiştir?

BBB

A) Caddeden sokaklara doğru sesler elendi
 Perdeler kapandı, kapılar sürmelendi
B) Odun ve kömür yüklü bulutlar
 Memnun ve kedersiz girerler Haliç’e
C) Sana ne dil uzatır, ne de el kaldırırım
 Gözümü kan bürümüş diye benden çekinme
D) Sakın bir söz söyleme… Yüzüme bakma sakın
 Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
E) Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar
 Tarihe karıştı eski sevdalar

11. Âşık-ı sadık menem Mecnun’un yalnız adı var.
Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden han-
gisidir?

DDD
A) İktibas B) Leff ü neşr
C) Sihr-i helal D) Telmih

E) İstiare

12. Aşağıdakilerden hangisinde tezat sanatına 
başvurulmuştur?

CCC

A) Karacaoğlan size bakar sevinir
 Kımıldar hep dertlerim devinir
B) Bu düzenlik böyle kalır mı bilmem
 Bir gelmiş bir daha gelir mi bilmem
C) Sual eylen bizden evvel gelene
 Kim var imiş biz burada yoğ iken
D) Bilmezdim sevdiğim ben böyle seni 
 Kırk yılda bir yiğit dünyaya gelir
E) Sana ben ahvalim söyleyim derken
 Divane gönlümü eyleyim derken

13. Yapraktan saçım yerlere yayılmış 
 Sonbahar ağlıyor ayaklarımda

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakiler-
den hangisinde kullanılmıştır?

BBB

A) Zamanla nasıl değişiyor insan
 Hangi resmime baksam ben değilim
B) Çıplak dağlar utancından eğrilir
 Kökünden yoldurduk güzellikleri
C) Yaş ilerliyor… Artık geçti bizden 
 Kişi ev bark edinmeli vakitken
D) Neylersin ölüm herkesin başında 
 Uyudun uyanamadın olacak
E) Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız 
 Hatırası bile yabancı gelir

14. Aşağıdakilerden hangisinde kinaye sanatı 
yapılmamıştır?

EEE

A) Kötü günde elimden tuttu.

B) Ali gözü açık bir çocuktu.

C) Tatlı suyun başı kalabalık olur.

D) Dolu başaklar başını eğer.

E) İnsan, başarıyı çalışmakla elde eder.

15. Babası düşük not alan Ali’ye: “Allah nazardan 
koru-sun ne büyük başarı.” demiş. 
Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

DDD
A) Cinas B) Leb değmez C) Akis

D) Tariz E) İade
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