
www.pelikanyayinevi.com.tr

Edebiyat

ŞİİR BİLGİSİ
İki Seçenekli Sorular - Test 2

1. A
İstiklal Marşı aruz vezni ile, Beş Hececilerden 
Faruk Nafiz’in “Sanat” şiiri ise hecenin 14’lü 
kalıbıyla yazılmıştır.

2. A
Müstear, divan edebiyatında nesir yazanların 
kullandıkları takma adlardır.

3. B
“…kan-a (isimden fiil yapım eki)” ile “…can-a 
(hal eki)” arasında “-ana” sesleri ortak oldu-
ğundan “zengin uyak” vardır.

4. A
“Mesut” insanla ilgilidir, “oda” sözcüğü ile kul-
lanılması “alışılmamış, şairce” bir tutumdur.

5. A
“Müfred”, “tek, fert olan” anlamında bir terim-
dir, “mukaffa” ise “kendi arasında uyaklı be-
yit” demektir.

6. B
A seçeneğinde 6+5 duraklar söz konusudur, 
B seçeneğinde ise durak söz konusu değildir.

7. B

Şiirin 2. dizesindeki “…tası…” sözcüğünün 
ses ve hece miktarınca 4. dizedeki “…us-ta-
sı…” sözcüğünün içerisinde geçmesi “tunç 
uyak” yaratmıştır.

8. B
“Azade mısra”, bir şiire bağlı olmayan ve baş-
lı başına bir anlama sahip tek dizedir.
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9. A
“Durak”, heceyle yazılmış şiirlerdeki yarım 
nefeslik duruşlardır.

10. B
Bir olay ya da durumu öyküleyerek anlatan 
dizeler, “manzume”dir; “mensure” ise şiir 
yönü ağır basan düzyazı, şiircedir.

11. B
“Alışılmamış bağdaştırma”, anlam ayırıcıları 
arasında uyum bulunmayan sözcüklerin bir 
arada kullanılmasıdır.

12. A
“Anjanbman (ulantı)”, şiirde cümlenin bir dize 
ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit ya da 
bendlere kayması demektir.

13. A
“Müstezat” ise her dizesine bir küçük dize ek-
lenmiş divan edebiyatı nazım türü demektir.

14. B

Kasidelerin ilk beyti kendi arasında uyaklı 
yani “musarra”dır; III. beyit musarra olduğu 
için en başa gelir. II. beyit “nesib” özelliklidir, 
I. ise mahlas (taç) beytidir, daha sonra gelir.

15. A

“Vasl” ulama demektir ve örnek beyitte iki 
defa yapılmıştır. B seçeneğindeki “kasr” ise 
uzun heceyi hafifletmek, inceltmektir “İstan-
bul>Stanbul” gibi.

16. B
“Tahfif” şeddeli bir harfi, vezin gereği şedde-
siz okumak demektir “hakk>hak” gibi.


