
www.pelikanyayinevi.com.tr

Edebiyat

ŞİİR BİLGİSİ

1. C
Şiir serbest vezinle yazılmıştır, yani vezinsiz-
dir. “…dök-/ bük-” yarım uyak, “müebbet hü-
zün / ay kesiği yara…” imge örneğidir.

2. B
B’de “…ol-/ bul-” yarım uyaklıdır. A’da “…m 
olsa /…m olsa”, C’de “-ım olsa / -ım olsa re-
diftir, uyak yoktur.

3. A

Örnek dizeler “hece” vezniyle yazılmış bir 
“türkü”den alınmadır, “şarkı”, “aruz” vezniy-
le yazılır. Örnek şiirin nazım birimi “bent”tir, 
“şarkı”nın nazım birimi ise “dörtlük”tür.

4. A
“Merhun beyit”te anlam sonraki beyitte ta-
mamlanır. I. tanım “müfret”, II. tanım “musar-
ra” beyit ile ilgilidir.

5. C

“…yapa-ma-m / …tapa-ma-m”daki “-ma-“ 
olumsuzluk eki, “-m” 1. tekil kişi ekidir; yazılış 
ve görev aynı olduğu için “redif” oluşturmuş-
tur. I. beyitte “…koyun-um”daki geniş zaman 
1. tekil ek fiil eki, “…boyn-um”daki ise iyelik 
ekidir; II. beyitte “…ciğer-im” iyelik eki, “…
ye-r-im”deki 1. tekil kişi ekidir; yazılış aynı, 
görev farklı olduğu için “uyak” oluşturmuştur.

6. C

Dörtlük mevcut haliyle “a a a b” yani “koşma 
tipi” uyak örgülüdür, 3. ve 4. Dizelerin yer de-
ğiştirmesi “a a b a” yani “mani tipi” uyak örgü-
süne dönüşmeye neden olur.

7. B
Aruzda dizenin tefileler ayrılmasına “takti”, 
hecede ise durma yerlerine “durak” denir.
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8. B

Dörtlükte redif yoktur. 1. ve 2. dizelerde “tah-
ta” sözcükleri yazılışça aynı anlamca farklı 
olduğundan “cinas”; 1,2,4. dizelerde 6+5, 3. 
dizede 4+4+3 duraklar yapılmıştır.

9. C

C’deki sözcükler günlük dildeki anlamlarıyla 
imge ve sanat olmadan söylenmiştir, şiirimsi 
yani “manzume” özelliğindedir. A’daki örnek-
te “gene bir ağaç öttü”gibi sanatlı ve imgeli 
söyleyiş; B’deki örnekte “gelin duvağından 
kopan rüzgâr” şairce bir deyiştir.

10. A

Düzeltme işaretli tek ünlü “…zirâ /…hâ” tam 
uyak oluşturmuştur. A’daki “…özlem-i /…
dem-i” de tam uyaklıdır. B’deki “…kenar-a /
kor-a”da yarım uyak, C’deki “…mezâr-a ben-
zer /…yâr-a benzer”de zengin uyak vardır 
çünkü düzeltme işaretli ünlü iki ses sayılır.

11. A

I. beyitteki “…perde-ler”deki ek “çoğul”, “…
nerde-ler”deki ek “kişi” ekidir; II. beyitteki “…
kol-dan”daki eki “yapım”, “…yol-dan”daki “hal 
çekim” ekidir, bunlar redif oluşturmaz.

12. C

2. dizedeki “…hece-le-r” isimden fiil yapma 
eki ve geniş zaman kip eki almıştır. C’deki 
“…gid-(e)r”le sadece redif, oysa A’daki “…
pencereler” ve B’deki “…kiler”le zengin uyak 
oluşturur.

13. B
Şiirin “aba bcb cdc ded…” uyak dizilişli olma-
sı uyak örgüsünü “örüşük” yapar. 

14. B

Örnek şiirde şairi yoran “tunç uyak”tır, tunç 
uyağa örnek de B’deki “…duvar /…var”dır. 
A’da “…yüz /…yüzsüz” arasında “tam uyak”, 
C’de “...pullu-dur / ...İstanbullu-dur” arasında 
“redifli zengin uyak” vardır.


