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Edebiyat

ŞİİR BİLGİSİ

1. C

Mani uyak örgüsü “a a x a”dır. Uyaksız olan 
III numaralı dize 3. sırada olmalıdır, ilk iki dize 
de “doldurma” olacağından sıralama “II-IV-
III-I” şeklinde olmalıdır.

2. C

A’daki “zihaf” uzun heceyi vezin gereği kısa 
okumak, B’deki “medd” ise uzun ünlü ve ün-
süzle biten bir uzun heceyi kısa hece ihtiyacı 
halinde bir buçuk hece şeklinde ( uzun+kısa) 
okumaktır.

3. C

Koşmaların ilk dörtlüğünde uyak örgüsü ge-
nellikle “x a y a” şeklindedir. Buna göre, uyak-
lı olan I ve II numaralı dizeler sırasıyla, dörtlü-
ğün 2. ve 4. dizelerini oluşturmalıdır.

4. B
“…deryâ-sına /…sahrâ-sına” düzeltme işa-
retli tek ünlü iki ses değerinde yani tam uyak 
sayılır.

5. B

“…hepiniz-i /ümitsiz-i” tam uyaktan sonraki 
“-i”ler hal eki olduğundan redif oluşturmuştur.
A’daki “…pişmanlık-lar /…zor-la-r” zengin 
uyak, C’deki “…alışveriş-im / söylemiş-im” 
birinci “-im” iyelik eki, ikincisi kişi eki olduğun-
dan burada da redif yok zengin uyak vardır.

6. C
Bir beyitten ancak o şiirin “aruz”la mı “hece”y-
le mi yazıldığı yani ölçüsü çıkarılabilir.

7. C
Şiirin dizeleri “a b a b a” şeklinde “çapraz 
uyak” örgüsüne uygun olarak sıralanmıştır. 
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8. A

Örnek şiirde ve A seçeneğini oluşturan di-
zelerde “özlem” teması egemen kılınmıştır. 
B’de “istek, arzu” dillendirilmiş, C’de ise “ayrı-
lıktan hoşnutluk”.

9. A

Beyitte duygu, sanat, imge yok sırf düşünce 
egemen kılınmış; oysa B ve C seçeneklerin-
deki beyitler duygu, sanat ve çağrışım yüklü-
dürler yani şiirdirler.

10. A

Mesnevi tipi örgü “aa bb…”, koşma tipi 
“aaab”, mani tipi “aaxa” şeklindedir. Yani 
mesnevide her beyit kendi arasında, koşma-
da ilk üç dize kendi arasında, manide 1, 2 ve 
4. dizeler kendi arasında uyaklıdır.

11. C

1. dizede “leylek-ler” çoğul eki, 4. dizede 
“benzeyecek-ler” kişi eki olduğundan bu iki 
dize arasında tam uyak değil beş sesin ben-
zeştiği zengin uyak vardır.

12. A
Musammat gazelde dize ortalarında da uyak 
bulunur, bu şiirde böyle bir durum yoktur.

13. C

Gazelin matla beyti “aa” şeklinde kendi ara-
sında uyaklı olur, bu beyitte böyle bir durum 
söz konusu değildir. Musammat gazelde or-
tadaki uyaklar da dikkate alındığından A’daki 
bilgi de doğrudur.

14. B
Mani tipi uyak örgüsü “aaxa” şeklindedir, 
oysa bu şiirin uyak örgüsü “xaya” şeklindedir.


