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Edebiyat

EDEBİ SANATLAR

1. B
Dizenin ya da beytin son sözcüğünü bir son-
raki beytin ilk sözcüğü olarak kullanma sana-
tıdır “iade”.

2. A

Şiirde hitabın başka yöne, kişiye çevrilmesi 
sanatına “iltifat” denir; rücu ise “söylediklerin-
den cayma, vazgeçme, dönme” anlamında 
bir edebi sanattır.

3. B

Şair, “…kanar” fiilini “doymak” ve “aldanmak” 
anlamlarının ikisini de aynı derecede verdi-
ğinden okuyanı anlam konusunda ikirciğe, 
şüpheye düşürerek “iham” yapmıştır.

4. A
“Mektep, kitap, mektup, katip” sözcükleri aynı 
kökten “ktb”den türediğinden “iştikak” sanatı 
yapılmıştır.

5. A

“İktibas” sanatı “Ya leytenî küntü türâb” Nebe 
suresinin “Keşke toprak olsaydım.” anlamına 
gelen son ayeti kullanılarak yapılmıştır. İrsali 
mesel ise şiirde atasözü kullanma sanatıdır.

6. B

Şiirde “Kavuşma=topal, ayrılık=koşar adım” 
karşıtlıkları “tezat” sanatını ortaya koymakta-
dır. “Topal” ve “koşar adım” kavramları sade-
ce insana özgü olmadığından teşhis vardır, 
denilemez.

7. A

Şair, sevgilisinin kendisine buse (öpücük) mi 
yoksa vuslat (kavuşma) mı vadettiğini, not 
ettiği defter diğer gömleğinde kaldığı için, 
unuttuğunu söylemek suretiyle tecâhülü ârif 
sanatı yapıyor. 

8. B

“Leffü neşr”, bir dizede en az iki kavramdan 
bahsettikten sonra diğer dizede onlarla ilgili 
açıklama yapmaktır. İlk dizedeki “savaş” ve 
“barış” ikincideki “kanlı mızrak” ve “zeytin 
dalı” ile ilişkilendirilmiştir.
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9. A
Hz. İbrahim’in putları baltayla yıkması olayına 
“telmih” yapılmış, “teşbih”e yer verilmemiştir.

10. B
“Telmih” bilindik bir olaya, duruma, şahsa, 
inanışlara işaret etme sanatıdır.

11. A
“Şiirlerini gerdirmek” ifadesinde “şiir” cilde, 
deriye benzetilmek sureti ile “kapalı istiare” 
yapılmıştır.

12. B

Şiirin son dizesindeki “yalnız” sözcüğü “tek 
başına” ve “sadece” anlamlarını eşit derece-
de yansıttığından “iham (şüpheye düşürme)” 
sanatı vardır. Aynı özellik B seçeneğindeki 
“Bir düş ki sen de göresin.” Dizesindeki “düş” 
sözcüğünün “hayal / yıkıl” anlamlarını eşit 
düzeyde taşımasıyla da kendisini gösterir.

13. B

“Günler, aylar, yıllar, yüzyıllar…” gibi birbir-
leriyle ilgili kavramların dereceleri dikkate 
alınarak sıralanması sanatına “tedric (dere-
celeme)” denir.

14. B
İntak sanatı yoktur, “…üşümek sıcaktı” ifade-
siyle “tezat (karşıtlık)” sanatı yapılmıştır.

15. A
“Kafana göre…” hem gerçek hem mecaz an-
lama gelecek şekilde kullanıldığından “kina-
ye” yapılmıştır.


