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1. C

A’da “iki gözünde iki zindan” ile “körlük”, B’de 
“şiir gülleri” ve “aslanım”, D’de “karadut” ile 
“sevgili”nin anlatılması sanatlı söyleyiş ör-
nekleridir.

2. C

“Ev”; konut, yaşanılan yer anlamında kulla-
nılırsa “teşhis” aynı zamanda “kapalı istiare”; 
orada yaşayan insanlar anlamındaysa da 
“mecazı mürsel” vardır diyebiliriz.

3. A

“Bahçe, çiçek, bülbül, gül” ile “tenasüp”; “bül-
bülün güle küsmesi” ile “teşhis”; “kır” sözcü-
ğü ile parça-bütün ilişkisi yoluyla “beyaz saç” 
anlatılıp “mecazı mürsel” sanatı yapılmıştır.

4. B
I’de “akis” sanatı, II’de “terdit”, III’te “tariz” sa-
natı tanımlanmıştır. “İstifam”ın tanımı yoktur.

5. C
“Ömür” yaprak dökmek ifadesiyle “ağaç”a 
benzetilerek “kapalı istiare” yapılmış ama bu-
rada “teşhis” yoktur.

6. A

“Buğday, tarla, un, değirmen” sözcükleri “leffü 
neşr”e uygun dizilmemiştir, “tenasüp” oluştu-
rur. B’de “sedef-inci / nisan yağmuru-damla-
lar”; C’de “deniz-balıklar / gökyüzü-yıldızlar” 
D’de “yanak-renk / dudak-şirin / ten-nazik / 
suret-rana” söz simetrisine uygun dizilmiş, 
“leffü neşr” oluşturmuştur.

7. A

“Ey!..” ünlemleri “nida”, “ağlayan, yaslı yollar” 
ile “teşhis”, ilk iki dizede “yollar”a seslenilir-
ken hitabın yönünün bir anda “han duvarla-
rı”na çevrilmesi “iltifat” sanatı oluşturmuştur.
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8. C
I’de “içini dökmek”, II’de “içinin gizli kıvrımla-
rı”, IV’te “kaleminden kan damlamak” sanatlı-
ca söyleyiş örnekleridir.

9. D
“…kimsesizlere / kimse sizler” sözleri “cinas”, 
“ey!..” ünlemi “nida”, “el vermek” sözü “kina-
ye” örneğidir. Tekrir yoktur.

10. B
2. dizede ad aktarması değil, “yerdedir gökle-
rin derinliği” sözünde “tezat” vardır denilebilir.

11. D
“Çalmak” sözü gerçek anlam ifade etmekte-
dir mecaz anlamlı değildir, kinaye yoktur.

12. B
“Ova”, bir “zümrüt deniz”e benzetilerek “teş-
bih” yapılmıştır.

13. D

“Eser”, “yazarın oltası”na benzetilerek “açık 
istiare” yapılmış; ayrıca metnin yazarı “kendi-
sini”, oltaya takılmak ifadesi ile “balık”a ben-
zetip “kapalı istiare” meydana getirmiştir.

14. B
“Yan bakış” ifadesi söz sanatı oluşturmamak-
tadır.


