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Edebiyat

1. B

“Öperek uyandırdım bu sabah ayrılığı” di-
zesindeki “bu sabah” ifadesine, günü günü-
ne yazılan tür olan “günlük”te sık rastlarız; 
“anı”da ise zaman ifadesi “o sabah” şekline 
dönüşür.

2. A

“Kavuklu” özü sözü bir, okumamış halk tipidir. 
“Pişekâr” ise herkesin huyuna göre konuş-
mayı, yüze gülmeyi bilen, içten pazarlıklı, 
arabulucu, usulünce kavgaları yatıştıran, 
dargınları buluşturan, ölçülü, ağırbaşlı, her 
kalıba girebilen, esnek bir kişiliğe sahiptir. 

3. B

“Deneme” herhangi bir konuda yeni ve ki-
şisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde 
sunulan düzyazı türüdür. “Otobiyografi” ise 
kişinin bizzat kendisinin kaleme aldığı hayat 
hikâyesidir.

4. B
“Münazara” karşıtlığı bulunan bir konu üze-
rinde, belli kural ve yöntemlere uyularak, jüri 
önünde yapılan gruplar arası tartışmadır.

5. A

“Tezkire” divan şairlerinin hayatlarını ve şiir-
lerini genellikle öznel bir bakış açısıyla de-
ğerlendiren eserlerdir. “Tarifat” ise mevki sa-
hiplerini ve bazı görevlileri tasvir eden divan 
edebiyatı nazım türüdür.

6. A

“Mensure” şiir yönü ağır basan düzyazıdır. 
“Manzume” ise şiir gibi yazılmış olmakla bir-
likte sanat değeri taşımayan şiirimsi metinler-
dir.

7. A

“Göstermelik” Karagöz oyununa başlama-
dan önce perdeye iliştirilen ve oynatılacak 
oyunun konusuyla az çok ilgisi olan deriden 
tasvirdir. “Peş tahtası” ise gölge oyununda 
gergiyi ve tasvirleri aydınlatan mum, çıra ya 
da ışıtaçın konulduğu gerginin arkasındaki 
raftır; buna destgâh da denir.
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8. B
“Röportaj” araştırma ve soruşturma sonu-
cunda hazırlanmış mülakatı da içeren, geniş 
program ya da gazete-dergi yazısıdır.

9. A

“Forum” toplu tartışma etkinliğidir. “Panel” ise 
bir konunun, çeşitli yönlerden aydınlatılması 
için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet ha-
vası içinde tartışılmasıdır.

10. B

“İbiş” orta oyununda çoğu kez aptal uşak 
rolünü oynayan komedyen. “Beberuhi” ise 
Karagöz oyununa has, yaşı büyük aklı küçük 
aptal, yaygaracı, cüce bir tiptir. 

11. A
“Otokritik” kişinin kendi kendisini eleştirmesi, 
özeleştiri demektir. “Otobiyografi” ise kişinin 
kendi hayatını yine kendisinin yazmasıdır.

12. A
“Fütüvvetname” ahilik (esnaf teşkilatı) mes-
lek erkân ve adabı hakkında bilgi veren eser-
lerdir.

13. B

“Mektup” bir şey haber vermek, sormak, is-
temek veya duyguları bildirmek için birine 
çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa 
konulmuş yazılı kâğıttır.


