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Edebiyat

DÜZYAZI-METİN BİLGİSİ

1. A
Ortaoyununda kadın seyirciler için ayrılmış 
bölüm “kafes”, erkekler için olan ise “mevki”-
dir.

2. A

Yazar kendisiyle konuşur gibi bir üslupla dil 
gibi evrensel konudaki görüşlerini aktarmış-
tır. Sohbette ise okuyucu ile konuşur gibi 
“senli-benli” üslup tercih edilir.

3. B
“…o günler…” ifadesi “uzak geçmiş”i ifade 
eder, uzak geçmiş de “anı” şeklinde anlatılır.

4. A
“Denyo” orta oyununda aptal çocuk karakte-
ridir. “Beberuhi” ise Karagöz’de yer alan yaşı 
büyük aklı küçük aptal, cüce bir tiptir. 

5. B

“Küşteri meydanı” Karagöz’de arkadan bir 
ışık verilerek suretlerin yansıtıldığı beyaz bir 
perdedir. Göstermelik ise oyun öncesi perde-
ye tutturulan - yansıtılan görüntüdür.

6. B
“Mensure” şiir yönü ağır basan düzyazı, 
“manzume” ise şiir şeklinde yazılmış anlatı-
lardır.

7. A

“Makale” bilim, fen konularıyla siyasal, eko-
nomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya 
yorumlayıcı niteliği olan, iddia-ispat içeren, 
ciddi gazete veya dergi yazısı. “Fıkra” ise 
güncel konularda görüşleri içeren iddiasız-is-
patsız gazete yazısıdır (köşe yazısı).

8. B

“Forum”, başlı başına bir tür değildir, dinleyi-
cilerin de tartışmaya katıldığı konuşmalardır. 
“Mülakat” ise herhangi bir konu hakkında, 
uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşma-
lardır.
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9. A

“Sempozyum” yeni ve araştırmaya dayalı bir 
bilgi alış-verişinin yapıldığı bilgi şölenidir, “ça-
lıştay” ise belli bir konuda, çeşitli konuşmacı-
ların katılımıyla düzenlenen, genellikle sorun 
çözmeye odaklı, bilimsel ağırlıklı toplantıdır.

10. B

“Brifing” bir konuda işi bilen birinin ilgilileri 
bilgilendirmesi etkinliğidir, “seminer” ise bir 
konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak 
amacıyla düzenlenen toplantı, “topluçalışım” 
dır.

11. B

“Konferans” bir konuda, konunun uzmanınca 
topluluğa bilgi vermek amacıyla ön hazırlık-
lı, planlı konuşmadır; “nutuk” ise dinleyenle-
ri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek, 
önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan 
etkili, coşkulu konuşmalardır.

12. B

“Efsane” eski çağlardan beri söylenegelen, 
olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen 
hayalî hikâye, söylencedir; “masal” ise anlatı-
lan olayların tamamen gerçek dışı, yer ve za-
man ögesinin belirsiz olduğu küçük, öğretici, 
uydurma hikâyelerdir.

13. A

“Mit” toplumun hayal gücü etkisiyle biçim de-
ğiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâ-
yesidir; “destan” ise milletleri derinden etki-
lemiş tarihî, toplumsal veya doğal olayların 
anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun 
manzum eserlerdir. 

14. A
“Fabl” kahramanları çoklukla hayvanlar olan, 
didaktik manzum hikâye, öyküncedir.

15. B

“Muhavere” mukaddimeden sonra gelen, Ha-
civat’ın “Vay Karagöz’üm, benim iki gözüm 
merhaba.” sözü ile başlayıp devam eden, 
karşılıklı konuşmaların yapıldığı ikinci bölü-
müdür.


