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Konu Videosu

EDEBİ SANATLAR
Edebiya(n genel amacı duygu ve düşüncelerin başkalarına etkileyici 
ve güzel bir şekilde aktarılmasıdır. 

Bu amaçların gerçekleşmesi için anla(mlarında sanatçılar bazı söz 
sanatlarından yararlanırlar.

Anla(mda etkiyi ar>rmak, anla(mı zengileş@rmek, güçlendirmek ve 
renklendirmek için dilin anlam ve sembolik gücünü kullanma 
özelliklerine "Edebi sanatlar ya da söz sanatları" denir.

https://www.youtube.com/watch?v=bERmJxrnOEI


Konu videosu

TEŞBİH
Aralarında türlü̈ yönlerden benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden zayıf 
olanı, nitelikçe daha üstün olana (güçlü olana) benzetmeye teşbih 
denir. 

İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. 

Aslan gibi güçlü çocuk.

a. Benzeyen: Birbirine benze+len kavramlardan nitelikçe güçsüz olanıdır. 
b. Kendisine benze-len: Benze+len kavramlardan nitelikçe güçlü olanıdır. 
c. Benzetme yönü: Benzeyenle benze+len arasındaki ortak özellik+r. 
d. Benzetme eda4: Benzeyen ve benze+len arasında ilişki kuran (gibi, kadar, sanki, tek, 
andırmak, -layın, -var, -cılayın) edat ya da edat işlevi gören kelime ve eklerdir. 

TEŞBİHİBELİĞ

Benzetme ögelerinden sadece “Kendisine benze4len ve benzeyen” ile 
yapılan benzetme çeşididir.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Gül yüzlü bir âfe5 ki, her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle.

https://www.youtube.com/watch?v=9BI6JPHC21s


 

İSTİARE

Bir teşbihte sadece benzeyen ya da kendisine benze2lenle yapılan 
sanata is)are denir. 

İki çeşit is2are vardır: Açık İs2are ve Kapalı İs2are

a. Yalnızca benze+lenin söylendiği is+areye de açık is)are denir.

Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim…

Yukarıdaki örnekte »gül, dal, çiçek» sevgiliye söylenmiş=r yani sevgili 
güle, çiçeğe benze=lmiş=r ancak sevgili kullanılmadığından açık 
is=aredir.

Kendisine benze=len: Gül, dal, çiçek
Benzeyen: Sevgili

b. Yalnızca benzeyenin söylendiği is1areye kapalı is+are denir.

Çatma, kurban olayım, cehreni ey nazlı hilâl! 

Hilal, insana benze8lmiş8r fakat kendisine benze8len insan 
kullanılmadığından kapalı is8are vardır.

Kendisine benze8len: İnsan
Benzeyen: Hilal



Konu Videosu

MECAZIMÜRSEL

Benzetme amacı güdülmeksizin bir kelimenin başka bir kelime yerine 
kullanılmasına mecazımürsel (ad aktarması) denir. 

Ad aktarması yapılırken; parça-bütün, genel-özel, iç-dış, yazar-eser, 
yer-insan gibi benzetme ilişkileri kurabilir.

Sıcak bas), camı açar mısın?

Üşüdüğünde sobayı yakarsın.

https://www.youtube.com/watch?v=9VHRxLbBD8o
https://www.youtube.com/watch?v=V1MLTdeqgXk


Dün akşam Sezen Aksu’yu dinledim.

Sezen Aksu’yu değil şarkılarını dinleriz.

Tüm sını- yarın sözlü yapacağım.

Sınıf değil içindeki öğrencileri sözlü yaparız.

Şehrin uğultusundan usanmış̧ ruhumuzun.

Usanan ruhumuz değil kendimiz. 

İNTAK
İnsan dışındaki varlıkların insan gibi konuşturulma sanatına intak 
denir.

Sarı Tanbur Benim Adım
Arşa Çıkıyor Feryadım
Pîr Sultan’ımdır Üstadım
Ben Anınçin İnilerim

TEŞHİS
Kişileştirme sanatı olarak da adlandırılan “Teşhis” insan dışındaki canlı 
ya da cansız varlıklara insana ait özelliklerin verilmesidir.

Dinmiş denizin şarkısı, rüzgâr uyumakta 
Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta. 

(Rüzgarın uyuması, körfezin düşünmesi, Kanlıca’nın üzgün olması insana ait özelliklerdir.)

NOT: Her intakta bir kişileştirme sanatı vardır.



 

TARİZ
Söylenen bir sözün, kavramın gerçek veya mecaz anlamı dışında 
tamamen tersini anlatma sanatıdır. 

Bir kimseyi iğnelemek, uyarmak veya dikkatini çekmek amaçlı yapılan 
söz sanatı da denilebilir.

Adamınız, gerçekten ustaymış; onun eli değeli bizim makine 
kararsızlığı bıraktı; artık hiç çalışmıyor.

Her nereye gidersen eyle talanı / Öyle yap ki ağlatasın güleni Bir 
saatte söyle yüz bin yalanı / El bir doğru söylerse inanma 

1.örnekte «gerçekten ustaymış» denilmesine rağmen tersi 
kastedilmiştir.

2.Örnekte şair kast ettiklerinin tersini söyleyerek tariz yapmıştır

İRSALİMESEL
Anla%ma güç̧ kazandırmak için söz, yazı veya şiirde; atasözü̈, özdeyiş̧ 
ve çok bilinen yaygın bir sözü̈ kullanma sana%dır. 

Çağır Karac'oğlan çağır 
Taş düştüğü yerde ağır 
Gönül sevdiğinden soğur 
Görülmeyi görülmeyi. 

«Taş düştüğü yerde ağır» atasözü kullanıldığından irsalimesel sana8 yapılmış8r.



TENASÜP

Anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması sana3dır. 

Bir gemi yanaş( Samsun’a sabaha karşı,
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

«Gemi, kayık, çapara, taka ve tayfa» birbiriyle alakalı kelimeler olduğundan tenasüp 
yani uygunluk sana=na örnek?r.

KİNAYE
Bir kelimenin veya sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını 
düşündürecek bicimde birlikte kullanılmasıdır. 

Yaşlı dayım, gözlerini dünyaya yumdu.

«Gözlerini yummak» gerçek anlamda kullanıldığı gibi mecaz anlamda ölmek 
anlamına gelir. Hem mecaz hem de gerçek anlam olduğundan kinayedir.

İşleyen demir pas tutmaz.

«İşleyen demir pas tutmaz» gerçek anlamda düşünülebileceği gibi mecaz anlamda 
çalışmayan kişinin zamanla yeteneklerini kaybedeceğini ifade eder.



TEZAT
Birbirinin zıddı olan duygu, düşünce ve durumları; aralarında bir ilgi 
kurarak aynı cümlede, mısrada veya beyi:e dile ge;rme sana<dır.

Çın çın ötüyor sessizlik 
Gerilmiş̧ kolum bacağım

«Sessizlik ve çın çın ötmesi» karşıtlık5r.

Aşk derdiyle hoşem elçek ilacımdan tabib
Kılma derman ki helâkim zehri dermanındadır 

TELMİH
Herkesçe bilinen geçmişteki bir olayı, efsaneyi, çağrış7rma, 
anımsatma sana7dır. 

Ben diyorum ki ona: 
— Kül olayım 

Kerem gibi 
yana 

yana 

Burada «kül olayım Kerem gibi» denilerek Kerem ile Aslı hikayesi ha9rla9ldığından 
telmih sana9 söz konusudur.



HÜSNÜTALİL
Herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir 
nedene bağlayarak açıklama sana9dır. 

Gök masmavi bu sabah, 
Güzel şeyler düşünelim diye. 
Yemyeşil oluvermiş̧ ağaçlar. 

Göğün masmavi, ağaçların yemyeşil olması şairin güzel şeyler düşünmesi sebebine 
bağlanarak hüsnütalil yapılmış=r.

Sen geldin diye çiçekler açtı.

Çiçekler zaten açacaktır, açmasının sebebi birinin gelmesi değildir fakat burada 
sebep olarak bu gösterildiğinden hüsnütalil yapılmıştr.

TECAHÜLİARİF
Bir anlam inceliği meydana ge/rmek ya da nükte yapmak için, bilinen 
bir gerçeği bilmiyormuş̧ gibi söyleme sana=dır. 

Sakaklarıma kar mı yağdı ne var
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? 

Şair, saçlarının beyazlamasını bilmemezlikten gelerek kar mı yağdı diye sormuştur. 
Yine aynı şekilde çizgili yüzün kendisine ait olduğu konusunda bilmiyormuş gibi 
davranıyor.



Genel Konu Videosu

TEVRİYE
Bir kelimenin edebi eserlerde iki gerçek anlama gelecek biçimde 
kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını 
kastetmeye tevriye sanatı denir.

Bir buse mi bir gül mü verirsin dedi gönlüm
Bir nim tebessümle o afet gülüverdi.

»Gülüverdi» derken çiçek olan gülü vermiş ya da gülümsemiş olabilir. İki farklı 
anlam bulunduğundan tevriye sanatıdır.

Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden.

Yukarıdaki «yüzünden» kelimesi iki farklı anlam taşır:

1) Buna sebep olan sensin.
2) (Kıyaslama) En güzel yüz senin gibi.

https://www.youtube.com/watch?v=zotgTXwh-iM


⇒ Türkçe Ders Konuları 
⇒ Edebiyat Ders Konuları 

Aşağıdaki Bağlantılardan "Türk Dili ve Edebiyatı” Ders 
Konularına, Etkileşimli Notlara ve Dosyalara Ulaşabilirsiniz.

⇒ TYT Türkçe Konuları 
⇒ AYT Edebiyat Konuları 

⇒ 9. Sınıf Edebiyat Notları 
⇒ 10.Sınıf Edebiyat Notları 
⇒ 11.Sınıf Edebiyat Notları 
⇒ 12.Sınıf Edebiyat Notları 

⇒ Öğretmen Dosyaları

https://www.edebiyatciyim.com/tyt-turkce-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/ayt-edebiyat-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/turk-dili-ve-edebiyati-ogretmenleri-dosya-paylasimi/
https://www.edebiyatciyim.com/turkce/
https://www.edebiyatciyim.com/edebiyat/
https://www.edebiyatciyim.com/9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-ders-konulari/
https://www.edebiyatciyim.com/12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/

