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ÜNİTE 4 1TESTİ
HareketMETİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI

BENZETME KİŞİLEŞTİRME KONUŞTURMA ABARTMA KARŞITLIK

TEŞBİH TEŞHİS İNTAK MÜBALAĞA TEZAT

Zayıf olan
bir varlığın

güçlü olan bir
varlığa herhangi

bir yönüyle
benzetil-
mesidir. 

Bir varlık,
durum ya da ola-

yı olduğundan daha
büyük ya da kü-
çük göstererek

anlatmaktır.

İnsan
dışında bir

varlığın konuş-
ması, bir şeyler
söylemesidir.

 İki zıt dü-
şüncenin bir ara-
da söylenmesidir.
Burada kastedilen

zıt anlamlı kelimelerin
bir arada kullanılması
değil, zıt düşüncelerin

bir arada kullanıl-
masıdır.

İnsana
ait bir özelliğin
insan dışındaki

varlığa
verilmesidir.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak tablodaki numaralanmış cümlelerde bulunan söz sanatları belirtil-
mek istenmiştir.

Teşbih Teşhis İntak Mübalağa Tezat

1
İçimde kar donar, buzlar tutuşur
Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem

✔

2
“Ah!” dedi ney, duydu da sesimi
Aylardır yare adadığım nefesimi

✔

3
Ruhu duyar mı saçlarının
Her gün öptüm sen geçerken

✔

4
Bu dağlar harami, yollar ejderha
Yitirdim yönleri bulamıyorum

✔

5
Dünyaya bir daha gelsem
Arar bulurum yine seni severim

✔

* Ney: Bir tür üflemeli çalgı

1.	 Tablodaki	işaretlemelerin	tümünün	doğru	olabilmesi	için	kaç	numaralı	cümleler	yer	değiştirme-
lidir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 5

2.	 Aşağıdaki	şiirlerin	hangisinde	benzetmeye	yer	verilmemiştir?

A) Saçlarıma rüzgâr değdi

Elin gibi elin gibi

O rüzgârı tanırım

Dağ kokulu tenin gibi

 B) Sözün şiirlerin mükemmelidir

Senden başkasını seven delidir

Yüzün çiçeklerin en güzelidir

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

C) 
Bir nefes bir ahım var

Bilmem ne günahım var

Bu hayat yordu beni

Bildiğin gibi değil

 D) Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın

Kalbimin derinlerinde bir yalansın

Gün gelir, zaman geçer, sen de solarsın

Hiç gücenme, kızma, sen de insansın

Benzetme; bir şeyin bir niteliğini 

herhangi bir bakımdan göz önü-

ne getirmek, canlandırmak ya da 

daha etkili ve çarpıcı kılmak için 

onunla başka bir şey arasında or-

tak bir nitelikte benzerlik kurma 

işidir.

Benzetmenin dört ögesi vardır:

1. Benzeyen: zayıf unsur

2. Kendisine Benzetilen: güçlü 

unsur

3. Benzetme Yönü: aktarılan 

özellik

4. Benzetme Edatı: gibi, kadar vs.

Ali, karınca gibi çalışkan bir ço-

cuktur.

Benzeyen: Ali

Kendisine Benzetilen: karınca

Benzetme Yönü: çalışkanlık

Benzetme Edatı: gibi

Nedir?

Benzetme sanatının yapılması 

için bu dört unsurun tamamının 

olmasına gerek yoktur:

“Pamuk kalbin hiç kırılmasın.” 

ifadesinde benzetme, yalnızca 

benzeyen ve kendisine benzeti-

len ögeleri kullanılarak oluştu-

rulmuştur.

Unutma!
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3. 
Penceremin perdesini havalandıran rüzgâr
Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgâr
Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar
Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun
Otur dinlen baş ucuma belli ki çok yorulmuşsun
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat

Bu	dizelerde	aşağıdaki	söz	sanatlarının	hangisine	başvurulmuştur?

A) Benzetme B) Konuşturma C) Kişileştirme D) Abartma

4. 
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

Bu	şiirde	yer	verilen	söz	sanatları	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A) Kişileştirme-benzetme B) Abartma-tezat

C) Kişileştirme-tezat D) Abartma-benzetme

5. 
Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

Bu	şiirde	aşağıdaki	söz	sanatlarından	hangisi	vardır?

A) Benzetme B) Karşıtlık C) Kişileştirme D) Abartma

6. 

Attım. Boyalar ne işe yarayabilir
Yalnızlık için karadan başka
Hangi rengi kullanabilirim
Kuru masa, donuk tavan, somurtuk halı
Solgun durmalı resimlerim
Pencerem kuşları çekmiyor
Soluğu azaldı nergislerin

Attım. Boyalar ne işe yarayabilir
Yalnızlık için karadan başka
Hangi rengi kullanabilirim
Kuru masa, donuk tavan, somurtuk halı
Solgun durmalı resimlerim
Pencerem kuşları çekmiyor
Soluğu azaldı nergislerin

Bu	şiirde	aşağıdaki	söz	sanatlarından	hangisi	vardır?

A) Kişileştirme B) Karşıtlık C) Benzetme D) Abartma

Tezat, ifadelerde iki zıt düşünce-

nin bir arada söylenmesidir.

Nedir?

Tezat sanatında kastedilen kar-

şıtlık, zıt anlamlı kelimelerin 

bir arada kullanılması değil zıt 

düşüncelerin bir arada kullanıl-

masıdır.

Unutma!


