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 TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) 
*Her teşhisin olduğu yerde kapalı istiare de vardır. 
*İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler yüklemelidir. 
*Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için  
  Çekilir mi bu bela alemi pür mihnet için? 

*Derinden derine ırmaklar ağlar  
  Uzaktan uzağa çoban çeşmesi 
  Ey suyun sesinden anlayan bağlar 
  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi 

*Masamın lambasının solgun gölgesi 
  Gecemi dinler nefes almadan  

*Kaldırımlar, ızdırap çekenlerin annesi 
  Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır 
  Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi 
  Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır. 

İNTAK (KONUŞTURMA) 
*İntağın olduğu her yerde teşhis de vardır. 

*Ben bir ayrıkotuyum                                             *Benim adım dertli dolap  
 Ne buğday amcam ne pirinç dayım                        Suyum akar yalap yalap 
 Mısırla akraba bile değilim                                     Böyle emreylemiş Çolap 
 Bir yeşermeye göreyim :                                          Derdim varıdır inilerim. 
 Kızmasınlar halim duman                                 
 Canıma kasteder yapabilseler 
 Ama nafile kurumam. 

*Akıl ersin , ermesin sevdama  
Senden yanayım , dedi yeşeren dal 
Senden yana 
TARİZ (İĞNELEME) 
*Söylenen sözle kastedilen söz birbirinin tam tersidir. 
*Taşlama, taş atma demektir. 
*Keskin alay ve eleştiri içerir. 
*Bazen (!) işaretiyle belli edilir. 

*Aferim oğlum Ahmet                      *Bize kafir demiş Müftü Efendi 
  Bu yolda devam et                            Tutalım ben ona diyem Müselman 
  Herifçioğlu Sen Mişel’de                  Varıldık da yarın ruz-ı cezaya 
  Koyuvermiş sakalı                             İkimizde çıkarız onda yalan  
  Neylesin bizim köyü 
  Nitsin Mahmut Makal’ı 
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KİNAYE (DEĞİNMECE) 
*Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanılmasıdır ancak 
yoğun olarak mecazın kastedilmesidir. 
*Gülü seven dikenine katlanır. 
*Ateş düştüğü yeri yakar. 
*Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

TEVRİYE (ÇOK ANLAMLILIK) 
*Bir sözün yakın anlamını söyleyerek uzak anlamını kastetmektir. Kinayeden farkı , 
sözcüklerden her ikisinin de gerçek olmasıdır. 
*Sarımsak da acıdır ama her eve lazım bir dişi. 
*Gül yağını eller sürülür çatlasa bülbül. 
*Ulusun , korkma nasıl böyle bir imanı boğar? 
TENASÜP (UYGUNLUK) 
*Aynı konu ile ilgili kavram ve sözlerin bir dize ya da beyitte bir arada kullanılmasına 
denir.  
*Artık demir almak günü gelmişse zamandan  
  Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan  
*Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken  
  Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken  
*Bir gonca gülsün açılırsın sen yaprak yaprak  
  Seni yetiştirdim diye mutludur hava, su, toprak 
LEFF Ü NEŞR 
*Birinci dizede anılan sözcüklerle ilgili kavramların ikinci dizede simetrik bir şekilde 
sıralanmasıyla oluşan sanattır. 
*Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü 
 Göz kırpar yıldızlar, türkü söyler balıklar 
*Sen denizde kaptan, ovada çiftçi, şehirde esnaf olan 
 Sen gemi yürüten, tarla süren, alışveriş yapan  
TEZAT 
*İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesi tezat(zıtlık) sanatıdır. 
*Görmediğim şeyi asla sezemem 
 Korku bilmem hiç yalnız gezemem 
 İcap etse kendi adımı yazamam 
 Katiplikte gayet iştiharım var 
*Gülen çehremi görüp  
  Sanmayın beni bahtiyardır 
  Her kahkahanın içinde  
  Bir damla gözyaşı vardır. 

MÜBALAĞA(ABARTMA) 
*Derdim nice bir sinede pinhan ederim ben 
  Bir ah ile bu alemi viran ederim ben  
*Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz 
  Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz , yürürüz 
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RÜCU (GERİYE DÖNÜŞ) 
*Yok yok! 
  Yok öyle değil! 
*Kaddin libası sura ile afet değil midir? 

İSTİFHAM (SORU SORMA) 
*Sözde soru cümlesidir. 
*Cevap beklemez. 
Gelse de en acı sözler dilime  
Uçacak sanırım birkaç kelime  
Bir alev halinde düştün elime  
Hani ey gözyaşım, akmayacak mısın? 
TECAHÜL-İ ARİF (BİLMEZLİKTEN GELME) 
*Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? 
  Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? 
  Sevmek için güzele mi bakmalı? 
  Çirkin bir tende güzel bir ruh , kalbi bağlayamaz mı? 
*Hanginiz bilir benim kadar 
Karpuzdan fener yapmayı 
TECRİD (SOYUTLAMA) 
*Ey gönül            *Ey Nedim, ey bülbül-i şeyde niçin hamuşsun  
*Ey Nedim            Sende evvel çok nevalar güft-ü gular var idi 
NİDA( SESLENME) 
*Ey, eyvah , ya   Nedima!     *Eyvah ne yer ne yar kaldı 

KAT                                                                  TEDRİD 
*Sözü kesmedir.                                             *Sözü şaşırtarak bitirmektir. 
—Neden beklemediniz beni? 
—Bekleyecektik ama… 
CİNAS                                                            İRSAL-İ MESEL 
Bir güzel şuha dedim ki               *Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından 
Gözün sürmelidir                           Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. 
Dedi vallahi seni Hind’e  
Kadar sürmelidir. 
*Benim için her sözün kıymetlidir inciden 
  Gözyaşların akıtma gel, odur gönlüm inciden  
HÜSNÜ TALİL (GÜZEL NEDENE BAĞLAMA) 
*Güneş senin o gül yüzünü görmek için      *Ne zaman seni düşünsem  
  Sana bakmak için doğuyor.                          Bir ceylan su içmeye iner 
TEKRİR 
*Sözün etkisini güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yinelemektir. 
-Ey varlığı varı var eden var! 
  Yok yok sana yok demek ne düş var. 
TELMİH 
*Olur mu dünyada indirmem kepenk  
  Gözyaşı döksen Nuh tufanına denk 

ALİTERASYON (ÜNSÜZ TEKRARI) ASONANS (ÜNLÜ TEKRARI) 
SECİ(İÇ KAFİYE)  LEB DEĞMEZ(p,m,b,f,v) 
AKROSTİJ 
     


