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2. FASİKÜL : SÖZCÜKTE ANLAM

SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ

GERÇEK ANLAM
1.

Bir sözcüğün en yaygın kullanılan ve akla gelen ilk anlamına gerçek 
anlam denir.

 ◆ Bu köprü yıllardır tamir görmedi.

Köprü: Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan 
yapı.

 ◆ Akşam olunca perdeleri kapattı.

Perde: Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye 
veya bir açıklığın önüne gerilen örtü.

MECAZ ANLAM
2.

Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni 
anlama denir.

 ◆ Annesi ile arasında köprü görevi görüyordu.

Köprü: İki şey arasında bağ veya ilişkiyi sağlayan şey
 ◆ Duyduklarından sonra gözündeki perde kalktı.

Perde:  Doğruyu görmeye engel olan şey

TERİM ANLAM
3.

Bir sözcüğün herhangi bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalıyla ilgili 
özel bir kavramı karşılayan anlamıdır.

 ◆ Güreşçi köprü hareketi ile rakibini yendi.

Köprü (güreş): Güreşte omuzları yere değdirmemek için ayakları ve 
alnı yere dayayıp beli yukarı kaldırarak alınan durum

 ◆ İzlediğim oyun üç perdeden oluşuyor.

Perde (tiyatro): Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK
4.

Sözcüklerin zaman içinde birçok kavramı ya da nesneyi karşılayacak 
duruma gelmesine denir.

 ◆ Bu ayakkabıyı yeni aldım. (satın almak)
 ◆ İstanbul’u Fatih aldı. (fethetmek, ele geçirmek)
 ◆ Bu salon 100 kişi alır. (içine sığmak)
 ◆ Gemi su alıyor. (içine sızmak)
 ◆ Koltukların altını süpürge ile aldı. (temizlemek)

I. Tedirgin etmek, sataşmak
II. İnsanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek
III. İlişkin olmak, ilgili olmak, değinmek
“Dokunmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanıl-
mamıştır? 
A) Masamın üzerindeki evraklara kimse dokunmasın.
B) Bugün ona dokunmayın, keyfi yerinde değil.
C) Bu konuya dokunduklarını pek görmedim eleştirmenlerin.
D) Hiçbir şiirin bana bu kadar dokunduğunu hatırlamıyorum.

2019-LGS

ÖRNEK 1

Yazar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde ge-
çirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü  
            I  
engeli aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendi- 
   II  
siyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı olmuştur.
             III
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin anlamca karşı-
lıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

I II III
A) direnme gücü amacıyla gururlanmak
B) kararlılık yoluyla kıvanç duymak
C) gayret isteğiyle saygı göstermek
D) cesaret şartıyla iltifat etmek

2020-LGS

ÖRNEK 2
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SÖZCÜKLERDE ANLAM İLİŞKİLERİ

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER
1.

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan sözcüklere eş anlamlı sözcük-
ler denir.

 ◆ misafir-konuk
 ◆ ileti-mesaj
 ◆ siyah-kara

Bir cümlede eş anlamlı olan sözcükler başka bir cümlede 
eş anlamlı olarak kullanılmayabilir.

 ◆ Siyah gözlerini bana dikti.
 ◆ Kara gözlüm, sen üzülme!

Bu cümlelerde siyah ve kara sözcükleri eş anlamlıdır ve 
birbirlerinin yerine kullanılabilir.

 ◆ “Kara bir talihi vardı.” cümlesinde ise “kara” sözcüğü 
“kötü, uğursuz” anlamında kullanılmıştır. Bu cümle-
de “kara” sözcüğünün yerine “siyah” sözcüğü kulla-
nılamaz.

DİKKAT  ET

EŞ SESLİ SÖZCÜKLER
2.

Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir.
 ◆ Salonda yüz kişi bulunuyordu.
 ◆ Çocuğun temiz bir yüzü vardı. 

Bir sözcük birden fazla anlama gelebilir. Bu sözcüklerin 
eş sesli olabilmesi için her ikisinin de hem gerçek anlam-
da hem de birbirinden tamamen farklı anlamlarda olması 
gerekir.

 ◆ Babamın yüzü asıktı.
 ◆ Bıçağın keskin yüzü bana dönüktü.

Bu cümlelerde “yüz” sözcükleri arasında anlam bağlantısı 
olduğu için sesteşlik ilgisi yoktur.

DİKKAT  ET

ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER
3.

Birbirine karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir.
 ◆ açık-kapalı
 ◆ uzun-kısa
 ◆ şişman-zayıf

Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir.
 ◆ gelmek-gitmek  (zıt anlam)
 ◆ gelmek-gelmemek  (olumsuz)

DİKKAT  ET

NİTEL VE NİCEL ANLAMLI SÖZCÜKLER
4.

Sayılabilen, ölçülebilen bir özellik bildiren sözcüklere nicel anlamlı; 
sayılamayan, ölçülemeyen özellik bildiren sözcüklere ise nitel an-
lamlı sözcük denir.

 ◆ Ağır çantaları ben taşıdım. (nicel anlam)
 ◆ Ağır bir hastalık geçirdi. (nitel anlam)

GENEL VE ÖZEL ANLAM
5.

Nesneleri veya kavramları toplu hâlde belirten sözcüklere genel an-
lamlı, daha dar kapsamlı olarak belirten sözcüklere ise özel anlamlı 
sözcükler denir.

 ◆ Şiir, çok sevilen bir türdür.
 ◆ Onun şiirlerini çok beğeniyorum.

Bu cümlelerde “şiir” sözcüğü, ilk cümlede bütün şiirleri kastettiği için 
diğerine göre daha genel anlamlıdır. 

YANSIMA SÖZCÜKLER
6.

Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir.
 ◆ Derenin şırıltısı duyuluyordu.
 ◆ Kedinin miyavlamasını duyduk.
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2. FASİKÜL : SÖZCÜKTE ANLAM

SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM

DEYİMLER
1.

Birden fazla sözcüğün anlamca kaynaşıp kalıplaşarak oluşturduğu, 
ilgi çekici bir anlam özelliği gösteren sözlere deyim denir. Deyimler 
genellikle mecaz anlamlı sözcüklerden oluşur.

 ◆ küplere binmek
 ◆ gözden düşmek
 ◆ göz kulak olmak

ATASÖZLERİ
2.

Asırlar öncesinden oluşarak günümüze kadar gelen bir öğüt, değer-
lendirme ya da tespit bildiren sözlerdir. Atasözlerinde kısa ve özlü 
bir anlatım vardır.

 ◆ Akacak kan damarda durmaz.
 ◆ Eğreti ata binen tez iner.

İKİLEMELER
3.

Anlamı güçlendirip pekiştirmek amacıyla aralarında farklı anlam iliş-
kileri bulunan sözcüklerin art arda kullanılmasıyla oluşan söz öbek-
leridir.

İkilemeler değişik yollarla oluşturulur.
Aynı sözcüğün tekrarıyla

 ◆ Sarı sarı saçları vardı.

Yakın anlamlı sözcüklerin tekrarıyla
 ◆ Yalan yanlış sözlerle kandırdı.

Karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla
 ◆ Aşağı yukarı yirmi yıl oldu.

Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle
 ◆ Derdini yarım yamalak anlatabiliyor.

İkisi de anlamsız sözcüklerle
 ◆ Abuk subuk bir konuşmaydı.

Yansıma sözcüklerle
 ◆ Dere şırıl şırıl akıyordu.

KALIPLAŞMIŞ SÖZ ÖBEKLERİ

Bazen birden fazla sözcük bir araya gelerek cümle içinde kendi an-
lamlarından az çok farklı bir anlama gelebilir. Bu tür söz öbeklerinin 
anlamı cümleye göre belirlenir.

Okuru olmayan bir ülkede dergi çıkartmak, suya yazı yazmak 
gibidir. Tutku olmasa ne kadar da imkânsız bir iş. Bu, kitap 
eleştirisi üzerine çıkan bir dergiyse hele... Malum, özellikle 
genç okurların yönelimi daha çok edebiyat ve şiir dergilerine 
olurken eleştiri dergileri maalesef rafların arkasında kalıyor.
Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşa-
ğıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) büyük çaba gerektirmek – satış amacı gütmemek
B) kalıcı olmaya çalışmak – ilgi çekmemek
C) boş yere uğraşmak – yeterince tercih edilmemek
D) sıkıntılara göğüs germek – köklü bir geçmişe sahip olmak

2018-LGS

ÖRNEK 3

Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kı-
mıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pence-
relerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür 
geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. 
Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına 
resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başla-
dılar. Bu, övgüye değer!
Bu metinde geçen “pencereleri hepten kapanmış binada 
ömür geçirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Çevresindekilerle iletişime kapalı olmak
B) Sanattan yoksun bir hayat sürdürmek
C) Hayata farklı açılardan bakamamak
D) Tek bir sanat dalına yoğunlaşmak

2018-LGS

ÖRNEK 4
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Bir sözcüğün mecaz anlamlı 
olabilmesi için gerçek 
anlamından tamamen 
uzaklaşması gerektiğini
AKLINDA TUT!

İkilemelerin birçok yolla 
kurulabildiğini ve kesinlikle 
ayrı yazıldığını BİL!

Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. 
Kelimeleri de kelimelerin 
yerleri de değiştirilemez,  
DİKKAT ET!

Bir sözcüğün olumsuzu 
o sözcüğün zıddı 
değildir, DİKKAT ET!

Bir cümlede eş anlamlı olan 
sözcükler başka bir cümle-
de eş anlamlı olarak kulla-
nılmayabilir, 

DİKKAT ET!

Sözcüklerin eş sesli olabil-
meleri için her ikisinin de 
gerçek anlamda olması 
gerektiğini
AKLINDA TUT!

Ses taklidi 
olmayan hiçbir sözcük 
yansıma değildir, 
DİKKAT ET!

Sözcüklerin cümledeki 
anlamlarına göre genel 
ya da özel anlamlı 
olduğunu BİL!

Sayılamayanlar nitelik 
(özellik), sayılabilenler 
nicelik bildirir,
AKLINDA TUT!

Terim anlamlı sözcükle-
rin mutlaka bir bilim, 
sanat, meslek ya da 
spor dalıyla ilgili olması 
gerektiğini 
BİL!


