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DİKKAT
Bilindiği üzere, 4/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik
“Bakanlar Kurulu, Başbakan” ibarelerine yönelik düzenlemeler yer aldı.
Söz konusu düzenlemeyle;

“Yürütme maddeleri
MADDE 72 – (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı
Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu
ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler,
nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.” hükümlerine yer verilmiştir.
T.C. anayasasının Geçici 21’inci maddesinde ise “Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır” hükmüne
yer verilmiştir.
Diğer taraftan, kitabımızda, Sahil Güvenlik Komutanlığı Yükselme Sınavına yönelik yer verilen konular
http://www.mevzuat.gov.tr/ internet adresinden güncel olduğu düşünülerek aynısına yer verilmiştir. Ancak, bazı
mevzuatlarda “Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlık isimleri” gibi ibarelerin güncellenmediği görülmüştür.
Okuyucularımızın, kitapta yer alan bazı mevzuatlarda ve çıkmış sorularda “Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlık isimleri” gibi ibarelerin yer alması halinde yukarıdaki kanun hükmünün göz önüne alınarak değerlendirmeleri
gerekmektedir...
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BÖLÜM

SÖZCÜKTE ANLAM
SÖZCÜKTE ANLAM

Temel Anlam:
Bir sözcük tek başına kullanıldığında akla gelen ilk anlamına temel anlam denir. Temel anlam, en yaygın anlamdır. Sözlüklerde ilk olarak temel ya da en yaygın anlam
açıklanır.

Sözcüğün Anlam
Özellikleri
Paragraf
cümle

Gerçek Anlam

Temel Anlam

Mecaz Anlam

Yan Anlam

Gerçek Anlam:
Gerçek anlam, sözcüğün temel ve yan anlamlarını içerir. Dolayısıyla sözcüğün gerçek anlamları birden fazla
olabilir.

NN

Çocuğun ateşini bir türlü düşüremiyorlar.
“Yan anlam” ile “temel anlam” arasında herhangi bir şekilde (biçimsel
benzerlik, ortak işlev, aynı maddeden
oluşması...) ilgi kurulabilmelidir.
k:

NN Mağaranın ağzı o kadar küçüktü
ki içeri ancak bir çocuk girebiliyordu. (“Mağaranın ağzı” ile yemeye,
içmeye ve ses çıkarmaya yarayan
organ olan “ağız” arasında biçimsel olarak bir benzerlik kurulmuştur.)
NN Çocuğun ateşini bir türlü düşüremiyorlar. (“Çocuğun ateşi” ile nesnelerin tutuşmasıyla beliren “ateş”
arasında bir ısı ortaklığı vardır.)

“Ağız” sözcüğü, kullanıldığı yere göre birçok
anlam kazanabilir: İnsan ağzı, mağara ağzı,
yol ağzı, Karadeniz ağzı vs.

Sözcük

Mağaranın ağzı o kadar küçüktü ki içeri ancak
bir çocuk girebiliyordu.

Örne

“Kaldırım, testere, tencere” sözcüklerinin tek
anlamı vardır.

Dilimizde sözcüklerin kullanıldıkları cümleye göre kazandıkları farklı anlamlara “yan anlam” ya da “mecaz anlam”
denir.

NN

t
D kka

Çok anlamlı sözcükler: Kullanıldığı yere ve duruma
göre birden çok anlam kazanabilen sözcüklerdir.
k:

Ormanda ateş yakmak oldukça tehlikeli ama
sık rastlanan bir davranıştır.

Pür

Tek anlamlı sözcükler: Sadece bir kavramı karşılayan
sözcüklerdir. Bu sözcüklerin başka anlamlara gelebilecek kullanımı yoktur.

Örne

NN

Bir sözcüğün temel anlamıyla ilişkili olarak kazandığı diğer anlamlardır.

Sözcükler, metinlerin temel yapı taşıdır. Dolayısıyla metnin -ya da bir konuşmanın- anlaşılması için sözcük anlamlarının iyi bilinmesi gerekir. Dilimizde bazı sözcükler
tek bir kavramı karşılarken bazıları ise birden çok anlamı
karşılar.

k:

Adamın kocaman ama estetik görünümlü bir
ağzı vardı.

Yan Anlam:

sözcük

Örne

NN

Mecaz Anlam:
Sözcüğün gerçek anlamından (temel anlamından ve yan
anlamından) uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlardır. Bir
başka ifadeyle mecazlar, bir ilgi veya benzetme sonucu
gerçek anlamından başka anlamda, başka bir sözcüğün
yerinde kullanılan sözlerdir.
•

Bu mahallede onun gibi ağzı bozuk birini daha görmedim. (Bu cümledeki “ağzı bozuk” söz öbeğinde
kullanılan “ağız” sözcüğü; kendi anlamının dışında,
küfürbaz anlamında, karşımıza çıkmaktadır.)

•

Yeni seçilen muhtar, ilk toplantısında çok ateşli konuştu. (”Ateşli” sözcüğü “heyecanlı, coşkulu” anlamında kullanılmış; sözcük, anlamının dışına çıkmıştır.

Temel anlam (TA), yan anlam (YA) ve mecaz anlamla
(MA) ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
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Yol:
77
77
77

Çocuk, evin yolunu sordu. (TA)
Mahallemizin yolu nihayet asfaltlandı. (YA)
Bu soruyu farklı bir yolla da çözebiliriz. (MA)

Kafa:
77
77
77

Kafan, hâlâ omuzlarının üzerinde duruyor. (TA)
Fazla zorlayınca çivinin kafası koptu. (YA)
O adam, zaten kafasızın tekidir. (MA)

Matematik

C Açı, üçgen, dikdörtgen
C Roman, öykü, kafiye, aruz

Edebiyat

C İsim, kök, gövde, fiil

Dil bilgisi
Spor

C Pota, minder, skor
C Dava, mahkeme, yargıç

Hukuk

Büyük:
77

Uzun bir yolculuktan sonra büyük bir evin önünde durduk. (TA)

77

Benim öğrencilerim, büyüklerine karşı saygıda
kusur etmez. (YA)

77

Büyük düşünenler, toplumlarına her zaman bir
şeyler kazandırmıştır. (MA)

Pür

t
D kka

KPSS’de “temel anlam” ve “yan
anlam” ayrımı sorulmamış, nadiren
de olsa “gerçek anlam” ve “mecaz
anlam” ayrımı sorulmuştur. Böyle bir
soruyla karşılaşıldığında seçenekler
arasında yan anlamda kullanılmış
sözcükler de verilebileceği için
dikkatli olunmalıdır. Yan anlam, temel
anlamla bir şekilde ilişkilidir ve gerçek
anlam sayılır. Oysa mecaz anlam
tamamen düşsel, gerçek dışı bir
anlamdır.

lı
am
anl irici
z
d
ca
çel nılme
ve arında kulla
k
.
da
rçe
rul
Ge ük so nlam verilir
a
r
c
e
z
n
l
sö k ya
ük
ra
özc
ola mış s

Baz
ı
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a
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l ö rda g
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caz
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ilgil anlam mı
idir
la
.

Terimsel Anlam:
Bir bilim, sanat, spor ve meslek dalıyla ilgili özel ve belirli
bir kavramı karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir.

Soyut-Somut Anlam
Somut Anlamlı Beş duyudan herhangi biriyle
Sözcükler:
algılanabilen kavramları
karşılayan sözcüklerdir.
Örnek

:

Hava, su, toprak, ağaç, deniz,
masa, sandalye...
Soyut Anlamlı Beş duyu ile algılanamayan,
zihinde tasarlanan kavramları
Sözcükler:
karşılayan sözcüklerdir.
Örnek

:

Sevgi, umut, adalet, özgürlük,
mutluluk, heyecan, aşk...
Nitel-Nicel Anlam
Nicel Anlamlı Varlıkların ölçülebilir, sayılabilir
Sözcükler: özelliklerini gösteren
sözcüklerdir.
7 Geniş bahçeli bir ev aldı
İstanbul’da ve emekli olunca
oraya taşındı. (alan ölçüsü)
7 Uzun bir moladan sonra
yolcular tekrar araçlara bindiler.
(zaman ölçüsü)
7 Yüksek bir maaşla yeni
işine başladı. (sayı-para ölçüsü)
Nitel Anlamlı Varlıkların ölçülemeyen,
Sözcükler: sayılamayan özelliklerini
gösteren sözcüklerdir.
7 Onun babası çok geniş
biridir, hiçbir şeye kolay kolay
kızmaz. (“rahat” anlamında)
7 Uzun etme işte, bu iş
bugün bitecek dedim sana.
(“nazlanma, direnme”
anlamında)
7 Yüksek hedeflere
ulaşmak, çok fedakârlık
gerektirir.
(“ulaşılması güç” anlamında)
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C İki kapılı bir handa

Söz Sanatları

Gidiyorum gündüz gece
Benzetme
(Teşbih)
Güzel
Adlandırma

Kişileştirme
(Teşhis)

Mecaza Dayalı Söz
Sanatları

Dolaylama
Mübalağa
(Abartma)

Eğretileme
(İstiare)

Kinaye
(Değinmece)

Mecazımürsel
Dokundurma (Ad Aktarması)
(Tariz)

C Dışarıda bir dost eli

okşuyor tenimizi.
C Saçlarına yıldız düşmüş,

koparma anne.

(Dünya, bir "han"a
benzetilmiş
fakat "dünya"
söylenmemiştir.)
(Rüzgâr, "dost eli"ne
benzetilmiş fakat
"rüzgâr"
söylenmemiştir.)
(Beyaz saçlar "yıldız"a
benzetilmiş fakat
"beyaz saçlar"
söylenmemiştir.)

İstiare ve Benzetme Farkı
Gülünce incileri görünüyor.

Bir nesnenin, varlığın niteliğini daha
etkili biçimde anlatmak için nitelikçe
üstün bir varlıktan yararlanma
yöntemine “benzetme” denir.

Benzetme
(Teşbih)

Örne

k:

J
J

Selvi gibi uzun boylu bir güzele vuruldu.

J
J

Tilki gibi kurnaz çocuktur.

Kar gibi beyaz çamaşırlar getirmiş yanında.
Adamın gözleri sanki bir ateş.

en
KPSS'de
ileştirme
iş
k
e
v
e
.
anatıdır
Benzetm
n iki söz s
çok sorula

Kişileştirme
(Teşhis)
İnsana ait özelliklerin insan
dışındaki varlıklara yüklenmesidir.

Örne

k:

4
4
4

Bülbül, ağaran vakte kadar ağlarmış.
Poyrazla söyleşir yaprakların sesi.
Yağmur ağlıyor ikimiz için.

Eğretileme
(İstiare)
Eğretileme (istiare), yalnızca
“benzeyen” ya da “benzetilen”
ögeleriyle yapılan söz sanatı, aynı
zamanda bir benzetme çeşididir.

Pür

t
D kka

Eğretileme (istiare) aslında benzetme sanatından çok da farklı değildir.
Eğretilemede de amaç bir kavramı,
başka bir kavrama benzetmektir fakat
benzetmeden farklı olarak bu kavramlardan sadece biri söylenir, diğer
kavram karşı tarafça anlaşılır.

Her yaz bu cennette tatilini geçirir.
Meleğim beşiğinde uyuyor.
Bu adam herkesi sokar.

Benzeyen
ya da kendisine
benzetilen
söylenir.
(İstiare)

Gülünce inci gibi dişleri görünüyor.
Cennet kadar güzel bir yer burası.
Bebeğim beşiğinde melekler gibi uyuyor.
Bu adam bir yılan, herkesi sokar.

Hem
benzeyen hem
benzetilen
söylenir.
(Benzetme)
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Eğretileme çeşitli şekillerde yapılabilir:
Doğaya ait bir
özellik insana
aktarılabilir.
O, cıvık bir insandır.
(doğaya ait özellik)

Babam geciktiğimi öğrenince esip gürleyecek.

Bir sözün benzetme amacı
Ad Aktarması
güdülmeksizin başka bir söz
(Mecazımürsel)
yerine kullanılmasıdır. Ad
aktarmasında kastedilen sözcükle
kullanılan sözcük arasında bir
çeşit ilginin olması gerekir.
Örne

k:

(doğaya ait özellik)

Ankara, bu talihsiz olayı açıklamayla kınadı. ("Yönetim" kastedilmiş.)
Erzurum ve Sivas, bağımsızlığın ilk
adımlarıdır. ("Kongreler" kastedilmiş.)
Şiiri sevmek için Yahya Kemal'i okumalısın. ("Şiir" kastedilmiş.)

J
J

Doğaya ait özellik,
doğadaki başka
bir varlığa
aktarılabilir.

J

Yıldızlar akıyor damların üzerine
(nehrin özelliği yıldızlara aktarılmış)

Dokundurma
(Tariz)

Bulutlar salkım salkım

(üzümün özelliği bulutlara aktarılmış)

Bir duyuyla ilgili
bir kavram başka
bir duyuyu
anlatmak için
kullanılabilir.

atı
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l
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l
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Sıcak bir gülümseyişi vardı.

(dokunma)

(görme)

Birbirinize tatlı sözler söyleyin.
(tatma) (işitme)

Kinaye
(Değinmece)

Örne

k:

Bir sözün hem gerçek hem de mecaz
anlamını çağrıştıracak biçimde
kullanılmasıdır.

33 Yalnız taş, duvar olmaz.
(gerçek anlamı: Tek taşla duvar örülemez.)
(mecaz anlamı: İnsan tek başına tüm
işlerin üstesinden gelemez.)
33 Bu yaşta o ağır yükü taşıyamaz o
çocuk.
(gerçek anlamı: ağır bir nesne taşımak)
(mecaz anlamı: sorumluluk almak)
33 Yüzü kızarmak.
(gerçek anlamı: suratta meydana gelen
renk değişikliği)
(mecaz anlamı: utanmak)
33 Ayıkla pirincin taşını.
(gerçek anlamı: pirinçteki taşları ayıklamak)
(mecaz anlamı: zor bir işin içinden
çıkmak)
,

n
ne
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k
a
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Bir kimseyi iğnelemek, bir sözü
tersini düşündürecek şekilde
kullanmak ya da alay etmek
amacıyla kullanılan ifadelerdir.
I Çok çabuk geldin, sen gelene
kadar ağaç olduk.
I O kadar açık konuştu ki
söylediklerini hâlâ çözmeye
çalışıyoruz.

Pür

t
D kka

Dokundurma (tariz), günlük konuşmada da sıkça başvurulan bir söz
sanatıdır.
II Bu büyük yazarımız yine harika (!) eserler ortaya koyuyor.
Senin gibi iyi dostum (!) varken ...
II Dokundurma (tariz) sanatı, sınavlarda “alay, alaysı anlatım” soru
köküyle de sorulabilmektedir.

Mübalağa
(Abartma)
Bir durumu olduğundan daha büyük ya
da daha küçük gösterme sanatıdır.
22

Yüce dağ başında bir ulu kartal
Açmış kanadını dünyayı örter

22

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

22

Gözyaşım sel oldu, bayırları sildi süpürdü.

22

Avuç içi kadar yere yirmi beş kişi oturduk.

22

Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar.

Pür

t
D kka

Mecazlı söylenen her söz abartma
değildir. Abartmada bir kavrama aşırı
ölçüler yüklenir, kavram büyütülür ya
da küçültülür.

