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1. BÖLÜM
Sözcükte Anlam
Sözcüğün Anlam
Özellikleri
Paragraf
cümle

sözcük

Sözcükler metinlerin temel yapı taşıdır. Dolayısla metnin (ya da bir konuşmanın) anlaşılması için sözcük anlamlarının iyi bilinmesi gerekir. Dilimizde bazı sözcükler tek bir kavramı
karşılarken bazıları ise birden çok anlam karşılar.

Tek anlamlı
sözcükler

Sadece bir kavramı karşılayan sözcüklerdir. Bu
sözcüklerin başka anlamlara gelebilecek kullanımı yoktur.
Örne

k:

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

Çok anlamlı
sözcükler

Kullanıldığı yere ve duruma göre birden çok anlam
kazanabilen sözcüklerdir.
Örne

k:

“Ağız” sözcüğü kullanıldığı yere göre birçok anlam
kazanabilir: İnsan ağzı, mağara ağzı, yol ağzı, Karadeniz
ağzı vs.
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Dilimizde sözcüklerin kullanıldıkları cümleye göre kazandıkları farklı anlamlara “yan
anlam” ya da “mecaz anlam” denir.

Sözcük

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.

Temel Anlam:

Bir sözcük tek başına kullanıldığında akla gelen ilk anlamına temel anlam denir.
NN Adamın kocaman ama estetik görünümlü bir ağzı vardı.
NN Ormanda ateş yakmak oldukça tehlikeli ama sık rastlanan bir davranıştır.

Yan Anlam:

Bir sözcüğün temel anlamıyla ilişkili olarak kazandığı diğer anlamlardır.
NN Mağaranın ağzı o kadar küçüktü ki içeri ancak bir çocuk girebiliyordu.
NN Çocuğun ateşini bir türlü düşüremiyorlar.
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Pür

t
D kka

“Yan anlam” ile “temel anlam” arasında herhangi bir şekilde (biçimsel
benzerlik, ortak işlev, aynı maddeden oluşması...) ilgi kurulabilmelidir.
Örne

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.)
Mecaz Anlam

Sözcüğün gerçek anlamlarından (temel anlamından ve yan
anlamlarından) tamamen koparak gerçek dışı (düşsel) anlamlarda
kullanılmasıdır.
4
4

Pür

Bu mahallede onun gibi ağzı bozuk birini daha görmedim.
Yeni seçilen muhtar, ilk toplantısında çok ateşli konuştu.

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

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

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

77 Uzun bir yolculuktan sonra büyük bir evin önünde durduk. (TA)
77 Benim öğrencilerim, büyüklerine karşı saygıda kusur etmezler. (YA)
77 Büyük düşünenler, toplumlarına her zaman bir şeyler kazandırmıştır. (MA)
Terimsel Anlam

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

C

Açı, üçgen, dikdörtgen

C

Roman, öykü, kafiye, aruz

Edebiyat

C

İsim, kök, gövde, fiil

Dil bilgisi

C

Pota, minder, skor

Spor

C

Dava, mahkeme, yargıç

Matematik

Hukuk
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Soyut-Somut Anlam

Somut Anlamlı
Sözcükler:

Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen kavramları
karşılayan sözcüklerdir.
Örne

k:

Hava, su, toprak, ağaç, deniz, masa, sandalye...
Soyut Anlamlı
Sözcükler:

Beş duyu ile algılanamayan, zihinde tasarlanan
kavramları karşılayan sözcüklerdir.
Örne

k:

Sevgi, umut, adalet, özgürlük, mutluluk, heyecan, aşk...

Nitel-Nicel Anlam
Nicel Anlamlı
Sözcükler:

Varlıkların ölçülebilir, sayılabilir 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
Sözcükler:

Varlıkların ölçülemeyen, 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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Söz Sanatları
Benzetme
(Teşbih)

Kişileştirme
(Teşhis)

Eğretileme
(İstiare)

Güzel
Adlandırma

Kinaye
(Değinmece)

Mecaza Dayalı Söz
Sanatları
Dolaylama
Mübalağa
(Abartma)

Dokundurma
(Tariz)

Mecazımürsel
(Ad Aktarması)

Benzetme (Teşbih)

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

k:

J
J
J
J

Selvi gibi uzun boylu bir güzele vuruldu.
Kar gibi beyaz çamaşırlar getirmiş yanında.
Tilki gibi kurnaz çocuktur.
Adamın gözleri sanki bir ateş.
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