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SÖZCÜKTE  ANLAM 

ÖSS’de sözcük-cümle-paragraf düzeyinde anlam 
soruları Türkçe sorularının %75’e yakınını kapsar. Bu, 
bize şunu göstermektedir: ÖSYM, Türkçe sorularında 
doğru anlamaya önem vermektedir. Anlama ve anlat-
ma becerisi sözcükle başlar. 
Sözcük, dilbilgisi kitaplarında “anlamlı ses birlikleri” olarak 
tanımlanmaktadır. İnsanlar, çeşitli sesler yardımıyla söz-
cükleri oluşturur, bu sözcüklerle de çevresinde gördüğü 
nesneleri, olayları, olguları, belleğine yerleşmiş kavramla-
rı adlandırırlar. 
Türkçede sözcüklerin çoğunun tek başına bir anlamı 
vardır; çok azının ise tek başına bir anlamı yoktur. Tek 
başına anlamı olmayan sözcükler cümle içinde kullanıldı-
ğında bir anlam kazanırlar ve cümle kuruluşunda önemli 
görevler üstlenirler. 
 

 SÖZCÜKLERDE ANLAM ÖZELLİKLERİ 
GERÇEK ANLAM 
 
Sözcüğün tek başınayken düşündürdüğü anlamdır. Her 
sözcük bağımsız olarak söylendiğinde ya da yazıldığında 
gerçek anlamını taşır. Örneğin, “çocuk” sözcüğü yalnız 
ele alındığında “Küçük yaştaki oğlan ya da kız” dır. “Bah-
çe” sözcüğü yalnız ele alındığında “Çiçek ve ağaç yetişti-
rilen yer” dir. 
“Çocuklar bahçede oynuyordu.” Cümlesinde her iki söz-
cük de gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Gerçek anlam 
ikiye ayrılır: 
 
a) Temel Anlam: 
Sözcüğün ilk ve en eski anlamıdır. Temel anlama, “başat 
anlam”, “asıl anlam”, “konuluş anlamı” adları da verilmek-
tedir. 
 
b) Yan Anlam: 
Sözcüğün temel anlamına bağlı olarak zaman içinde 
kazandığı anlamlardır. Yan anlama “kullanılış anlamı” da 
denir. 
 
Örnekler: 
1. Başı ağrıyormuş.  
    T.A. 
2.Çivinin başı kopmuş. 
           Y.A. 
3. Yüzünü yıkadı ve sofraya oturdu. 
 T.A.      

 
4. Yorganın yüzünü değiştirdi 
                         Y.A. 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 
 

A) Güneşin ilk ışıkları pencereden içeriye giriyordu. 

B) Serindi; ama tatlı bir ilkyaz akşamıydı. 

C) Gölün kıyılarını yapraksız, kısa ağaçlar kuşatmıştı. 

D) Sırtında yakasız bir gömlek vardı. 

E) Basamakları ikişer ikişer çıkıyordu. 
 

ÇÖZÜM 

A, C, D ve E seçeneklerinde sözcükler gerçek anlamlarını 
yansıtacak şekilde kullanılmıştır. B seçeneğinde ise “tatlı” 
sözcüğü temel anlamının dışında kullanılmıştır. 

Cevap B’dir. 

 
 
 

MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM  

Sözcükler, bazı hallerde temel ve yan anlamlarının dışın-
da yeni varlık veya durumları anlatmada kullanılır. İşte bu 
kullanıma “sözcüğün mecaz anlamı” denir. 

 

 

 

 

Sözcüğün mecaz anlamıyla yan anlamını karış-
tırmamak gerekir. Yan anlamda sözcüğün 
temel anlamıyla biçim ya da işlev ilişkisi tam 
olarak kesilmemiştir. Mecaz anlamda ise durum 
böyle değildir. Mecaz anlamda sözcük soyut bir 
anlam kazanır. 

 

Örnekler: 

  Kağıda durmadan çizgiler çiziyordu. (Temel Anlam) 

 Hayatımı başka bir çizgide yeniden kuracağım. (Me-

caz Anlam) 

  Babam kağıtları yaktı. (Temel Anlam) 

 “Kıpırdamayın, yakarım!” diye bağırdı. (Mecaz Anlam) 

 

 

ÖRNEK  

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 1. BÖLÜM 
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Aşağıdakilerin hangisinde, “barınmak” sözcüğünün 
anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 
 

  Anlam    Kullanım  

A) Bir yerde yaşamak, 
yaşamını sürdürmek, 

Burası, yılın her mevsi-
minde gemilerin barınabi-
leceği bir yerdi. 

B) Çevresiyle uyumlu, dirlik 
içinde yaşamak. 

Çalıştığı yerlerin hiçbirin-
de barınamadı. 

C) Bir yerde etkili olmak, 
gelişecek ortam bulmak 

Çağdışı anlayışların, 
burada barınamayacağını 
görmüştü. 

D) Doğa etkilerinden ko-
runmasını sağlayacak 
bir yere sığınmak. 

Soğuk havalarda barın-
mak için kendine kuytu bir 
yer arıyordu. 

E) Yerleşmek için uygun 
koşullar bularak otur-
mak. 

Koskoca kentte bir yer 
bulup barınamadılar. 

ÇÖZÜM 

A seçeneğindeki kullanımda “barınmak” sözcüğü, bir 
yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek anlamında değildir. 
Diğer seçeneklerde verilen anlam ile kullanım birbirine 
uymaktadır. 

Cevap A’dır. 

Mecaz Anlamın Özellikleri: 

 Mecaz genellikle benzetmeye dayanır: 

 Köhne düşünceler, paslanmış çivi gibidir. 

 Hayatımda onun gibi tilki bir adam görmedim. 

 Kesik birer kol gibi yalnızdık, bu akşam. 
 

 Sözcükte anlam kayması çok fazladır ve sözcük bir 
başka sözcüğün yerine kullanılır: (Mecaz-ı Mürsel) 

Salon, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. (“Salon” 
sözcüğü “salondaki seyirciler” anlamında kullanılarak 
bir aktarma yapılmıştır.) 

Dün gece Reşat Nuri’yi okudum. (“Reşat Nuri” sözü, 
“Reşat Nuri’nin eserleri” anlamında kullanılmış ve ad 
aktarması yapılmıştır.) 

Yine eve haber vermeden gitmiş. 

Soykırım meselesinde Ankara pasif kalmakla suçla-
nıyor. 

Onun, üç tabak yemeden doyduğunu gören olmamış. 
 

 Mecaz anlamda soyut anlam kazanması mecazın 
kavranmasında oldukça önemlidir. 

Kırık kalbime bir darbe de sen vurma. 

 

 

 l. Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik. 

 ll. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi. 

 lll. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun. 

 lV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir. 

 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük-
ler gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanıl-
mıştır? 
 

A) l. ve ll. B) l. ve lll. C) ll. ve lll. 

D) ll. ve lV. E) lll. ve lV. 

 

ÇÖZÜM 

I. cümlede “pişkinlik” sözcüğü “arsızca, saygısızca davra-
nış” anlamında kullanılmıştır. 

III. cümlede “kırılmak sözcüğü “bir duygunun azalması” 
anlamında kullanılmıştır. 

Her iki sözcük de mecaz anlamıyla kullanılmıştır. 
Cevap B’dir. 

TERİM ANLAM 
Bilim, sanat, spor ya da bir meslek dalıyla ilgili kavramla-
rın karşılığı olan sözcüklere “terim” denir. Bilim dallarının 
kendine özgü terimleri vardır. Terimler daima gerçek 
anlamlıdır. 

 Kütle   Fizik Meridyen  Coğrafya 

 Edat   Dilbilgisi Sahne  Tiyatro 

 Korner   Futbol Boyut   Resim 

 Üs nokta  Matematik  

 
SÖZCÜKLERDE ANLAM OLAYLARI 
AKTARMALAR: 
İnsandan Doğaya Aktarma: 

İnsana ait bir özelliğin ya da bir organ adının insan dışı 
bir varlığa verilmesine insandan doğaya aktarma denir. 

Örneğin, bardağın, kavanozun, sürahinin, testinin en 
üstte kalan, açık yanlarını gösteren “ağız”, bıçağın, teste-
renin ve benzeri, kesici araç ve gerecin kesen taraflarını 
anlatmak üzere de kullanılmakta, ayrıca fırın ağzı, yol 
ağzı, mağara ağzı gibi kullanımlarda karşımıza çıkmakta-
dır. 

 Çoban kel tepelerde koyunları otlatıyor. 

cümlede “kel” sözcüğü insana ait bir kavramken “tepe” 
için kullanılarak doğaya aktarılmıştır. 

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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(I) Sonbahar, kendisinden sonra gelecek kış mevsiminin 
gizli telaşını yaşatıyor doğaya. (II) Amasra'da bir Roma 
yapıtı olan Kuşkayası Yol Anıtı sarı bir örtüyle kaplanıyor. 
(III) Hasankeyfteki Artukoğulları zamanından kalma cami, 
minaresindeki son leyleği yolcu ediyor. (IV) Kaçkarlarda 
yağmur fazla mesai yapmaya başlıyor. (V) Bolu Dağla-
rı'nda, Istrancalarda gezinirken yerlerde ağaç gövdeleri-
nin hüzünlü yüzlerini, acılı bakışlarını görüyoruz. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
insana özgü bir nitelik doğaya aktarılmamıştır? 
 

A) l. B) ll. C) lll. D) IV. E) V. 

 

 

ÇÖZÜM 

Aktarma yapılmayan cümle sorulmuş. I. cümlede “telaş”, 
III. cümlede “yolcu etmek”, IV. cümlede “fazla mesai 
yapmak”, V. cümlede “hüzünlü, acılı” insana özgü nitelik-
lerdir ve doğaya aktarılmışlardır. II. cümlede böyle bir 
aktarma yoktur. 

Cevap B’dir. 
 
 

Doğadan İnsana Aktarma: 

İnsan dışı varlıkların özelliklerinin insana verilmesine 
doğadan insana aktarma denir. 

 Çok sert bir adam olduğunu bilmiyorduk. 

 Yapışkan biri olmamasını temenni etmiştim, satıcının. 

 Bizi tatlı bir ihtiyar karşıladı. 

Bu örneklerde altı çizili sözcüklerde “sert”, “yapışkan” ve 
“tatlı” sözcükleri doğaya ait kavramlar iken insan özellikle-
rini anlatmada kullanılmıştır. doğadan insana aktarma 
söz konusudur. 

Somutlaştırma: 

Soyut ve anlatımı güç kavramlar, olgular somutlaştırma 
yoluyla daha iyi ifade edilebilir. Somutlaştırma, anlatılmak 
istenen soyut kavramların somut kelimeler aracılığıyla 
anlatılmasıdır. 

Somutlaştırmada benzetme unsurundan da faydalanılır. 

Duyular Arası Aktarma: 

Bir duyu organımızla ilgili sözcük bir başka duyuyla ilgili 
olarak kullanılır. 

  Sert   bakışlarıyla   herkesi   korkutuyordu. 
 

Dokunma duyusu          Görme duyusu 
 

 Duyular arası aktarma 

Ad Aktarması: 

Bir kavramı doğrudan doğruya değil, onunla ilişkisi bulu-
nan kavram veya kavramlarla anlatmadır. 

 

 Burada bütün şehir erkenden yatar. 
 yaşayanlar 

 Bu kutuyu herkese dağıt. 
 kutunun 
 içindekiler 

 Ankara olayla ilgili tavrını ortaya koymalı. 
 Türkiye  
 Cumhuriyeti 
 Hükümeti 
 
 
 

 

 Marmara’da her  yelken 

 Uçar gibi neşeli 

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler benzetme 
amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır. 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu örnektekine ben-
zer bir kullanım vardır? 
 

A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl 

B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım 

C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda 

D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı 

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda 

ÇÖZÜM 

Dizelerdeki “yelken” sözcüğü, kendi anlamının dışında 
“tekne” anlamında kullanılmıştır. “Yelken” ile “tekne” 
arasında benzetme ilgisi yoktur. Aynı kullanım A seçene-
ğindeki “hilal” sözcüğü ile “bayrak” sözcüğü arasında 
vardır. (Ad aktarması) 

Cevap A’dır. 
 

DOLAYLAMA 
Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok 
sözcükle anlatmaktır. Bir anlatımın dolaylama değeri 
kazanabilmesi için yaygın bir kullanımının olması gerekli-
dir. 

– Eş  Hayat arkadaşı 

– Ankara  Türkiye’nin kalbi 

– Atatürk  Ulu Önder 

– İstanbul  Yedi Tepeli Şehir 

KİŞİLEŞTİRME 
İnsan dışındaki varlıkları insan gibi düşünmek, bu varlık-
lara insana özgü nitelikler yakıştırmaktır. 
– Tarla kuşları neşeyle sağa sola uçuşuyorlar. 

ÖRNEK  

ÖRNEK  
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– Ağaçlar uzun süren bir günün ardından yorgun düş-
müşlerdi. 

– Hırçın dalgalar gemiyi sürüklüyordu. 
Bu cümlelerde “Tarla kuşları”, “Ağaçlar”, “Dalgalar” kişi-
leştirilmiştir. 

GÜZEL ADLANDIRMA 
Kimi kavramların adlarının doğrudan kullanılması insanı 
rahatsız edebilir. Bu nedenle bu tür kavramlar kendi 
adları ile değil de daha güzel bir sözcükle anlatılır. 

 Cin, şeytan  iyi saatte olsunlar 

 Ölüm  rahmete kavuşmak, sizlere ömür 

 Hela  ayak yolu 
 
 
ANLAM İLİŞKİLERİ AÇISINDAN 

SÖZCÜKLER 
EŞANLAMLI SÖZCÜKLER 
Aynı anlamı taşıyan sözcüklere eşanlamlı sözcükler 
denir. 

 üzüntü  tasa 

 yollamak  göndermek 

 bitmek  tükenmek 

 kara  siyah 

 

 

 

 

Sözcükler, daima kullanıldıkları cümle içerisin-
de ve yanında yer alan diğer sözcüklerle bağ-
lantısıyla ele alınmalıdır. Tek başlarına eşan-
lamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki 
kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini 
tutmayabilir. 

Örnekler: 

 İçtiğim kahveler midemi rahatsız etti. 

 Üzüm dokunuyor; onun için pek yemiyorum. 

Kendi keyfimiz için başkasını rahatsız etmeye hakkı-
mız yok. 

Altı çizili sözcükler cümledeki kullanımlarına göre eşan-
lamlıdır. 

 

YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER 
Anlam yönünden birbirine yakın olan, ama aynı anlamı 
taşımayan sözcüklerdir. 

 dalgınlık - ilgisizlik 

 bozuşmak - kırılmak - gücenmek 

 diretmek - inat etmek - ısrar etmek 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler 
anlamca birbirine en yakındır? 
 

A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartışmanın 
içinde yer almıştı. 

B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin, ayırın. 

C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı içine 
sindiremiyordu. 

D) Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geçmek 
isteyenler düzenliyordu. 

E) Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha 
pahalıdır. 

ÇÖZÜM 

Soru kökünde “en yakın” sözcüklerinin altı çizilmiş. Bu da 
seçenekler arasında yakınlıklar olabileceği anlamına 
geliyor. Dikkatli bir inceleme sonunda B’deki “seçmek” ve 
“ayırmak” sözcüklerinin birbirine en yakın sözcükler oldu-
ğu görülecektir. 

Cevap B’dir. 

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER 
Sözcükler kimi zaman da birbirlerinin karşıtı olan kavram-
ların adı olurlar. 

iyi - kötü çalışkan - tembel 

içeri - dışarı şişman - zayıf 

uzun - kısa güzel - çirkin 
 

 

 

Sözcüklerin olumlu ve olumsuz biçimleri karşıt 
anlamlı olarak değil, sözcüklerin olumlu ve 
olumsuzları olarak değerlendirilmelidir. 

sevinmek - sevinmemek (olumsuzu) 

sevinmek - üzülmek (karşıtı) 

faydalı - faydasız (olumsuzu) 

faydalı - zararlı (karşıtı) 
 

SESTEŞ (EŞSESLİ) SÖZCÜKLER 
Yazılışları, söylenişleri aynı olan sözcüklerdir. Yazılışları 
ve söylenişleri aynı olmakla birlikte, bu sözcüklerin anlam 
yönünden birbirleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Çok anlamlılıkla, 
sesteşliğin birbirine karıştırılmaması gerekir. 

 Babamın yaşı geçti. 

 Gözünde yaş kalmadı. 

 Dün kıra gittik. 

 Sonunda bardağı kırdı. 
 

 

 

Yaralanan parmağı doktor sardı. 

Asmanın kolları tüm binayı sardı. 

Altı çizili sözcükler sesteş değildir; çünkü bun-
larda anlam bağıntısı kopmamıştır. 

ÖRNEK  
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YANSIMA KÖKENLİ SÖZCÜKLER 
Doğadaki seslerden türetilmiş sözcüklerdir. 
 çat  çatırtı 
 hav  havla(mak) 

 güm  gümle(mek) 
 tık  tıkırtı 
 hor  horla (mak) 

 şır  şırıltı 

SOMUT  ve  SOYUT  ANLAMLI  SÖZCÜKLER 
Somut Sözcükler: 

Beş duyudan biri veya birkaçı ile algılanabilen varlıkları 
karşılayan kavramlar somuttur.  

Ev, okul, bardak gibi. 

Soyut Sözcükler:  

Beş duyudan hiçbiriyle algılanamayan varlığını aklımızla 
kabul ettiğimiz kavramlar soyuttur.  

Mutluluk, sevgi, kıskançlık, aşk gibi. 

 

 

Somut anlamlı bazı sözcükler, anlam genişle-
mesiyle soyut bir anlam kazanabilir. 
Bu yol Erzurum’a gider. 
    somut 
Problemi bu yoldan çözün. 
                      soyut 

GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZCÜKLER 
Bazı sözcükler vardır ki, duyulduğunda  birden çok varlığı 
belleğimizde canlandırır. Örneğin, “ağaç” sözcüğü her tür 
ağacı belleğimizde canlandırır: Meşe ağacı, erik ağacı 
gibi. Bu tür sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. 

Bina, bitki canlı vb. 

Bazı sözcükler de vardır ki tek bir varlığın adıdır. Bu 
sözcüklere de özel anlamlı sözcükler denir.  

Ankara, alabalık, Serhan, serçe gibi. 

 

NİCELİK VE NİTELİK BİLDİREN SÖZCÜKLER 
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen 
durumunu bildiren sözcüklere nicelik anlamlı sözcükler 
denir. 

Birçok öğrenci bu sınava katılamadı. 
Ağustosta Adıyaman’da sekiz gün kaldık. 

Birinci cümledeki “birçok” sözcüğü belirsiz bir niceliği; 
ikinci cümlede bulunan “sekiz” sözcüğü de belirli bir nice-
liği dile getirmektedir. Dilimizde bazı sözcükler de bir 
kavramın veya nesnenin nasıl olduğunu, ne gibi özellikler 
taşıdığını anlatır. Böyle sözcüklere nitelik anlamlı sözcük-
ler denir. 
Soğuk bir ilkbahar akşamı yola çıktık. 
Kırmızı kazak ona çok yakışıyor. 

altı çizili sözcükler nitelik bildirmektedir. 

 

 

Sözcükler cümledeki kullanımlarına göre hem 
nitel hem nicel olabilir. 

Büyük düşün, cesur ol!  Nitel 

Büyük bir odun parçası bulmalısın.  Nicel 

 

 
Her ortamda özeleştirisini yapmaktan çekinmeyen, 
           I 
Kusurlarını ve yanlışlarını hiç gizlemeden dile getiren, 
 II                     III 
yalancılıktan ve vurdumduymazlıktan nefret 
 IV                              V 

eden bir arkadaşımızdı. 

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin han-
gisinde “eksik, noksan” anlamı vardır? 
 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

ÇÖZÜM 

Özeleştiri, kişinin kendi kendisini eleştirmesi anlamına 
gelir. “Kusur” bu cümlede “eksik, noksan” anlamında 
kullanılmıştır. Altı çizili diğer sözcüklerde bu anlam yok-
tur. 

Cevap B’dir. 

SÖZ ÖBEKLERİ 
Birden fazla sözcüğü içine alan, anlamında ve yapısında 
bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak değerlendiri-
len dil birliğidir. Söz öbekleri, birden fazla sözcükten 
oluşur; ancak tek bir kavramı karşılar. Yani, önemli olan, 
kavramdır. Sözcük sayısı ne kadar çok olursa olsun 
ortada tek bir kavram vardır. Bu nedenlerle bu konuya 
“sözcükte anlam” bölümünde yer verilmiştir. 

 

 

Örnekler: 

Kardeşimin sınavı kazanması bana cesaret verdi.  

Olur olmaz insanları buraya çağırma. 

Her konuda bilir bilmez konuşur. 

Olayı uzun uzun anlattım. 

Demin buraya doğru geliyordu. 
 

ÖRNEK  
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Söz öbeği, ikilemeler ve deyimlerin dışında 
sıfat ve zarf öbeği olarak yaygın bir şekil 
almıştır: 

Dedem, akşamüzeri alışılmadık bir biçimde 
eve döndü. (Sıfat öbeği) 
Yazar romanlarında biçime önem vermediği 
için eleştiriliyor. (Zarf öbeği) 

 

 

 
Atasözleri ve özdeyişler konusu da bu bölümde 
işlenecektir. Aslında bu konu, cümle konusunu 
ilgilendirir; ama atasözleri ile deyimlerin çoğu 
kez karıştırılması, konunun bu bölümde ince-
lenmesini gerekli kılmıştır. 

İKİLEMELER 
Anlatımı daha etkili kılmak amacıyla, iki sözcüğün biçim-
ce ya da anlamca oluşturduğu öbeğe ikileme denir.  

YAPILIŞLARI BAKIMINDAN İKİLEMELER 

 Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılanlar: 

 Anlamlı sözcüklerle yapılanlar: 

 Deste deste (para), bukle bukle (saçlar), çanak çanak 
(yoğurt), koşa koşa (gelmek), ... 

 Yansımaların yinelenmesiyle yapılanlar: 

 Şangır şangır (dökülmek), fokur fokur (kaynamak), 
şırıl şırıl (akmak) ... 

 Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle yapılanlar: 

 Kılık kıyafet, deli divane, sorgu sual, yalan yanlış, eş 
dost, yer yurt, açık seçik, ... 

 Karşıt anlamlı sözcüklerle yapılanlar: 

 İyi kötü, az çok, ileri geri, er geç, dost düşman, içli 
dışlı, ... 

 Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle yapılan-
lar: 

 Yakıştırmalar: Çoluk çocuk, eski püskü, yırtık pırtık, 
ufak tefek, eğri büğrü,... 

 Uydurmalar: Kitap mitap, dolar molar, şaka maka, 
sıra mıra, oyun moyun, ... 

 İkisi de anlamsız sözcüklerle yapılanlar: 
 abuk subuk (konuşmalar), abur cubur (yemek), eciş 

bücüş (adam), ıvır zıvır (şeyler), ... 

 İlgili ya da uyaklı sözcüklerle yapılanlar: 

 Etli butlu, kanlı canlı, ... 

ANLAMLARI BAKIMINDAN İKİLEMELER 
 Anlamı pekiştirir: 

 Kara kara (gözler), demet demet (güller), salkım 
salkım (üzümler), ... 

 Anlamı çoğaltır: 

 Tabak tabak yemek yedi. 

 Kucak kucak çiçek topladı. 

 Ortalama, ikisinin ortası anlamı katar: 

 Şimdi iyi kötü bir arabam olsun isterdim. 

 Abartma anlamı katar: 

 O yöreyi adım adım dolaştık. 

 Zorlukla, güçlükle anlamı katar: 

 Ay sonunu zar zor getirebildik. 

 Kesinlik anlamı katar: 

 Bu iş er geç bitecek.  

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye 
“zorlukla” anlamı katmıştır? 
 

A)  Gece gündüz demeden çalışıyordu. 

B) Çamurlara bata çıka yürüdük. 

C) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.  

D) Bu işte onun da az çok payı var.  

E) Olan oldu, artık üzülme. 

ÇÖZÜM 

B seçeneğindeki “bata çıka” ikilemesi cümleye “zorlukla” 
anlamı katmıştır. Diğer seçeneklerdeki ikilemelerde bu 
anlamla karşılaşmamaktayız. 

Cevap B’dir. 

İkilemelerin Özellikleri: 

 İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz. 

 Cümle içinde gereksiz kullanılan aynı anlamı taşıyan 
sözcüklerle ikilemelerin birbirine karıştırılmaması ge-
rekir. İkilemeler, cümlenin anlamını pekiştirip, güçlen-
dirirken; gereksiz yere kullanılan sözcükler, anlatım 
bozukluğuna sebep olur: 

 “Sana, saygı ve hürmetlerini bildirdi.” 
 altı çizili sözcükler aynı anlamı taşıdıklarından bir 

arada kullanılmaları gereksizdir. 

 “mi” soru takısı ve “de” bağlacıyla pekiştirme göreviyle 
ikileme yapılabilir: 

 Kaba mı kaba bir adamdı. 
 Ev de ev diye tutturdu. 
 Gelmem de gelmem diye diretti. 

 İkilemeler parçalanamaz ve bütün halinde cümlenin 
öğesi olurlar. 

 Uslu uslu     oturuyordu. 
 z. tümleci      yüklem 
 Yalan yanlış bilgiler kimseyi başarıya ulaştıramaz. 
  Özne yüklem 

 İkilemelerin arasına “-i, -e, -de, -den” çekim ekleri 
gelebilir. 

ÖRNEK  
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 Elde avuçta ne varsa kaybetti. 
 Ağlaya ağlaya evin yolunu tuttu. 

 Kavga ettiği komşusuyla otobüste göz göze geldiler. 

 Evi baştan başa döşetmiş, içi rahat etmişti. 

 
DEYİMLER 
Çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek 
anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük 
topluluklarına deyim denir. Deyimlerde hem biçim hem de 
kavram özellikleri bulunur. 

 

DEYİMLERİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ  
 Deyimler de atasözleri gibi, kısa ve özlü anlatım 

araçlarıdır. 

 İşi yokuşa sürmek: Bir işin yapılmaması için çeşitli 
bahanelerle güçlükler çıkarmak. 

 Hapı yutmak: Çok kötü bir duruma düşmek, olumsuz 
bir durumla karşı karşıya kalmak.  

 İt ite buyurur, it de kuyruğuna: Çalışmaktan, iş yap-
maktan hoşlanmayanların, verilen işin yapılması için 
bir başkasını görevlendirmeleri. 

 Deyimler, atasözleri gibi, kalıplaşmış sözlerdir. Bir 
deyimin sözcükleri değiştirilip yerine, aynı an-
lamda da olsa, başka sözcükler getirilemez ve de-
yimin sözdizimi bozulamaz. Deyimden hiçbir söz-
cük de çıkarılamaz.  

 Atı alan Üsküdar’ı geçti.  (Doğru) 
 Atı alan Çankaya’yı geçti. (Yanlış) 
 Hık demiş burnundan düşmüş. (Doğru) 
 Hık demiş gözünden düşmüş. (Yanlış) 
 Kuş beyinli (Doğru) 
 Civciv beyinli (Yanlış) 

 Deyimler en az iki sözcükle kurulur ve biçim ba-
kımından ikiye ayrılabilir: 

 Söz öbeği durumundaki deyimler: 

 Küçük düşmek, kuyruk sallamak, işi sıkı tutmak, it 
canlı, işi sarpa sarmak, hesaba çekmek, gönlünü 
kaptırmak, ... 

 Cümle durumundaki deyimler: 

 Hangi dağda kurt öldü. 

 Hangi taş büyükse başını ona vur. 

 Haline bakmaz Hasan Dağına oduna gider. 

  İki gözüm önüme aksın. 

 İpiyle kuyuya inilmez. 

 Kambersiz düğün olmaz... 

 Örneklerde görüldüğü gibi bu tür deyimler bir kavramı 
bir durumu anlatmak için değil başlı başına bir yargıyı 
anlatmak için kullanılır ve bir cümle niteliği taşır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılma-
mış bir deyim vardır? 
 

A)  Kadın, durmadan ağlıyor, bir yandan da “İçim yanıyor 
dostlar!” diye bağırıyordu.  

B) Olay yerinde, herkes telaş içindeyken o kılını bile 
kıpırdatmıyordu. 

C) Odacı Halil Efendi, yeni müdür için: “Canı tez birine 
benziyor.” dedi. 

D) Ev sahibi, konuklarına bakıp: “Bu ne şıklık böyle!” 
deyince Ayşe üstüne alındı.  

E) Görüşüne başvurduğum herkes, onun sözünün eri bir 
kişi olduğunu söylüyordu.  

 
 

ÇÖZÜM 

A seçeneğinde içi yanmak  büyük üzüntü duymak 

B seçeneğinde kılını kıpırdatmamak  en küçük bir 
davranışta bulunmamak, ilgisiz kalmak 

C seçeneğinde canı tez = tez canlı  aceleci 

E seçeneğinde sözünün eri olmak = sözünde durmak  
verdiği sözden dönmemek, sözünü yerine getirmek.  

Bu deyimler yerinde kullanılmıştır. Oysa D seçeneğinde 
yer alan “üstüne almak” deyiminin anlamı “alınmak, ken-
dine karşı yapılıyor sanmak”tır. Cümlenin anlamına uy-
mamıştır. 

Cevap D’dir. 

 

DEYİMLERİN KAVRAM (ANLAM) ÖZELLİKLERİ  
 Gerçek anlamlı deyimler: 

 “İyi gün dostu, özrü kabahatinden büyük, yükte hafif 
pahada ağır, dosta düşmana karşı, canı sağ olsun..” 

 Mecaz anlamlı deyimler: 

 “dalına basmak, etekleri tutuşmak, dereyi görmeden 
paçaları sıvamak, ayıkla pirincin taşını, ödü patlamak, 
kafasını taştan taşa vurmamak ...” 

 Yakın anlamlı deyimler: 

 “kılı kırk yarmak / ince eleyip sık dokumak, etekleri 
tutuşmak / eli ayağı dolaşmak, göz kırpmamak / gö-
züne uyku girmemek…” 

 Karşıt anlamlı deyimler: 

 “gözü yememek / gözü kesmek, üstüne gül kokla-
mamak / gözü dışarıda…” 

 
 
 
 

ÖRNEK  
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 I. Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı.  

 II. Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.  

 III. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım. 

 IV. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi. 

 V. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku 
girmedi. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlam-
ca birbirine yakındır? 
 

A) I ve V B) II ve III C) II ve IV 
D) III ve IV E) IV ve V 

ÇÖZÜM 

I. cümledeki “gözünü kırpmamak” deyimi ile V. cümledeki 
“ gözüne uyku girmemek” deyiminin anlamı “uyumamak” 
tır.  

Cevap A’dır 

. 

 

 

Deyimler cümle içinde kullanılabilir. Atasözleri 
ise hüküm bildiren kelime grupları olduğu için 
cümle aralarında kullanılabilir. 

 

 

 

Bir sözcüğün yinelenmesiyle oluşan ikilemeler 
deyim kabul edilmez: Bol bol, hızlı hızlı, didik 
didik, gürül gürül... gibi. Ancak kimi ikilemeler, 
bir eylemle birleşerek deyim içinde yer alabilir:  
Cana can katmak, cart curt etmek, bucak bu-
cak kaçmak, göz göze gelmek, el ele vermek... 
gibi. 

 
 

 
 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, 
açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 
 

A)  Arkadaşını gözüm ısırıyor; daha önce bir yerde gör-
müş gibiyim. 

B) O her zaman böyledir; hep işin kolayına kaçar. 
C) Dün akşam, yolculuk heyecanından olacak, gözüme 

uyku girmedi.  
D) Çocuklarının para sıkıntısı çekmesini istemez; onlara 

bol harçlık verirdi. 

E) O olayı düşündükçe, tüylerim diken diken oluyor.  

ÇÖZÜM 

A’da yer alan “gözüm ısırıyor” sözcük öbeği bir deyimdir. 
Anlamı “önceden görmüş gibiyim” demektir. Cümlede bu 
anlam verilmiştir.  

Cevap A’dır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlede kullanılan 
deyimin açıklaması yoktur? 
 

A)  Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, gözleri-
me inanamadım. 

B) Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona 
şöyle bir göz attım. 

C) Konuşmasında, dinleyicilerin ilgisini çekmeyen, konu 
dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı etti. 

D) İşe başlamadan önce deneyimli kişilerin görüşlerini 
sormalı, onların fikrini almalısın. 

E) Bu konu üzerinde günlerce çalıştı, sonunda işin üste-
sinden geldi.  

 

ÇÖZÜM 

A Gözlerine inanamamak: Şaşırmak. 

B Göz atmak: İyice incelememek. 

C Ağız kalabalığı etmek: Gereksiz şeyler söylemek 

D Fikir almak: Tecrübeli kişilerden görüş sormak. 

E Üstesinden gelmek: Güç bir işi başarmak. 

E seçeneğindeki deyimin açıklaması yoktur. 

Cevap E’dir. 

 
ATASÖZLERİ 
Uzun gözlem ve deneyimlere dayanan, genel kural biçi-
minde kalıplaşmış özlü sözlere atasözü denir. Atasözleri 
de deyimler gibi hem biçim hem de anlam yönünden 
kalıplaşmıştır.  

Söyleyeni belli değildir ve ulusların ortak malı olmuştur. 
Yol gösteren, öğüt veren sözlerdir.  

Örnekler: 

El atına binen tez iner. 

El elin eşeğini türkü söyleyerek arar. 

Boş lakırdı karın doyurmaz. 

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.  

Deveye “Boynun eğri” demişler; “Nerem doğru ki?” de-
miş. 

 

 

ÖZELLİKLERİ 

 Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir, atasözlerinin  
kalıbı bozulamaz: 

 Besle kargayı oysun gözünü. (Doğru) 

 Besle kartalı oysun gözünü. (Yanlış) 

 Kızını dövmeyen dizini döver. (Doğru) 

 Evladını dövmeyen dizini döver. (Yanlış) 

ÖRNEK  ÖRNEK  

ÖRNEK  
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 Atasözleri, kısa ve özlü anlatıma sahiptir: 

 Vakit nakittir. 

 Ekmeyince biçilmez. 
 Atasözleri genellikle geniş zaman ya da emir 

kipinde çekimlenmiştir: 
Bakarsan bağ; bakmazsan dağ olur. (Geniş zaman) 

 Ayağını yorganına göre uzat. (Emir)  
 Atasözleri öğüt verir, yol gösterir: 

 Sakla samanı gelir zamanı. 

 Bugünün işini yarına bırakma.  

 Atasözleri genellikle mecazlı söyleyişlerdir; ancak 
gerçek anlamlı atasözleri de vardır: 

 Dost ile ye, iç; alış veriş etme. (Gerçek anlamlı) 
 Bugünün işini yarına bırakma. (Gerçek anlamlı) 

 Ateş düştüğü yeri yakar. (Mecaz anlamlı) 
 Deveden büyük fil var. (Mecaz anlamlı) 
 

ÖZDEYİŞLER 
Topluma tümüyle mal olmamış, genellikle söyleyeni 
bilinen özlü sözlerdir. Kimi özdeyişler öğüt verdiği için 
atasözüne benzer; ancak bunlar kalıplaşma özelliği gös-
termezler. 
 

Örnekler: 
İlk önce en iyi kitapları okuyun. Sonra, zamanınızın kal-
madığını fark edeceksiniz. 

Henry David Thoreau 
Öç almayı düşünerek bekleyen kişi yalnızca kendi yarala-
rını derinleştirir. Eğer vazgeçerse yaraları iyileşir.  

Francis Bacon 
Fazla elbiseler vücudun rahat hareket etmesini, fazla 
servet ruhun hareket etmesini engeller.  

Demosthenes 
İnsanlara şiddet kullanarak boyun eğdirmek, adaletle 
hiçbir zaman bağdaşmaz.  

Blaise Pascal 
 

 

 

ÖSS son yıllarda, sıfat tamlaması, isim tamla-
ması, isim-fiil grubu gibi söz öbeklerinin cümle-
ye / parçaya kattığı anlam sorularını da sıkça 
sormaktadır. 

 

 “Ardahan Kalesi’nin yanındaki çeşme…” cümlesinde 
“kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak” sözüyle kentteki 
tarihi yapının bu çeşmeyle algılandığı belirtilmiştir. Bu 
çeşme geçmişle bağ oluşturduğundan “geçmişe kaynak-
lık ettiği” anlatılmak istenmiştir. 
 

 
 
1. “Yeni dünya düzeninin kurulmasında Ankara’nın 

tavrı büyük önem arz etmektedir.” cümlesindeki 
“Ankara” sözcüğü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti” 
anlamında kullanılmıştır.  

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer 
bir kullanım yoktur? 

 

A) İstanbul, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan önemli bir 
konuma sahiptir. 

B) Adresi bulamayınca büfeye sorduk. 
C) Öğretmenim bana: “Necip Fazıl’ı okumalısın” 

dedi. 
D) Uçak arızalanınca Esenboğa’ya dönmek zorun-

da kalmışlardı. 
E) O korkunç cinayetten sonra kasaba ayaklanmış, 

zanlıyı linç etmek istemişti. 
 
 
2. Çalıştığı ortamlarda da evinde de arkadaşlarıyla da 

ilişkileri sert ve aşırı akılcıydı... bu yönü insanlarla 
kaynaşmasına, sağlam ve kalıcı dostluklar kurma-
sına engel oldu. 

 Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygun olur ? 

 

 A) Hiç değilse B) Çünkü C) Yine de 
 D) Ne yazık ki E) Fakat 
 
3. Günlük hayatımızda laf sözcüğünü pek çok deyim 

içinde kullanırız. Bir sözün altında kalmamak,  
 her söylenenin karşılığını vermek anlamında 
  laf altında kalmamak deyimini, aslı olmayan bir  
   I 
 haber yaymak anlamında laf çıkarmak deyimini 
   II 
 kullanırken, bir konuyu gereksiz ayrıntılarla 
 doldurmaya lafı uzatmak deriz. Herhangi bir amacı  
   III 
 olmadan sadece iş olsun diye konuşmayı 
 lafını bilmek deyimiyle, yalnız konuşmakla hiçbir  
  IV 
 işin gerçekleşmeyeceğini lafla peynir gemisi  
   V 
 yürümez deyimiyle karşılarız. 
 Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangi-

sinin açıklaması yanlış verilmiştir? 
 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 
4. I. Hiç kimse ayranım ekşi demez.  
 II. Yalnız taş duvar olmaz. 
 III. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 
 IV. Akıl akıldan üstündür. 
 V. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 
 “Bin bilsen de bir bilene danış” cümlesi yukarıdaki 

atasözlerinden hangisiyle anlamca özdeştir? 
 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 

 

A) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 
B) Tavşan küsmüş, dağın haberi olmamış. 
C) El ağzıyla çorba içilmez. 
D) Körle yatan şaşı kalkar. 
E) Bin bilsen de, bir bilene danış. 

 
 
6. Beni dünyaya bağlayan 
 Şu güçlü iradendir 
 "Bağlamak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-

gisinde, bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? 
 

A) Bu eski balıkçı motorunu da aynı yere bağladı-
lar. 

B) Senin yaptıkların beni bağlamaz. 
C) Her yara kabuk bağlar, her şey unutulur. 
D) Sevecen davranışlarıyla köy halkını kendine 

bağladı. 
E) Öğrencilerini, bilimsel düşüncenin ilkelerine 

bağlamak için çırpınıyordu. 
 
 
7. Toplum içine çıkan insanlar sözü evirip çevirmeden 

söylemeli, insanların kafasında bir şüpheye yer ver-
memelidir. 

 Yukarıdaki cümleye altı çizili sözün kattığı an-
lam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

 

A) Kendi bilgisine güvenmeyen sorumluluk ala-
maz. 

B) Olayları doğru dürüst bir dille anlatmayı dene. 
C) Tüm imkanlarımızı kullandıktan sonra gelece-

ğimiz için karar vereceğiz. 
D) Parası biten hasta benden yardım istedi. 
E) Gerçeğe dayanmayan abuk sabuk şeyler söy-

ledi. 
 
 
 
 
 
8. “Karışmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-

gisinde “Özgürlüğünü seven başkalarının inancına 
karışmamalı.” cümlesindeki anlamıyla kullanıl-
mıştır? 

 

A) Onu görünce aklım karıştı, söyleyeceklerimi 
unuttum. 

B) Her istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz. 
C) Kadın, geniş caddeleri geçti ve insan seline ka-

rıştı. 
D) O, kürsüye gelince ortalık ansızın birbirine ka-

rıştı. 
        E) Saçları karışmış, üstü başı perişandı bir  
             Halde 
 
 

 
 
1. B’de büfe sözüyle büfeyi işleten, C’de Necip Fazıl 

sözüyle Necip Fazıl’ın eserleri, Esenboğa sözüyle 
havalimanı, kasaba sözüyle de kasabalılar anlatıl-
mak istenmiştir. A’da böyle bir kullanım söz konusu 
değildir. 

Cevap A’dır. 
 

2. Parçanın ilk bölümünde ilişkilerindeki sertlik vurgu-
lanmış, ikinci bölümde bundan kaynaklanan olum-
suzluk söz konusudur. Ne yazık ki ifadesi parçayı 
anlam bakımından tamamlar. 

Cevap D’dir. 
 
 
3. Lafını bilmek deyiminin anlamı tutarlı ve mantıklı 

konuşmaktır. Parçada bu deyimin anlamı yanlış ve-
rilmiştir. 

Cevap D’dir. 
 
 
 
4. Bin bilsen de bir bilene danış atasözü, akıl akıldan 

üstündür sözü anlamca özdeştir. Her ikisinde de 
danışma ve aklın üstünlüğü anlatılmaktadır. 

Cevap D’dir. 
 

 
5. A, B, C, D seçeneklerinde verilen atasözlerinde 

hem gerçek hem de mecaz anlam söz konusudur. 
Cevap E’dir. 

 
 
6. Dizelerde bağlamak sözcüğü şair sevgisiyle dünya-

ya daha da sarılma, dünyayla irtibatı sağlama an-
lamıyla kullanılmıştır. D seçeneğinde de aynı anla-
mı görmekteyiz. 

Cevap D’dir. 
 
 
 
7. Cümlede “sözü evirip çevirmek” sözüyle doğru 

dürüst, anlaşılır bir biçimde anlatmak anlatılmaya 
çalışılmış. Bu anlamı B seçeneğindeki cümlede 
görmekteyiz. 

Cevap B’dir. 
 
 
 
8. Cümlede karışmak sözü müdahale etmemek, do-

kunmamak anlamında kullanılmış. Aynı kullanımı B 
seçeneğinde de görmekteyiz. 

Cevap B’dir. 
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1. I. Ayakları bir bayanın ayaklarından daha büyüktü. 

II. Başını hafifçe kaldırıp, son sözlerini tamamlamaya 
çalışıyordu. 

III. İstanbul Boğazı, bu yıl bir çok facianın ya-
şandığı bir bölge oldu. 

IV. Irmağın kollarından biri de bizim köyün içinden 
geçiyordu. 

V. Zavallı çocuğun burnu hala kanıyor.. 
 Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri 

yan anlamda kullanılmıştır? 
  
 A) I ve II B) I ve IV C) II ve III 
 D) III ve IV E) III ve V  
  

 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

mecaz anlamda kullanılmıştır? 
  
 A) Açık pencereden giren rüzgâr bir anda oda-

nın havasını değiştirdi. 
B) Böyle boşluk içinde yaşamak genç adamı çok 

üzüyordu. 
C) Sıcak bakışları yüreğimdeki yangını daha çok 

alevlendirdi. 
D) Konağın geniş kapısından çıkarken oldukça dü-

şünceli görünüyordu. 
E) Şehrin girişindeki yeni binalar da birkaç ayda in-

sanlarla dolmuş. 
 

3.  Mum dibine ışık vermez. 
II. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 
III. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 
IV. Denize düşen yılana sarılır. 
V. Bugünün işini yarına bırakma. 

 Yukarıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 

  
 A) I B) II C) III D) IV E) V 
  

 
 
 

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek 
anlamının dışında kullanılmıştır? 

  
 A) Arkadaşlarına karşı yanlış tavırlar sergiliyor, 

onların kalbini çok kırıyordu. 
B) Burada yaşayan insanlar yaz gelince yaylalara 

göçer, yaz boyu orada kalırlar. 
C) Bu kentin geniş sokakları her sabah işe giderken 

içimi ferahlatıyor. 
D) Öyle olmadığını iddia ediyor; ama dünkü toplantıda 

bana karşı çok ağır konuştu. 
E) Ağaçların yaprakları sararınca ruhumun da sarar-

dığını hissediyorum. 

5. “Acımak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

  
 A) Kazada canım çok acıdı, inan ölümü hisset-

tim. 
B) Kemeri çok sıkınca belim acıdı, günlerce acısını 

çektim. 
C) Bunca yıldır yaptıklarıma acıyorum, boşaymış her 

şey. 
D) Dikişlerim öyle acıyor ki! Bir an önce alsalar da 

kurtulsam. 
E) Beni aniden çukura itince ayağım burkuldu ve 

canım çok acıdı. 
  

 
6. “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

temel anlamıyla kullanılmıştır? 
  
 A) Günlerdir bütün gücüyle hücum eden kar 

nihayet durdu. 
B) Evimiz hâlâ duruyor, bu baba yadigârını satmaya 

niyetimiz yok. 
C) İşlerimin hepsi duruyor, nasıl yetiştireceğimi bilmi-

yorum. 
D) Notlarım masanın üzerinde duruyor; ama alıp 

okuyan yok. 
E) Sevgin hâlâ bıraktığın yerde duruyor. 

 

7. Bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalıyla ilgili özel 
kavramların veya olayların karşılığı olan sözcüklere 
“terim anlamlı” sözcükler denir. 

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı bir sözcük yoktur? 

  
  Mirsad maç boyunca 15 ribauntla oynadı. 

B) Göçmen kuşlar içgüdüleriyle yönlerini bulurlar. 
C) Bir çay bardağı, su bardağından daha az hacme 

sahiptir. 
D) Sözleriyle sanki gönlümdeki notaları ortaya döktü. 
E) Eğer dünya kare olsaydı enlemler aynı boyda 

olurdu. 
 

8. “Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de “bir şeyi yapmaya görevli olmak” anlamında kulla-
nılmıştır? 

  
 A) Babasının ölümünden sonra aileye küçük çocuk 

bakıyordu. 

 B) O dosyaya karşı masadaki arkadaşım bakıyor. 

 C) Hastalarıma ne olursa olsun bizzat ben bakarım. 
 D) Olanlara baksana herkes bu işten karlı çıkmaya 

bakıyor. 
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 E) Sana baktığımda mutluluğun ne demek olduğunu 
anlıyorum. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
 sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 

  
 A) Daha öğrenciyken mesleğinde parlamıştı, diyorlar. 
 B) Hâlâ o günlerden bir tablo aklımda saklıdır. 

 C) Kadın, şen bir sesle şarkı söyleyip geziyordu. 
 D) Bir anda tüm dünyasının karardığını fark etti. 
 E) Bunca yük altında bir de okumaya çalışıyor. 

  
10. "Kopmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

 hangisinde "birdenbire başlamak, ortaya çıkmak" 
 anlamında kullanılmıştır? 

  
 A) Aniden bastıran fırtına ağaçların dallarını koparmıştı. 
 B) Bir gürültü koptuktan sonra ortalık karışıverdi. 

 C) Arabayı çekerken kullanılan ip çok çabuk koptu. 
 D) Yakasındaki armanın koptuğunu fark etti. 
 E) Arkadaşlarıyla arasındaki bütün bağları koparmıştı. 

  
 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dolu"  
sözcüğünün temel anlamının karşıtı olarak 
 kullanılmış bir sözcük vardır? 

  
 A) Beni boş sözlerle oyalamaya çalışıyordu. 
 B) Bu kadar boş düşünce duymadım. 

 C) Saatlerce boş boş etrafına bakındı. 
 D) Yapılan son harcamalarla kasamız iyice boşaldı; 

ama biz genede umutluyuz. 
 E) Onun boş biri olduğunu hemen anladım. 

  
 

12. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi-
si "terim" özelliği taşır? 

  
 A) Adamın mangal gibi yüreği, aynı zamanda iyilik 

 dolu bir kalbi var. 
 B) Gittiğin yerden mektup yazmayı sakın unutma. 

 C) Önce açıları hesaplamayı düşündüğü belli oluyordu. 
 D) Dostuna sımsıkı sarılmalı, hayata dostça bakmalısın. 
 E) Oldukça soğuk bir tenin var; ama yüreğin sıcacık. 

  
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili  
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? 

  
 A) Bir zamanlar şehrin karanlık caddelerinde 

 yürümeyi çok severdim. 
 B) Hayatım boyunca imrendiğim birçok insan olmuştur. 

 C) İtiraz eder gibi kolunu kaldırdı; fakat bir şey söyle-
yemedi. 

 D) Sevgimizi kaç paraya sattın, bilmek istiyorum. 
 E) Öylesine yorulmuş ki çok ağır hareket ediyor. 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kimi" sözcüğü 

 farklı anlamda kullanılmıştır? 
  

 A) Kimi aylar bir tek balık bile tutamazdı; ama  
genelde pes etmezdi. 

 B) Kimi güler, kimi ağlar; ama herkes halinden mem-
nun. 

 C) Kimi benim gibi sever gönülden. 

 D) Kimine göre aşk acıdır; ama bence en tatlı duygu-
dur. 

 E) Günlerdir bekliyorsunuz; ama kimi beklediğinizi 
anlayamadım. 

  
 

15. "Fazla" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
deyim içerisinde kullanılmıştır? 

  

 A) Artık fazla olmaya başladığını düşünüyorum. 
 B) Yapmayı planladığımız bina için fazla işçiye ihtiya-

cımız var. 
 C) Yaşlı kadın, torunuyla ilgilenirken fazla titiz davranı-

yordu. 
 D) İstediği sonuca ulaşabilmek için fazla çaba harcıyor-

du. 
 E) Evin büyük bahçesindeki kayısı ağaçları fazla 

 su istiyordu. 
  

 
16. "Acı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koyu"

anlamında kullanılmıştır? 
  
 A) O bütün yemeklerine bol acı katmadan yemeğini 

yemezdi. 
 B) Sokağın başından insanın içine işleyen acı bir 

 kuş çığlığı geliyordu. 
 C) Geçirdiği kazanın üzerinden bir ay geçmiş 

 acısı sızısı kalmamıştı. 
 D) Karadeniz'de bu mevsimde ve her mevsimde 

 tek renk vardır acı yeşil. 
 E) Söylediğin acı sözlerden sonra seni bağışlamasını 

beklememeliydin. 

  
 
 

17. Bir sözcük gerçek anlamının dışına çıktığında 
 mecaz anlam kazanır. 
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı  
örnekleyen bir sözcük kullanılmıştır? 

  
 A) Erdal iki göz evde mutlu ve huzurluydu. 

 B) Bizim soru bankası çıkarma işi yattı. 
 C) Bu söylediklerimi hemen unutacaksın. 
 D) Bu kadar sorunla uğraşmak zordur. 
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 E) Herkes kendini düşünürse iyilik olmaz. 

 
 

1. "Gerçekten" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? 

  
 A) Söylediklerinin ciddi olacağına gerçekten inanmış 

olamaz. 
 B) Bu sınavı kazanmayı gerçekten istiyorsan, sıkılmayı 

göze alacaksın. 

 C) Onunla ayrılmış olmak beni gerçekten çok etkiledi. 
 D) Televizyonlardaki haber programlarının çoğu gerçek-

ten çok uzak. 
 E) Bu ülkenin de zengin ferah bir ülke olduğunu gerçek-

ten görebilecek miyiz? 

  
 

2. "Düşünmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
"tasarlamak" anlamıyla kullanılmıştır? 

  

 A) Kardeşimin kaza haberini alınca gün boyunca dersler-
de onu düşündüm. 

 B) Yıl sonundaki sınavı şimdiden bu kadar düşünme, 
sadece çalış. 

 C) Önümüzdeki beş yılda her kesimden insana seslene-
cek bir iş açmayı düşünüyorum. 

 D) Her şey yoluna girer, bu kadar düşünme, biraz sakin ol 
yeter. 

 E) Bir köşeye çekilmiş derin derin düşüyordu. 
  

 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 
  
  Beni çiğnemeden bu evden çekip gidemezsin. 

B) Adamın sert bakışlarından bize çok kızdığını  anla-
mıştık. 
C) Şırnak’tan gelen acı haber hepimizi yıktı. 
D) Benim çocukluğum gurbette ailemden uzakta geçti. 
E) Seçim zamanı yine koltuk kavgası başladı. 

  
 
 
 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek 
anlamıyla kullanılmıştır? 

  
 A) Türk Halk müziğimizin o yanık türküleri yüreğimin 

telini titretir. 
B) Bayramda eve gelen konuklara şeker tutmaktan 

belime ağrılar girdi. 
C) Öğrencilik günlerimin kuru, zevksiz geçtiğini düşünü-

yordum. 
D) Çiğlik yapıp böyle bir davranışta bulunması, herkesin 

dikkatini çekti. 
E) Şans oyunlarından zengin olmayı beklemek boş bir 

hayaldir bence. 
5. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 
  
 A) Gözlük taktıktan sonra sağ gözüm görmez oldu. 

B) Görmüyor musun, oraya masanın üzerine bıraktım. 
C) Bir defa gördüğüm bir insanı asla unutmam.. 
D) Bu bugüne kadar gördüğüm en güzel manzaraydı. 
E) Böyle devam edersen sağlığının gidişatını iyi görmü-

yorum. 
  

 
 
 
 
 

6. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi hem gerçek 
hem de mecaz anlamda yorumlanabilir? 

  
 A) Öyle bir duruma düştüm ki uzun süredir bu düğümü 

çözemiyorum. 
B) Yaptıklarından dolayı ağzım yandı; ama seni hâlâ 

çok seviyorum. 
C) Soruları zamanında veremezsem hapı yuttum de-

mektir. 
D) O, herkesin ayağını kaydıracak bir düşünceye sahip. 
E) Çok şanslı olduğunu söyleyebilirim, senin için yine 

gün doğdu. 
  

 
 
 
 
 
 

7. “Sarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
gerçek anlamı dışında kullanılmamıştır? 

  
 A) Ağrıyan beline sıcak tutması için bir şeyler sardı. 

B) Polisler, kaçan teröristin saklandığı evin etrafını 
sardılar 

C) Bu konuşmalar beni sarmıyor, konuyu değiştirsek iyi 
olur. 

D) Yurdun dört tarafını yeni bir düşünce sardı bundan 
sonra. 

E) Yazarın yeni çıkan şiirleri insanı öyle sarıyor ki... 
  

 
 
 
 
 

8. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“bir şeye fazla değer vermek” anlamıyla kullanılmıştır? 

  
 A) Türk milletinin gücünün ne olduğunu bütün  

        dünya gördü. 
B) Ben bu gidişatın sonunu biraz kötü görüyorum. 
C) Kapıdan içeriye giren müdürü görmemiştim. 
D) Bizim müdürün gözü yalnız parayı görüyor. 
E) Okulun bu sınıfları öğle vakti fazla güneş görüyor. 
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9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük 

yan anlamda kullanılmıştır? 
  
 A) Seni son günlerde kendime çok yakın hissediyo-

rum. 
B) Yağmurun ardından muhteşem bir gökkuşağı belir-

di. 
C) Uçağın sol kanadında bir arıza olduğunu söylediler. 
D)  Devlet tiyatrolarına yeni suflörler alınacakmış. 
E)  Kitap okurken bütün sıkıntılarımdan uzaklaşıyorum. 

  
 

10. “Dökmek” sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde 
“serpmek, ekmek, saçmak” anlamında kullanılmıştır. 

  
 A) Padişahın ellerine su dökerdi askerler. 

B) Bembeyaz gülleri kimsesiz kalbime dökün. 
C) Saçını çözüp döktüğü zaman yanardım. 
D) Oturup derdimi dökecek bir dost ararım. 
E) Kağıda döksem derdimi kağıt ağlar. 

  
 
 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük 
mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

  
 A) Adam, istasyonda bekleyen kalabalığı soğuk bakış-

larla süzdü. 
B) Dağın eteklerine kurulan kasaba geriden çok şiirin 

görünüyordu. 
C) Sahneye çıkınca heyecanlanan kızın elleri titriyordu. 
D) Bizi neden karşılamaya gelmediklerini öğrenmeye 

çalışıyordu. 
E) Yaşlı kadın korkudan ne yapacağını saşırmış, etrafı 

izliyordu. 
  

 
12. “Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“aramak” anlamında kullanılmıştır? 
  
 A) Babam düşük emekli maaşıyla bize bakıyor. 

B) Baktım ki problemi çözemeyeceğim Derya Hoca’ya 
sordum. 

C) Yüksek bir kayaya çıkmış engin maviliğe bakıyordu. 
D) Kız kardeşin hâlâ eve gelmedi, komşulara bak. 
E) Güzele bakmak sevaptır derdi, dedem. 

  
 
 
 
 

13. “Çekmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“Kardeşimin bütün masraflarını ben çekiyorum.” cümle-
sindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

  
  A) Dökülen suyun hepsini sünger çekti. 
 B) Sokakta iki kişi bana bıçak çekti. 

C) Ağları çeken balıkçıların yüzü gülüyordu. 
D) Ekonomik krizin bütün sıkıntısını halk çekiyor. 

E) Bu hastalığı çocukluğundan beri çekiyor. 
14.   “gelmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde “uygun düşmek” anlamında kulla-
nılmıştır? 

 

 A) Bir kadına böyle davranmak bana ayıp gibi 
geldi. 

B) Şimdilerde zaman çok değişti, caddelere oturmaya 
gelmez. 

C) Aldığın tuvalet sana çok büyük geldi, haberin olsun. 
D) Birazcık soğuğa gelmesin hemen hasta olur. 
E) Korkma ondan kimseye kötülük gelmez. 

  
 
 
 

15. "Külhanbeyi ağzıyla konuşman beni rahatsız ediyor." 
"Ağız" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu-
radaki anlamıyla kullanılmıştır? 

  
 A) Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? 
 B) Ağız tadıyla bir yemek yedirmedin. 

 C) Konuları öğretmen ağzıyla ifade etmesi canımı sıktı. 
 D) İlk ağızda paranın tamamını nasıl öderim? 
 E) Verdiğin bidonun ağzı çok dar, başka bir kap ver. 

  
 
 

16. “Gibi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olası-
lık” anlamında kullanılmıştır? 

  
 A) İğne gibi sözlerinden herkes alınıyor. 
 B) Yaşamak gibi güzel bir şey mi var? 

 C) Bu cennet gibi vatana hayran olmaz. 
 D) Havaya bakılırsa yağmur yağacak gibi. 
 E) Dost gibi davranacağını sanmıyorum. 

  
 
 
 
 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırma söz 
konusudur? 

  
 A) Hafta sonları bu tepeye çıkar yalnızlığının sesini din-

lerdi. 

 B) Yorgun olduğu günlerde kimseyle konuşmadan kane-
pede otururdu. 

 C) Derslerine hiç çalışmaz, sabah akşam televizyon 
seyrederdi. 

 D) Güzel bir şarkı dinlediğinde, duygularına hakim ola-
maz, ağlardı. 

 E) İnsanlara güvenmemesi gerektiğini çok genç yaşlarda 
öğrenmişti. 
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