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3 MUTLU       YAYINCILIKTürkçe Ustası 8. Sınıf

ÝSTÝKLÂL MARÞI
Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilâl !

Kahraman ýrkýma bir gül ! Ne bu þiddet, bu celâl ? 

Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helâl...

Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl !

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým. 

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým ! 

Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým. 

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým. 

Garbýn âfâkýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar, 

Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma ! Nasýl böyle bir imaný boðar, 

"Medeniyet !" dediðin tek diþi kalmýþ canavar ? 

Arkadaþ ! Yurduma alçaklarý uðratma, sakýn. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsýzca akýn.

Doðacaktýr sana va'dettiði günler Hakk'ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn. 

Bastýðýn yerleri "toprak !" diyerek geçme, taný : 

Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný. 

Sen þehit oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný:  

Verme, dünyalarý alsan da, bu cennet vataný.

Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki fedâ ?

Þühedâ, fýþkýracak, topraðý sýksan, þühedâ ! 

Câný, cânâný, bütün varýmý alsýn da Huda, 

Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüdâ. 

Ruhumun senden, ilâhi, þudur ancak emeli :

Deðmesin mabedimin göðsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki þahadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taþým,

Her cerîhamdan, ilâhi, boþanýp kanlý yaþým,

Fýþkýrýr ruh-ý mücerred gibi yerden na'þým; 

O zaman yükselerek arþa deðer belki baþým. 

Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilâl !

Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ýrkýma yok izmihlâl :

Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet; 

Hakkýdýr, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl !

Mehmet Âkif ERSOY



GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci 

vazifen, Türk istiklâlini, Türk 

Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza 

ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve 

istikbalinin yegâne temeli budur. 

Bu temel, senin en kıymetli 

hazinendir. İstikbalde dahi, 

seni bu hazineden mahrum 

etmek isteyecek dâhilî ve hâricî 

bedhahların olacaktır. Bir gün, 

istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye 

atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini 

düşünmeyeceksin! Bu imkân 

ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl 

ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada 

emsali görülmemiş bir galibiyetin 

mümessili olabilirler. Cebren ve 

hile ile aziz vatanın bütün kaleleri 

zapt edilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 

ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu 

şeraitten daha elîm ve daha 

vahim olmak üzere, memleketin 

dâhilinde iktidara sahip olanlar 

gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî 

emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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1. Ünite
SÖZCÜKTE ANLAM

 � ÇOK ANLAMLILIK, GERÇEK-MECAZ-TERİM ANLAM, 
SOMUT VE SOYUT ANLAM

 � EŞ ANLAM, ZIT ANLAM, EŞ SESLİLİK, GENEL VE ÖZEL 
ANLAM

 � NİCEL VE NİTEL ANLAM, YANSIMA, AD AKTARMASI, 
İKİLEME



 � Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

 � Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime 
gruplarının anlamını tahmin eder.

 � Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize he-
nüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
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ANLATIM
SÖZCÜKTE ANLAM-1

ÇOK ANLAMLILIK, GERÇEK-MECAZ-TERİM 
ANLAM, SOMUT VE SOYUT ANLAM

ÇOK ANLAMLILIK

Türkçede bir sözcük kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar kazanabilir. Buna çok an-
lamlılık denir.

	 Bu elbise yarınki nişan törenine yetişmeli. (vaktinde tamam olmak, bitmek, hazır ol-
mak) 

	 Toplantıya yetişmek için elimde bilgisayarla şirkete kadar koştum. (vaktinde varmak, 
vaktinde bulunmak)

	 Boyum uzadı, en üst rafa yetişebiliyorum artık. (değmek, uzanıp dokunabilmek)

	 Bizde niçin yazar yetişmediğinin sebeplerini araştırdı. (eğitim görmüş olmak, öğren-
mek, gelişmek)     

Bu cümlelerde "yetişmek" sözcüğü dört farklı anlamda kullanılmıştır.

GERÇEK ANLAM

Bir sözcüğün akla ilk gelen anlamı ve bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarına ger-
çek anlam denir.

	 Hamur biraz katı olmuş, açmakta zorlanıyorum. (sert, yumuşak karşıtı) 

	 Bu karanlık sokaktan her geçişimde ürperirim. (ışık olmama durumu)

	 Mendiliyle alnındaki terleri sildi. (bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek)

	 Yatağın içinde saçları dağınık, dimdik oturuyordu. (düzeni bozuk, düzensiz, karışık)

Bu cümlelerde mavi renkteki sözcükler gerçek anlamda kullanılmış ve anlamları yay 
ayraç içinde verilmiştir.

MECAZ ANLAM

Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz 
anlam denir.

	 Şirketin katı kuralları onu mesleğinden soğutmuştu. (düşünce ve davranışlarında 
belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan) 

	 Onun çevirdiği karanlık işlerin hesabını sorarlar. (yasalara, töreye uygun olmayan)

	 Bizim takım rakibini sahadan sildi. (üstünlük göstererek o alanda üstün olanları ikinci 
plana atmak)

	 Şu anda kafam çok dağınık; ne diyeceğimi, nasıl karar vereceğimi bilmiyorum. (dü-
şüncelerini toparlayamayan)

Bu cümlelerde mavi renkteki sözcükler gerçek anlamlarından uzaklaşarak yeni anlam 
kazandıkları için mecaz anlamlıdır. Bu sözcüklerin cümlede kazandıkları anlamlar yay 
ayraç içinde verilmiştir.
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ANLATIM SÖZCÜKTE ANLAM-1

TERİM ANLAM

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir anlam taşıyan sözcüklere terim denir.

	 İlacını aldıktan yarım saat sonra tansiyonu normale döndü. (Tıp)

	 Attığım gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. (Futbol)

	 Oyunun ancak ikinci perdesine yetişebildik. (Tiyatro)

	 Öğretmenimiz dik silindire örnek vermek için derse elinde soba borusuyla girdi. (Ge-
ometri)

Bu cümlelerde mavi renkteki sözcükler terim anlamlıdır. Bu cümlelerin hangi bilim, sanat 
veya meslek dalıyla ilgili olduğu yay ayraç içinde verilmiştir.

Bilim, sanat veya meslek dallarının adları terim değildir. Yan dalları da terim 
sayılmaz. Aynı şekilde, bir mesleği yapan kişilere verilen adlar da terim değildir.

	 Futbol, müzik, matematik, geometri, kimya, futbolcu, doktor, sanatçı vb. söz-
cükler terim değildir.

SOMUT VE SOYUT ANLAM

Beş duygu organından herhangi biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan sözcükler so-
mut, duyu organlarıyla algılanamayan, varlığını aklımızla kavrayabildiğimiz kavramları 
karşılayan sözcükler ise soyut anlamlıdır.

	 Güneş, hava, ısı, ışık, elektrik, kalabalık, acı, gürültü, tatlı, ekşi, soğuk, sıcak, yumu-
şak, pürüzlü, insan, bitki, ağaç, çiçek, kuş, serçe vb. (Somut)

	 Sevgi, aşk, özlem, nefret, öfke, mutluluk, rüya, hayal, güzellik, çocukluk, melek, şey-
tan, korku, endişe vb. (Soyut)

Bazen somut anlamlı sözcükler soyut anlam kazanabilir.

	 Söz almak için parmak kaldırdım ama öğretmenim fark etmedi.
                   somut

	 Bu işte onun da parmağı olduğuna eminim.
                       soyut

"-lık/-lik-/luk/-lük" eki somut anlamlı sözcükleri soyut, soyut anlamlı sözcükleri 
somut yapabilir.

	 Korku (soyut)     1 Korkuluk (somut)

	 Çocuk (somut)   1 Çocukluk (soyut)

	 Sınavdan yüksek puan alınca kendine olan güveni arttı. (soyut)

	 Girişte izdiham yaşanınca güvenliğe haber verdik (somut)
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MUTLU       YAYINCILIK
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        YA

YIN
CILIK

1ETKİNLİK ZAMANI SÖZCÜKTE ANLAM-1 1

B. Aşağıdaki sözcükleri belirtilen anlam özelliğine 
göre cümle içinde kullanınız.

gölge
(Mecaz)

(Gerçek)

(Mecaz)

(Terim)

dolu

derin

sahne

daire

yanık

kıyı

kök

koyu

üslup

tutmak

(Terim)

(Terim)

(Terim)

(Mecaz)

(Mecaz)

(Gerçek)

(Gerçek)

yatmak

(Gerçek)

zayıf
(Mecaz)

A. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük gerçek 
anlamlıysa "G", mecaz anlamlıysa "M" şeklinde 
örnekteki gibi belirtiniz.

Dergideki yazılarıyla gençliğin sesi oldu.M

Babamın soğuktan elleri çatlamış.

Boş ümitlere kapılıp sonra çok üzüldü.

Bize konuyu kavratmak için çırpınıyor.

Çok zorlu bir süreç sizleri bekliyor.

Yazarın enteresan bir hayat hikâyesi var.

Geleceğe dair ümitlerimi yeşerttiniz.

Burada seçkin konuklar ağırlanırdı.

Sis çökünce bir tesiste mola verdik.

İhtiyar, yarışta gençleri gölgede bıraktı.

Ağaca yaslanıp bir türkü tutturdu.

Buradan otobüs de çok seyrek geçer.

Bunu sakin kafayla düşünmek istiyorum.

Merkezden uzak kıyı bir yerde oturuyor.
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1
SÖZCÜKTE ANLAM-1

D. Aşağıdaki cümlelerde “çıkarmak” kelimesi farklı anlamlarda kullanılmış ve bu anlamlar cümlele-
rin karşılarında karışık olarak verilmiştir. Buna göre, cümlelerin başına “çıkarmak” kelimesinin 
ilgili olduğu anlamın başındaki harfi yazınız.
 

b

c

d

e

f

g

h

aSiması yabancı değil ama önde oturan genci çıka- 
ramadım.

Sonunu getirmek

Hatırlamak

İlgisini keserek uzaklaştırmak

Gidermek

Sağlamak, elde etmek

Gibi göstermek, bir davranış 
yüklemek

Yapmak, üretmek

Yayımlamak

Kriz var, deyip fabrikada çalışan işçilerin bir kısmı- 
nı işten çıkarmışlar.

Bu para ile ayı nasıl çıkarırız, bilmiyorum.

Annem, elbisenin lekesini çıkarana kadar kim bilir 
ne zahmet çekmiştir.

Dedeniz çok çalışkan biriydi, ekmeğini taştan çıka- 
rırdı.

Herkesin içinde beni yalancı çıkardı ya, onu asla 
affetmem.

Üniversitede okurken arkadaşlarımla aylık bir dergi 
çıkarıyorduk.

Bu pasajdaki terzi mesleğinin ustası, çok iş çıkarı- 
yor.

C. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldıklarını "ü" işaretiyle belirtiniz.

Cümleler Gerçek Mecaz Terim

Bilim insanları Dünya'mıza çok benzeyen bir gezegen keşfetti.

Akşamüzeri hava az serinledi mi çoluk çocuk gezintiye çıkardık.

Evimden çıkar, bir kestirme yoldan beş dakikada evine varabilirdim.

İşçilerden birinin söylediği yanık türkü, arkadaşlarını duygulandırdı.

Karadeniz ağzıyla anlattığı fıkralarla sohbetimizi neşelendirirdi.

Savcı, keşif için yanında iki polis memuruyla olay yerine geldi.

Yaşantımda çatlaklar oluşmaya başlamıştı; bu olay, üstüne tuz biber 
oldu.

Sizin için bin lira daha inerim, alıp almamak size kalmış.
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E. Kelime değirmeni cümleleri öğütüp kelimeleri anlamlarına göre ayırmaktadır. Altı çizili kelime-
lerin anlamlarına göre hangi çuvallara konacağını belirtiniz.

Somut

Bitkiler de çeşit çeşitti: sevimlileri, cesurları, korkakları, zararlıları ve 
daha birçokları... Devedikenleri baş düşmanıydı mesela. Oysa kır sar- 
maşıkları, zararlı olsalar da çok akıllı, çok neşeliydiler. Sabah güneşini 
en iyi karşılayan onlardı. Öteki bitkiler ne sabahı bilirlerdi ne akşamı. 
Ama sarmaşıklar, güneşin sıcak ışınları yüzlerine vurur vurmaz gözle- 
rini açar, gülümserlerdi. Beyaz, açık, mavi, mor... Her renkte çiçekleri 
vardı bu sarmaşıkların. Eğer yanlarına gidip ses çıkarmadan durursan 
uyanırken birbirleriyle fısıldaştıklarını duyar gibi olursun. Meraklı karın- 
calar dahi bilirlerdi bunu. Sabahleyin sarmaşıkların kollarına tırmanır, 
güneşten gözlerini kısarak fısıltı hâlindeki konuşmaları dinlerlerdi. Kim 
bilir, belki çiçekler gördükleri düşleri anlatırlardı birbirlerine.

Soyut
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F. Birbirine yardım eden fertlerden oluşan topluluklar, engelleri daha kolay aşıp üst düzey başarılar elde edebilir. 
İnsanın geçmişinde gördüğümüz ve onu dünyada baskın tür hâline getiren sosyal ve kültürel gelişimin 
arkasında böyle bir gerçeklik yatar.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “n, u, l, s” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. Numaralanmış kutularda yer alan harf-
leri “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştiriniz.

n Benzerleri arasında, güç ve önem bakımından başta gelen.

u Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesne veya kimselere göre değer ve yücelik derecesi.

l Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep.

p Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen.

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4
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        (2018-2019 Aralık Ayı Örnek Soru)



MUTLU       YAYINCILIKTürkçe Ustası 8. Sınıf17 

1

MUTLU       YAYINCILIK
M

U
TLU

        YA
YIN

CILIK

1. Sözcüğün akla ilk gelen anlamına ve bu anlamla doğ-
rudan ilişkili anlamlarına gerçek anlam denir. Sözcü-
ğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazan-
dığı yeni anlamlara ise mecaz anlam denir. Örneğin, 
“Bebeklere koyu süt içirilmemeli.” cümlesinde “koyu” 
sözcüğü “yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşı-
tı” anlamında akla ilk gelen anlamıyla kullanıldığı için 
gerçek anlamlıdır. “Arkadaşıyla koyu bir sohbete daldı.” 
cümlesinde ise “derin, hararetli” anlamında gerçek anla-
mından tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazandığı 
için mecaz anlamlıdır.

	 	 Buna	göre,	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	
çizili	sözcük	mecaz	anlamlıdır?

A) Sabah bakkaldan paranın üstünü almadan çıkmı-
şım.

B) Emir yukarıdan gelince çaresiz uygulamak zorun-
da kaldık.

C) Ev sahibi, kirayı geciktirdiler diye kış ortasında ai-
leyi evden çıkarmış.

D) Gençken elime geçen fırsatları harcadığıma ya-
nıyorum.

2. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	"geçmek"	sözcüğü	
"etki yapmak, işlemek"	anlamında	kullanılmıştır?

A) Öğle sıcağında şapka takmadan çalışınca başına 
güneş geçmiş.

B) Sanırım hastalık bana sınıfta yanımda oturan ar-
kadaşımdan geçti.

C) Çok seçici bir çocuk, bu titizlik ona babasından 
geçmiş.

D)  Birliklerine teslim olan askerler önce muayeneden 
geçti.

3.	 Aşağıdaki	 altı	 çizili	 kelimelerden	 hangisi	 karşı-
sında	verilen	anlama	uygun	kullanılmamıştır?

 Cümle Anlam

A)
Kasketinden taşmış saçları, 
yaşına rağmen çok gür ve 
simsiyahtı.

Bir yere veya 
şeye sığma-

mak

B)
Bu sene tarladan çıkan buğ-
day ancak evin un ihtiyacını 
karşılar.

Karşılık olmak, 
denk gelmek

C)
Hava alanında yolcular sıkı 
kontrollerden geçmeden uça-
ğa alınmıyor.

İlkelerine çok 
bağlı, hoşgörü-

sü olmayan

D)
Kuru, zevksiz bir yaşantısı ol-
duğundan şikâyetçiydi.

Heyecanı, tadı 
olmayan, tek-

düze

 

4.     I.  Ülkemizin dört bir yanında yeni fabrikalar, iş mer-
kezleri açılmalı.

II. Henüz bir iki yıkamadan sonra yeni aldığım perdenin 
rengi açıldı.

III. Kısa süreli yaz yağmurunun ardından hava açıldı, 
günlük güneşlik oldu.

IV. Semtimizde büyük bir giyim ve ayakkabı mağazası 
açıldı.

V. Yoğun kar yağışından dolayı ikinci dönem okullar  
üç gün geç açıldı.

  “Açılmak”	sözcüğü	yukarıdaki	cümlelerden	hangi	
ikisinde	aynı	anlamda	kullanılmıştır?

A) II - III.    B) I - IV.

C) I - V.    D) IV - V

KONU TESTİ
SÖZCÜKTE aNLAM-1
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6.  Duyu organlarımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz 
varlıkları karşılayan sözcükler somut; duyu organları-
mızla algılayamadığımız, varlığını aklımızla kavraya-
bildiğimiz varlık ya da kavramları karşılayan sözcükler 
ise soyut anlamlıdır.

  Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin 
tamamı somut anlamlıdır?

A) Güneş - bulut - zaman - sevgi - serap

B) Hayal - sıcak - nem - elektrik - yankı

C) Ses - rüya - tatlı - sıcak - sert 

D) Işık - elektrik - ılık - ekşi - gürültü

5.  Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile il-
gili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelere 
terim denir. Örneğin, “Bir filmde küçük de olsa bir 
rol alıp kendimi göstermek istiyordum.” cümlesinde 
“rol” sözcüğü “bir kişiliği canlandıran oyuncunun söy-
lemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı” 
anlamında sinema terimi olarak kullanılmıştır. “Bayıl-
dığını sanmıştım meğer rol yapıyormuş.” cümlesinde 
ise “rol” sözcüğü bir bilim, sanat veya meslek dalıyla 
ilgili özel bir anlam taşımadığı için terim anlamlı de-
ğildir.

	 	 Buna	göre,	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	
çizili	sözcük	terim	anlamıyla	kullanılmıştır?

A) Babamın nabzını yokladım, bu işe pek sıcak bak-
mıyor. 

B) Yarasına pansuman yaptırmak için sağlık ocağına 
gidecekti.

C) Tıp alanındaki onca gelişmeye rağmen bazı has-
talıklara çare bulunamıyor.

D) Öğretmenler öncelikle gençlere vatan sevgisi aşı-
lamalıdır.

7.    	 Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı ve bu anlamla doğrudan ilişkili anlamlarına gerçek anlam denir.

	 Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir.

	 Bir bilim, sanat veya meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir.

 	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	altı	çizili	sözcüğün	anlam	özelliği	yanlış	işaretlenmiştir?

  Cümleler Gerçek Mecaz Terim

A)
İçeriye doğru gittiler, loş bir köşede, küçük bir masaya 
yerleştiler.

7

B)
Millilerimizin kazandığı büyük zaferin yankıları hâlâ sü-
rüyor.

7

C)
Gemi limana yanaşmak üzereyken içeride küçük bir 
arbede yaşandı.

7

D)
Şimdilik bu konuyu geçelim, daha sonra detaylıca ko-
nuşuruz. 

7

SÖZCÜKTE ANLAM-1
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ANLATIM

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş	anlamlı	sözcükler 
denir.

eser → yapıt kılavuz → rehber misafir → konuk

tecrübe → deneyim sözcük → kelime münakaşa → tartışma

Bir sözcüğün eş anlamlısı bulunurken sözcüğün cümlede kazandığı anlam 
dikkate alınmalıdır.

	 Onu kararından vazgeçirmek güç olacak. (güç=zor)

	 Artık adım atacak güç kalmadı bende. (güç=kuvvet)

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER

Anlamca birbirinin tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

indirim → zam özgür → tutsak cömert → cimri

tecrübeli → acemi derin → sığ parlak → mat

Bir sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir.

Sözcük Olumsuzu Zıt	Anlamlısı

tecrübeli tecrübesiz acemi

gülmek gülmemek ağlamak

gelmek gelmemek gitmek

Bir sözcüğün birden fazla zıt anlamlısı olabilir.

	 Adını ilk defa duyduğu bir istasyonda trenden indi. (inmek	7	binmek)

	 Bizi karşılamak için merdivenden koşarak indi. (inmek	7	çıkmak)

	 Bu soruya benden başka doğru cevap veren olmamış. (doğru	7	yanlış)

	 Kardeşimin doğru söylediğine emin değilim. (doğru	7	yalan)

EŞ ANLAM - EŞ SESLİLİK - ZIT ANLAM GENEL 
VE ÖZEL ANLAM

SÖZCÜKTE ANLAM-2
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ANLATIM

SESTEŞ (EŞ SESLİ) SÖZCÜKLER

Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş	(eş	sesli)	söz-
cükler denir.

→ yüz → ben → saz → kara → sol

→ yağ → taş → çay → gül → öğüt

Ne konarsın a bülbül 
Kapımdaki asmaya

Ben yârimden ayrılmam

Götürseler asmaya

Bu dizelerdeki "asmaya" sözcüklerinden birincisi "üzüm veren bitki" anlamında, ikincisi 
ise "idam etmek" anlamında kullanılmıştır. Bu sözcükler yazılışları aynı, anlamları 
farklı olduğu için sesteştir.

Birbirinden düzeltme işaretiyle ayrılan sözcükler eş sesli değildir.

hala → hâlâ dahi → dâhi kar → kâr

Bir sözcüğün mecaz anlamlısı o sözcüğün sesteşi değildir.

	 Büyük lokma ye, büyük söz konuşma. (sesteş değil)

GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZCÜKLER

Anlam bakımından daha geniş kapsamlı olan sözcükler genel, anlamı daha dar kap-
samlı sözcükler ise özel anlamlı sözcüklerdir.

Genelden → Özele 

Varlık → Canlı → Bitki → Çiçek → Karanfil

Özelden → Genele 

Serçe → Kuş → Hayvan → Canlı → Varlık

Bazı sözcükler bir türün tamamını kapsayacak şekilde kullanıldığında genel, bir türün 
belirli bir üyesini karşılayacak şekilde kullanıldığında özel anlamlıdır.

	 Televizyon, çocukların hayal dünyasını köreltiyor. (genel

	 Babam salondaki televizyonu kendi odasına aldı. (özel)

SÖZCÜKTE ANLAM-2


