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ÖZET
Pek çok dilde benzer kavramları karşılamak için farklı sözcüklerin 

kullanıldığı görülebilmektedir. Genellikle eş anlamlı olarak adlandırılan bu 
sözcükler, bağlam içerisinde benzerlik ve faklılıklarını gösterebilmektedir. 
Bu çalışmada söz varlığımızda temel anlamı kanı pompalayan organ olan 
yürek ve kalp sözcükleri, bağlam içerisindeki kullanımlarına bakılarak 
incelenmiş ve sözcüklerin farklılıkları ve benzerlikleri üzerinde durulmuştur.
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ABSTRACT
In many languages, different words can be used for same concepts. 

But  in context, these words’ differences and similiraties can appear because 
of using with other words. In this research, yürek and kalp, whose denotion 
is bodily organ which pumps blood, have been analyzed in context. And 
their differences and similiraties have been concentrated on.
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