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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

 Mehmet Âkif ERSOY
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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

GENÇLİĞE HİTABE
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Değerli Öğretmenlerim ve Sevgili Öğrenciler,

Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimiz çeşitli sınavlarla karşılaşmaktadır. 

Öğrencilerimizin bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamalarında onlara destek 

olmak amacıyla İlk Önce Yayıncılık olarak uzman bir kadroyla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz.

Yayın çalışmalarımızı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı 

öğretim programlarına göre hazırlıyoruz. İçeriklerimizi hazırlarken kazanım 

eksenli çalışıyor, konu anlatımlarında ve sorularda tüm kazanımları işliyoruz.  

Müfredat değişikliklerini anında takip ederek ve yayınlarımızı sürekli güncelleyerek 

öğrencilere yayınlarımızı her zaman yeni müfredata göre sunuyoruz.

İlk Önce Yayıncılık olarak yaptığımız ihtiyaç analizleriyle öğrencilerin farklı 

şekilde oluşan ihtiyaçlarını gidermek için ürün yelpazemizde birbirinden farklı 

çalışmalara yer veriyoruz. Bu kapsamda “video çözümlü tüm dersler konu anlatımı 

ve tüm dersler soru bankası’’ gibi farklı yayınlarla karşınıza çıkıyoruz.

İlk Önce Yayıncılığın size en uygun ürününü seçerek sizler de başarıya emin 

adımlarla koşabilirsiniz. Başarı dileklerimle...

Kitabımıza katkıda bulunan  İşleyen Zeka Yayınları’na çok 

teşekkür ederim.

İbrahim POLAT

Yayın Koordinatörü

SUNUŞ
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KELIMENIN ANLAMI VE YORUMU

  ✱ Her sözcük, bir varlığı veya kavramı simgeler.

Kitap nedir?

Aşağıdaki cümlelerde geçen “ağız” kelimesinin sizde 

çağrıştırdığı varlıkları ve kavramları belirleyiniz.

  ✱ Çocuğun ağzındaki şeker sanki hiç tükenmiyordu.

  ✱ Üç beş yaşlı kadın kapının ağzında oturmuşlardı.

  ✱ Karadeniz ağzı ile konuşan adamı sanki bir yerden 

tanıyordum.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bazen bir keli

me birden çok varlığı veya kavramı karşılayabilir. Yani 

bir kelimenin birden çok anlamı olabilir. Kelimeler ilk or

taya çıktıklarında tek anlamları vardır. Fakat kelimeler 

toplum içerisinde kullanılırken ihtiyacı karşılamak ama

cı ile doğada ilk anlamlarının belirttiği varlığa benzerliği 

olan varlıklara da ad olmuştur. Bunun dışında kelimeler 

mecaz yoluyla da yeni anlamlar edinmişlerdir.

1. Sof ra ya pi lav ge lin ce Aziz eği le rek kok la dı.

2. Te nis oy nar ken oyuncular yüz çe şit çe vik lik 

için de eği lir.

3. Bu adam han gi işe eğil miş se o iş te ba şa rı el de 

et miş tir.

4. Türk mil le ti hiç bir za man baş ka ulus lar önün de 

eğil mez.
Yukarıdaki cümlelerde “eğil mek” kelimesi kaç
farklıanlamdakullanılmıştır?

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

Örnek Soru

“Eğil mek” kelimesi bi rin ci cüm le de “be lir li bir yön le 

açı oluş tu ra cak şe kil de du rum al mak”, ikin ci cüm

le de “bir işi yap mak için be li ni bük mek”, üçün cü 

cüm le de “bir işi önem se yip ele al mak”, dör dün cü 

cüm le de “baş ka sı nın bas kı ve ege men li ği ni be nim

se mek” an la mın da kul la nıl mış tır. D

Çözüm

  ✱ Başlangıçta tek bir anlamı varken zamanla benzet
me ve mecaz yoluyla yeni anlamlar kazanmış keli
melere çok anlamlı kelimeler denir. Kelimelerin bu 
durumuna da “çok anlamlılık” denir.

Kelimeler çok anlamlılık özelliğini cümle içerisinde ka
zanır. Kelimeler tek başına kullanıldıklarında her za
man gerçek anlamlıdır.

Kelimeleri anlam özelliklerine göre aşağıdaki gibi ince

leyeceğiz.

GERÇEK, MECAZ VE TERIM ANLAMLI  
KELIMELER

Gerçek Anlam
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 
ediniz.

 › Kardeşimin bu sabah burnu kanamış.

 › Yemeğe yine acıyı çok atmıştı.

Bu cümlelerde renkli yazılan kelimeler gerçek anlamları 
ile kullanılmıştır. “Burun” kelimesi “alınla üst dudak ara
sında bulunan çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum 
organı” anlamıyla, “acı” kelimesi “bazı maddelerin dilde 
bıraktığı yakıcı tat” anlamıyla kullanılmıştır. Bu kelime
leri duyduğumuzda aklımıza ilk önce bu anlamları gel
mektedir.

  ✱ Bir kelimenin başlangıçta yansıttığı ilk anlamına 
veya bir kelimenin akla gelen ilk anlamına gerçek 
anlam denir. Kelimenin gerçek anlamı her zaman 
sözlükte ilk sırada yer alır.

Mecaz Anlam
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 
ediniz.

 › Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

 › Havadaki keskin parfüm kokusu odadaki herkesi 
rahatsız etti.

Yukarıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelerin gerçek 
anlamları ile hiçbir alakaları yoktur. “Ağır” kelimesinin 
gerçek anlamı, “tartıda çok çeken, hafifin karşıtı”dır. Bu 
cümledeki anlamıysa “hoş olmayan, kötü”dür. Görüldü
ğü gibi kelimenin gerçek anlamı ile cümledeki anlamı 
arasında hiçbir ilişki yoktur. İkinci cümledeki renkli yazı
lan kelimenin gerçek anlamı, “çok kesici, iyi kesen”dir. 
Cümledeki anlamı ise “etkili, sert”tir.

  ✱ Sözü etkili kılmak amacıyla kelimenin gerçek anla
mından tamamen uzaklaşarak cümlede yeni anlam
lar kazanmasına mecaz anlam denir.

KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMI
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Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı

Kelimeler tek başlarına mecaz anlamlı olmaz. An

cak cümle içerisinde mecaz anlam kazanır. Mecaz 

anlam kazanan kelime genellikle soyut özellik gös

terir.

Uyarı

Terim Anlam
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

  ✱ Geçen ders sıfatları işlemiştik.

  ✱ Çıkarma işlemini kısa yoldan yapmasını öğretece

ğim.

Bu cümlelerde renkli yazılan kelimeler Türkçe ve ma

tematik derslerinde kullanılmaktadır. Bu derslerle ilgili 

özel kavramları karşılamaktadır.

  ✱ Bilim, sanat ya da meslek dallarından herhangi biri 

için kullanılan özel kelimelere terim anlamlı kelime

ler denir.

“Kök”kelimesiaşağıdakicümlelerinhangisinde
terimanlamıylakullanılmıştır?

A) Aniden başlayan tipi ve fırtına onların sıcak evi

ni kökünden sarsıyordu.

B) Köklü geçmişe dayanan güzel bir dostlukları 

vardı.

C) Yaşadıkları sorunu kökünden çözmek için bir 

araya geldiler.

D) Yaptırmak kelimesinin kökünü bulmak için bü

tün eklerini çıkardı.

TEOG Nisan 2014

D seçeneğinde “kök” kelimesi dil bilgisi terimi ola

rak kullanılmıştır.

D

Çözüm

Bazen terimler, günlük yaşamda terim anlamlarının 

dışında kullanılarak mecazlaşabilir.

Senin sözlerin konuya farklı açıdan bakmamı sağ

ladı.

Bu cümlede, bir matematik terimi olan “açı” kelime

si mecazlaşmıştır.

Uyarı

KELIMELER ARASINDAKI  
ANLAM ILIŞKILERI

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 
ediniz.

  ✱ Konuklarımızı ağırlamak için annem birçok yemek 
yapmış.

  ✱ Amcamlara bu akşam Ankara’dan misafir gelecek
miş.

  ✱ Bu cümlelerde renkli yazılan kelimelerin anlamları 
aynıdır. Kelimelerin yerlerini değiştirsek de cümle
lerin anlamları değişmez. Örneğin, “Misafirlerimizi 
ağırlamak için annem birçok yemek yapmış.” desek 
de cümlenin anlamı aynıdır.

  ✱ Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş 

anlamlı (anlamdaş) kelimeler denir.

Bir kelimenin eş anlamlısı, o kelimenin cümledeki 
kullanımına göre belli olur. Çünkü dilimizde kelimeler 
cümledeki kullanımına göre anlam kazanmaktadır.

Uyarı

Aşağıdakiçocuklardanhangisininsöylediğicüm
ledealtıçizilikelimenineşanlamlısıvardır?
A)

C)

D)

B)

Kış gelince kendine yeni ayakkabı 
almış. 

Acı biberleri buraya koysunlar.

Yol kenarında taze balık satıyorlar.

Kullandığın sözcüklere dikkat 
etmelisin. 

Turan

Canan

Nurcan

Ünal

Örnek Soru

Tu ran, Ca nan ve Nur can’ın cüm le sin de ki al tı çi zi li 
kelime le rin eş an lam lı sı yok tur. Ünal’ın cüm le sin
de ki al tı çi zi li söz cü ğün eş an lam lı sı “ke li me” dir.

D

Çözüm
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Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı

Yakın Anlamlı Kelimeler

Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

 › İp kopunca boncuklar etrafa saçıldı.

 › Bardak devrilince çay döküldü.

Bu cümlelerdeki renkli yazılan kelimeler anlam olarak 

birbiriyle tam örtüşmez. Kelimeleri birbirinin yerine kul

lanamayız.

  ✱ Anlamları birbiriyle tam örtüşmeyen, fakat birbirine 

yakın olan kelimelere yakın anlamlı kelimeler denir.

Kelimelerin yakın anlamlılık özellikleri de cümle 

içerisinde kullanıma göre belirir. Bunun için bazen 

yakın anlamlı gibi görünen kelime cümlede kullanı

mına göre yakın anlamlı olmayabilir. “Yasaları çiğ

nemek”, “Çiçekleri çiğnemek”, “Çiçeklere basmak”.

Uyarı

“Ağ rı la rı yü zün den sa ba ha ka dar hiç yat ma dı.” 
cümlesindekialtıçizilikelimeninyakınanlamlısı
aşağıdakicümlelerinhangisindekullanılmıştır?

A) Bugüne kadar acı la rı nı hep içi ne ata rak ya şar

mış.

B) Ko lu nun sı zı sın dan ne ya pa ca ğı nı bil mi yor du.

C) Tek ama cı, ile ri de diş dok to ru olup has ta la rı iyi

leş tir mek ti.

D) Et ra fın da ki in san la rın ken di si ne böy le dav ran

ma la rı na çok üzü lü yor.

Örnek Soru

So ru kö kün de ki cüm le de al tı çi zi li olan “ağ rı” keli
mesinin ya kın an lam lı sı “sı zı” kelimesidir..

B

Çözüm

Karşıt (Zıt) Anlamlı Kelimeler
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

 › Elimde üç misketim var.

 › Benim elimde hiç misketim yok.

Bu cümlelerdeki renkli yazılı kelimeler anlam olarak bir

birinin tam karşıtıdır.

  ✱ Anlam bakımından birbirine karşıt olan, aykırı dü

şen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir.

Eylemlerdeki olumsuz anlam ile karşıt anlamlılığı 

karıştırmamak gerekir. Örneğin “gitmek” sözcüğü

nün karşıtı “gitmemek” değil “gelmek” tir.

Uyarı

 ¡ 1 ve 2. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi var

dır.

 ¡ 1 ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi var

dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre dü
zenlenmiştir?

1. kelime 2. kelime 3. kelime

A) Büyük Kocaman İri

B) Genç Yaşlı İhtiyar

C) Kötü Fena İyi

D) Soğuk Sıcak Serin

Örnek Soru

Kötü ve fena kelimeleri eş anlamlıdır, kötü ve iyi 

kelimeleri zıt anlamlıdır.
C

Çözüm

Kelimeler, karşıt anlamlılık ilişkilerini de cümle içeri

sinde kazanır. Örneğin “Boş sözleri ile herkesi sıkı

yor.” cümlesindeki “boş” kelimesi ile “Dolu bardak

ları dağıttım.” cümlesindeki “dolu” kelimesi karşıt 

anlamlı değildir.

Uyarı

 
1.

2.

3.

4.

şehir kent

ulus millet

sınıf derslik

genç ihtiyar

Yukarıdakikelimeeşleştirmelerininhangisinde
farklıbiranlamilişkisivardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Örnek Soru
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Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı

1, 2 ve 3. eşleştirme eş anlamlı kelimelerle ilgilidir. 
4. eşleştirme karşıt anlamlı kelimelerle ilişkilidir.

D

Çözüm

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler

Bahçedeki

Burak

Doruk

Sinem

Elif

 gül ağacının kokusu her
yanı sarmış.

Orta sıradaki çocuk hiç durmadan
gülüyor.

Burak ve Doruk’un cümlelerinde
renkli yazılan sözcüklerin anlamları
aynı mıdır?

Hayır aynı değildir. O sözcüklerin ya-
zılışları aynı ama anlamları farklıdır.

  ✱ Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelere eş 

sesli (sesteş) kelimeler denir.

Bir kelimenin gerçek, yan ve mecaz anlamları ara

sında sesteşlik ilişkisi yoktur. Çünkü her sesteş ke

lime temel anlamlıdır.

“kâr  kar, hâlâ  hala” gibi okunuşları farklı olan ke

limeler de sesteş değildir. Sesteşlik ilişkisi de keli

menin cümlede kullanımı ile belli olur.

Uyarı

Çocuk yine gelip oyunu 
bozmuş. 

Ali’nincümlesindeki“boz”kelimesinineşseslisi
hangicümledekullanılmıştır?

A) Adamlardan birisi anlaşmayı bozmuş.

B) Semih’in, işimizi bozacağını biliyordum.

C) Nasrettin Hoca boz eşeğine atlayıp gitmiş.

D) Bu çocuk benimle Ayşe’nin arasını bozdu.

Örnek Soru

Ali’nin cümlesindeki “boz” kelimesinin eş seslisi C 

seçeneğinde kullanılmıştır.
C

Çözüm

Ellerindeki ağır kolilerle zar zor yürüyordu küçük 
çocuk.

Bucümledeki “ağır” kelimesinin zıt anlamlısı
aşağıdakilerinhangisindevardır?

A) İnce sözler söyleyerek arkadaşlarının kalbini 

alıyordu.

B) Okan, arkadaşından hafif olduğu için daha 

hızlı koşuyordu.

C) Sığacık’ta çok güzel arkadaşlıklar kurduk bir 

haftada.

D) Doğru insanlardan yanlış sözler duyamazsı

nız.

Örnek Soru

Öncülde verilen cümlede “ağır” kelimesi “tartı

da çok çeken” anlamıyla kullanılmıştır. A, C ve 

D seçeneklerinde ağır sözcüğünün zıt anlamlısı 

yoktur. B seçeneğinde kullanılan “hafif” kelime

si “tartıda az gelen” anlamıyla kullanılmıştır ve 

“ağır” kelimesinin zıt anlamlısıdır.
B

Çözüm
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             Etkinlik

             Etkinlik

- 1

A. Aşağıdaki cümlelerde yer alanmecaz anlamlı
kelimelerinaltlarınıçiziniz.

1. Ço luk ço cu ğu uğ ru na ken di ni har ca dı.

2. Ken di dün ya la rı için de  ne tat lı ne öz lü ko nu
şur lar dı.

3. El le rin de ka lan tüm mal la rı za val lı adam a 
da ya mış lar.

4. Söy le nen le ri des tek li yor, on la ra day anak 
olu yor du.

B. Aşağıdakicümlelerderenkliyazılankelimelerin
gerçekanlamdakullanıldığıcümlelerinbaşına
(+),gerçekanlamdakullanılmadığı cümlelerin
başına(–)koyunuz.

1. Bu ak şam di şi yi ne çok ağ rı mış.

2. De de min ku la ğı ağır işi ti yor du.

3. Mes le ği ile il gi li ki tap la rı çok az dı.

4.
Ateş li tar tış ma la ra gir di ği za man bi le öl
çü yü ka çır maz dı.

5. İşinde çok kısa sürede parladı.

6. Kardeşim sonunda okumayı sök tü.

7. Eli miz de ki el ma la rı bak kal da tar ta ca ğız.

8.
Ak şam işten ge lin ce sa lon da ki ka ne pe ye 
uzan dım.

C. Aşağıdakicümlelerdeterimanlamlıkelimelerin
altlarınıçiziniz.

1. Öğ ret me ni miz def te ri mi ze bi rer doğ ru çiz me
mi zi is te di.

2. İki per de lik bir oyun da rol al mış tım.

3. Za mir ler, isim le rin ye ri ne kul la nı lan kelimeler
dir.

4. Metindeki me caz an lam lı kelimeleri bul ma mı 
is te di ler.

5. Hüc re çe pe ri, hüc re nin dış et ki le re kar şı ko
run ma sı nı sağ lar.

D. Aşağıdaki kutularda numaralanmış kelimeleri
eşanlamlılarıileeşleştiriniz.

millet
vatan

ıslak

öğrenci
sınıf
ev
aş

beyaz

el
nehir
şehir

kent
ırmak
yabancı
yaş
ak

yemek
konut
derslik
talebe
yurt
ulus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a
b
c
ç
d
e
f
g
ğ
h
ı

E. Aşağıdakicümlelerdekarşıtanlamlısıolanke
limelerinaltlarınıçiziniz.Kelimelerinkarşıtan
lamlılarınıbirercümledekullanınız.

Atalarımızın dediği gibi, tok ağırlaması zor
dur.

………………………………………………

Kuru elbiseleri içeri almasını söyledim.

………………………………………………

Soğuk su içince bademcikleri şişmiş.

………………………………………………

Bu saatte hiç açık dükkân bulamazsınız.

………………………………………………

Yaşlı bir kadına yardım etmişler.

………………………………………………

Acı bir haber tüm çalışanları sarstı.

………………………………………………

Uzun saçlı çocuk, kardeşime benziyor.

………………………………………………

F. Aşağıdaki kelimeleri eş sesli olacak şekilde
cümledekullanınız.

yıl

yıl

: …………………………………...…………

: ……………………………………...………

yaz

yaz

: ……………………………………...………

: ………………………………………...……

aç

aç

: …...…………………………………………

: ……...………………………………………
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DEYIMLER, ATASÖZLERI, IKILEMELER,  
SÖZ ÖBEKLERI

Deyimler

 › Biz yok ken am ca la rı ço cuk la ra göz ku lak ol muş.

 › Ay la yine pi re yi de ve ya pı yor.

Yu ka rı da ki cüm le ler de renk li ya zı lan kelimeler öbek le

şe rek ken di an lam la rın dan fark lı bir an lam ka zan mış

lar dır. Bi rin ci cüm le de ki “göz ku lak ol mak” de yi mi “Ko

run ma sı ge re ken kim se yi ya da şe yi gö rüp gö zet mek” 

an la mıy la kul la nıl mış tır. 

İkin ci cüm le de ki “pi re yi de ve yapmak” söz öbe ği “Önem

siz bir şe yi abart mak” anlamıy la kul la nıl mış tır. Gö rül dü

ğü gibi kelimelerin asıl an lamla rı ile bir bağı yoktur.

  ✱ Anlatımı güçlendirmek için en az iki kelimeyle kuru

lan, özellikle mecaz anlam kazanan söz öbeklerine 

deyim denir.

DeyimlerinÖzellikleri

  ✱ Deyimler kalıplaşmış söz öbekleridir. Bu nedenle 

deyimleri oluşturan kelimelerin yerleri değiştirile

mez. Kelimelerin yerine eş anlamlısı kullanılamaz: 

“Canı ağzına gelmek” deyimi “Ağzına canı gelmek” 

şeklinde kullanılmaz.

  ✱ Deyimler genellikle mastar biçiminde kullanılır: 

 Bıyığı terlemek, ayak diremek...

  ✱ Deyimler genelde mecaz anlamlı sözlerdir:

 Göz atmak (kısa bir süre, fazla dikkat etmeden bakı
vermek)

  ✱ Bazı deyimler gerçek anlamlıdır:

 Çoğu gitti azı kaldı, hem suçlu hem güçlü.

  ✱ Deyimlerin bazıları söz öbeği biçimindedir:

 Başına buyruk (istediği gibi davranan)

  ✱ Deyimler söylenmesi gereken ortam oluşunca söy

lenir.

  ✱ Deyimler genel yargı bildirmez, genel kural niteliği 

taşımaz, özel durumları anlatan söz öbekleridir.

Aşağıdakicümlelerinhangisindedeyim,açıkla
masıylaverilmiştir?

A) Onu övdükçe övüyor, göklere çıkarıyordu.

B) Gönlü olmuş, gitmekten vazgeçmişti.

C) Emekli olduktan sonra kabuğuna çekilmişti.

D) Zengin ve gözü gönlü tok bir insandı.

Örnek Soru

A seçeneğinde deyim, açıklamasıyla verilmiştir. 

“Göklere çıkarmak” deyimi “övdükçe övmek” anla

mındadır.
A

Çözüm

Atasözleri

 › Et tır nak tan ay rıl maz.

 › Ateş düş tü ğü ye ri ya kar.

Yu ka rı da ki cüm le ler ka lıp laş mış bir söz öbe ği dir. Bu 

cümlelerde az sözle çok şey anlatılmıştır. 

  ✱ Atalarımızın uzun gözlem ve deneyimleri sonucu 

oluşmuş, ders verici, kısa ve özlü sözlere atasözü 

denir.

AtasözlerininÖzellikleri

1. Atasözlerinin söyleyeni bilinmez, atasözleri halkın 
ortak malıdır. Kalıplaşmış sözler olduğu için keli
melerin yerleri değiştirilemez.

2. Atasözleri genel kural niteliği taşır, genel yargılar 
bildirir.

AtasözüveDeyimArasındakiFarklar

 › Atasözleri cümle niteliği taşır. Deyimlerde ise böyle 
bir sınırlama yoktur. Deyimler cümle içerisinde kul
lanılır.

 › Atasözleri yargı bildirir, deyimler yargı bildirmez.

 › Atasözlerinde öğüt verme amacı güdülürken deyim
ler anlatımı zenginleştirmek, anlatıma çekicilik ka

zandırmak için kullanılır.

Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı



1.
BÖLÜM

20

İlk
 Ö

nc
e 

Ya
yı

nc
ılı

k

6. Sınıf

Türkçe

Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı

Bizim düşünemediğimiz, akıl edemediğimiz bir çare 
başka bir kimsenin aklına gelebilir. Bu yüzden ata
larımız “” demişler.

Bumetinaşağıdakiatasözlerininhangisiyleta
mamlanabilir?
A) Akıl için yol birdir.

B) Akıl akıldan üstündür. 

C) Akıl yaşta değil baştadır.

D) Akıl kişiye sermayedir.

Örnek Soru

Metinde bir kimsenin aklına gelmeyen bir çarenin 
başka birinin aklına gelebileceğinden söz edilmek
tedir. Buna göre metin “Akıl akıldan üstündür.” ata
sözüyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış 
olur.

B

Çözüm

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “eğitimde 

zamanın önemi”vurgulanmıştır?

A) Ağaç yaşken eğilir.

B) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

C) Erken kalkan yol alır.

D) Adam olana bir söz yeter.

Örnek Soru

“Ağaç yaşken eğilir.” atasözünde “İnsanlar çocuk

ken eğitilirse sonucun kolay ve çabuk alınacağı” 

yani “eğitimde zamanın önemi” vurgulanmıştır.

A

Çözüm

Özdeyiş (Vecize)

Söyleyeni belli olan, kısa ve özlü sözlere özdeyiş (ve

cize) denir.

Özdeyişler yoğun anlatımlı sözlerdir. Yani özdeyişlerde 

az sözle çok düşünce anlatmak esastır. 

  ✱ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (Hz. Ali)

  ✱ Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer)

  ✱ Başkalarının hürriyetini tanımayanlar, hürriyete la

yık değildir.   (A. Lincoln)

  ✱ Bilimsiz şiir, ilimsiz duvara benzer. (Fuzuli)

  ✱ Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklı 

olanını severim. (Atatürk)

Özdeyişlerin atasözlerinden farkı, söyleyenin ve 

yazarının bilinmesidir. Özdeyişler, atasözleri gibi 

tecrübelerden ve derslerden çıkarılır.

Uyarı

İnsanların kıymeti yaptıkları işlerin kalitesiyle öl
çülür. Bir bakıma yaptıklarımız bizim aynamızdır. 
İnsanlar da bu aynaya bakarak bizlere değer ve
rirler.

Bumetindeaçıklamasıverilenözdeyişaşağı
dakilerdenhangisiolabilir?

A) Bize değer kazandıran yaptığımız işlerdir.

B) En verimli yağmur alın teridir.

C) Ben bilmem, diyen kazanır.

D) İnsana büyüklük veren şey düşüncedir.

Örnek Soru

Açıklaması verilen özdeyiş “Bize değer kazandı

ran yaptığımız işlerdir.”

A

Çözüm


