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EDAT(İLGEÇ)      
*Tek başlarına anlamları yoktur. 
*Hande bugün üzgün gibiydi. 
*Ak akçe kara gün içindir. 
İle    ve        bağlaç       Annemle pazara gittim. 
İle    ve        edat          Gazeteyle dergi okudum. 

*için         Sizin için bir kitap getirdim. 
*gibi         Bu ova alabildiğine düzlük, adeta bir bataklık gibidir. 
*üzere       Daha önce belirttiğim üzere Türkçe kamplarına günü gününe  katılmalısın. 

e           doğru,  dair,    rağmen,  karşı  

               -le 
İLE 
               -la 
*ile= ve = bağlaç 
Gelmeleriyle gitmeleri bir oldu. 
İşte bunun da İlyas’la Osman kadar yaşı. 
Çabuk bir süvariyle bana haber gönderiniz. 
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. 
Ali Rıza Bey, Trabzon’a trenle gitti. 

GİBİ 
Edat öbeği , sıfat ya da zarf görevinde kullanılabilir. 
-Zaman su gibi akıyor. 
-Buz gibi suyu vardır İzmir’in. 
-Çay gibisi yoktur. 
-Çocukça davranışların beni kendinden soğuttu. 
-İnsan gibi davrandı. 

den          dolayı,   beri,   sonra,   başka
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İÇİN  
-Evlenmek için yıllardır para biriktiriyor. 
-Aşk için ölenleri tarih unutmaz. 

ÖZGÜLEME      Türkçeyi 40’ta 40 yapmak isteyen  öğrenciler    için bu  kampı hazırladık. 
ANLAMI 

-Bu kış yolculuk var diyorsa için  
Beni de beraber al anneciğim. 
-Namusum hakkı için. Çocukların başı için. 
-Bu bilgisayar için kaç para ödedin? 

ÜZERE: 
 *Hamuru tarif edildiği üzere yoğurmuş. 
*Geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. 
*Gene evde buluşmak üzere ayrıldılar. 
*Sözleşmeyi imzalamak üzere gitmiştir. 
*İstanbul’un balıkları kadar balıkçıları da hoştur. 
*Saat ona kadar ders çalıştı. 
*Kendime göre bir de kitap buldum. 
*Evimiz göle karşıydı. 
*Babam bu fikre karşıydı. 
*Annesine karşı çıktı. 

YALNIZ 
ANCAK                    SADECE               EDAT 
BİR  
TEK 

FAKAT                 BAĞLAÇ

*Güzel yalnız biraz renksiz. 
*Değişen bir sensin bu zalim dünyada. 
*Tek seni sevdim. 
*Borç veririm tek iki günde ver.
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Eş görevli sözcükleri, ögeleri, cümleleri 
birbirine bağlar. 
*Ama *de *fakat  *ve *oysa *gelgelelim 
*ile * halbuki *bile *veya *hatta *dahi 
*ya da *hele

*Oldukça tatlı ve hamarat bir kızdı. 
*Dayak yemedim , azar bile işitmedim. 
*Gelgelelim kitaplarından ayrı kaldığı zaman farklı biri oluyordu. 
*Ben dahi başka bir diyara gitmek için izin talep ederim. 
*Halbuki ev sahibi tamirattan kaçınıyor. 
DİKKAT: İse , bağlaç olduğunda karşılaştırma anlamı katar. 
*Gözlerin hayat verir , aşkın ise zulüm. 
*Konuyu öğrendiyse test çözebilir. 

Ne ne                      *Ne gelen var ne giden. 
Hem hem                *Ne zarif, ne tatlı bir kız. 
Ya ya                       *Bana çarşıdan ne aldın? 
İster ister 

ASIL ÜNLEM                              ÜNLEM DEĞERİNDE SÖZCÜKLER 
Ah ah!                                          Yoo! Bu kadarına da gelemem. 
Oh be!                                          Of , of kömür gibi yanıyorum. 
Eyvah!                                          Yandım anam! 

GÜNÜN SORUSU 
Roman yazarı olmanıza rağmen psikoloji ile de ilgileniyorsunuz.


