
Her hakkı ©Mutlu Yayıncılık’a aittir.
Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin, soru, 

şekil ve grafikler, ELEKTRONİK, mekanik, 
FOTOKOPİ ya da herhangi bir kayıt sistemiyle 

çoğaltılamaz, yayımlanamaz.

Kitabın Adı
Yeni Nesil Türkçe Ustası - 6

978-605-7911-86-5

Editör
Nebi NEMUTLU

Yazar
Komisyon

Dizgi Grafik Tasarımı
Mutlu Yayıncılık

Mutlu Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
www.e-mutlu.com

Yayıncı Sertifika No.
10628

WPC Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Osmangazi Mah. Mehmet Kopuz Sok.  
No.: 17/1 Kıraç - Esenyurt / İSTANBUL

Matbaa Sertifika No. 
50884

İstanbul, 2021



2 MUTLU       YAYINCILIK 6. SınıfTürkçe Ustası



3 MUTLU       YAYINCILIKTürkçe Ustası 6. 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

 � GERÇEK ANLAM – MECAZ ANLAM TERİM – ANLAM – ÇOK 
ANLAMLILIK

 � EŞ ANLAMLI – EŞ SESLI – YAKIN ANLAMLI ZIT ANLAMLI – 
SÖZCÜKLER

 � DEYİMLER



 � Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

 � Metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri 
ayırt eder.

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

 � Metinle ilgili soruları cevaplar.

 � Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

 � Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
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SÖZCÜKTE ANLAM
ANLATIM

GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM):

Bir sözcüğün herkes tarafından kabul edilen akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.

 � Defterin arkasından bir sayfa kopardı.

 � Öğretmenimiz sınıfa girince herkes alkışlamaya başladı.

 � Binanın yapımında mermer kullanılmış.

 � Dün gece rüyamda yaşlı bir dede gördüm.

Bu cümlelerdeki mavi renkteki sözcüklerin hepsi gerçek anlamda kullanılmıştır.

MECAZ ANLAM

Sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılan yeni anlamlarına mecaz anlam denir.

 � Sanatçı, hayata güzellik penceresinden bakar.

Bu cümledeki 'penceresinden' sözcüğü "iyi tarafını, olumlu tarafını görmek" anlamıyla

mecaz anlamda kullanılmıştır.

 � Arkadaşım insanlara karşı çok ince davranırdı.

Bu cümlede 'ince' sözcüğü 'kibar davranmak' anlamıyla mecaz anlamda kullanılmıştır.

 � Sorular o kadar zordu ki bizi terletti.

Bu cümlede 'terletti' sözcüğü 'zorlamak' anlamıyla mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.

TERİM ANLAM

Bir sözcüğün bilim, sanat, meslek dalı, spor ile ilgili kazandığı anlama terim anlamı denir. 
Bu sözcükler sadece ait oldukları alanda kullanılır.

 � Bugün laboratuvarda hücre incelemesi yapılacak.

Bu cümlede "hücre" sözcüğü fen bilgisi dersi terimi olarak kullanılmıştır.

 � Hepimiz oyunun ikinci perdesinde çok sıkılmıştık. 

Bu cümlede "perde" sözcüğü tiyatro terimi olarak kullanılmıştır.

Matematikte kesirler en sevdiğim konudur. Matematik

Şarkının notalarını çıkarmaya çalışıyorum. Müzik

Son attıkları penaltı ile maçı kazandılar. Futbol

ÇOK ANLAMLILIK

Türkçede bir sözcük ilk anlamından farklı olarak farklı kavramları ve anlamları karşılayabilir. 
Buna çok anlamlılık denir.

B
IR

A
K

M
A

K (Miras Kalmak) Ailesinden ona büyük miras bırakılmış.

(Ertelemek) Yapacağımız geziyi haftaya bıraktık.

(Götürmek) Bugün seni okula ben bırakırım.

(Terk etmek) Çocuğu sokağın ortasında bırakmış, gitmişti.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir sözcük cümlede farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılır.

GERÇEK ANLAM – MECAZ ANLAM

TERİM – ANLAM – ÇOK ANLAMLILIK
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ETKİNLİK ZAMANI

C. Aşağıda verilmiş olan sözcükleri hem gerçek 
hem mecaz anlamda cümlede kullanınız.

ağır

boş

kara

ince

acı

koku

yakın

karanlık

kör

koyu

tok

aç

yanık

A. "Atmak" sözcüğünü cümlelerde kullanıldığı 
anlamlarıyla eşleştiriniz.

ATMAK

çıkarmak bırakmak

kalp çarpıntısı işlemediği suçu yüklemek

Adam, suçu benim üstüme atıyor.1

Elindeki çantayı birden yere attı. 2

Sıcak olduğu için üzerindeki ceketi attı.3

Heyecandan kalbi hızlıca atıyordu. 4

B. "Almak" sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde 
kullanıldığı anlamlarını yazınız.

1. Pantolonunun uzun paçalarından biraz aldırmalısın. 

2. Bu stadyum, 100 bin kişi alır.

3. Temizlikçi evdeki tozları alıyordu.

4. Tüm mahalleyi kötü bir koku aldı.

5. İyileşmek için bu ilaçları almalısın.

6. İş yerinde tartıştığı için görevden alındı.

7. Bu bölge, düşmanın elinden geri alındı.

SÖZCÜKTE ANLAM 1
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SÖZCÜKTE ANLAM
1

MUTLU       YAYINCILIK

M
U
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        YA

YIN
CILIK

E. Aşağıda verilen sözcükleri terim anlama 
gelecek şekilde cümlede kullanınız.

kök

doğru

nota

penaltı

küme

şiir

sahne

voleybol

D. Aşağıda verilen sözcükleri mecaz anlama 
gelecek şekilde cümlede kullanınız.

sert

yumuşak

keskin

sıcak

ateş

geniş

soğuk

parmak

F. Aşağıda verilen cümleden hareketle yönergeler takip edildiğinde Şirin Baba hangi Şirin'e ka-
vuşacaktır?

Öğrencilerin hepsi tören alanında toplanmıştı.

Gerçek Anlam

Terim Anlam Mecaz Anlam

Mecaz Anlam

Gerçek Anlam Mecaz Anlam

Akşam çökerken kar taneleri serpişiyordu. Yağmur havaya ılık bir serinlik katmıştı.
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SÖZCÜKTE ANLAM
1

I. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz-
cüklerin anlam özelliklerini yazınız. (Gerçek 
anlam, mecaz anlam, terim anlam)

1. Sinirden köpürmüş, gözü hiçbir şey görmüyor.

2. Şiirlerinde kafiyeye çok dikkat eder.

3. Kazayı öğrenince yıkıldım.

4. Arkadaşıma olan güvenim zedelendi.

5. Elimdeki paraları markette bozdurdum.

6. Üçgenin iç açıları toplamını bulmalısın.

7. Bugünkü konumuz ek ve kök çocuklar.

8. Bileziklerimi satmak zorunda kaldım.

9. İçeriye bir anda ışıklar dolmuştu.

10. Dar gelirli ailelere destek olunmalı.

11. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım.

H. Aşağıdaki metinde geçen altı çizili sözcük-
leri anlamlarına göre uygun olan sepetlere 
yerleştiriniz.

İstanbul'u alarak rüyasını gerçekleştiren Sultan II. Mehmed 
Doğu'ya ve Batı'ya yeni seferler yapmak için sık sık İstanbul 
dışına çıkıyordu. Bu çıkış ve dönüşler sırasında İstanbul'u 
kucaklayarak onu havasıyla, suyuyla besleyen, tepelerle, 
ormanlarla tanışıyordu. İstanbul'u masmavi bir gökyüzünün 
altında ve ulu ağaçların arasında görmek Sultan'a büyük 
zevk veriyordu.

GERÇEK ANLAM SEPETİ

MECAZ ANLAM SEPETİ

G. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldıklarını 
işaretleyiniz.

CÜMLELER GERÇEK ANLAM MECAZ ANLAM TERİM ANLAM

Su, hidrojen ve oksijen atomunda meydana gelir.

Servise yetişmek için hızlı hızlı yürüdük.

Ton balığı familyası, göçmen bir balık türüdür.

Evsizleri görünce derin bir üzüntü duyuyorum.

Kar yağdığında sobanın üzerinde kestane pişirmiştik.

Roman, kolay okunan akıcı bir kitaptı.

Dağ havası almak için yaylaya çıktık.

Faul, oyunda kural dışı hareket demektir.
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GERÇEK ANLAM – MECAZ ANLAM

TERİM – ANLAM – ÇOK ANLAMLILIK
1

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlam özel-
likleri ayraç içinde verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün anlam özelliği yanlış verilmiştir?
A) Ayakkabı bağı çözülmüş, ayağına dolaşmıştı.

(Gerçek anlam)

B) Tatlı sözlerle annesinin gönlünü aldı.

(Mecaz anlam)

C) Çocuk kitap okumaya bayılıyordu.

(Gerçek anlam)

D) Üçgenin alanını hesaplamayı bilmiyor.

(Terim anlam)

2. Bilim, sanat yada meslek dalıyla ilgili bir kavram karşı-
layan sözcüklere terim anlamlı sözcük denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde 
terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Ağacın kökleri toprağın üzerine çıkmış.

B) Sen oyuna ikinci sahnede gireceksin.

C) Laboratuvarda hücre bölünmesini gözlemledik.

D) Dil bilgisinde "zamirler" konusuna giriş yaptık.

3. 

III

I Senin bu boş laflarına karnım tok benim.

Çocuğun sımsıcak gülüşü bir anda kayboldu.II

IV Dışarıdaki soğuk evin ısınmasını engelliyor.

Sporcu birden sert bir hamle yaptı.

Cem'in okula gitmesi için altı çizili sözcüklerden mecaz anlamlı olmayan sözcüğün olduğu yönden gitmesi 
gerekiyor. 

Buna göre Cem'in kaç numaralı ok yönüne gitmesi gerekmektedir?

A) I B) II C) III D) IV
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GERÇEK ANLAM – MECAZ ANLAM – TERİM – ANLAM – ÇOK ANLAMLILIK
1

6. Başarıyı içimizdeki potansiyeli harekete geçirerek hedeflerimize ulaşmak şeklinde tanımlayabiliriz. Onun içindir 
ki minik adımlarla harekete geçip kazanılan küçük başarılar, büyük başarıların habercisidir. 

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları,  , ♥ ,  ,  simgelerinde verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bu-
larak bulmacaya yerleştiriniz.

2

3

41

ANAHTAR
SÖZCÜK

1 2 3 4

 † Kullanılmaya hazır güç, yetenek

♥ † Bir işten elde edilen yararlı sonuç

 † Ulaşılmak istenen amaç

 † Bir cismin durumunun veya yerinin değişmesi

Numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük 
bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisi 
oluşur?

A) FALA B) ALFA C) PALA D) LAPA

5. "Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur."

Yukarıdaki atasözünde kullanılan sözcüklerin 
sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisinde veril-
memiştir?
A) İki şeyi birbirine tutturmak için tutturulan ip

B) Kayalık, yüksek bölümlere verilen ad

C) Meyve bahçesi

D) Bakım yapmak, ilgilenmek

4. I. Her zaman tatlı dilli biri olmuştur.

 II. Bana göre dekor yetersizdi.

 III. En yakın arkadaşıyla konuşmuyordu.

 IV. Herkes masanın etrafında toplansın. 

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcük-
lerin kullanıldıkları anlamlar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

I II III IV

A) Gerçek Terim Mecaz Mecaz

B) Terim Mecaz Mecaz Gerçek

C) Mecaz Terim Gerçek Gerçek

D) Mecaz Terim Mecaz Gerçek
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SÖZCÜKTE ANLAM
ANLATIM EŞ ANLAMLI – EŞ SESLİ – YAKIN ANLAMLI

ZIT ANLAMLI – SÖZCÜKLER

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER:

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

 �
fikir → düşünce meşhur → ünlü evren → kainat
okul → mektep esir → tutsak yüzyıl → asır

SESTEŞ (EŞ SESLİ) SÖZCÜKLER:

Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş (eş sesli) sözcükler 
denir. Eş seli sözcükler birbirinden apayrı sözcüklerdir sadece aynı seslerden oluşur.

 �
→ yaz → bin → yan → kaz → ben
→ dal → ak → sağ → sol → kan

1 Hep beraber toprağı kazmaya başladık.

2 Kaz sürüsü bahçede toplanmıştı.

1. cümlede "kaz" sözcüğü fiil anlamında kullanılmıştır.

2. cümlede "kaz" sözcüğü isim anlamında kullanılmıştır.

Birbirinden düzeltme işaretiyle ayrılan sözcükler eş sesli değildir.

 �
hala → hâlâ dahi → dâhi kar → kâr

YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER

Birini diğerinin yerine koyduğumuzda anlam değişmesi olmayan sözcüklerdir.

 �
Kırılmak – Darılmak Eş – Dost Yalan – Yanlış

Partiye beni çağırmadığı için ona kırıldım.
darılmak

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER

Anlamca birbirinin tam tersini karşılayan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

 � zayıf - şişman tatlı - acı yakın - uzak

 → Neden düşman görünürsünüz

 → Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

Bir sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir.

gelmek
olumsuzu

zıt anlamlısı gitmek

gelmemek

çıkmak
olumsuzu

zıt anlamlısı inmek

çıkmamak
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ETKİNLİK ZAMANI sözcükte anlam 2

C. Aşağıdaki söczüklerin eş ve zıt anlamlısını 
tablodaki uygun yerlere yazınız.

Eş Anlamlısı Zıt Anlamlısı

barış

büyük

fakir

ihtiyar

savaş

siyah

beyaz

hızlı

D. Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını 
yazınız.

Zıt Anlamlısı Zıt Anlamlısı

diri pahalı

sıcak kirli

artı sağ

kalın cimri

soru acemi

dik giriş

katı tembel

dar alçak

ilk yukarı

eğri açık

zengin bayat

gece sağlam

çok ödül

korkak kuru

evet doğu

aç ret

A. Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını 
kutucuklara yazınız.

a) hekim b) sene

c) yüzyıl ç) yetenek

d) vatan e) yürek

f) konut g) hediye

ğ) özlem h) büyük

ı) küçük i) uzak

j) zayıf k) ilave

l) hayat m) bina

B. Verilen sözcükleri eş seslilik kuralına uyarak 
iki ayrı cümlede kullanınız.

yat

yaş

diz

ocak

saç



19 MUTLU       YAYINCILIK 6. SınıfTürkçe Ustası

SÖZCÜKTE ANLAM
2

G. Dünyada en çok bilinen ve anlatılan peri masallarından biri Aladdin'in Sihirli Lambası'dır. 
Masalın baş kahramanı Aladdin'in, içinde hapsedilmiş bir cin bulunan yağ lambası 
bulması ve hayatını değiştirmesi konu edinir. Alaadin, lambadan çıkan Cin'in tekrar 
lambaya girmesini istemektedir. 

 Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını veya zıt anlamlılarını bulmacaya yerleşti-
rerek Cin'i lambaya ulaştırınız.

1) cömert
2) kalın
3) yeni
4) ek
5) kainat
6) obje
7) dik
8) zor

9) alçak
10) sözcük
11) armağan
12) doktor
13) parlak
14) çalışkan
15) dil
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F. Aşağıda verilen eş sesli sözcükleri verilen 
anlamlara uygun olarak cümlede kullanınız.

Bir şeyin satıldığı yer

Cumartesi ve pazartesi arasındaki günPaz
ar

Üzüm veren bitki

 Bir şeyi aşağıya sarkıtmakAsm
a

Kolun bilekten parmaklara kadarki kısmı

Yakınımız olmayan kimse, yabancı
el

E. Aşağıda verilen sözcükleri eş anlamlılarıyla 
eşleştiriniz.

a) kibir 1. neden

b) düzey 2. seviye

c) sebep 3. ses

ç. seda 4. dargın

d) küs 5. gurur

e) fert 6. görev

f) vazife 7. tür

g) çeşit 8. birey
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SÖZCÜKTE ANLAM 2

3. A) Bu yediklerinin sana bir faydası yok.

B) Uzak diyarlardan misafir gelmişti.

C) Lütfen bana cevap verir misin?

D) Görüşmeyeli uzun zaman oldu.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilen kelimelerin eş anlamlılarını bulmacadaki uygun yerlere yazınız.

A)
B)
C)
D)

Buna göre bulmacanın son sütununda yer alan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) R
K
T
T

 B) T
T
K
R

 C) R
T
K
T

 D) K
T
R
T

2. 

Aynı şekilde yazınıp okunan ancak an-
lamları birbirinden tamamen farklı olan 
sözcükler arasındaki anlam ilişkisine 'eş 
sesli kelimeler' diğer bir ifadeyle 'sesteş 
kelimeler' adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cüğün sesteşi yoktur?
A) Denize balıklama dalmak istiyorum.

B) Heyecanla yaz tatilini bekliyor.

C) Bugünlerde hiç rüya görmüyorum.

D) Duyduklarıma ben bile şaşırmıştım.

1. 
S U L H A T

Ö S A C N E

Z İ L A T M

C Y E K K İ

Ş A L G Ü Z

M H E M E N

İ Ğ M E L İ

 

Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sözcüklerden 
hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A) Kara B) Sonbahar C) Barış D) Kibar


