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Tek başına bir anlamı yoktur.
Dikkat!
Ak akçe kara gün içindir.
ile, için, gibi, üzere
 e   doğru, karşı, rağmen, dair...

den  başka, beri, sonra, dolayı...



İLE 
  ile = ve olursa bağlaçtır.
	➜ Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir.
	➜ Bir demet sevgiyle gelsem yanına.
	➜ Ali Rıza Bey, Trabzon’a trenle gitti.
	➜ Saygıyla sevgi bir kuşun kanatlarını andırır.

GİBİ
	➜ Buz gibi suyu vardır Torosların.
	➜ Zaman su gibi akıyor.
	➜ Çantayı kaptığı gibi fırladı.
	➜ Çay gibisi yoktur.
	➜ Çocukça davranıyorsun.



İÇİN
	➜ Korktuğu için tek bir söz söylemedi.
	➜ Evlenmek için iki yıldır para biriktiriyor.
	➜ Ahmet için şöyle böyle diyorlar.
	➜ Aşk için ölenleri kimse unutmaz.
	➜ Zayıf öğrenciler için bu programı hazırladık.

	➜ Bu akşam yolculuk var diyorsa için

	➜ Buraya oynamaya geldik.



ÜZERE
	➜ Yemeği tarif edildiği üzere pişirmiş.
	➜ Anlaşmayı imzalamak üzere gitmiştir.
	➜ Kitabı geri vermek üzere alabilirsin.

Örnek
	➜ O, her zaman günün modasına göre giyinir.
	➜ Anlatılanlara göre bu bölgede önceden orman varmış.
	➜ Senden başka sevemem hiç kimseyi.
	➜ Hiç bu kadar yorulmamıştım.
	➜ Eve doğru üç adam yürüyordu.
	➜ Denize karşı oturmuş, çekirdek yiyorlardı.

★	Annesine karşı çıktı.



yalnız, ancak, bir, tek

sadece ➜ EDAT

fakat ➜ BAĞLAÇ

Örnek
	➜ Yalnız seni sevdim gerisi yalan.

	➜ Seninle gelirim yalnız erken dönerim.

	➜ Tek bu olay değil canımı sıkan.

	➜ Değişen bir benim bu zalim dünyada.



BAĞLAÇBAĞLAÇ

Edatlar gibi tek başına anlamı yoktur.
Eş görevli sözcükleri, ögeleri, cümleleri birbirine bağlar.
Ama, fakat / ve / veya / de / ki / oysa / hatta / hele / gelgelelim...
    ile ya da    halbuki
Örnek
	➜ Oldukça tatlı ve hamarat bir sevgilisi vardı.
	➜ Tiyatro ve sinema sanatçıları dernek kurdular.
	➜ Gelirim ancak erken dönerim.
	➜ Gelmedi oysa söz vermişti.
	➜ Yol parası dahi kalmamıştı.
	➜ Sen buraları hele yaz gelsin de gör.



	➜ Balkonda üşüdük de içeri girdik.
	➜ Bu filme ben de gittim.
	➜ Bu çocuk okuyacak da adam olacak.

	➜ Hastalandı ki gelmedi.
	➜ İçeri gir ki olanları göresin.

Dikkat!
ise, bağlaç olduğunda karşılaştırma anlamı katar.
Örnek
	➜ Gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir.
	➜ Durumu iyiyse dışarı çıkabilir.



	➜ Ne aradı ne sordu.
	➜ Ne güzel, ne tatlı insanlar tanıdım burada.
	➜ Babasının ne getirdiğini sordu.

ÜNLEMÜNLEM
Asıl Ünlem         Ünlem Değerinde Sözcükler
Ah ah!          Of of, kömür gibi yanıyorum! 
Oh be!          Yoo! Bu kadarı da fazla.     
            Yandım!
	➜ Zavallının ahını aldın sen.
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