
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Doğrudan dil gelişimine, 
etimolojik bilgilere ve 
tarihî hikâyelere dayanan 
yapısıyla, hem bilimsel hem 
de sanatsal bir çalışma.

• Türkçenin en karakteristik 
kullanımlarından olan 
deyim ve atasözlerini son 
derece özgün bir yolla 
öyküleştirerek anlatan 
değerli bir başvuru kaynağı. 

• Kitabın en arkasında yer 
alan sözlükte toplam 500 
deyime ve açıklamasına yer 
verilmiştir.

• Deyimlerin dilde bilinçli 
kullanılması yönünde okuru 
teşvik eder. 

1. Gündelik hayatta kullandığınız 
deyimleri fark etmeye çalışın. En çok 
hangi deyimleri kullanıyorsunuz? 

2. Sizce, deyimler ve atasözleri bir 
kültürü nasıl anlatır? 

3. Kitapta en çok hangi öyküleri 
sevdiniz? Neden? 

4. Öyküdeki anlatıcı hakkında neler 
söylenebilir? Sizce güvenilir bir anlatıcı 
mı? Neden? 

5. Gündelik dilde deyim olduğunu 
bilmeden hangi deyimleri 
kullandığınızı tespit etmeye çalışın. 
Bu kadar çok deyim olduğunu 
öğrendiğinize şaşırdınız mı?

6. “Süt dökmüş kedi gibi”, “kendinden 
geçmek”, “bardağı taşıran damla”, “bir 
eli yağda bir eli balda”, “yumurtanın 
kapıya dayanması” deyimleri sizce ne 
anlama geliyor?

1. Deyimlerin nasıl oluştuğuna dair bir 
araştırma yapın. Bunu yaparken birkaç 
deyimin ortaya çıkışıyla ilgili hikâye 
bulmaya çalışın. 

2. Süslü, hikâyelerinde farklı yaşamları, 
kültürleri görmenin öneminden söz 
ediyor. Siz de çevrenizde yaşça büyük 
kimselerle eski yaşam biçimleri üzerine 
bir gazeteci gibi önceden sorular 
hazırlayarak bir söyleşi yapın.  

3. Öğrendiğiniz deyimlerin her birini 
küçük kâğıt parçalarına yazıp bir 
torbanın içine atın. Sonra sınıfta 
belirlediğiniz bir kişi torbadan seçtiği 
deyimi pandomimle anlatmaya 
çalışsın.  

4. İçinde deyimler geçen bir öykü yazın. 
Sonra sınıf arkadaşlarınızdan hangi 
deyimleri kullandığınızı tespit etmesini 
isteyebilirsiniz. 

Adını da bir deyimden alan Öykülerle Deyimler: Uzun Lafın 
Kısası, edebi gücü yüksek bir kurgu içinde kültürümüzün ve 
dilimizin önemli bir parçası olan deyimlere bambaşka bir bakışla 
yaklaşmamızı sağlıyor. Kitapta 500’ün üzerinde deyime yer veriliyor. 
Bu kitap için özel hazırlanan etkinlikler ise deyimlerin gündelik dilde 
kullanılmasını pekiştirecek zevkli alıştırmalar içeriyor. Kitabın en 
sonunda ise metin boyunca geçen deyimlerin açıklamaları, sayfa 
numaraları ile verilerek okura kolaylık sağlıyor. İki bölüme ayrılan 
kitapta, çerçeve bir kurgu içinde pek çok farklı hikâye yer alıyor.
Macera dozu ve mizah gücü yüksek olan kitap, okurunu kolaylıkla 
yakalamayı başarıyor.

Öykülerle Deyimler: Uzun Lafın Kısası
Öykülerle Deyimler: Uzun Lafın Kısası, özgün ve çağdaş öyküler eşliğinde  

Türkçede yer alan yüzlerce deyimi anlatan, sınıf etkinlikleriyle zenginleştirilmiş, 
dilimizin zenginliklerini keyif vererek öğreten bir başvuru kitabı

Konu: 

Öykü, 224 sayfa
3, 4, 5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, Mizah, 
İletişim, Kültürel Değerler, Yaratıcılık

Yazan: Habib Bektaş
Resimleyen: Mert Tugen
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